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MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda 
çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu degildir. 
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Bu çalışmada, :!zmir :!.line ait meteorolojik veriler 
lmllanılarak, yaklaşık 2xl=2 m• 'lik brüt alana sahip 
sıvılı düzlemsel güneş kollektHrlerirıiri imalatı,pro
jelendirilmesi,kurulup-işletilmesi ve kullanımı aı
raeında,güneş enerjisinden en iyi şekilde yarar sa~
layacak optimum (en uygun) sistem özellikleri üze
rinde durulmuş ve lzmir ili için güneşli su ısıtıc:ı
larının tasarımı, deneysel ve teorik çalışmalar ışı
!l;ında, tamamen bilgisayar yardımıyla yapı.lnuştır. 

LGi Ri S 

Güneş enerjlsi,bilinen en eski birincil enerji 
kaynaı;tı olup,konvansi:vonel ve yeni enerji kaynaklarının 
hemen hemen tamamı,doı!!rudan veya dolaırlı olarak, güneş 
enerjisinden kaynaklanmalttadır. Fosll yakıtlar dahil, 
hidroelektrik,rüzgar,deniz,biyogaz ve dalga gibi tüm 
enerji kaynakları, güneş ener,i le .inin türevleridir. 
Konvansiyonel enerji kaynakları yenilenamaz nitelikte 
enerji kaynakları olmalarına karşın,güneş enerjisinin 
kendisi ve foail ırakıtlar dışındaki tUrevleri yenile
nebilir ni tel lk te kaynaklardır .Dünya yU zayinde vıu· olan 
güneş enerjisi miktarı çok büyükae de,enerji kaynag:ı 
olarak gHz önüne alındı~ında, güneş radyasyonu özgün 
karaktere sahip olup (aralıklı,delişken,dalınık ve az 
:vo~un), bu özellikler, belirli gereksinimler in kare ı-

167 



yönelik güneş enerjisi uygulamalarında 
ıdır.GOnOmOzOn v~ gelecelin alternatif ve 

kirletmeyen enerji kaynaklalı olarak,gOneş 
birinci sırayı almaktadır (1,2,3,4). 

dikkate 
çevreyi 

enerjisi 

Türkiye""de,ortalama gUneşlenme süresi 2640 saat/yıl-.. , 
o , yılda tOm TUrkiye'ye gelen toplam güneş enerjisi 
L 25*101 ı ton eşde!ı;er taşkömür!l ( TET) olarak hesap edil·-

tir. ye'nin tOm yüzeyine yılda gelen toplam gOneş 
la.ln.:l.n yaklaşı.k olaralr %50' sl Mayıs, Haziran, Temmuz 

ve ll.ttustos ay 1aruıda ge lmekted.:l.r _Bu miktar t.oplam yak la--· 
ş olaK·ak 6.28*107 TET delerinde enerji demektlr (5). 

Gümtlmillzde, e ne rj isinden yarar larıma en yaygın 
şekilde aıvılı düzlemsel güneş kollektHrlerl ile 
olmakt,adı.r.Yapı.mlar.ı. için karmaşık teknolojiye gerek 
o ılından diler sistemlere göre daha ucuzdurlar. 
Genelde, bım bir cam ört U, bir so!ı;urucu levha, sogurucu 

birleştirilm borular, yalıtım malzemesi ve bir 
kasadan ibarettirler (Şekil 1). Konutların sıcak au 

l 
8j_cakJ.1k 
törleri 

ini karşılamada, konutlar.ın ısıtma sistem
havuzlarının ısıtılmasında,sanayi için 

su eldesinde ve ıoo•c··ye kadarki düşük 
uygulamalarında sıvi.lı düzlemsel güneş kellek
llanılır (1,6,7,8,9,10). 

düzlemsel güneş kollektörleri, güneş 
alıp bir ekıekanın yapısına aktaran birer 

tirgeçleridirler. Koliektörlerden yüksek verim
lilik, uzun ömür, ucuz fiyat ve kolay montaj gibi 
özellikler beklenir.Verimli bir kollektör ise, üzerine 

güneş enerjisi miktarının çogunu soRurmalı, çevreye 
ısı kayıpları en az düzeyde olmalı ve solordulu 

iyi içindeki ısı taşıyıcı akışkana yüksek bir 
verimlilikle aktarabilmelidir (6,7,8,9,10). 

lye"de üretilen ve kullanılan gUneş 
leri in, Türk Standartları EnatitOsü 
standartlar getirilmlştir (11,12). 

kollektör-
tarafından 

Türk Standartlarında, koliektör brüt alanının ve 
levha alanının alt sınırları sırasıyla, 1.73 m• 

ve ııı",boru iç çapı en az 8.5 mm,cam örtü kalınlıttı 
:03--4 mm,Bol;!;urucu levha kalınlılı en çok 3 mm.,yan ve alt 
yalı t.J.m malzemesi kaLınlıkları sırasıyla, 20-·50 mm ve 50-
100 mm,kullanı.lacak boru Bayısının alt sın.ırı_ 8 adet, iki 
boru arası uzaklık .için alt ve üst sınırlar ise,sırasıyla 

6 cm ve 12.5 cm olarak belirtilmiştir (12). 

Türkiye"de güneş kollektörleri üreten 45 tane firma 
bnz ,Ege üniversitesi-Güneş Enerjisi Enstitüsü 
tarafından Aralık 1990-Mayıs 1991 döneminde yapılan bir 
nnkette, Uretlci firmnların %34.09'unun 1.96*0.95 ın", 
%20.45"tnin LB5*0.95 m•, %9"09"unun ise 1.941'0.94 m• ve 
1.90*0.90 m• alanlara sahip güneş kollektôrleri üret-
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ttkleri, koliektör lerde kul I mu .lAn boru sayJ_ler ının 
genellikle B ile 12 edet arasında ve üretilen kollek-
uxı''' in %34 'ünün -- ld bu en - 12 adet 

oldulu,kollektör sıvısı olerak,%66·sının sadece 
su,%34~Unün eu+katkı maddesi (mı antifriz,etil 
alkol veya etllen ikol) landı , yalıtım malzemesi 
kalınlı olarak lse,%70'in 5 cm,%19'unun 10 cm kalın-
lıkta malzeme kul arı ve koliektörlerde kullanılan 
sol?;urucu levha ve boru malzemelerinin altimlnyum, bakır, 
pas.lanmaz çelikwDR.P sac ve plast.ik malz.emeler oldu~u gö
rülmüştür (13). 

TUrkiye·de üretici firmaların büyük bir çolunluAu 
Türk Standartları EnstitüsO"nün belirledili alt ve üst 
sınırları dikkate üretim yapmaktadır- Fakat, bu 
sınırlllr inde dahi bi del;! ik özell ve boyut-

a sahip koliektörler i. le karş :ı la ş ılınaktadır. Ege üni-
versitesi Güneş Enerjisi titüsO tarafından Aralık 
1990-Mayıs 1991 döneminde yapılan arıket sonuçlarına 
göre, güneş e ne rj isl sektörOnda yaşanan sorunlardan baz.ı--

aşaı;t i gibidir ( 13): 

-Güneş enerjisi sistemlerinin üretimi ve montajı ile 
:Ugili standartların turulmamas.ı ve uygulanmaenn.ın 
denetlenmemesi, 

-Güneş enerjisi sistemlerinin yapımının 
çılar tarafından da leştirilmesi 
ortamında, kalite ve verimlllilinin 

bil iz 
nedeniyle 
lanamamış 

imalat-
rekabet 

olmazn, 

-Firmalarda imalat ve montaj elemanlarının elitiminin 
eksiklili,kalifiye eleman bulmadaki güçlükler, 

-Sistem ve toplayınının b bUtUn birlikte 
tasarlanamaması.sietem taear.ımındaki eke 

i ve 

i in gel irıi ve yaygınlaemaeını 

it11 e:Lstemlerj 
çeı;ıltlilii'! ol 

yapımında ku larıılan malzeme 
fazla olmasına ın,daha 

verimli irnalRtların rekabet ortemı olmaması 

lestir1 emeınesi~ 

1.ı;ıım"ıa 1 i:0ırdr ilinde ku1J,:t.n:ılacak eıv.ıl:ı düz
""n~" Jlektörlerl.nin l.mcılıd.ı, pro;lelendirilmesi 

VE'!f ~ 1s.i.nden en 1 şekilde 
Y•"trar cı:!.etem özellikleri üııer tur. 
Bu amaçia,Uncn,fzmir ill.ne cıit meteoro ik veriler 
kullanJ.larak, laşık 2x1=2 m2 'lik brOt alana sahip 
sıvılı dOzlemsel kollektBrleri in,Ttirk Stan
dartlarJ EnntitOsU'nUn belirledigi alt ve f!st sınırlar 

inde kalnınk tıltı ile,c8m malzemesi.boru sayısı,boru 

çapı ve ırııcu levhe ve bocu malzemesi imizasyonu 
aonuçlar:uıa dr:~l.nJlm tr~ Daheı son·rtı,, pompalı- li 
ısıtıcıları sistemlerinin elendirilmesi 
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lzmir ilinde kullanılacak gOnesli ısıtma sistemleri 
için,en iyi verimi sallayacak koliektör alim açısı ve yön 
delerieri ile gerekli koliektör alanı,gerekli sıcak su 
deposu hacmi,gerekli genlesme deposu hacıni,gerekli su 
dolaşım pompası debisi ve arka arkaya dizili kollektörler 
arası yatay uzaklık hesabı Uzarinde durulmuş ve inceleme 
sonuçları tablolar ve grafilder ile verilmiştir. 

Bu çalışma, deneysel ve teorik çalışmalar ış:ı.lında, 
tamamen bilgisayar yardımıyla yapılmıştır. 

KollektörUn cam örtOsO Uzerine gelen gOneş 
radyasyonu, rüzgar hızı.kollektöre suyun giriş sıcaklılı, 
dış ortam sıcaklılı gibi meteorolojik veriler,sıvılı 
düzlemsel güneş kollektôrlerinin verimlerini bUyUk ölçüde 
etkilemektedirler.Kollektörlerin imalatı ve projelandi
rilmesi sırasında,meteorolojik verilerin dikkate alınması 
gerekmektedir ve bu amaç göz önüne alınarak,:!zmir iline 
ait meteorolojik veriler (14,15,16,17,18,19,20) Tablo 1 
ile verilmişt.ir. Enlem dairesi açısı 38.40• olan İzmir 
ili,Tablo l"de de görOldUlU gibi,sıcak bir iklime 
sahiptlr ve güneşlenme süresi,açık günler sayısı ve yatay 
düzleme gelen güneş radyasyonu delerlerinin yüksek olması 
nedeniyle,gOneş enerjisinden oldukça iyi bir şeklide 
yararlamnaktadır. 

Tablo 1,yatay düzleme gelen güneş radyasyonu,l m 
derinliktekl toprak sıcaklılı lbu deler koliektöre suyun 
giriş sıcaklılı olarak alınmıştır),dış ortam sıcaklılı, 
ortalama rüzgar hızı,gOneşlenme süresi ve açık-kapalı 
günler savısı'nı içermektedir.Ortalama bulutlululun 1 ile 
10 arasında delistili kabul edilerek,açık günler için, 
ortalama bulutluluk 0.0-l.B,kapalı günler için ise 
ortalama bulutluluk 8.1-10.0 arasında alınmış ve bu 
delerleri içeren günlerin toplamı tablonun açık-kapalı 
günler sayısı kısmında verilmiştir (16). 

Nayıs,Haziran,Temmuz,A!ı;uetos ve EylUl ayları, yaz 
ayları,Ocak,Şubat,Mart,Ekim,Kaeım ·ve Aralık ayları,kış 
ayları olarak alınmış,yaz ve kış ayları ile bütün yıla 
ait veriler,açık ve kapalı günler sayısı hariç,ortalruna 
olarak belirtilmiş,açık ve kapalı günler sayısı, toplam 
olarak verilmiştir. 

3- SIVIL! OOZI.m-ISEI, GüNEŞ KOLLEKl'üRLERi iMALATI 

Koliektör imalatında kullanılan, cam örtü malzemesi 
kalınlıiJ. ve cam azaltına katsayısı,so/'ıurucu levha ve boru 
malzemesi ısı iletim katsayısı,boru sayısı,iki boru arası 
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uzakrık ve boru dış çapı de lert ltollektf):r te:rmlk 
ve:rlmtnl etkileyen delerlerden bazılarıdır.lzmir ilintn 
meteorolojik verileri Hnüne alınarak, ılabilecek 
en yOksek termlk verim larını imalat 

leri lir.Bu emaçle,lzmlr 111 lcin,ortalama 
hızı 3.5 alınmış ve lzmir lllnde kullanılacak 

sıvılı düzlemsel koliektörleri imalat ine 
ait en uygun sonuçlar Şekil 2"den Şekil 9"a kadar 
verilmiştir.Yıllık ortalama rüzgar hızı delerleri,3.5 ile 
4 .ı m/s arası.nda olan bölgeler iç!in de bu imalat 
delerierinden yararlanılabilir (6,9,10,21,22,23,24,25, 
26,27). 

3.LCruııı Malzemesi {)zell:iJderi 

Şekil 2"de,azaltma katsayısı 32 m-ı ve kalınlılı 3 
mm olan cam malzemesi in, geçirgenlik, yansıtma ve 
solurma ka tsay.ılar ının, güneş ış ın lar ı ge l.iş aç HlJ.na göre 
delişimi veri tir, Şekil 3"de,azaltma katsriyısı 32 m-ı 
ve kalını 3 mm ve 4 mm olan cam malzemeleri için, 
geçirgenlik katsayıaının,güneş ıı;ıınları geliş açısına 
göre delişimi veri tir (6,21,22).Şekil 2 ve Şekil 3"de 
görüldülll 1, ışuüarı geliş açısı o· ile 35" 
arasında de irken, lik katsayısı %BO"nin 
üzerindeki delerlerde kalmakta ve böylece cam malzemesi, 
üzerine gelen enerjislnl.n büyük bir bölümünü 
koliektör ara hacmine (cam örtü malzemesi ile solurucu 
levha aras1.nda lan kapalı hacim) geçlrmektedlr. 
Kollektörün im açı ,yukarıda delinilan özellikler 
goz önüne alınarak hesaplaıur ( 23). 

Ayrı.ca, 

.:trtıkça geç 
Şekil 3"de, görU gibi, cam kalınlılı 

ik katsayısı azalmaktadır (21). 

Levha ve Boru t1alzemelerl üze 

Sıvılı düzlemsel kollekt~rler1rıde, 
levha. 'l"'1:7. boru malzı:?mesi olarak~ ht":.kı.r 1 a1.lhııJrıyum~paslanmaz 
çelik ve a!'ltik malzeme lnülanı.labi.llr. levha ve 
boru malzemesinin un. lletim larl. artt , k.ol-
lekl~ör l:er·mlk verlm Jza ısının a.rtt görülmüştür 
(9,l0).En ıf'ı i .lm kc•. :u~ı de bakır 
malzeme sah5 3r,.ba.kı.r rnA;lzemeyi s.:trası.yla, alüminyum, 
paslanmaz çelik ve ik malzeme izler.Bu malzemelerin 
HetU s ıp,çeşitli katkı maddeleri ile malzemeye 
eeçiçi kazandırılırsa, malzernelerin bir 
bakıma ısı iletim ka ları lti olur 
( 22. 24. 25) . 



3.3.Boru Dış ÇapJ_nın,Boru Sayırnrun ve iki Boru Ara
ın Uzaklı~ın Termik Verim Kataayısına Etkisi 

Ege üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü deney ve 
test standında yapılan deney verilerinden yararlanarak 
yapılan teorik modelleme ile,boru sayısı ve boru çapı 

del:tişiminin termik verim katsayısına etkisi Tablo 2'de 
verilen giriş verileri kullanılarak incelenmiş ve 
sonuçlar Şekil 4,5,6,7,8 ve 9 ile verilmiştir (6,9,10,22, 
26,27). Boru iç çapları,dış çap de~:terlerine göre Türk 
Standartları Enstitüsü'nün belirledili ilgili standart
lardan seçilebilir (TS346,TS380,TS416,TS3187,TS3680, ... ). 

Şekil 4,5 ve B'da, t,ermik verim katsayıları, boru 
sayıe.ı üz er ine taı;nmnış tır. Boru sayısı ve so~:turucu levha 
malzemesi Hn iletim katsayısı def:!işken parametreler 
olarak alımınş, di ~;ter parametreler sabit tutulmuş tur. 

Şekil 4,5 ve 6'dan kolayca görtilebileceli gibi, 
termik verim katsayısının aldılı en büyük deler bakır 
Boltırucu levhada 10 adet,alOminyum Bol:!urucu levhada 11 
adet,paelanmaz çellk soltırucu levhada 14 adet,plastik 
soltırucu levhada 29 adet boru sayısında olmaktadır. 

Şekil 7'de;lki boru arası uzaklık,boru sayısı 
ne taşınmıştır.Boru sayısı delişken parametre 
alınmış,diler parametreler sabit tutulmuştur. 

Şekil ?'de açıkça görüldüili gibi,boru 
arttıkça, iki boru arası uzaklık azalmaktadır.Bu 
tüm solurucu levha malzemeleri için geçerlidir. 

üzeri~ 

olarak 

sayısı 

grafik 

Şekil 8 ve 9'da,termik verim katsayıları,boru dış 
çapları üzerine taşınmıştır.Boru dış çapı delişken para
metre olarak alınmış,diler parametreler sabit tutul
muştur. 

Şekil B ve 9'dan kolayca görülebileceli gibi,boru 
dış çapı deleri azaldıkça,termik verim katsayısının 
aldılı deler artmaktadır (ulaşılabilecek en yüksek termik 
veri~ katsayılarının sallanablleceli boru sayıları da 
delişmektedir). 

4.GONEŞL:i SU ISITICILARININ PROJELEND1R1LMESi 

Güneşli su ısıtıcılarının projelendirilmeei,lzmir 
ili için yapılmıştır. Yaz,kış ve bütün yıla ait mete
orolojik verller kullanılarak,yaz ve kış mevsimi ile 
bütün yıla ait sonuçlar grafik olarak Şekil 13,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22,23,24,25 ve 26 ile verilmiştir.Yaz 
ayları olarak, HayJ.s, llazirim, Temmuz, Alustos ve Eylül 
aylarJ.,kış ayları olarak da Ocak,Şubat,t1art,Eldm,Kasım ve 
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Aralık ayları al ınm.u;ı tJ.r. Bu aylara ait 
veriler Tablo 1 ile verilmiştir. 

meteorolojik 

Projelendirme 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. Laşa
mada, lwllel<tor ei:!; imi, koliektör yönü ve yön düzel tme 
katsayısı, 2.aşamada, güneşli su ıaıtıcılarının tasarımı, 
3.aşamada ise,arka arkaya dizili koliektörler arası 
uzakLık eeç imi üz er inde durulmuştur. 

4.LKollektörün Baktı~ı Y<ln Seeimi ve Koliektör 
E~hı Acıaı Hesabı 

Şekil lO"da :!zmir ilinde bulunan bir kollektöre, bir 
yıl boyunca gelen atmosfer dışı (extraterreeterial) güneş 
radyasyonu delerlerinin, koliektörün baktılı yöne göre 
delişimi verilmiştir (6,22,23,28). 

Şekil 10.da gHrUldUIU glbi,bir yıl boyunca en fazla 
enerji GUney yönOne bakan koliektöre gelmektedir. Kellek
tör için en uygun yön, Güney yönü olmaktadır. 

Güneş ı~ınlarının geliş açısı, sUrekli olarak 
delistilinden dolayı,gUneş ışınlarının koliektör cam 
örtOsO Uzerine dik gelebilmesi için,kollektörUn iki 
eksende (elim ve yHn olmak üzere) sUrekli güneşi izlemesi 
gerekmektedir.Böyle hareketli sistemler ekonomik olmadılı 
için,sistem sabit olarak kurulur ve en uygun elim açısı, 
aylara alt ortalama delerler kullanılarak saptanır.Bölüm 
3.1"de de açıklandılı glbi,gUneş ışıoları geliş açısının 
O" ile 35" arasında kalmasını sallayan en uygun koliektör 
ellm açısı,her ay için hesaplanmış ve Şekil 11 ile 
verilrolştir (21,22,23,28,29). 

Şekil ll"da,kollektör elim açısı delerleri,aylar 
Uzerine tasınmıştır.Güney yönOne bakan koliektörler 
için,herbir aya ait elim deleri , 30(gUn/ay).5 (saat/gUn) 
= 150 (saat/ey)"a ait 150 verinin ortalaması alınarak 

bulunmuştur.(Her gün için,10,l1,12,13,l4,15 saatlerine 
karşılık gelen ei;ıim açıları z önüne alınmı.ştır).izmir 

ilinde bulunan bir kollektörün,en uygun eılUm açısı,yaz 
ayları için 22",kış ayları için 64" ve bUtOn yıl için 38" 
olmaktadır (22,23,28,29). 

4..2.Güneşli Su laıtıcıları TaBarımı 

Güneşli su 
yararlı güneş 

etmek için 
yararlanılarak 

ısıtıcılarının tasarımı,kollekt6re gelen 
enerjisi ve koliektörden sıcak su elde 

gerekli ısı enerjisi eşitliklerinden 
yapılır (14,15,22,27,30,31). 

Koliektöre gelen yararlı güneş enerjisi eşitlili, 
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Denklem 
gerekli 
tir. 

(1) ile,kollektörden sıcak su elde etmek için 
ı.sı enerjisi eş.itliı:!i,Denklem (2) ile verilmiş-

(kcal/m" .gün) ( 1) 

Qw = ınw * c * ( Thw - Tc w ) (kcaljgün) (2) 

Denklem 1 ·de bulunan, h, ( kcal;m• . gün), yatay düzleme 
gelen güneş enerjisi miktarıdı.r ve :!zmir ili için Tablo 
l"den alınır,R (-),elimli koliektör için,gOneş enerjisi 
düzeltıne faktörUdUr (22,28) ve lzmir ili için Tablo 3"den 
alınır,A (- ),lmllektörtln bakt.ıj:!ı yöne ballı olarak 
eeçilen,yön dDzeltme katsayısıdır (14,15,30) ve Şekil 
12 ·den alınır, Dı< (-), koliektör termik verim katsayısıdır 
ve Tablo 4"den alınır (14,15,30,32), n. (-) ,sistemin 
ortalama verimidir ve !:zmir ili için 0.85 alınabilir 

( 14' 15, 30, 32) -

Denklem 2 ·de bulunan ,mw ( 1 t/gün), ısı t ılacak BU 

miktarıdır ve 50 lt/gün.kiı.;ıi alınabilir (14,15,30), c 
( kcal/kg"C), su;,un özgül ısısıdır ve 1 kcal/lı::g•c 
alınabilir,Thw ı•cı,istenen BU sıcaklııtıdır ve 5o•c 
alınabilir (14,15),Tcw ("C),kollektöre giren şehir şebeke 
suyu sıcaklıı:tıdır ve Tablo ı· den al ını.r. 

Denklem (1) ve Denklem (2)"den yararlanarak,gerekli 
kollelttör alanJ_,Denklem (3) ile,sıcalr su deposu hacmi, 
Denklem (4) ile,su dolaşım pompası debisi,Denklem (5) ile 
genleı:mıe deposu hacmi, Denklem ( 6) i le ve gerekli 
koliektör sayısı Denklem (7) ile hesaplanır (14,15, 
30,31). 

Ak "' Qw / Qh (m" ) (3) 

V ::: 50 * Ak (1 t) (4) 

p :::: 60 * Ak (lt/h) ( 5) 

v,. -· 1.65 * Aı.: (H) (6) 

N ::: Ak 1 A (adet) ( 7) 

Denklem (7)"de bulunan,A (m• ),kullanılacak kollek
törlerin net alanıdır,kollektöre ait katalogdan alına
bilir.Tablo 1,3,4 ile Denklem (1,2,3,4,5,6) kullanılarak, 
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İzmir iline ait,Yaz ve Kış 
Şekil 13,14,15,16,17,18,19 
edilmiştir. 

ayları ile 
ile verilen 

Bütün Yıl 
grafikler 

için, 
elde 

lzmir ili için,güneşli su ısıtıcılarının tasarımı bu 
grafikler kullanılarak yapılabilir. 

4.3.Arka Arkaya Dizlll Koliektörler Arası Uzaklık 
Seçiml 

Arka arkaya dizlll güneş kollektHrleri arası uzaklık 
seçiminde,gOneşin elemanların (elemanlar;güneş kollektör
leri,bacalar veya gölge oluşturabilecek herhangi bir 
eleman olab11lr) güneş almayan tarafında oluşturdu~u 
gölge uzunluklarına gereksinim duyulur.Şekil 20"de görül
düliı;O gibi,arka arkaya dizili güneş koliektörleri 
arasındaki uzaklık seçiminde, Y ordinatı gölge uzunlulu 
etkiLi olmaktadır.GU olarak gösterilen gölge uzunlulunun, 
y ordinatındald de !:ler i olan Y uzaklıı;tı, iki koliektör 
arasım:lakl yatay uzaklıl:ıı. verlr.Şeldl 21'de görüldült!ü 
gibi, elimli yüzeylerde (örnelin elimli çatılardal iki 
koliektör arası uzaklık olan Y deleri,yatay yüzeylere 
göre daha düşüktür. 

Yatay veya eRimli yUzeylerde 
için,en uygun iki eleman arası uzaklık 
vs 23 ile verilmiştir (33,34,35). 

bulunan elemanlar 
delerleri,Şekil 22 

Şekil 22 yaz ayları,Şekil 23 lse,kıa ayları ve bütün 
yıl için geçerlidir. Aylara ve bütün yıla ait uzaklık 
veya gölge uzunlulu delerleri,güneş saati olarak saat 
12:00'de,en uzun gölge uzunlugu oluşturan gün dikkate 
alınarak hesaplanmıştır (8,22,28,33,34,35,38).Herhang1 
bir ytlkeekli sahlp (Şeldl 20 ve Şekil 21'deki H yüksek-
likleri) elemanlar rhangi bir etıime sah.ip (Şekil 
21"deki a ri) in,l m birim yQkseklile ait 
gö uztınl Şekil 22 veya Şekil 23'den 
okunur ve gerçek gö tıztmhJtlu,L...,.,., deı:;teri, {iki eleman 
arası gerçek uzaklık) Denklem (8) ile hesaplanır. 

(m) (8) 

Yatay düzlemde (elimi sıfır olan düzlem) veya elimli 
yüzeyde bulunan elemanlar aras.ı yatay uzaklık, L,.,v, deleri 
göz önüne alınarak saptanır.Denklem (8)"deki L8 v deleri, 
40 cm sehpa payı alınarak,2 m uzunlulundaki bir koliektör 
için hesaplanmış ve arka arkaya dizili koliektörler arası 
yatay uzaklıla ait ikler Şekil 24,25 ve 26 ile 
verilmiştir. Şekil 24,25 ve 26'dan okunan degerler,gerçek 
gölge uzun hı lu ( Lsv) r lerldir. 
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Şekil 20'de görüldll~ü glbi,elemanların batı ve 
do/;tusuna ait gölge uzunlukları,yaz ayları için Denklem 
(9)"dan,kış ayları ve bUtOn yıl için ise,Denklem (~O)'dan 
hesaplanabilir (34,35). 

Lgx ::: 0.4 * H (m) (9) 

Lgx - O. 7 * H (m) (10} 

5.SIVII,I GUNEŞ KOI,LF.KTORf,EHHHN URETH:I:!: VE 
KUI,I,I\NH:II SIRI\SINDA UYUU1ASI GEREKEN BAZI PRATiK 

VE PRATiK B!LGH,E.R 

Bıvılı dUzlemsel güneş kollektHrlerinin üretimi ve 
kullanımı sırasında u:ın.ılması gereken bazı pratik kurallar 
ve pratik bil ler aşal'!ıda verilrolştir (6,21,25,37,38). 

-GUneş ışınları için geçirgen Hrtü genellikle kalınlılı 3 
mm olan pencere camından, Inırşunu az, özel üretllmiş cam
dan,polyeeter elyaflı geçirgen malzemeden veya güneş 
ışınlarına dayanıklı falllerden yapJ.labillr.Bu levhaların 
her iki yUzeylnln kenerlarına, koliektörün taşıyı.cı ve 
izole edici. gövdeei kasaya l'erleşti.rilmeden önce yaklaşık 
1 cm eninde lastik veya benzeri malzemeden ı;ıerit yapış
tırılır.Kasa ve geçirgen örtü çerçevesi ve geçirgen örtü 
malzemelerlniıı sıcaklıkla geıılesmeleri dikkate alınarak, 
geçirgen örtOnUn kasaya yerleştirilmesi ve sızdırmazlılı 
tasarı.mcla dikkate alınacak ııol{t.alardır. So lurucu levha ile 
geçirgen örtU arasında yaklaşık 2 ile 3 cm uzaklık 
bırakılmalıdır.Konveksiyonla ısı transferi kayıplarını 
önlemek amacı ile çift geçirgen örtü kullanılabilir. 

-Kalınl ı!l;ı yaklas ık 1 lle L 5 mm arasında de~işen so~u
rucu levhanın malzemesi çelik,bakır,alümlnyum,DKP sac 
veya plastll{ malzeme olabillr.Solurucu levhanın üzeri 
siyaha boyanabileceı:\1 gibl,seçiçl yUzey olarak üretilmesi 
daha ı.ıygundur. Soı:\urucu yüzeyle su borular ı. arasında çok 
lyl lletim sallanmalıdır. Soltırucu levha ile su boruları 
arasındaki iletimin iyi olmaeı,roll-bond teknHH,panel 
radyatör teknili ve alüminyum ext.rUzyon teknlli gibi 
tekniklerle sallanabllir.Seçiçi yüzey kullanılmadılı 
durumlarda,solıırucu levha iyice temlzlenmeli ve mat,ısıya 
dayanıklı siyah bir boya lle boyanıııalıdır.Boya çok ince 
ve düzg!lıı olmalıdır.Sogurueu levhanın kenerlarının kasa 
kanariarına delmemesine,yani ısı k6prUleri oluşturulmama
sına dikkat edilıııelidlr.Kasaya konulacak yalıtım 
malzemesinin solurucu levlıa tarafından ezllmemesi için 
konstrOkt.if Hnlemler alınmalıdır. 

-Su dal/;ı.t.ım ve topll'ima boruları genelllkle 1" lik ve bu 
ikisine kaynak i ba~lanan ,araları yaklaşık 10 cm olan 
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~u :tma 
boruler.ın 

borular 1. drz " lik 
kasa ve1ra çerçeveye 

yapılmalıdır.Bu 
i'mr>ınAlerl eaı:tlanmal.ıdır. 

yerleri kontrol edilerek Su tı Y•~rleri, 
su ile yalıtım malzemesinin 

J..sla.nmaaJL ön1e:nmelidlr ~ 

llektôrlerde kullanı en yaygın yalıtım malzemesi 
eam Bil 11;\i g cam yilnil neme ve ıslakl:ı.ı:;a 

ı korunınazsa yalıtım yapma ozelli~lnl yitirir. 
Taearımda en dikkat edilecek konulardan biri 
bu.dur.Cam ytlnün!ln :uılanmamae:tna dikkat edilmelldlr.Cam 

kalını ı ılıman iklimlerde 5 cm,eoluk lkllmlerde 10 
cm~e kadar olabllir.Yerine ,poliUretan veya etyropor 
kulla.n:t ilir~ 

-·Dü:~lemeel kol.leld;orlerde malzemesi olarak genel
mm olan sac veya galvanlzli L kalıniıiı laşık 1 

lanı lma}{ A astik, polyester ve 
üret;:Uen 

i'ızelliklerlnden 
en belirgin 

mu"ovemetidir,ona gore boyutlandı
gorevi,ısı yalıtım 

görevlerin toplamını 
getirmelld.Ir"Be;u altıminyum kasalara 

taban kcnmektadır.Bazı hallerde lee temamen 
Oreti kullanılmaktadır. 

bolgelerde,kollektHrlerde suyun donma tehlikesi 
mevcuttur.Bunu önl için koliektör devresindeki suyu 

ltmak en kolay ve en basit önlemdir.Başka bir onJem 
olarak pompalı kapalı sistem uygulanmalı ve antlfrlzll su 
dolaştırılmalıdır"Y pompalı açık sistemde donma 
tehl"ikee cl lerde sOrekli olarak pompanın gece 
ve çalıştırılması lanmalıdır. 

J(G.f' :1 
en.gel o.1 

ınıımalı ve 
'rm l.1dı.r .. 

r·' hcareket'.i 
istemde hava 

ve tılması eırasında,çeşitli 
ışmaeı sorun yaratabllir.Buna 

konulmuş dirssklerden 
yerlere hava alma muslukları 

ve kollekt6r yer im hattının 
az mle yer tirilmesi de 
ön 

11ekt.örUn, havalancb.ıt'Y~ lr:ı :t ya aular:ın.ın 
i Jrıe glremeyece~i yerlerine 2-3 ının'lik delikler açılma
l~dır. Delikierin bulunmamAeı durumunda geceleri içeri 
e' ~~c:~rı ı·.ıa,la veya mevcut su ı arda. yo~uşarak bu~u 

c•" turabilir ve llektöı"Dn verl.melz çalışmasına neden 
ot "ilir. 

!;" ır:oa geç .t .t·f:P 
g ; } !;:}·_(-_\rUn ve:r,J i 

ve rüzgarlı bölgelerde bulunması 
U Uıılln (camın) kirlenmemeei ve 
eııemaması in belirli aralıklarla 

tf:)p camları te-ın ~--, f:'ı:trnel 

mümkün oldugu kadar güneş 



altında bırakılmamaaına di ilmelidir.Akai 
15zell.ikle cam kırılması ve boyaların kabararak 

raat olaylardandır. 

taktirde 
dökülme s .i 

'"''·~~ı t gen depolu sistemler iç :i. n, su ısı tıcısı, 
aşırı J.BJ..nm.'l ve buhar oluşması tı~hllkesine karşı bir 
emn t afibab:ı. ile korunmalıd:ı.r. 

-Genleı;ıme 
l:!rtU ve 
borularda 
iae,çlft 
ola bl 

ır<llıu.z kollekt15rdekl akışkanda olmamaktadır, cam 
koliektörleri depoya ve birbirine ba!;!layan 
genleşmektedlr. E~er bunun iç .in pay bırak.ılmamıı;ı 
yönltı ınkl.ştırarak yine cam kırılmasına neden 

c r olabilmektedir. 

-Sıcaklık etkisl lle boyanın ve cam y!.!nü içinde bulunan 
fenol maddesinin buharlaşması ve cama içt.en etki ederek 
geçirgenl i ac:altması bir başka problemdir.Buna b.ir 
ölçüde e.n~cel olabilmek için plak>E<Y:l. boyadıktan ve cam 
yönünü de yerine göre kastikten sonra iki gün güneş 
altında bJ.ralnlmHsı ömırilebili:r. 

~-SiP:t-(~mın "-hm::ü.nü ~!;-::cı~}ı.:~}.~_-,f:-tn. en i e b.iriai f~e 

:r.bunn açık eietemlerde engel olabilmek 
oldu.kçr. .Ayr.tcB. :ı.tnt:ı.cı devresinde farklı iki. mete.l 
kullarnl<h.j.1ım:!l' bu elemanlar blr çeşit pil oluı;ıtururlar.•. 
ör ne/i! in, balur lu lwllekti5r galvanlz ba~larıtı borusıı 
lle depo,~a ise, temas noktı"tlarında :ı:am,üıla 
aşH1malar olmaktad1.r.Hem buna,hem de boruların genleı;ıme" 
etkilerine engel o lmak için lektHr riş çıkıs-
lar kıaa ik hortumlar ile hallantı yapı 1 

öner 1Jt;~b11. i:r ,o F'las:t hor~ tumlar ın zamanla çürUy·ecef~ :t 
gözönl.lne alın~.rsa bu amaç için "dl.lrtt" adı ile bilinen 
malzeme önerilir. 

-Depoyu 
ant 
di 

korumak için yapımı 
ıdJ_r.Bu ayı-n. zamanla 

geçerlidir. 

-Kollekt.CLr· t.e k verJ.mlne kireçlenınenin e l 
bir 11-;;~i sene glbl k.ı.sa b1r verlrni 
bilinmcktı::-"'·r~ix. t.~·'.-;Jenmeyi ônlemek iç.l.n 
kullnnı1ab11ir.SJJi denilen polyfosfatlar 

sıraslnda. 

sist.eıııdeki 

kadar CnCOs k.m0:)cint önlemek S.x ~Kol1ektC5r1er 
su ine pel t tankı mont8 edilerek,eu bunun 
Qzer geçtikten sonra koliektöre veri lir (37). 

dali!ıtım 

hatlarJnın 

o 

h~t1P.::ında 
i yı:-;;J.ıtılmxş 

enerjiniıı,eıcak su 
ı içln bu 

o lma en gerekir. 

kullan.ım 
da ltı tı.m 

aıcRk au hazırlama sistemleriııirı ülkemizde 
olmaeı ilgili standartların TSE tarafın-

Lrlanmns.ı sonucunu oluş t·ur ~TSE tarafLucv'"' 
UrPt ' ve firmalara yararlı o 

lar 3680, ,TS 4801 ve at_ıf yapılan 



standartlardır (11,12,39). 

ö.SONUÇLAR 

Bu çalışmada, Tablo 1'de ver.ilen i zmir ll.ine ait 
meteorolojik veriler kullanılarak,yaklaşık 2x1~2 m""lik 
brüt alana sahip sıvılı düzlemsel güneş kollekt6rleri 
için,optimum imalat verileri elde edilmietir.Tablo 2'de 
verilen giriş verileri kullanılarak elde edilen optimum 
veriler Tablo 5'de özetlenmiştir.Tablo 5"de de görUldUili 
gibi,malzeme in ısı iletim katsayıları arttıkça, 
kullanılacak boru sayıları azalmakta,iki boru arası 
uzaklıklar artmaktadır.Boru dıe çapı deliştikçe 
( azaldıkça), kollelttör termik verim katsayısı (artmakta) 
ve kullanılacak boru sayısı (artmakta) ve iki boru arası 
uzaklık dalarleri (azalmakta) delismektedir.Halzemelere 
ait boru dış çapları ve kullanılacak boru sayıları Tablo 
B ile verilmietir.lki boru arası uzaklık degerieri Şekil 
?'den besaplanabilir. 

1zmir lllnde bulunan kollekt.örler, Güney yöntine 
bakmalı ve elimleri,yaz ayları için 22",kış ayları için 
54• ve btltün yıl için 30" olmal.ıdır.EIHm açı.ları=(Enlem 
Dairesi Açısı)±16" eşitlilinden saptanabilir.Aradaki 
işaret,Jnş ayları için (+),yaz ayları için (-),bUtUn yıl 
için ise,elim açısı enlem dairesi açısına eşit alınır 
(23). 

1~tenen sıcak su miktarına g6re,gerekli koliektör 
alanı, sıcak su deposu hacıni,su dolaşım pcmpası debisl,ve 
genleşme deposu hacmi,Şekil 13,14,15,16,17,18 ve 19"dan 
saptanabileceai gibi,korelasyon katsayıları 1 olan ve 
Tablo ?"de verilen eşitliklerden de hesaplanabilir. 
Şekillerden veya Tablo ?"den yararlanarak bulunan kellek
tör alanları kullanılarak,kollektör sayıları Denklem 
(7)'den hesaplanır.Şekil 19"da da görOldU~O gibi,en fazla 
koliektör alanı kış ayları tasarımında kullanılmakta,kış 
aylarını sırasıyla,bOtUn yıl ve yaz ayları izlemektedir. 

Yatay veya elimil yOzeylerde,arka arkaya dizili 
koliektörler arası g6lgesiz,uygun uzaklıklar Şekil 22,23, 
24,25 ve 26 ile verilmiştir.Yatay veya imli yUzeylerde 
(çatılarda),kollektörler icin ayrılaıı alan,yetersiz 
kalırsa,Şekll 22,23,24,25 ve 26"dan yararı kellek-
törler yOkeeltilebilir.Böylece iki koliektör arası uzak
lık azaltılmış olur.Şekil 24,25 ve 26"da da görOldOlU 
gibi,çatı imieri koliektör elimlerine eşit seçilecek 
olursa,gölgeleme ve görOntD kirlllili ortadan kalkmış 

olur. 

Lüneş enerjisi ile sıcak su aldeel proje hazırlama 

esasları,kollektör tesisat şemaları,kritik devre 
hesapları,sistemde kullanılacak boru çapları hesapları ve 
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Tablo 1. !zmir Iline Ait lieteoroloj ik Veriler 
··----

Aylar Yatay Dilzleme Kollektöre D ıs Or·talama Güneslenıııe Açık--Kapalı 
Gelen Güneş Suyun Giriş Ortam Rüzgar Süresi Günler 
Radyasyonu Sıcaklı!ıı Sıcaklıl!ı Hızı Süresi 

(kc.üjm• .gün) (oc) (·cı (m/s) (Saat-dk) (Gün - Gün) 

Ol 1130 12.3 08.6 4.2 4.06 
02 1910 11.5 09.6 4.4 5.12 
03 2670 13.1 lL 1 4.0 6.20 
04 3500 HL6 15~5 3.5 8.01 
05 4.320 21.2 20.4 .3- 1 9.52 
06 4750 26.2 25.0 3.2 11. .36 
07 4860 29.8 27.6 3.4 12.19 
08 4510 .31.0 27.3 3.2 12.06 
09 .'3f330 29.0 2.3.3 2.9 10.21 
10 24130 24.9 18.4 2.9 7 .. :35 
11 1690 20.4 14..3 3.3 5.29 
12 1310 15.1 10.6 4.0 4.09 

Yaz 4420 27.4 24.7 3.2 11.27 

Kış 1912 16.2 12.1 3.8 5.19 

B. Yıl 3089 20.9 17.6 3.5 8.06 

Tablo 2.Giriş Verileri 

Deney Tarihi. ............................ (Gün. Ay. Yıl) .. :: 
Çevre Sıcaklılh .......................... ( •cı .......... = 
Kollektılr-e Su Giriş Sıcaklı/ı;ı. ........... ( •cı .......... = 
KollekWr Çer-çeve Kalınlıl!ı. ............. (m) ........... o: 

Kollektör Solturucu Levha. Kalın lı/'lı. ...... (m) ........... :: 
Boru DJ.$ Çapı. ........................... (m). .......... :: 
Boru le Çapı. •...•.........•............. (m) ........... :: 
Rüzgar Hızı. ............................. (m/s) ....••..• = 
KolleJr,töre Gelen Toplam Güneş Radyasyonu. (W/ın~) •..•.••. = 
Kollektör Br-üt Boyu ...................... (m) ........... = 
Kollektör Brüt Eni. ...................... (m) ........... = 
Ko llektör Brüt Alanı .....•............•.. ( m• ) ..•..•.... :: 
Kol1ektör Net Alanı .•...•................ (m•) .......... = 
Toplam Su Debisi. .•...................... (kg/s). ....... = 

185 

4.4 - 9.3 
4.3 - 7.1 
5.7 - 6.9 
6.6 - 5.1 
9.2 - 2.3 

16.9 - 0.6 
26.6 - 0.1 
26.5 - 0.1 
20.9 - 0.5 
11.8 - 2.9 
6.3 - 4.8 
4.7 - 8.3 

100.1 - 3.6 

37.2 -39.3 

143.9 -47.9 

28.09.1987 
3.3.5700 
38.7900 
0.0250 
0.0015 
0.0172 
0.0148 
3.5000 . 

790.1100 
2.0000 
1.0000 
2.0000 
1.8525 
0.0371 



Tablo 5.0ptimum imalat Verileri 

Malzeme Cins i· 

Plastik 
P. Çelik 
Alümin~ 
Bakır 

Boru Sayısı 
(Adet) 

29 
14 
11 
10 

iki Bor~ Arası Uzaklık 
(m) 

0.0328 
0.0679 
0.0864 
0.0950 

Tablo 6.Boru Dış Çapı ve Boru Sayısı De~işimi 

Plastik p. Çelik Alümin~ Bakır 
Malzeme Malzeme Malzeme Malzeme 

B.D.Çap:ı. Boru S. Boru S. Boru S. Boru S. 
(ııı) (Adet) (Adet) (Adet) (Adet) 

0.0020 92 
0.0030 76 
0.0040 66 
0.0050 59 26 21 21 
0.0060 53 24 19 19 
0.0070 49 22 18 17 
0.0080 45 21 16 16 
0.0090 42 20 15 1.5 
0.0100 40 19 15 14 
0.0110 38 18 14 13 
0.0120 36 17 13 12 
0.0130 34 16 13 12 
0.0140 32 16 12 11 
0.0150 31 15 12 11 
0.0160 30 14 11 11 
0.0170 29 14 11 10 
0.0180 28 14 10 10 
0.0190 27 13 10 10 
0.0200 26 13 10 09 
0.0210 25 13 10 09 
0.0220 24 12 09 09 
0.0230 23 12 09 09 
0.0240 23 12 09 08 
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Tablo 'i. i zmir Hi için Güneşli Su Ieıtıcüarı Taearım Eşitlikleri 

Yaz Ayı !çin, 

Gerekli Kollekti:5r Alanı , (m•) GKA = 0.008475 m .. - 0.000456 

Sıcak Su Deposu Ilaemi • (lt) SSDH ::: 0.423743 mw - 0.002390 

Su Doleşım Pompaeı Debisi, (lt/h) SDPD ::: 0.508490 mw + 0.002076 

Genleşme Deposu Hacmi (lt) ; GDH ::: 0.013984 -- 0.000468 

Kıı.ı Ayı ic.in, · 

Gerekli Kollektör Alımı ' 
(m•) GKA = 0.047375 m.. - 0.000498 

Sıcak Su Depoııu Hacmi , (lt) ; SSDH :: 2. 368731 mu - 0.004774 

Su Doleşım Pompaın Debisi, (lt/h) SDPD = 2.842476 m .. - 0.004790 

Genleı;ıme Depoım Hacmi (lt) GDH ::: 0.078168 m ... - 0.000915 

!:Jütlln Yıl için, 

Gerekli Kollektör Alanı • (m•) GKA = 0.019403 -- 0.000004 

Sıcak Su Deposu Hacmi (lt) ; SSDH = 0.970149 m..- 0.001007 

Su Dolaı;ı ım Pompaıu Debisi, Ot/h) ; SDPD = 1.164177 mu + 0.000924 

Genleşme l:Je.ı?oau Hacmi (lt) GDH ::: 0.032015 m,. - 0.000454 

ııı .. :::: Isı tılacak Su Miktarı , (lt/gün) 
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:ı 

:: 
2 

o 

l.S:ı.vı Giriş i 
2.So,!!urucu Levha ve Sogurucu 

T"evhaya Birleştirilmiş Bo
ru(lar) 

3. Yalıtı.m Malzemesi ve Kasa 
4.Cam örtü 
5.Da/ı:ıtıcı Boru 
6.Dalı:ıtıcı Boruya Baglanmış 

Boru( lar) 
7.Sıvı Çıkışı 

7 

Şekil l.Sıvılı Düzlemsel Glmeş Koliektörleri (42),Şematik. 
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l<ııtsay ıl ar • ( -) 

ı.o ,----------------------ıH:Uo'il 

0.9 

cuı 

0.7 

0.6 

0.6 

0.4 

L--------------
Geçirgenlik K. 

o 5 10 15 20 26 30 35 40 45 60 65 60 65 10 16 60 65 90 
Güneş Işınları Geliş Açısı. (0

) 

Şekil 2.Kalınlıgı 3 mm Olan Cam Halzernesi özellikleri. 

Geçirgenlik Katsayısı,(-) 

0.64r----------------------C·~.a~m~K~a~l-ın-lı~ğ-ı-·~3~m-m·-------------, 
o.a3[:--------~~~~ 
0.1:12 

~::~ t-~--~-~--~.-: .. :-:.-:-.. :-:.-::-. :-: .. :.::-: .. ::.~ .. ::.:-: .. ::.-:-.. ::-:.,-_ ""'-_,;c~a~m:_:K~aıllnlı ğı • 4 mm 

0.79 

0.78 

0.17 
0.76 

0.15 

0.73 
0.74~ 
O. 7 2 H~G::__ı___ı_____;L____ıL-.__ı _ __ı _ _.~ _ _.~ _ __.ı__.....ı. _ __~.. _ __ı 
0.71 

o 5 10 16 20 25 30 35 40 415 60 55 50 

Güneş Işınları Geliş Açısı , (•) 

Şekil 3.Kalınlıkları Farklı Olan Cam Malzemelerinin Karşılaştı
rılmaBı. 

190 



Ter m ı!:: Ver 1 m Kalsayısı • (%) 

56--·-------------------.----,-------------------------------2 
Koliektör Brüt Alanı • 2 m 

55 

54 

53 

50.6 

5!!.4 

Boru Sayısı . (Adet) 

Sekil 4.Bakır ve Alüminyum Malzeme Için Termik Verim Katsayısı
Boru Sayısı Det!is irnL 

Termik Verim Katsaınsı , (%) 

Paslanmaz Çelik Malzeme 

HG 50. o c:::_ ____ ,__ ___ __ıt__ __ __ı,__ __ ___. ___ ____ı ___ _j 

13 15 16 17 
Boru Saınsı , (Adet) 

Şekil 5.Paslaıımaz Çelik Malzeme !çin Termik Verim Katsayısı
Boru Sayısı De!ıişimi. 
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:lUlO 

31.40 

3!.20 

3L!Hl 

:ıııum 

Termik Verim Katsayı"ı , (%) 

••--··--··--·~---w••- • ·-·· --L= ~ 
/ ii ~ 

j/ Plastık Ma!zem~ 

"'\ 2 
lwnıı~ıeıı:;, Bırüt Ahım "' 2 m 

.. '\ 
Hızı ~ 3.5 m/" 

HG 
• ' • 

27 21! 30 :n ::ız s:ı 

Boru Sayısı , (Adet) 

$ek U 6. Plastik 11ab~eme lçirı Termik Verim Katsaırun ··1loru Sayısı 
Del;iişiıııL 

ll:! Boru Arası Uro!: lı!::, (m~ 

IBE 
o.ll95 
0.090 

0.01!6 

o.oııo 

0.015 

o.o :nı 
0.066 

0.060 
!Ul55 

0.050 

0.045 
11.1!40 

0.035 
o.o:ıo 

~i ı 
' '\ ; 

•\, ; .ı 
i :, 

; ~" ! ' 

• 

' '" : ; 
i : i ·,, : 
: i ı ! i"" 

; i '-· '-.... c· "· ~--
; 1 '· t----
1 i i -,...__ . 

i i i t--1--
m 11 ı:ı ı:ı l.ll 15 ıe. 11 ıa 111 20 :n :ı:ı :ıs 24 25 211 21 ıs 29 30 

Boru Sayısı, (Ade!) 

$ek il 7.1 ki Boru Arası Uzaklık-Boru Sayısı Del;iiı;iıııi. 
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Termik Verım Katsayıst , (%) 

64r-----------------------------------------------~---, 

62 

60 

51l 

56 

54 

52 

HG 
50 
0.006 

····-------------------
2 

Kollekt8r Brüt Alanı = 2 m 

Rüzgar Hızı = 3.5 m/s 

------------·······----------·-· 

o.oos o.oıo o.o12 o.oı.ı. o.ot6 o.ouı o.o2o o.o22 o.ou 
Boru Dış Çapı , (m) 

Celdl 8.Bakır ve Alüminyum Halzeme Jçin Termik Verim Katsayısı
Boru Dııı Çapı Daı! le imi. 

Termik Yerim Katsayısı , (%) 

66 

62 

5ll 

54 

50 

46 

42 

Kollektör Brüt Alanı = 2 m 
---------------- '"Riiz!iar-Iii .. zi--;;;···s-:5 ın7;·----

~~~;~~-=--=-=-=-===~;--;::-:-=--=· =·--=·=~·-~:·-~---~--:-~---~·-;·~---j·· Pas!anmaz Çelik Malzeme 
····-···· ---~ .. -----.. --... ____ .. ___________________ , __________________ - ----···-···---···-···----···-

------------ -----------------------------------

3 ıı . . . .. ------------

34 

30 -------------------------------------------===--::::::::::: .... --- .. -~----~--:::--·::::::---------d---

0.006 0.008 0.010 0.012 O.!H4 O.Olll O.IHII 0.020 0.022 0.024 
Boru Dış Çapı , (m) 

Ce kil 9. Paslarunaz Çelik ve Plastik Malzeme Için Termik Verim 
Katsayısı-Boru Dış Çapı Dagişimi. 
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115 

ııo 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

H! 
! 

1 

1 
ı 
1 
1 
1 
ı 
1 
ı 

Koliektörün Baktığı 

l HL Gelen EnerJinin Kollektörün Baktıı;!,ı 
Göre DeıHı:ıimL 

Koll•>k!,,ck ' (©) 

Ayl!!ırı için 

Bütün Yıl İçin 
, _____ , 

2 3 7 

Aylar 

Ş e kil 11. Kollekt.ör E ltı im 1\ç un rı w i\ylara Göre Degiı;ı iıııL 
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Dilzeltma Katsayısı • A (-) 

~ooo r~=-=~:~=::=:=~;:;==:=:r==J~:=~-·=~==J=~==l~=:=ı O.!JIJ ~ 
\UI6 

o. S4 ı- ··· , ........ -., ........... _, ....... , .. ----··t·· ......... ;------ı-- .. -----+---.. -----ı ----"'<.---·---;-.. -- · ' -··--···-.. ·-- 1 

0.90 

0.881-----,-,. -·--i---------~----i-----'--------+--------ı---~-----i-~-----~--------+----1 

(), tHl 

().84 

0.112 

0.80 

0.78L---~L-~--..J __ _J __ _J ___ ~ __ -_ı ____ .L._....J ..... _.-L .. --L---L ... -.J..---~ 

?O 
65 
60 
55 

50 

45 

'lO 
~J5 

30 
25 
20 
15 
!() 

5 
() 

o !O 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Güneş Koi!ektörü Azlmut Açısı , (") 

Şekil 12. Yön OOzeltıııe Kate;ı.y-ı.aL 

,, 
G. Deposu flacm! , (it) , Koliektör J\.lam , (m~) 

() Mo ı ooo 150o 2000 25oo :ıooo 3f>oo 4ooo 45oo :-:.ooo 
lsıtıle.oak Su Mlktaı-ı , (lt/Gün) 

Sekil 13. Ya.z Ayllı.rı !çin G. D. Hacmi ve K. Alanının I aıtılacak 
Su Miktarına Göre De~işimi. 
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Su D. Pompası Debisi , (lt/h) , S. Su Depoııu Haom! , (lt) 

~:~~ JX":z __ ~~ı_":_rı_l~ın____ _ ________________ ::__·-----------·····--=:::a_ .. _ 
2200 ~---·---............ --- ·------------·------------~-···-······1 
2000. 

11100 

1600 

1400 

1200 

!000 

1100 

600 
400-

200-

..................................... __ _ 
···-·····s.;ö~ı;;;~; .. p;;;:;:;r;;;;·v;;ı;ı~ı~-,ıı/h) ____ _ 

-·-··-----·--·····-··----.. ·--·----·---·--·-----··----·--·- ---·---·-· ·--·-·--··--···-·--···--· 

---·----.. -------.. --·-----------------------··· .. --·--·ncr 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
lsıtılacak Su Miktarı , (lt/Gün) 

Şekil 14.Yaz Ayları !çin S. D. Pompası Debisi ve S. Su Deposu 
Hacminin lsıtılacak Su 11iktarına Göre Deıüı;ıimi.tl · · 

" G. Deposu Hacmi , (lt) , Ko!lektöı: Alanı , (m~) 

400.----------------------------------. 

350 

:ıoo -

::!50 

:!00 

150 

i oıı 

Kış Ayları İçin 

Gen!eşme Deposu Hacmi , {lt) 

Koliektör Alem , (m ) 

HG 

o 5oo ı ooo ı ı;oo 2000 2500 :ıooo :ı5oo 4ooo 45oo 5ooo 
!sıtılacak Su Miktarı , (it/Glin) 

Şekil 15.Kış Ayları için G. D. Hacmi ve K. Alanının Isıtılacak 
Su Miktarına Göre Del! iş imi. 
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Su D. Pompa.sı Debisi , (lt/h) , S. Su Deposu Hacmi , (tt) 

14000 E . ;----·--------------··-------··-----~--------·-·-·71 
ı Kış Ayları Iç! n / 

ı 2000 - -·---·······-··----···- .. --------~------.. -... ------------------------.. ~----~---------.. --... --···-··--·--·------··· 

10000. 
Su Dolaşım l'ompası Debisi , (ll/h) 

6000 

6000. 
Sıcak Su Deposu Hacmi , (lt) 

4000 

2000 

o 
o 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

lsılılacak Su Miktarı , (lt/Gün) 

Şekil 16.Kış Ayları !çin S. D. Pompaın Debisi ve S. Su Deposu 
Hacminin lıntılacak Su Hikteruıa Göre Değiı;ıimL 

2 G. Deposu Hacmi , (lt) , Kol!ektöır Alanı , (m ) 

170~-----------------------------------------------~ 

ıııo ·· mmı.n Yil !çın···············-···-------------·-·--------···-···-------······--·········----··········--····--_,.\ 
!50 .... / 
140- / 
1304··········-···----------------···----·····------·--····-·-···-···~·-···/~~/, _____ , ............ ___ l 
!20 ········· ------------·-------------·-·---------·-·-~--?~~··-···--·······--···· j 
ııo 

100 
_ lie: ıe Hacmı , \l!.l _..,-"'" 

90 ....... .. ··············-·· ... ·····-------------:;;>"/,-............................................. -::::;,_~-,., .. -.. -1 ...---_· 
6700 - ............ -·········--·-----·-······-··--- ······----·-··---·······.·.--__ ·····..,-·,;-"·· .. ·. _·· .. ·· .. · ... --·····--·-·-··---·--ı 

60 - ..... -- :· ·==-===--~------ .. ·----------~ 
5 o - . ···- ------;:.:;-" 

~~ ·· --~: :~ ~ - ·-~=~=---=··~;,::···-::;::::·-=·::._:§·r.--:::---~ ,.,··t·-~ ,J(![:~§il~I~~3!:·;A~Iı~ aim1i·;.]<i m-i_t"':J'ı:·:···::·.:: :·--::::·:··--:_:j-1 

20 ~ _,... 
10 -p-----

0 
HG 

' ' 
o 5oo ıooo t5oo 2ooo 25oo ::ıooo ~ı5oo 4ooo 45oo 5ooo 

!sıtıla.ca.k Su Miktarı , (!t/Gihı) 

Şekil 17.Bütün Yıl lçin G. D. Hacıııl. ve IL Ala.nııun Iıntıl.acak 
Su Hiktarına Göre De!!işiıııL 
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.. Su D. Pompası Debisi , (lt/lı) , s. Su Deposu HMml , (lt) 

~~~~ JsiitliiiYırıçın··-------------------------------·---~ 
5200 ...... -·· ... ··-···----·---·-··---··-··--··-··---·----·--··----·--··-·····- ............ .. 
4 !!00 ........ ---· ... ·----·---·-----.. ---------·--·---··--.. -··---.. - ....................... . 

4400 
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3200 
2 800 --··-· ......... ·-··-.. ··--· -------·-.. - ....... - ..... 

2400 
2000 
ı soo ........... . 
1.200 
ııoo 

400 
o -ıe:'-- -.---,----,---~----~--~----~------~ 

o 500 1000 !500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
lsılı!acak Su Miktarı , (lt/Gün) 

ŞekH 18.Bütün Yıl için S. D. Porııpası Debisi ve S. Su Deposu 
Hacminin Isıtılacak Su Miktarına Göre Deı;tiı;imi. 

Gerekil Kollektör Alanı , (m 
2 

) . 

240 .--------------------------------------------------~ 
220 ......... -.-... --·····---····----·----··--·-·-------·-----·-·--------..... _ ... 
200 - .......................... _, ____________ .. _·-·-·-··----···---· .. ----·-·-···-··· ....................... . 

ı ııo ·· 
160 -

120 

Kış Ayları 

o 500 !000 !500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
lsıtılacak Su Miktarı , (lt/Gün) 

Şekil 19.Yaz ve Kış Ayları ile Blltnn Yıl lçin Kollektör Alanı
nın Isıtılacak Su Miktarına Göre Degişiıni. 
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Yandan Görünüş 

GÜNEY<--

Üs!len 
Görünüş 

üstten Görünüş 

Güneş Kol'lektönli----.._ 

GÜNEY~----t---·--

elen Güneş 
Işınları 

Gelen Güneş Işınları 
..,----->Güneş Koliektörü 

----.KUZEY 

ÖGLEDEN SONRA 

ÖGLE 

'-------Gölge Alanı 

ÖGLEDEN ÖNCE 

KUZEY 

'-------------Gölge Alanı 

Sekil 20. Yatay D\lı:lemde Bulunan Gtlıleş Kollektlküntln Ohışturduiitt 
Gölge Uzunluklan 
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m Birim Yükseklik İçin Gölge Uzunluğu , (m 1 m) 

0.74 ~------------------:.------, 
Yaz Ayları !çin 

::~ Elemanın Eğim Açısı = 90 • 

0.62 ................ ~----·--

0.511 

0.50 

0.46 
HG 

0.42L-----L-----L---~~--_J ____ _J ____ ~ ____ _ı ____ _ı ____ ~ 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Çatı Egim Açısı , (0 ) 

Şekil 22.Yaz Ayları için,l m Birim YüksekHile Ait Yatay Gölge 
Uzunlugumm Çatı E!!im Açısına Göre DegişimL 

m Birim Yilkseklik Için Gölge Uzunlu)!u , (m 1 m) 

1.95r---------------------------------~--ş-A-y~l-a-rı--ve--B'~u~.t-u-n-=Y~ıi~Irç~ln~ 
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1. 45 ..... __ .. __ ..... 

1.35 

1.15 

1.05 

O. 75 HG ·---.. -· ..... - ····- ....... .-·--- ---· --.. --·-- ....... -...... - ... - ............... - ... -.... -... --

0.65L-----L-----L---~L----JL----J----~----~----~--~~ 

o 5 15 20 25 30 35 40 45 

Çatı Eğim Açısı , (o) 

Şekil 23.Kış Ayları ve Bütün Yıl lçin,l m Birim Yüluıekliğe Ait 
Yatay Gölge Uztmluıtıınun Çatı Eğim Açısına Göre Dei;ı;iş i 
mi. 
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Arka Arkaya Dizili KoliektÖrler Arası Yatay Uzaklık , (m) 

0.75~· 

o. 70 1""" 
0.65 
0.60 
0.55 
0.50 
0.45 
0.40 
0.35 
0.30 
0.25 
0.20 
0.15 -
0.10 

0.05 HC: o.oo c:__j___..L_ _ _j_ __ ...J_ _ _j__.--L _ _L _ ____ı_ _ __ı. _ __ı_~ 

o 4 6 10 12 14 16 16 20 22 
Çatı E~im Açısı , (") 

Şekil 24.Yaz Ayları lçin,Arka Arkaya Dizili Kollektörler Arası 
Yatay Uzaklıgın Çatı E~im Açısına Göre Degişimi. 

Arka Arkaya Dizili Koliektörler Arası Yatay Uzaklık , (m) 

4.4 

4.0 
Kış Ayları İçin 

...... ··-···---~----·--·-··--···-----------·--······-- ...... ________________ ,. ________________ _ 

3.6 

a.2 

2.8 

2.4 

2.0 

1.6 

1.2 

0.8 
·, 

0.4 . ·········------.......... ·--------------------·--------·-------------------------·--·--· 

0.0 
o 
HG·~--'---'---'---'---'---'---'--ı__ı __ ı__ı __ ı__ı~ 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 

Çatı Eğim Açısı , (0 ) 

Şekil 25.Kıa Ayları için,Arka Arkaya Dizili Koliektörler Araşı 
Yatay Uzakligın·Oatı E~im Açısına Göre Degişimi. 



A.t-ka Arkaya Dizili Koliektörler Arası Yatay Uzaklık , (m) 

!},3 ,-----------------:::::-::----::--c.--------, 
Bütün Yıl İçin 

3.0 

~:: t-
2.1 ~ . 

1.8 ~ 
1.5~ 
1.2 ~ 

ı 
0.9 ı 

0.6 ~ 
0.3 ~ ····· 

HG 

Koliektör Eğim Açısı = 38° ..................... ______ ·····-------···----- .......... ________________________________________________ . . . .......... ······-······-----·-·····-·· 

o. o '------'----'-..L..--'--.ı.__L___.J'-----'---'---'----"--'---'---'--'---'--.L_-I:""'-1 
o 2 4 8 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

Çatı Eğim Açısı , ( 0
) 

~ekil 26.Bütlin Yıl için,Arka Arkaya Dizili KaHektörler Arası 
Yatay Uzaklı~ın Çatı E~im Açısına Göre De~işimi. 
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