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

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

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

Yazarlara Bilgi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yayın İlkeleri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Makaleler: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık adı, der-
ginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] yazar (edi-
tör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, basım 
yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin yapıldığı 
üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta ve Online Makale Yöne-
tim 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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485 Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 2

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

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar II.Cilt

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar I.Cilt

481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Es.

464 Uçak Tasarım Projeleri

462 İmalat Sektöründe Proses Planlama

461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri

460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi

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

445 Yanma ve Bacalar

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

441 Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı

434 Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi

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

425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri

423 Geometrik Toleranslar

422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)

417 Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu

413 LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları

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

391 Kaldırma Makinaları (Krenler)

377 Doğal Gaz İç Tesisatı

375 Sulama Tekniği

369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları

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

362 Teknik Terimler Sözlüğü

359 Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması

358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik

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

355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı

354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı

353 Mukavemet Değerleri

352 Kalorifer Tesisatı

343 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler

325 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

324 Asansörlerde Denetimsizlik

318 Otomatik Kontrol Tesisatı

313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük

308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3

307 Pres İşleri Tekniği Cilt-2

306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1

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

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

303 İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)

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

300 Yangın Söndürme Sistemleri

299 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)

293 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

292 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

282 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sis.

271 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1

261 Psikrometri
tamamı www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinde...
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SUNUŞ

Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

Bu sayımızda; Tesisat Mühendisliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT), Islak Tip Soğutma Kulelerinde Dolgu Yüksekli-
ğinin Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi, Yüzey Eğimlerinin Güneş Enerji-si Potansiyeline Etkisi, Dön-
meli Eş Eksenli Çarpan Jetlerde Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi, Parabolik Güneş Kolektörlü Sistemlere 
Ait Değişkenlerin Enerji Verimliliği Açısından Değerlendi-rilmesi, Temiz Oda İklimlendirme Tesisatında Kullanılan 
Filtreler ve Geliştirilen Standartlar başlıklı makaleler ve 2019 yılında Dergimizde yayınlanan makalelerin listesi 
yer almaktadır.

    * * * *

Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlandı. Şartna-
menin sekiz bölümü TTMD, TOBB İklimlendirme Meclisi, Odamız ve MTMD’nin de aralarında bulunduğu sektör 
dernekleri ve ilgili Bakanlık birimlerinden gelen görüşlerle revize edilerek son şeklini aldı ve 19.01.2020 tarih 
ve 31013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şartnamenin diğer bölümleri ile ilgili çalışmalar 
sürdürülmektedir. Şartname özel, tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm yapı-
larda mekanik tesisat sistemlerinin tasarımından başlayarak, kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanların teknik 
özelliklerini, uygulama esaslarını ve işletmeye alma sürecini kapsamaktadır.

    * * * *

Odamızın 47. çalışma döneminin merkezi kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerini Aralık ayın-da tamamla-
dık. I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi/XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı 5-7 Aralık’ta 
Adana’da yapıldı. Etkinliklerimizin finali olan TMMOB Sanayi Kongresi 2019 ise 13-14 Aralık’ta Ankara’da ya-
pıldı ve Sonuç Bildirisi kamuoyuna sunuldu.

    * * * *

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 81 ili kapsayan 18 Şubesine bağlı örgütlülüğü 8-9 Şubat 2020 tarih-
lerinde genel kurullarını ve genel kurul seçimlerini yaptı. 

Şubelerimizin genel kurullarında 2018–2020 dönemi Şube çalışmaları değerlendirildi. Odamız ve TMMOB’nin 
mesleki demokratik çizgisi bir kez daha onaylandı. Ülke, kamu, toplum yararına oluşan bilimsel teknik mesleki 
birikimimizin yeni dönem Şube-Oda çalışmalarına yansıtılması için öneriler sunuldu. Birlikte üretme, birlikte 
karar alma, birlikte yönetme çerçevesinde yönetimler yenilendi ve Oda Genel Kurulu delegeleri belirlendi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, 18-19 Nisan’da yapılacak olan Oda genel kuruluna ve Mayıs 
ayı sonunda yapılacak olan TMMOB genel kuruluna Şube-Oda genel kurullarından aldığı güçle ülke, kamu, 
halk, meslek, meslektaş yararlarını bir bütün olarak esas alan bağımsız mesleki demokratik çizgisini güçlen-
dirmiş olarak katılacaktır.

    * * * *

29 Ocak 1993 tarihinde kaybettiğimiz Odamızın Yönetim Kurulu Sekreterlerinden Suat Sezai Gürü’yü İstanbul’da 
mezarı başında ve Ankara’da Oda Suat Sezai Gürü Salonu’nda andık. Suat Sezai Gürü’yü ve Oda-TMMOB mü-
cadelesinde kaybettiğimiz bütün canlarımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

    * * * *

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir. 

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Şubat 2020
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ÖNSÖZ
Makine ve kimya mühendisliğinin bir kolu olan proses 
mühendisliği; maddenin bileşim, hal ve enerji değişimleri 
gibi fiziksel ve kimyasal değişimlerinin yer aldığı, endüst-
riyel üretim işlemlerinin uygulama ve gelişimi ile ilgilenir. 
Endüstride karşılaşabileceğimiz bu fiziksel değişimler 
ünit operasyonlar (birim işlemler) ve kimyasal değişim-
ler ise ünit prosesler şeklinde sınıflanır. Günümüzde her 
ikisi de modern terimler dizisini daha iyi yansıtan ‘ayırma 
süreçleri’ terimi ile genel olarak ifade edilmektedir. Tüm 
endüstri dallarındaki proseslerde uygulanan işlemler te-
oride aynı, teorinin uygulandığı makine ve sistemler yö-
nünden endüstri dalına ve amacına göre farklılık gösterir.
Süreç endüstrilerinde oldukça sık görülen ve buharlaş-
tırma genel adı verilen önemli bir süreç vardır. Buhar-
laştırmada, kaynamakta olan bir sıvı çözeltiden buhar 
uzaklaştırılır ve geriye daha derişik bir çözelti kalır. Çoğu 
durumlarda buharlaştırma olarak adlandırılan ayırma 
süreci, sulu çözeltilerden suyun uzaklaştırılması anlamı-
na karşılık gelir.
Derişikleştirilecek çözeltinin ve dışarı alınacak buharın 
özellikleri, kullanılacak buharlaştırıcı tipini ve sürecin 
basıncı ile sıcaklığını büyük oranda etkiler. Bu çalışmada 
buharlaştırıcı tipleri, yardımcı elemanları, tek ve çok ka-
demeli buharlaştırıcılarda ısı aktarımı, kütle, bileşen ve 
termodinamiğin birinci kanununa göre enerji dengeleri-
nin nasıl hesaplandığı, otomasyonları, simülasyon çalış-

maları örneklerle gösterilmiştir. Ayrıca termodinamiğin 
ikinci kanunu hakkında verilen kısa bir açıklamadan son-
ra, çok kademeli bir buharlaştırıcı sisteminde uygulama 
örneği gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde, mühendislik öğreniminde kaliteyi arttırma-
nın koşullarından biri de, araştırmacıların ve öğrencilerin 
temel mühendislik konularında özellikle Türkçe yazılmış 
ders kitaplarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamaktır. 
Makine mühendisliğinin önemli bir disiplini olan ve dün-
yada hızla gelişen proses mühendisliği alanında çeviri ve 
telif eserler sıkıntısı çekilmekte olup, kapsamlı bir ayır-
ma işlemleri ders kitabına gereksinim duyulmaktadır. 
Ayırma işlemlerinden biri olan buharlaştırma için yazılan 
bu kitap, belirtilen eksikliği bir nebzede olsa karşılayacak 
yapıdadır.
Bir araştırmacı ve yazarın içini gurur ve sevinçle coştu-
ran bu serüveni yaşamanın mutluluğu için MMO İstanbul 
Şubesi Başkanı Zeki Arslan ve yönetim kurulundaki tüm 
çalışma arkadaşlarına minnettarlığımızı ifade ederiz. Bu 
çalışmamızda da emeğini esirgemeden bize destek veren, 
engin bilgisi ile çalışmamızı gözden geçirip düzeltmeler 
yapan meslektaşımız Prof. Dr. Galip Temir’e teşekkürleri-
mizi sunarız. Ayrıca oldukça uzun olan çalışma süresince 
kendilerine ayıracağımız zamandan fedakârlıkta bulunan 
ailelerimize teşekkür etmeyi bir borç biliriz.  

Mart 2014
Prof. Dr. Olcay KINCAY - Dr. N. Alpay KÜREKCİ

MMO İstanbul Şubesi: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel : 0212 252 95 00 Fax: 0212 249 86 74 
e-posta : yayin-istanbul@mmo.org.tr
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Tesisat Mühendisliği ve Nesnelerin İnterneti 
(IoT)

ÖZ

Dijital dönüşümün (Endüstri 4.0) bileşenlerinden üç tanesinin (Nesnelerin İnterne-
ti-IoT, Yapay Zeka ve Robotik)  hemen hemen tüm sektörlerde çevrim içinde olduğu 
görülmektedir. Bu üç bileşenin içinde de, operasyonel verimliliği (enerji verimlili-
ği, bakım etkinliği) ve yeni nesil cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi için öngörülen 
faydaları, bunların yanında kolay ve az maliyetli olmaları nedeniyle, nesnelerin 
interneti (IoT)’nin,  açık ara öndedir. Isıtma, havalandırma, iklimlendirme (HVAC) 
endüstrisinde IoT uygulaması bir gelecek ve bir devrim olarak görülmektedir. Li-
teratür IoT’nin, BAS veya BMS sistemlerinin yerini alacağını veya onlarla birlikte 
onların eksikliklerini tamamlayacağını göstermektedir. Bu çalışmada IoT teknoloji-
sinin tesisat sistemleri ile arakesitinden örnekler verilmiş, özellikle ısıtma, soğutma 
ve iklimlendirme sistemleri için IoT fonksiyonlarıyla IoT’den faydalanan paydaşlar 
arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri göstermek için geliştirilen bir tablo sunulmuş-
tur. 

Anahtar Kelimeler
IoT, Nesnelerin İnterneti, Tesisat Mühendisliği, Pompa, Nilometre.

Macit TOKSOY
Prof. Dr.
İzmir
macittoksoy@gmail.com
orcid: 0000-0001-8028-6800

ABSTRACT

Three of the components of Industry 4.0  (Internet of Things-IoT, Artificial Intelli-
gence and Robotics) are in the agenda of almost all industries. Among these three 
components, applications of the Internet of Things (IoT) are far ahead in the con-
sideration due to low cost and easy application, to develop operational efficiency 
and the benefits for the generation of new equipment and systems.  It seems that 
IoT implementation is the future as well as a revolution in the Heating, Ventilation, 
Air-Conditioning (HVAC) industry. Literature shows that IoT will replace BAS or 
BMS or will be used together to complete them. In this study, examples of the inter-
section of IoT technology with the HVAC systems are given, and a matrix developed 
especially for heating, cooling and air-conditioning systems to show the relation-
ships and interactions between the IoT functions and the participants benefiting 
from IoT,

Keywords
IoT, Internet of Things, HVAC, Pump, Nilometer.
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“Burada değişik sayıda ve uzunluklarda çentikler 
vardı. Bunlar taşkının yılın hangi aylarında oldu-
ğunu ve hangi zamanlarda gerçekleşerek ne ka-
dar yayıldığını açıklamaktaydı. Bu sayede onlar 
uzun bir zaman boyunca hangi yıllar suların çok 
verimli olduğunu da kayıt altına alabilmişlerdi. 
Bu yapılar Mısırlılar tarafından yaygınlaştırılmış-
tı. Yani nehrin üzerinde başka yerlerde de vardı. 
Onların ardından da bu topraklara egemen olan 
Müslümanlar tarafından da öğrenilmiş, dikkatlice 
onarılmış ve kullanılmıştı. Örneğin hala yılın belli 
zamanlarında görevli imamlar buraya geliyor ve 
ölçüm yaparak Nil’in kenarında yaşayan Müslü-
manlara toprağın verimliliği ve kısırlılığı üzerine 
uyarılarda bulunuyor ve büyük bir taşkın olacağı-
nı önceden tahmin ederek insanların uzun bir süre 
boyunca Nil’in genişleyen su yüzeyinde hapis kal-
malarını önlüyorlardı.”

Alexander Dumas, Mısır ve Sina’da On Beş Gün

NESNELERİN İNTERNETİ (IoT1) = Ölç, 
İlet, Kaydet, Analiz Yap, Karar Ver

Nesnelerin İnterneti IoT, çok farklı anılımlarıyla 
Endüstri 4.02 dönüşümünün şimdilik açık ara önde 
koşan bileşenidir. Günümüzde akıllı şehirlerin ta-
sarımından tarıma, sağlıktan ulaşıma, hemen tüm 
alanlarda kullanılmaya başlanan IoT teknolojisinin 
birbiriyle ilintili (interaktif) beş fonksiyonu vardır: 
Ölçmek, iletmek, kaydetmek, analiz yapmak, ka-
rar vermek. İnsan beyni bu beş fonksiyonu gerçek 
zamanlı olarak istemsiz bir şekilde sürekli kulla-
nır. İstemli olarak kullanması da söz konusudur ki, 
buna galiba “yönetim” deniyor. 

Gelişen ve ucuzlayan sensör, bilgisayar ve internet, 
yazılım ve donanımları sayesinde, söz konusu beş 
fonksiyonla yeteneklenen, nesnelere entegre edil-
miş IoT, yapay zeka (YZ - AI3) ile birleşerek çev-
remizdeki akıllı uzayı oluşturmaya başlıyor: Akıllı 
malzemeden yapılmış konut, akıllı yatak, akıllı 
şampuan, akıllı duş kabini4, akıllı diş fırçası, akıl-
lı giysi, akıllı ayakkabı, akıllı çay makinası, akıllı 
tost makinası... akıllı otobüs, akıllı güvenlik, akıllı 

1   IoT: Internet of Things
2   Endüstri 4.0 için kullanılan isimler: Endüstrinin dijital transformasyonu, 
Akıllı üretim, Bağlantılı kuruluş (Connected Enterprise), Dijital üretim, En-
düstri 4, Dördüncü Sanayi Devrimi, IoT.
3   AI: Artificial Intelligence
4   Suyun vücuda değmeden akıp gitmesini önleyen, suyu sadece vücu-
dun yıkanması için kullanan bir duş sistemi su sorununa çok büyük bir 
katkı sağlayabilir.

asansör, akıllı masa… sürümünü arttırmış akıllı 
yönetici…. 

KAKU’ya [1] göre üzerinde birleşilmiş bir “akıllı-
lık” tanımı yok. Ancak bu akıllılıkların her birinde 
IoT bir paydaş olduğuna göre, belki IoT tanımı ve 
özellikleri için verilen bilgileri gözden geçirirsek 
geleceğin bu akıllı uzayını – ekosistemini tanımla-
mak da daha kolaylaşır:

• İlk defa 1999’da MIT’deki Auto-ID Merkezi 
Yöneticisi Kevin Ashton tarafından dile geti-
rilmiş IoT, günümüz internetinin geleceği ola-
rak tanımlanmaktadır. 

• IoT, genel olarak, çevresinden (üzerine bindi-
rilmiş sensörler, yazılımlar ve ilgili elektronik 
donanımlar ile) veri toplayan, bağlı oldukları 
yerel ağ ile veya internet yoluyla birbiriyle veri 
alışverişinde bulunma yeteneğine sahip, ağ 
üzerinden kontrol edilebilen, fiziksel ve sanal 
araç, gereç ve genel olarak nesnelerin akıllı 
ağıdır.

• 2020 yılında internete bağlı nesne sayısı 50 
milyar5 olarak öngörülmektedir. 

• IoT son kullanıcılara akıllı hizmetlerin veril-
diği bir çevre, bir ekosistem olarak kabul edil-
mektedir.

• IoT uygulaması ile elde edilmiş en önemli fay-
da, verimli bir yönetim için gözlem ve akabin-
de ani karar verme ile elde edilmektedir.

• IoT uygulamalarının genel amacı, akıllı hiz-
met vererek insanın yaşam kalitesini yükselt-
mek olarak tanımlanmaktadır. 

• “IoT uygulamasının ilgilendiği şey Hizmet 
Kalitesi, (QoS6; güvenlik, maliyet, hizmet za-
manı, enerji tüketimi, güvenilirlik, elde edile-
bilirlik gibi) metriklerine uymaktır” [2]. 

• Statista’ya göre, 2019’daki küresel IoT paza-
rının değeri 1,7 milyar dolardan fazla olarak 
tahmin edilmektedir [3].

• Yöneticilere göre IoT, Endüstri 4.0’ın yapay 
zeka ve robotik gibi diğer öğelerinden daha 
hızlı olarak yükselen en önemli teknolojidir 
[4].

Görülüyor ki, bugün veya gelecekte karşımıza çı-
kacak IoT uygulaması olan her nesnede insana hiz-
met veren, insanın yaşam kalitesini yükselten, hiz-
met kalitesi metriklerini geliştiren bir veya birçok 
unsur olmalıdır. Bu unsurların eksikliği günümüz-

5   Bu sayı literatürde 20, 24, 30 milyar olarak farklı değerlerde tahmin 
edilmektedir.
6   QoS: Quality of Service.
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de oldukça çok farkediliyor olmalıdır ki, IoT uygu-
lamaları, Endüstri 4.0’ın diğer bozucu (disruptive) 
teknolojilerinden açık ara önde, hayatın her alanın-
da (Tablo 1) yer almaya başlamıştır. 

OPERASYONEL VERİMLİLİK ve IoT

10 ile 30 yıl arasında gerçekleşeceği öngörülen 
tekilliğe (singularity) neden olacak Genel (Süper) 
Yapay Zeka’nın, neden olacağı dönüşüm ve deği-
şim bir tarafa bırakılırsa; ki bu dönüşümün hayır 
mı şer mi olacağı belli değildir; şimdilik enerjinin 
kullanıldığı hemen her alandaki teknoloji, pompa-
larda, kompresörlerde, ısı eşanjörlerinde olduğu 
gibi enerji verimliliği açısından sınırlarına gelmiş-
tir. Bu alanlarda mucizevi gelişmeler öngörüleme-
mektedir. 

Enerji tüketimindeki verimliliğe bir başka yakla-
şım ise bütünleşik performans göz önüne alınarak 
yapılabilir. İklimlendirme sistemleriyle örnek-
lemek gerekirse, bir binanın enerji tüketim per-
formansını -enerji verimliliğini- belirleyen genel 
olarak on bileşen vardır (Tablo 2). Bu bileşenlerin 
performanslarının vektörel bileşkesi binanın enerji 
kullanımı bütünleşik performansını oluşturacak-
tır. Bu on ayrı bileşen içinde ilk sekizi, binanın ve 
mekanik sistemlerinin fiziksel oluşuma kadar olan 
süreçlere aittir. Dokuzuncusu fiziksel oluşumdan 
sonraki işletme süreci, onuncusu ise fiziksel olu-
şumda göz önüne alınmayan/alınamayan değişim-
lere karşı uyumun (resilience) belirlediği perfor-
manstır. Bu süreçlerin sonucunda binanın enerji 
kullanımı konusunda öngörülen performansının 
doğrulanması ancak işletme sürecinde ölçülen per-
formans değerleriyle yapılabilir.

Tablo 2. Bir Binanın Enerji Kullanımıyla İlgili 
Bütünleşik Performansının Bileşenleri (Pi).

P1. Tasarım verileri P6. Tesisat bileşenleri
P2. Tasarım mevzuatı P7. Uygulama
P3. Mekanik tasarım P8. TAD
P4. Elektrik-elektronik tasarım P9. İşletme
P5. Kontrol tasarımı P10. Değişim

Binaların ve bina mekanik hizmet sistemlerinin 
ömrü içinde, enerji kullanımı bütünleşik perfor-
mansı öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemektedir.

Çünkü:

1. İşletme dahil ilk 9 performansın öngörümün-
de pek çok kabul vardır. Örneğin sistem pro-
jelendirilirken kullanılan tasarım sıcaklıkları, 
kullanım fonksiyonları, iç yükler vs. kabullere 
bağlıdır.  

2. Binanın enerji kullanım performansını önemli 
derecede etkileyen faktörlerden biri perfor-
mansı etkileyen koşulların dinamik yapısı ve 
bina mekanik (tesisat) sisteminin bu dinamik 
yapıya uyumudur. Örneğin iklim parametrele-
rinin (sıcaklık, nem, güneş radyasyonu vs.) ve 
iç yüklerin (kullanıcı sayısı vs.) zamana bağlı 
değişimi, bu değişimlere karşı bina sisteminin 
teknolojik yeteneğinin olması ve bu yeteneğin 
uygun şekilde kullanılması, dinamik değişik-
liklere uyum açısından örneklenebilir.  

3. Binaların ve hizmet sistemlerinin mekanik 
özelliklerinde sürekli değişimler söz konusu-
dur. Aşınma, korozyon, kirlenme gibi meka-
nik olgular bileşen ve sistemlerin performan-
sını etkiler.

4. Uygun bakım eksikliği nedeniyle istenmeyen 
durmalar, pompalarda olduğu gibi optimum 
çalışma noktaları dışında verimsiz operasyon-
lar, mekanik sistemlerin algoritmalara uyum-
suzlukları performansı etkileyen faktörlerdir.  

Tablo 1. IoT Uygulamalarının Alanları [2, 4]

Akıllı bina Bağlantılı arabalar  İnsan trafiği gözlemi
Akıllı çevre Bağlantılı endüstri  Kişisel ve Sosyal 
Akıllı ev Bağlantılı sağlık  Lojistik
Akıllı hayvancılık Bilgi sistemleri  Sağlık hizmetleri
Akıllı şebeke Bilgi teknolojisi  Sigortacılık
Akıllı şehir Bölgesel iklim değişikliği gözlemi  Telekom
Akıllı tarım Endüstriyel İnternet  Ticaret
Akıllı tedarik zinciri Enerji  Ulaşım 
Alışveriş sistemi Finans hizmetleri  Üretim
Araç trafiği gözlemi Giyilebilir nesneler  Vahşi ortam gözlemi
Arıtma gözlemi Güvenlik ve acil durum  
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5. Enerji performansını etkileyen günümüz fak-
törlerinden bir tanesi de küresel iklim değişik-
liğine karşı bina mekanik hizmet sistemlerinin 
uygun davranmasının (resilience in HVAC), 
tasarımda henüz göz önüne alınmayışıdır.

Enerji kullanımı bütünleşik performansının öngö-
rülenden ne kadar saptığı ve olası sapmalara karşı 
performansı iyileştirecek yeni çözümler için gerek-
li olan şey, işletme esnasında gözlem – veri üreti-
mi – veri depolama – analiz ile operasyon kontrolü 
sonucu operasyonel verimliliğin arttırılması ve söz 
konusu verilere dayalı olarak yeni bileşen ve sistem 
tasarımları, bir başka deyişle IoT uygulamaları ile 
dijital dönüşümdür. Özetlenirse IoT;

1. İşletme-operasyon içinde mevcut sistemlerin 
davranışının, mekanik güvenilirliğinin (isten-
meyen durmalara neden olabilecek titreşim 
gibi parametrelerin) ve performansının göz-
lenmesi;

2. Bu gözlemlere ait verilerin kullanılabilir for-
matta toplanması – depolanması;

3. Verilerin gerçek zamanlı analizi ve sonuçlara 
göre sistemlerin kontrolü ile operasyonel veri-
min arttırılması;

4. Depolanmış kullanılabilir verilerin kullanıl-
masıyla yapılacak değerlendirmeler – analizler 
sonucunda, yenileme durumunda söz konusu 
bina için daha uygun sistemlerin tasarımı ve;

5. Nihayet performansı yüksek bileşen ve sistem-
lerin tasarımıdır.

IoT ile ulaşılabilen operasyonel verimliliğin arttı-
rılması önemli olmalı ki, ASHRAE’nin yeni Baş-
kanı Darryl K. Boyce, bu yüzden “İNSANLAR 
İÇİN BİNALAR ve PERFORMANS: OPERAS-
YONEL MÜKEMMELLİĞE ULAŞMAK” tema-

sını seçmiş olmalıdır (Şekil 1). ASHRAE Başka-
nı ana temasının gerekçesini oluşturan yazısında 
Kanada’dan çok çarpıcı örnekler vermektedir: Bir 
kütüphane binası, bir üniversite binası, bir eğitim 
merkezinin tükettiği enerjiler, tasarımlarında ön-
görülenden sırasıyla %58, %60, %203 daha fazla-
dır. Başkanın operasyonel verimliliği seçmesinin 
haklılığı görülüyor.

Operasyonel verimliliğin arttırılması için IoT tek-
nolojisinin uygulandığı, uygulanabileceği alanlar 
içinde bina, konut, tarım sulama, arıtma, endüstri, 
jeotermal elektrik üretimi ve benzeri alanlarında-
ki mekanik tesisatlardır. Özellikle pompaların ve 
iklimlendirme sistemlerinin toplam enerji tüketimi 
içindeki payı, operasyonel verimliliğin artırılması 
için IoT uygulamasının söz konusu alanlara uygu-
lanmasına bir öncelik getirmektedir. 

POMPALARDA ENERJİ TÜKETİMİ 

Bir kaynağa göre Dünya elektrik tüketiminin 
%10’u [5], bir başka kaynağa göre de enerji tüke-
timinin %20’si pompalarda tüketiliyor, bazı en-
düstriyel tesislerde pompaların tükettiği enerji, 
söz konusu tesisin tükettiği enerjinin de %20 ile 
%50 oranında bir kısmını oluşturuyor [6, 7]. Bu 
tesislerde enerji maliyetinin %20’ye kadar azaltı-
labileceği belirtiliyor [7]. ABD’de ve AB’de temiz 
su ihtiyacını karşılayan ve atık su arıtma tesisle-
rinde kullanılan pompaların enerji tüketimi toplam 
enerji tüketimin %4’ünü buluyor [8]. Eğer yüksek 
verimli pompalar kullanılırsa, dünyadaki elektrik 
tüketimin %4 kadar azaltılabileceği öngörülüyor 
[9]. Sabit devirli pompalar yerine değişken devirli 
pompalar kullanıldığında %15-%40 arasında enerji 

Şekil 1. ASHRAE Journal Temmuz 2019 kapağı ve binaların enerji kullanımında tasarımdan sapmaları
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tasarrufu yapılabileceği belirtilirken, bir deneysel 
çalışmada bu oran %57’ye kadar çıkıyor [8].

POMPALARDA IoT

Pompa endüstri bir taraftan üretimde dijital dönü-
şüm teknolojilerini kullanarak bir taraftan üret-
kenliği ve plan dışı üretim kesintilerini önlemeyi, 
diğer taraftan da pompalara gömülü IoT eleman-
larıyla, gerçek zamanlı olarak işletme koşullarını 
gözleyerek ve değerlendirerek, pompaların sürekli 
yüksek verimde çalışmasını sağlamayı ve kesti-
rimci bakım için daha etkin çözümler üretmeyi 
hedeflemektedir.

Literatürde pompalarda IoT kullanımının önem-
li alanlarından birinin de tarımsal sulama olduğu 
görülmektedir. IoT ve AI teknolojisi kullanılarak 
bir zirai sulama sisteminde %60 enerji tasarrufu 
gerçekleştirilmiştir [10]. Tarım arazisinin gereksi-
nimi doğrultusunda IoT temelli sulama yönetimi su 
kaynaklarının optimum kullanımını mümkün kıl-
maktadır [11]. Aquaponik üretimde bulut temelli 
IoT uygulaması, kompleks gözlem ve kontrol pira-
midinin yerine geçerek daha faydalı olabilmekte-
dir [12]. IoT uygulamasının hidroponik tarımda da 
üretkenliği yükselttiği belirlenmiştir [13]. 

Sonuç olarak akışkan pompalama teknolojisi gele-
ceğinin, IoT ve YZ ile entegre edilmiş pompa ve 
pompa sistemleri olacağı görülmektedir. Pompa 
endüstrisinin liderleri bu yolda hızla adımlar at-
maktadırlar. 

ENDÜSTRİYEL IoT UYGULAMALARI – 
JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİ 
(JES)

Yapılan tahminlere göre Türkiye’deki jeotermal 
elektrik santrallerinin kurulu gücü 2020 yılında 
2000 MW değerine ulaşacaktır. Jeotermal elekt-
rik santralları, IoT uygulaması açısından çok uy-
gun alanlardan biri olarak görülmektedir. IoT’nin 
önemli faydalarından biri de daha önce ifade edil-
diği gibi, uzaktan gözlem ve otomatik veri analizi 
ile bakım yönetimini, gereksiz koruyucu bakım fa-
aliyetlerini önleyerek ve el ile yapılan faaliyetleri 
azaltarak, daha ekonomik hale getirmek, arızaları 
önceden tespit ederek planlanmamış durmaları ön-
lemektir. 

JES’lerdeki bakım faaliyetleri, “Periyodik kont-
roller ve bakımlar; koruyucu bakım kapsamında, 

arızaların önceden tespiti ve hasara yol açmadan 
giderilmesi, sistemin düzgün ve güvenilir bir bi-
çimde çalışması ve süreli ömürlü parçaların değiş-
tirilmesi için yapılan günlük, haftalık, aylık, üç ay-
lık, altı aylık ve yıllık kontrol ve bakımları kapsar” 
şeklinde tanımlanmakta, bu faaliyetlerin içinde yer 
alan günlük bakım kontrolleri “Günlük kontroller; 
görsel ve işitsel olarak yapılır. Genel olarak günlük 
kontrollerde; sistemdeki pompa ve motorlarda yağ 
seviyeleri salmastra kaçakları, sürücü panoların-
da akım ve voltaj, OEC içi pentan hatlarında sızın-
tı, eşanjör ve kondenser ünitesi pentan seviyeleri, 
kondenser ünitesinde soğutma fanları çalışmaları, 
türbin ve jeneratörde yatak yağlama ve soğutma 
yağ basınçları, kompresör filtrelerinde yağ ve su 
birikimi, kurutucuda su tahliyesi ve santral gene-
linde gürültülü çalışma kontrolleri yapılır. Ayrıca 
üretim kuyularında kabuklaşmanın engellenmesi 
için kurulan inhibitör sisteminin debi ve basınç 
kontrolleri yapılmakta, sistem için inhibitör kimya-
salı seyreltilerek besleme tanklarına aktarılmakta-
dır” [14] şeklinde ifade edilmektedir. 

Bir jeotermal elektrik santralında üretim ve re-
enjeksiyon (yeniden basım) kuyuları, jeotermal 
akışkanın taşınarak enerji dönüşümünün yapıl-
dığı santral merkezinden7 yaklaşık 1,5 kilometre 
çapında bir daireye kadar büyüyen bir alanda bu-
lunmaktadırlar. Her bir üretim kuyusu aşağıdaki 
ekipmanlarla teçhiz edilmiştir (Tablo 3). Yukarı-
da tanımlanan 365 günlük bakım faaliyetlerinin 
içinde bu ekipmanların, görsel ve işitsel kontrolü 
da yer almaktadır. Bu kontroller halen yetişmiş 
uzman personel tarafından, bizzat her kuyubaşı 
günlük olarak ziyaret edilerek yapılmaktadır. Jeo-
termal kuyubaşlarının ziyaretleri esnasında uzman 
kişilerce yapılan gözlemler, ölçülen büyüklükler, 
verilerin analizi ve optimizasyonlar, ERTÖZ ve 
AKSOY [15] tarafından detaylı olarak verilmiştir. 

Tablo 3. Jeotermal Santrallarda Kuyu Başı 
Ekipmanları [14]

1. İnhibitör dozajlama sistemi  7. Ölçüm enstrümanları
2. Kuyu başı kontrol vanaları  8. Manuel vanalar
3. Seperatör  9. Emniyet elemanları
4. Dengeleme tankı 10. Kompresör sistemi
5. Filtreler 11. Sürücü panoları
6. Pompalar 12. PLC otomasyon 

panosu

7 Jeotermal akışkanın enerjisinin çevrim akışkanına aktarıldığı evapora-
törlerin, kondenserin, türbinin ve elektrik jeneratörünün bulunduğu yer. 
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Santralin diğer bileşenleri de, kuyu başlarındaki 
ekipmanlar da, kuyuların ve santralin çevresi de, 
sensörler vasıtasıyla otomatik olarak gözlenip, ön-
ceden geliştirilen algoritmalarla gerçek zamanlı 
olarak analiz edilip, güvenli ve ekonomik bir şe-
kilde bakım faaliyetleri yönetilebilir. Etkin bir ba-
kım kadar önemli olan bir başka konu ise parazitik 
enerji tüketiminin (santrallerde tüketilen enerji) 
azaltılmasıdır. 

Santral tasarımı üretim kuyularının ölçülen, karar-
lı (zamanla değişmeyen) sayılan özelliklerine (debi, 
basınç, sıcaklık, yoğuşmayan gaz oranı vs.) ve yıl-
lık ortalama dış sıcaklığa göre yapılır. Dış hava sı-
caklığının bu değerden farklı olduğu zamanlarda, 
değişen dış sıcaklığa göre, santral enerji dönüşüm 
merkezine gönderilen jeotermal akışkan miktarı 
azaltılır veya çoğaltılır. Dış sıcaklığa göre üretilen 
akışkan miktarı tekrar re-enjeksiyon kuyularına 
basılır. Bu işlemlerde önemli olan dış sıcaklığa 
göre hangi kuyudan ne kadar üretim yapılacağı, 
hangi kuyuya ne kadar akışkan basılacağıdır. Bu 
kuyuların enerji dönüşüm merkezine olan uzaklık-
ları, derinlikleri, basınçları, sıcaklıkları birbirin-
den farklıdır. Yani bu kuyulardan akışkanın üreti-
lip santral merkezine getirilmesi ve buradan tekrar 
re-enjeksiyon kuyularına basılması için gereken 
enerjiler birbirinden farklıdır. Yapılması gereken 
şey, yine gözlemlere göre geliştirilecek analitikleri 
kullanarak, üretilmesi ve yeniden basılması gere-
ken akışkan miktarına bağlı olarak, en az enerji 
tüketimini gerçekleştirmek üzere pompa sistemle-
rinin (kuyuların belirlenmesi) kontrolüdür. Gerçek 
zamanlı olarak bu işlemler IoT sistemi tarafından 
yürütülürken, kuyularda yapılan gözlemlerden 
elde edilen büyük veri analiz edilerek, sahadaki 
basınç düşümünün uzun zamanlı değerlendirilme-
si yapılabilir. Santralda pompalı üretime geçiş ve 
yenileme kararları verilmesi bu büyük verinin ana-
lizi sonucu elde edilecek sonuçlara bağlı olmalıdır. 
Büyük verinin değerlendirilmesi ile daha verimli 
santral tasarımları yapılabilir. 

ISITMA, HAVALANDIRMA, 
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE 
IoT

“En azından 750.000 yıl önce atalarımız, Homo 
Erectuslar, diz çöküp mağaralarında ocak ateşini 
yakmışlardır. Böylelikle iç ortam ısıl konforunu 
temin etmek amacıyla yavaş ve uzun bilim önce-

si teknoloji evrimi başlamıştır; önce ısıtma, sonra 
soğutma en sonra da havalandırma” [16]. Modern 
ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma 
dünyasının bilimsel temelleri, ilk adımları modern 
deneysel bilim insanı Galileo Galilei tarafından ol-
mak üzere, 1600 ile 1900 yılları arasında atılmıştır: 
Gaz Kanunları, Kinetik Teorinin Başlangıcı, Giz-
li Isı ve Isıl Kapasite, Isı ve Hareket, Isı Işınımı, 
Çiğlenme, Isı Makinası, Termodinamiğin Doğuşu, 
Tersinir Çevrim ve Carnot Prensipleri, Klasik Ter-
modinamik, Nem ve Psikrometrenin Doğuşu, Mo-
dern Fizik, Termoelektrik Soğutma [16]. 

Bilimsel temellerin atılmasından sonra 19. yüzyıl-
da ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğut-
ma teknolojisi de gelişmeye başlamıştır. İlk mo-
dern termostatın patenti 1830 yılında Andrew Ure 
tarafından alınmıştır; sınıflarda sıcaklığı sabit kıl-
ma düşüncesinden hareketle ilk elektrikli termos-
tat ise, “electric thermoscope”, Warren Johnson 
tarafından 1883’de icat edilmiştir [16]. 20. Yüzyı-
lın başından itibaren gelişen ısıtma, havalandırma, 
iklimlendirme ve soğutma teknolojisi ile birlikte 
kontrol bilimi ve teknolojisi de hızla gelişmeye 
başlamıştır. Nihayet 1950’lerde pnömatik kontrol, 
1980’lerde sayısal (dijital) kontrol sistemleri kulla-
nılmaya, 21 yüzyılın başından itibaren de modern 
bina otomasyon sistemlerine dönüşüm başlamıştır 
[17]. İlk elektrikli termostattan yaklaşık 130 yıl 
sonra ABD’de satılan termostatların %33’ü, IoT 
denilince ilk akla gelen wi-fi ile iletişim kuran 
akıllı termostatlardır. 2019 yılında oranın %75 ola-
cağı öngörülmektedir [18]. Ancak IoT, ısıtma, ha-
valandırma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri 
için, gözlem ve bağlı fonksiyonlarıyla, söz konusu 
bu termostat uygulamasının çok ötesinde bir tek-
nolojidir. 

Nesnelerin interneti, “IoT = Ölçmek, İletmek, Kay-
detmek, Analiz, Karar Vermek” diye tanımlan-
mıştı. İklimlendirme sektörü profesyonellerinin 
kolayca söyleyecekleri gibi, BAS (Bina Otomas-
yon Sistemi) ve BMS (Bina Yönetim-Management 
Sistemi) uygulamaları IoT’nin içerdiği 5 fonksi-
yona belli ölçüde sahiptirler. Ancak IoT ve yapay 
zeka (AI) ile bir araya gelmiş BMS veya BAS uy-
gulamaları ile, konvansiyonel sistemler (BAS veya 
BMS) arasındaki en büyük fark, IoT ile büyük ve-
rinin üretilmesi ve bu verinin internet yoluyla uzay 
ve zamanda hareketinin (herhangi bir zamanda ve 
yerde kullanılmak üzere depolamak) sağlanması-
dır. Kısaca BAS veya BMS, operasyona lokal ve 
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göreceli uzaktan erişim, IoT küresel erişimdir. İn-
ternet yoluyla verinin uzay ve zamanda hareketi;

• Bina hizmet sistemleriyle ilgili paydaşları art-
tırır.

• Bina hizmet sistemleriyle ilgili paydaşları 
daha etkin kılar.

• Diğer alanlarda olduğu gibi bina konfor ve iç 
hava kalitesi sistemlerinin sağladığı faydaları 
geliştirir, arttırır. 

IoT uygulaması bu anlamda en başta operasyonel 
bina hizmet sistemlerinin verimliliğinin artırıl-
masına yönelik yerel kontrollerin dışında, uzaktan 
gözleme dayalı gerçek zamanlı fayda paylaşımları, 
kontroller ve büyük verinin analizi ile daha verimli 
ve ekonomik sistemlerin tasarımına imkan sağlar. 

Bina sistemlerinde IoT uygulamasıyla, cihazlar – 
ekipmanlar üzerindeki veya ekipmanlara yakın 
yerlerdeki sensörler vasıtasıyla cihaz ve çevresi 
gözlenir. Gözlem, operasyon esnasındaki öngö-
rülen özelliklerin ölçülmesi ve ölçülen değerlerin 
izlenmesidir. Bu ölçme ve izlemenin ne büyüklük-
te bir işlem olabileceğini örneklemek için, soğut-
ma kuleleri, soğutma grubu, klima santralleri ve 
pompalama sistemlerinden oluşan tipik bir bina ısıl 
konfor ve iç hava kalitesi sisteminde, farklı periyot-
larla ölçülen yaklaşık 300 parametre olduğu ifade 
edilmektedir [19]. 

Günümüzde IoT uygulaması rekabet avantajı ya-
ratabilecek ürün farklılığı olarak görülmektedir. 
Ürün farklılığını yaratacak unsur, IoT uygulama-
sının en önemli çıktısı olan veridir. Bu veri daha 

yüksek verimli operasyon, daha yüksek verimli ci-
haz ve sistem, daha etkin daha az maliyetli bakım 
demektir. IoT’nin yaratacağı pazarlamadaki farklı-
lıkların bazıları da aşağıda örneklenmiştir. 

• Gerçek zamanda gözleme, üretilen veriye ve 
analizlerine dayalı olarak çok kıymetli yeni 
servis hizmetleri ve fonksiyonlarının araştır-
ma ve geliştirmesine imkan verir; böylelikle 
farklılıklar yaratılır.

• Üretilen endüstriyel veriler, ekosistemde ta-
mamlayıcı hizmetleri veren diğer firmalarla 
(uygulayıcılar, servis verenler, bayiler vs.) 
paylaşılarak, firmalar arasındaki bağların güç-
lenmesi sağlanabilir.

• Pazarlama da aynı verileri kullanarak ürün-
lerin hangi özelliğinin müşteriler için gerçek 
değerler olduğunu anlayabilir. Böylelikle müş-
teri ilişkilerinde farklı yaklaşımlar geliştirir. 

IoT uygulaması ürün farklılığı yarattığı gibi yatı-
rım maliyetini de düşürmektedir. Şekil 1’de görü-
len sonuçlara göre metrekare başına BMS uygula-
ması yaklaşık 27 dolar, IoT ise 8 dolardır [20]. 

IoT sisteminin yetenekleri göz önüne alınarak, bir 
binadaki ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
sistemlerinin operasyonlarının izlenmesi, kontro-
lu, verilerin analizi, sistemlerin ve cihazların ge-
liştirilmesi, IoT sisteminin sağladığı faydalar ile 
paydaşlar arasındaki arakesitler, bir başka deyişle 
IoT fonksiyonlarıyla IoT’den faydalanan paydaşlar 
arasındaki ilişkiler ve etkileşimler Tablo 4’deki 
matris formda düzenlenmiştir. 

BMS Sistem Bileşenleri

� Sunucu (Server)
� Yazılım
� İş istasyonu 

� Router/giriş kapısı
� Mikroişlemciler
� Eternet

� İş istasyonu
� Yazılım
� Bulur depolama
� Router
� Sürücüler
� Sensörler

Yönetici seviyesi

Otomasyon seviyesi

Alan seviyesi

BMS Sistem 
Yapım Maliyeti 

26.91 $/m2 8.07 
$/m2

IoT Sistem Bileşenleri 

� Sensörler
� Sürücüler
� Vanalar
� Field (Saha)
� Mikroişlemciler
� VAV Kontrolu
� Field bus (Saha Veri Yolu)

IoT Uygulama Maliyeti
Üçte bir oranında daha ucuz 

Şekil 2. BMS ve IoT uygulamaları maliyetleri [20]
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Sensörler vasıtasıyla ölçülen büyüklüklerin içe-
rikleri farklı setler (veri paketleri) olarak (7: B-E), 
binayı kullanan, sistemleri işleten ve hizmet veren 
gruplar (paydaşlar) (A: 8-18 ) ile paylaşılabilir. Bi-
nayı kullananlar (son kullanıcı) yaşadığı hacim-
lerdeki ısıl konfor parametrelerini öğrenmek ve 
sistemlerin, kendi tercihlerine göre ısıl konforunu 
sağlamalarını isteyeceklerdir. Kullanıcılar benzer 
olarak iç hava kalitesinin de ne olduğunu öğren-
mek isteyeceklerdir. İşletmeci en başta kullanılan 
cihazların enerji verimliliklerinin projelendirildi-
ği gibi olup olmadığını denetlemek için ilgili veri 
setlerini ve bu verilerden türetilen enerji verimlili-
ği gibi operasyonel parametreleri izlemek isteye-
cektir. Benzer olarak sistemdeki tüm sürücülerin 
konumlarını izlemek, enerji tasarrufu yapmak 
amacıyla geliştirilen kontrol sistemlerinin çalı-
şıp çalışmadığını denetlemek isteyecektir. Yerel 
güvenlik kalabalık yönetimi için IoT sisteminden 
yararlanırken, itfaiye internet üzerinde görüntülü 
olarak alarmları değerlendirip tedbirini alacaktır. 
Pazarlama bölümü ve bayiler kendilerine sağlanan 
yetki ile ulaşacakları veri setleri üzerinden müşte-
rilerine çalışan sistemleri gerçek zamanlı olarak 
gösterebileceklerdir. Sonuç olarak işletmecinin ve/
veya bina sahibinin verdiği yetkiler ile paydaşlar, 
kendileri için önemli olan operasyonel paramet-
relere bina içinden veya yeryüzünde herhangi bir 
yerden, herhangi biz zamanda ulaşma, sistemleri 
kontrol etme imkanına sahip olacaklardır. 

IoT uygulamasında belli periyotlarda ölçülen bü-
yüklüklerin oluşturduğu veriler, IoT donanımla-
rında sınırlı büyüklükte olmak üzere, işlenmemiş 
olarak veri göllerinde, filtrelenmiş ve kullanıma 
hazır olarak ticari veya özel bulutlarda büyük veri 
olarak depolanırlar (7: F-I). Paydaşlar yine yetkile-
rine bağlı olarak bu verilere kısmen veya tamamen, 
gerçek zamanda veya herhangi bir anda ulaşabilir-
ler, bu verileri analiz ederek sistemleri kontrol ede-
bilirler, daha etkin cihaz ve sistemler geliştirebi-
lirler (7: İ-L). Örneğin bir işletmeci küresel ısınma 
nedeniyle gelişen aşırı dış hava koşullarında bina 
sistemlerinin nasıl davrandığını inceleyebilir; bir 
konut sakini, konforsuzlukla karşılaştığı zaman 
dilimlerini görmek isteyebilir; sistem tasarımcı-
ları ve cihaz üreticilerinin ARGE bölümleri uzun 
erimli verileri analiz ederek o bina için daha uygun 
cihaz ve sistem önerebilirler, daha verimli daha 
güvenilir, daha uygun cihaz ve sistemler geliştire-
bilirler (7: M-Ö). 

Tablo 4’de A:18 hücresinde “Diğer” olarak olarak 
gösterilen paydaş, herhangi bir nedenle bina hiz-
met sistemi ile kısa bir zaman diliminde arakesiti 
olabilecek kişi veya grupları göstermek için pay-
daşlar arasına konulmuştur. Örneğin üniversite-
lerden araştırmacılar bir müzenin bir AVM’nin 
hizmet sistemleri üzerine, bir jeotermal elektrik 
santralındaki verimlilik üzerine, şehir su şebeke-
si üzerinden su kullanımı üzerine, geçici bir süre 

Tablo 4. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme Cihazlarında IoT Uygulamasında İlişkiler ve Etkileşimler

A B C D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z

2 İŞLEMLER          è 2
3 YER                  è 3

4 YER                  è 4

5 YER                  è 5

6 6

7 G1 G2 .. Gn V1 V2 .. Vn K1 K2 … Kn A1 A2 … AN Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 Ç6 Ç7 Ç8 Ç9 Ç10 Ç11 Ç12 7
8 Son Kullanıcı 8
9 İşletmeci 9

10 Bakımcı 10
11 Bayi 11
12 Pazarlamacı 12
13 Müşteri hizmetleri
14 R&D 13
15 İtfaiye 14
16 Yerel güvenlik 15
17 Polis 16
18 Diğer 17
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ANALİZ 
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ile araştırma yapmak isteyebilirler. Araştırmacı-
lar kendilerine sağlanacak yetki ile doğrudan veri 
tabanlarına ulaşarak istedikleri çalışmaları yapa-
bilirler. Enerji kullanımı üzerine ihtilafa düşmüş 
apartman sakinlerinin davası için, hakim bilir-
kişiye veri tabanına ulaşma yetkisi verebilir. IoT 
uygulamasının yaygınlaştığı bir şehirde, “enerji 
bütçesi” yöntemiyle metrekare başına enerji tüke-
timin belirlenmesi, denetlenmesi, enerji tüketimi 
ile ilgili toplumsal stratejik hedefler belirlenirken, 
sübjektif yaklaşımlar yerine somut kriterlerin kul-
lanılması mümkün olabilecektir. 

Tablo 4’de 7: P-Z hücrelerindeki çıktılar, IoT ve AI 
ile bütünleşmiş bina hizmet sistemlerinin çıktıları, 
bir diğer deyişle paydaşlara sağlayacağı faydalardır 
ve hiç şüphesiz bu liste daha da gelişecektir. Her 
arakesit hücresi de birden fazla faydayı içerebilir 
(Şekil 3).

Şekil 3. Çok katlı arakesit hücresi

Tablo’daki paydaşlarla, fonksiyonların ve faydala-
rın kesişimi olan renkli hücrelerin bulunduğu alan 
(8:B-8:Z-18:B-18:Z) örneklenmek üzere renklendi-
rilmiş bir alandır. Bu alan bina hizmet sistemleri 
ve IoT tasarımcılarının, bina sahiplerinin ve işlet-
mecilerinin birlikte detaylı olarak belirleyeceği bir 
ilişki ağını temsil edecektir. Hiç şüphesiz binadan 
binaya farklılıklar gösterecektir. 

Tablo 4’de gösterilmeyen bir paydaş grubu daha 
vardır ki, o paydaşlık, söz konusu uygulamaya IoT 
(nesnelerin interneti) ismini vermiştir. Bu paydaş 
grup, internete bağlı ve birbiriyle bilgi alışverişi 
yapan diğer cihazlardır. Cihazlar kendi araların-
da daha etkin enerji kullanımı ve daha iyi konfor 
için bilgi alışverişinde bulunabilirler, ortak girdi 
ölçümleri için tek bir kaynak kullanabilirler. Ör-
neğin bir bina sisteminde, birden fazla cihazın dış 

hava koşullarına ait bilgi gereksinimi, tek bir yerde 
yapılan ölçümlerin paylaşılması ile sağlanabilir. 
Böylelikle aynı işi yapan sensörlerin birden fazla 
cihazda kullanılmasından tasarruf edilmiş olacak-
tır. Bu ortak ölçüm iyi bir meteoroloji istasyonu 
olabilir. İşletme fonksiyonları dışında söz konusu 
istasyondan alınan verilerin depolanması ve uzun 
zamanlı değerlendirilmesi ile yerel ısı adası özel-
likleri belirlenerek, yenilemede müşteriye daha uy-
gun sistem tasarımlarına gidilebilir. Benzeri olarak 
dış hava koşullarının ani (sıcaklık düşümü, kasır-
ga, aşırı yağış vs) değişimine karşı operasyonel 
tedbirler, cihazlar tarafından Devlet Meteoroloji 
İstasyonları’nın tahminleri, yer aldıkları internete 
bağlı veri tabanlarından paylaşılıp değerlendirile-
rek de alınabilir. 

ANTİK IoT: NİLOMETRE

Modern ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve 
soğutma bilimlerinin temellerinin atılması 1600’lü 
yıllara kadar geriye gitmesine rağmen, sensörler 
ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile internetin 
çok yaygın hale gelmesi sayesinde, operasyonel ve-
rimliliği geliştirmesi söz konu olan ve 21.yüzyılın 
ilk çeyreğinde teknoloji dünyasına giren IoT’nin 
gideceği daha çok yol vardır. Tablo 4’deki arake-
sitlerin her biri henüz bilmediğimiz algoritmalarla, 
büyük veri analitikleriyle doldurulmalıdır ki ope-
rasyonel verimliliği arttırmak başarılsın. Bir baş-
ka deyişle IoT sisteminden elde edilen veriler, IoT 
terminolojisindeki tanımıyla veri gölünü oluşturur. 
Bu veri gölünden balık avlayabilmek için iyi balık-
çı olmak gerekir. 

IoT tüm teknoloji dünyasına yeni bir bakış açısı ge-
tirmiştir. O bakış açısı da cihazların ve sistemlerin, 
tasarımlandığı ve planlandığı performansı ile hiz-
met üretip üretmediği sorusuna cevap aramaktır. 
Sayısal örnekler veren Başkan Boyce’un ve tesisat 
mühendisliği uzmanlarının görüşleri olumlu değil-
dir. Olumlu olmamayı gerektiren doğal (kalıtımsal) 
nedenler olduğu gibi plan çevresinin değişimi gibi 
öngörülemeyen nedenler de vardır. Bu bakış açı-
sı altında yapılacak şey operasyon esnasında önce 
ölçmeyi sonra da değerlendirmeyi gerektirmek-
tedir. Modern sensör ve IT teknolojisi artık bunu 
kolaylıkla yapabilmeyi olanaklı kılmıştır. Ancak 
IoT’nin taşıdığı unsurlara sahip bir teknoloji bin-
lerce yıl önce de kullanılmıştır. IoT uygulamasın-
daki ölçme, değerlendirme, veri depolama ve karar 
verme sürecini kullanan bu teknolojinin, Mısırda 
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kökleri MÖ 5000 yıl önceye kadar giden bir uy-
gulamada etkin olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Mısırlı rahipler, uzun seneler boyunca Nil’i çeşitli 
sensörlerle (!) gözlemişlerdir. Kullandıkları sensör-
ler ve veri depolama bulutu, Nil’e doğru inen bir 
merdiven, Nil içindeki bir dikilitaş, Nil ile bileşik 
kap oluşturan kuyular gibi (Şekil 4, 5), batı dünya-
sınca Nilometre olarak anılan yapılardır. 

Mısırlı rahipler her yıl Nil suyunun takvime bağlı 
yüksekliğini, bu sensörler üzerine çizgiler çizerek 

kaydetmişlerdir. Eş zamanlı olarak kaydedilen bir 
başka şey daha vardır. O da Nil’in su seviyesinin 
kaydedildiği andaki sonuçlardır: Yöreyi su bas-
ması, bazı yörelerin su ile çevrilerek uzunca bir 
müddet ada formunda kalmaları, bazı yörelere hiç 
su gitmemesi veya çok su gitmesi, çok fazla suyun 
ekilmiş tohumları alıp götürmesi ve ertesi sene kıt-
lık çekilmesi vs gibi fiziksel sonuçlar. Bu sonuçlar 
ve nedenleri (büyük veri), muhtemelen parşömen 
kağıtlara kaydedilmişlerdir. Rahipler bu verileri 
analiz ederek, Nil’in su seviyesi ile ilgili sonuçları 

Şekil 5. Duvar tipi nilometre

Şekil 4. Nil nehrindeki nilometre tipleri
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arasında zamana bağlı pozitif ilişkiler8 kurmuş-
lardır (veri analitiği). Bu çalışmaların sonucunda 
kalibre edilmiş nilometreler tapınakların içinde 
veya tapınakların hemen yanında inşa edilmiştir; 
bu nilometreler sadece rahipler ve firavunun bizzat 
kendisi tarafından kullanılabilmektedir. Yani sezo-
nunda ve belki de birkaç senelik kuraklık olup ol-
mayacağını ya da kıtlık veya bolluk olacağını (Fi-
ravunun yedi güneş yedi ay görmesi sonucu yedi 
sene bolluk yedi sene kıtlık olarak anlamlandırılan 
rüyası!), insanların adalarda mahsur kalıp kalma-
yacağını, en önce ve sadece rahiplerle firavunlar 
bilmektedir. Sonuç olarak, şimdilerde söylendiği 
gibi verinin güce dönüşmesi, bir 21. Yüzyıl buluşu 
değildir. 

Mısır’ı Müslümanların işgalinden sonra, söz konu-
su nilometre bilgisi imamlar tarafından kullanılır 
olmuştur. Günümüzde de özenle korunan ve tu-

8 Taşma mevsiminde su alttan başlayarak kuyuyu doldurmaya başlar. 
Eğer su seviiyesi 16 cubit (=16 x 0,4573 = 7,3 m) olursa o yılın üretim 
açısından iyi bir yıl olacağı öngörülür. Eğer 16 cubitten az ise kıtlık yılı ola-
caktır. Eğer 19 cubiti geçerse bir katastrofik yıl olacaktır. Ekilen tohumlar 
taşkın tarafından alınıp götürülecektir [Friedman, Z. Nilometer, 21]. 

ristik olarak gezilebilen, müslümanlar tarafından 
Mikyas (al-Mikyas) olarak da adlandırılan Roda 
Nilometresi (Şekil 6), 715 yılında, ilk İslami sik-
keyi de bastıran Halife Abdülmelik (Umayyad Ca-
liph Abd al-Malik ibni Maravan) tarafından inşa 
ettirilmiştir [21]. Bu nilometre üzerindeki ölçü 
cetveli, Mısır’ın 1517 yılında Osmanlı idaresine 
geçmesinden sonra değiştirilmiştir. 1830 yılında 
romanlarıyla meşhur ama aynı zamanda iyi bir gezi 
yazarı olan Alexander Dumas, Mısır’a yaptığı ge-
zide Nilometreleri görmüş ve kitabına gördüklerini 
yazmıştır [22].

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Bir bakış açısıyla, internete bağlı ilgili cihazla-
rın orkestrasyonunu olanaklı kılan IoT, öngörülen 
faydaları ile, literatürde yer aldığı gibi, ısıtma, ha-
valandırma iklimlendirme ve soğutma uygulama-
larının yakın geleceğidir. IoT uygulamasının aşa-
ğıdaki (Tablo 5) faydaları, insanların daha konforlu 
ve çevreyi daha az etkileyen bir dünyada yaşama-
larını sağlayacaktır: 

Şekil 6. Kahire Roda’da Nilometre (el-Mikyas)
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Tablo 5. IoT Uygulamasının Faydaları9

Daha yüksek konfor Plansız durmanın 
azalması

Yüksek operasyonel verim  Daha esnek sistemler

Zamanında - planlı bakım Enerji tüketiminin 
izlenmesi

Daha güvenli Daha güçlü pazarlama 

Daha güvenilir Gelişmiş saha testi 
olanağı

Düşük işletme maliyeti Daha iyi hizmet verme

Daha düşük yatırım 
maliyeti 

Çevre hakkında bilgi 
edinme

Daha iyi çevre

Bu liste ilk ama son değildir. IoT ile oluşacak bü-
yük veri kullanılarak üretilen modeller geliştikçe 
faydaların çeşitliliği artabilecektir. Tablo 4’deki 
boş hücreler tanımlandıkça da IoT etkinliği daha 
belirgin hale gelecektir. 

IoT çok disiplinli bir alandır ve yeni iş alanlarının 
oluşumuna da yol açacaktır. Verinin temini, veri 
gölünden büyük verinin oluşturulması ve bu veri-
lerin analizi ile çalışan mevcut tesisatlarda enerji 
tasarrufuna ve bakıma yönelik yeni algoritma-
ların-modellerin tanımlanması, uygulanması ve 
sonuçların kontrolü böylesine iş alanlarıdır. Muh-
temelen bu iş alanlarına üreticiler olduğu kadar ta-
sarımcılar da sahip çıkacaktır. Yeni bir projede IoT 
mimarisinde yer alan ölçülecek parametrelerin ve 
bunları ölçecek sensörlerin standartlara göre has-
sasiyetlerinin belirlenmesi ve kullanılacak kontrol 
algoritmalarının oluşturulması, veri kullanımının 
yetkilendirilmesi alanları yine, üretim ve mekanik 
tasarım mühendislerinin sorumluluk alanları içine 
girecektir. 

IoT uygulaması ile ilk yılda %8, daha sonraki yıl-
larda %10 ile %30 arasında enerji tasarrufu ya-
pılacağı, IoT’nin etkin bir şekilde destekleyeceği 
kestrimci bakım ile %8 ile %10 arasında maliyet 
düşüsü olacağı öngörülmektedir [20]. Pazarlama 
faaliyetlerinde sunumu yapılan cihazların perfor-
manslarının, cihazların çalıştıkları yerlere bağla-
narak gösterilmesi, pazarlama açısından olumlu bir 
sunum olacaktır. Şüphesiz bu sunumu yapamayan-
lar da olumsuz bir izlenim vermiş olacaklardır. IoT 
uzayı yakın bir gelecekte mühendisliğin tüm alan-

9 Bu tablo, Tablo 4’deki P-Z sütunlarının geliştirilmiş halidir.

larında (ar-ge, eğitim, tasarım, üretim, pazarlama, 
satış, yönetim, vs) kullanılacaktır.

Alışveriş merkezleri, spor kompleksleri, hastane-
ler, eğlence mekanları, kültür merkezleri gibi ka-
palı mekanlarda, hatta açık alanlarda, insanlar IoT 
sayesinde bulundukları konumda havanın kalitesi-
nin ve ısıl konfor şartlarının ne olduğunu ve değişi-
mini çok hassas bir şekilde öğrenebilecekler ve bu 
bilgilere dayalı olarak sonuçları çok etkili olabile-
cek kararlar alabileceklerdir. Örneğin iç hava kali-
tesi uygun olmayan alışveriş merkezlerine, eğlence 
mekanlarına gitmeyeceklerdir; internet yoluyla 
enerji bütçesi sonucunda hesaplanmış enerji tüke-
timinin yüksek olduğunu öğrendikleri konutları 
satın almayacaklardır.

IoT teknolojisinin etkin olarak kullanılabileceği 
bir diğer alan da jeotermal elektrik santralleridir. 
Yaklaşık 1.5 kilometre çaplı bir alandaki üretim 
ve yeniden basma (re-enjeksiyon) kuyuları dahil, 
santralın pek çok bileşeninde (örneğin hava sıcak-
lığına bağlı verimi çok değişen kondenserlerde de) 
IoT uygulanabilir ve bu teknolojiyle hem bakım 
maliyeti düşürülebilir hem de enerji verimliliği ar-
tırılabilir.

İnternete bağlı ve yapay zeka ile bütünleşmiş nes-
neler, elektronik kütüphanede çalışan insan yete-
neklerine sahip olacaklardır. Sağladıkları hizmet 
alanında, gözlemleyip ürettikleri yanında diledik-
leri bilgiye, internetteki kaynaklardan (diğer cihaz-
lar, ilgili kurumlar, otoriteler) ulaşıp, onları analiz 
edip yeni bilgiler, operasyonel modlar üreterek, 
bunları verdikleri hizmetin geliştirilmesinde kul-
lanacaklar, hatta elde ettikleri başarıyı da yayınla-
yacaklardır. 

Literatürde yer aldığı gibi, “(IoT) ile ısıtma, hava-
landırma ve iklimlendirme sektöründe (HVAC) bir 
DEVRİM olacak mıdır? Evet ve zaten halihazırda 
olmaktadır” [23]. 
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Islak Tip Soğutma Kulelerinde Dolgu 
Yüksekliğinin Performansa Etkisinin Deneysel 
İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışmada ıslak tip soğutma kulelerinde dolgu yüksekliğindeki değişikliklerin 
performansa etkisi incelenmiştir. Deneysel olarak yapılan çalışmalarda dört farklı 
yükseklikteki dolgunun ampirik hesaplama katsayıları çıkartılmıştır. Dezavantaj-
ları ve avantajları incelenmiştir. 1.500, 1.800, 2.100 ve 2.400 mm’lik dolgu yüksek-
liklerinde performans testleri yapılmıştır. Bu testlerde termal giriş çıkış sıcaklıkları 
ölçülmüş ve sonucunda termal hesaplama korelasyon katsayıları çıkartılmıştır. 
Termal performans testlerinin yapıldığı sırada dolgudaki basınç kaybı değeri de 
her koşulda ayrı ayrı ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucunda da farklı dolgu yüksek-
liklerinde, hava hızlarında ve su yüklerindeki hava direnci değerlerini veren gra-
fikler elde edilmiştir.
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ABSTRACT

In this study, the effect of fill height changes on thermal performance of wet cooling 
towers are investigated. In the experimental study, four different cooling fill height’s 
empirical calculation coefficients are found. Disadvantages and advantages are 
examined. Performance tests were performed at fill heights of 1.500, 1.800, 2.100 
and 2.400 mm. In these tests, thermal input output temperatures were measured 
and thermal correlation coefficients were calculated. During thermal performance 
tests, the pressure loss value on cooling fill was measured separately in each con-
dition. With these measurements, graphs were obtained for different fill heights, air 
velocity and water loading values.

Keywords
Evaporative Cooling, Cooling Tower, Open Circuit Cooling Tower, Wet Type Cool-
ing Tower. 

Geliş Tarihi : 22.10.2018
Kabul Tarihi : 30.01.2019

Experimental Analyses of Cooling Fill Height 
Effect on Wet Cooling Towers Performance

Zengin, G., Onat, A., Islak Tip Soğutma Kulelerinde Dolgu Yüksekliğinin Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 461-475, 17-20 Nisan 2019. 

Tesisat-175.indd   20 28.02.2020   16:06



ARAŞTIRMA MAKALESİ

21Tesisat Mühendisliği - Sayı 175 - Ocak/Şubat 2020

1. GİRİŞ

Soğutma kuleleri ısı ve kütle transferi ile su soğu-
tan endüstriyel ünitelerdir. Sıcak su, dağıtıcı fıski-
yeler vasıtasıyla film tipi dolgu bloklarının veya 
sıçratma tipi dolgu yapılarının üzerine püskürtü-
lerek atmosfer havası ile su arasında geniş yüzey 
alanları oluşturulması sağlanır. Havanın ortama 
girişi mekanik çeşitli soğutma kulelerinde fan ve 
mekanik grup vasıtasıyla olurken doğal çekişli 
soğutma kulelerinde basınç dengesi ile sağlanır. 
Bu işlem sırasında çevrimdeki suyun bir kısmı gi-
ren havanın doymamış formda olması dolayısıyla 
buharlaşır. Su buharlaşırken bir yandan da enerji 
transferi olur bu enerji transferi ile de çevrim suyu 
soğur [1]. Şekil 1’de enerji santralinin su soğutma 
devresi görülmektedir. 

Türbin çıkış buharı, basıncı ve ısı enerjisi azalmış 
entalpisi düşmüş çürük buhar, yüzey kondenserine 
giriş yaptıktan sonra soğutma kulesinden gelen so-
ğuk su boruların dış yüzeyiyle temas ederek buha-
rın yoğuşmasını sağlar. Bu yoğuşma sırasında sıvı 
faza geçen türbin çıkış buharı pompalar ile kazana 
giderek çevrimine devam eder. Bunun yanı sıra so-
ğutma kulesinden gelen suyun çevrimi ise yüzey 
kondenserinden sonra sıcaklığı ve entalpisi yüksel-
miş şekilde geri dönerek soğutma kulesinin sıcak 
su hattına gider [3].

Sıcak su soğutma kulesinde önce su dağıtım ko-
lektörlerine gönderilir. Sonrasında fıskiyelerde 
dağıtılarak, küçük su damlacık-
ları olacak şekilde dolguların 
üzerine püskürtülür. Dolgunun 
alt kotundan gelen soğuk ve en-
talpisi düşük hava sürekli ola-
rak yüksek ısı ve kütle transfer 
alanlarında temas kurar. Bu süre 
zarfında kuru hava neme doyar-
ken bir miktar soğutma suyu 
buharlaşır. Soğutma kulesine 
sıcaklığı ve entalpisi yüksek ola-
rak giren soğutma suyu soğuk 
olarak havuzda toplanırken, at-
mosfer havası yaklaşık %100’e 
kadar neme doymuş ve entalpisi 
yükselmiş şekilde bacadan kule 
ortamını terk eder. Burada hava-
nın aldığı enerji ile suyun verdiği 
enerji birbirine eşittir. Bu denk-
lik soğutma kulesindeki genel ısı 

transfer denkliğini oluşturmaktadır. Kaybedilen su 
miktarı da sürüklenen ve buharlaşan su miktarına 
eşit olarak soğutma kulesinin kütle transfer denkli-
ğini oluşturmaktadır. Soğutma kulelerinde soğut-
ma rejimine ve ısı transfer rejimi gibi temel kriter-
lere bağlı olarak ortalama buharlaşma oranı çevrim 
su debisinin yaklaşık %1-3’ü kadardır [4].

Literatürde ve sektörde çokça farklı tipte dizayn 
çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmada karşı 
akışlı ve mekanik çekişli ıslak tip soğutma kulesi 
ile performans testleri yapılmıştır. Bu tip soğutma 
kulelerinde atmosfer havası ünite içerisine ünitenin 
alt kotunda bulunan panjurlardan giriş yapar. Son-
rasında yatayda iki tarafı akışa kapalı fakat dikey-
de iki tarafı açık olan dolgudan aşağıdan yukarıya 
doğru hareket eder. Karşılaştığı dirençler yani geç-
tiği bölgeler sırasıyla hava giriş panjuru, yağmur-
lama bölgesi, dolgu bölgesi, spreyleme bölgesi, su 
dağıtım hattı, damla tutucu bloklar ve aksiyal fanın 
giriş kısmından oluşmaktadır. Bu bölgelerin sade-
ce yağmurlama, dolgu ve spreyleme bölgelerinde 
ısı ve kütle transferi yapılmaktadır [5]. Diğer böl-
gelerin görevleri soğutma kulesinin sürekliliğinin 
sağlanması içindir. Şekil 2’de mekanik çekişli bir 
karşı akışlı soğutma kulesinin genel çalışma pren-
sibi gösterilmektedir. Detay özellik olarak panjur, 
dolgu blokları ve damla tutucular farklı bölgelerde 
olduğu için toplam basınç kayıpları çapraz akışlı 
soğutma kulelerine kıyasla bir miktar daha fazla 
olmaktadır. [6]

Şekil 1. Enerji santralinin su soğutma devresi [2]
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2. TEST DÜZENEĞİ ve KULLANILAN 
EKİPMANLAR

Soğutma kulelerinin performans ve basınç kaybı 
eğrileri için data kayıtları yapılırken Arnavutköy/
İstanbul’da bulunan bir performans test istasyo-
nu kullanılmıştır. Test istasyonumuzda kullanılan 
alandaki ana mekanik ekipman listesi ve teknik 
özellikleri aşağıda madde madde belirtilmektedir.

2.1. Sıcak Su Hattı Ekipmanları

Tesise ısı yükü oluşturması için maksimum 500 
kW’lık ısı yükü oluşturacak bir kazan sistemi bu-
lunmaktadır. Kazan sistemi çift brülörlü olduğu 
için değişken ısı yükleri konusunda da esneklik 
sağlamaktadır. Kazan üzerindeki kontrol panosu 
sayesinde ısı yükü sabitlemesi ve sıcak suyun or-
talama aralığı belirlenebilmektedir. Toplam tesisat 
direnci 0,8 bar olduğu koşulda 50 m3/h su basacak 
şekilde dizayn değerleri bulunmaktadır. 

2.2. Plakalı Tip Isı Değiştirici

Plakalı tip ısı değiştirici, kazandan gelen sıcak su 
ile soğutma kulesinden gelen su arasında ısı trans-
ferini yapan elemandır. Buradaki temel amaç so-
ğutma kulesinde atmosferle direkt temas halindeki 
çevrim suyunun kazan hattına karışmasını engel-
lemektir. 

2.3. Soğutma Kulesi Çevrim 
Suyu Pompası

Plakalı tip ısı değiştiricide soğuk 
su hattındaki suyu soğutma ku-
lesine göndermekle görevli pom-
padır. Sistemimizde test yapıldı-
ğı sırada 1 asıl ve 1 yedek olmak 
üzere 2 adet in-line tipi pompa 
kullanılmıştır. Maksimumda 67-
70 m3/h su debisine ulaşan bir su 
debisi çevrimi sağlanmıştır. 

2.4. Test Soğutma Kulesi

Performans testleri sırasında 
kullanılan soğutma kulesi test 
amaçlı dizayn edilmiş olup fark-
lı tipte dolguların testine olanak 
sağlayabilmektedir. Tablo 1’de 
soğutma kulesinde kullanılan 
malzemeler ve diğer özellikler 
verilmektedir.

Tablo 1. Soğutma Kulesi Özellikleri

Dış Kaplama Camelyaf Takviyeli Polyester
Fan Tipi Aksiyal Fan (Üstten Çekişli)
Tahrik Tipi Direkt Akuple Motor
Fan Kanat Malzemesi Alüminyum
Fan Kanat Sayısı 4
Fan Çapı 1.200 mm
Fan Kanat Profili Airfoil (Uçak Kanadı Tipi)
Motor Gücü 5,5 kW
Motor Hızı 960 d/d
Dolgu Tipi PVC Film Tipi Dolgu
Dolgu Hatvesi 19 mm
PVC Film 
Oryantasyonu

60°, Çapraz

Dolgu Yükseklikleri 1.500, 1.800, 2.100, 2.400 mm
Su Dağıtım Sistemi 12 Adet Fıskiye
Kule İç Eni 1.850 mm
Kule İç Boyu 1.850 mm
Toplam Kule 
Yüksekliği

7.500 mm

Şekil 3’de performans testlerinde kullanılan soğut-
ma kulesi deney düzeneğinin fotoğrafı gösteril-
mektedir. Dolgulardaki su dağıtımını ve fan dönü-
şünü izlemek için 2 adet sahanlığı bulunan servis 
merdiveni bulunmaktadır.

Şekil 2. Karşı akışlı soğutma kulesi çalışma prensibi [7]
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Resim üzerinde de gösterildiği üzere kulenin hava 
girişi alt kottan yapılmaktadır. Hava giriş seviye-
sinden 2.400 mm’ye kadar dolgu eklemesi yapıla-
bilmektedir. Bunun dışında su dağıtım noktası ve 
örnek bir hava tarafı basınç kaybı ölçüm noktası 
gösterilmektedir.

2.5. Kullanılan Ölçüm Cihazları

Test sisteminde performans testi yapılırken sıcak-
lık, basınç ve debi kontrolü için cihazlar kullanıl-
mıştır. Bu cihazlar scada sistemi ile kaydedilip de-
taylı analizlerin oluşturulması sağlanmıştır. 

2.5.1. Sıcaklık ölçümlerinde kullanılanlar

Testler sırasında kullanılan sıcaklık transmitterleri 
yüksek hassasiyete sahip ve dış ortamda kullanıma 

uygun olarak seçilmiştir. Tablo 2’de detaylı özel-
likleri belirtilmektedir;

Isı transferi su dağıtım sisteminden sonra olmadı-
ğı için hava tarafı sıcaklık ölçüm transmitterleri su 
dağıtım hattının üzerine yerleştirilmiştir. 2 adet 
olmasının nedeni ise testler sırasında biri bozuldu-
ğunda diğeri ile arasında ölçüm farkı oluşacaktır. 
Bu sayede kalibrasyonun bozulduğunun fark edil-
mesi sağlanacaktır. Tablo 3’de su tarafı sıcaklık 
transmitterlerinin özellikleri verilmektedir.

Su tarafındaki dalma boyunun hava tarafında-
kinden kısa olmasının nedeni hava kanalı 1.850 x 
1.850 mm iken su hattındaki boruların DN 100 öl-
çülerinde olmasından kaynaklıdır. Yine bir önceki 
ölçümdeki gibi asıl ve yedekli ölçüm bulunmakta-
dır.

2.5.2. Hava tarafı basınç ölçüm cihazları

Fark basınç transmitteri hava tarafı basınç kaybı 
ölçümünde kullanılan en kritik ekipmandır. Hava 
hızındaki değişime göre dolgu üzerindeki fark ba-
sınç değeri, farklı noktalardan ölçüm yapılmıştır.

2.5.3. Debimetre

Soğutma kulesine giden su miktarını ölçmekte 
kullanılmıştır. Debimetrenin bulunduğu hattın öl-
çüsü DN 150 olduğu için debimetrenin de giriş çı-
kış ölçüleri DN 150’dir. Ölçümde herhangi bir hata 
olmaması açısından düz bir boru üzerinde ölçüm 
alınmıştır.

2.5.4. Yaş termometre sıcaklığı ölçüm cihazları

Bu cihazlar sıcaklık transmitteri ve ıslak tutmak 
için bulunan bir hazne ile birlikte çalışmaktadır. 
Üzerlerinde bulunan vantilatör sayesinde de sürek-
li olarak hava akışı sağlayarak daha net bir sıcaklık 
değeri elde edilmesini sağlamaktadır. 

Şekil 3. Soğutma kulesi deney düzeneği

Tablo 2. Hava Tarafı Sıcaklık Transmitteri 
Özellikleri

Sıcaklık Ölçüm Aralığı 0 – 100 °C
Dalma Boyu (Ölçüm Probu) 1.000 mm
Konum Su dağıtım hattının 

üzerinde
Sinyal 4 – 20 mA
Adet 2

Tablo 3. Su Tarafı Sıcaklık Transmitterinin 
Özellikleri

Sıcaklık Ölçüm Aralığı 0 – 100 °C
Dalma Boyu (Ölçüm Probu) 60 mm
Konum Sıcak su hattında

Soğuk su hattında
Sinyal 4 – 20 mA
Adet 2 + 2 (Toplamda 4 adet)
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3. PERFORMANS TESTLERİ ve ANALİZ 
SONUÇLARI

3.1. Termal Performans Testleri

Soğutma kulelerinin dolgu performansları üzerin-
de deneysel analiz yapılırken termal performans ve 
dolgu dirençleri üzerinde durulmuştur. Bir önceki 
bölümde bahsedilen ölçüm cihazlarından alınan 
değerler sistem rejime oturduğundan itibaren mi-
nimum 1 saat stabil ölçüm alınarak elde edilmiştir. 

Bir dolgu tipinin eğrisini oluşturmak için pek çok 
termal şartta test yapılması gerekmektedir. Bu ça-
lışmada analiz sırasında 20 farklı koşulda su ve 
hava debisi değiştirilerek test yapılmıştır. Aşağıda 
1.500 mm yüksekliğindeki dolgunun bazı şartlar-
daki ölçüm sonuçları gösterilmiştir.

3.1.1. Ölçüm No: 1

Tablo 4’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test 
sonuçları Şekil 4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4. Ölçüm-1 Şartları

Su Debisi 67 m3/h
Hava Hızı 2,75 m/s
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri 50 Hz

3.1.2. Ölçüm No: 2

Tablo 5’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test 
sonuçları Şekil 5’de gösterilmektedir. 

Tablo 5. Ölçüm-2 Şartları

Su Debisi 67 m3/h
Hava Hızı 1,65 m/s
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri 30 Hz

Şekil 4. Örnek test sonuç grafiği-1

Tsg1: Su giriş sıcaklığı ölçümü yapan 1 nolu transmitter sonucu
Tsç1: Su çıkış sıcaklığı ölçümü yapan 1 nolu transmitter sonucu
Twb1: Yaş termometre sıcaklığı ölçümü yapan 1 nolu transmitter sonucu

Şekil 5. Örnek test sonuç grafiği-2
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3.1.3. Ölçüm No: 3

Tablo 6’da su debisi ve hava hızı değerlerinin test 
sonuçları Şekil 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6. Ölçüm-3 Şartları

Su Debisi 52 m3/h
Hava Hızı 2,25 m/s
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri 40 Hz

3.1.4. Ölçüm No: 4

Tablo 7’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test 
sonuçları Şekil 7’de gösterilmektedir. 

Tablo 7. Ölçüm-4 Şartları

Su Debisi 35 m3/h
Hava Hızı 2,50 m/s
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri 45 Hz

3.1.5. Ölçüm No: 5

Tablo 8’de su debisi ve hava hızı değerlerinin test 
sonuçları Şekil 8’de gösterilmektedir. 

Tablo 8. Ölçüm-5 Şartları

Su Debisi 17 m3/h
Hava Hızı 2,85 m/s
Fan Motoru Frekans Konvertörü Değeri 50 Hz

Şekil 6. Örnek test sonuç grafiği-3

Şekil 7. Örnek test sonuç grafiği-4

Şekil 8. Örnek test sonuç grafiği-5
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3.2. Chebyshev Teoremiyle Merkel Yaklaşımı

Soğutma kuleleri performansı hesaplamada genel-
likle Poppe, Merkel ve e-NTU metotları kullanılır. 
Bu metotlardan en yaygını Merkel’dir ve çalışma-
mızda Merkel’e göre analiz edilip sonuçlar çıkar-
tılmıştır.

Chebyshev teoremi kullanılarak Merkel yaklaşımı 
kolaylaştırılarak hesaplanabilirliği artırılmıştır. 
Aşağıdaki formülde Merkel yaklaşımının formülü 
belirtilmektedir.

  

(1)

Yukarıdaki eşitlğin Chebyshev teoremiyle genişle-
tilmiş hali aşağıdaki formül dizisinde belirtilmiş-
tir.

(2)

Daha önceki formüller birleştirilerek değerlendiril-
diğinde aşağıdaki ifade (4) elde edilmektedir.

3.3. Termal Test Sonuçlarından Merkel 
Yaklaşımına Göre Dolgu Katsayılarının 
Oluşturulması

Merkel’e göre dolguların performansını hesap-
layıp soğutma kulesi tasarımı yapılabilmesi için 
dizaynda kullanılacak dolgunun performans kat-
sayılarının bilinmesi gerekmektedir. Çalışmanın 
bu bölümünde elde edilen test sonuçlarından dol-
gu katsayıları çıkartılacaktır. Çalışma kapsamında 
dört farklı yükseklikteki dolgunun katsayıları çı-
kartılmıştır. Test sonuçları ile L/G – KaV/L eğrileri 
oluşturulmuştur.  Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11, Şekil 
12’de farklı dolgu yüksekliklerine ait dolguların 
performans testi sonuçları belirtilmektedir.

(3)

(4)

Şekil 9. 1.500 mm yüksekliğindeki dolgunun performans 
eğrisi

Şekil 10. 1.800 mm yüksekliğindeki dolgunun 
performans eğrisi

Şekil 11. 2.100 mm yüksekliğindeki dolgunun 
performans eğrisi

Şekil 12. 2.400 mm yüksekliğindeki dolgunun 
performans eğrisi
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Farklı şartlarda alınan ölçüm sonuçlarında katsa-
yılar farklı gelmektedir. İleriye dönük yapılacak 
dizaynlarda değerler arasında uyum olması açısın-
dan dolguların n katsayılarının eşitlendiği 5. grafik 
aşağıda gösterilmektedir.

Şekil 13’de düzeltilmiş dolgu eğrilerinin tablosu 
bulunmaktadır.

Eş n katsayılarıyla hesaplandığında eğri kıvrımları 
da aynı oranda değiştiği için daha derli toplu so-
nuçlar elde edilebilmektedir. Şekil 13’teki eğrilerin 
c ve n katsayıları Tablo 9’da gösterilmektedir.

Tablo 9’da dolgu yüksekliklerine göre dolgu c kat-
sayısı belirtilmektedir.

Görüldüğü üzere dolgu yüksekliği arttıkça c de-
ğerinde belirli bir artış gözlenmektedir. n katsa-
yısının sabit bırakılmasının nedeni dolgu formu 

değişmediği için eğri eğiminin de değişmemesi 
gerekliliğinden kaynaklanmaktadır.

3.4. Basınç Kaybı Test Sonuçları ve Analizi

Soğutma kulesi termal değerleri analiz edilirken eş 
zamanlı olarak basınç kaybı değerleri de okunarak 
analiz sonuçları desteklenmiştir. Aşağıdaki grafik-
lerde dolgu yüksekliği değişimlerinin, benzer hava 
hızlarında ve değişken su yüklerindeki direnç de-
ğerleri gösterilmektedir. 

Şekil 13. Dolgu yüksekliklerine göre performans eğrileri

Şekil 14. 1.500 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri

Tablo 9. Dolgu Yüksekliklerine Göre Performans 
Katsayıları

Dolgu Yüksekliği (c) katsayısı (n) katsayısı
1.500 mm 2,95 -0,74
1.800 mm 3,72 -0,74
2.100 mm 4,75 -0,74
2.400 mm 5,50 -0,74
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Şekil 15. 1.800 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri

Şekil 16. 2.100 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri

Şekil 17. 2.400 mm’lik dolgunun basınç kaybı değerleri
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Şekil 14, Şekil 15, Şekil 16 ve Şekil 17’de dolgu-
lardaki farklı hava hızlarına ve su yüklerine göre 
basınç kayıpları belirtilmektedir.

Grafiklerde de görüldüğü üzere dolgu yüksekliği 
arttıkça hava tarafındaki direnç de orantılı olarak 
artmaktadır. Aynı şekilde hava hızı ve su yükü ba-
sınç kaybına pozitif efekt göstermektedir.

4. SONUÇ

Yapılan çalışmalar boyunca 19 mm hatveli PVC 
yapraklı çapraz film tipi dolgu blokları 1.500, 
1.800, 2.100 ve 2.400 mm yüksekliklerde test edil-
miştir. Her bir dolgu yüksekliğinin termal perfor-
mans katsayılarının çıkartılması için toplamda 20 
farklı su ve hava debisi noktasında minimum 1 
saatlik ölçüm sonuçları alınmıştır. Alınan test so-
nuçları sonrasında hesaplama algoritmasına göre 
analiz edilerek grafiklere dökülmüş, performans 
katsayıları ve direnç eğrileri oluşturulmuştur.

Şekil 13 incelendiğinde 4 farklı yükseklikteki dol-
gunun birbirleri arasındaki performans karşılaş-
tırması gösterilmektedir. Performansı en düşük 
olan 1.500 mm’lik dolgu olurken en yüksek olanı 
da 2.400 mm’lik yüksekliğe sahip olandır. Her 300 
mm’lik dolgu yüksekliği artışında belirli miktarda 
performans artışı sabit kalmıştır.

Şekil 14, Şekil 15, Şekil 16 ve Şekil 17 incelen-
diğinde bir önceki paragrafta belirtilen 4 farklı 
yükseklikteki dolgunun değişken hava hızı ve de-
ğişken su yükündeki hava tarafı direnç değerleri 

gösterilmektedir. Grafikler incelendiğinde de en 
düşük direnç değeri 1.500 mm’lik dolguda ölçü-
lürken en yüksek değer de 2.400 mm’lik dolguda 
ölçülmüştür. 

Soğutma kuleleri dizaynında dolgu yüksekliği ne 
kadar artırılırsa performans o kadar artmaktadır, 
lakin bu artışla birlikte hava tarafı direnci de art-
maktadır. Direnci direkt olarak ihtiyaç duyulan 
motor mil gücünü etkileyecek bir faktördür. Dü-
şük direnç değerleri nedeniyle enerji verimliliği 
en yüksek dolgu 1.500 mm’lik olandır. Fakat dar 
alanlarda yüksek ısı transfer kapasitesi için daha 
yüksek dolgulara ihtiyaç duyulabilir.
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Yüzey Eğimlerinin Güneş Enerjisi Potansiyeline 
Etkisi

ÖZ

Mevcut sistemlere alternatif olarak güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynak-
larını kullanmak, gerek çevre gerekse ekonomik açıdan büyük önem arz etmektedir. 
Enerji dönüşüm sistemlerinin verimli kullanımı, bu sistemlerin maliyetini azalta-
caktır. Güneş enerjisi ve uygulamalarında, panellerin yüzeyle hangi eğim açısında 
olması gerektiği tasarımda önemli parametreler arasında yer alır. Bu çalışmada, 
Ardahan ilinde yılın her bir günü için optimum eğimli yüzeylere gelen günlük top-
lam güneş ışınım şiddeti değerleri hesaplanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 
Yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş ışınım değerleri ile mukayese edildiğinde, 
yılın her bir günü için optimum eğim açılı yüzeylerde %17,0 ile en fazla artış elde 
edilirken, %3,4 ile en az artış β=ϕ+15° eğim açılı yüzeylerde elde edilmiştir.
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ABSTRACT

As an alternative to existing systems, using renewable energy sources such as so-
lar energy is of great importance in terms of both environment and economy. The 
efficient use of energy conversion systems will reduce the cost of these systems. In 
solar energy and its applications, the inclination angle of the panels to the surface 
is one of the important parameters in the design. In the study, the daily global solar 
radiation values that come to optimum inclined surfaces for each day of the year 
in Ardahan are calculated and the results are evaluated. Compared to the yearly 
total solar radiation values arriving to the horizontal surface, while the maximum 
increase of 17.0% is obtained for the surfaces with optimum inclination angle for 
each day of the year, the minimum increase of 3.4% is obtained for the surfaces with 
β=ϕ+15° inclination angle.
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1. GİRİŞ

Gelişmekte olan ülkelerde enerji ihtiyacına olan 
talep her geçen gün artmaktadır. Fosil kökenli ya-
kıtlar, tüm dünyada ve ülkemizde, enerji ihtiyacını 
karşılamada halen en temel kaynaklarından biri 
olarak yer almaktadır. Ancak, fosil yakıtların aşı-
rı kullanımı sonucu açığa çıkan CO2 başta olmak 
üzere tüm zararlı emisyonlar, atmosferi kirletmek-
te ve küresel ısınmaya olumsuz yönde etki etmek-
tedir. Bu sebeple, sürdürülebilir ve çevre dostu 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için 
gerekli adımlar hızla atılmalıdır. Bu bağlamda, ül-
kemizin potansiyeli de dikkate alındığında güneş 
enerjisi, üzerinde çalışma yapılabilecek en önemli 
yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir.

Artık günümüzde ısıtma, kurutma, soğutma, elekt-
rik ve sıcak su elde etmek için güneş enerjisi, ar-
tarak kullanılan önemli enerji kaynaklarından sa-
yılmaktadır. Güneş enerjisinden maksimum fayda 
sağlamak için güneş panellerinin yatay düzlemle 
belirli açılarda yerleştirilmesi gerekmektedir.

Açık literatürde, farklı bölgeler için çeşitli araş-
tırmacılar tarafından güneş panellerinin optimum 
açılarının hesaplanması konusunda çok sayıda ça-
lışma yapılmıştır [1-8].

Al-Sayyab vd. [1] tarafından, Basra şehrinde foto-
voltaik panellerin eğim açılarındaki değişiminin, 
bu panellerde üretilen güç üzerindeki etkisini de-
ğerlendirmeye yönelik teorik ve deneysel bir ça-
lışma yapılmıştır. Hesaplamalar neticesinde Basra 
şehri için optimum yıllık eğim açısının 28° olduğu 
tespit edilmiştir.

Dünya üzerinde farklı ülkelerde ve farklı bölgeler 
için de benzer çalışmalar bulunmaktadır. Lv vd. [2] 
tarafından yapılan bir çalışmada, ısıtma mevsimi 
boyunca Lhasa’da kurulu güneş toplayıcılarının 
optimum eğim açısını ve tam güneyden sapma 
(yönlendirme) açılarını belirlemek için optimize 
edilmiş bir matematiksel model geliştirilmiş ve 
kullanılmıştır. 

Zang vd. [3] çalışmalarında, tipik meteorolojik ve-
rilerden elde edilen aylık ortalama günlük global 
güneş ışınımı verilerine dayanarak, direk ekvatora 
karşı yerleştirilen eğimli yüzeylerdeki aylık ortala-
ma günlük global güneş ışınımını tahmin etmede 
kullanılmak üzere optimum eğim açılarını elde et-
mek için basit ve üniversal bir metot geliştirmişler-
dir. Çalışmada, farklı iklimlere sahip altı bölge için 

fotovoltaik panellerin aylık, mevsimsel ve yıllık 
optimum eğim açıları hesaplanmıştır. 

Conceiçao vd. [4] tarafından Güney Portekiz böl-
gesinde fotovoltaik bilgi sisteminden alınan veriler 
ile kirlenme faktörünün de dâhil edildiği etkili bir 
ışınım modeli geliştirilmiştir. Elde edilen model ile 
kirli PV sistemleri için optimum eğim açısı hesap-
lanmıştır. Ayrıca, enerji üretimindeki artış ve eğim 
açısını değiştirme maliyetleri arasındaki dengeyi 
göz önünde bulundurarak, en iyi tasarımı seçmek 
için bir ekonomik analiz de yapılmıştır.

Nfaoui ve El-Hami [5] tarafından, herhangi bir 
eğim ile yerleştirilen güneş paneli yüzeyinde-
ki toplam güneş ışınımını tahmin etmek için bir 
MATLAB programı kullanılmıştır. Çalışmada, 
maksimum enerjinin güneş panelleri tarafından 
absorbe edilebileceği doğru açıyı belirlemek için 
bir uygulama geliştirilmiştir. Khouribga şehrine 
göre aylık, mevsimsel ve yıllık güneş ışınımı için 
optimum eğim açısı belirlenmiş ve Fas şehirlerinde 
optimum eğim açısına bağlı olarak güneş kazanım 
tablosunu oluşturmak için aynı yöntem kullanıl-
mıştır. 

Abdeen vd. [6] tarafından yapılan bir çalışmada, fo-
tovoltaik sistemden elde edilen enerjiyi maksimum 
düzeye çıkarmak için PV sistemin performansı çöl 
şartlarında detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmada 
çıkış gücü, test süresi boyunca farklı eğim açıla-
rında temizlenmiş ve tozlu güneş panelleri için 
ölçülmüştür. Ayrıca, panel yüzey sıcaklığının per-
formansa etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Gü-
neş panellerinin yüzeyindeki toz birikiminin çıkış 
gücünü azalttığı, azalma oranının temizlenmemiş 
günlerin sayısına ve eğim açısına bağlı olduğu ifa-
de edilmiştir. 

Jacobson ve Jadhav [7], dünya üzerindeki tüm ül-
keler için fotovoltaik (PV) panelin optimum eğim 
açılarının tahmini konusunda bir çalışma yap-
mışlardır. Panellerin optimum eğim açıları Ulusal 
Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’ndaki bir prog-
ramdan temin edilmiştir. Çalışmada, enlem açısı-
nın bir fonksiyonu olarak optimum eğim açısı için 
üçüncü dereceden basit polinomal bir eşitlik elde 
edilmiştir.

Yadav vd. [8] tarafından yapılan çalışmalara farklı 
bir boyut katılarak kentsel uygulamalara yönelik 
binaya entegre edilmiş PV termal sistemler saye-
sinde güneş enerjisini kullanarak bir binanın sıfır 
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enerjili bina haline dönüştürülmesi için modeller 
geliştirilmiştir. Çalışmada, hâlihazırda bulunan 
matematiksel bir model üzerinden kentsel bir böl-
ge olması dolayısıyla gölge etkisinin dâhil edildi-
ği değiştirilmiş yeni bir model elde edilmiştir. PV 
termal sistemin etrafında çevrelenmiş binaların 
genişlik, kat yüksekliği ve yatay mesafenin de-
ğişimi ve gölge efektleri dikkate alınarak panelin 
optimum eğim açısı, izolasyonu ve performansı 
değerlendirilmiştir. 

Dünya üzerinde yapılan bu çalışmalar dikkate 
alındığında Türkiye’de değişik bölgeler için ben-
zer çalışmalar yer almaktadır. Çalışmalar; genel-
likle aylık optimum, mevsimlik ve yıllık eğim açı 
hesaplamaları ile model geliştirme odaklıdır. Bu 
çalışmada, Türkiye’nin kuzey doğusunda, deniz 
seviyesinden 1.800 m yükseklikte ve 41,07 enle-
minde yer alan Ardahan ili için Ocak 1’den itibaren 
yılın her bir günü için 0-90° arasında bir derecelik 
artımlarla elde edilen eğimli yüzeylere gelen top-
lam güneş ışınım şiddeti değerleri, MATLAB’da 
hazırlanan bir program ile hesaplanmıştır. Ayrıca 
günlük optimum eğim açılı, aylık ortalama opti-
mum eğim açılı, yıl boyunca sabit enlem açısına 
göre eğimli, mevsimlik eğim açılı ve diğer eğim 
açılı yüzeylere gelen yıllık toplam güneş ışınım de-
ğerleri hesaplanmış ve yatay düzleme gelen ışınım 
değerleri ile mukayese edilmiştir. 

2. EĞİMLİ YÜZEYE GELEN GÜNEŞ 
IŞINIMI

Eğimli yüzeylere gelen toplam güneş ışınım de-
ğerlerinin hesaplanmasında, yatay düzleme gelen 
toplam ve yayılı ışınım değerlerine ihtiyaç du-
yulmaktadır. Bu çalışmada, yatay düzleme gelen 
günlük toplam güneş ışınım değerleri (H), Devlet 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınmış, yayılı 
ışınım değerleri (Hd) ise literatürde yer alan basit 
bir korelasyondan hesaplanmıştır. 

Yüzey azimut açısı, γ= 0° olduğu tam güneye ba-
kan eğik düzlemlere gelen aylık ortalama günlük 
toplam güneş ışınım değerleri (HT), Eş. (1) yardı-
mıyla hesaplanabilir. 

HT= RH (1)

Burada H, yatay yüzeye gelen aylık ortalama gün-
lük toplam güneş ışınım miktarıdır. R ise, eğik 
düzlem üzerine gelen günlük ortalama toplam gü-
neş ışınımının, yatay yüzeye gelen günlük ortala-

ma toplam güneş ışınımına oranıdır. R değeri, eğik 
yüzey üzerine direkt, yayılı ve yansıyarak gelen 
ışınımlar göz önüne alınarak Liu ve Jordan [9] tara-
fından verilen aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır.

R=[1-(Hd/H)]Rb+Hd[(1+cosβ)/2H]+ρ[(1-cosβ)/2] (2)

Burada Hd, aylık ortalama günlük yayılı ışınım, Rb 

eğik düzlem üzerine gelen direkt ışınımının, ya-
tay yüzeye gelen direkt ışınımına oranı, β yüzeyin 
eğim açısı ve ρ çevrenin yansıtma katsayısı olup, 
bu değer ρ= 0,2 olarak alınmıştır. Rb değeri, doğ-
rudan ekvatora bakan yüzeyler için Liu ve Jordan 
[10] tarafından verilen aşağıdaki eşitlik ile hesap-
lanmıştır.

Rb=[cos(ϕ-β)cos(δ)sin(ωs’)+ωs’(π/180)sin(ϕ-β)sin(δ)] 
/ [cos(ϕ)cos(δ)sin(ωs)+ωs(π/180)sin(ϕ)sin(δ)] (3)

Burada ϕ enlem, δ deklinasyon açısı, ωs güneş ba-
tış saat açısı ve ωs’ eğik yüzeyin güneş batış saat 
açısıdır. Deklinasyon açısı (δ) Cooper [11] eşitliği, 
güneş batış saat açısı (ωs) ve eğik yüzeyin güneş 
batış saat açısı (ωs’) aşağıdaki eşitlikler ile hesap-
lanabilir [12]:

δ= 23,45sin[360(n+284)/365] (4)

ωs= arccos[−tan(ϕ)tan(δ)] (5)

ωs’= minarccos[−tan(ϕ)tan(δ)]} (6)

                
arccos[−tan(ϕ-β)tan(δ)]

Yatay yüzeye gelen yayılı (difüz) ışınım (Hd) de-
ğeri Page [13] tarafından verilen Eş. (7) ile hesap-
lanabilir:

Hd= H[1,00 - 1,13(KT)] (7)

Burada, KT berraklık indeksi olup Eş. (8) ile hesap-
lanabilir.

KT= H/Ho (8)

Burada Ho, atmosfer dışında yatay yüzeye gelen 
günlük toplam ışınım değeri olup Eş. (9) bağıntısı 
ile hesaplanabilir [12]:

Ho= (24∙3600∙Isc)/π[cos(ϕ)cos(δ)sin(ωs) + 
        [(π ωs)/180]sin(ϕ)sin(δ)]  (9)

Burada Isc, güneş sabiti olup 1367 W/m2 değerin-
dedir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve SONUÇ

Bu çalışmada, Ardahan ilinde yılın her bir günü 
için optimum eğim açıları ile aylık ortalama op-
timum eğim açıları belirlenmiş ve bu yüzeyler ile 
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diğer eğimli yüzeylere gelen günlük toplam güneş 
ışınım şiddetleri hesaplanmıştır. 

Eğimli yüzeylere gelen ortalama günlük toplam 
güneş ışınım değerleri MATLAB’da yazılan bir 
program yardımıyla hesaplanmıştır. Hesaplamalar, 
eğim açısı 0° ile 90° arasında bir derecelik artım-
larla yapılmıştır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet site-
sinde Türkiye’nin tüm illeri için güneş ışınımla-
rına yönelik olarak çeşitli analizler yapılmakta ve 
değerlendirilmektedir. Bunlardan birisi de uydu 
tabanlı model yardımı ile global güneş ışınımının 
tespit edilmesidir. Bu tür hesaplamalarda HELIO-
SAT Modeli kullanılmaktadır. HELIOSAT Modeli 
temel olarak bir güneş ışınım denkleminin çözümü 
ve basit istatistiksel eşitliklere dayanmaktadır. Bu 
model ile açık hava şartlarında direkt ve difüz ışı-
nım bileşenleri ayrı ayrı hesaplanarak global güneş 
ışınımı verileri elde edilmektedir [14]. 

Şekil 1’de HELIOSAT Modele göre Ardahan ili 
için global güneş ışınım değerlerinin uzun yıllar 
ortalaması (2004-2018) verilmiştir. Şekil 1 ince-
lendiğinde Ardahan ilinde kuzeyden güneye doğru 
gidildikçe ortalama global güneş ışınım miktarla-
rında artış görülmektedir. 

Bu çalışmada, Ardahan ili için Ocak 1’den itibaren 
her bir gün için optimum eğimli yüzeylere (HT), 
atmosfer dışındaki (Ho) ve yeryüzündeki yatay 

düzlemlere (H) gelen ortalama günlük toplam gü-
neş ışınım miktarları Şekil 2’de verilmiştir. Her 
bir gün için optimum eğimli yüzeylere (HT) gelen 
maksimum ışınım miktar değişimi incelendiğinde 
yaz aylarında ortalama 18,37 MJ/m2-gün ve kış 
aylarında ortalama 12,95 MJ/m2-gün güneş ışınım 
miktarı olduğu görülmektedir. Yazın elde edilen 
maksimum ışınım şiddeti Haziran ayında 0° eğim 
açısı ile (yatay düzlemde) 21,13 MJ/m2-gün değe-
rindedir.

Günlük maksimum güneş ışınım miktarına karşı-
lık gelen optimum panel eğim açılarının yıl boyun-
ca değişimi Şekil 3’te verilmiştir. Optimum eğim 
açısı değişimi incelendiğinde Ocak 1’den itibaren 
64° olan eğim açısı, ilerleyen günlerde azalmaya 
başlamış ve Haziran ayında 0° ile yatay düzlemde 
optimum noktasına ulaştıktan sonra yeniden yılın 
son günü olan 31 Aralık’ta tekrar 64° eğim açısı-
na kadar yükselmiştir. Ayrıca ayın günlerine göre 
optimum panel eğim açıları, a) Ocak-Haziran ve 
b) Temmuz-Aralık için Şekil 4’te verilmiştir. Bu 
şekil incelendiğinde, aylara göre günlük optimum 
eğim açısı değişimleri daha ayrıntılı olarak görü-
lebilmektedir. Aylık ortalama güneş ışınım şiddeti 
(HT) ve optimum eğim açısı (βopt) değişim bilgileri 
ile bazı eğimli yüzeylere gelen güneş ışınım şiddeti 
değerleri her ayın ortalaması veren günler (n) için 
Tablo 1’de detaylı olarak verilmiştir. 

Şekil 1. Ardahan ilinin global güneş ışınımının uzun yıllar (2004-2018) ortalaması (kWh/m2-gün) [14].
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Tablo 1 incelendiğinde; güneş panellerinin yatay 
olarak yerleştirilmesi, aylık optimum eğim açıla-
rına göre yerleştirilmesi, panel eğim açısının böl-
genin enlem açısına göre yerleştirilip yıl boyunca 
sabit olması (β= ϕ) ve yılda iki defa olmak üzere 
(kış ve yaz ayları için) mevsimlik (β= ϕ±15) açı-
lara göre düzenlenmesi durumlarında yüzeylere 
gelen aylık ve yıllık toplam güneş enerjisi değerle-
ri görülmektedir. Birim metrekare panelden yıllık 
toplam olarak, yaklaşık 41,07° enlem açısıyla yıl 
boyu sabit açılı uygulamalarda 5371 MJ/m2-yıl, 
yaz (Mart-Ağustos) ve kış (Eylül-Şubat) aylarında 
mevsimlik eğim açılı uygulamada 5588 MJ/m2-yıl 

ve aylık optimum eğim açılarına göre yapılan uy-
gulamada ise 5721 MJ/m2-yıl güneş enerjisi elde 
edilmektedir. Şekil 3’de verilen yılın günlerine 
göre optimum panel eğim açıları değişimine ve 
Tablo 1’de verilen yaz aylarındaki optimum eğim 
açıları değişimine bakıldığında, bu aylarda önemli 
bir değişim olmadığı, kış aylarında optimum eğim 
açısı değerlerinde %3 ile %46 arasında bir değişim 
olduğu gözlenmiştir. Eylül-Ekim aylarında %46, 
Ekim-Kasım arasında %20, Kasım-Aralık ayların-
da %3 kadar artış görülürken, Aralık-Ocak ayla-
rında %3, Ocak-Şubat arasında %20, Şubat-Mart 
aylarında %38’e kadar bir azalma olduğu gözlen-

Şekil 2. Yıl boyunca günlük optimum eğimli yüzeylere (HT), atmosferi dışındaki (Ho) ve yeryüzündeki yatay 
düzlemlere (H) gelen ortalama günlük toplam güneş ışınım miktarları

Şekil 3. Yılın günlerine göre optimum panel eğim açıları (βopt, g)
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miştir. Şekil 5a’da aylık optimum eğim açısı (HT, 
βopt), enlem ve enlem +5°, +10°, +15° olmak üzere 
belirlenmiş eğim açıları için aylık ortalama günlük 
toplam güneş ışınım miktarları verilmiştir. Şekil 
incelendiğinde yıl boyunca her ay için optimum 
eğim açısı değerlerinde en yüksek güneş ışınım 
şiddeti değerlerine ulaşılmıştır. Yılın ilk 3 ayında 
(Ocak, Şubat ve Mart) ve son 4 ayında Eylül, Ekim, 
Kasım ve Aralık), enlem ve enlem +5°, +10°, +15° 
eğim açılarında elde edilen güneş ışınım değerle-
rinde belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Ancak 
diğer yaz ayları için panel eğim açısı, optimum 
eğim açısına yaklaştıkça aylık ortalama günlük 
toplam güneş ışınım miktarı da artmaktadır. Diğer 
yandan eğim açısının enlem açısı değerinden be-
lirli miktarlarda artış göstermesiyle beraber güneş 
ışınım miktarında düşüş olduğu görülmektedir.

Şekil 5b’de aylık optimum eğim açısı (HT, βopt), en-
lem ve enlem -5°, -10°, -15° olmak üzere belirlen-
miş eğim açıları için aylık ortalama günlük toplam 
güneş ışınım miktarları verilmiştir. Beklenildiği 
üzere yıl boyunca aylık optimum eğim açısı de-
ğerlerinde en yüksek güneş ışınım şiddeti değerle-
ri sağlanmıştır. Kış aylarında bu yöntemlerle elde 
edilen güneş ışınım değerlerinde belirgin bir de-
ğişim gözlenmemiştir. Yaz ayları için panel eğim 
açısı, optimum eğim açısına yaklaştıkça aylık orta-
lama günlük toplam güneş ışınım miktarı artmak-
tadır. Panel eğim açısının enlem açısı değerinden 
belirli miktarlarda azalış göstermesiyle beraber 
güneş ışınım miktarında artış olduğu görülmekte-
dir. Diğer bir ifadeyle, yaz aylarında güneş panel 
eğim açısı yatay düzleme yaklaştıkça güneş ışınım 
şiddeti artmaktadır. 

Şekil 4. Ayın günlerine göre optimum panel eğim açıları (βopt, g) a) Ocak-Haziran ve b) Temmuz-Aralık
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Tablo 1. Ardahan İli İçin Yatay Yüzeye Gelen, Aylık Optimum Eğimli, Yıl Boyunca Sabit Eğimli (β= ɸ) ve 
Mevsimlik (β= ɸ±15) Panel Eğim Açılı Yüzeylere Gelen Güneş Işınım Değerleri

Aylar n
[gün sayısı] βopt[°] H

[MJ/m2-ay]
HT (βopt)

[MJ/m2-ay]
   HT (β=ɸ)

[MJ/m2-ay]
HT (β=ɸ±15)
[MJ/m2-ay]

Ocak 17 61 188 316 301 315
Şubat 47 51 245 338 334 337
Mart 76 37 375 436 435 430
Nisan 106 19 460 477 456 475
Mayıs 136 6 596 598 535 578

Haziran 167 0 634 634 543 596
Temmuz 197 3 637 638 559 609
Ağustos 228 17 580 597 562 592

Eylül 260 35 479 554 552 527
Ekim 290 51 350 497 491 496
Kasım 321 61 214 364 346 363
Aralık 351 63 156 273 257 271

Toplam - - 4914 5721 5371 5588

Şekil 5a. Bazı eğim açıları için aylık ortalama günlük toplam güneş ışınım miktarları

Şekil 5b. Bazı eğim açıları için aylık ortalama günlük toplam güneş ışınım miktarları
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Şekil 5a-b dikkatlice incelendiğinde kış aylarında 
en fazla güneş ışınım miktarını elde edebilmek için 
güneş paneli eğim açısının bölgenin enlem açısı-
na (41,07°) göre ayarlanmasının yeterli olabileceği 
ancak yaz aylarında yatay düzleme yakın olması 
gerektiği sonucu çıkarılabilir. Ayrıca bir güneş pa-
nelinin tüm aylar boyunca sabit enlem veya mev-
simlik açılara göre ayarlanmasının yerine aylık 
optimum eğim açısına göre ayarlanması durumun-
da ortalama aylık güneş ışınımında ciddi bir artış 
sağlanabilir. Bu enerji kazanımı özellikle yaz ayla-
rında fark edilir bir artış göstermiştir.

Tablo 2’de bazı eğim açılarına göre yıllık toplam 
güneş ışınım değerleri (MJ/m2-yıl) ve yatay düzle-
me göre %artış oranları verilmiştir. Tablo 2 ince-
lendiğinde yatay düzleme gelen ışınım şiddeti (H) 
yıllık toplam 4913,9 MJ/m2-yıl olarak görülmekte-
dir. Yıllık toplam güneş ışınım değişimlerine ba-
kıldığında en fazla %17,0 ile yılın her bir günü için 
optimum eğim açılı yüzeylerde 5749,6 MJ/m2-yıl 
ve en az %3,4 ile β= ϕ+15° eğim açılı yüzeylerde 
5081,7 MJ/m2-yıl olarak hesaplanmıştır. 

SEMBOLLER

H Yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük 
toplam ışınım (MJ/m2-gün)

Hd Yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük 
toplam yayılı güneş ışınımı (MJ/m2-gün)

Ho Yatay yüzeye gelen günlük toplam atmosfer dışı 
güneş ışınımı (MJ/m2-gün)

HT Eğik yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam 
ışınım (MJ/m2-gün)

Isc Yatay yüzeye gelen anlık yayılı güneş ışınımı (W/
m2)

KT Berraklık indeksi
n Ocak 1’den itibaren gün sayısı
β Toplayıcının yatayla yaptığı açı (derece)
βopt Aylık optimum eğim açısı (derece)
βopt, g Günlük optimum eğim açısı (derece)
δ Deklinasyon açısı (derece)
φ Enlem açısı (derece)
ωs Güneş batış saat açısı (derece)
ωs’ Eğik yüzeyin güneş batış saat açısı (derece)
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Dönmeli Eş Eksenli Çarpan Jetlerde Isı 
Transferinin Deneysel İncelenmesi

ÖZ

Bu deneysel çalışmada, dönmeli eş eksenli çarpan jet akışlarının ısı transfer ka-
rakteristikleri incelenmiştir. Deneyler, farklı debi oranları (Q* = 0,4 ve 0,7) ve bo-
yutsuz lüle-plaka mesafelerinde (H/D = 1, 2 ve 3) yapılmış olup, toplam debi sabit 
tutulmuştur (Qtot =1,5 x 10-3 m3 s-1 (90 L/dk)). İş akışkanı ve çarpma yüzeyi olarak, 
sırasıyla, hava ve dairesel bakır plaka kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yüzey 
sıcaklıkları üzerinden, geleneksel dairesel jet akışı ile karşılaştırılmıştır. Çarpma 
mesafesi arttıkça, Nusselt sayısı değerleri azalmaktadır. Debi oranı, hem Nusselt 
sayısı değerlerini hem de dağılımını etkileyen önemli bir parametre olup; artan debi 
oranıyla, çarpma yüzeyi üzerinde sıcaklık dağılımı daha üniform bir hale gelmekte 
ve ortalama Nusselt sayısı artmaktadır.
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ABSTRACT

In this experimental study, heat transfer characteristics of swirling coaxial imping-
ing jets are investigated. Experiments are conducted for different values of flowrate 
ratio (Q* = 0,4 and 0,7) and dimensionless nozzle-to-plate distance (H/D = 1, 2 and 
3), while total flowrate is kept constant (Qtot =1,5 x 10-3 m3 s-1 (90 LPM)). Air and 
circular copper plate are used as working fluid and impingement plate, respectively. 
The results are compared with those of the conventional circular jet depending on 
the surface temperatures. Nusselt numbers decrease with increasing impingement 
distance. Flowrate ratio is an important parameter which influences both the mag-
nitude and distribution of the Nusselt numbers. Increasing flowrate ratio makes 
temperature distribution more uniform and increases the averaged Nusselt number.
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1. GİRİŞ

Çarpan jet akışları, yüksek ısı ve kütle transferi ka-
pasiteleri sebebiyle endüstride yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Camın temperlenmesi, kağıtların ku-
rutulması [1], turbo jet motorlarının ve elektronik 
bileşenlerin soğutulması [2] uygulama alanlarına 
örnek olarak verilebilir.  

En basit haliyle geleneksel dairesel bir jet akışı üç 
farklı bölgeye ayrılmaktadır: (1) serbest jet bölgesi, 
(2) çarpma veya durma bölgesi ve (3) duvar jeti böl-
gesi [3, 4]. İlgili bölgelerdeki akış yapıları ve do-
layısıyla jet akışının genel ısı transfer performansı 
birçok geometrik parametreye ve çalışma koşuluna 
bağlı olarak değişebilmektedir. Lüle geometrisi, 
çarpma yüzeyinin şekli ve yüzey karakteristikleri, 
lülelerin sayısı ve dizilişi, akışkan türü ve debisi ve 
lüle-plaka arası mesafe etkili parametreler arasında 
yer almaktadır. Akış yapılarının karmaşık olması, 
etkin parametre aralığının geniş olması ve endüst-
ride yaygın kullanım alanı bulmaları sebebiyle çar-
pan jet akışları araştırmacıların ilgilisi çekmekte 
ve konu üzerine çok sayıda çalışma yapılmaktadır.

Colucci ve Viskanta [5], sınırlandırılmış çarpan 
jet akışları üzerine yaptıkları deneysel çalışmada, 
hiperbolik geometriye sahip lülenin ısı transferi 
üzerindeki etkisini incelemiştir. Boyutsuz lüle-
plaka mesafesinin küçük değerlerinde (H/D < 1) 
Nusselt sayısının radyal doğrultuda iki pik değere 
sahip olduğunu ve hiperbolik geometrinin gele-
neksel dairesel lüle geometrisine kıyasla ısı trans-
ferini iyileştirdiğini belirtmişlerdir. Huang ve El-
Genk [6], dönmeli ve çok çıkışlı çarpan jetleri ısıl 
ve hidrodinamik olarak incelemiş ve elde ettikleri 
sonuçları geleneksel jet sonuçlarıyla karşılaştırmış-
lardır. Dönmeli çarpan jetlerin, ısı transferinin hem 
üniformluğunu hem de miktarını artırdığını ifade 
etmişlerdir. Yang vd. [7] halka akışlı jetlerde dön-
me etkisini incelemiştir. Lüle-plaka mesafesinin 
büyük değerlerinde dönmeli halkasal jetin duvar 
basıncı ve ısı transferi üniformluğunu iyileştirdiği 
sonucuna varmışlardır. Nuntadusit vd. [8] bükül-
müş şeritlerle oluşturulan dönmeli akışlı çarpan 
jetleri deneysel olarak incelemiştir. Dokuz özdeş 
lüleden oluşan bir sistem tasarlamışlardır. Dönme-
li jetlerin geleneksel jetlere kıyasla ısı transferini 
iyileştirdiğini göstermişlerdir. Eiamsa-ard vd. [9] 
bükülmüş şeritlerle oluşturdukları lülelerde, birbi-
riyle aynı ve zıt yönlerde dönen akış çiftlerini çar-
pan jet uygulaması olarak incelemiştir. Dönmeli 

tek jet akışı ile geleneksel jet akışını referans du-
rum olarak kullanmışlardır. Aynı ve zıt yönlü akış 
çifti durumlarının her ikisinde de ısı transferinin 
azalan çarpma mesafesi ve artan Reynolds sayısı 
ile arttığını belirtmişlerdir. Küçük çarpma me-
safelerinde (H/D = 1 ve 2) dönmeli jetlerin daha 
büyük Nusselt sayıları sunduğunu göstermişlerdir. 
Ahmed vd. [10] dönmeli ve geleneksel jetlerin akış 
alanı ve ısı transfer davranışını incelemiştir. Isı 
transfer deneylerinde termal kamera kullanmışlar-
dır. Dönme etkisinin (farklı dönme sayılarındaki 
jet akışlarını dikkate almışlar) çarpma mesafesine 
bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. Çarpma mesafe-
sinin fazla olduğu çalışma koşullarında (H/D = 6) 
dönme etkisi nedeniyle jetin daha fazla yayıldığı ve 
türbülans seviyesinin azaldığını belirtmişlerdir. Lo 
ve Liu [11] yarısı düz yarısı işlenmiş yüzeye sahip 
çarpma plakası kullanarak çoklu çarpan jetlerin ısı 
transfer karakteristiklerini incelemiştir. Yüzeyin 
işlenmiş bölümü için enine ve boyuna doğrultular-
da dikdörtgensel kanalların açıldığı farklı plaka-
lar kullanmışlardır. Tamamen pürüzlü yüzeylerle 
karşılaştırıldığında, boyuna oyukların açıldığı yarı 
pürüzlü yüzeyin ısı transferinde %50’ye varan iyi-
leşme sağladığını ifade etmiş ve bunun sebebinin 
akışın daha iyi karışması olduğunu belirtmişlerdir. 
Singh vd. [12] çarpan jet akışı uygulamalarında ısı 
transferini iyileştirmek için silindirik, kübik ve eş 
merkezli şekillerde pürüzlere sahip çarpma yüzey-
leri kullanmışlar ve sonuçları pürüzsüz yüzeyle 
karşılaştırmışlardır. En büyük Nusselt sayılarının 
eş merkezli çıkıntılara sahip yüzeylerde elde edil-
diğini belirtmişlerdir. 

Çarpan jet akışlarında ısı transferinin iyileştiril-
mesine yönelik yapılan çalışmalardan bazıları yu-
karıda özetlenmiştir. Bu kapsamda, özellikle ısı 
transferi miktarını artırmak için, yukarıda da be-
lirtildiği üzere, birçok araştırmacı, pürüzlü yüzey-
lere sahip çarpma plakaları veya akışa dönme hare-
keti kazandıracak lüle tasarımları kullanmışlardır. 
Isı transferindeki iyileşme iki şekilde değerlendi-
rilmelidir: (1) ısı transferinin üniform dağılımı ve 
(2) ısı transfer miktarındaki artış. Çarpan jetlerin 
akış bölgeleri dikkate alındığında, her iki kriteri de 
karşılayabilecek tasarımlardan biri dönmeli akışın 
dairesel jet akışı ile birlikte sağlandığı dönmeli eş 
eksenli çarpan jet akışlarıdır. Mevcut literatür in-
celendiğinde dönmeli eş eksenli sınırlandırılmış 
çarpan hava jetlerinin kapsamlı deneysel incele-
mesinin (ısı transferi açısından) ilk olarak Markal 
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[4] tarafından yapıldığı görülmektedir. Değişik ısıl 
problemlere optimum çözümün önerilebilmesi için 
farklı koşullar altındaki yeni deneysel çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, ısıl performansın 
çalışma parametrelerine bağlı değişimi, geniş bir 
deneysel aralıkta ortaya koyulmuş olacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, debi oranı (dönmeli akış 
debisinin toplam debiye oranı) ve boyutsuz lüle-
plaka arası mesafenin dönmeli eş eksenli çarpan 
hava jetlerinin ısıl karakteristikleri üzerindeki et-
kisini deneysel olarak incelemek ve yeni deneysel 
verileri literatüre sunmaktır. Bu kapsamda, yerel 
Nusselt sayılarının radyal doğrultudaki değişimi 
farklı çalışma koşulları altında sunulmuş ve yüzey 
sıcaklıkları üzerinden geleneksel dairesel jetler ile 
karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca, eş eksenli durum 
için ortalama ve durma noktası Nusselt sayıları 
tablolar halinde verilmiştir.

2. DENEY DÜZENEĞİ, DENEYSEL 
YÖNTEM ve HESAPLAMA 
PROSEDÜRÜ

Deney düzeneği Şekil 1’de verilmiş olup, deney 
düzeneğini oluşturan bileşenler şekil üzerinde nu-
maralandırılmıştır. Deneysel yöntem ve ilgili ekip-
manların fonksiyonları kısaca aşağıda özetlenmiş-
tir:

Ortam havası vidalı kompresör aracılığıyla sıkış-
tırılarak hava tankına doldurulmakta; buradan 
da akış hatları aracılığıyla test bölgesine gönde-

rilmektedir. Hava tankının çıkışında kurutucu ve 
filtre bulunmaktadır. Böylece, iş akışkanı olan 
havanın test bölgesine gönderilmeden önce nem 
ve çeşitli kirleticilerden arındırılması sağlanmak-
tadır. Kurutucudan sonra akış hattı ikiye ayrılmış-
tır. Hatlardan biri eş eksenli geometriye sahip olan 
lülenin içteki dairesel akış pasajıyla, diğeri ise onu 
çevreleyen dıştaki dönmeli akış pasajlarıyla (çev-
resel olarak 3 adet) irtibatlıdır. Her bir akış hattı 
üzerinde basınç regülatörü, hassas ayar valfi ve 
rotametreden oluşan ekipman dizisi bulunmakta-
dır. Bu cihazlar kullanılarak dairesel ve dönmeli 
jetlerin debi değerleri istenilen miktarda birbi-
rinden bağımsız olarak ayarlanabilmektedir. Test 
bölgesine dolayısıyla lüleye ulaşan akışkan, akış 
pasajlarından geçerek lüleyi terk eder ve jet akışı 
olarak hedef yüzeye çarptırılır. Lüle, düşey olarak 
hareket edebilen hassas bir mekanizma ile irtibatlı 
olup; lüle çıkışı ile çarpma plakası arasındaki me-
safe, bu mekanizma aracılığıyla istenilen değere 
ayarlanabilmektedir.

Çalışma kapsamında kullanılan lüleye ait detaylı 
gösterim, Şekil 2a ve b’de verilmiştir. Uzunluğu ve 
dış çapı, sırasıyla, 29 mm ve 10 mm olan lülenin iç 
kısmında, 4,5 mm çapa sahip dairesel bir kanal; dış 
bölümünde ise üç özdeş helisel kanal bulunmak-
tadır. Helisel kanalların genişlik (ws) ve yükseklik 
değerleri (hs), sırasıyla, 2 mm ve 1,5 mm olup; dön-
me açısı ve dönme sayısı değerleri, sırasıyla, 45° ve 
0,86’dır. Pirinç malzemeden imal edilen lüle, dış 
çapı 30 mm olan Delrin tutucu içine yerleştirilmiş-
tir. 

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik resmi [4, 13]
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Çarpma plakası 46 mm çapa sahip olup, bakır mal-
zemeden yapılmıştır. Termoelemanlar yüzeyin 0,2 
mm altına, 3 mm aralıklarla yerleştirilmiştir. Çarp-
ma plakasının arka yüzeyine esnek bir ısıtıcı yer-
leştirilmiştir. Deneyler esnasında, ortam sıcaklığı 
yaklaşık olarak 22 °C’de sabit tutulmuş olup, esnek 
ısıtıcı aracılığıyla sabit ısıl güç (18,2 W) uygulan-
mıştır.

Kline ve McClintock [14] tarafından tanımlanan 
yönteme göre belirsizlik analizi yapılmış ve Rey-
nolds ve Nusselt sayılarındaki belirsizlikler, sıra-
sıyla, ±%4,4 ve ±%5,4 olarak belirlenmiştir. Deney 
düzeneği, cihazlar ve test bölgesi bileşenlerine ait 
detaylı bilgiler yazarların önceki çalışmalarında 
yer almaktadır [4, 13].

Dönmeli eş eksenli çarpan jetin ısı transfer karak-
teristikleri; yerel Nusselt sayıları ve alan ağırlıklı 
ortalama Nusselt sayıları üzerinden verilmiştir.

hDNu
k

=
                                                                  

(1)

avg
hDNu
k

=
                                                                

(2)

Burada; h, D ve k, sırasıyla, ısı taşınım katsayısını, 
lülenin dış çapını ve akışkanın ısı iletim katsayısını 
göstermektedir. 

conv

s s j

qh
A T T( )

=
�

                                                             
(3)

Yukarıdaki eşitlikte; qconv, yüzeyden taşınımla olan 

ısı transfer miktarını, As yüzey alanını, Ts ve Tj ise 
sırasıyla yüzey ve jet sıcaklıklarını ifade etmekte-
dir. Isı transferi üzerindeki etkisi incelenen para-
metrelerden biri debi oranı olup;

tot

s

Q
Q

Q =*
                                                            

(4)

eşitliği ile belirlenir. Burada; Q hacimsel debiyi; Qs 
ve Qtot ise, sırasıyla, dönen akışın (tüm helisel ka-
nallardaki) hacimsel debisi ile toplam hacimsel de-
biyi (helisel + dairesel) ifade etmektedir. Boyutsuz 
lüle-plaka mesafesi (H/D), lüle çıkışı ile çarpma 
plakası arasındaki mesafenin (H) lülenin dış çapı-
na (D) bölünmesi ile elde edilir. Boyutsuz radyal 
mesafe ise aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

D
rr =*

                                                                                                        
 (5)

Burada; r, durma noktasından (çarpma plakasının 
merkezi) itibaren ölçülen radyal uzunluktur. He-
saplama yöntemine ilişkin detaylara Markal [4] re-
feransından ulaşılabilir.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Çalışma kapsamında, farklı boyutsuz lüle-plaka 
mesafeleri (H/D = 1, 2 ve 3) ve debi oranları (Q* 
= 0,4 ve 0,7) için deneyler yapılmış olup, toplam 
debi değeri 90 L/dk’da sabit tutulmuştur. Mach sa-
yısı 0,3’ten küçük olduğu için akış sıkıştırılamaz 
olarak kabul edilmiştir.

Şekil 3a ve b’de, sırasıyla, Q* = 0,4 ve Q* = 0,7 
için yerel Nusselt sayısının radyal doğrultudaki de-

   (a)   (b)
Şekil 2. Lüleye ait üç boyutlu çizimler [4]
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ğişimi çarpma mesafesinin fonksiyonu olarak ve-
rilmiştir. Simetri nedeniyle, plakanın yarısı üzerin-
deki dağılımlar sunulmuştur. Her iki şekilden de 
görüldüğü üzere, lüle çıkışı ile çarpma yüzeyi ara-
sındaki mesafenin artmasıyla Nusselt sayısı azal-
maktadır. Radyal doğrultu boyunca gerçekleşen 
bu azalış, plakanın dış bölgelerine doğru daha be-
lirgin hale gelmektedir. Çarpma mesafesine bağlı 
olarak Nusselt sayısındaki azalma, akışkanın kine-
tik enerjisindeki [9, 15] ve ısıl sınır tabaka kalınlı-
ğındaki değişim [16] ile açıklanabilir. Lüle, çarpma 
yüzeyinden uzaklaştıkça jetin yayılması sebebiyle 
çarpma plakasına ulaştığı andaki hızı, dolayısıyla 
kinetik enerjisi azalır. Eksenel akışta meydana ge-
len bu zayıflama sebebiyle ısı transfer miktarında 
azalma gerçekleşir. Ayrıca, çarpma plakasının dış 
bölgelerine doğru, bir başka ifade ile durma nokta-
sından uzaklaştıkça ısıl sınır tabaka kalınlığı artar. 
Bu nedenle, dış bölgelere doğru Nusselt sayıların-
daki azalma daha belirgin hale gelir.

Farklı çarpma mesafeleri için debi oranının, yerel 
Nusselt sayısının radyal dağılımı üzerindeki etkisi 
Şekil 4’te verilmiştir. Her üç grafikten de görül-
düğü üzere debi oranındaki artış ısı transferinin 
üniformluğunu belirgin bir şekilde iyileştirmekte-
dir. Üniformluğun iyileşmesinde en önemli faktör 

dönen akışın toplam akış içerisindeki katkısının 
artmasıdır. Dönme bileşeni, akışın karışımını iyi-
leştirmekte ve akış alanında girdap (vortex) oluşu-
muna yol açmaktadır. Girdap oluşumu türbülans 
karakteristiklerini iyileştirir. Sonuç olarak, ısıl sı-
nır tabaka bozulur (incelir) ve ısıl performans artar. 
Şekil 4’ten de dikkat edileceği üzere, ısı transferin-
deki iyileşme, çarpma plakasının dış bölgelerine 
doğru daha belirgin hale gelir. Artan debi oranı ile 
ısıl etkileşimin en fazla olduğu bölge, bir diğer ifa-
de ile durma bölgesi, radyal doğrultuda dışa doğru 
açılmış olur. 

Durma noktası veya durma noktasına yakın olan 
radyal mesafelerde (r* < 0,6 – 0,7), düşük debi 
oranına sahip akışın, ısı transferi açısından daha 
etkin olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, azalan 
debi oranı ile lüle merkezinden çıkan dairesel jetin 
momentumunun artmasıdır. Ancak, çarpma yüze-
yinin tamamı dikkate alındığında, ısı transferinin 
üniformluğu açısından Q* = 0,7 durumunda belir-
gin bir iyileşme olduğu açıktır. Artan debi oranı-
nın bir sonucu olarak, ısı transferinin özellikle dış 
bölgelerde iyileşmesi, çarpma plakasının geomet-
risi dikkate alındığında, alan ağırlıklı ortalama 
Nusselt sayılarında da belirgin bir artışa yol aça-
caktır. Hem durma noktası Nusselt sayıları hem de 

  (a)     (b)     (c)
Şekil 4. Debi oranının yerel Nusselt sayısının radyal dağılımı üzerindeki etkisi

          (a)      (b)
Şekil 3. Yerel Nusselt sayısının çarpma mesafesinin fonksiyonu olarak radyal doğrultudaki değişimi: 

Q* = 0,4 (a) ve Q* = 0,7 (b)
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ortalama Nusselt sayılarının değerleri Tablo 1’de 
verilmiştir.

Tablo 1. Ortalama ve Durma Noktası Nusselt 
Sayıları Değerleri

Nuavg Nust

Q* = 0,4 Q* = 0,7 Q* = 0,4 Q* = 0,7
H/D = 1 278,84 291,49 296,58 292,94
H/D = 2 276,12 286,36 292,65 288,89
H/D = 3 270,62 279,11 288,52 284,93

Tablo 1’de verilen sayısal değerler incelendiğinde, 
artan debi oranı ve azalan çarpma mesafesi ile or-
talama Nusselt sayısı değerlerinde, sırasıyla, %4,5 
ve %4,2 oranlarına kadar artış; durma noktası Nus-
selt sayısında ise artan debi oranı ve çarpma me-
safesi ile sırasıyla %1,3 ve %2,7’ye kadar azalma 
meydana geldiği görülmektedir.

Şekil 5’te yüzey sıcaklık değerleri üzerinden, dön-
meli eş eksenli çarpan jetin geleneksel dairesel jet 
sonuçlarıyla karşılaştırılması verilmiştir. Dairesel 
jet durumunda, durma noktasından uzaklaştıkça 
sıcaklıklar sürekli artış göstermekte ve plaka üze-
rinde belirgin sıcaklık farkları oluşmaktadır. Bu 
durum etkin termal gerilmelerin oluşumuna yol 
açarak malzemenin zamanla deforme olmasına se-
bep olabilir. Artan debi oranı ile plaka üzerindeki 
sıcaklık farkları azalmakta ve dolayısıyla daha üni-
form sıcaklık dağılımı elde edilmektedir. Dairesel 
jetin durma noktası yakınında sınırlı bir bölgede 
etkin olması, bu tür jetlerin spot soğutma / ısıtma 
uygulamalarında uygun olacağını göstermektedir. 
Dönmeli eş eksenli jetlerin, çalışılan aralık dikka-
te alındığında, elektronik bileşenlerin soğutulması 
gibi hem ısı transferi miktarının hem de üniform-
luğun önemli olduğu uygulamalar için avantajlı 
olduğu açıktır.

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada, dönmeli eş eksenli sınırlandırılmış 
çarpan hava jetlerinin ısı transfer karakteristikleri 
deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
aşağıda özet halinde verilmiştir:

Çarpma mesafesi arttıkça, Nusselt sayısı azalmak-
tadır. Bu azalış, tüm radyal doğrultu boyunca ger-
çekleşmekte olup; plakanın dış bölgelerine doğru 
daha belirgin hale gelmektedir.

Artan debi oranı ile ısı transferi daha üniform hale 
gelmektedir.

Artan debi oranı ile ortalama Nusselt sayısı değer-
lerinde %4,5’e kadar artış; durma noktası Nusselt 
sayısında ise %1,3’e kadar azalma meydana gel-
mektedir.

Ortalama Nusselt sayısı azalan çarpma mesafesi ile 
artmaktadır (%4,2’ye kadar).

Dönmeli eş eksenli çarpan jetler elektronik sistem-
lerin soğutulmasında etkili bir ısıl kontrol yöntemi 
olarak değerlendirilebilir.
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Şekil 5. Dönmeli eş eksenli jetlerin geleneksel dairesel jetlerle karşılaştırılması
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Parabolik Güneş Kolektörlü Sistemlere Ait 
Değişkenlerin Enerji Verimliliği Açısından 
Değerlendirilmesi

ÖZ

Bu çalışma kapsamında, odaklı güneş kolektörleri grubunun en yaygın olarak kul-
lanılan ve teknolojisi ile güneş enerji sistemleri arasında önemli potansiyele sa-
hip olan parabolik güneş kolektör sistemlerine ait önemli değişkenler, kolektörün 
enerji verimliliği açısından sayısal olarak değerlendirilmiştir. Hesaplamalar, 6,1 m 
alıcı boru uzunluğuna ve 13,2 m2 açıklık alanına sahip parabolik güneş kolektörü 
kullanılarak yapılmıştır. Çalışma akışkanı olarak, bir sentetik yağ olan “Thermoil 
VP-1”, 10-200 litre/dakika hacimsel debilerde ve 100 °C-400 °C sıcaklık aralığın-
da kullanılmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında kıyaslanmak üzere alıcı boru seçici 
kaplaması olarak siyah krom ve cermet kaplama kullanılmıştır. Parabolik güneş 
kolektörü sistemleri ile ilgili değişkenler; akışkan debisi (litre/dakika), alıcı boru 
ve cam boru çaplarının etkisi (m), alıcı boru için kullanılacak malzemenin iletkenlik 
katsayısı (W/mK) ve alıcı boru üzerinde kullanılan seçici kaplama cinsinin kolektö-
rün enerji verimliliğine etkisi çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç ola-
rak alıcı boru üzerine kaplanan seçici kaplamanın cinsinin kolektörün enerji verim-
liliğini önemli ölçüde etkilediği, alıcı boru iletkenlik katsayısının ısıl performansa 
oldukça az etki ettiği görülmüştür. Ek olarak, alıcı boru vakumlu olarak kullanılırsa 
kayıplar 400 °C sıcaklıkta %44,74 azalmakta ve kolektörün ısıl veriminde de %3,72 
ile %24,1 arasında artış sağlanmaktadır.
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ABSTRACT

In this study, important variables of parabolic trough solar collector which is the most 
widely used among of consantrated solar collectors and have significant potential 
among the solar energy systems have been evaluated in terms of energy efficiency of 
the collector. Calculations were made by using the parabolic solar collector, which has 
a receiver length of 6,1 m and an open area of 13,2 m2. As a working fluid, Thermoil 
VP-1, a synthetic oil, was used at a flow rate of 10-200 l/min and a temperature range of 
100 °C to 400 °C. In addition, black chrome and cermet coating were used as receiver 
pipe selective coating for comparison. The parabolic solar collector systems related 
variables; The effect of fluid flow (liters / minute), the effect of receiving pipe and glass 
pipe diameters (m), the conductivity coefficient (W/mK) of the material to be used for 
the receiving pipe and the effect of selective coating on the energy efficiency of the col-
lector were evaluated. As a result, the type of selective coating coated on the receiving 
pipe significantly influenced the energy efficiency of the collector, and the receiver pipe 
conductivity coefficient was found to have a very low effect on thermal performance. 
In addition, if the receiving pipe is used in vacuum, the losses are reduced by 44,74% 
at a temperature of 400 °C and the thermal efficiency of the collector is increased by 
between 3,72% and 24,1%.
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1. GİRİŞ

Odaklı güneş sistemlerinden biri olan parabolik 
güneş kolektörleri birçok ülkede başarıyla kulla-
nılmış güneş enerjisi sistemlerdir [1]. Parabolik gü-
neş kolektörleri, güneş ışınlarını parabolik şekilli 
bükülmüş bir yansıtıcıdan alıcı boruya ileten güneş 
kolektörleridir. Parabolik güneş kolektörleri, güneş 
ışınlarını geniş alanlı yansıtıcıdan, küçük bir alana 
yani alıcı boruya sonrasında ise bu enerjiyi alıcı 
borunun içinde dolaşan akışkana aktaran yapılar-
dır [2]. Şekil 1 ile ticari ölçüdeki parabolik güneş 
kolektörleri görülmektedir [3]. Alıcı boru yüzeyi, 
parabolik güneş kolektörünün ısıl verimliliğini art-
tırmak için seçici kaplama uygulaması yapılabilir 
veya siyaha boyanabilir [4]. Maliyetinin düşük ol-
ması nedeniyle genellikle, alıcı boru üzerine seçici 
kaplama uygulamalarında siyah krom ve siyah ni-
kel kaplamaları kullanılmaktadır [2]. Siyah nikel, 
siyah krom kaplamaya göre hem daha uzun ömürlü 
hem de daha iyi optik özelliklere sahiptir [5]. Alıcı 
boru ve cam örtü arasında, ısı kayıplarını azaltmak 
ve kolektör verimliliğini artırmak için alıcı boruda 
vakum uygulaması yapılabilir [6]. Ayrıca bu bölge-
deki vakum uygulaması mükemmel olarak kabul 
edildiğinde, taşınım ile gerçekleşen ısı transferi ih-
mal edilebilir [7]. Yaghoubi ve diğerleri, yaptıkları 
çalışmada vakumsuz kolektörün ısı kaybı, vakum-
lu kolektöre göre %40 daha fazla olduğunu ve pa-
rabolik güneş kolektörünün ısıl verimin %3-5 daha 
düşük olduğunu hesaplamışlardır [8].

2. BİR BOYUTLU ENERJİ ANALİZİ

Parabolik güneş kolektörünün enerji performans 
modeli, alıcı boru içerisinden akan akışkan çalışma 
akışkanı ve atmosfer arasında bir enerji dengesi-
ni kullanır. Ortam koşullarına ve kolektörün tüm 
optik özelliklerine bağlı olarak, enerji dengesine 
ait tüm denklemleri içerir [9]. Böylelikle bu bölüm 
optik model ve ısıl model olarak iki başlık altında 
incelenebilir.

2.1. Optik Model

Parabolik güneş kolektörünün yansıtıcısının, alıcı 
ve cam borusunun tasarım değişkenlerine ve üre-
tim süreçlerine bağlıdır [10]. Denklem (1) ile pa-
rabolik güneş kolektörünün açıklık alanına gelen 
güneş ışınımı miktarı gösterilmiştir. Alıcı borunun 
emdiği toplam güneş enerjisi miktarı optik verime 
bağlı olarak Denklem (2) ile hesaplanabilir. Optik 
verim Denklem (3) ile elde edilebilir [11].

Qg = AaId                                                                                                                                (1)

Qabs = Qgηopt                                                                                                                           (2)

ηopt = ρyansτcamαbγkolK(θ)                                                                                                     (3)

Denklem (3) içerisindeki kesişme faktörü (γkol) 6 
farklı değişkenin çarpılması ile elde edilmekte-
dir. Bu değişkenler; gölgeleme (γ1) , izlemedeki 
hatalar (γ2), yansıtıcıdaki geometrik doğruluk (γ3), 

Şekil 1. Ticari parabolik güneş kolektörleri [3]
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yansıtıcıdaki temizlik (γ4), kolektörün odaklayıcı 
ekipmanlarının kirliliği (γ5), hesaplanmayan hata-
lar (γ6) olarak hesaba katılabilir. Parabolik güneş 
kolektörü üzerine güneşten gelen açı (geliş açısı) 
dik olmadığı zaman, optik kayıplar artmaktadır ve 
bu kayıp değeri teorik ölçülmeye müsait değildir. 
Bu yüzden her bir kolektör için deneysel olarak öl-
çülen değerler geliş açısı niteleyicisi ile fonksiyona 
bağlanabilir. Çalışma kapsamında kullanılan IST 
kolektörü için geliş açısı niteleyicisi Denklem (4) 
ile hesaplanabilir [10].

K(θ)= (1/cosθ)(cosθ−0,0003178θ-0,00003984θ2) (4)

2.2. Isıl Model

Isıl model hesaplamalarında, temel olarak alıcı 
boru tarafından elde edilen güneş enerjisi, kolek-
törden kaybolan ısı ve akışkanın elde ettiği yarar-
lı ısı arasındaki dengeden yararlanılmaktadır. Bu 
denge Denklem (5) ile gösterilmiştir [12].

Qabs = Qkayıp + Qyararlı  (5)

Denklem (5) içerisinde yer alan ısı kayıpları Denk-
lem (6, 7, 8) ile hesaplanmaktadır ve denklemler-
deki her bir ısı kaybı birbirine eşittir. Denklem (6), 
alıcı boru dışı ile cam örtünün iç yüzeyleri arasında 
gerçekleşen taşınım ve ısınım ile ısı kaybı hesapla-
malarını göstermektedir. Denklem (7), cam örtü iç 
ve dış duvarları arasında iletim ile gerçekleşen ısı 
transferi hesaplamalarında kullanılmaktadır. Cam 
örtü dış duvarı ile atmosfer arasındaki taşınım ve 
ışınım ile gerçekleşen ısı transferi Denklem (8) ile 
hesaplanmaktadır [13].

Denklem (6) içerisinde yer alan efektif ısı taşıma 
katsayısı Denklem (9) ile hesaplanmaktadır. Ancak 
0,7 ≤ Prbd-ci ≥ 6000 ve 102 ≤ FeylRabd-ci ≥ 107  şartları 
sağlanıyor ise Denklem (9) geçerlidir.

  (9)

Boru dışı ile cam içi arasında kalan gazın ısı ilet-
kenlik katsayısıdır (kg) ve boru içi sıcaklığı ile cam 
örtü içi sıcaklığının ortalama sıcaklığı kullanılarak 
hesaplanır. Denklem (9) içerisindeki Prandlt sa-
yısı bu ortalama sıcaklık kullanılarak hesaplanır 
[9]. Denklem (9) içerisinde yer alan şekil faktörü 
Denklem (10) ile gösterilmiştir [4].

 

(10)

Rayleigh sayısı Denklem (11) ile hesaplanmak-
tadır. Cam örtü ile alıcı boru arasındaki havanın 
termofiziksel özellikleri cam iç yüzeyinin sıcaklığı 
ile alıcı boru dışı sıcaklığının ortalaması baz alına-
rak hesaplanmalıdır.

Rabd = 
gβ(Tbd − Tci)D

3
bd

 (11)

 
 αbd-civbd-ci

Hacimsel ısıl genleşme katsayısının değeri, Denk-
lem (12) ile elde edilebilir. Ancak sıcaklık birimi 
Kelvin cinsinden kullanılmalıdır [9, 14].

β = 1/(Tbd-ci)                                                                                                    (12)

Denklem (6) içerisinde yer alan seçici kaplamanın 
yayılım katsayısı siyah krom için Denklem (13) ile 
ve cermet için ise Denklem (14) ile hesaplanmak-
tadır [14].

εbd = 0,0005333Tbd − 0,0856 (13)

εbd = 2,249∙10-7Tbd
2 + 1,039∙10-4Tbd + 5,599∙10-2   (14)

Denklem (8)’de gösterilen cam örtü dış duvarı ile 
atmosfer arasındaki ısı taşınım katsayısı Denklem 
(15) ile hesaplanmaktadır. Isı iletim katsayısının 
(kc-hava) hesaplanmasında, (Tcd-Thava)/2 sıcaklığı kul-
lanılarak Denklem (15) içerisine dahil edilmelidir 
[9].                            

hc-hava = (kc-hava/Dcd)Nucd (15)

Denklem (16) ile cam dışı ile hava arasındaki Nus-
selt sayısının hesaplanması gösterilmiştir [11].

Nucd = 0,193Re0,618
havaPr0,33

hava (16)

Denklem (8) içerisinde gösterilen ve cam dış yü-
zeyi ile gökyüzü arasında ışınımla ısı kaybının he-
saplamalarında kullanılan gökyüzü sıcaklığı basit-
çe, hava sıcaklığından yaklaşık olarak 8 °C düşük 
kabul edilerek hesaplanabilir [14].

(6)

(7)

(8)
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Denklem (5) ile verilen enerji dengesi içerisinde 
kolektörün elde edebileceği yararlı ısı Denklem 
(17) ve (18) ile hesaplanabilmektedir [15].

Qyararlı = ṁcp(Tçıkış− Tgiriş) (17)

Qyararlı = Qabs − AbdUL(Tbd− Thava) (18)

Denklem (18) içerisinde yer alan kolektör kayıp 
katsayısı Denklem (19) ile hesaplanmaktadır [13].

UL = Qkayıp / Abd(Tbd − Thava) (19)

Akışkanın ısı taşınım katsayısı Denklem (20) ile 
hesaplanmaktadır. Akışkanın tüm termofiziksel 
özellikleri giriş ve çıkış sıcaklıklarının ortalama-
sına göre hesaplanmalıdır [11].

hak = Nuakkak / Dbi  (20)   

Denklem (20) ile verilen Nusselt sayısı Denklem 
(21) ile elde edilebilir [4].

Nuak=[fb/8(Reak−1000)Prak]/[1+12,7√(fb/8)(Pr2/3
ak−1)] 

(21)

Parabolik güneş kolektörünün alıcı boru içerisinde 
akan çalışma akışkanın Reynolds sayısı ve Prandlt 
sayısı sırası ile Denklem (22) ve (23) ile hesaplan-
maktadır.

Reak = 4ṁ / πDbiμak (22)

Prak = μakCp,ak / kak                                                                                                      (23)

Ayrıca, basınç düşümü formülü Denklem (24) ile 
elde edilebilir. Basınç düşümü hesaplamalarında 
kullanılan sürtünme faktörü Denklem (25) ile he-
saplanmaktadır.

ΔP = fb(L/Dbi)[(1/2)ρakν
2

ak]  (24)

fb = 1 / [0,79ln(Reak) − 1,64]2 (25)

Kolektörün yararlı ısısı ile direkt ışınım ve açıklık 
alanının çarpımının birbirine oranı kolektörün ve-
rimini vermektedir.

ηısıl = Qyararlı / IdAa (26)

3. MODELİN GEÇERLİLİĞİNİN 
KONTROL EDİLMESİ

Çalışma kapsamında, oluşturulan modelin doğ-
ruluğunun test edilebilmesi için Sandia Ulusal 
Laboratuvarı’nda deneysel testleri gerçekleştiril-
miş olan IST tipi ticari parabolik güneş kolektörü 
verileri kullanılmıştır. IST kolektörünün tüm özel-
likleri Tablo 1 ile gösterilmiştir. Kolektörün alıcı 
boru ile cam örtü arası vakumsuzdur (hava dolu-
dur). Çalışma akışkanı olarak Syltherm 800 kulla-
nılmıştır. Syltherm 800 akışkanının tüm termofi-
ziksel özellikleri [16] ile elde edilmiştir.   

Tablo 1. IST Parabolik Kolektörünün Geometrik 
ve Optik Özellikleri

IST Fiziksel Özellikleri
İsim Sembol Değer Birim
Genişlik W 2,3 m

Uzunluk L 6,1 m

Açıklık Alanı Aa 13,2 m2

Alıcı boru iç çapı Dbi 0,047 m

Alıcı boru dış çapı Dbd 0,051 m

Cam iç çapı Dci 0,07 m

Cam dış çapı Dcd 0,075 m

Tablo 2. Teorik Model İle Deneysel Verilerin Karşılaştırılması

Rüzgâr Hızı Thava Debi Tgiriş Tçıkış (°C) Isı Kaybı (W/m2)

No   (m/s) (°C) (l/dak) (°C) Deney Model Deney Model Fark
Deneysel Hata

Tahmini

1 3,7 21,3 48,2 98,81 98,46 98,51 32,07 27,86 4,21 18,6
2 4,9 24,5 50,4 152,83 152,23 152,26 58,07 54,7 3,37 20,54

3 3,0 16,4 51,3 200,56 199,54 199,66 97,76 86,3 11,56 19,69

4 3,1 13,5 51,8 251,68 250,40 250,34 121,84 127,01 6,17 19,76

5 2,9 10,9 52,5 299,99 298,12 298,03 173,31 173,40 0,09 19,25

6 3,7 16,9 53,2 339,12 336,59 336,70 228,33 218,63 9,7 18,83

7 0,9 4,4 31,4 99,48 98,86 98,96 37,50 31,73 5,77 12,54
8 4,5 10,7 33,5 152,05 150,98 151,12 67,42 59,82 7,6 12,95
9 2,3 13,6 35,1 203,30 202,05 201,98 81,51 87,0 5,49 13,73

10 2,3 15,8 36,0 251,43 249,64 249,69 118,13 121,41 3,28 13,97
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Tablo 2 ile çalışma kapsamında oluşturulan model 
ile IST kolektörünün ısı kaybı testinin yapıldığı ve-
riler gösterilmiştir. Deney, güneş ışığının olmadığı 
bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden optik 
özellikler kullanılmamıştır. Böylelikle kolektörün 
sadece ısıl analizi (ısı kaybı) testi yapılmıştır [5].

Tablo 2 ile görülebileceği gibi çalışma kapsamın-
da oluşturulan model ile deneysel verilerin farkı, 
deneysel tahmini hata miktarlarını aşmamıştır, bu 
yüzden model geçerli kabul edilebilir.

4. VERİLERİN GRAFİKLER ÜZERİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışma kapsamında ısıl analizi yapılacak olan pa-
rabolik güneş kolektörü IST olarak seçilmiştir ve 
geometrik özellikleri Tablo 2 ile görülmektedir. 
Çalışma akışkanı olarak Thermoil VP-1 sentetik 
yağı kullanılmıştır [17]. Model hem vakumlu hem 
vakumsuz olarak incelenmiştir. Seçici kaplama, si-
yah krom ve cermet kullanılmıştır. Çalışma sıcak-
lığı 100-400 °C arasında ve hacimsel debi 20-200 
L/dak arasında kullanılmıştır. İncelenecek mode-
lin, sabit değişkenleri Tablo 3 ile gösterilmiştir. 
Alıcı borunun absorblama katsayısı siyah krom 
için ve cermet için sırası ile 0,94 ve 0,96 olmakta-
dır [14]. Kolektör yansıtıcının yansıtma oranı 0,93 
ve cam örtünün geçirgenliği 0,96’dır [5]. Direkt ışı-
nım hariç diğer kalan optik veriler, gerçekçi olarak 
seçilebilmesi için [11] referansından alınmıştır.

4.1. Hacimsel Debinin Kolektöre Etkisinin 
İncelenmesi

Şekil 2 ile çalışma akışkanının giriş sıcaklığına 
göre değişen debilerdeki parabolik güneş kolektö-
rünün ısıl verimi değerleri gösterilmiştir. Hesap-
lamalar siyah krom kaplama verileri kullanılarak 
hesaplanmıştır. Şekil 2 incelendiğinde hacimsel 
debi 20 L/dak’dan 200 L/dak’ya arttırıldığında ısıl 
verimin arttığı görülmektedir. 

Şekil 2. Çalışma akışkanının giriş sıcaklığına göre 
değişen debilerdeki kolektörün ısıl verimi

Tablo 3. İncelenecek Modelin Sabit Değişkenleri

Sabit veriler
İsim Sembol Değer Birim
Hava sıcakığı Thava 25 °C

Direkt ışınım Id 975 W/m2

Rüzgar hızı vrüzgar 2 m/s

Geliş açısı θ 0 °

Alıcı borunun absorblaması (siyah krom için) αb 0,94 -

Alıcı borunun absorblaması (cermet için) αb 0,96 -

Cam örtünün geçirgenliği τc 0,96 -

Kolektör yansıcısının yansıtma oranı ρyans 0,93 -

Gölgeleme γ1 0,974 -

Güneşi izleme hataları γ2 0,994 -

Odaklayıcı aynanın geometrik doğruluğu γ3 0,98 -

Parabolik yansıtıcı temizliği γ4 0,98 -

Isı toplama ekipmanlarının kirliliği γ5 0,99 -

Diğer faktörler γ6 0,96 -
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4.2. Seçici Kaplamaların Kolektör 
Performansına Etkisi

Cermet ve siyah krom kaplama kullanılarak çalış-
ma akışkanının giriş sıcaklığına göre, kolektörün 
ısıl verimi Şekil 3 ile gösterilmiştir. Hacimsel debi 
80 L/dak olarak kullanılmıştır. Şekil 3 ile görül-
düğü gibi, çalışma akışkanının giriş sıcaklığı yük-
seldikçe seçici kaplamaların ısıl verimliliklerinin 
farkı da artmaktadır. Bu durum alıcı boru ile cam 
örtü arasında gerçekleşen ışınım ile gerçekleşen ısı 
transferi miktarı ile alakalıdır. Denklem (6) ile gö-
rülebileceği gibi seçici kaplamanın güneşten gelen 
ışını yayma katsayısı (εbd) kaplamaya göre değiş-
mektedir. Bu miktar cermet kaplamada 100 °C’de  
0,07 ve 400 °C’de ise 0,13 iken siyah kromda  100 
°C’de  0,11 ve 400 °C’de 0,25 olmaktadır [14]. Yani 
sıcaklık arttıkça siyah kromum εbd miktarı cermet 
kaplamaya göre daha yüksek miktarda artmakta-
dır. Ayrıca Denklem (3)’e dahil edilen ve Tablo 2 
ile gösterilen kaplamaların absorblama katsayıları, 
cermet için 0,96 iken siyah krom için 0,94 değe-
rindedir. Bu miktar da sonuca etki etmektedir. 400 
°C giriş sıcaklığında kolektörde cermet kaplama, 
siyah krom kaplamaya göre ısıl verimi yüzde %20
,04 daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. 

Şekil 3. Çalışma akışkanının giriş sıcaklığı ve iki 
farklı kaplamaya göre kolektörün ısıl verimi

4.3. Vakumlu ve Vakumsuz Alıcı Borunun 
Kolektör Performansına Etkisi

Çalışma akışkanının giriş sıcaklığına göre, va-
kumlu ve vakumsuz boruların kolektörün ısıl ve-
rimine etkisi Şekil 4 ile gösterilmiştir. Şekil 4’de 
hacimsel debi 80 L/dak’dır ve seçici kaplama siyah 
kromdur. Alıcı boru ile cam örtü arasındaki hava 

boşaltılması halinde kolektör vakumlu olacaktır ve 
hesaplamalarda tam vakumun gerçekleştiği kabul 
edilmiştir. Vakumlu ile vakumsuz durum arasın-
daki farkın yüksek olması, Denklem (6) ile göste-
rildiği gibi alıcı boru ile cam arasında gerçekleşen 
ısı kaybı ile ilgilidir. Vakumlu durumda, bu bölge-
deki taşınımla ısı kaybı ihmal edilir ve böylelikle 
ısı kaybı sadece ışınımla gerçekleşir ve ısı kaybı 
azalır. Böylelikle ısıl verimi yükselmiş olur. So-
nuç olarak sistem vakumlu olarak kullanılırsa 100 
°C’de %352,8 ve 400 °C’de %44,74 ısıl kayıplar 
engellenmektedir. Ayrıca 100 °C’de %3,72 ve 400 
°C’de % 24,1 ısıl verim artışı gerçekleşmektedir.

a

b
Şekil 4. Çalışma akışkanının giriş sıcaklığına göre, 
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4.4. Alıcı Borunun İletim Katsayısının 
Kolektör Performansına Etkisi

Şekil 5a ile giriş sıcaklığına göre 10 W/mK ve 400 
W/mK ısıl iletkenlik katsayısındaki kolektörün ısıl 
verimleri gösterilmiştir. Şekil 5b’de ise ısıl iletken-
lik katsayısı 10-410 W/mK arasındaki ısıl verimler 
gösterilmiştir. Şekil 5a ve Şekil 5b ile alıcı borunun 
iletim katsayısının (kb) arttırılması durumunda ko-
lektörün ısıl verimine etkisinin olmadığı görül-
mektedir. Başka bir ifade ile alıcı borunun malze-
mesi, kolektörün ısıl verimini etkilememektedir.

a

b
Şekil 5. Alıcı boru iletim katsayısının kolektör ısıl 

verimine etkisi

4.5. Alıcı Borunun ve Cam Örtünün Et 
Kalınlıklarının Kolektör Performansına 
Etkisi

Alıcı boru ve cam örtü malzemelerinin et kalınlık-
larının kolektör verimine etkisi 6 faklı şekil kulla-
nılarak Şekil 6 ile gösterilmiştir ve hesaplamalar 
300 °C giriş sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Şekil 
6a’da alıcı boru dışı sabit tutulup borunun iç çapı 
iç kısıma doğru daraltılmıştır. Sonuç olarak kolek-
törün ısıl veriminin değişimi oldukça küçük oldu-
ğu görülmektedir. Şekil 6b hesaplamalarında alıcı 
borunun iç çapı sabit tutulup dış çapın dışa doğru 
genişlemesi sağlanmıştır. Dışa doğru kalınlık art-
tıkça, ısıl verim belirgin bir biçimde düşmektedir. 
Bu düşüşün vakumsuz boruda daha yüksek oranda 
olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, Denklem (9) 
ile gösterildiği gibi efektif ısı iletim katsayısının 
(kef) hesaplanmasında kullanılan Rayleigh sayısı 
ile ilgilidir. Denklem (11) incelendiğinde, alıcı boru 
dışı çapının artması Ra sayısını arttırmakta ve kef 

yükselmektedir. Böylelikle taşınım ile ısı transferi 
bu bölgede yükselmektedir ve toplam ısı kaybı art-
maktadır. (Şekil 6e ve Şekil 6c) Ayrıca Denklem 
(6) ile verilen alıcı boru ile cam boru arasında ger-
çekleşen ışınımla ısı transferi de boru dışı çapına 
bağlıdır. (Şekil 6d) Cam iç çapı sabit kalacak şekil-
de cam örtünün dış çapı genişletildiğinde, Şekil 6f 
ile gösterildiği gibi kolektörün ısıl verim değişimi 
çok düşüktür ve ihmal edilebilir.
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b

c

d

e

f
Şekil 6. Alıcı boru ve cam örtü et kalınlıklarının ısı 

kaybına ve kolektör ısıl verimine etkisi

SONUÇ

IST ticari parabolik güneş kolektörünün geometrik 
verileri kullanılarak, kolektöre ait önemli değiş-
kenlerin ısıl performansa etkisi çalışma kapsamın-
da incelenmiştir. “Thermoil VP-1” sentetik yağı 
kolektörde çalışma akışkanı olarak kullanılmıştır. 
Akışkan, alıcı boru içerisinde 10-200 litre/daki-
ka arasındaki debide ve 100 °C-400 °C sıcaklık 
aralığında kullanılmıştır. Seçici kaplamaların ısıl 
performansa etkisinin incelenmesi için iki faklı 
kaplama; siyah krom ve cermet kaplama kullanıl-
mıştır. Çalışmada, akışkan debisinin, alıcı boru ve 
cam boru çaplarının, alıcı borunun iletkenlik kat-
sayısının ve alıcı boru üzerinde kullanılan seçici 
kaplama cinsinin, enerji verimliliğine etkisi ince-
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lenmiştir ve elde edilen tüm sonuçlar aşağıdaki 
gibi özetlenebilir.

1. Kolektörün hacimsel debisi arttırıldıkça, ısıl 
verim yükselmektedir.

2. Cermet seçici kaplama, krom kaplamaya göre 
daha iyi optik performansa sahiptir. Bu neden-
le kolektörde cermet kullanılması durumunda, 
ısıl verim krom kaplamaya göre daha yüksek 
olmaktadır. 400 °C giriş sıcaklığında, kolek-
törde cermet kaplama kullanılması halinde, 
siyah krom kaplamaya göre ısıl verimi yüzde 
%20,04 daha yüksek olacağı hesaplanmıştır.

3. Kolektörde alıcı boru ile cam boru arasındaki 
hava boşaltılırsa (vakum), bu bölgedeki taşı-
nım ile ısı kaybı yok olacağı için toplam ısıl 
kayıplar 400 °C sıcaklıkta %44,74 azalmakta 
ve ısıl verim ise 100 °C sıcaklıkta %3,72 ve 
400 °C sıcaklıkta % 24,1 artış sağlanmaktadır.

4. Alıcı borunun ısı iletim katsayısı, kolektörün 
ısıl verimini çok düşük miktarda değiştirdiği 
ve ihmal edilebilir olduğu hesaplanmıştır. 

5. Alıcı borunun dış çapı sabit tutulur ve iç çap 
iç kısıma doğru küçültülmesi halinde, kolek-
törün ısıl verimindeki değişim oldukça küçük 
olacaktır. (Şekil 6a) Alıcı borunun iç çapı sabit 
tutulup dış çapı genişletilir ise, hem vakumlu 
hem de vakumsuz boru için ısıl verim düşe-
cektir.(Şekil 6b) Bu düşüş vakumlu boruda 
daha yüksek olacaktır. Bunun sebebi, taşınım 
ile ısı kayıp miktarının Ra sayısına ve Ra sa-
yısının da boru dış çapına bağlı olmasıdır. Ra 
sayısı arttıkça taşınım ile ısı kaybı artacaktır. 
Eğer cam örtünün iç çapı sabit tutulur ve dış 
çapı genişletilirse kolektörün ısıl verimindeki 
değişim oldukça düşüktür. (Şekil 6f)
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Simgeler ve Kısaltmalar
cp özgül ısı (J/kg °C)

D çap (m)

f boru içi sürtünme faktörü (-)

Fcyl şekil faktörü (-)

h taşınım ile ısı transferi (W/m2 °C)

Id direkt ışınım (W/m2)

k ısıl iletkenlik (W/m °C)

K geliş açısı niteleyicisi (-)        

L uzunluk (m)

m kütlesel debi  (kg/s)

Nu Nusselt sayısı (-)

Pr Prandtl sayısı (-)

Ra Rayleigh sayısı (-)

Re Reynolds sayısı (-)

T sıcaklık (K)

v akış hızı (m/s)

UL kayıp katsayısı (W/m2 °C2)

Q ısı akımı (W)

W genişlik (m)

 

İndisler
a açıklık

ak akışkan

abs absorber

b boru

bd boru dışı

bi boru içi

c cam

cd cam dışı

ci cam içi

cd cam dışı

ef etkin

g güneş

g güneş

kol kollektör

opt optik

yans yansıtıcı

Yunan Alfabesi
α  absorblama katsayısı (-)
β hacimsel ısıl genleşme katsayısı(1/K)
ΔP Basınç kaybı (Pa)  
ε Işınım yayma katsayısı (-)  
η verimlilik (-)
γ Kesişme faktörü (-)
θ olay açısı (°)
μ dinamik viskozite (Pa s)
ρ yağunluk (kg/m3)
σ Stefan Boltzmann katsayısı (5,67 x 108 W/m2 K4)
τ Işınım geçirgenlik oranı (-)
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DERLEME MAKALE

Temiz Oda İklimlendirme Tesisatında 
Kullanılan Filtreler ve Geliştirilen Standartlar

ÖZ

Dünyada ve ülkemizde hastane enfeksiyonlarını önlemek için büyük mücadele veril-
mektedir. Geçmişten bugüne hastane enfeksiyonlarından her yıl hayatını kaybeden 
insan sayısı oldukça fazladır. Türkiye’de yılda ortalama 20.000 kişi hastane enfek-
siyonlarından hayatını kaybetmektedir. ABD’de ise bu sayı 100.000 civarındadır. 
Hayatını kaybeden insanların sayısı gözönüne alındığında ülkemizde ve dünyada 
temiz oda iklimlendirme tesisatında kullanılan filtrelerin önemi artmaktadır. Enfek-
siyonu önlemenin yolu standartlara uygun doğru bir projelendirme ve yapılan doğ-
ru projenin değiştirilmeden aynı şekilde uygulanmasıdır. Temiz odalarda yapılacak 
hijyenik iklimlendirme projesini ve uygulamasını mutlaka uluslararası standartları 
çok iyi bilen, bu konuda uzman kişiler yapmalıdır. Bu çalışmada hayati derecede 
önemli olan filtreleme konusunda kullanılan uluslararası standartlar ve filtre çeşit-
leri konusunda bilgiler yer almaktadır. Hijyenik iklimlendirmede kullanılan filtreler 
konusunda geçmişte kullanılan bazı standartlar yetersiz kalmış bu standartlar yeri-
ni daha kapsamlı, daha doğru sonuçlar veren standartlara bırakmıştır.
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ABSTRACT

There is a great struggle in the world and in our country to prevent hospital in-
fections. The number of people who die from hospital infections is very high in the 
world. In Turkey, 20,000 people per year die from hospital infections. In the USA, 
this number is around 100,000. Considering the number of people who lost their 
lives, the importance of filters used in clean room air conditioning installations in 
our country and the world increases. The right way to prevent infection is to design 
the right project in accordance with the standards and to apply the same without 
changing the project. The hygienic air conditioning project to be carried out in the 
clean rooms must be made by the experts who know the international standards very 
well. In this study, information about international standards and filter types which 
are vital for filtration is given. Some of the standards used in the past in terms of fil-
ters used in hygienic air conditioners have been inadequate and have been replaced 
by standards that provide more comprehensive and more accurate results.

Keywords
Clean Room Filters, Filter Standards, Particulate.
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1. GİRİŞ

1946-4: 2008 Standardı hastane bölümlerinin 
sınıflandırılması, hijyenik klima santralindeki 
malzemelerin tanımı ve aynı zamanda filtrelerin 
santral içindeki konumlarını belirten önemli bir 
standarttır. Ülkemizde ve dünyada birçok ülkede 
halen yaygın olarak kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan CEN’in 
(European Committee for Standardization) yayın-
ladığı EN 779, EN 1822 ve uluslararası bir stan-
dart olan ISO 16890 standartları hava filtrelerinin 
sınıflandırılması açısından önemli standartlardır. 
ISO 16890 filtre sınıflandırma standardı 01 Ocak 
2017’de aktif olarak devreye girmiştir. Hava içeri-
sindeki gözle görünmeyen insan sağlığını etkile-
yen partiküllerden korunmak için doğru filtrelerin 
seçilmesi amacıyla ISO 16890 Standardı çıkarıl-
mıştır.

Hijyenik klima santrallerinde 1. kademe ve 2. ka-
deme filtre olarak kaset filtre, kompakt filtre ve 
torba filtre kullanılmaktadır. Temiz oda içerisin-
de ise 3. kademe filtre olarak yüksek verimli hepa 
filtreler kullanılır. Açık kalp ameliyatı,organ nak-
li gibi enfeksiyon riski yüksek ağır ameliyatların 
yapıldığı ameliyathanelerde ise hepa filtre yerine 
laminer flow kullanılır. Laminer flow çok sayıda 
hepa filtrenin bir araya getirilmesiyle yapılır.

Hastane bölümlerinden koku içeren gazların bu-
lunduğu egzoz havasının filtrelenmeden dışarı ve-
rilmesi yanlıştır. Hastane dışında bulunan insanlar 
bu durumdan olumsuz etkilenir. Dekontaminasyon 

(temizlik odalarında) meydana gelen ağır kokudan 
dolayı hava dışarı verilirken mutlaka aktif karbon 
filtreden geçirilmelidir.

2. DIN 1946-4: 2008 STANDARDI’NA 
GÖRE FİLTRE KONUMU

1. filtre kademesi dış hava girişinin yakınına ko-
nulmalıdır. Bunun amacı kaba tozların tutulması 
yanında motor,fan ve ısıtma soğutma bataryalarını 
mümkün olduğu kadar temiz tutmak ve zarar gör-
mesini engellemektir.

2. filtre kademesi havalandırma santralı çıkışına 
yani üfleme havası kanalının başlangıcına yerleş-
tirilmeli ve kanal sisteminin temiz tutulması sağ-
lanmalıdır. Aynı zamanda 2. kademe filtre hepa 
filtrelerinde geç kirlenmesini sağlar.

3. filtre kademesi üfleme havasının oda veya aynı 
özellikte oda gruplarına girişinden önce yerleştiril-
meli, ameliyathane odaları için ise en son konuma 
konulması tercih edilmelidir.

İlk yatırım maliyetlerinin yanı sıra işletme mali-
yetlerinin de düşünülmesi durumunda özellikle 1. 
ve 2. kademe filtrelerin daha yüksek sınıflarda ter-
cih edilmesi filtrelerden sonraki bölümlerin daha 
az kirlenmesini ve daha sonraki filtrelerin daha 
geç kirlenmesini sağlayacaktır.

Bu durum işletme maliyetleri açısından olumludur. 
Ancak, çok yüksek filtrasyon özelliğine sahip filt-
relerin kullanılması durumunda sistemdeki basınç 
kaybının artacağı ve elektrik maliyetlerinin yükse-
lebileceği de hesaba katılmalıdır.

Şekil 1. Hijyenik klima santralinde kullanılan 1. ve 2. kademe filtreler
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3. FİLTRE STANDARTLARI ve 
SINIFLANDIRILMASI

Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan daha önce-
den kullanılan EN 779: 2002 Standardı’na göre 
hava filtreleri; kaba (G1, G2, G3, G4) hassas (F5, 
F6, F7, F8, F9) şeklinde sınıflandırılmıştır.

EN 1822 Standardı’na göre hepa filtreler E10, E11, 
E12, H13, H14 ve ultra yüksek verimli olan ULPA 
filtreler U15, U16, U17 şeklinde sınıflandırılmıştır.

G ve F gruplarından oluşan EN 779: 2002 Standar-
dı, G, M ve F gruplarından oluşacak şekilde EN 
779: 2012 ile revize edilmiştir.

EN 779-2012 Standardı’nda 0,4 μm boyutundaki 
partiküllere karşı ortalama verimliliği %40’dan 
küçük olan filtreler, G sınıfı olarak adlandırılır. G 
sınıfı (G1 – G4) filtrelerin verimlilik değeri < %40 
olarak ifade edilir ve sınıflandırılması toz yükle-
meye oranına bağlı ortalama yakalama değerine 
dayanmaktadır.

0,4 μm boyutundaki partiküllere karşı ortalama 
verimliliği %40 ile %80 arasında olan filtreler M 
(M5, M6) sınıfı olarak adlandırılmış ve sınıflan-
dırması 0,4 μm’daki ortalama verimine göredir. F5 
ve F6 olarak ifade edilen filtre sınıfının diğer tüm 

özellikleri M5 ve M6 için geçerlidir.

0,4 μm boyutundaki partiküllere karşı ortalama 
verimliliği %80 ve üzeri olan filtreler F (F7-F9) sı-
nıfı olarak adlandırılır ve sınıflandırması eskisin-
de olduğu gibi 0,4 μm’daki ortalama verime ve test 
süresince gerçekleşen minimum verime göredir. 
Filtre sınıflandırılmasında EN 779 standardı yeri-
ne 1 Temmuz 2018 den itibaren ISO 16890 Stan-
dardı kullanılmaktadır. EN 779: 2012 Standardı ile 
ISO 16890 Standardı’nın karşılaştırılması aşağıda 
verilmiştir.

4. EN 779 ISO 16890 STANDARTLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI

EN 779: 2012 Standardı’nda değerlendirme, sadece 
0,4 µm partikül boyutundaki verim değeri hesaba 
katılarak yapılır. Çalışma esnasında filtreler, daha 
geniş partikül boyut aralığındaki partiküllere ma-
ruz kalır. Bu nedenle, laboratuvar ortamında elde 
edilen bu veriler bir hava filtresinin performansını 
belirlemede yetersiz kalır. ISO 16890 Standardı, 
EN 779 Standardı’ndan farkı 0,3 µm ile 10 µm ara-
lığındaki partikül boyutunu esas alır ve (Particu-
late Matter = PM) verimlilik değerlendirmesinde 
hesaba katar.

Tablo 1. EN 779 ve ISO 16890 Standartlarının Karşılaştırılması

MEVCUT STANDART EN 779 YENİ STANDART ISO 16890
Filtre sınıfları:
• G2-G3-G4
• M5-M6
• F7-F8-F9

Dört ISO grubu:
• ISO ePM1 
• ISO ePM2,5

• ISO ePM10

• ISO Coarse
• Ortalama ağırlıksal yakalama verimi
• 0,4 μm partikül çapındaki ortalama verimlilik
• Minimum verimlilik (F7-F9)
• Sentetik ASHRAE test tozu için toz tutma 

kapasitesi
• ∆p

• PM10, PM2,5 ve PM1 değerine göre verimlilik
• ISO A2/AC fine sentetik test tozu için toz tutma 

kapasitesi
• Başlangıç ağırlıksal yakalama verimi
• ∆p

• Değerlendirme sadece 0,4 μm partikül 
boyutunda yapılır.

• Değerlendirme sadece 0,3 μm-10 μm partikül boyutunda 
yapılır.

• Sentetik tozla yapılan test ile ortalama verim/
yakalama belirlenir. 

• 0,4 μm’de yapılan ölçümün ortalaması alınır.

• Partikül aralığına göre verim ölçülür.
• IPA işleminden 24 saat sonra verim ölçümü tekrarlanır.
• Ölçülen verimler ile "ePMx verimi" hesaplanır.

• Filtre sınıfına göre ayrım yapılır.
• Partikül boyutu hakkında detay yoktur.

• Filtre performansı PM10, PM2,5 ve PM1’e göre belirlenir.
• Farklı partikül boyutları hakkında detaylı bilgi vardır.

• Filtreler prosese bakılmaksızın seçilir. • Filtre seçilirken proses dikkate alınır.
• Avrupa’yı kapsar (EN; Avrupa Standardı). • Globaldir (lSO; Uluslararası Standartlar Teşkilâtı).
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5. FİLTRE ÇEŞİTLERİ

5.1. Kaset Filtreler

Hijyenik klima santrallerinde ön filtre olarak ve 
kaba tozların tutulması için kullanılır. Elyaf veya 
poliüretan malzemenin metal çerçeve içerisine yer-
leştirilmesiyle yapılır. Hijyenik klima santrallerin-
de kullanılan kaset tip filtrelerde elektro galvaniz 
sac çerçeve kullanılır. Elyaf malzemede yapılan 
kaset filtreler sadece temizlenebilme özelliğine 
sahiptir,yıkanmazlar. Poliüretan malzemeden ya-
pılan kaset filtreler hem temizlenebilme hem de 
yıkanabilme özelliğine sahiptir. Mutlaka hijye-
nik klima santrallerinde kaset filtrelerin ve diğer 
filtrelerin filtre kirlilikleri otomasyon üzerinden 
izlenmelidir. Kaset filtreler G1-G2-G3-G4 diye ad-
landırılır.

Şekil 2. Kaset filtreler

5.2. Kompakt Filtreler

EN 779:2012 Standardı’na göre M5–M6-F7–F8-F9 
filtre sınıfına ait rijit filtreler ince partiküllerin tu-
tulmasında önemli rol oynamaktadırlar. Hijyenik, 
elektronik, sistem odaları, gıda endüstrisi, nükle-
er endüstri gibi hassas uygulamalarda özellikle de 
hijyenik klima santrallerinde, havanın cihazdan çı-
kış noktasında konumlandırılarak, son filtre olarak 
görev yapmaktadırlar. Kompakt filtrelerden sonra 
mahal içinde bulunan hepa filtreler gelir. Bakım 
gerektirmemesi, neme karşı dayanıklı olması, sert 
kasa yapısı ile dayanıklı olması avantajlarıdır. Mal-
zemesi cam elyaftır.

Şekil 3. Kompakt filtreler

5.3. Torba Filtreler

İhtiyaca göre G4-M5-M6-F7-F8-F9 sınıfında olup 
yüksek toz tutma özelliğine sahiptir. Filtre malze-
mesi sentetik elyaf malzemeden yapılır. Yüksek 
hava kalitesine ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır.

Filtre çerçevesi elektro galvaniz veya plastik olabi-
lir. Standart 500 mm, 600 mm derinliklerinde imal 
edilen torba filtreler, özel ebatlarda da imal edilir.

Hijyenik klima santrallerinde kaba ve ince parti-
küllerin tutulması aynı zamanda hepa filtrenin ko-
runması amacıyla kullanılır.

Şekil 4. Hijyenik klima santralinde kullanılan torba 
filtreler

5.4. Hepa Filtreler

Hassas filtreleme ve partikül değerlerinin çok 
önem taşıdığı ortamların havalandırılmasında kul-
lanılan bu filtreler, havanın mahale verildiği yerler-
de kullanılmaktadır. DIN 1946-4 2008’e ağır ame-
liyatların yapıldığı Sınıf 1a olan ameliyathanelerde 
hepa filtre yerine laminer flow kullanılır. (Laminer 
flow çok sayıda hepa filtrenin birleşmesinden olu-
şur.)

Sızdırmazlığı sağlayan hepa filtre kutuları ile 
montajı yapılan bu filtrelerin EN 1822’ye göre E10-
E11-E12-H13-H14 şeklinde filtreleme sınıflarında 
modelleri mevcuttur. Yüksek verimlilikteki hepa 
filtreler ise yine EN1822 Standardı’na göre U15-
U16-U17 olarak sınıflandırılır. Malzemesi cam 
elyaftır. Yıkanma ve temizlenme özelliği yoktur. 
Ömrü bitince yenisiyle değiştirilir. Maliyetleri 
yüksektir.

Şekil 5. Hepa filtre ve kutusu
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Şekil 6. Hepa filtrenin ameliyathane tavanındaki görüntüsü

Tablo 2. EN 1822 Standardı’na Göre Hepa Filtrelerin Sınıflandırılması

Şekil 7. Hijyenik klima santrallerinde kullanılan karbon filtreler

Filtre Grubu Sınıf İntegral Değerler Yerel değerler Minimum verimlilik 
(%)

0,3 mikron için
Verimlilik(%) Nüfuz Etme(%) Verimlilik (%) Nüfuz Etme (%)

EPA E10 85 15 - - 95
E11 95 5 - - 99,9
E12 99,5 0,5 - - 99,97

HEPA H13 99,95 0,05 99,75 0,25 99,99
H14 99,995 0,005 99,975 0,025 99,999

ULPA U15 99,9995 0,0005 99,9975 0,0025 -
U16 99,99995 0,00005 99,99975 0,00025 -
U17 99,999995 0,000005 99,9999 0,0001 -
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5.5. Karbon Filtreler

Aktif karbon filtreler hastanelerde emiş hatlarında 
kullanılır. Aktif karbon filtrenin gaz molekülleri-
ni yakalama ve tutma özelliği vardır. Aktif karbon 
filtre ile koku yayan zehirli gazlar yakalanır. Bu 
filtreler kullanıldığı ortam havası kirliliğine ve 
kullanım sıklığına bağlı olarak değiştirilmelidir. 
Aktif granül karbon filtrelerde, filtre kirlendiğin-
de sadece granül karbonlar değiştirilir. Filtrenin 
hücrelerini değiştirmeye gerek yoktur. Maliyet-
leri yüksek olan filtrelerdir. Verimleri %80-%90 
arasındadır. Aktif karbon emdirilmiş elyaf kaset 
filtrelerde filtrenin ömrü dolduğunda yenisiyle de-
ğiştirilir. Fiyatları aktif karbon filtre kadar yüksek 
değildir. Verimleri %30-%35 arasındadır.

6. SONUÇ

Hijyenik iklimlendirme tesisatı yapılırken yapılan 
hataların başında yanlış sistem seçimi gelmek-
tedir. Hijyenik iklimlendirme sistemlerinin ma-
liyetleri yüksektir. Bu yüzden ucuz olmasından 
dolayı hijyenik olmayan klima santralleri veya 
split klimalar kullanılmaktadır. İnsan hayatını il-
gilendiren  bu konuda yapılacak yatırımın maddi 
değerinden önce işin doğru bir şekilde yapılması 
önemlidir. Hijyenik iklimlendirme yapılırken mut-
laka doğru sonuçlar veren en son çıkan standartlar 
kullanılmalıdır. Proje yapılırken projeci, filtre ima-
latçısı ve uygulamacı arasındaki koordinasyon çok 
önemlidir. Projelendirme esnasında projeci mutla-
ka imalatçı firmalar ile bir araya gelmeli ve filt-
reler hakkında bütün dataları toplamalıdır. Projeyi 

uygulama aşamasında ise projeci ve uygulamacı 
firma bir araya gelmelidir. Uygulama esnasında 
oluşabilecek sorunları birlikte çözmeleri uygula-
manın daha sağlıklı yapılmasını sağlar. Filtrelerin 
seçiminde yapılacak hatalar hastanelerde yapılan 
temiz odalar için yapılan iklimlendirme sistemini 
işlevsiz kılacaktır. Doğru yapılmayan filtreleme 
hem hastanın hayatını riske sokacak, hem de yapı-
lan yatırımın boşa gitmesine neden olacaktır.
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Aytunç EREK
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A New Approach for Determination Optimum Thermal 
Insulation Thickness and Material for Residential Buildings
Kemal Ferit ÇETİNTAŞ, A. Zerrin YILMAZ
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Ahmet Saim PAKER
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Investigation of the Effect of Evaporative Pad Usage on Dry 
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Bir Ameliyathane İçin Çıkış Menfez Konumunun Temizleme 
Süresine Etkisi
The Effect of Outlet Vent Location on Recovery Time for an 
Operating Room
Yunus Emre ÇETİN, Mete AVCI, Orhan AYDIN

Bir Ameliyathanede Hava Değişim Katsayısının Partikül 
Dağılımı Üzerine Etkisi
Effect of Air Change Rate on Particle Distribution in an 
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Aleyna AĞIRMAN, Yunus Emre ÇETİN, Mete AVCI, 
Orhan AYDIN

Ameliyathane İklimlendirme Sistemlerinde Hava Giriş 
Sıcaklığının Mahal İçerisindeki Hava Dağılımına Etkisi
Inlet Air Temperature of an Operating Room Air Conditioning 
System Effect on Indoor Air Distribution
Hande UFAT, Giray GONCAGÜL, Recep YAMANKARADENİZ

Sağlık Tesislerindeki Temiz Odaların Tasarımına Yönelik 
Enerji Korunumu Yaklaşımları
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Celal ŞAKAR, Gamze KARAKAŞ

Evaporatörlerdeki Mikrokanat Boruların Isı Transferine 
Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Microfin Tubes Effect on Heat Transfer in 
Evaporators
Pınar ALATAŞ, Derya Burcu ÖZKAN

3 Boyutlu Yazıcılarda Akışkan Soğutmalı Ekstrüzyon Kafa 
Tasarımı
Fluid Cooled Extruder Head Design for 3D Printers
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Experimental Investigation on the Performance of R744/
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Heat Recovery Ventilation Units
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Hasan Alpay HEPERKAN, Devrim GÜRSEL

Yeşil Yapılı Çevrede Doğru Bilinen Yanlışlar 
Game Changers in the Green Built Environment
Birol KILKIŞ

Dijitalleşmenin Mekanik Tesisata Etkisi ve Geleceği
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