
ISSN 1300-3399   •    E-ISSN 2667-7555   •    Eylül-Ekim 2022   •    Yıl: 30   •    Sayı: 192   •    www.mmoistanbul.org

Soğutma Enerji Tüke�minin Diyarbakır İçin 
Tahmini
Ali KEÇEBAŞ, Mustafa ERTÜRK, Ali DAŞDEMİR

Isıtma Enerji Tüke�minin Erzurum İçin Tahmini
Ali DAŞDEMİR, Veysel TÜRKEL, Mustafa ERTÜRK

Duvardan/Tavandan Isıtma ve Soğutma 
Sistemlerinde Yoğuşma Kontrolünde Yeni Bir 
Yaklaşım
Artuğ FENERCİOĞLU, Remzi UĞUR, Hakan KARA

Boru İçi Türbülanslı Akışta Dalgalı Burulmuş Şerit 
Elemanların Isı Transferi ve Akış Karakteris�ği 
Üzerine Etkilerinin Araş�rılması
Aziz Hakan ALTUN, Soner ÖRS

Bir Şo�en Eşanjörünün Boru İç Yüzeylerine Elips 
Boşaltmalı Kanatlı Türbülatör Eklenmesinin 
Şo�en Verimine Olan Etkisi
Hamdi Selçuk ÇELİK, L. Berrin ERBAY

Bir Basınçlı Kap Ekipmanının Sıcak Dövme Sonrası 
Soğuma Hızına Bağlı Mekanik Özelliklerinin 
Simülasyon İle İncelenmesi
Çağlar HOCALAR, Nurşen SAKLAKOĞLU

Endüstriyel Bacalar
Muammer AKGÜN



ATIK SU ARITMA TESİSİ
PRATİK BİLGİLER
EL KİTABI
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Hazırlayanlar : Celalettin Fırat TÜRE
Umut Ahmet TECER
Reşat ŞENER
Ertuğrul DİKTAŞ
İlker ERDOĞAN
Arif AYKAÇ

Yayın No : MMO/630
Birinci Baskı : Mart 2004
İkinci Baskı : Ekim 2005
Üçüncü Baskı : Şubat 2015
ISBN  : 978-605-01-0690-9
Sayfa Sayısı : 240
Ebat  : 19,5*27,5 cm

tmmob
makina mühendisleri odası
istanbul şubesi

SUNUŞ

Yayın çalışmalarına büyük önem veren Odamız, uzmanlık 
alanlarına giren konularda üyelerinin ve ilgili teknik perso-
nelin gelişen teknolojiden yararlanması ve bilgi birikimi-
nin artırılması için bünyesinde kurmuş olduğu Meslek İçi 
Eğitim Merkezi (MİEM) aracılığıyla kurslar düzenlemekte 
ve bu kurslara yönelik olarak yayın faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Konusunda ilk veya tek olan kitaplarımız hem 
üniversitelerde hem de sanayide çalışan teknik elemanlar 
tarafından başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Bilimsel, teknolojik ve mühendislik uygulama alanlarında-
ki sürekli gelişmeler, üretim süreçlerinde var olan bileşen-
lerin kendilerini sürekli yenilemelerini zorunlu kılmakta-
dır. Mesleki varlık koşulu bu alanlardaki faaliyetlere bağlı 
olan mühendislerin, alanın gelişmişlik ve geliştirilebilirlik 
düzeyine etki edebilecek nitelikte olması beklenmektedir. 
Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bil-
gi ve deneyimleri paylaşma, üretim süreçlerinde değer-
lendirebilme yetisi ve çağı yakalamak için sürekli eğitim 
şarttır.
Makina Mühendisleri Odası, sürekli eğitim ilkesi çerçeve-
sinde, üyelerimizin meslek içi eğitimlerine çok yönlü fay-
da sağlayacak, kongre, sempozyum, konferans, seminer, 
kurs ve yayın çalışmalarını arttırarak devam ettirmektedir. 
Bu yönde yapılan çalışmaların en önemli amacı üyelerimi-
zin konularında gelişmelerini sağlamaktır.

Üyelerinin meslek alanlarındaki gereksinimlerini ve talep-
lerini dikkate alarak, gelişen bilim ve teknoloji doğrultu-
sunda, toplumun ihtiyaçlarını gözeterek mekanik tesisat 
sektöründeki gelişmelere paralel olarak yetişmiş teknik 
eleman gücüne olan gereksinimin karşılanmasını sürekli 
gündeminde tutmakta olan Odamız, mekanik tesisatta 
yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye 
ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olmasını sağla-
mak, bilgi ve deneyimin tüm meslek alanlarımızda olduğu 
gibi mekanik tesisat alanında da yaygınlaşmasına katkıda 
bulunmak hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu kapsamda “Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kita-
bı”nın üçüncü baskısını meslektaşlarımız ve uygulamacı-
ların hizmetine sunuyoruz.
Metin yazımında disiplinleri farklı çeşitli kişi ve kuruluş-
lar katkı koymuşlardır. Makina Mühendisi Celalettin Fırat 
TÜRE, Makina Mühendisi Umut Ahmet TECER, Makina 
Mühendisi Reşat ŞENER, Makina Mühendisi Ertuğrul DİK-
TAŞ, Kimya Mühendisi İlker ERDOĞAN, Elektrik Mühendi-
si Arif AYKAÇ’a kitabı hazırlama sürecindeki özverili katkı-
larından dolayı teşekkür ediyoruz.
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Şubat 2015
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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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• 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,

Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül 1979’un anlamı ve önemi doğrultusunda; TMMOB 
41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan karar çerçevesinde TMMOB Yönetim Kurulu’nun 
09 Ekim 2010 ve 108 No’lu kararıyla 19 Eylül gününün “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanması kararı alınmıştı. Mühendis-mimar-şehir plancıla-
rı, 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi yaparak ekono-
mik, demokratik sorunlarına dikkat çekmişlerdi. 19 Eylül 1979 tarihindeki eylem zamanında ve 
1973-1980 döneminde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı olan Teoman Öztürk ve arkadaşlarını bu 
vesileyle bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz. 43. yılında 19 Eylül 1979 iş bırakma eylemini 
selamlıyor, TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. 

TMMOB tarafından hazırlanıp Ağustos ayında yayınlanan “Dostları Anlatıyor: Teoman Öztürk” 
kitabına TMMOB web sitesinde “Yayınlar”ın altındaki “Kitaplar” bağlantısından erişilebilmekte-
dir.

***

Birliğimizin kuruluşunun 68. yılındayız. 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan genel 
kurulla faaliyetlerine başlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bugün tam 
68 yaşında. Meslektaşlarımızın faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrul-
tusunda gelişimini sağlama, meslek disiplinini ve etiğini koruma ve mesleki dayanışma çabalarını 
yürüten Birliğimizin kuruluşunu ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası”nı 
kutluyoruz.

***

TMMOB’nin de içinde yer aldığı emek, barış, demokrasi güçlerinin 10 Ekim 2015’te düzenle-
diği “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”ne yapılan saldırıda 104 insanımız yaşamını yitirmiş, 
500’e yakın insanımız yaralanmıştı. Bu topraklarda yaşanan en büyük katliamlardan biri olan Gar 
Katliamı’nın 7. yıldönümünde, Ankara başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde bir araya 
gelerek, kaybettiğimiz arkadaşlarımızı andık, “Unutmayacağız, unutturmayacağız” dedik.

* * *

Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.

Ali Keçebaş ve arkadaşlarının “Soğutma Enerji Tüketiminin Diyarbakır İçin Tahmini” başlıklı 
çalışmalarında; DMGM’nün 1972-2018 yılları arasındaki meteorolojik verileri kullanılarak, geliş-
tirilen yazılım aracılığıyla Diyarbakır ili için saatlik dış hava sıcaklık dağılımları, soğutma dönem-
leri, toplam aylık SDS değerleri İORS’na göre tahmin edilmiştir.

Ali Daşdemir ve arkadaşlarının “Isıtma Enerji Tüketiminin Erzurum İçin Tahmini” başlıklı çalış-
malarında; DMGM’nün 1972-2018 yılları arasındaki meteorolojik verileri kullanılarak, geliştirilen 
yazılım aracılığıyla Erzurum ili ısıtma sezonundaki herhangi iki zaman dilimi arasındaki IDS 
değerleri İORS sıcaklıklarına göre tahmin edilmiştir.

Artuğ Fenercioğlu ve arkadaşlarının “Duvardan/Tavandan Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Yo-
ğuşma Kontrolünde Yeni Bir Yaklaşım” başlıklı çalışmalarında; duvardan ve tavandan ısıtma ve 
soğutma sistemleri kullanılan zonlarda sıcaklık, nem ve çiy noktası sıcaklığı kontrolleri için tasar-
lanan bir kontrol sistemi anlatılarak, İzmir’deki, örnek bir konutta yapılan uygulamanın sonuçları 
paylaşılmıştır.
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A. Hakan Altun ve Soner Örs “Boru İçi Türbülanslı Akışta Dalgalı Burulmuş Şerit Elemanlarının 
Isı Transferi ve Akış Karakteristiği Üzerine Etkilerinin Araştırılması” başlıklı çalışmalarında; boru 
içine eksen merkez alınarak yerleştirilmiş dalgalı burulmuş şerit elemanlarının, 5000<Re<20000 
durumlarında ısı transferi ve basınç kayıplarına etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir.

H. Selçuk Çelik ve arkadaşları “Bir Şofben Eşanjörünün Boru İç Yüzeylerine Elips Boşaltmalı 
Kanatlı Türbülatör Eklenmesinin Şofben Verimine Olan Etkisi” başlıklı çalışmalarında; hermetik 
şofbende kullanılan bakır malzemeden üretilmiş kanatlı gövde borulu bir eşanjöre ait boruların iç 
yüzeyine elips form boşaltmalı ve patlatma kanatlı türbülatör plakalarının sisteme eklenmesinin, 
eşanjörde akışkanın ısı transferi ve basınç kaybı etkileri CFD yaklaşımı yardımıyla analiz edilmiş, 
karşılaştırmalar yapılmıştır.

Çağlar Hocalar ve Nurşen Saklakoğlu’nun “Bir Basınçlı Kap Ekipmanının Sıcak Dövme Sonrası 
Soğutma Hızına Bağlı Mekanik Özelliklerinin Simülasyon İle İncelenmesi” başlıklı çalışmaların-
da; basınçlı kap ekipmanının sıcak dövme sonrası soğutma hızının ürünün mikroyapısı ve meka-
nik özelliklerine olan etkileri simülasyon yolu ile belirlenmiştir. Ürünün akma ve çekme dayanı-
mı, oluşan fazların dağılımları tespit edilmiş, yüksek soğuma hızlarında beynit fazının oluştuğu, 
soğuma hızı azaldıkça beynitin yerini ferrit ve perlit fazlarının aldığı ve bu fazların daha homojen 
bir dağılım sergilediği belirlenmiştir.

Muammer Akgün’ün “Endüstriyel Bacalar” başlıklı çalışmasında; yaygın kullanımdaki çelik ba-
caların çeşitleri, tasarımı, imalatı ve uygulama sahaları ile teknolojik son gelişmeleri değerlendi-
rilmiştir.

* * *

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

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Ekim 2022
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Soğutma Enerji Tüketiminin Diyarbakır İçin 
Tahmini

ÖZ

Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Diyarbakır için temin edilen 
1972-2018 yılları arasındaki meteorolojik veri seti kullanılmıştır. Bu setteki veriler Visu-
al Basic tabanlı geliştirilen yazılımlara aktarıldı. Son 36 yıllık dış hava ortalama sıcaklık 
dağılımları her ayın 24 saati için ve yıllık ortalama dış hava sıcaklık dağılımları 8760 
saat içerisinde görülme saatleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu dağılımlar geliştirilen ikin-
ci yazılıma aktarılıp 8760 saat içerisinde dış hava sıcaklığı 25 °C üzerinde olan her ay 
için yirmi dört saatlik dış hava sıcaklık dağılımları tespit edilerek soğutma dönemi ayları 
(Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) belirlenmiştir. Bu yaklaşımla soğutma 
dönemindeki herhangi bir ayın herhangi bir saatinde herhangi iki zaman dilimi arasın-
da, toplam aylık olarak Soğutma Derece Saat (SDS) değerleri on bir farklı (18-28) İç Or-
tam Referans Sıcaklığı (İORS)’na göre tahmin edilmiştir. On bir farklı iç ortam referans 
sıcaklığına göre en fazla soğutma yükü 14:00-15:00 saatleri arasında olacağı, soğutma 
dönemindeki en fazla soğutma yükü sırasıyla Temmuz, Ağustos, Haziran, Eylül, Mayıs 
ve Ekim aylarında olacağı tahmin edilmiştir. Diyarbakır için geliştirilen bu yaklaşımla 
sürekli ve kesintili çalışan soğutma sistemlerinin enerji sarfiyatları 24 saatlik olarak 
ortaya konulmuştur. Bu çalışma özellikle kesintili çalışan (kamu binaları, ofis, alışveriş 
merkezleri) saatlik soğutma yükü hesaplamaları için, makine mühendisleri, mimarlar ve 
araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler

Soğutma Sezonu, Soğutma  Enerji Tüketimi, Yirmi Dört Saatlik Soğutma Yükü, Soğutma 
Derece Saat. 
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ABSTRACT
In this study, the meteorological data set of Diyarbakır, Which was taken from the State Gen-
eral Directorate of Meteorology for the years between 1972-2018 was used. The data in this 
set was transferred to software which was developed based on Visual Basic. The average 
temperature distributions of the last 36 years of outdoor air were calculated separately for 24 
hours of each month and the annual average outdoor temperature distributions were calculat-
ed separately within 8760 hours. These distributions were transferred to the second software 
and twenty-four-hour outdoor temperature distributions were determined for each month with 
an outdoor temperature above 25 °C within 8760 hours and the cooling period months (May, 
June, July, August, September, October) were determined. With this approach, between any 
two time periods at any time of any month during the cooling period, the total monthly Cool-
ing Degree Hours (CDH) values were estimated according to eleven different (18-28) Indoor 
Ambient Reference Temperature (IART). According to eleven different indoor reference tem-
peratures, the maximum cooling load was estimated to be between 14:00 and 15:00, and the 
maximum cooling load during the cooling period was estimated to be in July, August, June, 
September, May and October, respectively. With this approach developed for Diyarbakır, the 
energy consumption of continuous and intermittent cooling systems has been demonstrated on 
a 24-hour basis. This study is thought to be useful for mechanical engineers, architects and 
researchers, especially for hourly cooling load calculations that work intermittently (public 
buildings, offices, shopping malls).

Keywords
Cooling Season, Cooling Energy Consumption, Twenty-Four Hour Cooling Load, Cooling 
Degree Hour.
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1. GİRİŞ

Son teknolojik gelişmeler ve geleneksel yakıt kul-
lanımının sürdürülebilirliği ve çevresel etkileri 
konusunda artan endişeler sürdürülebilir enerji 
ve enerji tasarrufu çalışmalarına bilim insanları-
nı teşvik etmektedir. Bu durum, küresel ısınmanın 
kendisini iyice hissettirdiği bu günlerde yenilene-
bilir enerji kaynaklarından sürdürülebilir enerji 
üretme çalışmalarına ilgiyi artırmaktadır.

 Bir binanın soğutma ya da ısıtma yükü hesabı ya-
pılırken gün ve saat bazında enerji ihtiyacı yük akış 
analizlerinde imalat planlanması ve kontrolünde en 
önemli etkenlerdir. Planlama yapılırken kısa, orta, 
uzun aralıklı tahminler bakım ve işletme planla-
ması için gereklidir. Bu planlamalar haftalık veya 
yıllık olarak yapılır. Yapılan bu tahminler, toplam 
enerji üretim payında, konut tüketim oranını bul-
mada ve konfor şartlarının belirlenmesinde faydalı 
olacaktır [1]. Tasarım soğutma yüklerinin hesap-
lanması HVAC sistemlerinin tasarımcıları için kri-
tik öneme sahiptir [2]. 

Literatürde ısıtma ve soğutma amaçlı yük hesap-
lamaları tahmininde kullanılan derece-saat de-
ğerleri ısıtma ve soğutma dönemleri için iç ortam 
referans sıcaklıklarına göre hem Türkiye’deki iller 
[3-5] hem de dünyanın birçok şehirleri [6,7] için 
yapılmıştır. Rees vd. yaptıkları çalışmada soğut-
ma amaçlı dış ortam tasarım sıcaklığı hesaplama-
ları için üç yöntem test edilmiştir. İklimlendirme 
sistemleri tasarımında farklı yöntem ve metotlar 
kullanılmaktadır [8]. Bilinen başlıca yöntemlerden 
radyan zaman serisi yöntemini Spitler vd., ısı den-
gesi yönteminden türetilen tasarım soğutma yükü 
hesaplamalarında yeni bir yöntem olarak açıklan-
mıştır. Soğutma yükü hesabı için, etkili bir soğut-
ma enerji ihtiyacı farkı/güneş yükü/soğutma yükü 
faktörü yöntemi, toplam eşdeğer sıcaklık farkı 
soğutma /saat ortalama yöntemi) ve transfer fonk-
siyonu yöntemi gibi farklı yöntemler de kullanıl-
maktadır [9]. Elde edilen iklim verilerinin doğru 
kayıtları, erişimin kolay olması iklim verileriyle 
yapılacak enerji sonuçların doğruluğu ve enerji 
verimliliği için çok önemlidir. [10]. Bina ısıtma, 
soğutma yükleri hesaplanmasında en çok tercih 
edilen yöntemlerin başında Derece zaman yöntemi 
gelmektedir. Bu yöntem, her il için ısıtma ve so-
ğutma sezonları belirlenmesinde, kritik yalıtım ka-
lınlıkları hesaplanmasında, tarım açısından ürün 
dikme ve hasat zamanını belirlenmesinde, yıllık 

ısıtma ve soğutma amaçlı yakıt miktarı hesaplana-
bilmesinde, yetiştirilecek ürün için en uygun yer 
ve zamanın belirlenebilmesinde, doğalgaz taşıma 
boru hatları boyutlandırılmasında ve ülkenin ya 
da bölgenin yıllık yakıt tüketimi hesaplanmasında 
kullanılır [11]. Soğutma yükü hesaplamaları için 
aylık, saatlik bazda derece-saat değerleri ayrıntılı 
analiz imkânı sunmaktadır. Isıtma, soğutma mev-
simlerinde her ayın herhangi bir zamanındaki veya 
iki zaman dilimi arasındaki yirmi dört saatlik de-
rece-saat hesaplamaları Ankara için ısıtma ve İz-
mir ve Sakarya için soğutma amaçlı olarak ortaya 
konulmuştur [12-14 ]. Antalya ili içinde soğutma 
amaçlı çalışma yapılmıştır [15]. 

Bu çalışmada Antalya ve İzmir için yapılan çalış-
malar incelenerek daha ayrıntılı bir çalışma Di-
yarbakır için ortaya konulmuştur. Bu çalışma 11 
farklı iç ortam referans sıcaklığına göre Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Diyarbakır ilinin 
soğutma sezonundaki Mayıs, Haziran, Temmuz, 
Ağustos, Eylül, Ekim aylarının yirmi dört saati 
için ve soğutma sezonundaki yüklerin teferruatlı 
analizi yapılmıştır. 

2. HESAPLAMA YÖNTEMİ

Soğutma yükünün hesaplanması, bina soğutma 
sistemlerinin tasarımının temelidir. Mevcut tasa-
rım yöntemleri genellikle tasarım parametreleri 
veya bilgileri kullanılarak elde edilen determinist-
tik soğutma yüklerine dayanır. Bununla birlikte, 
bu parametreler belirsizlikler içerir ve soğutma 
sistemi devreye alındığında tasarım hesaplama-
sında kullanılandan farklı olacaktır. Gerçek so-
ğutma yükü profili, tasarımda tahmin edilenden 
sapacaktır. Bu parametrelerin belirsizlikleri göz 
önüne alındığında, soğutma sisteminin boyutlan-
dırma ve konfigürasyonu geliştirilebilir. Bu çalış-
mada, soğutma Yükü Hesaplaması ile ilgili belir-
sizlikler göz önünde bulundurularak bir tasarım 
optimizasyonu yöntemi önerilmiştir. Bu model, 
bir parametre olarak iç ve dış sıcaklık kullanıla-
rak geliştirilmiştir. Dış sıcaklık dağılımı, aylık ve 
toplam derece-saat hesaplaması için çok önemlidir. 
Bu çalışmada, geçmiş hava durumu verileri kulla-
nılarak, Diyarbakır ili için veriler elde edilmiş ve 
fonksiyonlar yeni bir program ile modellenmiştir. 
Literatürde ısıtma ve soğutma amaçlı farklı enerji 
tahmin metotları bulunmaktadır. Bu tahmin metot-
ları derece bin, derece gün ve derece saat yöntem-
leridir [16]. Literatürdeki hesaplama yönteminde 
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il temelinde derece gün ve saatleri yıllık toplam 
olarak verilmektedir [17]. Bu çalışmada 1972-2018 
yılları arasında Diyarbakır için Devlet Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü tarafından her yıl için 8760 saat 
olarak kayıt altına alınan 38 yıllık 332880 adet sa-
atlik dış hava sıcaklığı veri seti kullanılmıştır. Bu 
veri seti geliştirilen Visual Basic tabanlı 3 yazılıma 
aktarılarak Diyarbakır soğutma dönemi ayları için 
araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar sonucunda 
soğutma dönemindeki herhangi bir ayın herhan-
gi iki zaman dilimi arasında, aylık veya istenilen 
ayların istenilen saatlerinde veya iki zaman dilimi 
arasında on bir farklı iç ortam referans sıcaklığına 
göre soğutma derece saat değerleri ortaya konul-
muştur.

2.1. Derece Zaman Yöntemlerinin 
Açıklanması

Derece zaman yöntemi, çalışmacıların en yoğun 
olarak kullandıkları hesaplama metotlarının ba-
şında gelmektedir. Bu yöntem ile belirli bir zaman 
diliminde bir bölgenin ısıtılması ya da soğutulma-
sında yönelik enerji ihtiyacı öngörülebilmektedir. 
Yöntemde, bir mahallin enerji ihtiyacının dış ve iç 
ortamların sıcaklık farkıyla doğru orantılı olduğu 
kabul edilmektedir. Bu hesaplama yönteminde, dış 
ortam sıcaklığının denge sıcaklığıyla önceden ta-
nımlanmış bir sıcaklıktan daha küçük olduğu süre-
ler boyunca olduğu kabul edilmektedir [18].

Derece zaman yöntemleri içinde derece gün yön-
teminin daha fiziksel temelli enerji dengesi yak-
laşımı ile değiştirilmesi sıklıkla önerilmektedir. 
Bununla birlikte, derece günü yaklaşımı popülari-
tesini, uygulanabilirliğini ve etkinliğini korumak-
tadır. Derece-gün oranının, genellikle varsayıldığı 
gibi sabit olmaktan ziyade mevsimsel olarak değiş-
tiği bilinmektedir. Derece zaman yöntemini ısıtma 
ve soğutma yükü hesabına yönelik kullanıldığı gibi 
literatürde kar erimesi hesaplamaları için de kulla-
nıldığı görülmektedir [19]. İklimlendirme sistem-
leri projelendirilmesinde, kapalı hacimlerde enerji 
çözümlemeleri, ısıtma - soğutma yükü hesaplama-
ları için baz olarak iklim verileriyle yapılmaktadır. 
Farklı enerji çözümlemelerinde değişik iklim veri-
leri gerekmektedir. Doğru, kolay ulaşılabilir iklim 
verileri, enerji çözümlemesi ve iklimlendirme sis-
temlerinin analizinde enerji verimliliği açısından 
son derece önemlidir. Binalarda ve iklimlendirme 
sistemleri için çeşitli enerji tahmin yöntemleri 
geliştirilmiştir. Genel olarak bu yöntemler ikiye 

ayrılır. Bu yöntemlerden birincisi doğrulukları ve 
sonuçları açısından sınırlı olan derece-gün, daha 
hassas olan derece-saat ve bin yöntemlerini içine 
alan statik yöntemlerdir. İkincisi ise dinamik yön-
temlerdir. Bu yöntemde binanın dinamik davranışı 
dikkate alınarak bina enerji simülasyonu yapıl-
maktadır. [20-21].

2.2. Bu Çalışmaya Yönelik Literatürdeki 
Hesaplama Yöntemleri

Literatürde derece zaman yöntemiyle ilgili üç ayrı 
(derece bin, derece gün, derece saat yöntemi) statik 
yöntem ve binanın dinamik davranışına göre he-
saplama yapılan dinamik yöntemler mevcuttur. Bu 
çalışmada statik yöntemlerden bahsedilecektir.

2.2.1. Derece Bin Yöntemi

Bin yöntemi, kullanılan ısıtma, soğutma, hava-
landırma sisteminin veriminin, denge noktası sı-
caklığının, bina kullanım amacının ve ısı kayıp 
katsayısının sabit olmadığı çok uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Bu yöntemde sıcaklık ve zaman 
aralıkları ayrı ayrı değerlendirilerek aylık ve yıllık 
enerji sarfiyatları belirlenebilmektedir. Yöntemde 
iç ortam referans sıcaklığı (Tb) ile belirli bir dö-
nem içerisinde (ay, yıl) dış hava sıcaklığının (To,i) 
ele alınan belirli aralıklarda (bin) kaç saat (Nbin,i) 
olduğu belirlenir. Bu sıcaklık değerine göre enerji 
miktarı hesaplanabilir. Toplam enerji tüketimi, bü-
tün sıcaklık aralarındaki enerji miktarının toplan-
masıyla hesaplanmaktadır [22].

Qbin,j = Nbin,j (K/η)(Tb−To,j)
± (kWh)  (1)

Qtop = ∑ Qbin,i (kWh/yıl)  (2)

Burada K, toplam ısı geçiş katsayısı (W/m2K); ɳ, 
ısıtma sistemi verimi ve m ise sıcaklık aralıkları-
nın sayısıdır.

2.2.2. Derece Gün Yöntemi

Bu yöntem, bir binanın yıllık enerji sarfiyatının 
tahmin edilmesinde kullanılan yöntemlerden bi-
ridir. Bina dış kabuğu elemanlarına ait ortalama 
U değerleri ile birlikte kullanarak, binanın yıllık 
enerji ihtiyacı kolaylıkla hesaplanabilmektedir. 
Örnek olarak; bina dış kabuğu elemanları (duvar-
lar, çatı, döşeme) için toplam alan A (m2) ve orta-
lama ısı transfer katsayısı U (W/m2K), Derece Gün 
(DG) sayısı ise; binanın yıl boyunca sabit konfor 
sıcaklığında tutulabilmesi için kWh cinsinden ge-
rekli enerji Denklem 3’te verilmiştir.

m
i=1
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Q = A ∙ U ∙ DG/1000 (kWh/yıl)   (3)

Bu yöntemde ısıtma ve soğutma dönemi için U 
değeri aynı alınmasına rağmen, DG değerlerinin 
her dönem için ayrı ayrı hesaplanması gereklidir. 
Bu durumda herhangi bir yörede Isıtma Derece 
Gün (IDG) sayısı ile Soğutma Derece Gün (SDG) 
sayılarının ayrı ayrı hesaplanabilmesi; ısıtma ve 
soğutma sistemi kapasitelerinin ve maliyetlerinin 
belirlenmesi açısından önem arzetmektedir. Bu pa-
rametrelerin hesabında; karşılaştırılabilir ve ortak 
bir kullanım oluşturmak için Avrupa Birliği İsta-
tistik Ofisi (Eurostat) tarafından önerilen eşitlikler 
Denklem 4-5’te verilmiştir [23].

IDG(Th) = ∑1
N (Th − To) (Kh/yıl)  (4)

Sadece Th > To olan günler hesaplanır.

Q = A ∙ U ∙ IDG/1000 (kWh/yıl)  (5)

A= m2, U= W/m2K

SDG(Tc) = ∑1
M (To − Tc) (Kh/yıl)  (6)

Sadece To > Tc olan günler hesaplanır.

Q = A ∙ U ∙ SDG/1000 (kWh/yıl)  (7)

Denklemlerde; To günlük ortalama dış hava sıcak-
lığı, Th ve Tc sırasıyla ısıtma ve soğutma dönemi 
denge sıcaklıklarıdır. N ısıtma mevsimi toplam gün 
sayısı, M soğutma periyodu toplam gün sayısıdır. 

Denge noktası sıcaklığı, bir binada soğutmaya ih-
tiyaç duyulmadığı durumdaki dış ortam sıcaklığı-
dır. Genelde, yalıtımsız bir binada denge sıcaklığı 
soğutmada 25 ℃ için hesaplanır [17].

2.2.3. Derece Saat Yöntemi

Kapalı hacimlerin ısıtma ve soğutma yükleri de-
rece saat yöntemiyle tahmin edilebilmektedir. Bu 
yöntemde kapalı hacimlerin ısıtma ve soğutma 
yükleri, dış ortam sıcaklığı ve denge noktası sıcak-
lığı arasındaki farkla orantılı olduğu varsayılmak-
tadır. Derece saat yöntemi için , öncelikle belirli 
bir denge noktasına göre derece saat değerlerinin 
belirlenmesi tespit edilmesi gereklidir. Bu tespit 
için en az geriye dönük on yılın her yılı için için 
8760 saatlik kuru termometre sıcaklık verileri en 
önemli parametredir. Denge noktası sıcaklığı, ka-
palı hacimlerde ısıtma veya soğutma ihtiyacı ge-
rektirmeyen dış ortam sıcaklığıdır. Denge noktası 
sıcaklıkları genelde, yalıtımsız bir bina için derece 
saat değerleri ısıtma amaçlı 18 ℃, soğutma amaçlı 
olarak da 25 ℃ denge sıcaklığı için hesaplanır.

2.2.3.1. Soğutma Derece Saat (SDS) Yöntemi

Soğutma Derece Saat (SDS) yöntemi, derece gün 
yöntemine kıyasla daha fazla parametre kullan-
dığından dolayı derece gün yöntemine göre kul-
lanımı hassas ve güvenilirdir. Çalışmacılar da 
genellikle bu yöntemi tercih etmektedir. Soğutma 
derece saat yönteminde en önemli etken, verilerin 
saatlik olarak ölçülmesinden elde edilmesidir. Bu 
yöntemde hesaplamanın en temel özelliği çevre sı-
caklığı ile soğutulan mahal için tasarlanan sıcaklık 
farkına dayanmasıdır. Soğutma Derece Saat yönte-
mi için geçmiş yılların saatlik verilerinin elde ol-
ması gerekmektedir [17]. Denge noktası sıcaklığı, 
ısıtılacak ya da soğutulacak mahallin ısıtma ya da 
soğutma ihtiyacı hissetmediği zamandaki çevre 
sıcaklığıdır [18]. Genellikle, yalıtım yapılmamış 
kapalı bir hacim için soğutma derece saat değerle-
ri Dış Ortam Referans Sıcaklığı (DORS) 25 ℃ ve 
altındaki sıcaklıklar için hesaplanır [12]. Soğutma 
derece saat hesaplamalarında aşağıdaki denklem 
kullanılmaktadır [20].

SDS = (1 saat) ∑ (Td − Tb)
+ (Derece-Saat)  (8) 

Denklem 6’da Tb denge noktası sıcaklığı, Td ise sa-
atlik bazda dış ortam sıcaklığıdır. Eşitlik üzerinde-
ki + sembolü hesaplamalarda sadece pozitif sayıla-
rın dahil edileceğini ifade etmektedir.  
Soğutma enerjisi gereksinimi (Qs) Denklem (7)’den 
hesaplanabilir [16].

Qs = (Ktop/COP) SDS (1/1000) (kWh/yıl)  (9)

Bu denklemde COP, binada kullanılan ısıtma-so-
ğutma sisteminin etkinlik katsayısıdır.

3. BULGULAR

3.1. Yılın Her Ayı ve Yıllık Dış Hava Sıcaklık 
Dağılımlarının Yirmi Dört Saatlik Bazda 
Tahmini 

Isı kaybı, ısı kazanç hesaplamaları için en kötü dış 
hava şartlarını temsil eden çevre sıcaklık tasarım 
değerleri proje ve tasarım için önemli etkenlerdir. 
Isıtma, soğutma yükleri hesaplamaları için kulla-
nılan dış ortam referans sıcaklık değerleri, en aza 
on yıl geçmiş yıllar için kayıt altına alınan mete-
orolojik veri setleriyle yapılmaktadır. Bu veri set-
lerinde belirli bir tekrar frekansına karşılık gelen 
sıcaklıklar dış ortam referans sıcaklığı olarak be-
lirlenmektedir [18]. Bu çalışmada 1972-2018 yılla-
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rı arasındaki 24 saatlik aylık ve yıllık temelde dış 
hava sıcaklığıyla ilgili meteorolojik veri seti kulla-
nılmıştır. Bu veriler geliştirilen Visual tabanlı bi-
rinci yazılıma transferi sağlanarak günün her saati 
için toplam ortalama dış hava sıcaklıkları 8760 saat 
içerisinde görülme sıklıkları yüzde olarak 1 °C 
farkla tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçları tablolar 
haline getirilmiştir. Bu tablolarla yılın on iki ayı 
ve yıllık yirmi dört saatlik ortalama dış ortam sı-
caklıkları o ay içerisinde 8760 saat içinde görülme 
sıklıkları (yüzde olarak sayısı) 1 °C farkla ortaya 
konulmuştur. Diyarbakır 14:00-15:00 Saatleri Ara-
sında Yıllık Dış Hava Sıcaklığı Dağılım Yüzdesi 
(YDHSDY) örnek olarak Tablo 1’de verilmiştir.

Diyarbakır ilinin herhangi bir ayının herhangi bir 
saatinde, herhangi iki zaman dilimi arasında ve 
YDHSDY ayrıntılı olarak ilk defa literatüre kazan-
dırılmıştır. Literatüre kazandırılan bu dağılım sa-
dece soğutma yüklerinin tahmin edilmesinde kal-
mayıp aynı zamanda Diyarbakır için ekim, dikim 
zamanlarının belirlenmesi için önemli bir kaynak 
olacaktır. Ayrıca bu dağılımla bu ilde yılın hangi 
ayının hangi saatinde veya zaman dilimi arasında 
yapılma zamanları içinde önemli bir kaynak olabi-
leceği düşünülmektedir.

Tablo 1’deki YDHSDY’leri Tablo 2’de aylık Gö-
rülme Saatleri (GS) haline dönüştürülmüştür. Bir 
ayın 30 gün ve 24 saat olduğu varsayımıyla aylık 
720 saatlik dağılım 14:00-15:00 saatleri arasında 
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 
ayları için ve altı aylık ortalama GS bu çizelgede 
görülmektedir. Bu çizelgede en yüksek dış hava 
sıcaklığı 49 °C Temmuz ve Ağustos aylarında sıra-
sıyla 9,144 ve 2,592 saat olarak görüleceği tahmin 
edilmiştir.

3.2. Soğutma Mevsimi Saatlik Bazda Dış 
Hava Sıcaklık Dağılımlarının Tahmini 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Diyarba-
kır ili için çevre sıcaklığı 25 °C’yi aştığı her saat 
için soğutmaya ihtiyaç duyulmaktadır [12]. İlk 
yazılım sonuçlarıyla elde edilen Dış Hava Sıcak-
lık Dağılımları (DHSD) ikinci yazılıma günün her 
saati için transfer edilmiştir. 8760 saat içerisinde 
dış hava sıcaklığı 25 °C’nin üzerine olan dış hava 
sıcaklıklarının saatlik görülme sıklıkları 24 saa-
tin, her saati için ikinci yazılımla analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre; Diyarbakır’da soğutma 
sezonunun Mayıs ayında başlayıp Ekim ayında 
sona erdiği görülmüştür. 14:00-15:00 saatleri ara-
sındaki analiz sonuçları örnek olarak Tablo 3’te 
gösterilmiştir. Tablo 3’te görüleceği üzere en yük-
sek soğutma ihtiyacı 719.992 saatle Ağustos ayın-
da en düşük soğutma ihtiyacının da 358.992 saatle 
ekim ayında olacağı tahmin edilmiştir.

Tablo 3’te saat 14-15 arasında dış hava sıcaklığı gö-
rülme saatleri 1 °C aralıklarla soğutma sezonunda 
yer alan Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, 
Ekim ayları için aylık ve mevsimlik olarak sunul-
muştur. Tabloda yer alan toplam soğutma mevsimi 
saatleri büyükten küçüğe, Ağustos, Temmuz, Ey-
lül, Haziran, Mayıs ve Ekim ayı olduğu mevsim-
lik ortalama dış hava sıcaklığı görülme zamanı ise 
598.86 olacağı tahmin edilmiştir. Bu yaklaşımın 
soğutma sistemleri imalatçıları ve kullanıcıları için 
bu konuda çalışan akademisyenler için önem arz 
edeceği düşünülmektedir.

3.3. Soğutma Mevsimindeki Aylar için 
Farklı İORS Göre SDSD Yirmi Dört Saatlik 
Hesaplanması 

Bu bölümde hesaplamalar farklı İORS’na göre ya-
pıldığı için ilk yazılımla elde edilen YDHSDY’leri 
kullanılmıştır. Buradaki maksat soğutma mevsi-
minde 25 °C İORS’nın üzerindeki sıcaklıkta ener-
ji arzının oransal olarak artış miktarının ayrıntılı 
olarak gösterilmesidir. İlk yazılımla elde edilen 
YDHSDY’leri 3. yazılıma transfer edilerek onbir 
farklı İORS’na göre soğutma periyodundaki 6 ay 
ve günün 24 saatine göre Soğutma Derece Saat De-
ğerleri ve her saat için soğutma sezonu enerji ihti-
yacı hesaplamaları için analizler yapılmıştır. Ana-
liz sonuçları çizelgeler haline getirilmiştir. Örnek 
analiz sonuçları Tablo 3-5’te sunulmuştur.

Tablo 2’de soğutma periyodundaki aylar için ve se-
zonluk olmak üzere saat 01-24 arasında birer saat 
aralıklarla soğutma yükleri 22 °C İORS’na göre 
tahmin edilmiştir. Bu yaklaşımla soğutma döne-
mindeki herhangi bir ayın herhangi bir saatinde, 
herhangi iki zaman dilimi arasında SDSD tahmin 
edilmiştir. Ayrıca sezonluk SDSD’de tahmin edil-
miştir. Bu tahminler 24 °C İORS için Tablo 4’te, 26 
°C İORS için Tablo 5’te ve 28 °C İORS için Tablo 
6’da verilmiştir.
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Tablo 1. Diyarbakır İçin 14:00-15:00 Saatleri Arasındaki Yıllık Dış Hava Sıcaklığı Dağılım Yüzdesi [7]

DHSD
(°C)

SAATLİK BAZDA AYLARA GÖRE ORTALAMA Dış Hava Sıcaklık Dağılımı (% Adet) Yıllık Dış Hava 
Sıcaklık Dağılım 
Yüzdesi (% Adet)Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,008
-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,033
-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,008
-9 0,2 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026
-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,025
-7 0,2 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026
-6 0,2 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,052
-5 0,1 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,061
-4 0,4 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,069
-3 0,4 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,132
-2 1,1 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,171
-1 0,8 1,32 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,235
0 1,4 0,77 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,240
1 3,5 3,31 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,41 1,81 0,770
2 6,49 3,64 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0,21 1,41 1,037
3 5,79 3,75 0,79 0 0 0 0 0 0 0 0,51 2,52 1,113
4 7,29 3,97 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0,62 3,83 1,383
5 7,89 4,3 1,19 0 0 0 0 0 0 0 0,51 4,94 1,570
6 9,29 5,85 2,18 0,2 0 0 0 0 0 0 1,03 7,06 2,134
7 10,49 7,28 3,07 0,41 0 0 0 0 0 0 1,44 10,08 2,731
8 9,89 6,95 3,96 0,31 0 0 0 0 0 0 2,37 9,88 2,781
9 9,59 8,5 3,66 0,72 0 0 0 0 0 0 3,4 8,97 2,903

10 8,79 8,61 5,24 0,72 0,1 0 0 0 0 0,2 4,12 9,68 3,122
11 6,69 9,05 6,82 2,04 0,1 0 0 0 0 0,5 5,15 9,88 3,353
12 3,9 7,73 6,23 1,94 0,2 0 0 0 0 0,5 6,8 9,07 3,031
13 2,7 6,29 7,91 3,27 0 0 0 0 0 0,5 5,25 6,05 2,664
14 1,6 4,64 9,1 3,37 0,6 0 0 0 0 1,2 7,72 5,24 2,789
15 0,3 3,97 7,12 4,6 1,2 0,1 0 0 0 1,79 7,52 3,73 2,528
16 0,1 2,76 8,21 5,21 1 0 0 0 0 1,4 7,83 0,91 2,285
17 0,4 2,43 6,92 5,72 2,8 0,21 0 0 0 2,49 6,8 0,6 2,364
18 0,1 0,88 6,13 7,76 2,4 0 0 0 0 3,29 7,72 0,6 2,407
19 0,1 0,55 6,03 9,91 2,8 0,31 0 0 0,1 5,28 6,39 0 2,623
20 0,3 0,22 3,26 8,58 2,7 0 0 0 0,19 3,99 7,31 0 2,212
21 0 0,44 3,46 8,27 4,4 0,21 0 0 0,1 5,18 5,56 0 2,302
22 0 0,11 2,67 6,54 5,3 0,41 0 0 0,29 5,18 4,74 0 2,103
23 0 0 1,58 7,35 5,8 0,62 0 0 0,49 4,49 2,27 0 1,883
24 0 0 0,49 5,21 6,8 0,93 0,08 0 0,49 6,08 1,75 0 1,820
25 0 0 0,1 4,9 8,3 0,72 0 0 0,97 8,08 1,24 0 2,026
26 0 0 0,79 5,11 6,5 1,44 0,08 0 1,17 8,18 0,1 0 1,948
27 0 0 0,49 2,35 6,8 1,34 0 0 1,56 7,38 0,31 0 1,686
28 0 0 0,2 1,63 7,2 3,19 0 0,09 2,83 9,17 0,21 0 2,043
29 0 0 0,4 0,92 9,4 5,56 0,25 0,09 4,39 6,18 0,21 0 2,283
30 0 0 0 0,41 7,7 5,36 0,17 0,18 5,95 5,88 0,41 0 2,172
31 0 0 0 0,51 7,2 7,31 0,51 0,54 7,7 4,89 0 0 2,388
32 0 0 0 0,1 3,9 6,8 1,01 1,45 9,06 3,49 0 0 2,151
33 0 0 0 0,82 2,7 10,5 2,11 1,63 10,72 1,79 0 0 2,523
34 0 0 0 0,51 1,5 11,53 2,79 3,79 12,18 1,2 0 0 2,792
35 0 0 0 0,2 0,9 11,43 4,31 7,05 13,35 0,3 0 0 3,128
36 0 0 0 0,41 0,4 10,09 6,76 7,86 8,97 0,3 0 0 2,900
37 0 0 0 0 0,3 9,58 10,73 12,01 6,34 0,3 0 0 3,272
38 0 0 0 0 0,2 4,74 10,56 15,63 4,09 0,2 0 0 2,952
39 0 0 0 0 0,2 3,91 13,85 14,81 1,56 0,2 0 0 2,878
40 0 0 0 0 0,4 1,54 11,66 10,12 0,78 0,4 0 0 2,075
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Tablo 2. Saat 14:00-15:00 Arasında Altı Aylık ve Ortalama Dış Hava Sıcaklık Dağılımlarının Görülme Saatleri

DHSD (°C) Mayıs
(saat)

Haziran
(saat)

Temmuz
(saat)

Ağustos
(saat)

Eylül
(saat)

Ekim
(saat)

Altı aylık ortalama 
(saat)

10 0,72 0 0 0 0 1,44 0,36
11 0,72 0 0 0 0 3,6 0,72
12 1,44 0 0 0 0 3,6 0,84
13 0 0 0 0 0 3,6 0,6
14 4,32 0 0 0 0 8,64 2,16
15 8,64 0,72 0 0 0 12,888 3,708
16 7,2 0 0 0 0 10,08 2,88
17 20,16 1,512 0 0 0 17,928 6,6
18 17,28 0 0 0 0 23,688 6,828
19 20,16 2,232 0 0 0,72 38,016 10,188
20 19,44 0 0 0 1,368 28,728 8,256
21 31,68 1,512 0 0 0,72 37,296 11,868
22 38,16 2,952 0 0 2,088 37,296 13,416
23 41,76 4,464 0 0 3,528 32,328 13,68
24 48,96 6,696 0,576 0 3,528 43,776 17,256
25 59,76 5,184 0 0 6,984 58,176 21,684
26 46,8 10,368 0,576 0 8,424 58,896 20,844
27 48,96 9,648 0 0 11,232 53,136 20,496
28 51,84 22,968 0 0,648 20,376 66,024 26,976
29 67,68 40,032 1,8 0,648 31,608 44,496 31,044
30 55,44 38,592 1,224 1,296 42,84 42,336 30,288
31 51,84 52,632 3,672 3,888 55,44 35,208 33,78
32 28,08 48,96 7,272 10,44 65,232 25,128 30,852
33 19,44 75,6 15,192 11,736 77,184 12,888 35,34
34 10,8 83,016 20,088 27,288 87,696 8,64 39,588
35 6,48 82,296 31,032 50,76 96,12 2,16 44,808
36 2,88 72,648 48,672 56,592 64,584 2,16 41,256
37 2,16 68,976 77,256 86,472 45,648 2,16 47,112
38 1,44 34,128 76,032 112,536 29,448 1,44 42,504
39 1,44 28,152 99,72 106,632 11,232 1,44 41,436
40 2,88 11,088 83,952 72,864 5,616 2,88 29,88
41 0,72 7,416 66,312 55,944 1,368 0 21,96
42 0 2,232 38,304 29,304 0,72 0 11,76
43 0 1,512 19,44 13,68 26,64 0 10,212
44 0 1,512 9,72 3,24 10,512 0 4,164
45 0 2,952 2,448 1,296 6,984 0 2,28
46 0 0 56,52 40,968 2,088 0 16,596
47 0 0 28,008 20,808 0 0 8,136
48 0 0 23,112 10,44 0 0 5,592
49 0 0 9,144 2,592 0 0 1,956

Toplam Saat 719,280 720 720,072 720,072 719,928 720,072 719,904

DHSD
(°C)

SAATLİK BAZDA AYLARA GÖRE ORTALAMA Dış Hava Sıcaklık Dağılımı (% Adet) Yıllık Dış Hava 
Sıcaklık Dağılım 
Yüzdesi (% Adet)Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

41 0 0 0 0 0,1 1,03 9,21 7,77 0,19 0 0 0 1,525
42 0 0 0 0 0 0,31 5,32 4,07 0,1 0 0 0 0,817
43 0 0 0 0 0 0,21 2,7 1,9 3,7 0 0 0 0,710
44 0 0 0 0 0 0,21 1,35 0,45 1,46 0 0 0 0,289
45 0 0 0 0 0 0,41 0,34 0,18 0,97 0 0 0 0,158
46 0 0 0 0 0 0 7,85 5,69 0,29 0 0 0 1,153
47 0 0 0 0 0 0 3,89 2,89 0 0 0 0 0,565
48 0 0 0 0 0 0 3,21 1,45 0 0 0 0 0,388
49 0 0 0 0 0 0 1,27 0,36 0 0 0 0 0,136
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Tablo 3, Saat 14-15 Arası 25 °C’den Fazla Dış Hava Sıcaklık Dağılımlarının Aylık ve Mevsimlik Görülme 
Saatleri

DHSD (°C) Mayıs
(saat)

Haziran
(saat)

Temmuz
(saat)

Ağustos
(saat)

Eylül
(saat)

Ekim
(saat)

Altı aylık ortalama 
(saat)

26 46,8 10,368 0,576 0 8,424 58,896 20,844
27 48,96 9,648 0 0 11,232 53,136 20,496
28 51,84 22,968 0 0,648 20,376 66,024 26,976
29 67,68 40,032 1,8 0,648 31,608 44,496 31,044
30 55,44 38,592 1,224 1,296 42,84 42,336 30,288
31 51,84 52,632 3,672 3,888 55,44 35,208 33,78
32 28,08 48,96 7,272 10,44 65,232 25,128 30,852
33 19,44 75,6 15,192 11,736 77,184 12,888 35,34
34 10,8 83,016 20,088 27,288 87,696 8,64 39,588
35 6,48 82,296 31,032 50,76 96,12 2,16 44,808
36 2,88 72,648 48,672 56,592 64,584 2,16 41,256
37 2,16 68,976 77,256 86,472 45,648 2,16 47,112
38 1,44 34,128 76,032 112,536 29,448 1,44 42,504
39 1,44 28,152 99,72 106,632 11,232 1,44 41,436
40 2,88 11,088 83,952 72,864 5,616 2,88 29,88
41 0,72 7,416 66,312 55,944 1,368 0 21,96
42 0 2,232 38,304 29,304 0,72 0 11,76
43 0 1,512 19,44 13,68 26,64 0 10,212
44 0 1,512 9,72 3,24 10,512 0 4,164
45 0 2,952 2,448 1,296 6,984 0 2,28
46 0 0 56,52 40,968 2,088 0 16,596
47 0 0 28,008 20,808 0 0 8,136
48 0 0 23,112 10,44 0 0 5,592
49 0 0 9,144 2,592 0 0 1,956

Toplam Saat 398,88 694,728 717,496 719,072 700,992 358,992 598,86

Tablo 4, 22 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre Göre Soğutma Dönemi Her Ayı İçin Soğutma Derece 
Saat Değeri

Bir saat aralıklarla
24 saat

SOĞUTMA SEZONUNDAKİ AYLAR
24 saat sezonluk

(°C-saat)Mayıs
(°C-saat)

Haziran
(°C-saat)

Temmuz
(°C-saat)

Ağustos
(°C-saat)

Eylül
(°C-saat)

Ekim
(°C-saat)

00:00-01:00 2,4 22,3 116,6 96,4 17,8 2,0 257,5
01:00-02:00 0,7 20,5 104,2 90,8 12,8 0,5 229,5
02:00-03:00 0,8 15,9 79,5 67,0 8,3 0,6 172,1
03:00-04:00 0,8 8,1 60,2 45,7 9,9 0,0 124,6
04:00-05:00 0,9 5,2 41,3 27,6 2,5 0,6 78,1
05:00-06:00 3,2 17,6 73,7 40,8 4,2 1,3 140,8
06:00-07:00 45,8 107,9 213,5 162,1 51,3 2,7 583,2
07:00-08:00 37,7 145,8 258,3 194,7 52,2 4,6 693,4
08:00-09:00 44,6 187,3 310,8 271,7 122,9 10,6 947,9
09:00-10:00 67,7 231,7 423,9 326,0 195,3 31,2 1275,8
10:00-11:00 82,7 260,5 415,8 380,6 238,7 49,5 1427,8
11:00-12:00 100,8 293,6 461,9 432,1 282,7 72,1 1643,2
12:00-13:00 122,0 341,9 501,3 478,8 318,1 95,1 1857,3
13:00-14:00 133,2 324,4 517,4 492,3 333,7 106,1 1907,2
14:00-15:00 132,0 331,2 525,8 489,3 350,7 108,3 1937,3
15:00-16:00 128,0 329,0 521,1 433,4 322,8 98,4 1832,8
16:00-17:00 113,3 312,4 507,7 460,3 301,2 74,1 1769,0
17:00-18:00 91,9 284,9 506,1 462,1 258,3 38,8 1642,1
18:00-19:00 49,8 225,2 412,3 362,0 164,2 16,7 1230,3
19:00-20:00 25,2 104,2 317,5 278,7 110,1 12,9 848,5
20:00-21:00 25,9 123,1 265,6 222,3 85,5 19,9 742,3
21:00-22:00 11,1 79,3 213,1 180,8 46,8 6,4 537,4
22:00-23:00 12,5 60,8 175,6 180,8 19,2 9,0 458,0
23:00-24:00 2,7 41,6 153,2 129,5 24,3 1,9 353,1

24 saatlik toplam 1235,6 3874,4 7176,4 6305,9 3333,7 763,4 22689,3
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Tablo 5. 24 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre Soğutma Dönemi Her Ayı İçin Soğutma Derece Saat 

Bir saat 
aralıklarla

24 saat

SOĞUTMA SEZONUNDAKİ AYLAR
24 saat sezonluk

(°C-saat)Mayıs
(°C-saat)

Haziran
(°C-saat)

Temmuz
(°C-saat)

Ağustos
(°C-saat)

Eylül
(°C-saat)

Ekim
(°C-saat)

00:00-01:00 1,4 7,8 65,9 49,5 6,2 1,1 131,9
01:00-02:00 0,4 8,3 56,0 46,3 4,5 0,2 115,6
02:00-03:00 0,4 6,9 38,1 31,3 3,0 0,3 80,0
03:00-04:00 0,2 2,8 25,7 18,2 6,3 0,0 53,2
04:00-05:00 0,2 1,4 13,7 8,0 0,5 0,3 24,1
05:00-06:00 1,7 6,8 34,6 17,5 2,3 0,4 63,3
06:00-07:00 31,2 71,8 154,5 110,3 35,6 0,9 404,3
07:00-08:00 24,6 98,7 197,0 135,8 22,2 3,2 481,5
08:00-09:00 24,0 133,4 248,9 211,8 71,8 5,0 694,7
09:00-10:00 38,8 174,8 361,9 266,0 136,9 15,8 994,1
10:00-11:00 48,4 202,2 353,8 320,6 178,6 24,7 1128,3
11:00-12:00 62,5 234,6 399,9 372,0 222,0 40,8 1331,8
12:00-13:00 80,0 282,7 439,4 418,8 257,0 59,0 1537,0
13:00-14:00 89,3 265,5 457,2 432,3 272,5 68,3 1585,1
14:00-15:00 88,4 272,4 464,6 429,5 289,5 70,1 1614,5
15:00-16:00 85,6 269,9 461,2 378,4 262,1 61,8 1519,0
16:00-17:00 73,5 253,7 446,2 400,4 240,8 43,6 1458,2
17:00-18:00 57,0 227,2 444,1 402,1 198,9 19,3 1348,6
18:00-19:00 26,8 169,6 350,4 302,1 111,0 7,4 967,2
19:00-20:00 12,6 57,5 255,8 218,8 64,1 6,5 615,3
20:00-21:00 16,8 80,2 204,3 162,7 48,4 13,1 525,5
21:00-22:00 6,4 45,1 152,8 122,8 19,2 3,8 350,0
22:00-23:00 8,4 32,9 117,4 122,8 6,2 5,1 292,8
23:00-24:00 1,5 19,7 97,2 76,9 8,7 1,0 205,0

24 saatlik toplam 780,1 2925,9 5840,5 5054,9 2468,1 451,5 17521,0

Tablo 6. 26 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre Soğutma Dönemi Her Ayı İçin Soğutma Derece Saat 
Değeri

Bir saat aralıklarla
24 saat

SOĞUTMA SEZONUNDAKİ AYLAR
24 saat sezonluk

(°C-saat)Mayıs
(°C-saat)

Haziran
(°C-saat)

Temmuz
(°C-saat)

Ağustos
(°C-saat)

Eylül
(°C-saat)

Ekim
(°C-saat)

00:00-01:00 0,8 1,8 28,2 17,8 2,0 0,5 51,0
01:00-02:00 0,2 3,7 23,0 19,9 1,7 0,1 48,7
02:00-03:00 0,1 3,2 13,3 12,5 1,4 0,2 30,6
03:00-04:00 0,0 1,1 7,9 5,9 5,2 0,0 20,0
04:00-05:00 0,0 0,4 1,9 1,2 0,1 0,1 3,6
05:00-06:00 0,5 2,6 12,9 8,1 1,5 0,0 25,5
06:00-07:00 17,6 46,1 101,8 71,1 24,4 0,1 261,1
07:00-08:00 15,7 62,2 137,7 81,8 6,9 2,2 306,5
08:00-09:00 13,4 86,8 187,6 152,5 33,9 3,0 477,3
9:00-10:00 20,6 122,5 300,3 206,1 85,1 8,4 742,9

10:00-11:00 23,7 146,6 291,9 260,7 121,4 9,9 854,1
11:00-12:00 33,1 177,4 337,9 312,0 162,8 19,0 1042,3
12:00-13:00 47,0 224,3 377,4 358,8 196,9 32,0 1236,5
13:00-14:00 54,2 207,5 397,1 372,3 212,3 38,6 1282,1
14:00-15:00 53,8 214,6 403,5 369,7 229,1 40,2 1310,9
15:00-16:00 51,7 212,4 401,3 323,3 202,2 34,1 1225,0
16:00-17:00 42,3 197,0 384,7 340,5 181,7 22,2 1168,4
17:00-18:00 31,6 171,7 382,2 342,1 142,6 8,4 1078,7
18:00-19:00 13,0 118,5 288,6 242,2 66,3 3,3 732,0
19:00-20:00 6,5 26,1 194,8 159,5 31,1 3,6 421,7
20:00-21:00 10,8 48,5 144,5 105,9 25,3 8,0 342,9
21:00-22:00 3,2 22,9 96,3 70,9 6,2 2,1 201,5
22:00-23:00 5,1 17,3 66,2 70,9 1,5 1,8 162,7
23:00-24:00 1,0 8,4 50,8 36,9 3,0 0,6 100,7

24 saatlik toplam 445,9 2123,6 4631,7 3942,6 1744,5 238,4 13126,8
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Tablo 7. 28 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre Soğutma Dönemi Her Ayı İçin Soğutma Derece Saat 
Değeri

Bir saat aralıklarla
24 saat

SOĞUTMA SEZONUNDAKİ AYLAR
24 saat sezonluk

(°C-saat)Mayıs
(°C-saat)

Haziran
(°C-saat)

Temmuz
(°C-saat)

Ağustos
(°C-saat)

Eylül
(°C-saat)

Ekim
(°C-saat)

00:00-01:00 0,2 0,3 7,5 3,8 0,6 0,0 12,4
01:00-02:00 0,1 1,9 7,0 8,7 0,6 0,0 18,4
02:00-03:00 0,0 1,1 3,7 5,2 0,7 0,0 10,8
03:00-04:00 0,0 0,4 2,4 1,7 4,3 0,0 8,8
04:00-05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05:00-06:00 0,1 1,3 5,0 5,1 0,7 0,0 12,2
06:00-07:00 5,2 29,8 61,5 46,8 14,4 0,0 157,8
07:00-08:00 8,3 38,1 83,7 39,2 2,0 1,2 172,5
08:00-09:00 7,8 50,3 128,1 96,5 12,4 2,0 297,1
9:00-10:00 11,8 77,6 239,4 147,0 45,7 5,3 526,8

10:00-11:00 10,3 96,7 230,3 201,0 70,8 3,5 612,6
11:00-12:00 14,3 124,3 276,1 252,0 107,5 7,0 781,3
12:00-13:00 22,9 167,8 315,5 298,9 139,3 14,3 958,7
13:00-14:00 28,2 151,8 337,0 312,3 154,1 18,3 1001,7
14:00-15:00 27,8 158,7 342,3 309,9 170,7 19,9 1029,3
15:00-16:00 27,1 157,2 341,6 268,2 144,4 16,0 954,5
16:00-17:00 21,1 143,2 323,3 280,7 125,5 9,8 903,6
17:00-18:00 15,9 120,2 320,4 282,2 93,4 3,7 835,8
18:00-19:00 6,1 74,8 227,3 183,0 34,5 1,8 527,6
19:00-20:00 3,8 10,3 135,6 103,2 12,9 1,9 267,6
20:00-21:00 5,8 28,2 90,1 56,6 14,4 3,3 198,5
21:00-22:00 0,7 12,1 49,8 32,9 1,5 0,7 97,6
22:00-23:00 1,9 9,9 29,0 32,9 0,3 0,2 74,2
23:00-24:00 0,6 3,7 20,4 14,8 1,2 0,3 40,9

24 saatlik toplam 219,9 1459,6 3577,2 2982,7 1151,8 109,4 9500,7

4. TARTIŞMA

Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer 
alan ve soğutma yükü oldukça fazla olan Diyar-
bakır ili için; 3 adet yeni yazılım geliştirilmiş bu 
yazılımda da 1972’den 2018’e kadar her ay ve gü-
nün her saati dış hava sıcaklık veri seti ile analizler 
yapılmıştır. İlk yazılımla her saat başı analiz yapı-
larak yılın 12 ayı ve yıllık 24 saatlik YDHSDY’si o 
ay içerisinde toplamda görülen sıcaklıkların yüzde 
olarak sayısı 1 °C farkla tespit edilmiştir. İkinci 
yazılımla 25 °C’nin üzerindeki saatlik dış hava 
sıcaklığı görülme sıklığının tespiti için yirmi dört 
farklı analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 
Diyarbakır soğutma periyodu başlangıç ayı ve bitiş 
ayı belirlenmiştir.

Soğutma periyotları saatleri; Mayıs 398,88 saat. 
Haziran 694,728 saat. Temmuz 717,496 saat. Ağus-
tos 700,992 saat. Eylül 358,992 saat. Ekim 358,992 
saat olacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca ilk defa Di-
yarbakır ilindeki soğutma sisteminin sezonluk ça-
lışma süresinin 3593,16 saat çalışacağı literatüre 
kazandırılmıştır.

Bu çalışmayla soğutma sezonunda yılın 12 ayı ve 
yirmi dört saati için çalışma zamanları ve mev-
simlik çalışma saatleri Diyarbakır literatüre sunul-
muştur. Son yazılım ile Tablolar 4-7’de görüleceği 
üzere 22 °C. 24 °C, 26 °C ve 28 °C İORS’na göre 
yirmi dört saatlik olmak üzere aylık ve mevsimlik 
soğutma derece saat değerleri tahmin edilmiştir. 
Bu dört İORS içinde en yüksek soğutma yükünün 

Tablo 8, Soğutma Periyodu 14-15: Saatlerinde Üç Farklı İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre Soğutma 
Derece Saat Değeri

İORS 
(°C)

Mayıs
(°C-saat)

Haziran
(°C-saat)

Temmuz
(°C-saat)

Ağustos
(°C-saat)

Eylül
(°C-saat)

Ekim
(°C-saat)

Sezonluk 
(°C-saat)

22 132,0 331,2 525,8 489,3 350,7 108,3 1937,3
24 88,4 272,4 464,6 429,5 289,5 70,1 1614,5
26 53,8 214,6 403,5 369,7 229,1 40,2 1310,9
28 27,8 158,7 342,3 309,9 170,7 19,9 1029,3
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saat 14-15 arasında olacağı tahmin edilmiştir. Tah-
min sonuçları Tablo 8’de detaylı olarak görülmek-
tedir. Bu tabloda en fazla soğutma yükü dört farklı 
İORS (22, 24, 26, 28 °C) için 14-15 saatleri ara-
sında Temmuz ayında olacağı tahmin edilmiştir. 
Diyarbakır için temmuz ayında 28 °C İORS için 
SDSD 342,3 °C-saat, İORS 26 °C için SDSD 1,178 
kat artmakta. 22 °C içinse SDSD 1,536 kat artmak-
tadır. Bu artışın nedeni İORS ile dış ortam sıcaklığı 
arasındaki farkın artmasından dolayıdır. Bu yakla-
şımla soğutma dönemindeki her ayın 24 saati için 
11 farklı İORS’na göre soğutma yükleri Diyarbakır 
için ortaya konulmuştur.

Şekil 1’de yatay eksen günün 24 saatini. düşey 
eksen ise 26 °C İORS’na soğutma sezonundaki 
toplam SDS değerini ifade etmektedir. Yatay ek-
sendeki istenilen saatten çıkılan dikmenin dağılım 
eğrisiyle çakıştığı noktanın düşey eksendeki değeri 
istenilen saatteki sezonluk SDSD değerini vermek-
tedir. Bu şekilde görüleceği üzere en fazla SDSD 
saat 14-15 arasında 1310,9 SDS, en az SDSD saat 
0-1 arasında 51 SDS olacağı görülmektedir. Bu şe-
kille sezondaki her bir saat için soğutma yükünde-
ki dağılım. soğutma sezonundaki 24 saatlik SDSD 
ortaya konulmuştur. 

Şekil 2’de yatay eksen soğutma sezonundaki her 
ay için günün 24 saatini. düşey eksen ise 26 °C 
İORS’na soğutma sezonundaki her ay için saatlik 
bazda SDSD değerini ifade etmektedir. Yatay ek-
sendeki istenilen saatten çıkılan dikmenin dağılım 
eğrileriyle çakıştığı noktalar soğutma sezonundaki 
her ay için SDSD’ni vermektedir. Örnek olarak saat 
14-15 arasında SDSD’leri mayıs ayında 51,7, hazi-
ran ayında 212,4, haziran ayında 401,3, temmuz 
ayında 323,3, ağustos ayında 323,3, eylül ayında 
202,2 ve ekim ayında 34,1 SDS olacağı Şekil 2’de 
görülmektedir. Bu şekilde sezonun her ayı için gü-
nün 24 saatine göre soğutma yükündeki değişim 
ortaya konulmuştur. Bu yaklaşımla Diyarbakır için 
saatlik olarak soğutma sistemlerinin sezondaki her 
ay için sezonluk tüketeceği enerji tahmini yapıla-
bilir.

Bu çalışmayla Tablolar 1 ve 5 ve Şekiller 1 ve 2’de 
verilen veriler ve grafikler ilk defa Diyarbakır ili 
için literatüre kazandırılmıştır. Bu çalışma iklim-
lendirme ve soğutma sektöründe yer alan tüm fir-
malar için önem arz etmektedir. Tablo 2,4 ve 6’da 
görüleceği üzere en yüksek soğutma enerji ihtiya-

cı. üç farklı iç ortam referans sıcaklığı (22, 24, 26 
℃) içinde saat 14-15 arasında temmuz ayındadır. 
Diyarbakır yer alan bir binada temmuz ayında 20 
°C iç ortam referans sıcaklığı için soğutma derece 
saat değeri 258,8 °C-saat. İORS 24 °C seçildiğinde 
SDSD 2,25 kat azalmakta. 27 °C seçildiğinde ise 
SDSD 3,86 kat azalmaktadır. Görülen bu azalma 
iç ortam referans sıcaklığı ile çevre sıcaklığı ara-
sındaki farkın düşmesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu çalışmada belirtilen yaklaşım ile soğutma dö-
nemindeki her ayın 24 saati için 11 farklı İORS’na 
göre ısıtma enerji ihtiyacı tahmin edilebilecektir. 
Şekil 2’de 26 °C İORS’na göre soğutma dönemi de-
rece saat değerleri verilmiştir. Bu şekilde soğutma 
sezonunda günün her saati için soğutma enerji ih-
tiyacındaki değişim görülmektedir. Bu yaklaşımla 
Diyarbakır ilinin saatlik bazda soğutma sistemleri-
nin soğutma sezonunda harcayacağı enerji miktarı 
tahmin edilebilir.

Şekil 1. 26 °C İç ortam referans sıcaklığına göre 
soğutma periyodu soğutma derece saat

Şekil 2. 26 °C İç ortam referans sıcaklığına göre 
soğutma dönemi her ayı için soğutma derece saat
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5. SONUÇ

Bu çalışmada dış hava sıcaklığı 25 °C’den yük-
sek her ay ve günün yirmi dört saati için aylık ve 
mevsimlik sıklıkları tespit edilerek soğutma mev-
simi (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, 
Ekim) olarak tespit edilmiştir. 25-49 °C aralığın-
da YDHSDY görülme sıklıkları Mayıs, Haziran, 
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için sıra-
sıyla 398,88; 694,728; 717,496; 719,072; 700,992 ve 
358,992 saat olacağı, sezonluk ise ortalama 598,86 
saat olacağı tahmin edilmiştir. Diyarbakır’daki 
kapalı bir hacimde temmuz ayında 20 °C İORS 
için SDSD 258,8 °C-saat, İORS 24 °C seçildiğinde 
SDSD 2,25 kat azalmakta, 27 °C seçildiğinde ise 
SDSD 3,86 kat azalmaktadır. Bu azalmanın sebebi 
İORS ile dış ortam sıcaklığı arasındaki farkın azal-
ması nedeniyle olduğu açıklanmıştır. On bir farklı 
İORS’na göre soğutma dönemindeki herhangi bir 
ayın herhangi bir saatinde, herhangi iki zaman di-
limi arasında, aylık veya istenilen ayların istenilen 
saatlerinde veya iki zaman dilimi arasında SDSD 
tahmin edilmiştir. En fazla soğutma yükü 11 fark-
lı İORS içinde saat 14-15 arasında temmuz ayında 
olacağı ortaya konulmuştur. Diyarbakır’daki bir 
binada soğutma periyodu için seçilen İORS 22, 
24, 26 ve 28 °C seçildiğinde SDSD’nin sırasıyla 
1937,3; 1614,5; 1310,9 ve 1029,3 SDS olacağı tah-
min edilmiştir. Diyarbakır için ilk defa literatüre 
kazandırılan bu yaklaşımla 11 farklı iç ortam sı-
caklığına göre soğutma dönemindeki her ay ve se-
zonluk soğutma yükleri kullanımı basit tablolara 
dönüştürülmüştür. Bu tablolarla İORS sıcaklığının 
soğutma yüklerine etkisi ayrıntılı olarak ortaya ko-
yulmuştur. Bu yaklaşımın soğutma periyodundaki 
her ayın 24 saati için ve sezonluk toplam soğutma 
yükleri çok detaylı olarak ortaya konulmuştur.
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Isıtma Enerji Tüketiminin Erzurum İçin Tahmini

ÖZ

Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Erzurum için temin edi-
len 1972-2018 yılları arasındaki meteorolojik veri seti kullanılmıştır. Visual Basic 
programında geliştirilen bir yazılımla dış hava sıcaklığı 18 °C altında olan her ay 
için yirmi dört saatlik dış hava sıcaklık dağılımları tespit eden bir yaklaşım önerilir. 
Bu aylar ısıtma sezonu aylarıdır (Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan). Bu 
yaklaşımla ısıtma sezonundaki herhangi bir ayın herhangi bir saatinde ve herhangi 
iki zaman dilimi arasında toplam aylık olarak Isıtma Derece Saat (IDS) değerleri 
on bir farklı (18-28 °C) İç Ortam Referans Sıcaklığına (İORS) göre tahmin edilir. 
Ayrıca sezonluk, sezondaki herhangi bir saatteki ve herhangi iki zaman dilimi ara-
sındaki IDS değerleri de tahmin edilir. Erzurum için en yüksek ısıtma enerji ihtiyacı 
üç farklı İORS içinde Ocak ayında 05:00-06:00 saatleri arasında, en düşük ısıtma 
enerji ihtiyacının Nisan ayında 13:00-14:00 saatleri arasında ve sezonluk en yüksek 
ısıtma enerji ihtiyacının da 05:00-06:00 saatleri arasında olduğu bildirilir. Öneri-
len bu yaklaşımla Erzurum’daki kesintili çalışan kamu binaları, ofisler, alış-veriş 
merkezleri gibi yapıların ısıtma dönemindeki her ay ve sezonluk için 11 farklı İORS 
değerlerine göre IDS değerleri 24 saatlik zaman dilimi olarak ortaya konulmuştur.
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ABSTRACT

In this study, the meteorological data set of Erzurum, Which was taken from the 
State General Directorate of Meteorology for the years between 1972-2018 was 
used. With a software developed in the Visual Basic program, an approach that 
determines the 24-hour outdoor temperature distributions for each month with an 
outdoor temperature below 18 °C was recommended. These months are the months 
of the heating season (November, December, January, February, March, April). 
With this approach, Heating Degree Hour (HDH) values are estimated accord-
ing to eleven different (18-28 °C) Indoor Reference Temperature (IRT) values on a 
monthly basis in any hour of any month in the heating season and between any two 
time zones. HDH values in season, any hour of the season and between any two 
time zones are also estimated. It is reported that for three different IRT the highest 
heating energy needed for Erzurum is between 05:00 and 06:00 in January, and the 
lowest heating energy need is between 13:00 and 14:00 in April and the seasonal 
highest heating energy need is between 05:00-06:00. With this proposed approach, 
the HDH values of buildings such as public buildings, offices, shopping centers that 
work intermittently in Erzurum are presented as 24-hour time frame according to 11 
different IRT values for each month and season during the heating period.

Keywords
Seasonal Heating Degree Hour, Monthly Heating Degree Hour, Erzurum.

Geliş Tarihi : 01.07.2021
Kabul Tarihi : 08.08.2022

Estimation of the Heating 
Energy Consumption For 
Erzurum

Keçebaş, A., Ertürk, M., Daşdemir, A., Soğutma Enerji Tüketiminin Diyarbakır İçin Tahmini, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 192, sf. 20-28, Eylül-Ekim 
2022.



ARAŞTIRMA MAKALESİ

21Tesisat Mühendisliği - Sayı 192 - Eylül/Ekim 2022

1. GİRİŞ

Mevsimlerin daha kurak geçmesi, yağışların azal-
ması, insanların uzun vadede kontrolsüz tüketimi 
ve üretimde zayıflama, küresel ısınma, Türkiye ve 
dünyanın en önemli sorunları sıralamasında başı 
çekmektedir. Küresel ısınmaya birçok etken neden 
olmakla birlikte, dünya nüfusunun hızlı bir ivme 
ile artması buna paralel olarak enerji tüketiminin 
artışı, fosil yakıt kullanımının yenilenebilir enerji 
kaynaklarına oranla daha fazla olması ve atmos-
ferin egzoz gazları ile kirlenmesi küresel ısınma 
sürecini hızlandırmaktadır. İklim, yerleşimlerin 
planlanmasını ve yapı tasarımını etkileyen fiziksel 
etkenlerin başında gelir. İklimi oluşturan hava sı-
caklığı, bağıl nem, rüzgâr, güneş ışınımları ve ya-
ğışlar kişilerin açık mekânlarda ısısal konfor duy-
gusunu doğrudan etkilediği gibi kapalı hacimlerde 
de dolaylı olarak etkiler. Özellikle güneşin ışınım 
etkisi ve hava sıcaklığı sıcak ve soğuk hava koşul-
larında yapı içi ısısal konfor açısından önemlidir. 
Ayrıca sıcak-nemli iklim bölgelerinde, nem fak-
törü konfor açısından olumsuzluk yaratmakta ve 
bağıl neme bağlı olarak hissedilir sıcaklıkta artış 
görülmektedir. Sıcak hava ve yüksek nem oranının 
yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle bu bölgelerde 
baskın olan sıcak dönem soğutma yükü açısından 
önemlidir [1].

Sanayi Devrimi’nden önceki 10 bin yıl boyunca at-
mosferdeki CO2 miktarı 280 mg/l civarındaydı. Sa-
nayileşmeyle beraber insan etkinlikleri nedeniyle 
atmosfere salınan CO2 miktarının giderek artması 
sonucunda günümüzde atmosferdeki CO2 miktarı 
400 mg/l’nin üzerine çıktı. CO2 bir sera gazı ol-
duğu için bu durum Dünya’nın ortalama yüzey 
sıcaklığının artmasına (küresel ısınmaya) sebep 
oluyor. Atmosferde bulunan CO2 miktarının her yıl 
yaklaşık 2 mg/l arttığı tahmin edilmektedir. Bu ar-
tış da beraberinde aşırı sıcakları, aşırı yağışları ve 
kuraklıkları getirecektir.

Soğuk havalarda konutların ve endüstri alanlarının 
ısıtılma ihtiyacı vardır. Günün ortalama sıcaklığı, 
konutların ve endüstriyel alanların ısıtılması için 
gerekli yakıt miktarının tahmininde önemli reh-
berdir. Bir alanın, bir şehrin veya bir bölgenin ısı-
tılması için gerekli yakıt miktarı dışarıdaki sıcaklı-
ğa bakılarak doğru bir şekilde tahmin edilebilir [2]. 
Aynı şekilde sıcak havaların, insan konforu üzeri-
ne etkisi büyüktür. Sıcak havalar, nemli havalarla 
birlikte bunaltıcı bir hal alır ki bu insanları rahatsız 

eder. Bu tür havalarda binaların iç konforu bozulur. 
İç konforun tekrar sağlanması için binaların soğu-
tulması gerekir. Soğutma işleminin yapılabilmesi 
için enerjiye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla sıcaklık 
verileri konutların veya bir bölgenin soğutulması 
için gerekli olan enerji miktarının planlanması ve 
tahmininde de büyük rol oynar. Sıcaklık verileri 
ısıtma ve soğutma işlemlerinden başka tarımda 
bitkilerin hasat tarihlerinin tespiti ve havacılıkta 
pistlerdeki don olaylarının önlenmesi gibi daha pek 
çok amaçlar için kullanılmaktadır [3]. 

Sıcaklık verileri bütün bu amaçlar için kullanılır-
ken meteoroloji istasyonlarında ölçüldüğü şekliyle 
direkt olarak değil de çeşitli şekillerde çeşitli me-
totlar uygulanarak kullanılabilir hale getirilir. Bu 
metotlardan birisi de Derece-Gün (DG) metodu-
dur. Bir bölge için DG, o bölgedeki günlük orta-
lama sıcaklığın seçilen herhangi bir taban sıcak-
lıktan olan farklarının toplamıdır [4]. DG yöntemi 
ısıtma ve soğutma hesaplamalarında uzun yıllardır 
kullanılan basit, kullanışlı ve etkili bir yöntemdir. 
Birçok değişken parametreyi dikkate almamasın-
dan dolayı günümüzde çok fazla kullanılmamakta-
dır. Bununla birlikte, uygulaması basit olduğundan 
ve hızlı sonuçlar elde edilebildiğinden ilk değerlen-
dirmeleri yapabilmek için hala kullanılmaktadır.

Derece-Saat (DS) yöntemi ise günlük sıcaklık de-
ğerlerine dayanan DG yönteminden farklı olarak 
saatlik sıcaklık ölçümlerini kullanmaktadır. Do-
layısıyla, DS yöntemi DG yöntemine göre daha 
doğru sonuçlar vermektedir [5]. Ertürk [6] yaptığı 
çalışmada, İstanbul’da referans alınan iç ortam sı-
caklığı 24 °C yerine 23 °C seçilirse Türkiye bazın-
da CO2 azaltma etkisi %1,258, CO2 azaltma ora-
nı da %18,93 tespit etmiştir. Pusat ve Akkoyunlu 
[7] Türkiye’nin farklı iklimsel özelliklerini temsil 
eden 8 farklı şehri için ısıtma derece saat (IDS) de-
ğerlerinin hesaplamışlardır. Yaptıkları çalışmada 
farklı referans sıcaklıkları almışlardır. Yıllık IDS 
değeri açısından şehirlerin sıralaması en yüksek-
ten en düşüğe doğru Sivas, Van, Ankara, Diyarba-
kır, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Adana şeklinde 
elde edilmiştir. Bolattürk [8], DS yöntemini dış 
duvarlar için optimum yalıtım kalınlığının belir-
lenmesinde kullanılmıştır. Durmayaz ve Kadıoğlu 
[9] yaptıkları çalışmada, DS yöntemini kullanarak 
beş farklı şehir için ısıtma enerjisi ihtiyacı ve ya-
kıt tüketiminin değişimini farklı bina özelliklerine 
bağlı olarak incelemişlerdir. Satman ve Yalçınkaya 
[10], 77 istasyonun verilerini kullanarak farklı re-
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ferans sıcaklık değerleri için ısıtma ve soğutma DS 
hesabı yapmışlardır. Papakostas ve Kyriakis [11], 
Yunanistan için yaptıkları çalışmada IDS için 10-
20 °C aralığını soğutma derece-saat (SDS) için ise 
20-27,5 °C aralığını yarım derecelik artış değerle-
riyle referans sıcaklık olarak kullanmışlardır.

Yukarıda sunulan literatür taramasından da görü-
lebildiği gibi ısıtma ve soğutma ayları için 24 sa-
atlik dış hava sıcaklık dağılımlarını tahmin eden 
bir çalışma olmadığı görülmüştür. Bu çalışma ile 
Erzurum ili için 18-25 °C’lik iç ortam referans sı-
caklığına göre ısıtma mevsimindeki aylar için 24 
saatlik IDS değerleri tablolar ve grafikler halinde 
verilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Isıtma Derece-Gün (IDG) bölgeleri Türkiye’de 4 
bölgeye ayrılmıştır. Ancak 4 bölgeye ayrılan IDG 
bölgesi hassas veriler için bizlere ışık tutmamak-
tadır. Isı yalıtımı ve iklim verileri ile ilgili hesap-
lamalarda geçmişte DG yöntemi daha fazla tercih 
edilmekteydi. Ancak zamanla geliştirilen simüla-
törler sayesinde daha hassas sonuçlar elde edilmek-
tedir.

Bu çalışma için kullanılan meteorolojik veriler 
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Erzu-
rum ili için 1972-2018 yıllarını içeren verilerdir. 
Bu veriler Erzurum ili için, Erzurum’da bulunan 
meteoroloji istasyonlarından bir yıl boyunca alı-
nan saatlik dış hava sıcaklık dağılım verileridir. Bu 
elde edilen veriler, visual basic tabanlı geliştirilen 
yazılım ile Erzurum ili için ısıtma dönemindeki 
her ay için ve sezonluk yirmi dört saatlik ayrıntılı 
hesaplamalar tablolar halinde hazırlanmıştır. Bu 
yaklaşımla; ısıtma dönemindeki herhangi bir ayın 
herhangi iki zaman dilimi arasında, aylık veya is-
tenilen ayların istenilen saatlerinde veya iki zaman 
dilimi arasında on bir farklı iç ortam referans sı-
caklığına göre IDS değeri tahmin edilmiştir.

2.1. Derece Zaman Hesaplama Yöntemleri

Bina konforu (ısıtma ve soğutma enerji ihtiyaçları) 
hesaplamalarında en önemli parametreyi dış ortam 
sıcaklığı oluşturmaktadır. Literatürde de dış or-
tam sıcaklık verileri kullanılarak bin, derece gün 
ve derece saat olmak üzere üç hesaplama yöntemi 
geliştirilmiştir. Bu yöntemler ile bina ısı yükü he-
sapları yapılabilmektedir. Derece zaman yöntemi 
enerji-performans analizleri yapılırken kullanılan 

en köklü hesaplama şeklidir. Derece zaman yönte-
minden sonra daha farklı yöntemler geliştirilse de 
çalışmacılar tarafından hala en fazla tercih edilen 
yöntem olma özelliğini korumaktadır. Bu çalış-
mada da derece zaman yöntemleri içinden, hem 
hassaslığı hem anlaşılırlığından dolayı derece saat 
yöntemi tercih edilmiştir. 

2.1.1. Derece Saat Yöntemi

Binaların ısıtma veya soğutma enerji ihtiyaçla-
rı derece-saat (DS) yöntemi ile hassas ve kolayca 
tahmin edilebilmektedir. DS yönteminde, saatlik 
sıcaklık değerleri ile belirlenmiş denge sıcaklığı 
arasındaki farka dayanmaktadır. Buradaki denge 
sıcaklığı, yıl boyunca bina için ısıtma veya so-
ğutma ihtiyacının olmadığı dönemi ifade eder ve 
çalışmaya göre farklılık gösterebilir. Ancak bu 
denge sıcaklıkları genellikle yalıtımsız binalar için 
kış için 18 °C ve yaz hesaplamaları için de 22 °C 
alınmaktadır. DS yönteminin daha güvenilir olma-
sı için geçmiş verileri elde etmek ve en az bir yıl 
boyunca saatlik ortalama ölçüm değerlerinin bilin-
mesi gerekmektedir. IDS değeri;

IDS = (1 saat) ∑ (Tb−Td)
+ (Kh/yıl)   (1) 

Denklem 1’le hesaplanmaktadır [12]. Burada Tb, 
denge noktası sıcaklığı (°C) ve Td, saatlik dış ortam 
sıcaklığı (°C). Denklemdeki parantezin üzerindeki 
“+” işareti sadece pozitif değerlerin hesaba katıla-
cağını göstermektedir. IDS yöntemi ile aylık veya 
yıllık ısıtma enerjisi gereksinimi (Q1) Denklem 
2’den hesaplanabilir [12]. 

Q1 = (K/η)IDS(1/1000) (kWh/yıl)  (2)

Burada, η, ısıtma sistemi verimini (%) ve K, top-
lam ısı geçiş katsayısını (W/m2K) ifade etmektedir.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Bir binadaki ısı tüketimi tahmini için farklı yön-
temler kullanılmaktadır. Bu yöntemler içerisinde 
en basit ve yakın tahmin yöntemi de derece saat 
yöntemidir. Bina için kışın ısıtma döneminde ihti-
yaç duyulan enerji tüketim tahmini için bina için-
de istenilen sıcaklıklarının bilinmesi gerekir IDS 
değerlerinin tahmini ile bina iç konforu ve enerji 
tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada Yıllık 
Ortalama Dış Hava Sıcaklığı Dağılımı (YODHSD) 
günün her saati için ayrı ayrı visual basic tabanlı 
geliştirilen üçüncü yazılıma aktarılmıştır. Bu ya-
zılım, Erzurum ili için soğutma dönemi her ayı ve 



ARAŞTIRMA MAKALESİ

23Tesisat Mühendisliği - Sayı 192 - Eylül/Ekim 2022

sezonu için 9 farklı (18-25 °C) İç Ortam Referans 
Sıcaklığına (İORS) göre saatlik olarak IDS değer-
lerini 24 saatlik olarak birer saat aralıklarla hesap-
layıp tablo haline getirmektedir. Bu yaklaşımla 
Erzurum ili için 9 farklı (18-25 °C) İORS’na göre 
soğutma dönemi aylarının her biri için ve soğutma 
sezonu olmak üzere 24 saatlik ve her saat için IDS 
değeri ayrı ayrı hesaplanmıştır. IDS değeri sezon-
daki her ay, günün 24 saati için ayrı ayrı olarak 
verilmesi aylık bazdaki değişimi ayrıntılı olarak 
ortaya koymaktadır.

Erzurum 22 °C’lik İORS’a IDS değeri sezondaki 
her ay (Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan) 
için 24 saat (00:00-01:00 ve 23:00-24:00) olmak 
üzere sezondaki her ayın istenilen saatinde, iki 
zaman dilimi arasında, aylık toplam olmak üzere 
hesaplanmıştır. Ayrıca sezonluk olarak da hesap-
lamalar yapılmıştır. Hesaplama sonuçları Tablo 
1’de verilmiştir. Bu tabloların kullanımıyla ilgili 
açıklama Tablo 2’de verilmiştir. Bu tablonun 1. sü-
tununda günün 24 saati (birer saat aralıklarla), iç 
sütunlarda soğutma dönemi ayları ve son sütunda 
ise sezondaki tüm ayların saatlik ve 24 saatlik top-
lam IDS değerleri verilmiştir. Bu yaklaşımla ısıtma 
dönemindeki her ayın herhangi bir saatindeki IDS 
değeri, herhangi iki zaman dilimi arasındaki IDS 
değeri, her ay için toplam IDS değeri ve ısıtma dö-
nemi 24 saatlik IDS değeri Erzurum için literatüre 
kazandırılmıştır.

Tablo 1’de 16:00-24:00 arasında 22 °C’lik İORS 
göre her ay ve sekiz saat için ayrı ayrı olmak aylık 
ve sezonluk IDS değerleri verilmiştir. Bu tabloda 
aylık olarak istenilen saat aralığında, herhangi iki 
ay arasında IDS değerleri ve sezonluk IDS değer-
leri bulunabilmektedir. Örnek olarak; 16:00-17:00 
ile 17:00-18:00 saatleri arasında IDS değeri far-
kı Kasım ayında 38.1 IDS iken Ocak ayında 32,8 
IDS, Nisan ayında 16:00-17:00 ile 17:00-18:00 sa-
atleri arasında IDS değeri farkı 30.2 IDS Olacağı 
Tablo 1’den hesaplanabilir. Tablo 1,..,9’dan ısıtma 
dönemindeki her ayın herhangi bir zamanındaki, 
herhangi iki zaman dilimi arasında IDS değeri 
farklı İORS’na göre bulunabilmektedir. Bu tablo-
larda sezonluk IDS değerleri de toplam olarak ve-
rilmiştir. Tablo 1’de görüleceği üzere 16:00-17:00 
saatlerinde sezonluk IDS değeri 4217,4 °C-saat 
iken 23:00-24:00 saatleri arası sezonluk IDS değeri 
4955,4 °C-saat olarak hesaplanmıştır. Tablo 2’de 21 
°C’lik İORS’a göre 24 saatlik IDS değerleri veril-
miştir. Tablo 3 ise 20 °C’lik İORS’a göre kesintili 

çalışacak (10:00-22:00 saatleri arasında) alışveriş 
merkezleri için hazırlanmıştır. Bu yaklaşımla 12 
saatlik IDS değerleri sezondaki tüm aylar için sa-
atlik iki zaman dilimi arasındaki IDS değerleri ve 
sezonluk IDS değerleri de ayrı ayrı tahmin edil-
miştir.

Tablo 2’de verilen 21 °C İORS’a göre IDS değerle-
riyle 23 °C ve 22 °C İORS’a göre IDS değerlerinin 
karşılaştırılması için Tablo 4-5 verilmiştir. Bu tab-
lolarda İORS’nın IDS değerlerine etkisi ayrıntılı 
olarak görülmektedir. Tablo 6’da ise 23 °C İORS’a 
göre 8:00-9:00 ve 23:00-24:00 saatleri arasında 16 
saat devrede olacak ısıtma sisteminin IDS değeri 
verilmiştir. 

Tablo 7 günün 12 saati (09:00-21:00 ) için 24 °C’lik 
İORS’na göre kesintili ısıtma sistemleri için hazır-
lanmıştır. Bu tabloda Erzurum’daki alışveriş mer-
kezlerinin günün 12 saati (09:00-21:00) açık ola-
cağı varsayımına göre alışveriş merkezlerindeki 
ısıtma enerjisi gereksinimi verilmiştir.

Tablo 8 günün 11 saati (08:00-18:00) için 25 °C 
İORS’na göre 8:00- 18:00 saatleri arasında kesintili 
çalışacak resmi kamu kurumları binaları için ha-
zırlanmıştır. Bu tabloda 11 saat içerisinde herhangi 
bir zamanda, herhangi iki zaman dilim arasında 
ve 11 saatlik IDS değeri sezondaki her ay için ve 
sezonluk olarak IDS değerleri ayrıntılı olarak gö-
rülmektedir. 

Tablolar 2, 4 ve 5’te sırasıyla 21 °C, 23 °C ve               
22 °C’lik İORS’ler için ısıtma dönemindeki tüm 
aylar ve sezonluk IDS değeri için en yüksek 05:00-
06:00 saatleri arasında ve en düşük ise 13:00-
14:00 saatleri arasında olduğu görülmektedir. 
Erzurum’da 05:00-06:00 arasındaki IDS değerleri 
20 °C, 22 °C, 24 °C’lik İORS’lere göre Tablo 9 ör-
nek olarak verilmiştir. Bu tabloda en yüksek ısıtma 
enerji ihtiyacı üç farklı İORS içinde Kasım ayında 
05:00-06:00 saatleri arasında olduğu görülmekte-
dir. Erzurum’daki bir binada Şubat ayı için 20 °C 
İORS için IDS değeri 551,5 °C-saat, 22 °C İORS 
seçildiğinde IDS değeri %11.06 artmakta ve 24 °C 
İORS seçildiğinde ise IDS değeri %22,2 artmakta-
dır. Sezonluk IDS değerlerine bakıldığında 20 °C 
İORS için IDS değeri 4921.3 °C-saat iken 24 °C’lik 
İORS seçildiğinde ise %15 artarak 5661,2 °C-saat 
olduğu görülmektedir. Getirilen bu yaklaşımla 
ısıtma dönemindeki her ayın 24 saati için 9 farklı 
İORS’a göre ısıtma enerji ihtiyacı aylık ve sezonluk 
olarak ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.
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Tablo 1. Erzurum 22 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre 8 Saatlik Isıtma Derece Saat Değeri 

Bir saat aralıklarla
8 saat

Isıtma Sezonundaki Aylar
Sezonluk IDS

(°C-saat)Kasım
(°C-saat)

Aralık
(°C-saat)

Ocak
(°C-saat)

Şubat
(°C-saat)

Mart
(°C-saat)

Nisan
(°C-saat)

16:00-17:00 905,8 840,8 661,0 394,2 590,9 824,6 4217,4
17:00-18:00 943,9 874,9 693,8 422,5 632,8 854,8 4422,9
18:00-19:00 969,6 913,0 731,0 470,9 658,4 875,0 4617,9
19:00-20:00 969,6 937,7 754,4 458,9 676,7 889,9 4687,1
20:00-21:00 994,8 956,1 771,1 442,3 692,9 900,0 4757,3
21:00-22:00 1007,6 971,0 787,9 455,5 712,0 909,9 4843,9
22:00-23:00 1016,3 984,9 803,1 481,5 725,8 918,0 4929,6
23:00-24:00 1022,4 995,9 814,9 492,4 737,6 892,2 4955,4

8 saatlik toplam 7830,1 7474,4 6017,3 3618,1 5427,1 7064,5 37431,5

Tablo 2. Erzurum 21 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre 24 Saatlik Isıtma Derece Saat Değeri

Bir saat aralıklarla
24 saat

Isıtma Sezonundaki Aylar
Sezonluk IDS

(°C-saat)Kasım
(°C-saat)

Aralık
(°C-saat)

Ocak
(°C-saat)

Şubat
(°C-saat)

Mart
(°C-saat)

Nisan
(°C-saat)

00:00-01:00 997,6 974,4 802,1 536,8 712,9 1028,5 5052,4
01:00-02:00 1002,8 977,2 811,3 575,5 721,3 899,0 4987,0
02:00-03:00 1010,5 985,7 820,6 586,4 727,5 902,8 5033,7
03:00-04:00 1013,4 993,3 829,0 571,0 766,6 907,4 5080,6
04:00-05:00 1017,4 998,6 835,7 597,9 741,1 910,4 5101,2
05:00-06:00 1021,1 1003,8 841,2 582,0 746,7 911,4 5106,3
06:00-07:00 1022,3 1008,1 835,0 512,9 752,0 915,8 5046,1
07:00-08:00 1014,7 990,5 797,9 477,1 713,5 905,6 4899,4
08:00-09:00 977,2 951,9 752,7 439,3 652,0 867,0 4640,1
09:00-10:00 935,9 908,8 712,7 396,6 600,3 827,7 4382,1
10:00-11:00 896,0 865,4 676,4 378,9 556,0 789,7 4162,3
11:00-12:00 863,1 831,2 648,2 363,3 523,0 760,3 3989,1
12:00-13:00 837,3 802,5 626,3 343,4 496,8 737,1 3843,5
13:00-14:00 821,1 778,8 612,9 323,6 483,3 724,8 3744,5
14:00-15:00 823,8 779,5 608,4 337,3 486,9 730,4 3766,3
15:00-16:00 837,3 787,9 613,6 344,1 511,5 754,8 3849,1
16:00-17:00 874,8 809,8 630,0 363,4 559,9 793,7 4031,7
17:00-18:00 912,9 843,9 662,8 392,0 601,8 823,9 4237,4
18:00-19:00 938,6 882,0 700,0 440,0 627,5 844,1 4432,0
19:00-20:00 938,6 906,7 723,4 427,9 645,7 858,9 4501,1
20:00-21:00 963,8 925,1 740,1 411,3 661,9 869,0 4571,3
21:00-22:00 976,6 940,0 756,9 424,5 681,0 878,9 4657,9
22:00-23:00 985,3 953,9 772,1 450,5 694,8 887,0 4743,7
23:00-24:00 991,4 964,9 783,9 461,4 706,7 861,3 4769,7

24 saatlik toplam 22673,7 21864,1 17593,3 10737,1 15370,9 20389,2 108628,3

Tablo 3. Erzurum 20 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre 12 Saatlik Isıtma Derece Saat Değeri

Bir saat aralıklarla
12 saat

Isıtma Sezonundaki Aylar
Sezonluk IDS

(°C-saat)Kasım
(°C-saat)

Aralık
(°C-saat)

Ocak
(°C-saat)

Şubat
(°C-saat)

Mart
(°C-saat)

Nisan
(°C-saat)

10:00-11:00 865,0 834,4 645,4 349,0 525,0 758,7 3977,5
11:00-12:00 832,1 800,2 617,2 332,9 492,1 729,3 3803,9
12:00-13:00 806,3 771,5 595,3 313,1 465,9 706,1 3658,2
13:00-14:00 790,1 747,8 582,0 294,3 452,4 693,8 3560,3
14:00-15:00 792,8 748,5 577,4 307,0 455,9 699,4 3581,1
15:00-16:00 806,3 756,9 582,6 313,7 480,5 723,8 3663,8
16:00-17:00 843,8 778,8 599,0 332,8 528,9 762,7 3846,0
17:00-18:00 881,9 812,9 631,8 361,6 570,8 792,9 4051,9
18:00-19:00 907,6 851,0 669,0 409,2 596,5 813,1 4246,2
19:00-20:00 907,6 875,8 692,4 397,0 614,7 827,9 4315,3
20:00-21:00 932,8 894,1 709,1 380,3 630,9 838,1 4385,4
21:00-22:00 945,6 909,0 725,9 393,5 650,0 847,9 4471,9

12 saatlik toplam 21929,7 21120,2 16849,6 10004,0 14628,3 19646,9 104178,5
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Tablo 4. Erzurum 23 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre 24 Saatlik Isıtma Derece Saat Değeri

Bir saat aralıklarla
24 saat

Isıtma Sezonundaki Aylar
Sezonluk IDS

(°C-saat)Kasım
(°C-saat)

Aralık
(°C-saat)

Ocak
(°C-saat)

Şubat
(°C-saat)

Mart
(°C-saat)

Nisan
(°C-saat)

00:00-01:00 1059,5 1036,4 864,1 598,8 774,9 1090,5 5424,4
01:00-02:00 1064,8 1039,2 873,2 637,5 783,2 960,5 5358,5
02:00-03:00 1072,6 1047,7 882,6 648,4 789,1 964,3 5404,8
03:00-04:00 1075,4 1055,3 890,9 631,3 828,3 968,9 5450,1
04:00-05:00 1079,4 1060,6 897,7 660,0 802,7 971,9 5472,3
05:00-06:00 1083,1 1065,8 903,2 643,1 808,1 973,0 5476,3
06:00-07:00 1084,3 1070,1 896,8 574,9 813,8 977,7 5417,6
07:00-08:00 1076,7 1052,5 859,9 538,8 775,4 967,5 5270,6
08:00-09:00 1039,2 1013,9 814,7 500,9 714,0 928,9 5011,5
09:00-10:00 997,9 970,8 774,7 457,2 662,3 889,7 4752,6
10:00-11:00 958,0 927,4 738,4 439,5 618,0 851,7 4532,9
11:00-12:00 925,1 893,2 710,2 424,2 584,8 822,3 4359,8
12:00-13:00 899,4 864,5 688,3 404,4 558,8 799,0 4214,4
13:00-14:00 883,1 840,8 674,9 382,9 545,3 786,8 4113,8
14:00-15:00 885,8 841,5 670,4 398,5 548,9 792,4 4137,4
15:00-16:00 899,3 849,9 675,5 405,3 573,5 816,8 4220,3
16:00-17:00 936,8 871,8 692,0 425,0 621,9 855,6 4403,2
17:00-18:00 974,9 905,9 724,8 453,2 663,8 885,8 4608,5
18:00-19:00 1000,6 944,0 762,0 501,8 689,4 906,0 4803,8
19:00-20:00 1000,6 968,7 785,3 489,9 707,6 920,9 4873,1
20:00-21:00 1025,8 987,1 802,1 473,3 723,9 931,0 4943,3
21:00-22:00 1038,6 1002,0 818,9 486,5 743,0 940,8 5029,8
22:00-23:00 1047,3 1015,9 834,1 512,5 756,7 948,9 5115,5
23:00-24:00 1053,4 1026,9 845,9 523,4 768,5 923,1 5141,2

24 saatlik toplam 24161,8 23351,9 19080,8 12211,2 16856,1 21874,0 117535,7

Tablo 5. Erzurum 22 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre 24 Saatlik Isıtma Derece Saat Değeri

Bir saat aralıklarla
24 saat

Isıtma Sezonundaki Aylar
Sezonluk IDS

(°C-saat)Kasım
(°C-saat)

Aralık
(°C-saat)

Ocak
(°C-saat)

Şubat
(°C-saat)

Mart
(°C-saat)

Nisan
(°C-saat)

00:00-01:00 1028,5 1005,4 833,1 567,8 743,9 1059,5 5238,4
01:00-02:00 1033,8 1008,2 842,2 606,5 752,3 929,7 5172,8
02:00-03:00 1041,6 1016,7 851,6 617,4 758,3 933,5 5219,2
03:00-04:00 1044,4 1024,3 859,9 601,1 797,4 938,1 5265,4
04:00-05:00 1048,4 1029,6 866,7 628,9 771,9 941,1 5286,7
05:00-06:00 1052,1 1034,8 872,2 612,5 777,4 942,2 5291,3
06:00-07:00 1053,3 1039,1 865,9 543,9 782,9 946,7 5231,8
07:00-08:00 1045,7 1021,5 828,9 507,9 744,4 936,5 5085,0
08:00-09:00 1008,2 982,9 783,7 470,0 683,0 898,0 4825,7
09:00-10:00 966,9 939,8 743,7 426,6 631,3 858,7 4567,1
10:00-11:00 927,0 896,4 707,4 409,0 587,0 820,7 4347,5
11:00-12:00 894,1 862,2 679,2 393,8 553,9 791,3 4174,4
12:00-13:00 868,4 833,5 657,3 373,8 527,8 768,1 4028,9
13:00-14:00 852,1 809,8 643,9 353,1 514,3 755,8 3929,0
14:00-15:00 854,8 810,5 639,4 367,8 517,9 761,4 3951,8
15:00-16:00 868,3 818,9 644,5 374,7 542,5 785,8 4034,7
16:00-17:00 905,8 840,8 661,0 394,2 590,9 824,6 4217,4
17:00-18:00 943,9 874,9 693,8 422,5 632,8 854,8 4422,9
18:00-19:00 969,6 913,0 731,0 470,9 658,4 875,0 4617,9
19:00-20:00 969,6 937,7 754,4 458,9 676,7 889,9 4687,1
20:00-21:00 994,8 956,1 771,1 442,3 692,9 900,0 4757,3
21:00-22:00 1007,6 971,0 787,9 455,5 712,0 909,9 4843,9
22:00-23:00 1016,3 984,9 803,1 481,5 725,8 918,0 4929,6
23:00-24:00 1022,4 995,9 814,9 492,4 737,6 892,2 4955,4

24 saatlik toplam 23417,7 22608,0 18337,0 11473,2 16113,5 21131,6 113081,0
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Tablo 6. Erzurum 23 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre 16 Saatlik Isıtma Derece Saat Değeri

Bir saat aralıklarla
16 saat

Isıtma Sezonundaki Aylar
Sezonluk IDS

(°C-saat)
Kasım

(°C-saat)
Aralık

(°C-saat)
Ocak

(°C-saat)
Şubat

(°C-saat)
Mart

(°C-saat)
Nisan

(°C-saat)
08:00-09:00 1039,2 1013,9 814,7 500,9 714,0 928,9 5011,5
09:00-10:00 997,9 970,8 774,7 457,2 662,3 889,7 4752,6
10:00-11:00 958,0 927,4 738,4 439,5 618,0 851,7 4532,9
11:00-12:00 925,1 893,2 710,2 424,2 584,8 822,3 4359,8
12:00-13:00 899,4 864,5 688,3 404,4 558,8 799,0 4214,4
13:00-14:00 883,1 840,8 674,9 382,9 545,3 786,8 4113,8
14:00-15:00 885,8 841,5 670,4 398,5 548,9 792,4 4137,4
15:00-16:00 899,3 849,9 675,5 405,3 573,5 816,8 4220,3
16:00-17:00 936,8 871,8 692,0 425,0 621,9 855,6 4403,2
17:00-18:00 974,9 905,9 724,8 453,2 663,8 885,8 4608,5
18:00-19:00 1000,6 944,0 762,0 501,8 689,4 906,0 4803,8
19:00-20:00 1000,6 968,7 785,3 489,9 707,6 920,9 4873,1
20:00-21:00 1025,8 987,1 802,1 473,3 723,9 931,0 4943,3
21:00-22:00 1038,6 1002,0 818,9 486,5 743,0 940,8 5029,8
22:00-23:00 1047,3 1015,9 834,1 512,5 756,7 948,9 5115,5
23:00-24:00 1053,4 1026,9 845,9 523,4 768,5 923,1 5141,2

16 saatlik toplam 15565,8 14924,3 12012,3 7278,4 10480,5 13999,8 74261,2

Tablo 7. Erzurum 24 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre 12 Saatlik Isıtma Derece Saat Değeri

Bir saat aralıklarla
12 saat

Isıtma Sezonundaki Aylar
Sezonluk IDS

(°C-saat)Kasım
(°C-saat)

Aralık
(°C-saat)

Ocak
(°C-saat)

Şubat
(°C-saat)

Mart
(°C-saat)

Nisan
(°C-saat)

9:00-10:00 1028,9 1001,7 805,7 488,0 693,3 920,7 4938,4
10:00-11:00 989,0 958,4 769,4 470,3 649,0 882,7 4718,7
11:00-12:00 956,0 924,2 741,2 454,8 615,7 853,3 4545,3
12:00-13:00 930,4 895,5 719,3 435,2 589,8 830,0 4400,2
13:00-14:00 914,1 871,8 705,9 413,2 576,3 817,8 4299,1
14:00-15:00 916,8 872,5 701,4 429,2 579,9 823,4 4323,1
15:00-16:00 930,3 880,9 706,5 436,1 604,5 847,8 4406,0
16:00-17:00 967,9 902,8 723,0 455,9 652,9 886,6 4589,1
17:00-18:00 1005,9 936,9 755,8 484,0 694,8 916,8 4794,4
18:00-19:00 1031,6 975,0 793,0 532,8 720,4 937,0 4989,8
19:00-20:00 1031,6 999,7 816,3 520,9 738,6 951,9 5059,0
20:00-21:00 1056,8 1018,1 833,1 504,3 754,9 962,0 5129,2

12 saatlik toplam 16061,9 15420,2 12508,2 7771,9 10976,2 14495,5 77233,9

Tablo 8. Erzurum 25 °C İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre 11 Saatlik Isıtma Derece Saat Değeri
Bir saat 

aralıklarla
11 saat

Isıtma Sezonundaki Aylar
Sezonluk IDS

(°C-saat)Kasım
(°C-saat)

Aralık
(°C-saat)

Ocak
(°C-saat)

Şubat
(°C-saat)

Mart
(°C-saat)

Nisan
(°C-saat)

08:00-09:00 1101,2 1075,9 876,7 562,9 775,9 990,8 5383,4
9:00-10:00 1059,9 1032,7 836,7 519,0 724,3 951,7 5124,4

10:00-11:00 1020,0 989,4 800,4 501,2 680,0 913,6 4904,6
11:00-12:00 987,0 955,2 772,2 485,6 646,6 884,2 4730,9
12:00-13:00 961,4 926,5 750,3 466,1 620,8 861,0 4586,1
13:00-14:00 945,1 902,8 736,9 443,8 607,3 848,8 4484,7
14:00-15:00 947,8 903,5 732,4 460,0 610,9 854,3 4509,0
15:00-16:00 961,3 911,9 737,5 467,0 635,5 878,8 4591,9
16:00-17:00 998,9 933,8 754,0 486,8 683,9 917,6 4775,1
17:00-18:00 1036,9 967,9 786,8 515,0 725,8 947,8 4980,3

11 saatlik toplam 10019,6 9599,7 7783,8 4907,4 6711,0 9048,8 48070,3

Tablo 9. Erzurum 05:00-06:00 Saatleri Arasında Farklı İç Ortam Referans Sıcaklığına Göre Isıtma Derece 
Saat Değerleri

Farklı İORS için 
IDS

Kasım
(°C-saat)

Aralık
(°C-saat)

Ocak
(°C-saat)

Şubat
(°C-saat)

Mart
(°C-saat)

Nisan
(°C-saat)

Sezonluk IDS
(°C-saat)

20 °C 990,2 972,8 810,2 551,5 716,1 880,6 4921,3
22 °C 1052,1 1034,8 872,2 612,5 777,4 942,2 5291,3
24 °C 1114,1 1096,8 934,2 673,6 838,7 1003,8 5661,2
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Şekil 1. Erzurum 24 saatlik zaman dilimi için 21 °C 
iç ortam referans sıcaklığına göre ısıtma derece saat 

değeri

Şekil 1’de 22 °C İORS’a göre IDS değerinin za-
mana bağlı değişimi verilmiştir. Bu şekilde sezon 
gününün her saati için ısıtma enerji ihtiyacındaki 
değişim görülmektedir. Bu yaklaşımla Erzurum 
ilinin saatlik olarak ısıtma sistemlerinin sezonluk 
tüketeceği enerji tahmini yapılabilir.

Şekil 2. Erzurum 22 °C iç ortam referans sıcaklığına 
göre ısıtma dönemi her ay için ısıtma derece saat 

değeri

Şekil 2’de 22 ℃ iç ortam referans sıcaklığına göre 
ısıtma dönemindeki her bir ay için IDS değeri ve-
rilmiştir. Bu şekilde sezonun her saati için ısıtma 
enerji ihtiyacındaki değişim görülmektedir. Bu 
yaklaşımla Erzurum ilinin saatlik bazda ısıtma sis-
temlerinin sezondaki her ay için sezonluk tükete-
ceği enerji tahmini yapılabilir.

Bu çalışma dokuz RİOS ve günün yirmi dört saati 
için yapılmıştır. Makale metninin uzamaması için 
sadece Şekiller 1 ve 2’deki yaklaşımlar metinde 
verilmiştir. Bu yaklaşımlar ısıtma dönemindeki 
toplam ve dönemdeki her ay için 24 saatlik enerji 

talebi tahmini için önem arz etmektedir. Yapılan 
bu çalışma farklı saat aralıkları ve farklı konfor 
şartları içerdiğinden Erzurum ili için literatüre ka-
zandırılmıştır. Bu çalışma, enerji tüketimin yoğun 
olduğu özellikle ısıtma sistemi kullanıcıları, üreti-
cileri, yerel yönetimler ve elektrik dağıtım firma-
ları için önem arz etmektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada Erzurum ili için sekiz farklı (18-25 
°C) iç ortam referans sıcaklığına (İORS) göre ısıt-
ma mevsimindeki aylar, bu aylar içerisindeki 24 
saatlik IDS, aylık IDS, ısıtma dönemi IDS değer-
leri incelenmiştir. Bu yaklaşımla ısıtma dönemin-
deki her ayın istenilen saatinde herhangi iki zaman 
diliminde ve günün her saatine göre ayrı ayrı IDS 
değeri sezondaki her ay, günün 24 saati için ayrı 
ayrı olarak tahmin edilmiştir. Bu çalışmayla ısıt-
ma sistemlerinin çalışma süreleri aylık, sezonluk 
olarak tahmin edilmesi, her il için farklı garanti 
sürelerinin gündeme gelmesi düşünülmektedir. 
20-25 °C İORS’da ısıtma dönemindeki tüm aylar 
ve sezonluk IDS değerleri en yüksek 05:00-06:00 
saatleri arasında ve en düşük ise 13:00-14:00 saat-
leri arasında olacağı tahmin edilmiştir. En yüksek 
ısıtma enerji ihtiyacı 8 farklı İORS içinde Ocak 
ayında 05:00-06:00 saatleri arasında olacağı tes-
pit edilmiştir. Yalıtımsız bir binada Kasım ayı için 
20 °C’lik İORS için IDS değeri 990,2 °C-saattir. 
İORS 24 °C’ye çıkarıldığında ise IDS değeri %12,5 
artarak 1114,1 °C-saat olmaktadır. Bu çalışma Er-
zurum ilinde kesintili çalışacak binalarda (ofis, 
banka, resmi kurumlar) kullanılacak hava kaynak-
lı ısı pompalarının COP değerleri için önem arz 
etmektedir. Türkiye'deki tüm iller içinde bu yak-
laşım kullanılabilir. Ayrıca bu yaklaşım konuyla 
ilgilenen akademisyenler, makina mühendislerine 
yardımcı olacağı düşünülmektedir.
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Duvardan/Tavandan Isıtma ve Soğutma 
Sistemlerinde Yoğuşma Kontrolünde Yeni Bir 
Yaklaşım

ÖZ

Duvardan ve tavandan ışıma ile ısıtma ve soğutma yapan sistemler; mahal yüzey-
lerine monte edilen ve içinde su dolaşan radyant paneller vasıtası ile mahallin ısı-
tılmasını veya soğutulmasını sağlarlar. Radyant panellerle ısı transferinin %60’ı 
ışıma ile gerçekleşir. Isının geniş yüzeyler kullanılarak üretilmesi düşük sıcaklıkta 
ısıtma, yüksek sıcaklıkta serinletme imkânı sağlar. Mahalde yüksek termal konfor 
verimli, yenilenebilir enerjinin etkin kullanımı radyant iklimlendirme sistemlerinin 
tercih edilme sebebidir. Özellikle de uygun dış ortam koşulları göz önüne alındığın-
da ülkemizin batı ve kıyı kesimlerinde uygulamaları artmaktadır. Bu uygulamalar-
da iklimlendirme yapılan binanın zon olarak tanımlanan her bölümünde birbirin-
den bağımsız olarak sıcaklık, nem ve çiğ noktası sıcaklığı kontrolü yapılır. 
Bu çalışmada radyant iklimlendirme sistemlerinin kontrolü için tasarlanan bir kontrol 
sistemi anlatılacak ve İzmir’de birden fazla bağımsız bölümü olan bir konutta yapılan 
başarılı uygulamanın sonuçları paylaşılacaktır. 
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ABSTRACT

Systems that provide heating and cooling by radiating from the wall and ceiling; al-
low heating or cooling of the space by means of radiant panels which are internally 
water circulated and mounted on the surfaces of the spaces. 
By radiant panels, 60% of heat transfer is carried out with radiation. Therefore 
heat is produced using large surfaces; heating at low temperature and cooling at 
high temperature, high thermal efficiency, high energy efficiency and efficient use of 
renewable energy are the reasons why radiant air conditioning system is preferred. 
Especially in the western and coastal regions of our country, the applications are 
increasing considering the appropriate external environment conditions. In these 
applications; temperature, humidity and dew point temperature are controlled in-
dependently from each other in each defined section of the air conditioned building. 
These encountered problems, bring question marks about the use of the system in 
the minds of designers, decision makers and end users.
In this study, a control system designed to control radiant air conditioning systems 
will be described and the results of the successful implementation in a residence 
with more than one independent section in İzmir will be shared.
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1. GİRİŞ

Temel prensip olarak yüzeyden ısıtma-soğutma 
sistemleri, kontrol edilen mahal sıcaklığını tavan, 
zemin ve duvar içerisine yerleştirilmiş paneller-
den ya da ıslak yapı içine gömülmüş borulardan 
şartlandırılmış su veya farklı bir akışkanın dola-
şımı ile sağlandığı iklimlendirme sistemleridir. Bu 
sistemlerde ısıtma amacıyla ortama geçen ısı veya 
ortamdan serinletme için çekilen ısı, büyük oranda 
ışınım ile transfer edilir; Amerikan Tesisat Mü-
hendisleri Derneği (ASHRAE) ‘nin tanımına göre; 
eğer ısı transferinin %50›den fazlası radyasyon 
(ışınım) ile gerçekleşiyorsa sistem radyant olarak 
adlandırılır. Bu sistemler, kontrol edilen yüzey sı-
caklığının oda sıcaklığına yakın bir değerde olma-
sıyla karakterize edilir.

Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemlerinde; iklimlen-
dirilen mahal içerisindeki insanlar mahalin ısıtıl-
dığını veya soğutulduğunu hissetmezler. Konfor 
şartlarının en yüksek düzeyde sağlandığı bu sis-
temde, yüzeyler arasındaki sıcaklık farkları azal-
tılarak, aksi durumlarda meydana gelen konfor-
suzluk ortadan kaldırılır. Radyant ısıtma soğutma 
sistemleri mahal içerisinde yer işgal etmediğinden, 
kullanıcının aktif yaşam alanında herhangi bir yer 
kaplamaz. Mimari tasarıma yeni serbestlikler, in-
san sağlığı ve rahatlığı, mekan temizliği ve genel 
hijyen gibi bir çok konuda yeni boyutlar getir-
mektedir. Radyant ısıtma-soğutma sistemleri, atık 
enerjinin değerlendirilmesinde, alternatif enerji ve 
yenilenebilir (örn: güneş enerjisi, jeotermal ve ısı 
pompası) enerji kaynaklarından yeterince yarar-

lanma konularında rakipsizdir. Böylelikle milli 
kaynaklarımızın kullanılması, enerji kaynakları-
mızın ve doğal çevrenin sürdürebilirliği açısından 
oldukça önemlidir.

2. ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK, 
RADYANT TAVAN VE DUVAR 
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Konutların iklimlendirme sistemleri, genel olarak 
birincil enerji kaynakları kullanılarak yapılmakta-
dır.. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç, sürdürü-
lebilir çevre kavramına uygun değildir. Bu nedenle 
yeni geliştirilen sistemler, klasik sistemlerin ak-
sine temel prensip olarak sürdürülebilir enerjinin 
kullanılmasının amaçlandığı; atık ısıların, alterna-
tif enerji kaynaklarının ve ısı pompası gibi yeni ci-
hazların kullanımının yaygınlaştırılmak istendiği 
sistemlerdir.

Yüzeyden (Radyant) ısıtma ve soğutma sistemle-
ri günümüzde kullanılan tüm iklimlendirme sis-
temlerine alternatif; yüksek enerji verimliliğiyle 
çalışan sistemlerdir. Mahallerin zemin ya da du-
var yüzeyleri, ısı transfer yüzeyi olarak kullanıl-
maktadır. Dolayısıyla mahal için gerekli olan ısı 
yükleri, geleneksel ısıtıcılara göre çok daha büyük 
yüzeylerden gerçekleştirildiği için, düşük sıcaklık 
farkları ile gerekli ısıtma veya soğutma sağlanabil-
mektedir. 

Isı pompası ile birlikte kullanıldığında, yüksek 
enerji tasarrufu sağlar. Radyant ısıtma-soğutma 
enerji yüklerini kolayca dengede tutar; bina ısıtma 
ve soğutma giderleri, donanım bakım maliyetleri 

Şekil 1. Tavan ve duvar paneli
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açısından tasarruf sağlar. Radyant iklimlendirme 
sistemi, çevre dostu, sürdürülebilir, az enerji tüke-
ten ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir kay-
naklardan sağlayan binaların tasarımına katkıda 
bulunduğu için, diğer klasik iklimlendirme sistem-
lere göre kıyasla daha çok tercih edilmektedir.

Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri, ısıtma yap-
tığı dönemde ek maliyet getiren donanım gerek-
tirmez. Fakat soğutma yaptığı dönemde, sadece 
duyulur soğutma yükünü karşıladığından, havanın 
içinde bulunan su buharının faz değiştirmesinden 
kaynaklanan gizli ısıyı karşılayamaz. Su buharının 
artması konfor şartının bozulmasına sebep olur. Sı-
caklık değişimi ile yoğuşan su buharı panel yüze-
yinde toplanır.y. Bu iki olumsuz durumun meyda-
na gelmesini önlemek için, psikrometrik değerlerin 
yüklendiği sıcaklık, nem ve çiğ noktasının kontro-
lünü sağlayan ve yöneten bir otomasyon programı-
na ve ekipmanlarına ihtiyaç vardır.

2.1. Nem Kontrolü

Radyant sistemde nem kontrolü, iklimlendirilen 
mahalde çekilen havanın, soğuk sulu serpantili 
nem alıcıdan geçirilerek, kurutulduktan sonra tek-
rar mahale verilmesi ile gerçekleştirilir. Mahalde 

hedeflenen bağıl nem %50, mutlak nem 9,2 gr/
kg’dır. Nem, yapı malzemelerini, bina sakinlerinin 
konforunu ve birçok durumda, tesiste yapılan çalış-
mayı etkiler. Çiğ noktası sıcaklığını kontrol etmek 
için, sistemde dolaştırılan suyun sıcaklığı, mahal 
çiğ noktası sıcaklığının üzerinde tutulmalıdır. Ne-
min, ortamlar, insanlar ve süreçler üzerindeki et-
kisi bulunmaktadır. Nem ile sıcaklık, nem içeriği 
ve basınç arasında doğrusal olmayan ilişkiler bu-
lunmaktadır.. Bu ilişkiler, en iyi psikrometri bilimi 
kullanılarak resmedilmiştir. Nem giderme sistemi 
tasarımı ile ilgili öncelikli konu, enerji tüketimidir. 
18 ℃ sıcaklıktaki 453 gr (1 lb)su -17 ℃’ye soğutul-
ması yaklaşık 0.0003 kWh enerji gerektirirken, 453 
gr (1 lb)su buharının suya yoğunlaştırılması yakla-
şık 0,3 kWh enerji gerektirir. (1)

Radyant iklimlendirme sistemi yaygınlaşmaya 
başladığında, konut uygulamaları için radyant sis-
temler iyi bir seçenek olarak görülmüyordu. Rad-
yant panellerde mahal havasının nemden arındırıl-
mış olmasına ve dikkatli kontrol edilmesine gerek 
vardır. Bir mesken mahal içinde camların açık bı-
rakılması veya çıkış kapılarının açık olması duru-
munda, nemli dış havanın mahal içine girmesine 
izin verilmiş olacaktır. Bu ortam içindeki yoğun-

Şekil 2. Bir noktadan şartlandırma ile radyant sistem kullanılarak şartlandırma farkı
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laşma noktası sıcaklığının artmasına sebep olabilir. 
Yoğuşmayı bu tür bir ortamda engellemek demek, 
panellerin nispeten yüksek sıcaklıklarda çalışması 
demektir. Panellerin soğutma kapasiteleri panel ve 
oda arasındaki sıcaklık farkına bağımlı olmasında 
dolayı, panel sıcaklığının düşük tutulması gerekli-
dir. Konutlarda yoğuşmanın engellenememesi, pa-
nellerinde kullanımına bir engel teşkil etmektedir. 
Konutta radyant sistemi kullanabilmek için mutla-
ka nem kontrolü yapmak gerekir. Nem kontrolünü 
sağlamak için titizlikle kurulmuş bir otomasyon 
sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

3. RADYANT İKLİMLENDİRME 
OTOMASYON SİSTEMİ

Merkezi kontrol, dış sıcaklığa bağlı olarak radyant 
sistem için besleme suyu sıcaklığını kontrol eder. 
Oda kontrolü daha sonra oda ayar noktası sıcak-
lığına göre her oda için su akış oranını veya su 
sıcaklığını kontrol eder. Besleme suyu sıcaklığını 
kontrol etmek yerine, dış ve / veya iç ortam sıcaklı-
ğına göre ortalama su sıcaklığının (besleme ve geri 
dönüş suyu sıcaklığının ortalama değeri) kontrol 
edilmesi önerilir. Isıtma periyodu sırasında, iç yük 
arttıkça, radyant sistemden ısı çıkışı azalacak ve 
dönüş sıcaklığı artacaktır. Kontrol sistemi, orta-
lama su sıcaklığını kontrol ediyorsa, artan dönüş 
suyu sıcaklığı nedeniyle besleme suyu sıcaklığı 
otomatik olarak azalacaktır. Bu, ısı çıkışının alana 
daha hızlı ve daha hassas bir şekilde kontrol edil-
mesine neden olacak ve besleme suyu sıcaklığının 
kontrol edilmesinden daha iyi bir enerji perfor-
mansı sağlayacaktır.

Radyant yüzey soğutma sistemlerinde, yoğuşmayı 
önlemek için kontrole ihtiyaç vardır. Bu, en yüksek 
çiğlenme noktası sıcaklığına sahip bölgeye bağlı 
olarak, minimum su sıcaklığını sınırlayan besleme 
suyu sıcaklığının merkezi kontrolü ile yapılabilir. 
Besleme suyu sıcaklığı sınırlanırsa, sistemin geri 
kalan kısmının sıcaklığı çiğ noktasından daha yük-
sek olacaktır ve borular üzerinde ve radyant sis-
temin yüzeyinde yoğuşma riskini yok edecektir. 
Besleme suyu sıcaklığının sınırlandırılması, rad-
yant sistemin soğutma gücünü arttıracak, iç mekan 
nem seviyelerini düşürecektir. Nem alma, havalan-
dırma için kullanılan havanın çiğ noktası sıcaklı-
ğını düşürecek ve radyant sistemin daha yüksek 
soğutma kapasitesine izin verecektir.

Enerji ve kontrol performansını optimize etmek 
için büyük binalar birkaç farklı termal bölgeye ay-
rılmalıdır. Her bölge, bölgenin temsili bir alanında 
bulunan bir sıcaklık sensörü ile kontrol edilebilir. 
Yüksek seviyeli konfor ve daha fazla enerji tasar-
rufu için, her odaya özel oda termostadı kullanı-
lır, kollektör üzerindeki her vana, her bir odada ki 
termostat tarafından kontrol edilir. Bir apartman 
ya da tek ailenin yaşadığı evi normalde bir bölge 
olarak kabul edildiğinde, her oda için termostat 
kullanımı uygun olur. Daha iyi termal konfor için, 
oda sıcaklığının, operatif sıcaklığın bir fonksiyo-
nu olarak kontrol edilmesi tercih edilir. Gömülü 
boruların olduğu yüzeylerin ısı kapasitesi, ısıtma 
sisteminin termodinamik özellikleri ve dolayısıyla 
sistemin kontrol stratejisi için önemli bir rol oynar. 
Geleneksel zeminden ısıtmanın tepki süresinin ba-
riz bir sonucu, ısıtma gücünün anlık kontrolünün 
gerekli olmamasıdır. 

Isı transfer ortamının sıcaklığı, tepki süresi ve sis-
temlerin termal kapasitesi, boruların gömülü oldu-
ğu yüzey tabakasının kalınlığına bağlıdır. Düşük 
sıcaklıkta ısıtma ve yüksek sıcaklıkta soğutma 

Şekil 3. Radyant sistem tasarımı
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sistemi için önemli bir etken, sistemin kendi ken-
dini denetlemesini sağlayan bir kontrol sistemidir. 
Bu “kendinden regüleli” kısmen oda ile ısıtılmış / 
soğutulmuş yüzey arasındaki sıcaklık farkına ve 
kısmen de gömülü borulardaki oda ve ortalama su 
sıcaklığı arasındaki farka bağlıdır. Bu etki, oda sı-
caklığına yakın yüzey sıcaklıklarına sahip sistem-
ler için daha büyüktür, çünkü küçük sıcaklık deği-
şimi, yüksek sıcaklık farklılığındaki aynı sıcaklık 
değişikliğine kıyasla daha yüksek bir yüzdeyi 
temsil eder. Sistemin mahal içinde ki parametreleri 
baz alarak kendi kendini kontrol etmesini sağlayan 
otomasyon, sabit bir termal ortamın korunmasını 
sağlayarak, mahal ki kişilere 24 saat aynı konforu 
verir. (2)

Yukarıda yaptığımız bilgilendirme ışığında, İzmir 
Bornova’da 2 adet konutta uyguladığımız, Radyant 
İklimlendirme Sisteminin otomasyonu ekipmanla-
rı ve çalışma şeklini aşağıda açıklamaya çalışalım. 

4. OTOMASYON SİSTEMİ 
EKİPMANLARI VE ÖZELLİKLERİ

Şekil 4. Otomasyon sistemi ekipmanları

Ekipmanlar ve özellikleri:

1. Kontrol vanası ve motoru: Vana gövdesi üç 
yollu ve oransal motorludur. 

2. Yüzey tipi sıcaklık hissedicisi: Isıtma/Soğut-
ma paneli yüzey/boru tipi sıcaklık hissedici-
si (Sistem tasarımında kullanmayı planladık. 
Fakat sistemin kurulumunu yaparken kullan-
madık.)

3. Zon vanası ve vana motoru: Vana gövdesi iki 
yollu ve on/off motorludur.

4. Kurutucu: Mahal tipi kurutucu ünite dışardan 
gelen kontak ile devreye girmektedir. (Proje 
başlangıcında her zon için ayrı kurutucu ola-
cağı hesaplanmıştır. Daha sonrasında zonların 
birleştiği koridorlara kurutucu konulmuştur. 
İki katlı bir villa projesi için 2 adet kurutucu 
kullanılmıştır.)

5. Oda ünitesi
5.1. Sıcaklık hissedicisi ile mahal sıcaklığını 
ölçülmektedir. 

5.2. Bağıl nem hissedicisi ile mahal bağıl nem 
ölçülmektedir. 

5.3. Sıcaklık ve bağıl nem hissedicisinden ya-
pılan ölçümleri kullanarak çiğ nokta sıcaklığı-
nı ve mutlak nemi hesaplanmaktadır.. 

5.4. On/Off kesme vanası motorunu kontrol 
etmektedir. 

5.5. Mahal tipi kurutucuyu kontrol etmektedir. 

5.6. Opsiyonel olarak haberleşme yeteneği 
olacaktır.(Sistem kurulumunda, kablosuz ha-
berleşmeli sıcaklık ve nem hissedici kullanıl-
mıştır.)

5.7. Kullanıcının aşağıdaki işlemleri oda ünite-
si üzerinden yapılması planlandı. Kurulan sis-
temde, sistem ayarları akıllı telefon üzerinden 
yapılmaktadır.

5.7.1. Oda ünitesi açık kapalı konumu görü-
lüp değiştirilebilmelidir. (Devrede / devre 
dışı) 

5.7.2. Mahal sıcaklık set değeri görülüp de-
ğiştirilebilmelidir. 

5.7.3. Mahal sıcaklığı görülebilmelidir.(op-
siyonel) 

5.7.4. Isıtma/soğutma geçişi yüzey sıcaklık 
hissedicisine göre otomatik yapılabilmeli-
dir. 

5.7.5. Vananın konumu görülebilmelidir. 
(opsiyonel) 

5.7.6. Mahal tipi kurutucunun konumu gö-
rülebilir olmalıdır. (opsiyonel) 

5.7.7. Çiğlenme durumu görülebilmelidir. 
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5. KONTROL SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

5.1. Oda ünitesi açık konumu getirildi ise 
(sistem devrede); 

5.1.1. Isıtma modunda mahal sıcaklığı mahal set 
değerinden önceden belirlenen ölü bölge değeri 
kadar düşük olduğunda vana motoruna aç sinyali 
gönderilir. Mahal sıcaklığı set değerine eşitlendi-
ğinde veya üzerine çıktığında vana motoru kapalı 
konuma getirilir. Mahalin ölü bölge değeri kadar 
soğuması durumunda tekrar vana açılır. 

5.1.2. Soğutma modunda mahal sıcaklığı mahal 
set değerinden önceden belirlenen ölü bölge değeri 
kadar yüksek olduğunda vana motoruna aç sinyali 
gönderilir. Mahal sıcaklığı set değerine eşitlendi-
ğinde veya altına düştüğünde vana motoru kapalı 
konuma getirilir. Mahalin ölü bölge değeri kadar 
ısınması durumunda tekrar vana açılır. Soğutma 
modunda iken mahalin sıcaklığı ve bağıl nemi 
sürekli ölçülerek çiğlenme sıcaklığı hesaplanır. 
Hesaplanan çiğlenme sıcaklığı, panel yüzey sıcak-
lığının 1 derece altında veya daha düşükse yukarı-
da anlatıldığı gibi vananın açılmasına izin verilir. 
Aksi durumda çiğlenme riski olduğu için vananın 

açılmasına izin verilmez. Oda ünitesi tarafından 
hesaplanan mutlak nem değeri önceden belirlenmiş 
olan tasarım değerinden yüksek olduğu durum-
larda kurutucu kumandası aktif edilerek mahalin 
kurutularak tasarım değerlerine gelmesi sağlanır. 
Mutlak nemin tasarım değerlerine gelmesi duru-
munda kurutucu durdurulur. 

5.2. Oda ünitesi kapalı konumu getirildi ise 
(devre dışı)

Vana ve kurutucuya kapat sinyali gönderilir. 

5.3. Merkezi kontrol opsiyonu 

Haberleşme yeteneği olan oda üniteleri kullanıldı-
ğında, bir merkezi kontrol birimi vasıtası ile tüm 
zonların hesaplanan çiğlenme sıcaklıkları alınır. 
Bunların içinden en yüksek olanı seçilerek soğut-
ma suyu sıcaklığı buna göre ayarlanır.

Tesisata mahallerde çiğlenmeye yol açmayacak so-
ğuk su gönderilmesi için 3 yollu vana ve pompa 
kullanılmıştır. 

Merkezi kontrol ünitesinde tüm zonların verile-
ri toplanabilir olduğundan bu ünite üzerinden pc, 
tablet ya da telefon ile izleme ve kontrol yapıldı.

Şekil 5. İzmir konut projesi sistem çözümü
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SONUÇ

Bu uygulama ile radyant sistemlerin serinletme ta-
sarım koşullarını dikkate alınarak kurulan sürek-
li kontrol yapan bir sistem ile yoğuşma oluşması 
engellenmiştir. Pencerenin veya balkon kapısının 
açılması ile doğrudan daireye giren nemli hava; 
mutfaktaki su ısıtıcısından buharlaşan su; banyoda 
ortaya çıkan su buharının daire içinde yayılması 
gibi konut günlük yaşamındaki sıradan olaylarla 
konut içindeki mutlak nem artabilmektedir. Artan 
nem ile radyant sistemlerin yüzeyinde yoğuşma 
başlayabilmektedir. Nem miktarının ölçülerek far-
kedilmesi ile yüzey sıcaklığının çiğlenme sıcaklı-
ğı üstünde tutulmasını sağlayan tesisat ve kontrol 
sistemi bütünü ile her koşulda yoğuşma engellen-
miştir. Bu sırada daire içinde artan nem nedeni ile 
hissedilen konfor kaybı, kurutucunun çalıştırılma-
sı giderilmiştir. 

İzmir’deki uygulama da radyant İklimlendirme sis-
teminin yapısından ileri gelen verimlilik, otomas-
yon sisteminin devreye girmesi ile en üst seviyeye 
çıkmasının yanında, konfor ve süreklilik sağlamış-
tır. Otomasyon sistemi ile radyant iklimlendirme 
sisteminin işleyişini kendi kendine(akıllı) kontrol 
etmesi, sisteme müdahale gerektirmediğinden, ko-
nutta yaşayanlar tarafından varlığı unutulmuştur. 

İklimlendirme sistemi 7 gün 24 saat çalışmasına 
rağmen elektrik faturalarının 1 sene öncesine kar-
şılaştırıldığında, binanın yıllık ısıtma enerji ihtiya-
cı, elektrik tüketimi, 6702 kWh değerinden 5585 
kWh değerine, yıllık soğutma enerji ihtiyacı, so-
ğutma için harcanan elektrik 15016 kWh değerin-
den 11290 kWh değerine düşmüştür. Otomasyon 

konutu akıllı bina konseptine taşımış, 12 ay boyun-
ca yaşam alanını aynı konfor düzeyinde tutmuştur.
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ARAŞTIRMA MAKALESİ

Boru İçi Türbülanslı Akışta Dalgalı Burulmuş 
Şerit Elemanların Isı Transferi ve Akış 
Karakteristiği Üzerine Etkilerinin Araştırılması

ÖZ

Bu çalışmada, boru içi türbülanslı akışlarda test borusu boyunca, eksen merkez alı-
narak yerleştirilen dalgalı burulmuş şerit elemanların Reynolds sayısı 5000-20000 
değerleri arasında ısı transferine ve basınç kayıplarına etkileri deneysel olarak in-
celenmiştir. Dairesel kesitli kanal eksenine yerleştirilerek dalgalı burulmuş şerit 
elemanların oluşturduğu yüzeyin ve bu yüzeyin oluşturduğu türbülansın ısı trans-
ferine olumlu veya olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmadan 
elde edilen veriler; Nusselt Sayısının (Nu) ve sürtünme katsayısının (f), Reynolds 
Sayısına (Re) bağlı değişimleri ampirik bağlantı ve tablolar kullanılarak yorumlan-
mıştır. D/2 genişliğe ve 4D burulma oranına sahip dalgalı burulmuş şerit elemanla-
rın D/4, D/8 olmak üzere 2 farklı genliği ve burulmalar arası 3 farklı dalga sayıları 
için deneyler tekrarlanmıştır. Sonuç olarak 6 farklı şerit elemanın ısı transferindeki 
artış, sürtünme katsayısı ve net iyileşme oranı belirlenmiştir. Sürtünme katsayısı 
değeri düz boruda 0,025 civarında iken, D/8 genlikte 0,05 ile 0,07, D/4 genlikte 
de 0.08 ile 0.1 aralığında olduğu belirlenmiştir. Isı transferindeki artış oranı D/8 
genlikte %50 ile %106, D/4 genlikte %88 ile %144 aralığında olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Boru İçi Türbülanslı Akış, Isı Transferi Arttırımı, Dalgalı Burulmuş Şerit Eleman.

Aziz Hakan ALTUN
Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk Üniversitesi
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Uçak Gövde - Motor Bakımı
Konya
ahaltun@selcuk.edu.tr
orcid: 0000-0002-1546-1104

Soner ÖRS
Yük. Mak. Müh.
soner6842@hotmail.com

ABSTRACT

In this study, the effects of wavy twisted tapes placed on the center of the pipe in the 
turbulent flows in the pipe turbulent flows, and the effects of Reynolds number 5000-
20000 on heat transfer and pressure losses were investigated experimentally. The 
positive and negative effects of the surface formed by the wavy twisted tapes and the 
turbulence formed by this surface have been observed. The data obtained from the 
experimental study; Changes of Nusselt Number (Nu) and friction coefficient (f) due 
to Reynolds Number (Re) were interpreted using empirical connections and tables. 
The experiments were repeated for 2 different amplitudes of D/4, D/8 and 3 differ-
ent wave numbers of wavy twisted tapes with D/2 width and 4D twisted ratio. As a 
result, the increase in heat transfer, pressure drop and net recovery of 6 different 
tapes were determined. The friction count value was found to be 0.025 in the D/8 
amplitude and 0.08 to 0.1 in the D / 4 amplitude while it was 0.025 in the straight 
pipe. The rate of increase in heat transfer was determined as 50% to 106% at D/8 
amplitude and 88% to 144% at D/4 amplitude.
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1. GİRİŞ

Endüstriyel alanlarda, geri dönüşüm sistemlerin-
de, konutlarda, kimyasal ve gıda sanayinde birçok 
alanda boru tipi ısı değiştirici sistemleri kullanıl-
maktadır. Isı transferi iyileştirmesi, birçok araştır-
macı tarafından sayısal ve deneysel olarak araştı-
rılmış ve günümüzde de araştırmalar halen devam 
etmektedir. Bu çalışmalarda araştırmacıların ba-
zıları boru girişine yerleştirdikleri çeşitli eleman-
ların ısı transferi akış karakteristiğine etkilerini 
incelemişlerdir. Bunlardan Sparrow ve arkadaşları 
[1] boru içi türbülanslı akışta girişe yerleştirilen si-
metrik olmayan pervaz şeklindeki tıkama eleman-
ların ısı transferi ve akış karakteristiğine etkilerini 
incelemişlerdir. Sparrow ve arkadaşları [2] yine 
benzer bir çalışmada bu sefer girişe yerleştirdikleri 
girdap elemanın ısı transferine etkisini incelemiş-
lerdir. 

Araştırmacıların birçoğu boru boyunca yerleş-
tirdikleri çeşitli elemanların ısı transferi ve akış 
karakteristiğine etkilerini araştırmışlardır. Bun-
lardan Sethumadhavan ve Rao [3] boru içine sı-
kıca yerleştirdikleri telin değişen adım uzunluğu, 
helisel açısı ve kalınlığın ısı transferine etkilerini 
araştırmışlar ve genel bir korelasyon geliştirmiş-
lerdir. Güneş S. [4], çalışmasında boru içerisine 
yerleştirilen helisel sarılmış tellerin ısı transferi ve 
akış karakteristiklerine etkisini Reynolds sayısı-
nın 3514-27188 aralığında deneysel olarak araştır-
mıştır. Boruya helisel tel yerleştirerek deneylerini 
gerçekleştirmiştir. Bas ve Ozceyhan [5], yapmış 
oldukları çalışmada burulmuş şeritli bir girdap-
lı jeneratör takılı boruda akış sürtünmesini ve ısı 
transferi davranışını deneysel olarak incelemişler-
dir. En yüksek ısı transferi artışını, 5183 Reynolds 
sayısına göre c/D = 0,0178 ve y/D = 2 için 1,756 
olarak elde etmişlerdir. Zhang ve arkadaşları [6], 
ısı transferi ve akış özelliklerini deneysel olarak 
araştırmayı amaçlamışlardır. Deneylerinde 14 tip 
mikro kanat yapısı kullanmışlardır. Yükseklik, ge-
nişlik, iki kanat arası mesafe, kanat sayısına dikkat 
edilerek Nusselt sayısını ve sürtünme faktörünü 
hesaplamışlardır. Zhu ve arkadaşları [7], yapmış 
oldukları çalışmada düz boru içine yerleştirdikleri 
dalgalı şerit elemanın ısı transferi karakteristikle-
rini sayısal olarak hesaplamalı akışkanlar dinami-
ği yöntemi ile incelemişlerdir. Analizleri ısıl giriş 
bölgesi için Re sayısının 200-2200 arasında ve sabit 
yüzey sıcaklığı sınır şartı altında gerçekleştirmiş-
lerdir. Şerit elemanın ürettiği vortekslerin ısı trans-

feri performansını arttırdığını gözlemlemişlerdir. 
Tamna ve arkadaşları [8], yapmış oldukları deney-
sel çalışmada boru içindeki bir çift burulmuş şerit 
eleman üzerine yerleştirilen 30° açılı V şeklinde 
parçaların ısı transferine etkilerini araştırmışlardır. 
Akışkan olarak hava kullandıkları deneyleri sabit 
yüzey ısı akısında Reynolds sayısı (Re) 5300 ila 
24000 arasında gerçekleştirmişlerdir. Deneylerden 
elde ettikleri sonuçları Nusselt sayısı ve sürtünme 
katsayına göre açıklamışlardır. Buna göre ısıl per-
formans değerinin 1,09 ila 1,4 aralığında değiştiği-
ni göstermişlerdir. Suri ve arkadaşları [9], yapmış 
oldukları çalışmada üzerinde çok sayıda kare delik 
açılan burulmuş şerit elemanın, ısı değiştirici boru 
içerisindeki Nusselt sayısı ve sürtünme faktörü 
üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Deneysel ça-
lışmadaki Nusselt sayısı ve sürtünme faktöründeki 
maksimum artış düz borunun sırasıyla 6,96 ve 8,34 
katı olarak gözlemişlerdir. Saysroy ve Eiamsa-ard 
[10], yapmış oldukları çalışmada çok kanallı burul-
muş şerit elemanlı boruların ısıl ve akışkan dav-
ranışlarının sayısal analizini, sabit yüzey sıcaklığı 
koşulu altında araştırmışlardır. Şeritlerin burulma 
oranı 2,0 ila 4,0 arasında, Reynolds sayısı 800-
15000 arasında çalışmışlardır. Sonuç olarak mak-
simum ısıl performans faktörünün 7,28 olduğunu, 
Re= 5000, çok kanallı burulmuş şerit eleman sayısı 
N= 2 ve burulma oranı 3,0 olduğunda türbülanslı 
akış için maksimum ısıl performans faktörünün 
1,04 olduğunu göstermişlerdir. Hasanpour ve arka-
daşları [11], yapmış oldukları çalışmada türbülans-
lı akışta pasif ısı transfer yöntemlerinde kullanılan 
burulmuş şerit elemanların çeşitlerini inceleyerek 
en verimli şerit elemanı seçmek istemişlerdir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

2.1. Deney Düzeneği

Çalışmada kullanılan deney düzeneği Şekil 1’de 
şematik olarak gösterilmiştir. Deney düzeneği gi-
riş, test ve çıkış olmak üzere üç bölümlü bir akış 
borusu ve üzerindeki çeşitli ölçme cihazlarından 
oluşmaktadır. Her üç bölümde de iç çapı 38,4 mm, 
et kalınlığı 3,2 mm olan Krom-Nikel alaşım AISI 
304 malzemeden dikişsiz borular kullanılmıştır. 
0,75 kW ve 2800 dev/dk kapasiteli fandan emilen 
havayı test borusuna gelişmiş akışta aktarmak için 
giriş borusu, 40 çap uzunluğunda tasarlanmıştır. 
Fandan önce yerleştirilen şiber vana ve elektrik 
motoru hız kontrol cihazı ile borudan geçen hava 
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debisi ayarlanmaktadır. Ayrıca fan motorundan 
kaynaklanan titreşimi önlemek için fanla giriş bo-
rusu bağlantısı, esnek kauçuk malzemeden yapıl-
mış bir hortum ile sağlanmaktadır. 

Test borusunun giriş ve çıkışında ısı kaybını azalt-
mak ve hava sızdırmazlığını sağlamak amacıyla 
flanşlar arasına bakalit conta yerleştirilmiştir. Test 
borusunun dış yüzeyi ısı kaybını azaltmak için ısı 
yalıtım malzemesi (cam yünü) ile izole edilmiştir. 
Test borusu, boruya doğrudan elektrik enerjisi ve-
rilmek suretiyle ısıtılmaktadır. Isıtıcı devresi 5 kW 
varyak ve 0-1000 A ve 0-0,5 V aralığında çalışa-
bilen ampermetre ve voltmetreden oluşmaktadır. 
Akım test borusunun giriş ve çıkışına tutturulan 
kalın iletken bakır-nikel alaşımlı baralar ile veril-
mektedir. Böylece test borusu yüzeyinin her nokta-
sında homojen bir ısı akısı dağılımı sağlanmakta-
dır. Test borusuna giriş, çıkış, yalıtım üstü sıcaklığı 
ve test borusunun dış yüzey sıcaklıklarını ölçmek 
için uygun yerlere ısılçiftler yerleştirilmiştir. Bu-
rada test borusunun dış yüzey sıcaklıkları ölçmek 

için test borusu borunca giriş kısmında daha sık ve 
çıkışa doğru daha seyrek olacak şekilde istasyon 
yerleri belirlenmiştir. Her istasyonda 90° açılı ve 
2 adet olmak üzere toplamda 21 istasyonda 42 adet 
ısılçift yerleştirilmiştir. Bunun amacı girişte mey-
dana gelen akış ayrılmasının etkisini daha hassas 
olarak gözlemleyebilmektir. 

Test borusunda akış esnasında meydana gelen ba-
sınç farkı ise test bölgesinin giriş ve çıkışındaki 
basınç prizlerine bağlanan KIMO MP100 marka 
dijital manometre ile tespit edilmiştir. Yine deney 
borularından geçen havanın hızı çıkış borusunun 
8 çap mesafesinde konumlandırılan TESTO 435 
marka anemometre ile ölçülmüştür.

Deneylerde test borusu içerisine konumlandırılan 
dalgalı burulmuş şerit elemanı Şekil 2’de ve geo-
metrik boyutları da Tablo 1’de verilmiştir. 0,6 mm 
kalınlığındaki Alüminyum 1050’den imal edilen 
şerit eleman test borusu boyunca Şekil 3’teki gibi 
boru boyunca yerleştirilmiştir.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü

Şekil 2. Dalgalı burulmuş şerit eleman ve geometrik boyutları
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Şekil 3. Test borusuna dalgalı burulmuş şerit 
elemanın yerleştirilmesi

2.2. Deneysel Verilerin Analizi

Deneylerde ölçülen büyüklükler, test borusu ve ya-
lıtım dış yüzey sıcaklıkları, havanın test borusuna 
giriş ve çıkış sıcaklıkları, ortam havası sıcaklığı, 
akışkan hızı, test borusu giriş çıkış basınç farkı, 
ısıtıcı devre akım ve gerilimidir. Buna göre yalıtım 
dış yüzeyinden çevreye transfer edilen ısı,

Q' = h'm ∙ A' ∙ (T'm − T∞)  (W) (1)

Yalıtım dış yüzeyinde taşınım katsayısı [12],

h'm = 1,24 ∙ (T'm − T∞)1/3 (W/m2K) (2)

Test borusunun giriş ve çıkış kısımlarına doğrudan 
temasla verilen elektrik akımı vasıtasıyla oluşan 
net elektriksel güç;

Pnet = ∆V I − Q'  (W) (3) 

Test borusuna uygulanan elektrik akımından elde 
edilen ısı akısı ise;

q = Pnet / πDoL (W/m2) (4) 

Boru cidarının birim hacmi başına üretilen ısı mik-
tarı;

q̇ = P / [2π(rwo
2 − rwi

2)L (W/m3) (5) 

Dış yüzey sıcaklığına karşılık gelen iç yüzey sı-
caklığı;

Twix
 = Twox

 − Kq̇ (K) (6)

Bu denklemdeki faktör, K,

K = rwo
2/2kw [ln(rwo/ rwi) − 1/2(1 − (rwi

2/rwo
2))]  

(m3K/W) (7)

hesaplanabilir. Uzun, içi boş, cidarları içerisinde 
düzgün dağılmış halde ısı üretilen, ısı iletkenlik 
katsayısı sabit, dış yüzeyi yalıtılmış, iç yüzeyinde 
ise sabit bir taşınım katsayısı ile sabit sıcaklıktaki 
bir akışkana ısı transfer edilen bir silindirde bir bo-
yutlu ısı iletimi analizi ile elde edilmiştir.

Akışkanın ortalama yığık sıcaklığı;

Tb(x) = Tb(x − ∆x) + (Pnet∆x/ρV̇cpL) (K) (8)

Test borusu boyunca x eksenel mesafesindeki yerel 
ısı taşınım katsayısı;

h(x) =  q / [Twi − Tb(x)] (W/m2K) (9)

Sıcaklık gradyanı olan boyutsuz büyüklük Nusselt 
sayısı;

Nu(x) = h(x)D/k  (10)

Test borusunun giriş ve çıkış noktaları arasındaki 
basınç farkı ve hava debisi yardımıyla borularda 
sürtünme katsayısı da Eşitlik 11 ile hesaplanabilir.

f = ∆P [(1/2) ρUm
2(L/D)] (11)

Tablo 1. Dalgalı Burulmuş Şerit Elemanların Geometrik Boyutları

Şerit Elemanın 
Genişliği (T)

Şerit Elemanın Boyu
(L) (mm)

Burulma Oranı
(S)

Genlik (a) Burulma Arası Dalga 
Sayısı (z)

Şerit Elemanın Adı

D/2 1680 4D

D/4
1 B1
2 B2
3 B3

D/8
1 B4
2 B5
3 B6
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE 
TARTIŞMA

Boru içi akışta dalgalı burulmuş şerit elemanların 
ısı transferi, sürtünme katsayısı ve basınç kaybı 
üzerindeki etkisini incelemek amacıyla öncelikle 
Reynolds sayısısının 5000 ile 40000 aralığında boş 
boru ile deneyler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
sonuçlar literatürde mevcut ve yaygın olarak kul-
lanılan eşitlik ve değerlendirmelerle mukayese 
edilmiştir. Şekil 4’te boş boru için gerçekleştirilen 
deneylerden elde edilen Nusselt sayıların, Colburn, 
Ditus-Boelter ve Kays-Crawford eşitlikleri ile kar-
şılaştırılması gösterilmiştir [13]. Şekil 4 incelendi-
ğinde deneneysel sonuçlarla elde edilen Nusselt de-

ğerlerin Reynolds sayılarıyla uyumu gösterilmiştir.

Şekil 5’te düz boru için deneysel sonuçlardan elde 
edilen sürtünme katsayıların Petukhov ve Moody 
tarafından elde edilen eşitliklerle karşılaştırılma-
sı gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde bütün 
Reynolds sayıları için sürtünme katsayısı değişim 
eğrisinin Petukhov ve Moody’nin eşitliği ile uyum 
sağladığı görülmektedir.

D/2 genişliğinde ve 4D burulma oranına sahip dal-
galı burulmuş şerit elemanların ısı transferi ve akış 
karakteristiğine etkisini incelemek amacıyla iki 
farklı genlik değerleri (D/4, D/8) ve Reynolds sa-
yısının 5000 ile 20000 aralığında değişen değerleri 
için deneyler tekrarlanmıştır. Sonuçlar ısı transferi 

Şekil 4. Boş boru için Reynolds sayısına göre Nusselt sayısının değişimi

Şekil 5. Boş boru için Reynolds sayısına göre sürtünme faktörünün değişimi



ARAŞTIRMA MAKALESİ

41Tesisat Mühendisliği - Sayı 192 - Eylül/Ekim 2022

için Nusselt sayıları akış karakteristiği için de sür-
tünme katsayıları cinsinden verilmiştir. 

Şekil 6 ve Şekil 7’de Tablo 1’de isimlendirdiğimiz 
şerit elemanların farklı Reynolds sayılarında Nus-
selt değerlerinin boru boyunca değişimi gösteril-
miştir. Şekiller incelendiğinde ilk çırakarılacak 
sonuç bütün Reynolds sayıları için Nusselt eğrile-
rinin benzer eğilim gösterdiğidir. Reynolds sayısı 
arttıkça Nusselt değerlerinde arttığı görülmekte-
dir. Nuselt değerlerinin genliğe ve burulmalar arası 
dalga sayısına göre değişimi incelendiğinde genlik 
değerinin artması ve dalga sayısının fazla olması 
Nusselt değerlerinin arttığını göstermektedir.

Şekil 6 ’da dalgalı burulmuş şerit elemanların Rey-

nolds sayısına göre ortalama Nusselt sayısının (Nu-
ort) değişimi gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde, 
B1, B2, B3 şerit elemanlarının Nuort değerlerinin 
değişim eğrilerinin benzer olduğu görülmektedir. 
Reynolds sayısı arttıkça Nuort değerinin doğrusal 
şekilde arttığı görülmüştür. Boş boruya göre bu üç 
şerit eleman arasında Reynolds sayısına göre Nuort 
değerlerinin artışında en iyi artış B3 şerit elemanı 
olduğu belirlenmiştir.

Şekil 7’de dalgalı burulmuş şerit elemanların Rey-
nolds sayısına göre ortalama Nusselt sayısının (Nu-
ort) değişimi gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde, 
B4, B5, B6 şerit elemanlarının Nuort değerlerinin 
değişim eğrilerinin benzer olduğu görülmektedir. 

Şekil 6. Boş boru, B1, B2, B3 şerit elemanların Reynolds sayısına göre ortalama Nusselt sayısı değişimi

Şekil 7. Boş boru, B4, B5, B6 şerit elemanların Reynolds sayısına göre ortalama Nusselt sayısı değişimi
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Reynolds sayısı arttıkça Nuort değerinin doğrusal 
şekilde arttığı görülmüştür. Boş boruya göre bu üç 
şerit eleman arasında Reynolds sayısına göre Nuort 
değerlerinin artışında en iyi artış B6 şerit elemanı 
olduğu belirlenmiştir.

Şekil 8’de dalgalı burulmuş şerit elemanların Rey-
nolds sayısına göre Sürtünme katsayısının (f) de-
ğişimi verilmiştir. Şekil incelendiğinde B1, B2, B3 
şerit elemanlar arasında burulma arası dalga sayı-
sının (z) artması ile sürtünme katsayısı değerleri-
nin arttığı görülmektedir. 

Şekil 9’da dalgalı burulmuş şerit elemanların Rey-
nolds sayısına göre Sürtünme katsayısının (f) de-
ğişimi verilmiştir. Şekil incelendiğinde B4, B5, B6 

şerit elemanlar arasında burulma arası dalga sayı-
sının (z) artması ile sürtünme katsayısı değerleri-
nin arttığı görülmektedir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada türbülanslı akışta boru içerisine yer-
leştirilen dalgalı burulmuş şerit elemanların ısı 
transferi ve sürtünme kaybına etkileri deneysel 
olarak incelenmiştir. Deneyler farklı genlik değer-
leri (a), farklı dalga sayıları (z) ve farklı Reynolds 
sayıları için gerçekleştirilmiş, ısı transferi ve akış 
karakteristiklerine eksenel dağılımları gözlenmiş-
tir. Elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 
Genlik değeri (a) büyüdükçe ve dalga sayısı (z) art-

Şekil 8. Boş boru, B1, B2, B3 şerit elemanların Reynolds sayısına göre Sürtünme katsayısının değişimi

Şekil 9. Boş boru, B1, B2, B3 şerit elemanların Reynolds sayısına göre Sürtünme katsayısının değişimi
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tıkça ısı transferi oranının yani Nusselt sayısının 
arttığı görülmüştür. Bu oranın, D/8 genlikte %50 
ile %106, D/4 genlikte %88 ile %144 aralığında ol-
duğu belirlenmiştir. Sürtünme faktöründeki değer-
leri ise, D/8 genlikte 0.05 ile 0,07, D/4 genlikte de 
0,08 ile 0,1 aralığında olduğu belirlenmiştir.

SİMGELER
A: Alan (m2)
cp: Sabit basınçta özgül ısı (kcal/kg°C)
D: Çap (m)
r: Yarıçap (m)
f: Sürtünme katsayısı (Pa ms2/kg)
h: Isı taşınım katsayısı (W/m2K)
I: Elektrik akımı (A)
K: Sabit
k: Isı iletkenlik katsayısı (W/m2)
L: Boru uzunluğu (m)
Nu: Nusselt sayısı 
P: Isıtıcı gücü (W)
Q: Isı transferi (W)
q: Isı akısı (W/m2)
q̇: iç ısı üretimi (W/m3)
Re: Reynolds sayısı 
T: Sıcaklık (℃)
U: Akış hızı (m/s)
V: Voltaj (V)
V̇: Hacimsel debi (m3/s)
ρ: Yoğunluk (kg/m3)
ΔP: Basınç farkı (Pa)
ΔV: Voltaj farkı (V)

Alt İndisler
b: Yığık
i: Boru iç yüzeyinde
o: Boru dış yüzeyinde
m: Ortalama
w: Boru cidarında
x: Eksenel konum
∞: Ortam

Üst İndisler
': Yalıtım dış yüzey
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Bir Şofben Eşanjörünün Boru İç Yüzeylerine 
Elips Boşaltmalı Kanatlı Türbülatör 
Eklenmesinin Şofben Verimine Olan Etkisi

ÖZ
Bu çalışma kapsamında, hermetik şofbende kullanılan bakır malzemeden üretilmiş kanatlı 
gövde borulu, su soğutmalı bir eşanjöre ait boruların iç yüzeyine, elips form boşaltmalı ve 
patlatma kanatlı borular boyunca uzanan türbülatör görevi üstlenen bakır plakaların, sisteme 
eklenmesinin, tüm eşanjör sisteminde akışkanın sistemi terk etme hızı, ısı transferi, basınç 
ve sıcaklık dağılımı üzerine olan etkileri CFD-Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yaklaşımı 
yardımıyla şofben çalışma şartlarında su ve baca gazı için hesaplama ağından bağımsız 
olacak şekilde ticari kod kullanılarak analiz edilmiştir. Sayısal analizler iki aşamalı olarak 
yapılmıştır. İlk aşamada, eşanjör boruları içinde türbülatör plakalar kullanılmadan iç akış 
analitik yöntemle analiz edilerek suyun borudan çıkış hızı, boru iç yüzey sürtünme katsayısı 
ve enerjinin korunumu ilkesi kullanılarak, tüm sistemde oluşan basınç kaybı hesaplanmıştır. 
Sonrasında aynı parametreler altında tüm eşanjör geometrisi Fluent programında, üç boyutlu 
olarak modellenerek, stabil ve optimum çözüm için seçilmesi gereken hücre sayısı belirlen-
miştir. Çözüm sonrasında; analitik ve sayısal analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar 
arasında eşanjöre aynı hızla giren suyun sistemi terk etme hızları arasında %1.3, tüm sistemde 
iç akış basınç kaybı açısından da %3 fark olduğu hesaplanmıştır. İkinci aşamada, aynı para-
metre ve sınır şartları altında boruların iç yüzeyine türbülatörler dik şekilde yerleştirilmiş 
ve hesaplama ağından bağımsız olarak sistem analiz edilmiştir. Türbülatörlü sistemde, tüm 
eşanjör sistemi için, suyun sistemden çıkış hızı %2 azalma gösterirken, eşanjör boru giriş ve 
çıkışında oluşan basınç farkının %34 artış gösterdiği anlaşılmıştır. Tüm eşanjör boyunca sis-
teme türbülatör eklenmesi sonucunda, eşanjör ısı transfer performansında yaklaşık %3 artış 
olduğu ve türbülatör geometrisinin daha geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
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ABSTRACT

In this study, the turbulator affection on heat transfer performance, velocity and pres-
sure loss of fluid which is located in the elliptical pipe inlet surface of the hermetic Gas 
Water Heater copper made heat exchanger is analysed and the results are investigated. 
Numerical analysises are made with Computational Fluid Dynamics approach which 
have independency of mesh numbers. Numerical analysises are completed in two steps. 
For the first step, the heat exchanger system is analysed without any turbulators and 
calculations are done by analytical analysis, water pressure loss and ourlet velocity has 
been calculated with with heat transfer and fluid mechanics principles. Accordingly, nu-
merical analysises are completed with identical parameters and conditions. The results 
are compared and It is found that both numerical and analytical analyses are agreed 
with each other. Consequently, 1.3% difference is found about pressure loss and 3% for 
the fluid outlet velocity values. Once it is ensured the numerical analysis parameters are 
right, as the second step, four turbulators are involved the system and numerical analy-
sises are made with 3D modelled. Eventhough, involving turbulators to the system makes 
water outlet velocity value about 2% less and higher the pressure loss of the fluid about 
34%, the heat transfer performance is increased about 3% heat transfer performance 
is found as a consequence that means the geometry is needed to improve for the getting 
more efficiency.
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1. GİRİŞ

Isı transferi, tüm dünyada yaşam ve canlılığın sür-
dürülebilmesi açısından büyük önem arz etmek-
tedir. Özellikle tüm ısıl cihazlarda ısı transferinin 
iyileştirilmesi yüksek verimliliğe sahip, çevreci 
cihazların kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Şofbenler; doğal veya likit gazların yakılması so-
nucunda oluşan ısının cihaz içinde bulunan su so-
ğutmalı ve yanma odalı bir eşanjör içinden geçen 
suya transfer edilmesi sonucunda atık baca gazının 
sistemden atmosfere transferini sağlayan ısıl cihaz-
lardır. Bu cihazlarda esas amaç; yakılan doğalgazın 
veya likit gazın enerjisinin en verimli şekilde suya 
transferinin sağlanmasıdır. Bu tip ısıl cihazlarda 
kullanılan eşanjörler için ısı transfer performan-
sının arttırılması doğrudan cihazların veriminin 
arttırılmasını sağlamaktadır. Eşanjör veriminin 
arttırılması için özellikle iç akış karakteristiğini 
türbülanslı yapıya çeviren türbülatörler kullanıl-
maktadır. Bu sayede ısı transfer performansı art-
tırılmaktadır. Literatürde benzer çalışmalar geniş 
yer tutmaktadır.

Baysal ve Şahin; yapmış oldukları doktora tez ça-
lışmasında eş merkezli borulu eşanjörlerde kullanı-
lan borular içine helisel ve adım mesafeleri 20, 40, 
60, 80 olan türbülatörler eklemişlerdir. Reynolds 
sayısı 3000 ve 14000 arasında kabul edilmiştir. Ya-
pılan sayısal ve deneysel analizlerin uyum içinde 
olduğu ispatlanmış olup 20, 40, 60, 80 adım sa-
yılarına göre sırasıyla ısı transfer performansında 
%291, %241, %218 ve %199 artış olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bu çalışma sonucunda türbülatör mo-
deli adım sayısına göre Nusselt sayısı ifadesinde 
Reynolds sayısı ile ilişkili olan korelasyonlar ge-
liştirilmiştir. [1]

Kyner, Despande ve Wadley, yaptıkları akademik 
çalışmada, eğimli yüzeylerde hava akışının düz 
olanlara göre daha hızlı olduğunu ve dolayısıyla 
eğimlendirilmemiş yüzeylerde hava sürtünmesi-
nin yükseldikçe hızın ve momentum transferinin 
azaldığı sonucuna varmışlardır. Yaptıkları deney-
sel analizde taban düzlemine paralel ve 53° eğim 
açılı iki farklı Alüminyum plaka üzerinden 350-
500 m/s hızlarında sentetik bir kumun geçirilme-
sini sağlamış ve eğimli olan yüzeyde, düz olan 
yüzeye göre kumun ortalama hızının 55-70 m/sn 
aralığında artış gösterdiği sonucuna varılmıştır. [2] 

Eiamsaard vd., yaptıkları deneysel çalışmalarda 

helezon şekilli türbülatörlerin; ısı transferi, sürtün-
me kaybı ve ısıl performans faktörü özelliklerine 
etkilerini boru içerisinde incelemişlerdir. Dokuz 
farklı helezon şekilli türbülatör eğilme oranı, üç 
farklı derinlik oranı (0.11, 0.22 ve 0.33 ) ve üç fark-
lı genişlik oranıyla (0.11, 0.22 ve 0.33) analiz edil-
miştir. Deneysel analiz çalışmaları 1000 ila 20.000 
aralığındaki Reynolds sayısı ile tekrar edilmiştir. 
Deney düzeneğinde akışkan olarak suyun kulla-
nılması tercih edilmiştir. Deney sonuçlarına göre 
helezon türbülatör ilavesiyle hem ısı transfer oranı 
hem de sürtünme katsayısı özellikle laminer akış 
için, eğik boru ve düz boruya göre artış göstermiş-
tir. Elde edilen sonuçlarda, derinlik oranının art-
tırılıp, genişlik oranının azaldığı çalışmalarda, ısı 
aktarma performansının da arttığı gözlemlenmiş-
tir. İncelenen aralıkta; helezon şekilli türbülatörde, 
Nusselt sayısının düz boruya göre türbülanslı akış 
şartlarında 2.6 kat artış gösterirken, laminer akışta 
12.8 kat arttığı gözlemlenmiştir. Bu değerler türbü-
lanslı akış için 1.29, laminar akış içinse 4.88 mak-
simum performans faktörüne karşılık gelmektedir. 
Bu çalışmadan özellikle sisteme türbülatör eklen-
mesinin ısı transfer performansına etkilerinin ana-
lizinin amaçlandığı nümerik analiz çalışmalarında 
laminer akış madelinin tercih edilebileceği ve iç 
akış karakteristiğinin türbülatörsüz olarak analitik 
yolla analiz edilmesinin faydalı olacağı anlaşılmış-
tır [3].

A.R. Anvari, R. Lotfi, A.M. Rashidi, S. Sattari, 
yatay borulara konik tip türbülatör eklenmesiyle 
zorlanmış taşınım şartlarında ısı transferine olan 
etkisi üzerine çalışma yapmışlardır. Deneyler için 
geçici akış rejimi kullanılmıştır. Deneysel so-
nuçlar, korelasyon bağıntıları ile doğrulanmıştır. 
Türbülatörler sisteme iki farklı şekilde yerleşti-
rilmiştir: Daralan konik tip (DR dizisi olarak) ve 
genişleyen konik tip (GR dizisi). Nusselt sayısı için 
deneye farklı olarak iki korelasyonla başlanmıştır. 
Türbülatör eklenmesiyle basınç farkında belirgin 
bir artış olmasına rağmen GR dizisinde %521, DR 
dizisinde ise %355 oranında Nusselt sayısının artış 
gösterdiği gözlemlenmiştir [4].

V. Kongkaitpaiboon, K. Nanan, S. Eiamsaard, yap-
tıkları akademik çalışmada eşanjördeki bir boruda 
dairesel halka türbülatörü (DHT)’nün ısı transferi 
ve sıvı sürtünme karakteristikleri üzerindeki etki-
leri incelemişlerdir. Deneyler, DHT nin çeşitli ge-
ometrilerde; üç farklı çap oranı (DR = d / D = 0.5, 
0.6 ve 0.7) ve üç farklı eğim oranı (PR = p / D = 6, 
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8 ve 12)’na göre tekrarlanmıştır. Deney sırasında 
hava 27 °C’deki üniform ısı akışı koşulları altın-
da kontrol edilen deney borusundan geçirilmiştir. 
Reynolds sayısı 4000 ila 20.000 arasında değişti-
rilmiştir. Deney sonuçlarına göre, DHT ile donatıl-
mış boruda, boru içinde ısı transfer oranlarının, ça-
lışma koşullarına bağlı olarak, düz bir boruya göre 
57% ila 195% arasında artış gösterdiği sonucuna 
varılmıştır. [5].

Bu çalışmanın amacı örnek bir hermetik şofbende 
kullanılan eşanjör boruları içine ısı transfer perfor-
mansını arttırmak ve daha sonra uygulanacak kar-
maşık modellere esas teşkil etmesi için, elips form 
boşaltmalı ve patlatmalı kanatlı bakır türbülatörle-
rin dik konumda eklenmesinin ısı transfer perfor-
mansına olan etkisinin sayısal yöntemlerle analiz 
edilmesidir. Belli parametrik veriler ve şartlar al-
tında türbülatörsüz boruda akış analitik yöntemler-
le analiz edilerek iç ortalama hızı ve boru içi basınç 
kaybı değerleri hesaplanmıştır. Aynı şartlar altında 
sayısal analizler yapılmıştır. Sonuçların birbiriyle 
uyumlu olduğu anlaşıldıktan sonra geometrisi be-
lirlenmiş olan türbülatör sisteme eklenerek yapılan 
sayısal yöntemle eş parametrelerde analiz edilerek 
sonuçlar değerlendirilmiş ve yapılan değişikliğin 
şofbenin ısı transfer performansına etkileri ile tür-
bülatör kaynaklı basınç kaybı yaşanması sonucu, 
çevrimin sirkülasyonunun sağlanabilmesi için ila-
ve pompa gereksinimi olup olmayacağı yorumlan-
mıştır.

2. ŞOFBENLER

Şofbenler sıcak kullanım suyu ihtiyacının karşı-
lanması amacıyla doğalgaz veya likit yakıtların 
yakılmasıyla, gerekli enerjinin elde edildiği cihaz-
lardır. Şofbenler baca tiplerine göre aşağıdaki gibi 
sınıflandırılmaktadır.

1. Bacalı (Atmosferik ) Şofbenler
2. Hermetik Şofbenler

2.1. Bacalı Şofbenler 

Bu tip şofbenlerde yanma sonucu sıcak gazlar, 
içinden su geçen eşanjörden geçtikten sonra suya 
enerjilerinin büyük bir kısmını aktararak davlum-
baz olarak adlandırılan basınç farklılığına göre 
yanmış gaz akışı ile sisteme taze hava gönderimini 
sağlayan elemanı kullanarak sistemi terk ederler. 
Davlumbazın geometrik yapısı sayesinde basınç 
farklılığından ötürü yanmış gazlar atmosfere atı-

lırken şofbenin bulunduğu ortamdan yakma havası 
yanma odasına alınır. Bacalı şofbenler bulunduğu 
ortamdan yalıtılmış bir yanma odasına sahip olma-
dığı ve yanmada ortam oksijenini kullandığı için 
son zamanlarda kullanımı güvenlik amacıyla azal-
maktadır. 

2.2. Hermetik Şofbenler

Bu tip şofbenlerde yanma odası gerekli sızdırmaz-
lık şartlarını sağlayan kabin kapağıyla yalıtılmış-
tır. Yanmış gazlar bir fan yardımıyla sistemden 
uzaklaştırılır. Kullanılan atık gaz baca düzeneği 
çift cidarlı olup iç borudan yanmış gazlar, dış bo-
runun iç boru ile arasından ise atmosferden yakma 
havası temin edilmektedir. Yanmada kullanılacak 
olan taze hava dış ortamdan alındığı ve yanma iç 
ortamdan yalıtılmış kabin içinde gerçekleştiğinden 
dolayı bacalı şofbene göre kullanıcı güvenliği açı-
sından daha ileridirler. Şekil 1’de bacalı ve herme-
tik şofben çalışma prensip şeması verilmiştir. 

a                                                b
Şekil 1. Şofben çalışma şematik görünümü (a. bacalı 

b. hermetik) [6]

2.3 Şofben Eşanjörü ve Düz Türbülatör 
Geometrisi

Analiz edilecek şofbenlerde yanma odası ve eşan-
jör tümleşiktir. Bu sayede bakır gövde etrafına 
sarılı serpantin borularından geçirilen su gövde-
yi de soğutarak eşanjör içindeki borulara doğru 
yönlendirilir. Sonrasında ısınan su kullanıcıya 
gönderilmektedir. Şofben yanma odası içinde tüm 
parametreler sabit olacak şekilde eşanjör boru iç 
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yüzeyi, türbülatörsüz ve türbülatörlü olarak ana-
liz edilmiştir. Şekil 2’de her iki senaryo boru içi 
görünümü verilmiştir. Görüldüğü gibi düz yüzeyli 
ve elips form boşaltmalı ve patlatmalı kanatlı bakır 
türbülatör, dik şekilde konumlandırılmıştır.

Şekil 2. Türbülatörsüz ve türbülatörlü eşanjör borusu 
iç görseli [6]

Türbülatörlerin dik şekilde geometri içine yerleşti-
rilmesiyle, eşanjör boruları içinde daralma görül-
mektedir. Bu türbülatörlerin iç akışta enerji ve mo-
mentum transferine olan etkileri sayısal yöntemle 
analiz edilmiştir. Şekil 3’de şofbene ait tüm eşanjör 
ve yanma odası komponentleri türbülatörlerle bir-
likte kesit şeklinde gösterilmiştir.

Serpantin boruları içinden ısıtılmak üzere eşanjör 
içine gönderilen soğuk su geçişi sağlanmaktadır. 
Bu sayede bakır yanma odası gövdesi soğutulmak-
tadır.

Şekil 3. Eşanjör dikey kesit görünümü [6]

3. TÜRBÜLATÖRSÜZ EŞANJÖR BORU 
İÇ AKIŞININ ANALİTİK YÖNTEMLE 
ANALİZ EDİLMESİ

Borular elips konstrüksiyona sahip olduğu için iç 
kesit alan ve çevre formülleri Denklem 1 ve 2’de 
gösterilmiştir. Şekil 4’de elips boru konstrüksiyo-
nuna ait genişlik (b) ve yükseklik (a) boyutsal pa-
rametreleri gösterilmektedir.

Şekil 4. Örnek elips geometri yapısı 

A = πab/4 (1)

C = π(a+b)/2 (2)

Denklem 1’de suyun içinden geçtiği elips geomet-
rili boru iç yüzey alanı (A) verilmiştir. Denklem 
2’de ise boru iç yüzeyinin çevre hesap formülü (C) 
verilmiştir.

10 kW güç girdisinde olan şofbene ısıtılmak üzere 
giren yaklaşık 9 lt/dak debili su sıcaklığı (Tsugiriş), 
10 °C kabul edilip çıkış sıcaklığı (Tsuçıkış), yaklaşık 
olarak 25 °C olarak hesaplanmıştır. Ortalama su 
sıcaklığı,

Tortalama = (Tsugiriş+Tsuçıkış)/2

olarak hesaplanmaktadır. Ortalama su sıcaklığına 
(Tortalama) bağlı kalınarak eşanjörde dolaşan su için 
Tablo 1’de gösterilen termofiziksel özellikler kul-
lanılmıştır.

Tablo 1. Eşanjörde Dolaşan Suyun Termofiziksel 
Özellikleri [7]

T (°C ) - sıcaklık 17,5

ρ (kg/m3) - yoğunluk 998,5

cp (kj/kg°C ) - sabit basınç özgül ısısı 4,184

kf (W/mK) - ısı iletim katsayısı 0,593

M*10-3(kg/ms) - dinamik viskozite 1,072x10-3

ϑ*10-6 (m2/s) - kinematik viskozite 1,073x10-6

Pr - Prandtl sayısı 7,56
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İç yüzeyine türbülatör yerleştirilmesi planlanan 
elips konstrüksiyonlu bakır su borusu için hesap-
lamalarda kullanılacak dizayn parametreleri Tablo 
2’de verilmiştir.

Tablo 2. Eşanjör Borusu Dizayn Parametreleri 

a (m) - Genişlik 0,017
b (m) - Yükseklik 0,022
Vsu(m³/s)- Debi 0,00043
A (m²)- Akım Kesit Alanı 0,000297
C (m)- Islak Çevre 0,0061
Dh (m)-Hidrolik Çap 0,0191
V (m/s)- Hız 1,44
L (m) – Boru Uzunluğu 1,0 

Reynolds sayısı (Re) ve hidrolik çapı (Dh) denk-
lemleri Denklem 3 ve 4’de verilmiştir. [7]

Re = VDh / ϑ (3)

Dh = 4 Akım Kesit Alanı / Islak Çevre (4)

105 ˃ Re ˃ 2300 ise iç akış geçiş bölgesindedir. Bu 
durumda Nu - Nusselt sayısının bulunması için 
aşağıda verilen Denklem 5’deki eşitlik kullanılma-
lıdır [7]

Nu = 0,116 [Re2/3 − 125]∙Pr1/3 (5)

Nu = 0,116 ∙ 256322/3 ∙ 7,561/3 olarak bulunur.

Boru içinde oluşan sürtünme faktörü, iç akışın tür-
bülanslı veya laminar akış olmasına göre aşağıda 
gösterilmiştir. Eğer iç akış laminer ise, f sürtünme 
faktörü Denklem 6’da verildiği gibi hesaplanmak-
tadır [8].

f = 64/Re (6)

Eğer iç akış, geçiş bölgesinde ise f sürtünme faktö-
rü, Denklem 7 ve 8’de verildiği gibi değişken Rey-
nolds sayılarına göre hesaplanmaktadır. [8].

f = 0,3164Re-1/4 (2320 < Re < 105) (7)

f = 0,0032 + 0,221Re-0,237(105 < Re < 108) (8)

Reynolds sayısı 105’den küçük olduğu için, Denk-
lem 7 sürtünme faktörü bulunmasında kullanıla-
bilir.

f = 0,3164 ∙ 25632-1/4 = 0,025

Denklem 9 akışta oluşan basınç kaybının hesap-
lanmasında kullanılmaktadır. f sürtünme katsayı-

sı, L boru uzunluğu, akışkan yoğunluğu, Vm boru 
kesiti içindeki ortalama hızdır [8].

∆P = f ∙ L/D ∙ ρ ∙ Vm
2/2 (9)

∆P = 0,025 ∙ (1/0,0191) ∙ 998,5 ∙ (1,442/2) = 1355 Pa

Suyun giriş ve çıkış basınç farklılıklarını tanımla-
yarak Denklem 10’da gösterilen Bernoulli teorimi 
kullanılmış ve suyun eşanjörden çıkış hızı hesap-
lanmıştır. [8]

Eşanjöre suyun giriş yaptığı bölge ile çıkış yaptığı 
bölge arasında yaklaşık 0.3 m (z2−z1) fark vardır.

(P1/ρg)+(V1
2/2g) + z1 = (P2/ρg)+(V2

2/2g) + z2 (10)

V2 = 1,55 m/s olarak hesaplanmıştır.

4. TÜRBÜLATÖRSÜZ VE 
TÜRBÜLATÖRLÜ YAPININ SAYISAL 
YÖNTEMLE ANALİZ EDİLMESİ

Sayısal çözüm, üç boyutlu ve bu geometrideki 
kütle korunumu, momentum ve enerji korunumu 
denklemlerinin çözülmesinde kullanılan bir yön-
temdir. 

Süreklilik denklemi kütlenin korunumu prensibin-
den elde edilmektedir. Sabit bir kontrol hacmi için, 
kütlenin korunumu oluşturulursa, giren ve çıkan 
akışkan kütlelerin kontrol hacmindeki zamanla de-
ğişimi süreklilik denklemini verir. 

Diferansiyel formda üç boyutlu olarak süreklilik 
denklemi ifadeleri sonuç olarak Denklem 11’de ve-
rilmiştir. [8]

 
(11)

Momentumun korunumu ilkesi Newton’un ikinci 
yasasına dayanmaktadır. Momentumda zamanla 
oluşan değişiklik dışarıdan etki eden kuvvetlerin 
kontrol hacmine olan toplam etkisini göstermekte-
dir. 

Bir boru içinde laminer akış düşünüldüğünde 
vektörel formda momentum değişikliği Denklem 
12’de verilmiştir. 

 
(12)

V hız vektörü, S ise kullanıcı kaynaklı terimdir. [8]

Enerjinin korunumu eşitliği, ısı üretimi olmadığı 
durum dikkate alınarak, basınç ve dış kuvvetler ih-
mal edilerek türetilmiştir. Enerji korunumu denk-
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leminin vektörel formu Denklem 13‘de verilmiştir. 
[8]

 
(13)

Enerji korunumu, Denklem 14’deki şekilde, sistem 
kontrol hacmi değişmedikçe sabittir. [8]

 
(14)

Sayısal modellemede bir ticari kod olan ANSYS-
FLUENT kullanılmıştır. Analizde kullanılan 
‘’Realizable κ-ε modeli’’ için FLUENT taşınım 
denklemleri çözmektedir. Bu modelde k, türbülans 
kinetik enerjisi ve ε yayılma oranını olup, Denk-
lem 15 ve 16’da verilen kısmi diferansiyel denk-
lemler ile temsil edilmektedir. Türbülans modeline 
ek olarak analizde gelişmiş duvar fonksiyonları 
yaklaşımı kullanılmıştır.

Bu denklemlerde Gk türbülans kinetik enerjisi olu-
şumunu, Gb kaldırma kuvveti nedeniyle nedeniyle 
türbülans kinetik enerjisi oluşumunu, YM toplam 
yayılma oranı için sıkıştırılabilir türbülansta dal-
galanan genişlemenin katkısını temsil etmektedir-
ler. C1, C1ε, C2, C3ε sabit değerlerdir. σk ve σε, k ve 
ε için türbülans Prandtl sayısıdır. Sk ve Sε kullanıcı 
kaynaklı terimlerdir. [9]

4.1 Türbülatörsüz ve Türbülatörlü Eşanjörün 
Sayısal Analizinin Yapılması 

Sayısal çözüm yapılırken programın ısı eşanjörü 
modülü kullanılmamıştır. Basınç ve hız birleştirme 
yöntemiyle yerçekimi ivmesi –y yönünde tanım-
lanmıştır. Sınır tabakalarda hücre sayısı optimizas-
yonu yapılarak, çözüme ulaşılmıştır. Sıvı akışkan 
olarak su tanımlaması yapılmıştır. Gaz akışkan ise 
yanma sonrası ölçülmüş emisyon çıktısı, kimyasal 
bileşimidir. Yanmış gazların ölçümü yüksek hassa-
siyetli emisyon ölçüm ve analiz cihazlarıyla yapıl-
maktadır. Bu kimyasal bileşimin yüzdesel şekilde 

programa tanımlaması yapılmıştır. Tablo 3’de sayı-
sal analiz çalışması için sisteme tanımlanan akış-
kanların özellikleri belirtilmiştir

Tablo 3. Sayısal Analiz Eşanjör Akışkan Özellikleri

 Sıcaklık 
(°C)

V 
(m/s) Kimyasal Bileşimi

Gaz 627 0,8 %15 H2O, %4 O2, %7 CO2 
ve %74 N2

Su 10 1,44 %100 H2O

4.1.1. Akışkan Yüzeylerinin Tanımlanması

Eşanjöre suyun giriş ve çıkışını sağlayan borular 
bakır (CuSf22) malzeme olacak şekilde seçim ya-
pılarak programa tanımlanmıştır. Tablo 3’de veri-
len su hızı ve sıcaklığı sınır şartlarında eşanjöre 
giriş tanımlanmıştır. Şekil 5’de borular gösteril-
mektedir. 

Şekil 5. Bakır su borularının tanımlanması

Baca gazlarının içinden geçtiği eşanjör dış gövdesi 
Şekil 6’da verildiği gibi eşanjör üzerinde tanımlan-

(15)

(16)
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mıştır. Dış gövde malzemesi bakır (CuSf22) malze-
me olarak seçilmiştir. Gövde içinden belirlenen hız 
ve sıcaklık sınır şartlarında baca gazı geçmektedir. 

Şekil 6. Eşanjör dış gövdesinin tanımlanması

Kimyasal bileşim özellikleri programa tanımlanan 
baca gazının eşanjöre giriş ve eşanjörden çıkış yü-
zeyleri programa tanımlanmıştır. Şekil 7’de eşan-
jöre baca gazı giriş ve çıkış yüzey tanımlamaları 
gösterilmiştir. 

Eşanjör gövdesinin içinde bulunan kanatlı ve göv-
de borulu eşanjör bakır malzeme (CuSf22) olacak 
şekilde programa tanımlanmıştır. Sisteme giren 
su serpantin borularını dolaşıp dış gövdeyi so-
ğuttuktan sonra Şekil 8’de verilen eşanjörün içi-
ne girmekte iken kimyasal bileşimi verilen baca 
gazı da kanatların arasından geçerek iki akışkanın 
arasında ısı transferi sağlanmıştır. Türbülatörlü 
senaryoda tek farklılık, bu eşanjör borularının iç 
yüzeyine, elips borulu ve patlatma yüzeyli 4 adet 
türbülatörün eklenerek aynı parametreler altında 
analiz edilmesi için tanımlama yapılmasıdır.

 a                                                                                          b
Şekil 7. Gaz akışan yüzeyleri a. giriş b. çıkış

Şekil 8. Gövde içi su eşanjörünün tanımlanması
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Mevcut eşanjörün türbülatörsüz ve türbülatörlü 
olarak sayısal analizi yapılarak türbülatörün eşan-
jör sisteminin verimliliğine etkisi yorumlanmıştır. 
Şekil 9’da tüm eşanjörün dahil edildiği model gö-
rünümü ve problemin sınır şartları verilmiştir.

4.1.2. Eşanjör Eleman Sayısının Belirlenmesi

Baca gazı ve su akışkanlarının kullanıldığı eşan-
jör modeli için hücre sayısı belirlenmiş ve yapılan 
deneme çalışmaları sonucunda çözümler hücre sa-
yısından bağımsız olacak şekilde yapılmıştır. Şe-

kil 10’da optimum hücre sayısı belirleme çalışma 
grafiği, baca gazı çıkış sıcaklığına bağlı olacak 
şekilde türbülatörlü ve türbülatörsüz durum için 
gösterilmiştir.

Türbülatörsüz eşanjör sistemi için 15 milyon hüc-
re sayısı belirlenmiştir. Türbülatörlü eşanjör siste-
minde ise tüm geometri aynı olarak tanımlanmış, 
sisteme sadece boru iç yüzeylerinde 4 adet türbüla-
tör eklenmesi sonucunda optimum hücre sayısı 29 
milyon adet olarak belirlenmiştir.

Şekil 9. Sistem modelinin oluşturulması

 a                                                                                          b
Şekil 10. Eleman sayısının belirlenmesi (a. Türbülatörsüz b. Türbülatörlü)
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Hücre sayısı belirlendikten sonra sayısal analizde 
seçilen iterasyon yöntemi ve diğer parametreler be-
lirlenerek Çizelge 4’de gösterildiği gibi verilmiştir.

Tablo 4. Sayısal Çözüm Parametreleri

Model Ayarlar

Boyut 3D

Zaman Sürekli

Viskoz Realizable k- ε türbülans model

Isı Transferi Etkin
Katılaşma ve 

Donma Etkin değil

Radyasyon Etkin değil

Dağıtılmış Faz Etkin değil

NOx Emisyonları Etkin değil

SOx Emisyonları Etkin değil

4.2. Çözümler

Sistem çözüme ulaştırılmış Şekil 11’de her iki du-
rum eşanjörünün bütünsel olarak soldan ve üstten 
kesit görünümü verilmiştir. Analiz sonucunda baca 
gazı dış akış davranışı da incelenmiştir. Sisteme 
türbülatör eklenmesinin baca gazı çıkış sıcaklığına 
etkisi incelenmiş ve iç akış karakteristiğine odak-
lanılmıştır. Şekil 12 ve 13’de sırasıyla hız vektörleri 
ve dağılımı her iki durum içinde verilmiştir. Şe-
kil 14’de verilen basınç dağılımından türbülatörlü 
boru sistemlerinde basınç kaybının artış gösterdiği 
görülmekte, Şekil 15’de verilen sıcaklık dağılı-
mında ise türbülatörlü senaryoda suyun daha önce 
türbülatörsüz senaryo ile aynı sıcaklığa ulaştığı 
anlaşılmıştır. 

Şekil 11’de türbülatörlü ve türbülatörsüz eşanjör 
üzerinden, baca gazı hız akış vektörleri gösteril-
miştir. Tasarımsal olarak aynı parametreler altında 
sadece boru içine türbülatör eklemesi yapıldığı için 
dış akış hız dağılımı her iki durum içinde aynıdır. 
Boru kesitleri içinde türbülatörlerin kesit görünü-
mü görünmektedir.

Şekil 12’de türbülatörlü ve türbülatörsüz duruma 
ait hız vektörleri -analiz görselleri suyun sisteme 
giriş ve çıkış yönleriyle birlikte verilmiştir. Her iki 
durumda geometri üzerinden aynı bölgeler A,B ve 
C olarak işaretlenerek akım vektörleri ve farklılık-
lar incelenmiştir. A bölgesinde suyun boru içine 
giriş yaptığı bölüm incelenmiştir. Akış incelendi-
ğinde başlangıçta türbülatörsüz durumda homojen 
akım vektörleri görülürken, türbülatörlü durumda 
türbülatör geometrisi etrafında akış vektörlerinin 
düzensiz rejimde olduğu yani türbüle edildiği an-
laşılmıştır. Özellikle B bölgesinde boru dirseğinde 
meydana gelen düzensizlik karşılaştırmalı olarak 
gösterilmiştir. Her iki durumda da, aynı sınırlar 
altında boru içinde akışta, dirsek dönüşlerinde ba-
sınç kaybı kaynaklı akış hızında azalma olduğu an-
laşılmaktadır. Bu kayıpların türbülatörsüz senar-
yoda daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum 
sisteme türbülatörlerin eklenmesi sayesinde iç akış 
rejiminin düzensizleştiğinin ve bu sayede dirsek 
dönüşlerinde ortalama olarak daha az hız ve basınç 
kaybı yaşandığının göstergesidir. C bölgesinde ise 
suyun boruyu terk ederken hız akış vektörleri ince-
lenmiştir. A bölgesiyle benzer şekilde türbülatörle-
rin etkisiyle akışkanın düzensiz bir akış rejiminde 
olduğu görülmüştür.

a                                                                                                    b
Şekil 11. Eşanjör sol yüzey kesit dış akış hız vektörleri görünümü a. Türbülatörsüz, b. Türbülatörlü
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Şekil 13’de her iki duruma ait türbülatörlü ve türbü-
latörsüz durum için hız dağılımları gösterilmiştir. 
Belirlenen A, B ve C bölgelerinde sırasıyla suyun 
boruya girişi, dirsek dönüşü ve suyun boruyu terk 
etme davranışı incelenmiştir. Her iki dağılımdan 
da görüldüğü gibi A ve C bölgesinde, türbülatör-
süz durumda uniform bir akış gözlemlenirken, tür-
bülatörlü durumda, türbülatör cidarları etrafında 
akışkanın düzensiz hız dağılımlı bölgelere sahip 

olduğu görülmektedir. B bölgesindeki dirsek dönü-
şünde ise türbülatörlü durumda daha az hız kaybı 
yaşayan bölge oluştuğu görülmektedir. Bu durum 
akış vektörlerinden de anlaşıldığı gibi sisteme tür-
bülatörlerin eklenmesi sayesinde iç akış rejiminin 
düzensizleştiğinin ve bu sayede dirsek dönüşlerin-
de ortalama olarak daha az hız kaybı yaşandığının 
göstergesidir.

Şekil 12. Hız vektörleri, a. Türbülatörsüz, b. Türbülatörlü
a  b

Şekil 13. Hız dağılımı, a. Türbülatörsüz, b. Türbülatörlü
a  b

Şekil 14. Basınç dağılımı, a) Türbülatörsüz, b) Türbülatörlü
a  b
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Şekil 14’de türbülatörlü ve türbülatörsüz durum 
için farklılığın basınç dağılımıyla net bir şekilde 
ayırt edilebilmesi için aynı limitler dahilinde ba-
sınç dağılımı görselleri verilmiştir. Türbülatörsüz 
senaryoda sadece son dirsek dönüşünde basınçta 
düşme yaşanırken, türbülatörlü senaryoda boru 
akışı boyunca basınç dağılımında değişiklikler ol-
duğu ve uniform olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum 
türbülatörler sayesinde akış rejiminde düzensizlik-
ler oluştuğunun göstergesidir.

Şekil 15’de her iki durum için aynı limitler dahilin-
de sıcaklık dağılımları verilmiştir. Türbülatörsüz 
durumda dirsek dönüşlerinde su sıcaklığında da-
ğılımın düzensiz olduğu görülürken, türbülatörlü 
durumda suyun sıcaklığındaki artışın boru içinde 
akış boyunca daha düzenli bir rejim ve dağılımda 
olduğu görülmektedir. Yapılan sıcaklık dağılımı 
kıyaslamasından sisteme eklenen türbülatörler sa-
yesinde ısı transfer performansında artış olacağı 
anlaşılmaktadır. 

SONUÇ

Yapılan çalışma kapsamında türbülatörsüz senaryo 
için öncelikle analitik analiz yoluyla hesaplamalar 
yapılmıştır. Sonrasında hücre sayısından bağımsız 

olacak şekilde türbülatörsüz ve türbülatörlü senar-
yo üzerinden aynı parametre ve şartlar altında sa-
yısal analiz çalışmaları yapılmıştır. 

Tablo 5 ve 6’da tüm analiz sonuçları karşılaştır-
malı olarak verilmiştir. Türbülatörsüz senaryo için 
analitik ve sayısal analizler arasında karşılaştırma 
yapıldığında su çıkış hızlarında %1,3’lük, suyun 
giriş ve çıkışta karşılaştığı basınç farkı arasında 
ise %7’lik bir fark olduğu görülmüştür. Yapılan 
analitik analizler ile sayısal analizlerin yakınsa-
ma da bulunduğu anlaşılmıştır. Sonuçların sadece 
ısı transfer performansı açısından değil, eşanjör-
de oluşan basınç kayıplarının da sistemin işletme 
şartlarına uygunluğu açısından da kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Sisteme türbülatör eklenmesi sonu-
cunda su giriş ve çıkış noktaları basınç kaybı değe-
rinde yaklaşık %34 artış olduğu görülmüştür. Bu 
farklılık su çıkış basıncında yaklaşık olarak 0.05 
bar azalma anlamına gelmektedir. Bu durumun su 
şebeke basınçları ve suyun iç tesisatta 1 m/s hızla 
dolaştığı düşünülerek, şofben ilave pompa gereksi-
nimi olmadan kullanım için engel teşkil etmeyece-
ği anlaşılmaktadır. 

Yapılan çalışma sonucunda sisteme eklenen tür-
bülatörlerin, eşanjörün ısı transfer performansını 

 a                                                                                                       b

Şekil 15. Sıcaklık dağılımı, a) Türbülatörsüz, b) Türbülatörlü

Tablo 5. Su Akışkanı İçin Analiz Sonuçları

Analiz Sonuçlarının 
Karşılaştırılması 

Su Giriş 
Hızı 

V1(m/s)

Su Çıkış 
Hızı 

V2(m/s)

Su Giriş 
Basıncı 
P1 (Pa)

Su Çıkış 
Basıncı 
P2 (Pa)

Basınç 
Farkı 
(∆P)

Su Giriş 
Sıcaklığı 
T1 (°C)

Su Çıkış 
Sıcaklığı 
T2 (°C)

Isı Transfer 
Değişimi 

Türbülatörsüz  
Analitik Analiz 1.44 1.55 2600 1245 1355 10 25 -

Türbülatörsüz 
Sayısal Analiz 1.44 1.511 2600 1206 1394 10 25

+%3
Türbülatörlü Sayısal 

Analiz 1.44 1.48 2928 1099 1869 10 25.48
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yaklaşık olarak %3 oranında artırdığı hesaplan-
mıştır. Sayısal analiz çalışmalarının başlatılmadan 
önce en sade geometrinin ilk aşamada mümkün 
olduğunca analitik analizlerle doğrulanmasının, 
parametrik denemeler öncesinde doğru sonuçlara 
ulaşılması için büyük önem arz etmekte olduğu 
ve programa tanımlanan hücre sayısı belirlenirken 
özel bir çalışma yapılması ile sonuçların istikrarlı 
olup olmadığının kontrolü doğru sonuç alma ve çö-
züm zamanının minimize edilmesi açısından ge-
rekli olduğu hususunun bu konudaki çalışmacılara 
belirtilmesinin önemli olacağı anlaşılmıştır.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma kapsamında kullanılan tüm paramet-
rik veriler Türk DemirDöküm Fabrikaları AŞ. fir-
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Bir Basınçlı Kap Ekipmanının Sıcak Dövme 
Sonrası Soğuma Hızına Bağlı Mekanik 
Özelliklerinin Simülasyon İle İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışmada bir basınçlı kap ekipmanının sıcak dövme sonrası soğuma hızının 
nihai ürünün mikroyapısı ile mekanik özelliklerine olan etkileri simülasyon yoluyla 
belirlenmiştir. Bu amaçla SimufactForming yazılımı kullanılmıştır. Dövme işlemi 
sonrası gerçek imalat koşullarında uygulanan soğuma şartlarında simülasyonlar 
yapılmış ve parçanın akma ve çekme dayanımı, oluşan fazlar, bu fazların oran-
ları ve dağılımları tespit edilebilmiştir. Böylece yapılacak olan fiziki deneylerde 
oluşacak malzeme ve zaman kaybının büyük ölçüde önlenebileceği ve maliyetten 
tasarruf edilebileceği ortaya konmuştur. Sonuçlara bakıldığında soğuma hızı düş-
tükçe akma ve çekme mukavemeti azalmıştır. Yüksek soğuma hızlarında beynit fazı 
oluşmuştur. Soğuma hızı düştükçe beynitin yerini ferrit ve perlit fazları almıştır ve 
bu fazlar daha homojen bir dağılım sergilemiştir.
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ABSTRACT

In this study, the effect of the cooling rate after hot forging of a pressure vessel 
equipment on the microstructure and mechanical properties of the final product was 
determined by simulation. SimufactForming software was used for this purpose. Af-
ter the forging process, simulations were made under the cooling conditions applied 
in the actual manufacturing and the yield and tensile strength of the part, the phases 
formed, the fractions and the distributions of these phases were determined. Thus, 
it is revealed that the material and time loss that will occur in physical experiments 
can be prevented and cost saving can be provided. The results showed that as the 
cooling rate decreased, the yield and tensile strength were reduced. A bainite phase 
was formed at high cooling rates. As the cooling rate decreased, the bainite was 
replaced by ferrite and pearlite phase and the phases showed a more homogeneous 
distribution.
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1. GİRİŞ

Sıcak dövme, klasik ve aynı zamanda yaygın ola-
rak kullanılan endüstriyel bir süreçtir. Avrupa’da 
her yıl sıcak dövme işlemleriyle milyonlarca ton 
çelik parça üretilmektedir [1]. Ancak günümüz 
teknolojileri ve bu teknoloji eşliğinde doğan ihti-
yaçları karşılamak için çeşitli yollar aranmaktadır. 
Firmalar bu gereksinimleri karşılamak için kıyası-
ya bir yarış halindedir. Tabi ki bu yarış içerisinde 
hem hızlı olmalı hem de maliyetleri düşürmek zo-
rundadırlar [2]. 

Gelişen teknolojinin ihtiyaçlarını sağlayabilmek 
için kullanılan dövme parametrelerine ve dövme 
sonrası soğutma hızına bağlı olarak çeliklerde 
çeşitli mikro yapılar elde etmek mümkündür [3]. 
Metal dövme işleminde dövme ürünün kalitesi ve 
performansı; sıcak dövme işleminden sonraki tane 
boyutu, östenitleme sıcaklığı ve soğutma hızı gibi 
çeşitli parametrelere büyük ölçüde bağlıdır. Meka-
nik işlemlerle yüksek mukavemet, daha iyi bir tok-
luk, daha iyi korozyon ve yorulma direncinin op-
timal bir kombinasyonu için uygun bir mikro yapı 
sağlanmakta ve bu da tamamen üstün teknolojik 
özellikler, daha yüksek ürün kalitesi, parçaların ve 
yapısal bileşenlerin daha iyi performansını sağla-
maktadır [4-5]. Geleneksel yaklaşımda imalat pro-
sedürüne deneyimlere bakılarak karar verilmekte 
ya da deneme-yanılma metodu kullanılmaktadır. 
Çoğu durumda, deneyime ve sezgiye göre seçilen 
proses parametrelerinin değerleri tatmin edici so-
nuçlar vermemektedir. Deneme-yanılma metodu 
ise çok sayıda deneme yapmayı gerektirdiğinden, 
hem uzun zaman almakta hem de yüksek maliyet 
gerektirmektedir. Yüksek takım maliyetleri gerek-
tiren üretim süreçlerinde, bu deneme yanılma ça-
baları, ürün geliştirme aşamasının verimliliğini de 
önemli ölçüde azaltmaktadır. Bilgisayar teknoloji-
lerinde ve beraberinde benzetim uygulamalarında 
yaşanan gelişmeler imalat sektörüne büyük kolay-
lık sağlamaktadır [1-6]. Sonlu hacimler ve sonlu 
elemanlar metodlarıyla hazırlanacak modellemeler 
için malzeme verileri önemli girdilerdir. Bu veriler 
yüksek sıcaklık mukavemeti ve gerilme-gerinim 
eğrileri (veya akış gerilmesi eğrileri) gibi önemli 
mekanik özellikler gerektirir ve birçoğu hazırda 
olmasına rağmen büyük bir kısmı da deneysel ve-
rilere dayanmaktadır. Ancak günümüz teknoloji-
sinde bu verilere Bilgisayar Destekli Mühendislik 
(CAE) yazılımları ile kolayca ulaşılabilmektedir 
[7]. Malzemelerin maliyetli oluşu, zaman kaybı 

gibi etmenler de imalat pazarında optimizasyon 
için simülasyonları büyük bir ihtiyaç haline ge-
tirmiş ve bilgisayar destekli modellemelere olan 
ilgiyi artırıştır [8]. Benzetim çalışmaları birçok 
parametrenin tek tek etkilerini ve bunların kom-
binasyonlarını tahmin etmeyi ve birçok adımdan 
oluşan prosesi bile tasarlamayı mümkün kılmak-
tadır. Proses parametrelerinin optimizasyonuyla, 
ürün kalitesi ve imalat etkinliği arttırılabilir ve 
imalat maliyetleri önemli oranda düşürülebilir [8-
9-10]. Pek çok araştırmada sıcak dövme prosesini 
geliştirmek ve prosesi optimize etmek üzere birçok 
model geliştirilmiştir. Dövülmüş parçalarda meka-
nik özelliklerin ve mikroyapının analiz edilmesi ve 
buna bağlı olarak prosesin optimize edilmesi sıcak 
dövme teknolojilerinde dönüm noktası olmuştur. 
Alaşımın kompozisyonuna ve dövme koşullarına 
göre mikroyapının tahmin edilebilmesini sağla-
yan bu analizler sıcak dövme endüstrisinde önemli 
gelişmeler sağlamaktadır. Mikroyapının ostenit 
fazından ferrit/perlit/beynit fazlarına geçişinin 
doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Bunun için 
sonlu elementler analizine (FEM) dayanan analiz-
ler geliştirilmiştir. Bu analizlerin belirli bir soğu-
ma hızındaki son mikroyapıyı tahmin edebilmesi 
için faz dönüşümlerini dikkate alması gerekmek-
tedir [11-12].

Z.Guo ve ark. [7] proses simülasyonu sırasında 
gereken birçok malzeme özelliği, katılaşma özel-
likleri ve yüksek sıcaklık gerilme-gerinim eğrileri 
gibi dataların artık kolayca sağlanabildiğini vurgu-
lamaktadır. Malzeme verileri, sonlu-elemanlar ve 
sonlu-hacimler (FE / FV) analizine dayanan bilgi-
sayar destekli mühendislik (CAE) işlem simülas-
yon paketleri için hayati girdilerdir. Bu tür veriler; 
istenen verilerin hepsinin hazır bulunmaması ve 
özellikle yüksek sıcaklık özelliklerinin ölçülmesi-
nin güçlüğü gibi sebeplerle yazılımın kütüphane-
sinde bulunan en yakın malzemenin seçilmesiyle 
elde edilmektedir. Bu problemin üstesinden gelmek 
ve proses simülasyonu için güvenilir ve maliyetsiz 
veriler sağlamak için, bu tür özelliklerin kolayca 
hesaplanabilen ve malzeme datası üretebilen bilgi-
sayar tabanlı modeller gerekmektedir. Jmatpro ya-
zılımı malzeme datası üretebilmek için hızlı ve ko-
lay bir çözüm sunmaktadır. D. Huang ve ark. [13] 
sıcak dövme sırasında malzemenin tane boyutun-
daki evrimin öngörülebilmesi için modellemeler 
yapmıştır. Bu amaçla, yeniden kristalleşme ve tane 
büyümesi fenomenolojik yaklaşım kullanılarak 
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modellenmiştir ve termomekanik tarihi belirleyen 
DEFORM yazılımı metal biçimlendirme modülün-
de uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 
tatmin edici sonuçlar alındığı vurgulanmaktadır. 
Süper alaşımların sıcak dövülmesi sırasındaki 
mikroyapı evriminin bilgisayar simülasyonu, özel-
likle havacılık uygulamaları için kritik bileşenlerin 
imalatı için büyük ilgi çekmektedir [13]. P.F. Bari-
ani ve ark. [14] yüksek dayanımlı paslanmaz çe-
lik türbin kanatlarının üretilmesi için sıcak dövme 
işlemlerinin tasarımı ve optimizasyonu için sonlu 
elemanlar temelli sayısal simülasyonun ve gerçek 
malzeme bazlı fiziksel simülasyon teknolojilerinin 
ortak bir uygulamasını sunmaktadır. Sayısal ve de-
neysel sonuçlara dayanarak, gerçek dövme işlemi 
toplam dövme adımlarının sayısını azaltarak ye-
niden düzenlenmektedir. Optimize edilmiş proses 
parametreleri ile yürütülen endüstriyel denemeler, 
geliştirilen prosedürün etkinliğini göstermektedir. 
Spesifik dövme problemine kalibre edilmiş bir FE 
modelinin, fiziksel simülasyon deneyleri ile hazır-
lanan örnekler üzerinde sistematik bir mikroyapı 
analiziyle birleştirilmesinin, sıcaklıkları ve faz 
dönüşümünü öngörmede etkili ve başarılı bir araç 
olduğu kanıtlanmıştır. Bu öngörüler ile deneysel 
çalışmaların sayısı en aza indirilmiştir [14]. 

Bu çalışmada; literatürde gerek dövme prosesinin 
etkileri gerekse soğuma hızı analizlerine yönelik 
hiç çalışma bulunmayan P285NH düşük karbonlu 
ve mikroalaşımlı çeliğinin soğuma hızına bağlı 
olarak oluşacak fazlar ile akma ve çekme mukave-
metleri simülasyon yoluyla incelenmiştir. 

2. MATERYAL ve METOD

Bu çalışmada, ticari adı P285NH olan düşük kar-
bonlu mikroalaşımlı çelikten bir “basınçlı kap” 
ekipmanının üretilmesi için proses adımlarından 

biri olan soğuma hızı simülasyon çalışmaları ya-
pılmıştır. P285NH malzemenin kimyasal kompo-
zisyonu Tablo 1’de verilmiştir. Bu parçanın sıcak 
dövme aşamaları simülasyon çalışmaları ile daha 
önceki çalışmalarda optimize edilmiştir [15]. Si-
mufactForming yazılımının sıcak dövme modülü 
ile elde edilen sonuçlar yine bu yazılıma ait ısıl 
işlemler modülüne aktarılmıştır. Yazılım kütüp-
hanesinde bulunmayan P285NH malzemesine ait 
sıcaklığa ve fazlara bağlı gerinim-akış eğrileri 
JMatPro yazılımı ile hesaplanıp SimufactForming 
kütüphanesine aktarılmıştır. 

Soğutma işlemi firma tarafından geleneksel yön-
tem olarak adlandırılan kasada toplu olarak soğut-
ma ve konveyör üzerinde fan yardımıyla soğutma 
olarak iki şekilde yapılmaktadır. Fan hızı ve üf-
lenen havanın sıcaklığı gibi faktörler ile soğuma 
hızı kontrol edilmektedir. Firmada mevcut imalat 
sürecinde parçalar üzerinden sıcaklıklar ölçüle-
rek soğuma hızları belirlenmiştir. SimufactFor-
ming ısıl işlem modülü ile bu soğuma hızlarında 
malzemede meydana gelecek mikroyapılar, akma 
ve çekme mukavemetleri, kalıntı gerilmeler tah-
min edilmiştir. Müşteri spesifikasyonları gereği, 
üretilecek olan basınçlı kap komponentinin akma 
mukavemeti min. 245 N/mm² ve çekme mukave-
metinin 390-510 N/mm² aralığında olması gerek-
mektedir. Yapılan benzetim çalışmalarıyla istenen 
spesifikasyonlara ulaşılabilecek soğuma hızları 
belirlenmiştir.

Simülasyon çalışmalarında esas alınan dövme pa-
rametreleri Tablo 2’de verilmiştir. Bu çalışmada si-
mülasyon uygulamaları SimufactForming 12.0 ile 
yapılmış ve parçanın bir düzlemde simetrik olduğu 
belirlenmiş ve çözümlerin hızlandırılması için bu 
düzlemde simetri ekseni kullanılarak çalışmalar 
yürütülmüştür.

Tablo 1. P285NH Malzemenin Kimyasal Kompozisyonu

C Si Mn P S Cr Mo Ni V Al Cu Sn Nb
0,10 0,20 1,08 0,009 0,002 0,13 0,01 0,07 0,01 0,025 0,04 0,003 0,0164

Tablo 2. Dövme Parametreleri

Üretim adımı Pres devri Kalıp Sıcaklığı, ℃ Dövme Sıcaklığı, 
℃

Numune boyu, mm
(çap= 55 mm)

Sürtünme 
Katsayısı

Ön şekillendirme 60 rpm 200 1150 113 0,8
Son şekillendirme 60 rpm 200 - - 0,3

Çapak alma 60 rpm 200 - - -
Delik açma 60 rpm 200 - - -
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3. BENZETİM SONUÇLARI

Soğutma işlemleri yapılmadan önce JMatPro ya-
zılımı ile CCT (sürekli soğuma dönüşümü) di-
yagramı oluşturulmuş ve olası soğuma hızlarına 
karşılık gelen fazlar doğrultusunda olası mekanik 
özellikler tahmin edilmiştir (Şekil 2). Tüm soğuma 
işlemlerinde sıcaklık, malzeme için faz dönüşüm 
sıcaklığının altına düşene kadar devam ettirilmiş-
tir. Şekiller kesit görüntüler olup malzemenin si-
metri ekseninden alınmıştır.

3.1. Konveyörde Soğuma Analizi

Şekil 3-a ve 3-b’de görüldüğü gibi dövme sonrası 
konveyörde soğutma esnasında homojen bir soğu-
ma gerçekleşmemektedir. Hızlı soğuma sırasında 

malzemenin çekirdeğinden dışına doğru soğuma 
hızının arttığı görülmüştür. Bunun nedeni malze-
menin yüzeyinde hem taşınım ile hem de iletim ile 
ısı akışı gerçekleşmesi, malzemenin çekirdeğine 
doğru sadece iletim ile ısı transferinin olmasıdır. 

Soğuma hızına bağlı olarak CCT diyagramların-
da görüldüğü gibi malzemenin içinde ve dışında 
farklı faz dağılımları görülmüştür. Bu faz dağı-
lımına bağlı olarak malzemenin farklı yerlerinde 
farklı mukavemet değerleri gözlemlenmiştir (Şekil 
4). Malzemenin kalın kesitli orta bölgesinde akma 
mukavemeti yaklaşık 366 MPa iken kenar bölge-
lerde 400 MPa’ın üzerine ulaşmıştır. Paralel şe-
kilde orta kısımdaki çekme mukavemeti 557 MPa 
seviyelerinde iken, kenarda 600 MPa’dan daha 
yüksek değerlere ulaşmıştır.

a                                                                                            b
Şekil 1. Nihai ürün (a) simülasyon, (b) gerçek

Şekil 2. P285NH CCT diyagramı
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Akma ve çekme dayanımına bakıldığında, daya-
nımın iç kısımlarda düştüğü ancak hızlı soğuyan 
dış bölgelere gidildiğinde artığı gözlemlenmiştir. 
Parçadan akma dayanımının minimum 245 N/mm² 
ve çekme dayanımının 390-510 N/mm² aralığında 
olması beklenmektedir. Simülasyon çalışmaları 
akma dayanımı malzemeden beklenen kriteri sağ-
lasa da çekme dayanımı beklenenden çok yüksek 
çıktığını ortaya koymuştur. Şekil 5’te konveyörde 
soğutma ile parçada oluşabilecek fazlar ve efektif 
gerilmeler görülmektedir. Görüldüğü gibi, parçada 
beynit ve ferrit fazı hakimdir. Ferrit oranı parçanın 
iç kısmında yaklaşık %66’ya ulaşırken, parça ke-
narlarında yaklaşık %54 civarındadır. Beynit oranı 
ise parçanın iç kısmında yaklaşık %33 ve parça ke-
narlarında yaklaşık %45 civarındadır. Beynit ora-

nının yüksek olması akma ve çekme dayanımının 
yüksek olmasının sebebini açıklamaktadır. Termal 
gerilmelere ve mekanik gerilmelere bağlı olarak 
malzemenin akışının ve soğuma hızının yüksek ol-
duğu kesimlerinde kalıntı gerilmelerin yüksek ol-
duğu gözlemlenmektedir. Ancak malzeme akışının 
ve soğuma hızının düşük olduğu iç kesimlerinde 
kalıntı gerilmeler oldukça düşüktür.

3.2. Kasada Soğuma Analizi

Bu soğuma hızında daha önce geleneksel yöntem 
olarak adlandırdığımız kasada soğuma ele alınmış-
tır. Şekil 6’da kasada soğuma analizi görülmekte-
dir. Kasada soğutma durumunda sıcaklığın daha 
homojen dağıldığı ve buna bağlı olarak anlık bir 

Şekil 3. (a) soğuma hızı, (b) anlık sıcaklık dağılımı

a b

Şekil 4. (a) akma mukavemeti, (b) çekme mukavemeti

a b
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Şekil 5. (a) perlit oranı, (b) ferrit oranı, (c) beynit oranı, (d) kalıntı gerilmeler

a b

c d

sıcaklığa bakıldığında parçanın çekirdeği ile dışı 
arasında çok fazla fark olmadığı gözlemlenmiştir. 
Bu da fazların daha homojen olmasını sağlaya-
caktır. Şekil 7-a ve 7-b’de simülasyon çalışmasıyla 
elde edilen soğumaya bağlı mukavemet değerleri 
görülmektedir. Soğuma hızındaki homojenlik mu-
kavemet değerlerine de yansımış, malzemede daha 
homojen mekanik özellikler elde edilmiştir. Akma 
mukavemeti iç kısmında yaklaşık 318 MPa iken 
kenar kısımlarında yaklaşık 325MPa’dır. Çekme 
mukavemeti iç kısımlarda yaklaşık 490 MPa iken 
kenar kısımlarda yaklaşık 500MPa’dır. Bu sonuç-
lara göre, akma mukavemeti istenilen değeri sağ-
lamış ancak çekme mukavemeti parçadan istenilen 
üst sınıra yakın olduğu görülmüştür. Bu da simü-

lasyonların yakınsaklığı ve deneme numuneleri 
üzerinden alınan verilerin doğruluğu göz önünde 
bulundurulduğunda güvenli değildir.

Şekil 8’de görüldüğü gibi malzemede beynit fazı 
yavaş soğuyan iç kısımlarda yaklaşık %18 iken 
hızlı soğuyan kenar kısımlarda %24 civarındadır. 
Konveyörde soğumaya göre beynit fazı yarı yarıya 
düşmüştür. Perlit fazında bir miktar artış gerçek-
leşmiş parça üzerinde dağılımı %3 ile %5 arasında 
değişim göstermektedir. Beynit fazının yerini daha 
çok ferrit fazına bıraktığı görülmüş; ferrit fazı iç 
kısımlarda %80 iken kenar kısımlarda %71 civa-
rındadır. Yavaş soğumaya bağlı olarak kalıntı ge-
rilmeler büyük ölçüde düşmüştür.



ARAŞTIRMA MAKALESİ

63Tesisat Mühendisliği - Sayı 192 - Eylül/Ekim 2022

3.3. Kasada Soğuma ve Normalizasyon 
Analizi

Kasada ve konveyörde soğuma ile parçadan bek-
lenen mekanik değerler elde edilemediği için mal-
zemede hem daha homojen tane boyutu sağlayan 
hem de daha homojen bir faz dağılımı sağlayan 
normalizasyon adımına başvurulmuştur. Kasada 
soğutulduktan sonra normalize edilen malzeme 
tekrar kasada soğutulmuştur.

Şekil 9’dan görüleceği üzere, normalizasyon son-
rası malzeme kasada soğutulmuş ve dövme sonrası 
kasada soğumaya göre daha yavaş ve homojen bir 
soğuma gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda mu-
kavemet değerleri daha homojen gerçekleşmiştir. 
Simülasyon sonucuna göre, akma mukavemeti iç 

kısımlarda yaklaşık 310MPa iken kenar kısımlarda 
325 MPa kadar ulaşmıştır. Çekme mukavemeti iç 
kısımlarda yaklaşık 480MPa iken kenarlarda 500 
MPa civarındadır (Şekil 10-a ve 10-b); mukavemet 
değerleri parçadan beklenen seviyede ve güvenli 
bölgededir. 

Şekil 11’de faz dağılımına bakıldığında baskın bir 
ferrit fazı görülmüştür, beynit fazı oluşumu büyük 
ölçüde azalmış perlit fazında da dövme sonrası ka-
sada soğumaya göre küçük bir artış gözlemlenmiş-
tir. Faz dağılımının homojen gerçekleşmesi, beynit 
fazı oranındaki düşüş, akma ve çekme mukaveme-
tinin istenilen sınırlarda olması doğru üretim yön-
teminin bu olduğunu göstermektedir. Bu homojen 
içyapı ve yavaş soğuma sunucunda kalıntı gerilme-
ler de en aza indirilmiştir.

Şekil 6. (a) Soğuma hızı, (b) anlık sıcaklık dağılımı

Şekil 7. (a) Akma mukavemeti, (b) çekme mukavemeti

a b

a b
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Şekil 8. (a) Perlit oranı, (b) ferrit oranı, (c) beynit oranı, (d) kalıntı gerilmeler

Şekil 9. Soğuma hızı, anlık sıcaklık dağılımı

a b

c d

a b
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Şekil 10. Akma mukavemeti, çekme mukavemeti

a b

Şekil 11. (a) Perlit oranı, (b) ferrit oranı, (c) beynit oranı, (d) kalıntı gerilmeler

a b

c d



ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tesisat Mühendisliği - Sayı 192 - Eylül/Ekim 202266

SONUÇ

Simülasyon sonuçlarına bakıldığında soğuma hı-
zının düşmesiyle mukavemetin düştüğü ancak 
parça üzerinde daha homojen soğuma hızlarının 
oluştuğu gözlemlenmiştir. Ancak soğuma hızının 
düşmesi parçadan beklenen spesifikasyonları sağ-
lamada yetersiz kalmış, daha homojen bir içyapı 
için normalizasyon işlemine başvurulmak zorunda 
kalınmıştır. Ferrit ve perlitin mikroyapı içindeki 
boyut ve yüzde dağılımı, nihai mekanik özellikler 
üzerinde önemli bir rol oynamıştır.

Soğuma hızı arttıkça daha az ferrit oluşmakta ve 
perlit miktarı artmakta hatta soğuma hızına bağlı 
olarak perlit yerine beynit fazı oluşmaktadır. Bu 
da malzemenin mukavemetinin artmasına ve par-
çadan beklenen mekanik özelliklerin sınırların üs-
tüne çıkarak tokluğunun düşmesine sebeb olmak-
tadır. Normalizasyon beynit fazının oluşmasını 
azaltmış ve ferrit miktarını artırarak mukavemet 
değerlerini istenen sınırlara getirmiştir. 

Soğuma hızının düşmesi ile parça üzerinde kalın-
tı gerilmelerde ciddi bir düşüş gözlemlenmiştir. 
Yüksek soğuma hızında termal gerilmeler, kalıntı 
gerilmeler üzerindeki en büyük etkiye sahipken; 
soğuma hızının düşmesi ile malzeme akışının et-
kisi ön plana çıkmıştır. Normalizasyon adımından 
sonra malzemede hasar oluşumunun en çok bek-
lendiği yer olan bağlantı noktaları ve çevresinde 
kalıntı gerilmelerin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu 
da nihai ürün üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.

Sonuç olarak, SimufactForming ısıl işlem modülü 
ile P285NH düşük karbonlu ve mikro alaşımlı çe-
liği için dövme sonrası soğuma hızları analiz edi-
lebilmiş, malzemede soğuma hızına bağlı olarak 
sıcaklık değişimi, soğuma hızı, oluşacak fazlar, 
efektif gerilmeler ile literatürde çok fazla yer alma-
yan soğuma sonrası akma ve çekme mukavemeti 
başarılı bir şekilde analiz edilebilmiştir. Bu analiz 
sonucuna göre dövme prosesi optimize edilmiştir. 
Bu sayede fiziksel denemeler için oluşacak mal-
zeme ve zaman kaybı ile birlikte maliyet kaybının 
önüne geçilmiştir. Aynı zamanda bu bildiri ile sa-
nayide bu tarz simülasyonların kullanımı ile elde 
edilecek kazançlar ortaya koyulmuştur.
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GİRİŞ

Hızla gelişen baca sektöründe firmalar verimli, 
ekonomik, çevreci sistemler üretmek için kıyasıya 
mücadele etmektedirler. Bu süreçte yakıcı cihaz-
larda enerjiyi dönüştürmek için yanma sonucu olu-
şan duman gazlarını atmosfere atmak için bacalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Özelikle endüstriyel kazan 
uygulamalarında sistemin verimli çalışması yanın-
da yangın ile yapı sağlamlığı ve benzeri yönlerden 
bacanın;

1. Kesitinin belirlenmesi,
2. Yüksekliğinin belirlenmesi,
3. Malzemesinin seçimi,
4. Konstrüksiyonu
oldukça önemlidir [7].

1. ÇELİK BACALARIN DİZAYN 
KRİTERLERİ

Çelik baca; yanma sonucu meydana gelen duman 
gazlarını atmosfere güvenli bir şekilde atan veya 
endüstriyel atık gazların yanması için gerekli taze 
havayı sağlayan yapı elemanıdır. 

Endüstriyel kazanların ve tesislerin bacaları çelik, 
beton ve tuğladan yapılabilir. Son yıllarda özel 
prosesler dışında tuğla baca uygulamaları ortadan 
kalkmıştır. Çelik bacaların kesit ve yükseklik he-
sabı; TS EN 13384-1 ve TS EN 13384-2’ye göre, 
imalat ve montajı TS EN 13084-7 ile Eurocode 3 
standartlarına göre yapılmaktadır. Ayrıca ülke-
mizde endüstriyel bacalarla ilgili olarak “Endüstri 
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 
göz önünde bulundurulmak zorundadır.

1.1. Çelik Bacaların Yarar ve Sakıncaları

Tablo 1. Çelik Bacaların Yarar ve Sakıncaları

Çelik bacaların yararları Çelik bacaların sakıncaları
Baca iç yüzeyi pürüzlü 
olmadığı için baca 
sürtünme kaybı azdır.

Dış ortam şartlarına beton 
ve tuğla bacalar gibi 
dayanıklı değildir. 

Aşınma sorunu çok düşük 
düzeyde olduğundan 
yüksek baca gazı hızlarına 
çıkılabilir. 

Korozyona dayanıklı 
değildir. Ekstra işlem 
gerektir. Kumlama, boya 
vb.

Küçük çaplarda imal 
edilebilir.
Sızdırma ihtimali yoktur.
Baca içi çabuk ısındığı için 
hızla çekiş sağlanır. 

1.2. Çelik Bacaların Sınıflandırması

Çelik Bacalar;

Tablo 2. Çelik Bacaların Sınıflandırması

Cidar Sayısı
Tek Cidar Bacalar
Çift Cidar Bacalar

Kuruluş (Dikiliş) Şekline 
göre

Serbest Duran Bacalar
Gerdirilmiş Bacalar

Desteklenmiş Bacalar

şeklinde sınıflandırılır.

1.3. Özellikler

1.3.1. Malzeme [4,5]

Çelikler, TS EN 13084-7 Standardı’nda Çizelge 
1–4’te verilen çeliklerin kullanılması kabul edilir. 
Bundan başka EN 13084-6, Madde 4.1’e uygun çe-
liklerin kullanılması da kabul edilir.

Kaplama sistemleri, EN 13084-1, EN 13084-6 ve 
EN 1993-3-2’ye uygun olmalıdır. Bütün kapla-
malar malzeme imalatçısının talimatlarına göre 
uygulanmalıdır. Yalıtım malzemesi, EN 13084-1, 
Madde 4.4’te verilen şartlara uygun olmalıdır. Giy-
dirme kaplama malzemesi, maruz kalacağı ortama 
uygun olmalıdır.

1.3.2. Konstrüksiyon

Bacanın her bir parça ile bağlantılarının yapılma-
sını belirleyen işletme şartlarıdır. Özellikle ısıl, 
kimyasal ve mekanik etkiler mutlaka dikkate alın-
malıdır. 

Çelik bacaların yapımında dikkat edilecek hu-
suslar [6];

• Baca çapı ne kadar büyük olursa, bacanın mu-
kavemeti o kadar rahat sağlanır. 

• Baca malzemesi et kalınlığı (t mm) ve baca ya-
rıçapı (r mm) arasındaki ilişki r/t £ 160 olma-
lıdır. Bu oran r = max1120 mm olması şartları 
için geçerlidir.

• Bacalarda her metre baca yüksekliğinde du-
man gazı sıcaklık düşümü;

∆T = 0,1 Tazamî  → ancak en az ∆T = 15 K

∆T = ∆T' (π/2) D → ∆T' = 4(Tazamî/150) → ancak en 
az ∆T = 4,0 K/m

Burada;  

Tazami: Tasarım gaz sıcaklığı esas alınarak azamî 
malzeme sıcaklığı, °C 
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•İzolesiz çelik baca 

Tek kazanı olana veya du-
man gazlarında yoğuşma 
ihtimali olmayan tesislerde.

•Yalıtımlı çelik baca 

Yoğuşma ihtimali olmayan 
ve doğal çekişin iyi sağlan-
ması istenen çok soğuk böl-
gelerdeki tesislerde.

∆T': Çevre sıcaklık gradyanı, K/m,

D: Baca çapı, m  

Baca izole edilecekse; yalıtım sistemi seçiminde, 
aşağıdaki özellikler dikkate alınmalıdır [4]: 

i. Sistemin uzun dönem yapısal kararlılığı. Yalı-
tım malzemesinin, ortaya yalıtılmamış yüzey-
ler çıkaracak şekilde, sarkmaması önemlidir. 

ii. Sistemin ısı iletkenliği,
iii. Sistemin kullanım sırasında maruz kalacağı 

sıcaklıklardaki performansı ve bütünlüğü, 
iv. Yalıtım malzemesinin ve desteklerinin aside 

direnci ve nem emiciliği. Bu, sınırlı miktar-
larda baca gazının, yalıtımın soğuk tarafına 
geçince yoğuşacak şekilde astara nüfuz edebi-
leceği tuğla astarlarda önemlidir, 

v. Sistemin erişilebilirliği. 
Isı yalıtım malzemesi yanmaz olmalıdır. 

• Bacada paratoner, baca ucu ışıklandırması, 
renkli baca çizgileri, iç ışıklandırma, ölçü 
alma yeri (sıcaklık ve çekiş ölçüm yerleri gibi), 
topraklama tesisatı unutulmamalıdır.

• Bacanın boyuna uzamaları ve iç çapların çap-
sal genişlemeleri dizayn esnasında göz önünde 
bulundurulmalıdır.

• Üç veya daha fazla bacanın bir araya getiril-
diği sistemlerde baca merdiveni taşıyıcı çelik 
bacanın içinden veya dışından yapılabilir.

1.3.2.1. Serbest Duran Bacaların Yapım 
Şekilleri

•Çoklu baca sistemleri

Tesiste birden fazla kazan varsa, bunları bir araya geti-
ren sistemdir. Duman gazlarının yanında kazan daire-
sinde oluşan kirli havanın atılması için baca içine boşluk 
açılarak yapılan baca.

Şekil 2. Serbest duran çoklu bacaların yapım şekilleri

•Yalıtımlı paslanmaz çelik baca

Yoğuşmanın yüksek olduğu tesisler-
de. En içte 316 L kalite paslanmaz 
çelik, içte izolasyon malzemesi, dışta 
taşıyıcı çelik bacadan oluşmaktadır.

•Havalandırmalı çelik 
baca

Duman gazlarının yanın-
da kazan dairesinde olu-
şan kirli havanın atılması 
için baca içine boşluk açı-
larak yapılan baca.

Şekil 1. Serbest duran tek gövdeli bacaların yapım şekilleri
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1.3.2.2. Taşıyıcı Baca, Bağlantılar ve Açıklıklar

Atık gaz boruları ile diğer konstrüksiyon parçala-
rın cidar kalınlıkları en az 1,5 mm olmalıdır. Atık 
gazla temas eden yüzeyler için korozyon zammı 
dikkate alınmalıdır. Korozyon zammı ile birlikte 
karbon çeliğinden yapılan taşıyıcı bacanın kalınlığı 
en az 5 mm olmalıdır. İşletme mukavemeti kontro-
lü yapılacak taşıyıcı parçaların vidalı bağlantıları, 
ön gerilmeli bağlantılar şeklinde gerçekleştirilmiş 
olmalıdır. Ankraj civataları için ön gerilmeli bağ-
lantı özelliği aranmaz. Ön gerilmesiz vidalı bağ-
lantıları ve ankraj civataları, somun gevşemesine 
karşı emniyetli olmalıdır. 

Açıklıklardan (adam deliklikleri, duman yolu gi-
rişleri vb.) doğan enine kesit zayıflamaları, yorul-
maya karşı direncin ve mukavemetin sağlanması 
için yeterli takviyelerle dengelenmelidir. Açıklığın 
büyüklüğüne ve biçimine göre takviyeler, mesala 
halka takviye, taşıyıcı ara parçası kullanılabilir. 
Ayrıca açıklığın çerçevesi yeterli stabiliteye sahip 
olmalıdır. Bu amaçla açıklığın kenar bölgesi takvi-
ye edilmiş olmalıdır. Takviye boyu, mümkün oldu-
ğunca fazla bölgenin taşımaya katılması gerektiği 
dikkate alınarak seçilmelidir. Çevre eğilmelerinin 
karşılanması için, delik kenarına ve boyuna tak-
viyelerin ucuna, halka takviyeler yerleştirilebilir. 
Enine kuvvetlerin karşılanması emniyet altına 
alınmış olmalıdır.

Açıklıkların büyüklüğü, kullanım amaçlarına göre 
boyutlandırılmalıdır.

Bacaya giriş açıklığının (bakım, onarım, vb. amaç-
lı) asgarî yüzeyi 0,28 m2 ve asgarî genişliği ise 0,45 
m olmalıdır.

1.3.2.3. Gaz Sızdırmazlığı ve Isı Yalıtımı 

Çift cidarlı bacalardaki iç boruların ve tek cidarlı 
bacalardaki atık gaz (taşıyıcı) boruların birleştir-
me yerleri gaz sızdırmaz olmalıdır. Duman gazının 
yoğuşması çeliğin korozyonuna neden olabilecek-
se, duman gazı geçen parçaların ısı yalıtımı, asit 
çiğ noktası sıcaklığının altına düşmeyecek şekilde 
yapılmalıdır.

Mamul EN 13084-6’ya göre H0 sınıf gaz sızdır-
maz olmalıdır. Bu şartı karşılamak için tasarım EN 
13084-6’ya, mamul bu standartta belirtilen nitelik-
lere ve kontrollere uygun olmalıdır.

Sınıf H0, deney yapmaya gerek olmaksızın, aşağı-
daki yollardan elde edilebilir: 

• Sızdırmaz kaynaklı birleştirmeler, 
• Azamî civata aralığı, civata çapının 5 katı, 

asgarî flanş kalınlığı civata çapının 1,0 katı 
olan civatalı birleştirmeler ve birleştirme ele-
manları. 

Birleştirme elemanı kullanılırsa, ortam sıcaklığın-
da ve tasarım sıcaklığında cidar tasarımına uygun 
olmalıdır. 

Conta, özel olarak amaca uygun tasarımlanmadık-
ça kullanılmamalıdır.

Yalıtım malzemeleri, kaymamalı, düşmemeli ve 
üst üste binmemelidir. Isı köprüsü oluşumu engel-
lenmelidir.

İzolasyon dizaynı için dikkat edilmesi gerekenler 
[7];

• Yakma havası fazlalığı ve duman gazındaki 
kükürt miktarı dikkate alınarak yapılan asit 
yoğuşma sıcaklığı hesabına 10 ℃ kadar gü-
venlik sıcaklığı ekleyerek baca sıcaklığının 
düşmemesi gereken limiti bulunur. 
1. Yakıt sıvı veya gaz yakıt ise, kükürt ağır-

lığı oranı 0,5’ten fazla ise, 175 ℃
2. Yakıt katı yakıt ise, kükürt ağırlığı oranı 

0,5’ten fazla ise, 135 ℃
3. Yakıtaki kükürt ağırlığı oranı 0,5’ten faz-

la ise, 100 ℃
• Dış hava sıcaklığı minimum kış sıcaklığına 

göre dikkate alınmalı, bir ay boyunca her gece 
ölçüm alınarak ortalama sıcaklık elde edilme-
lidir. 

• Rüzgâr hızı 5 m/s olarak öngörülmelidir. 
Duman gazı ile temasta olan metalin sıcaklığı tah-
min edilen en yüksek duman gazı sıcaklığına göre 
de kontrol edilmelidir. Bu kontrol için aşağıdaki 
tasarım değişkenleri dikkate alınır.

• Tahmin edilen en yüksek dış hava sıcaklığı
• Sıfır rüzgâr hızı
Gerekli izolasyon kalınlıkları için izolasyon mal-
zemelerinin iletkenlik değerlerinin bilinmesi ge-
rekir. Aynı zamanda izolasyon malzemelerinin su 
ile temasını engellemek için kaplama malzemesi 
kullanılmalıdır.

Isı yalıtım malzemesi yanmaz olmalıdır.
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1.3.2.4. Yüksek Sıcaklıklardaki Baca Gazları ve 
Baca Yangını 

Yalıtımsız baca yapılması durumunda; bacanın 
metal sıcaklığı içinden 5 m/s ila 15 m/s geçen gazın 
sıcaklığının dış hava sıcaklığı ile yaklaşık ortala-
masıdır. Dumangazı hızı 15 m/s üzeri olması veya 
yalıtımlı baca yapılması durumunda baca metali-
nin sıcaklığını bulmak için ısı geçişi hesapları ya-
pılması gerekir. Hesaplanan metal sıcaklığı, meta-
lin sıcaklık limitlerine yakın ise oksitlenme olmaz. 
Bu durumda uygun metal kullanılması önemlidir 
[1].

Baca yangınları aşağıdaki nedenlerle oluşur.

• Yanmamış yakıtların baca ile dışarı atılması
• Kurum, sülfür ve diğer atıklar
Kurum tutuşmasından çıkan yangının etkisi kısa 
süreli olarak değerlendirilmelidir. 

Bu karakteristiklerle ilgili kuralları karşılamak 
için tasarımcı aşağıdaki üç kriterden hangisinin 
yerine getirilmesi gerektiğini belirtmelidir: 

1. EN 1859, Madde 4.5.3.2’ye uygun deneyler, 
2. Aşağıda verilen şartları kullanarak EN 13084-

1’e uygun ısı hesaplamaları, 
3. Aşağıdaki dört asgarî şarta uygun imalât: 
• Yük taşıyan dış cidar, 
• EN 10028, EN 10088 veya EN 10095’e uygun 

çeliklerden, asgarî 1,5 mm kalınlığında koroz-
yonu önlemek amacıyla Çizelge 1’de verildiği 
gibi imal edilmiş iç cidar, 

• 50 mm kalınlıkta mineral yünle yalıtılmış as-
tar. Mineral yün 650 °C sıcaklığa dayanmalı, 
yoğunluğu en az 80 kg/m3 olmalı ve tel örgüy-
le sarılmalıdır. 

• Yalıtımla dış cidar arasında en az 30 mm’lik 
hava boşluğu bulunmalıdır. 

Kurum yangınına dayanım, b maddesine göre he-
saplanırsa, baca gazı sıcaklığı 10 dakika içinde 20 
°C’tan 1000 °C’a yükselmelidir. Bu yüksek sıcak-
lık 30 dakika devam etmelidir. Dış yüzey sıcaklığı 
80 °C değerini aşmamalıdır.

1.3.2.5. Temel Ve Ankrajlama

Temeli yapısı ısıl ve kimyasal etkilerden korunma-
lıdır. Beton kaide yapımında, betona zarar verici 
sular ve zeminler dikkate alınmalıdır. Betonla te-
mas eden çelik parçaların yüzeyleri, arazi seviye-
sinden en az 30 cm yukarıda olmalıdır. 

Serbest duran bacaların temelleri statik hesapla-
malar ve yapı kurallarına göre hazırlanır. Ank-
raj bulonları önceden hazırlanır ve betonarme  
temel  donatısının  içine  şablon aracılığı ile yer-
leştirilir. Ankraj  bulonların  temel içine  girecek  
kısımlarında  her yöne doğru kancalar kaynatı-
lır. Bulonların en üst kısmında alt ve üst olmak üze-
re iki adet şablon flanş bulunur. Bu flanşlara ankraj 
bulonları somun ve pullarla sabitlenir. Ankraj bu-
lonlarının çevresi de halka şekilde sac ile çevre-
lenir.

Şekil 3. Beton Kaide Detayı

1.3.2.6. Donanım

6 metreden daha yüksek çelik bacalarda tırmanma 
merdiveni ve personelin düşmesine karşı emniyet 
tedbirleri ile donatılır. Dış merdiven, zeminden 4 
metre yükseklikte veya bina çatısından 1 metre 
yüksekte başlanmalıdır. Merdivenlerde basamak 
aralığı baca çıkışına kadar aynı olmalıdır.

Tırmanma merdivenlerinin basamak genişliği en 
az 2x150mm, merdiven basamak çapı ise en az 22 
mm yapılır. Sahanlığa geçişte basamak ile basama-
ğı çevreleyen elemanlar arasındaki geçiş alanı, en 
az 700x700 mm’ye eşit olmalıdır. Dinlenme mesa-
feleri en az 10 metrede bir olmalıdır. Sahanlıkla-
rın boyları en az 300 mm, genişlikleri en az 400 
mm’dir. Dinlenme sahanlıkları, 250 mm ±20 mm 
eksen mesafesinde, genişliği en az 130 mm boyu 
en az 300 mm olan 2 adet basma alanları şeklinde 
düzenlenir. Dinlenme sahanlıklarına emniyetli bir 
şekilde erişilmelidir. Baca temizleme ve ölçüm iş-
leri için, iskele ve durma alanları tesis edilmelidir. 
Bunlar baca ağzından 1,5 metreden daha aşağıya 
kurulmamalı ve asgari ölçüleri 300x400 mm olma-
lıdır. İskele ve durma alanları, personelin düşmesi-
ne karşı emniyet tedbirleri tam anlamıyla alınma-
lıdır. 
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1.3.2.7. Korozyon

Duman gazları içerisindeki kükürt oksitin yo-
ğuşması ile oluşan sülfirik asitin baca cidarlarına 
etkimesi bacalarda oluşan en genel korozyon hali-
dir. Sülfirik asitin yoğuşma sıcaklığı, yaklaşık 65 
℃’dir. Duman gaz sıcaklığı, her şartta asit yoğuş-
ma sıcaklığının 10 ℃ üzerinde olması gerekmek-
tedir.

Klorürler, birçok katı ve sıvı yakıtlarda bulunurlar. 
Serbest klorür iyonları su buharı ile temas ederse 
hidroklorik asit meydana gelir. Hidroklorik asitin 
en yüksek kondensasyon sıcaklığı 60 ℃’dir. Du-
man gazı sıcaklığı bu sıcaklığın altına düşmesi du-
rumunda ciddi korozyon problemleri oluşur[1]. 

Duman gazlarından kaynaklanan korozyona karşı 
alınacak tedbirler;

• Yalıtım, kaplama veya dış örtü ile korozyona 
karşı koruma. 

• Saç kalınlığına korozyon zammı ilave edilerek 
emniyetli boyutlandırma. 

• Uygun paslanmaz çelik seçimi.
Duman gazlarıyla temas eden yüzeylerin korozyon 
payları, TS EN 13084-1’e göre kimyasal etki sınıf-
larına göre, TS EN 13084-7 Çizelge 4 verilmiştir. 
Baca tasarıma göre dikkate alınmalıdır.

1.3.3. Taşıma Kapasitesi 

1.3.3.1. Yük Kabulleri [3]

Bacaların hesabında daima, değişken ve özel yük-
ler dikkate alınmalıdır. 

Daimi yükler;

Öz ağırlık: Bacadaki yapı elemanlarının öz ağır-
lıkları, teknik resimleri yardımıyla özgül ağırlıkla-
rı da dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Ön gerilme kuvveti: Gerdirilmiş bacalarda ön 
görülme kuvveti, rüzgârsız, buzsuz ve ±10 ℃’den 
farklı ise bu fark ön gerilme kuvvetinin ayarlanma-
sında dikkate alınmalıdır.

Değişik yükler;

Rüzgâr yükü: Yapılan test sonucunda bulunan 
titreşim değerleri hesaplanan değerlerden fazla ol-
duğunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Tedbirlerin 
alınmasına takiben yapılan titreşim testleri sonu-
cunda hesaplanan değerler aşılmamalıdır.

Personel ve kar yükü: Sahanlıklar için kar yükü 
dahil edilerek eşit ölçüde dağıtılmış 2 kN/m2’lik 
personel yükü kabul edilmelidir. Merdiven kor-
kuluklarının boyutlandırılması için yatay olarak 
içeriye veya dışarıya etki eden ve doğrudan korku-
luk kirişine uygulanan 0,5 kN/m’lik bir yük kabul 
edilmelidir.

Buz yükü

Isıl yük: Duman gazı taşıyan ısıya karşı yalıtılmış 
boru ile taşıyıcı borunun yüzey sıcaklıkları hesap-
lanmalıdır. 

Özel Yükler;

• Deprem yükü
• Düzensiz yükler (Darbe neticesi veya işletme 

şartlarının bozulması vb.)
• Yerel konum ve işletme şartlarından kay-

naklanan yükler
1.3.3.2. Kesme Büyüklüklerinin Tayini 

Kesme büyüklükleri, yukarıda tanımlanan yükler 
esas alınarak aşağıda belirtilen iki kombinasyon 
için tayin edilir. 

• Ana kombinasyon (Daimi ve değişken yükler)
• Özel kombinasyon (Daimi, değişken ve bir 

özel yük)
Taşıyıcı bacanın kesme büyüklükleri aşağıdaki 
formülle hesaplanabilir. 

h/r ≥ 0,14 ∙ (r/t) + 10  (mm) (1) 

Burada;  

h: Taşıyıcı baca uzunluğu,
r : Taşıyıcı baca ortalama yarıçapı,
t : Taşıyıcı baca ortalama kalınlığıdır.

Tablo 3. Uygulamalardaki Yük Arttırım Katsayıları

Ana kombinasyon

Öz ağırlık uygun etki etmediğinde ϒf=1,35
Öz ağırlık uygun etki ettiğinde ϒf=1,00

Ön gergi kuvveti ϒf=1,00
Diğer yükler ϒf=1,5

Özel kombinasyon Bütün yükler ϒf=1,00
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Serbest duran bacalarda momentler;

ε : Sütun tanım sayısı, ε<0,8 ve

Baca tepesinde etkiyen konsantre yükler, taşıyıcı 
borunun %10’undan küçük olduğunda aşağıdaki 
denkleme göre hesaplama yapılmalıdır.

M'' = M' ∙ (1+ε2/8) (Nm) (2)

ε = hf ∙ √(No/EIo)  (3)

Burada: 

hf: Taşıyıcı bacanın zeminden yüksekliği 
No: Ankastre kesitte boyuna etkiyen kuvvet
EIo: Ankastre kesitin eğilme katılığı
M'': İkinci mertebeye göre moment
M': Birinci mertebeye göre moment

Gerdirilmiş bacalarda; çok yüksek bacalar, küçük 
çaplı olanlar genelde üç adet çelik halat gerilimli 
statik hesabı baca rüzgâr yüküne karşı güvenceye 
alınır. Kesme kuvvetlerinin hesabında en büyük 
zorlamaları belirlemek için genelde birçok rüzgâr 
yönü incelenir. Simetrik gerdirmelerde, baca ba-
calar aşağıdaki şekilde verilen rüzgâr yüklerinde 
incelenir.

Taşıyıcı borunun zorlanmalarının hesabında en 
uygunsuz yöndeki en büyük kesme kuvvetleri esas 
alınmalıdır. Temele etkiyen kesme kuvvetleri ϒf= 
1,0 değeri dikkate alınarak hesaplanır. 

Ana kombinasyon kesme büyüklükleri aşağıdaki 
şekilde hesaplanır.

Sx = (Sϒ − So)/1,5 + So (N) (4)

Burada;

Sx: Kullanım şartlarında yapıya etkiyen kesme 
kuvveti,
Sϒ: ϒf katı yük etkisinde kesme kuvveti,

So: Gerdirilmiş sistemlerde ön gerilmeden kaynak-
lı oluşan kesme kuvveti

Zemin basıncı, kazık kuvvetleri ve temel kesme 
büyüklükleri, etkiyen en büyük moment ve enine 
kuvvetler ile en küçük ve en büyük boyuna kuvvet-
ler açısından kontrol edilmelidir. 

1.3.3.3- Taşıyıcı Baca Ve Temel Kontrolü 

Hesaplanan kesme büyüklüklerinin, boruların 
maksimum taşıma kapasitesine dayanabilecekleri 
sınır kesme büyüklüklerinden büyük olmadığını 
gösteren bir taşıma emniyeti kontrolü yapılmalıdır. 
Bu sınır kesme büyüklükleri, akma sınırını aşma-
mak kaydı ile elastisite teorisine göre hesaplanma-
lıdır.

r/t < 130 ise  (mm/mm) (5)

Rüzgâr basıncının homojen olmayan dağılımı do-
layısıyla çevredeki eğilme zorlaması kontrolü ya-
pılmayabilir. 

Burada; 

r: Baca yarıçapı,
t: Baca cidar kalınlığı,

İşletme mukavemeti yönüyle incelenecek yapı ele-
manları, devamlı veya uzun bir süre 100 ℃’nin 
üzerinde bir T sıcaklığına maruz kalacaksa, mü-
saade edilebilir titreşim gerilme aralığı aşağıdaki 
denklemle bulunur.

∆σT = (1300 − T)/1200 ∆σ 

100 ≤ T ≤ 500 ℃ (N/mm2) (6)

Burada;

∆σT : T ℃ sıcaklığında müsaade edilebilir titreşim 
gerilme aralığı,
∆σ: Normal sıcaklığında müsaade edilebilir titre-
şim gerilme aralığı,

Şekil 4. Gerdirilmiş bacalarda incelenecek rüzgar yükleri
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Temel kontrolü, kullanma koşullarında belirlenen 
kesme büyüklükleri ile yapılır. Enine titreşim ince-
lemesi ile elde edilen kesme büyüklükleri enine tit-
reşimlerin statik yük gibi değerlendirerek boya (te-
melin zemine kadar) tatbik edilmesiyle hesaplanır. 

Kayma emniyetinin kontrolünde, sadece beton ve 
toprak arasındaki sürtünme hesaba katılmalıdır. 
Derin olmayan temellerde kaldırmaya karşı emni-
yet katsayısı en az 1,5 alınmalıdır.

2. ENDÜSTRİYEL ÇELİK BACALARDA 
RÜZGÂR YÜKLERİ

Bacaya gelen rüzgâr yükü, bacanın bulunduğu 
arazinin yüksekliğine bağlı olarak rüzgâr hızının 
büyüklüğüne göre değişim gösterir. Rüzgâr hızın-
dan başka birçok faktör rüzgâr yüküne etki eder. 
Bunlar yerel topoloji, türbülans seviyesi, civardaki 
yapılar (örneğin, bina veya başka baca), hava yo-
ğunluğu, şekil faktörü, titreşimin doğal frekans 
değeri, sönümleme ve kütle miktarı, titreşim biçi-
minin konfigürasyonu, boru, platform ve merdiven 
etkisi etki etmektedir.

Rüzgâr yükleri bir bütün olarak bacanın ve yar-
dımcı donatı bileşenlerinin dış yüzeyleri üzerinde 
etki eder. Şiddetli rüzgârların genellikle rüzgâr 
yönünde etkili olan sürükleme kuvvetinden başka, 
anaforlar yapmasının yarattığı kuvvetler bacada 
yanlamasına titreşimleri yol açabilir. 

Diğer rüzgâr hareketleri de, örneğin, düzgün ol-
mayan rüzgâr basıncı dağılımı (ovalleşme) ya da 
girişim etkileri, varsa, dikkate alınmalıdır. 

Yukarıda belirtilen rüzgâr hareketleri esas olarak 
dinamiktir. Baca benzeri ince ve esnek yapılar 
üzerindeki rüzgâr etkileri, sadece dinamik hesap-
lamalar vasıtasıyla veya statik eş değer yüklerin 
uygulanması yoluyla tespit edilebilir. Bu dinamik 
rüzgâr etkilerinin tayin metotları, EN 1991-1-4’te 
verilmiştir.

Rüzgâr yönündeki rüzgâr yükleri, söz konusu ye-
rin 50 yıllık istatistiksel verilerine göre rüzgâr hızı 
(vb) esas alınarak ve cDIR, cMEVSIM faktörlerinin 1,0’e 
eşit olduğu kabulüyle EN 1991-1-4’e uygun olarak 
tayin edilmelidir. Yükseltilerin örneğin, tepelerin 
veya nispeten düz bir arazideki bacanın yakınla-
rında bulunan yükseltilerin rüzgâr hızı üzerindeki 
etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Arazideki 
engebelerin rüzgâr hızı üzerine etkisi hesaba ka-
tılmalıdır.

3. ENDÜSTRİYEL ÇELİK BACANIN 
DİZAYNI

3.1. Kesme kuvveti, Moment

Kendi kendini taşıyan bacaya gelen kesme kuvve-
ti;  

VT = Wm ∙ d ∙h  (N) (7)

Wm: Rüzgâr yükü (N/m2), 
d: Bacanın dış çapı (izolasyon dahil) (m), 
h: Baca yüksekliği (m)

Moment;  

M = Wm ∙ d ∙ h ∙ hM  (Nm) (8)

hM: Moment kolu (m)

Gerilme, 

σ = 1000 ∙ M/r2 ∙ π ∙ t  (N/mm2) (9)

t: Bacanın cidar kalınlığı (mm)
r: bacanın ortalama yarıçapı (mm)

Gerekli cidar kalınlığı;   

t = 1000.M/ r2 ∙ π ∙ σ ∙ Ek (mm) (10)

Ek: Kaynak verim katsayısı

3.2. Ağırlık Yükü

Baca ağırlığı; taşıyıcı gövde, şapka, fırlatma-
başlığı veya jetkap, iç baca, flanşlar, yalıtım 
malzemesi,boru bağlantı ağızları, taban plakası, 
bağlama palkası, bağlama bayrakları, diğer malze-
meler ile birlikte buraya kadar belirtilen malzeme-
lere %6 oranında kaynak vb. ağırlıklar eklendikten 
sonra Isı yalıtımı, yangın yalıtımı, platform, mer-
diven, borulama ve diğer ağırlıkların toplamından 
oluşur.

Bacanın toplam ağırlığından oluşan basma geril-
mesi;

σA= GT/(Ç ∙ t) (N/mm2) (11)

GT: Toplam baca ağırlığı (N)
Ç: Taşıyıcı bacanın ortalama çevresi (mm)
t: Baca malzemesi cidar kalınlığı (mm)

3.3. Titreşim

Rüzgâr nedeniyle bacalarda oluşan titreşim yorul-
maya neden olacağı için titreşim periyodu ile sınır-
lanması gerekir. Bacada oluşan titreşim periyodu;
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T = 0,0002151(h/d)2 √(GZ∙d/t) (s) (12)

İzin verilen en büyük titreşim periyodu;

Ta = 0,80 ∙ √(GT∙h/Vge)  (s) (13)

ge: Yerçekimi ivmesi (m/s2)
h: Baca yüksekliği (m) 
V: Rüzgâr hızı (m/s)
GZ: Yüksekliğin her metresi için baca ağırlığı 
(N/m)
GT: Toplam baca ağırlığı (N)

3.4. Deprem Yükü

Cd = Cd0 ∙ Cd1 ∙ Cd2 ∙ Cd3 (14)

Cd2 = 1 / (0,8 + T − T0)  Cd < Cd0/2 olamaz Cd2 
en fazla 1,0 alınır.

Cd: Deprem yükü katsayısı

Cd0: Deprem bölge katsayısı

Cd1: Yapı tipi katsayısı

Cd2: Yapı dinamik katsayısı

Cd3: Yapı önem katsayısı

Tablo 4. Deprem Katsayıları

Deprem Bölgesi Cd0

1 0,10
2 0,08
3 0,06
4 0,03

Yapı tipi katsayısı Cd1

Yapı tipi (En büyük deprem yükü katsayısı 
Cd = 0,30)

Cd1

Bağımsız zemin üstü hazneleri 3,00
Binalardan başka yapılar, bacalar,kuleler 2,00
Yapı önem katsayısı Cd3

Yapı önem tipi Cd3

Bir deprem süresince yada hemen sonra 
kullanılması zorunlu yapılar (PTT, itfaiye, radyo 
evleri, santraller, pompa istasyonları, rafineriler 
vb.)

1,5

Halkın az yığıldığı yapılar (Özel konutlar, oteller, 
işyerleri, lokantalar, endüstri yapıları vb.)

1,0

3.5. Esnek Denge (Kararlılık)

Eksenel basma altındaki bir baca dengesizlik nede-
ni ile iki şekilde hasara uğrayabilir. 

• Bütün bacanın burkulması
• Yerel burkulma
Cidar kalınlığı ince olan bacalarda (cidar kalınlı-
ğı baca yarıçapının %10’dan az ise) bütün bacanın 
bozulmasına ve yeterli olmayan yüklerde yerel 
bozulmalar görülebilir. Dengesizlikte gövdenin 
yuvarlaklığının bozuk olması önemli bir etkendir. 
Bu riski engellemek için boyuna destekler çevresel 
desteklere göre bacayı daha iyi korur. 

3.6. Eğilme (Bel verme)

Bacalar 50 metre yükseklikte 250 mm eğilmeyi 
geçmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Rüzgâr yükü 
nedeniyle oluşan eğilme aşağıdaki gibi hesaplanır. 

y = (Wm∙d1∙h
4∙109) / (8∙E∙I) (mm) (14)

Wm: Rüzgâr yükü (N/m2), 
d1: Bacanın çapı (izolasyon dahil) (m)
h: Baca yüksekliği (m)
E: Esneklik modülü (N/mm2)
I: Atalet momenti (mm4)

3.7. Gerilmelerin Bileşkesi

Gerilmelerin birlikte etkilemesi için oluşan bileş-
kelerinin göz önüne alınması gereklidir. Bu hesap-
lamalar esnasında rüzgâr yükü ve deprem yükü-
nün aynı anda oluşmayacağı var sayılır. Bu nedenle 
rüzgâr veya deprem yüklerinin büyük olanı hesap-
lamalara katılır. 

Rüzgâr yükü veya deprem yükü, dış basınç ve baca 
ağırlığının birleşmesinden doğan gerilme aşağıda-
ki gibi incelenebilir.

Tablo 5. Gerilme Durumu

Gerilme durumu
Rüzgâr alan taraf Rüzgâr almayan taraf
(+) Rüzgâr nedeniyle 
gerilme

(-) Rüzgâr nedeniyle 
gerilme

(-) Dış basınç nedeniyle 
gerilme

(-) Dış basınç nedeniyle 
gerilme

(-) Ağırlık nedeniyle 
gerilme

(-) Ağırlık nedeniyle 
gerilme

Artı (+) işaret çekmeyi, eksi (–) işaret ise basmayı 
gösterir. Gerilmelerin toplamı sonucunda çekme 
veya basma durumu olup olmadığı anlaşılır. 
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Aşağıdaki noktalardaki gerilmeler hesaplanmalı-
dır.

• Baca tabanında,
• Baca çapının veya et kalınlığının değiştiği 

noktalarda.

3.8. Bağlantı Civataları ve Taban Plakası 
Tasarımı

Bacalar, beton temele veya diğer tabanlara bağla-
ma civataları ve taban plakaları ile bağlanmalıdır. 
Kullanılacak civata sayısı dördün katları ve en az 
sekiz adet olmalıdır.

Taban plakasının tasarımında dikkat edilmesi ge-
reken hususlar;

• Taban plakasının basma yüzeyi, temelin üze-
rine gelen düzgün bir şekilde dağıtmalıdır. Te-
mel için taşıma yükünün geçilmesini önleye-
cek boyutta olmalıdır.

• Taban plakasının et kalınlığı, rüzgâr veya dep-
rem nedeniyle oluşan bükme gerilimine daya-
nacak şekilde seçilmelidir. 

4. UYGULAMA SAHALARI

Şekil 5. Endüstriyel çelik baca (havalandırmalı baca) 
uygulaması

Özellikle endüstriyel uygulamalarda; İlaç , Kim-
ya, Cam ile Gıda endüstrilerinde ve Güç santral-
lerinde oldukça uygulama alanı bulmaktadırlar. 
Günümüzde 150 metreyi geçen yüksekliklerde ve 
muhtelif çaplarda endüstriyel çelik baca üretimi 
yapılmaktadır. 

SONUÇ

Günümüze gelene kadar çelik bacalarda pek çok 
problem yaşanmıştır. Bu süreçte özellikle tasarım 
kriterleri geliştirilmiş, üretilen bacalar üzerinde 
gözlemler, testler, ölçümler ve hesaplamalar yapı-
larak güvenle çalışan baca uygulamalarına başlan-
mıştır. Burada en önemli konu, hangi tip bacanın 
hangi durumda seçileceğine karar verilmesidir. 
Doğru bir seçimin yapılması, bacanın güvenli ola-
rak çalışması üzerine etkisi büyüktür. Aşağıdaki 
unsurlara dikkat edilerek bacanın seçilmesi daha 
uygun olacaktır.

• Yakıt bünyesindeki kükürt konsantrasyo-
nu %0,5’i geçiyorsa ve duman gazı sicaklı-
ğı 300oC’nin altında ise, çelik bacalar asite 
dayanıklı tuğla ile kaplanmalıdır. Çelik ile 
tuğla katmanı arasına havalandırma boşluğu 
bırakılmalıdır. Eğer bacada yalıtım yapılması 
gerekirse, yalıtım tuğla ile çelik arasına yapı-
lamalıdır.

• Duman gazı sıcaklığı, asit yoğuşma sıcaklığı-
nın üzerinde ise ve metal sıcaklığı 400 oC’nin 
üzerinde ise bacaya çelik takviye yapılması 
tavsiye edilir. Metal sıcaklığı, 400 oC’nin üze-
rinde ise paslanmaz veya alaşımlı çelik kulla-
nılması gerekir.

• Duman gazı sıcaklığı, , 400 oC’nin üzerinde 
ise refrakter tuğla kullanılması, paslanmaz 
veya alaşımlı çelik kullanılması gerekir. Her 
iki durumda da izolasyon dışarıdan yapılma-
lıdır.

• Baca yangını riski yüksek ise çelik bacalar, 50 
mm. kalınlığında refrakter malzeme ile korun-
malıdır.

• Baca içerisinde yüksek sıcaklık ve patlama ris-
ki var ise kullanılan refrakter malzeme zarar 
görebilir. Bu durumda refrakter malzemenin 
iç ve dış kısım çelik malzeme ile korunmalıdır. 

• Duman gazı sürekli sülfür kondensasyonu 
oluşturuyorsa, metal bacaların dayanımı daha 
uzundur. Daha uzun dayanım istenmesi duru-
munda, krom-nikel alaşımları veya titanyum 
içeren malzemeler kullanılabilir. 
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• Paslanmaz çeliklerin sülfürik asit dayanım-
ları, karbon çeliklerle hemen hemen aynıdır. 
Ancak sürekli olarak asidik ortama maruz 
kalan bacaların üst kısımlarında paslanmaz 
çelik kullanımı oldukça yararlıdır. Özellikle 
AISI316L paslanmaz malzeme kullanımı, kar-
bon çeliklere göre daha faydalıdır.

Diğer bir değişkende bacanın maliyetidir. Eğer çe-
lik baca tek parça halinde üretilecek ve sevk edi-
lecekse ekonomik açıdan çok büyük bir maliyet 
oluşturmaz. Ancak büyük çaplı ve yüksek baca-
ların maliyetleri oldukça maliyetlidir. Günümüz-
de bacaların yükseklikleri 400 metrelere ulaşmış 
olmasına rağmen çelik bacalarda ulaşılan en fazla 
yükseklik 150 metreler mertebesindedir. Çünkü 
150 metreden sonra beton bacaların maliyetleri 
daha ekonomiktir[8]. 
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