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BUHARLAŞMAU SERiNlET ME ÖZEliKLERi VE UYGUlAMASI 

Osman F. GE NCE Li 

ÖZET 

Buharbşrnalı sı:ırinle-tid!Pr h:w::ı içirıP VP.riiPn ~uyun bu h:w:t içindP- bııh:.nlaşması prensibi
ne dayanır. Havaya v~rilen su siitı'!hli devrPHildiğirıde hu tip citıazlardC\ki değişim yaş termemetre 
do~rusu boyunca olur. Bu olay esrıasındC\ havanın yaş tennametre sıcaklığı sabit kalmasına karşılık. 
kuru termemetre sıcaklığında bir düşme görülür. 

Buharlaşmalı serintetciierin h<w;ırıırı kurtı termnrrH=ıtre sıcaklığını azattması nedeniyle .. bu tip 
cihazlar hem karıfor ikliml'lndirilmPsirıdP hem ı:fp tekstil tahrikaları gibi yerlerd<' işletme isteklerini. 
güç sarıtrallarr. değirmenler. dökümlıaneler, fırınlar gibi yüksek sıc.aklıkta çalışılan yerlerin çalışma 

koşullarını iyileştirmek için uygub.ma al<'nl bulur. Ö.i"ellikle yaş termornetre sıcakfığının 24°C 

değerinden küçi.ik. kuru terrnome_tre sıcaklığının 32°C değerinden büyük olduğu havanın soğutul~ 
ması problemfetinde buhatlaşrnalı serinle1me yöntemi daima gözönünde tutulması gereken bir 
sistemdir. 

1. GiRiŞ 

Bulmrlnşınnlı (evopnr(ltif) ~:~)ıiniPiicileı, tonırn rılmnk hava eV.rrnı içine verilen suyun 
bu hava içinde buhmltışmtı~:ı nleyıdır. l ermodinnmik · açıden bflkıldığındtı. htıveya verilerı 
suyun bul.tırlaşıntısı için gerekli qizli ısı. hm;,ıııın c.lııyııfur soğuması ile sağinndığından bu 
olay, tıdyııbtıtik olmtık vmsayılır ve teknik ol nı nk "mfvr:ıhatik se1inlefme" adını alır. Eğer 
havaya verilen su sürekli olmBk devre«irifir i~:e, hBvnnın bu tip cihaztı giriş ve çıkışı_ 

psikrometrik diyagmnıda hnvnnııı ynş leıınornel.ıe doğrusu boyuı1Ctı olur Bu esnada 
havanın ynş termornelre sıcaklı(jının ~:abit knlınm:ıntı. bağıl ve özgül nemlerinin ise 
arimtıs1mı kmşıhv, havnnın kıırıı tennametre sıcnklığındtıki azalma nedeniyle, bu olaya 
pratikte "buha!laşmal! selinfetme" adı verilir. 

BuhAriA.şmalı sPrinletiriler, insnn tr:ımfındsn bilinerı en e~:ki soğutma yöntemi 
olmA:sına rnt}ınen, mekanik suljutnm yöntemlerinin eıeiişınesi ile cıeçmiş yılimda fazltı tercih 
edilmernekteveli Fakat son yıllaıda enerji rntı~:mflmırıdtıki artış, ic hava kalitesindeki 
iyileştirme istekleri. rnekanik so(jı.ıtrnonın (kloroflomkarbonlmın) yara«ığr own · 
talmkasrııdoki iııcehrıe problemleri. bulıaılaşıııolı havıı ~:eriııleticileıiııi güncel hale 
getirmiştir. 

281 



F'mtikte bıılıaıiRşmeJı serinleticiler iki cııupta toplnnnbilir''Uoğrudan buhaılaşmalı 

serinletici" eıeiını alnn birinci cırupta su, docjıudr:ııı doğruyfi f'erinletilnıek istenen hô.Vfi içine 
püskürtme, damlama veya bu heM~ nın ıc:lnk vi i1evlerden cıeçirilrııesi ile verilir. "Doğrudan 
olmayan buharla~malı serinletici" ariını Rinn il~inci qnıpiFI ise, ~;erirıiPhlnıe Y"pılmak istenen 
ha.vaya nem veıilmeyip. bu hovo nmnlendiıilerek serinletilnıiş ikinci bir hava akımı ile 
yüzeyli bir iSi değiştiricisirıden geçirileı-t:ok sedı·ıletilmesi ytıpilır. 

Buho.rla<şrrmlı serinleticileıin ~'ıuık "R kuru iklimlerde mlıatlotıcr bir işlem 

yapabilmesine rağmen_ gerçek bir iklirnlerıdiıme lesisatırıdon beklenen foııksiyonlo.n her 
zaman yerine getiremez. Havmım hem sır.:nklığının hern de neminin kontrolu istenilen 
yerlerde bu cihozlor, nıekaııik sPğutıııalı si~'IPnıl8ıin bir ön kndernesi olmak diişiiniilebilir. 
Bütün bu sakmcalarınaıağrnen. kumk ve sıcAk iklimlerde buherlnşmah seıinleticiler başı:ııı 
ile kullanılabilrnektediıler ve yaz aylı:ııında. bu cilıozlorlo konfor bölgesi içine düşmek 
mümkündür. 

2. BUHARtAŞMALI SEniNLE! iCiLEFıiN PSiKHOME1nESi 

Havanın adyabatik seıinlelilnıe';i i~leminde dışı'In ile ısı Rtışverişi yoktur. 
Buhflrloşrnalı serinlelici si~;temleıd" lııwoııın ~'"" teımoın8tre sıcoklıcjının dlişınesi 
nedeniyle serinler. Bu esnadA hAvnııın vnş teınHıınetı e sıcaklı(jı ~'Abit kalır. Pratik ol orak 
psikrometrik diyAqtl'lrndl'l sshit Fıııtrılpi doi:jnıc,u ile yoş teınıornelıe do(jnısu oynı kobul 
edilebilir Sistemde dısmı ile ısı alışverişi olınf'1rlı1jıııdnn ~' erinietme işlemi cilınzın içinde olur. 
Bu iç ısı trrı.nsferi, suyun buhaıiAsması için qeıeken cıi71i ıwıın, havmıın dııyuluı serinlernesi 
ile gerçekleşir Hovomn içine adynhntik olcını.k nem vPnne işlemi psikronıelıik diyagremdo 
Şek.1'deki gibidir. Adyobalik neınleııdiriı:iye A şnıllorındo çıireıı lıovo_ neınlendiıiciden 

,. ··pratikle B şmllaııııda çıverken, teorik oiArok C r!oyrno şaıtlmında çıkrnektodır. Doyma 
şartlarına ulaşıldığı C durumu için olaydaki "'' transferi mekoniznmsı 1 kg kuru hııvo için 
rnatemotik olmak 

şeklinde verilebiliıF:ıııado 

ep: n!f,mli havanın öz~ıUiı~'"'' (ep" cf,h •xcw) 

Cph : kııru hııvmıın özqiilısısı. 

x: hava.nın Ö7l!iil nenıi 
cw: su bulımının özqiil "'"'.! 
tı : cıiıiş ha,vosi kuru feınıonıetı.e w:eHı(jı 

~:çı iriş havası yaş ternıoıııetıe sıcoklı(jı 

r: su bı.tlıarnıın gizli buhar! aş nı o ıc;ısı 
anlamlarmdadır. 

;,ıovanın kuru te.rrnornetıe ''ıc<ıklı(jıııriA ninbilecek rnnhiınıım ıliişnıe. qiriş havasının 
kuru terrnornetre ile yaş lermmnelre sıcnklıklorı fnıkı kmlmdıı. Etjm hfr,;o yaş lerrnornetre 
sıceklı[jıhfl kAder serinletilebiliyor i~, e dnynıııs lınle CJI'ılir ve bu i;,frrn ~{. 1 0(1 etkenlik ile 
oluşur. F'ıa.tikte .qözöııiine alırımı bulınıln;;ırıol.ı s;eıiniHiici bir cihmın elkenli(ji. r:il\tızdon cık on 
havanın kuru teınıomefre sıcalclrijı ile qiris hnva''"'"' kıırıı ·ıernıometre sıcaklığı orasındEtki 
farkın_ giriş havasının kuru ve yoş teıınonıelı8 sıcojdıklorıııo oreı.ıu -~!arar-

şeklinde ·.la'iımılnnır Pratikte dn1jıudnn ,,,l,nıiA~;mnlı cil\r'lıla.tda %86~10 etkenlik elde 
edilebilii ,,, 
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Şek.l 'deki P~'ikrnrnetrik divnqrmndn lınvoııın duyulur soğurnt'lst ile nynı · mılôrnh 
olôn, doğrudon ohrmymı tıulıntiAşmnh seıinletir:i cilımdnki değişim de ~ıösterilnıiştir. 

Litemti.irde doljrudnn olmAyon hııhnrlnsrnnlı ''Prirıletih cilımlnrm dA efkenlikiPeri. doğrudmı 
bulımlfli'mnlı ~-.eıirıleticileriııkine lwmPt nlrıı nk \/PtıhımHPdir. ~i ekilde tıöılildütjii qibi, 
doğrudan olmayfln seriııletrnp işiPnıi ~;nhit ;;zqi.il tıPın do[jrıısu bııyııncmltr. Bu rhırunıdeıki 
etkenlik trmırnt birinci rfpvtedr;f..'j hn\.'fHHn qiıi~ VP ÇihŞ kim.i t8iTncırnRtn~ sll.'::flkiıklanndok.i 

farkın, ikinci devredeki haveının girişteki kuru ve yoş terınoınetıe srcakltklmı lotkırıa orıı.nı 
olarak 

şeklinde verilir Rtı cihnzletrdf't kullnıırlnn ı~'' detjişliricilmirıin kon~;IJiiksiyonloıınQ birinci ve 
ikinci devredeki hovolo11n şartlo11no bağlı olmak etkeıılik en fazla %05 olabilir. 

ÖrnPk 1. Kı. ını tennoınPiıe sıuıklıijı 35°C. ynş teırnnnıetıe sıcr:ıklı[jı 240C olnn hovQ 
(n) etvenlirii %f:lt olAn biı do(jıııdAn brıhrıı!nsınnlı ''"riniP!icidPrı, (h) elkenliği %60 olan 
dnijnırlnn olınoyfln bir buhmloşrıınlı smiirlP.Iiciden geçirildi(jine göre, her iki dururndaki 
heıvnnın kuru terrrıorııehe çıkış sıcnklıkiOHIII bulunuz. 

Çöztim 1. Şek.2'deki psikıorne!ıik diymııaındmı (trt')= 11 °C olduyundoıt havanın 

doljrudan buharleışmalı serinleticideki sotjunm miktan 11x0,8=8,A°C iken, doğrudeın 

olmnyı'ln buhoılo,,rmı.lı serinleticileıd,+i ~,o(jıırna mikton ise 11 x0,6=6,6°C değerindedir. Her 
iki heılde çıkışlmdııki havanın kuru 18trrıonıe!ıe sıceıklıklort 

(a) (35 8J))''26,2DC, (b) (356,6)=2fl_40C 
olaceıkhr. 

Dikkol edilirse bu örnek.IP hiıinci dunınıdfl havanın çıkışında yaş lermornelre 

sıcaklığı ~ıiıişteki değeri olnn 24°C olnmk sflbit kıılrrkP.n, ikinci durumda yoş lermometre 

sıcaklıtjı do ?2. 1 °C qihi tıir dei}m) dii'itıtiiştiir. Do(jrııdon olrııeıyan buhmlıışrnnlı 
serinleticilerde r:ihmo qiı en hn.vnnın lı em \/fiŞ lı Pm de kuru terıııonıetıe sıcaklıkları düşmesi 
nedeniyiP, bir çok UY(Jitloınodo c;n(jrıtırıo yiikiiııiiıı bir b,,rnınrn kmşılonrnm:ı için kullanılır. 

3 DClGFlUUNJ BUIIi\1\IAS:MALI ::Tflitii.E 1 iCiLEH 

PtflliktP. qenP.IdP dnijnırlrın hrılınılnsıımlı SP.tirriP1ir:iiPtiıı iir; tipi olon (1) su pi.ü;ki.irtıneli 
tip heıveıyıkeıyın (2) ıslntılıııış yiizeyli tip ve (J) döıım silindiıli serinletici tip ile korşılnşılır. 

11. S rı Piiskiirtmeli ·r ir f lnvn Yıknyıcı 

Bu tip bıılrrıılfısrııAII ~;pıirriPiicilr'r vnrrı1ynna dFJynnıklı çelik bir knsfl içine 
yerleştirilmiş su piiskiiıtiir.:ii menıPIPtdPtı nlırsur Bir n~pmliir yordınııvln ernilen hm!fl, 
memelerden pi.i:=:kiiıfi.ilen ince ~:u n~ıır-ıcil--leriııin eın.;;:ındnn ljeçeıVPn (;:Pıirıl~r Cihrız içindeki 
yönlendiıici ve rlnınln tutııcıı ı*•ınnıılnr, lım/fl Ahrnı iiP sıı zerıecikiPtinin siiıiiklenmesini 
önler Suyu rlevlelliıen [ıriınpnııin r!Piıie;L ''11\/1111 liııhnılnsrıırı rfpbjc,inr!Pn lmlnrlıı iyi rli1ny~ 
edilmiş su pij,,kiirtıneli yıkoyıcıln.ırh hnvoııırr r;ıhştoki kuru tennoıııetre stcflklığı girişteki 

yaş termornelrP ~;ıcoklı(1ınn f°C lntl'. nlrıuıy k.nılrır vnklnşnbiliı Ru tip cilımlm qiivenilir, 
etkin ve ekonomiktir. Ouıılmrn ilk yrıttıını ınnqnflrınnın fmltı. eı(jrılıklmııırn ve bnyııtlmının 
biiyUk ahneısı Pll biiyiik snkrııceılnndır. ( if'ııPI oloınk bijylik ticmi ve endi.istriyel 
uyçıulonı!"-latdfl kırllnnılır. Bu tip cihmlm tırıvAilin sPıinletilrnesi yanısıra özellikle tozlu, kirli 
orteımlmcla hnvonın temizlenınesi için de l•nşon ile kulloııılnbilir. 
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Hovo yıkoyıcılor için bir ~'tondnıtizosyon yoktur, her irnolot.çı firrno kendisine göre 
kapasile aralıkimını seçer ve her birinin hava hızı_ su piiskiiıtnıe yoiJunluğu, pliskiirtıne 

basıncı ve diğer diznyn faktörleri fmklıdır. Pıolikte 1 ila 120 nı3/s kopasite arniıyında 
imalallara rasllanılabilir. 

En bosit bir dizcryn w piic,kiiılıne memelerinin tek bir~'"" lıolinde çoğunh.ıkla 1 ilcr 2 
m uzunluiJurıdeıki bir kaseı içine yeıleşliıilmesi ile elde edilir. Cihazın serinlehne ve 
temizleme etkenlitjini Rtlırmak için if:i vRya dolm fazla sıra piiskürtmp. memeleri konulmalıdır. 
ilk meme sırası_ girişten 0,3 m öne f:onuluıken, wn rneme sıra~,~_ çıkıştan 0,5 ni geıiye 
konulmalıdır. 

Şek.J'de tek sıreıJı klosik bir su piishiıtıneli hovo yıkeıyıcının konstriiksiyonu 
göıülrnektedir Bu tip ciha.zdan esas olr:mık istenen özelikler sırasıy!!\ (l)dhaz içindehava 
düzgün bir şekilde dağılımılıdır, (2) yelerli miklflıdaki su zerreleri hava içine püsklirtülmelidir, 
(3) su zeırecikleıirıin dnğılıını düzqi.in olmnlıdır_ (~)'~'ı ve kiitle tranderinin oluşobilmesi için 
yeterli uzunltık olmsiıdır ve (5) çtkışto hova içinde su zerıeci.kleri bulumnornalıdır: Hava 
yıkoyıcının ,kesiti, hm;o dRhi~;i ve hflvo lmı ynrdırnı ile bıılıınuL üzel damla tutucular 
kullonılmsiı dunımr.ında h ova hızı 8 m/s değerine kadnr çıkabilirse de g!'lnellihJe hız için 1.5 
ila 3 m/s de(jeri sşılnınz. · · 

-Su piiskiiıtrneli hovo. yıköyıcılnrdo. l'!)ern'elerden piisküıtülen su mikteırı tek sıralı 

memelerde 0,5 kg/(ın3 hıwo debisi) dei.JmindRn, çok sıınlı memelerde 10,5 kg/(m3 hava 
debisi) ·değeıine kndm deljişebiliL Meıneleıde denen basınca. ciho.zın yüksekliğine, su 
borusu hatlaımdaki beısınÇ kayıpleıııııeı baiJiı oloraY< su ,püsküıtıneyi sağlayan pompa 
basıncı 1 [i[l iln 3(JIJ kPa mosında de(iisiı Su buhorlostıkçn gerideki su içindeki tuz 
derişikli(jini aznllmnk ir;in, pornpanın heslediiJi suyun ~;; 1 O ksdmı ~jirekli dışsrı stılır. Bu 
şekilde ısicık yüzeylerde ve nırmıcdeır!e nlıışöbilecek kimyasal birikintil erin olumsuz etkileri 
azallılobilir. SRıi su kullanan cilımimda r!ışnrı atıleın su yiizdesi bir miklar daha artırılabilir. 

Suyun piiskiiıtiildiiğii ınıonıeler. ,lınveıııın qer;tilji böliiınlerde di.izqiin oleımk şekilde 
atomize su ?erıecikleri snijlnıneılıdır. Memeleır!RI~.i bw,ınç qRnelde 1 ~O ilA. 180 kPa nrasında 
değişir Yliksek elkRnliljin istendi(ii iıır:e dt11nlncıl<.lr:ırın cıerekli olduğu kliçiik çaplı 

nıenıp.lerde bas.rrw,. 200 "'~l'l. ,rJ~>i.j<>r.ine knd?ı çıkabiliıkBı.ı. rııeıne çnpının nispeten biiyük 
oldurju adi nernlendirıne 'işlemleıindA.kıillnıiilnn cihmlfıırleıki rn<>ınelerdE~ki bnsınç 110 kPa 
de(jerindedir KiınynsAI hızlmııı fıuln oldııyıı sert qıJmın kullmıılınn<;r duıuınundB. dnheı 
biiyUk bir po m pa kapasitesi qıoıekse deılıi biiviik çeırlı memeler kııllcuııhna.lıchr. Memelerden 
piiskürtlilen su knpeısitesi, meme bnşınn 60 ileı 200 gr/s ma~:ında df?,yişlr Su piishiirtme 

yoğunluğu ise qenel olarak nıenıe sıır:ısı bnşınn lt, 7 ila 34 l<~ı/(m~ akışa dik kesit) olaıo.k 
~;eçilebilir. Bir s'ıraya ın2 boşımı 8 ila 27 meme yeıleşlirilebilir. Meme yoğı.ııılu(jıınun vi içi ik 
oldu(ju durumlarda havanın kısa devre yopııınsını önlemek için ki.içi.ik çaplı memeler 
kullanılmalıdır. 

Su filtreleri qenellikle ince delikli lınkır veya pirinç el eklerden yapılır. Bunların delik 
çapleırı merııeleıin delik çaplarındmı dnhf! ki.içiik olmalıdır. Kontrollan ve değiştirilmeleri 
kolay olrneılıdır. Tekstil IBbtiknları cıibi viiksek ornnda tozltı artBrnlmda çalışan cihaziarın 
filtrııleıi siirekli ola.ınk otomatik tenıkliınmeye i ın kan veıeeek .~ekilde dimyn edilmelidiL 

H ıvn lmnfındnki yiik knvlıı, keıııntlnıın. dnmln tutuculıııın, ıslak yüzeylerin 
konstıüksiyorıunn. rnenıe sım ~'fl)n~aııa, hnvn hınnn ve cilıazda yarsa hava ısıtıcısı. hava 
soğutııcıısu qibi elenımıinı cı bağlı olmek del1işnıı2k!edif Yiik knybı 6[ı ila 250 Pa 8Jasıiu:18 
değişmelftedir. 
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Cihmın kontrolu için bir veya iki kapısı bulunmalıdır. Su tankı en az 400 mm 
ytiksekliyinde su seviyesi ise en"' 350 mm olmalıdır. Danılatutucııleu heıvayı yönlendirirken 
sağladığı ıslak yüzeyler ile su zerreciklerinin qeçişine mani olmalıdır. Bunlar arıılannda 20 
ila 50 mm boşluk olacak şekilde yerleştirilir Bazen yıkayıcı çıkışına delikli levha konularak 
havanın düzgün bir şekilde aknmsı se.gle.rıır. 

3.2. !s!atılmış Y'üzey!i Tip Hava SRrin!etici!er 

Bu tip e:erinleticilerde ço[junlukle. oğaç yongaJarı, com. ploslik veya porselenden 
yapılmış ısiatıimış yi.izeyler bulunur. Yiiu;ylerin ısiatma ke.biliyetini artırmak ve bakteri yosun 
gibi mikro orcıanizınale.rın iireınee,ine nıeni olmak için. bu ylizeyler üzerine bmı kimyasal 
işlemler yspılır. Cilmz içindeki bir ''iıkiilasyon pompssı depodem aldığı suyu bu yüzeyler 
üzerine akıtsmk ıslRnmasını saği m. Bir B.spmtör ysrdımıyla emifen havs,. bu ıslak yüzeyler 
arasından cıeçeıken serinler. Bu tip cilımlm havolo.ndırrna kanallarına konulabildiği gibi. 
bina içiiıe. Çfl.tıya veya pencereye de monte edilebilir. Bina dışına konulan tipierin dış 

görüntüleri bina ile uyum içinde olacak şekilde yapılır. Şek.4'de karakteristik bir ısla.ttlmış 
yüzeyli hava serinletici görülmektedir. 

Su ptisküıtmeli hava yıkayıcıl11tE1 cıöre bu cilımiarın etkenliği biraz daha küçüktiir. 
Genel olarak bunlmın etkenliği en çok ~.;;DO eleğerinde olup. bunlardan çıkan havanın kuru 

ternıornetre sıcsklığı. qiriş havasının yRş termonıetıe sıcaklığına 2 ila 3oc 

yaklaşabilnıektedir. Kopasiteleri 0.02 ila 1 [1 m3/s arasında değişe bilmektedir. Bina içindeki 

"'lak yiizeyli se ı inieticil erin kapasileleri 0.02 ila 0.09 m3/s orasında değişirken. pencere ve 

çatı tipi olrınlm 0.05 ila 2 rn3/s masında ksnallara monte edilen tiplerde ise 2.5 ila 1 O m3/s 
arasında değişir. 

Bu tip cihozlmfl. bııhaıloşlıııcı vüzeye lıavsnın alın giriş hızı 0,5 ila 1.3 m/s arasındadır. 
Bunlareleıki yük kaybı 25 Pa civeırındadır. KullonıiBn ısiBk yüzey elemanın 50 mın kalınlığı için 

yakinşık B.ğırlığı 1.5 ila 2 kq/rn2 değRrindedir. Bu eleınRnlm koiB.yca değiştirilebilecev, 
pornpadsn qelen suyıı her taı alımı diinıiiıı olr:uok ynvobiiRcRk bir şekilde imal edilmRiidir 
Su içindeki kiınyB.sô.llııziB.nn zruıısıılo birikimini öııiRınek için. hô.vfl.ya qeçen suyun yaklaşık 
%1U kadarı sürekli olarak dış an ntılrnalırlır. Hsvaya qeçen su miktarı. hava debisine. cihmın 
etkenliğine ve cıiıiş şartlarına bağlı olarak psikrormıtıik diyaqraındaıı bulunabilir. 

Aspmtöıü içinde olan cihazlaırla hıllanılmı fan, qenellikle sanlrüfiij. öne kıvrık kmm11ı 
ve kornple motorlu olamk dizayn edilir. Sistemde V+C~yıs kasm:ı.k sistemi istenildiği c1ibi 
değiştiriterek qerekli hava debi,:i ve basıncı aynrle.nabilir. Kullanılan elektıik motoru neme 
karşı korunmuş olmalıdır. 

Şek.5'de cıöriildüğü cıibi. doğrı.ıdEiıı have.lsmlıınıa kanalı iizerine monte edilebilen 
ısiB.tılnıış yijzeyli buhB.riB.Şınalı serinletici cihazlfl.r d!'l imsi edilebilir. Sunimda kııllfl.nılnn 
yüzeyler tnhflkfllnr holinde sert ve dnlgı;lı tiptRn seliilöz veya corn ytinündeıı yapılmıştır. 
Sertliği sağlamak ve zaıneınla boztılınolaıı önlemek için bu ylizevlere bazı reçineler ile 
kimvnsf'll işlemler yflpılır. Hmlfl. ile suyıın zıt yönde akışını sB.ğiB.mAk için tshakelfltfl uyqun 
açılar ve ı ilir. Tobokal<alınlığı 1 00 ila 600 ının smsındo yopılabilıne,:ine rağmen kalınlık için 
en çok 3flf.l nırıı detjeıi kullanılır. ledatılınış yiizeyleıın. hava skınıına en BZ direnç cıösternıesi. 
yüksek ellcRnlik se(jlnyobilınesi VR kentli kPndiııi temizleyehilrne imkanının olrnosı belli 
bBşlı korakteristik özelikleridir. Islak yiizeyin kalııılığıns,. konstriiksiyonuna ve hava hızına 

bağlı olmek cihazın etkeııliği% 70 ila 95 amsında değişebilir. 280 m3/s hava debisine kadar 
kullanılabilir. 

Isiatılmış yi.izeyli bulıe.ılaşmalı hAVA oeıinleticilerinin diğer bir örneği. Şek.fi'da 

görülen su sıçratmalı paket tipi hava serinlefı, :sıdir. Bu cihazda kullanılan fan. qenellikle öne 
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eğimli çift qirişli, el<>l<ltik motonındAn V+nyış kf\<:nnk sislr>mi iiP IAhrikli santriifiij liptendir. Bir 
elektrik motoru ile lnlıtik edilen ve '"1 ir;inP dolduılan bir disk ymdırnı ile hava !'!kımı içine su 

sıçrn!ılır. Pratik oiAmk elde ediiPhiiPn plf'<>nlik en fAZlA %1l0, lmvtl r!P.bisi ise 14 m3/s 
değerine uiRşobilıne,kfedir. Buhmlaşluıcı ve nem tııtııcu dollJU elernnnlı'ın karıçuk veyo cam 
elyafı ile demir olmayan metni kordıiiksivrıııdr:uı 2ll ila 50 ının kolınlıkta yapılabilir. Girişteki 
hrtvı:ı hiZi tS iio 3 m/s srasıtıdfl seçiiPhiiir_ RnJ:tpri ve yosun ijremesinR mRni,oimeJ.-._, yongına 
karşı direnç ve ıslaJnıa kebiliyetini aıtuınak için bu elemenlam kimyo.sol işlemler 

uygulenmoklo.dır. 

3.3. Döner Silindiıli Hava Serinletici 

Bu tip serinle1icileıde Şek7'de qöıiildiitjii gibi. "''"s olmak bir kısmı su içinde diğer 
kısmı serinlelilrnek islenen hıwn nhnıı ir;ind" d.önen silindiıik gözenekli bir elemondan 
meydana lJelir Fnl<et tipi olmıkııdA n•:ııınhir ve tıu cıc:prnlöıij tahrik eden elektrik motoru ve 
kayış kasrmk ıneknni?nm<;ı bulunur ~oiliııdiıik nleıııoııııı dönıııe ekseni hava al<ınıınô. pomlel 
veyô. dik olacak şekilde iki tipte koııstıiik;:iyoııu yopılobilir. 

Her iki tipte de çıkış hmmsı vıııu l8ıırırıınelıe sıcaklığı qiıiş lmvosı yô.Ş terınornetre 

sıcaklığının 2°C daha yukmısıne kodm vnldoşcıhilir. Bıınlmin 11ôvo kepasilesi 1 ila 6 rn3/s 
eros'ında değişebilir. Gitişieki hnva lıı71 OS ila 3 ın/s, ylik knybı ise 120 Pa değerleıindedir. 
Su içindeki tuz derişiklicjinin oıtııım:ıııı öıılrmıek bakırnındon zam on ayarlı bir otomalik vano 
ile peıiyodik olarak depodaki su değiştirilir. 

4. DOGRUDAN OLMAYAN BUiiAP.l./\ŞM.t\U SEniNLE-ı iCiLEn 

Docjrudr:ın olınoymı bulınılnşı11nlı '"'tiııiPiirileıde, dış hava veyo. şeıtlendııılnıış 
salondan alılan ecızoz lımmsı yi.izFv·li hiı ısı rldji<şliıiciııin bir loınfıııdan qeı;iıilir. ikinci devıe 
havası oleınk ndlmıdınlrm bu lıava, r . .ıc:ıııı 3'ıle incelenen r!ııijnırlmı bulımlaşınnlı herhanqi 
bir yörıteın ile ':erinletilir l<:ı d<>1ii,:liıiciniıı ıliller lnınfıııd!'l ;,:c) hiıinci devre havası olmok 
odlandınlo.n (şı.,.ıt!nnı!ınlınnk istenen) hnvG_ duyulııı ol nı ok seıinlf?liliı. 

Giiri.ildlitjii qibi bu olnydn hiıirwi d<>··.iiPı!nh hnvnnırı sn(jııtıılınnsı e':ns olnrnk 
buhoılasınnlı bir serinieline işleıııı vnrdınıı iiR ohnnsınn mcyın<>n: bu hmmnınözqUI nernimle 
hiçbir dei)işivlik .nlınarnt'iktmliı, rliı \tii7ılriı (ıu is'lhın rlni'imdnh ôlmt'IVEIIJ iıiJiım/niilii'lli 
bıCnoJ::. ndlrınUınıır. ni'ıind dP~/fP htı\irı~·:ı ı~::lPffir':=:P it; hnvn Vf-~yn (!ış hnvn yn do bn iVi-::inih 
J<mışıını olr-ıtnk niııınlıilir. işlenı pqpır:ıııdn tıiıiııf'i fiP\/IP fınv~c•ııHı_-llPtn qiı-işi olmndıljnHir~n 
y~ bu lınvnnın nn.'cılpi,i ntnldıfiıııılnri hıı işlem oıı!nlpinin sAbit -oltluğıi dni_\ıudftı\ 
buhnrlris:nınh işlernden pmnsip ölnrnv fıııklıdıı: 

1,;, 

F1u tip cilın,frıri'Pildi hns:lnııtın vııllnnılnlıHrlii'IRıi qilıi nıeknllik ':n[jııltnnlı de\,~eiP.rih 
bir ön kad•mıw:i olnrnk d n kullfiııılnl oiliı. E~•+ f:'de ılo~jrııdnr! olııınycın hulıl'l.rlrı~ınnlı h ir pnkf'l 
tipi serinlotinnih nıeh:ıııik nlnink snijııtıılnn hir ,dP'-Itenin ilk kfıdenı/cıs:ind8 kullnnı;oı 
giiriilınekledir SPk 'l'riR ise RVni nlıf17ın Inm s:ndinhdıınıı't Vnpnhileıı bir iklirnlı>ndirhıtı 
sanlrnlındn ön knıleıııe olnrnk hıllnııı,:ı VPıilıııisliı r:lw:il' ıneLnııik so(jultnn devteletine 
göre, bır de\iınleıdı?ki cılımlı.ııın fnllndnn ıılnıı eııeııi ihliyaçlmt su poınpası ve ikiııci 

devrPde kııllnııılnn vnııtılnlhı rıırılnıu iiP ilrr·ie viik knvıplmı nedeniyle bitinci devredeki 
vonlilniör qiiciindnki bir nıikln.r nrlı11n kııdnrdıı. Uımlnnn iln1;psi ifp mekanik ~coğutmo 
devıeleıiııde tn;:nınıf edılen eneıji_ lııı cilıo7lnrııı enPıji saıfiyatlan yonında çok kliçi.ikli.ir. 
AyncR biıçnk yerde dnijııırlnn nlınnvnn bıı iin ceıinlelici_ yıllık snijulrno yiikiiniin biiyiik 
bir kısınıııt rnekrıııik ;:oğııtırm df'l!ı<'''iııi r;rılıştıııundnn yf11nız br,şııın kRışıloyabilir üınek 

olmok ~:ııppiP (i 'IP.?), vnptıi_jı r;nlı::mnıln. de(iisik iklim kn;:ııllf1tındo kullanılan konfor 
iklirnlendirrne tesisnilarındA vıllık snijıılınn viihiniin yRklaşık ~~5U'sinin doğrudan olmayon 
ön seıinlelicileı ile kaıs:ıloııobilecdjiııi qüc,froııııiştiı. 
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Tipik doğrudon olmoymı huhnılr:ı~'ınelı sminleficileıirı her iki hava devresindei-d yük 
kaybı 50 ila 500 Pa arasuıdR değişir. Ell~eııli(ie bo(jlı okırak ikinci devredeki hava debisinin 
birinci devredeki hRVO dRbisine OlAni ruı iln 1 tırcısındadır. Bu cihflzlnnn etkenlikleri ise. 
Kısım 2'deki tanırneı göre. çeşitli linımlaıca %40 ila %80 masındeı verilmektedir. 

5. BUHARtAŞMALI SERiNLETiv1ENiN SltJIRLARI 

Teorik olarak % 1(1[1 elkenlilje sahip bir buhmlaşmalı seriniRiicide çıkış hsvasının 
ulaşobileceği en.diişiik hıru temınınptre sıctıklıljı. qiıiş lıovosının ytış tennornelre sıcaklığı 
kadardır. Bu nedenle cilmza cıilroıı hnvı~nın ye ş· ternıometıe sıcaklığı. buharlrışrnalı 
serinleticilerin peıiornıansına etki eden .en önt•nıli değişkendir. Pratik olarak bu tip cihazlar. 

giriş havası yaş teınıornetre sıcaklıtjının 21 ne değeıinin ellınde. kuru teıınoınetre sıcaklığının 

35°C de~jerinin yııkonsmdcıki oıtnınlmdn Plkiıı bir şekilde kullenılohilnıektedir. Türkiye'de 
yazın dış hmm. iı;iıı yı:ış ve kunı lerırıı_ımetıe sıcôklıklmının dimyıı de[jpıleıine eit iki harita 
Şek.1 Oa ve b'de gösteıilnıiştir. Bıı hruitnlnr bu tip uygulomaiA.nn seçiminde bir yol gösterici 
olrııe.sıno rn(jrnen; bnzı bölgesel cle[jmleıiıı bu hmitı:ıde..n bir miktar sapabileceği 
unutulme.rne.lıdır. 

Kuru terrnornetre sıcnklıijı c.ıözöniiııe nlıııdıfJıııda. gijııde birkoç sen.! için dehi olse. 

dış sıcaklığın 35°C decjerinden fmiA. bir biilgRde bulunan birçok insA.n, bu bölgede 
herhangi bir serinietme yopılnınsını nızıı elıııektedir. Diğer tornftorı, P~'ikronıetrik diyagrı:ıının 

incelenmesi ile %f!O etkmıli[je sôhip bir bıılıoıiı:ışınnlı serinlelici yardmııvi e. 32°C kutu, 240C 
yaş teınornetre ~.tcB~Jıklmınft soltip lıt~vn nıımk biıknç derece ~.erinletilebilrnekledir. Bu 

nedenle genelde kuru tennonıetm sıcôl'lı{jmııı 3?°C değerinden ft~zla. yt~ş termoınetre 

sıct~klıijının ise 24°C deijeriııden az olduyu oıtaınlor için buhaılt~şınelı serinleticiler 
önerilebilir. 

Dolıf:l h.n;;ft,, bir inn!fıoıııP :;,k ll'ılp VPıilr>n kon! or diyncımınının qi.izöıılirıe e.lımnası 
ile yopılahilir. Biliıırli~i qihi pfpfJif w:nlclık ei:jıiiPri. fnrklı ynş ve kuru teınıornelte oıteını 
sıcoklıklmıııdA. kendifetini koııfoılıı hic,setlikleri dunıınloıı qöstHımekledir Şekilde belirtilen 
yaz konfor bölqesi. denRV ynrıılnn ine"ııılnıın Rtı m ö~SII'siııin kenı:lileıini konforlu hisseliiyi 
kısmı CJÖc:terir Bu kıqnın nı.ta uzqisi ise d8ney yapılan in~.oniA.nn %98'inirı kendilerini 

konforlu lıissRUiği )iPıdir ki hu dı~ 22"C FS (Ffıoktif Sıct~klık) elPğerine kaışı qPimektedir. 
Genelde konfor 'bölqpsinin rfı,,ındfl hılnn şnıtlt~r konfor ikliınlenrlirilrnesi ıçın 

düşüııtilrnenıelidir. HemPh:1dtı.ıhiı l;ısıın inc,,mlm bır lıiilqenin dışında do kendilerini konforlu 
hissetebilrnelerine m[jınen. deney yA.pılon insnnlorın ~~5(l'den IA.zlası kendilerini bu 
bölgede konfmsıız lıisselfnrıktpdir Rıı npdeıık~ hııhnıiA.snıA.Iı seıinleticiler ile bir kmıfor 
iklimiendirmesi yopılırf·.en. bu r!iymwıın içine dii,,iiliip dlişiilınediyi kontrol edilmelidir. 
Şek.12'de bir P~'ikronııe,tıik diyocııeuııda oıtnnıdnh havft hızıııın deejişnıesinin konfor 
bölgesine etkisi göriilnıektedir. Bazı duıunılqldn ortamın hava hızı rııtırılarak bu bölgeler 
içine dlişınek miirnklin olabilir. 

Diğm lemflen cinbiJi ısı kemnçlmıııın çnlc hi.iyiilc olılıılju bmı fA.bıik.A.Imda, özellikle 
yaz aylannda meydnna qelen ollfllt'"f7. ko,,ııllnlf. ~'ndece dı~ lıevft iiP lmvnlnndınnfl. 
ye.parav, azelltno.k nıtimklin de(jildiı. istoli~,fiHeı lıiıyle nlıınısıı< oıtnınlmdfl çalışnrı işçiimin 
verimlPrinin %25 ile 4(1 diii'liiljiirıii qii~'tenıtPkterlir. Bıı qihi yeı!Pıde knnfor koşııllaıınrı 
inilnıese de bıılıeılnşnıelı seıinleliciler ile bir miktar ''eıiııletıne yA.pııınv, çalışına koşullarını 
oldukça iyiiPşliıir. Şek 1 Tde lınva lıı<ir.,ııııın n. 1 ila 3.5 m/s môsında deqişliqi bir Elek1il 
Sıcaklık (ES) diymıwrnıqöıillinektediı. Rıı rlivnqıfıındA. llfltıJPkadar en biiyiik h,ıva hız(J)) 
ın/s olmak veıilrnişse de yiikseR·sıcuklıktcl iıno.lntlnıııı yapıldığı biıçok fabrikada 2():rnfs gibi 
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biiyük hava hızianna çıkılabilir. Konfor ş milmını i<fımklerize edebilen ES'ye (Efektif Sıcaklık) 
havanın kuru ve yaş termomelre sıcaklıklmı yaklaşık aynı etkiyi yapar. Kabaca kuru \/eya 
yaş lermomelre sıcaklıklarından birisindeki beliıli bir miklar değişim. ES'da bu değişimin 
yarısı kadar etki eder. 

()"rnek OlArAk ~Pk 13'do I= ll dnffrııc-ıı ila no" stp .. ilon ':!~0(' ı ..... , .• <)JI0f' ~~ .... ...,. •e-o ....... ~-~~-
~-·- -·-···-. .,_.~,·-.· ,~ '"-~··· ~"''-''::!'"-'"'"'-' '::1 •~•c..••!•~•• ...:>...:> -.......r,u u, .:...-1 ......-yr..ı_j \ nil llıt:aıt: 

sıcaklıklarına sahip bir ortam gözöniine alınsın. Doğıuclan buharlaşmolı bir serinlelici ile bu 

or1amın yaş termometre sıcaklığı sahil kalırken, kuru termometre sıcaklığı 8°C azaltılarak 
CD doğrusu elde edilsin. Bu doğruların incelenmesi ile. doğrudon buharleşmalı bir 

serinletici, ortarndaki hava hızının O, 1 m/s olımısı halinele ES değerinde 3°C. hava hızının 3,5 

m/s olması halinde ise ES'de 5°C bir diişme sağlamaktadır. Bu arada ilave olarak, kuru 
termometre sıcaklığındaki azalma, havayı hareket ettiren vantilatör giicünde de bir miktar 

azalmaya neden olur. ED doğrusu iizerinde lt 1 m/s hız için ES değeri 28.5°C değerinden. 

3.5 m/s hızda 26.5°C değerine kada.r değişiıkerı. CD doğrusu iizeıiııde 0.1 m/s hızda ES 

değeri 25.5°C, 3.5 m/s hızda ise 21.5°C değerindedir. iık durumda hava hızındaki aı1nıa. ES 

degerinde sadece 2°C azalmaya neden oluıken, doğrudan bufıarlaşmah serinietmenin 

yapıldığı (CD doğrusıı) ikinci durumda. hıwa hızındnki artma ES eleyerinde 4°C azalmaya 
neden olıır. Doğrudan bulıaılaşma.lı cilıazlar ynrdımıyla. Efektif Sıcaklıkteki bu düşme. 
cografik bölgelere bakılmaksızın birçok febıikrmm çalışma koşulunda iyileştirme sağlar. 

6. ÇEŞiTLi UY'GULAMALAR 

Bir salonun serinletilrnesindeki tımı qaye. bu salona dışandan giren veya bu salon 
içinde oluşan ısıların bu salondım uzaklnştııılnıasıdır. Mekanik soğııtrnalı lesisatlarda genel 
olarak sislernde dolaşiın hıwarıın bi.iyiik bir böliiıni.i iç hava olup, yalnızca havalandırmaya 
yetecek kadar dış hava kullanılır. Doğrudon buhaıkışmah seıinletici ile çalışan tesisaiiBrda 
ise iç ha.va kulla.nılmayıp, %1 (!(~;' dış hnvB kullanılır. Salonda serinietme işleminin 

gerçekleşebilrmesi için ~;erinleticiden çıkrııı hıwmıın kuru leımonıelte sıcaklığı_ salomm kuru 
lerrnornelre sıcnklı(jmdrın kiiçiik olrnnlırlır Seıin olmak giren hava. sa.londaki iç hava ile 
karışırken. salonun serinleme,,ine neden olur. 

Biiti.in hnvalnrıdırına le~;j,,[eıiıırle olıluijıı ~ıibi_ buımla da seıinleticiden gelen hava 
miktarı kadnr iç hava dışarı erılrıınlıdır. Fijıor hrıvonın selondan serbestçe çıkışı rnüınkiin 
değilse. ''nion ir;inde zarnnnla oıtan >;Inlik bnsmç. seriııleticiden geçen hava debisinin 
azalrnasımJ neden olur. Bunun sonucunda de se.ltınd!"ki konfor şartlan bozulur. Ke.pasitenin 
nispeten kiiçiikol(lrı(ju .evsel uyqı.ılmne.lmrle.. bu iç he.ve.nın dışarı atılıne.sını so~jleyaJtB.k 
şekilde srılomiri JWntere ve kopılorı bir ıniklrn nr;ık tutulııırılıdıı. Bnzı sistemlerde ecızoz 
hava,,ı çrıtı arasından nlılactık şceVilde ditcıyıı edilir. Böylece çotı m cısı ''ıcaklıqı d.a hir miktar 
diişurülmiiş olur. Kcırıosıterıin nirT•elen bi.iyiik olduijıı. dahili ısı iire!imihitı bulunduğu birÇok 
ticari ve eııd(i,,triyel uygularnnda doğol recınız ynnlf;ıın ioılaııınış .e9wz devresine de 
gerekvmdır. 

Ornek 2. 15x24Ax3 rn boyu11onndnki bir ofis binasırıda tloljıudem buhaılnşrnoli 

serinletrnR sic,ıerni kullcınılıncıktnflıi Cıış nıtnin :Jsnc kwıı. HU0G yaş termor~etrEi 
sıcaklığmdodır. Du ofis iÇin hesopliınnıiş i''ı kozanÇimı ise; 

Dııvmlm çntılrır ve kapılar 
PenceıPier 

insaniaıtlan olan toplam duyulur ısı kazancı 
Aydınlatnıa 
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23,0kW 
UkW 
5,11 kW 

1B.4 kW 



Toplam duyulur ısı kezancı 
Insanimdan olan toplam gizli ı~'' kozancı 

Toplem ısı kezencı 

4R1 kW 
6,2 kW 

54,3kW 

değerierirıdedir. Doğrudmı buhmiaşnmiı seıitıieticinin etkenliğinin %80, serinieliciden çıkan 

haveının kuru teımomelıP SICI'l.i<lıyının. ofis hnvosı kutu tPırııornetre sıcflklığından 5°C deıha 
küçlik olduğu kabul edildiyine ~ıöre, ofise giren ve çıkan havalarm debilerirıi, sıcakhklanm 
ve bağıl nemlerini bulunuz. 

Çözüm 2. Ofise giren ve çıkan lıavalaıııı debileri; 

bağıniısından bulunabilir. Buradıı. 

V: ofise qiren ve çık11n lmva tfeıbi,,i_ (rn3/s) 
O cı: ofis in duyulur ısı kazancı_ (kVv) 

p: havanın yoğunluğu, (1 ,2 k(l/ın3) 
Cp.lıavanm özglilı,.ısı_ (1 kcl/ktı 0 C) 

tı: ofbn knru temıometre sıcoklığt (0 C) 

lg: ofise giren havBnın kuıu tenrıometre sıcnklığt (0 C) 

anlamlarındadır. 

Bu hava debisine qöre ofisin lıAV!'lsı sımlle 26 defa değişecektir. Seıinleticinin 

etkenfiği %8[1 kabul edildiyine göre, Şek 14'den doğnıdon buhmlaşmalı serinleliciden çıkan 
havanın özelikleri için; 

Kuru termomR1ıe sıcaklıqı " 21 ,6 oc 

Yoş lerınoıııelıe sıcoklıtjı = HU °C 
ElAqıl nem = % 73 
Özgiil nem = 11 _1)5 qı/kq 
Çiğ noktası sıcoklığı = 16,6 oc 

değeıleri bulunabilir. Bu lmvonın ofif:e'. qöndeıifıııpsi ho linde lmvıı. ofisin duyulur ısı doğrusu 
boyuneo haıeket edeceğinden. pf.iPJOınP.Irik rliyrı·cııamrln bıı doğru çizilitse ve giren 

havanın duyulur olarak 5°C ısmdığı qözörıüııe alındıyında salon şartımı için; 

KurulermomPI.te sımklı(jı " 26_6 ne 
Yrı ş termometm sıCfıklığı = 20,1 oc 
Eloijrl nem = % S6 
Özgül nem = 12,1 qr/kg 

Çiğ noktası sıcaklıijı = 17 oc 

değerleri bııluns.bilir. 

Son yıllnrda iki kodnıneli hulıatl!'lşnmlı seriııletici uycıulaınAiarına sıkça 
rastlanılmnk!Aclır. Genelde bu sistemlerin biıinci i'adP.rnesinde doğrudan olmayan, ikinci 
kademesinde ise doğrudmı bııhôılr:ı~'rnnlı seıinleticiler kullanılır. Şek15ô'da Tükiye'deki 
b mı şelıiıleıde yoz aylarıııdR yopılol •ilecPk iki kfıderııeli lııılıoıiAşnıoh serinlelici 
uy[Julemalmr giırulınekt8dir. Eluıorl!'l birinci knrlenıede %60 etkeniikil doğrudan olmayfl.n, 
ikinci kadernede ise %90 etkPnlikli doijrudmı btılıoıloşıııalı sistemler kabul edilmiştiL 
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Şek.15b'de ise aynı şehirlerde. salon duyulur ısı oranının (duyulur ısı kazancının toplam ısı 

kazancına oranınm) %95 olması ve iç sıcaklığın 25.5°C kabul edilmesi durumundaki 
değişimler verilmiştir. Şekilden göıüldiiğii gibi. yaş termometre sıcaklığının nispellen biiyük 
olduğu yerlerde, bu yöntem ile seıinlelıne sonunda konfor şartianna ulaşmak zordur. Bu gibi 
yerlerde konfor şartlannın istem-nesi dururnurıda muhakkak mekenik soğutmaya gerek 
duyulmaktadır. 

Birçok durumda minumum enerji ihtiyacı ile. bir salonda istenen kuru termomelre ve 
bağıl nem şartlannın sağlanması. ancak iiç kademeli serinietme sistemleri yardımıyla 
miimkündiir. Bunlarda doğrudan. doğrudem olmayan buharlaşmıı.lı serinleticilere ilave 
olarak bir de soğulucu serpıı.ntin bulunmaktadır. 

Örnek 3. Salona gönderilen hıı.vanın debisinin 11.3 m3/s. kuru lermometre 

sıcaklığının 16°C. dış havanın kuru tennornette sıcaklığının 37oc. yaş termometre 

sıcaklığının 20°C olduğu bir sistem için üç kademe li serinietme lesisalı yapıtmek isteniyor. 
Doğruden olmayıı.n buhıı.ıleşrmılı serinletici etkenliği %60. doğrudıı.n buhıı.rleşmıı.lı serinletici 
elkenliği %90 olduğuna göıe. soğulucu seıpa.ntinin. (e) doğrudan olmeyan buharleşmelı 
serpantinden sonra (b) doğmdan bııhıı.rlaşmelı serpentinden sonra konulmalıı.rı, durumlerı 
için gerekli soğulme yükimini bulunuz. 

Çözüm 3. Şek.14'de görüldüğü gibi. doğruden olmayan buherla.şmah serinletici 

çıkışında havanın kuru terrnometre sıcıı.klığı 26.8°C, yaş Immometre sıcaklığı lli,6°C 
değerlerindedir. 

(a) Havanın bu "noktada önce soğutucıı serpanline girmesi dunımundeı. doğrudan 

buherlaşrnalı serinletici çıkışınde hevıı.nın kuru tennometre sıcıı.klığı 17.6°C. yeş lermomelre 

sıcaklığı ı Ei.Ei°C değerindedir. S oğulucu serpnntinin soğutma yükü, 

O=(h2·hı )V{v=( 4(i.5·42.EI)x1 1.3/0.838=49.9 kW 

aleırak bulunur. Bu beığınlıdıı. h lmvo.nın "ntıı.lpisini. V lıecimsel debisini. v ise özgül hecmini 
göstermektedir. 

(b) Hıı.vo.nm bu noklo.do. önce doğruden buho.rleşmelı serinleliciye ginnesi 
durumunda. soğutucu seıpentinin soğuı.nıa yiikii. 

0=(46.5-42.8)x1 U/0.86=48,6 kW 
elde edilir. 

Göriilrlüğii gibi. enerji ekonomisi bokımında.n (b) seçeneği, soğutucu serperılinin 
sonradıı.n konulması dunımu dehe uygundur. Aynca bu iki sistemin. buha.rlaşrrıah 

serinleticileıi olmeyan klasik tek ka..derneli soğutma sistemi ile kerşıleştınlması yepılecak 
olursa; sogulucu serpanline girmeden önce, kıı.nşıın havasının kuru termometre sıcıı.khğı 

27°C, yaş tennametre sıCBklığı ise 19.1 °C kabul edilirse, bu haveının 16°C değerine keder 
soğutulması için gerekli soğutme yükü. 

0=(54. H2,9)x1 U/0.833=152 kW 

elde edilir. Görüldiiğii gibi. buho.ılo.şrnıı.lı seıinleticilerin kullo.nılmo.sı durumunda. 

(152·48!>)/152=%68 

kedar bir enerji tesarıuru sağlanabilir. 



7. BUHARLAŞMAU SEF\iNLFI iCiLEF\iN TESiSi VE BAKIMI 

Klasik soğutma sislernlerinde Blınen önlemlerin benzerleri buhmlaşmelı 

serin!eticilerde de düşünülmelidir. Ozellik!B bu !e~;j~;a_tJsrda hovu debi~:inin fo.zla olrnasi 
nedeniyle, hava besleme kanallannde oluşabilecek ses problemine çöztim aranmalıdır. 

Serinletici doğrudon doğruyo lerniz dış lmvayı o.lecok şekilde tesis edilmeli, rsı 
kazançlarının fazla olabildiği koyu renkli çelı Rlôlônndan, dar lleçitlerden ve kepalı 

hacimlerden hava ernilmernelidir. Uısm~thn olAbilecek ısı kmsrır;larınB kmşı_ serinletici 
cihaz ısıya karşı yalıtılmohdır. Su seviyesi dikkatli bir şekilde o.yoılennmlı, ıslohlmış yüzeyli 
tip buhmlaşmelı serini eticilerde bütün ylizeyin düzrıiin bir şekilde ısiatıiması sağlanmelıdır. 

Selonun levandon olon ";ı kozmır,clnıınr mo.llrnRk bakırnırıdan, eqzoz havasının çatı 

arasından fllıifıbilmesi imkanlan maştuılnmlıdır. Bu şekilde çatı arası srcaklığrnm ll ila 11 oc 
düşmesi sağlanabilir. 

Buhmlaşrmılı serinleticileıde su tnıafınr!R en çok kaışılnsılnn problem, kormyan ve 
mineral parçacıklan viiziinderı olnn tıkrınıklmdır. Sezon sonunda serinleticinin suyu 
tamamen bo]altılıp, temizlenıneli ve hııozyona kmşı önlemler alınmalıdır. Kış ayle.rrnda 
sistem su geçirrnez şekilde kmunrnalıdır. 

HôVa içindeki toz, kir kurum ile sudaki kirnya~;al tuzların meydana getirdiyi 
kirlenmeler nedeniyle, ıslôlılmış yiizeyli cilımlmdnki elemflnlm zaman zaman 
değişt.irilrnelidir. Su dai:jıl11n ,,if;teıni de periyodik ulmnk kontrol edilmelidir, neınlenrnenirı 
dlizgün olmastım dikkal edilmelidir. 

8. SONUÇ 

Genel olrnnk hıı!ıotln~;ınolı srıiıtlr>ticilr.>ıirı hıllnnıldıüı -::i~JenıiPr~je, kobo. bit 
yaklaşımla soınıcft ulaşrnnk miiınl'iin deijilrlir, nnılırıkknl; bir nıUiıendislik çalışınası geıekir. 
Bunun için de sımsr ile ôŞA(jıdnki lıııqıslm incelenmelidir. 

1) Dış oıtamm yaş ve kuru IPımr_mıPIJ rJ c;rcnkhklon tespit edilmelidir. 

2) Doğnrclnn hulırırln\;rnıılı c;Pıiırl11lici iln mırcnk kuru tennomelre sıcaklığı için qme.nli 
verilebilir, bağıl nem için qmmrti veıilenıez. 

3) imalolçı firmalar lamfıırdan veıilrm e\veırlik de1jeıleıiırin yeııi cihozlm için olduğu 
urıutulrnmnalıdır. 

-1) Solonun ı:·:ı t<ı:ızeıJıcı duyulur vr:: qi11i olornk ~'-Y" nyıı hesf'pln_mnoJıdır. E~jer gizli ısı, 
l.oplmn ısının l/1'iinr!on fAZiô ise> drı(j11ıdnn brıhrırlrı.şrnalı serinlelici önerilnıez. Böyle 
duruminıda s;isfernde doğrudon olrnııvmı blllıotlflşımıh seriırletici ve soğutucu seıpsntin 
ilave edilmelidir. 

5) Problem pc;ikıonıelrik rlivmırsrnrla mınliz Pdilip, toplam 
hesaplanmalıdır Cihazdon r;ıkan hnvoıHn kuru temıomelre sıcaklığı ile 

lermoınelre sıcaklı(jı ftlftSIIida en az J"C: for k olııınlırlır. 

hava debisi 
salonun kuru 

6) Kış ôVIô.nnda solonun sır: nk hmtA ile ısıiriması da diişiiniiliiym ise, hava besleme 
sistemi serin hs.vô debisine göre hes;ııl dRmnnlıdır. 
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7) Hava beslemede dencıelemenin kemıaşıklığı nedeniyle, zonle.ma problemi iki 
veya daha fe~zla serinletici ile çöziilmelidir. 

8) Buharlaşmalı serinletici tipi, sayısı ve boyutlan beliılenir. 

9) Salona cıiıen toplam hava miklarının egzoz yapılabilmesi sağlanmalıdır. Egzozun 
çalıdan olmasılercih edilmelidir. 

1 O) Sisteme ait çizinı ve hesaplar geniş bir şekilde verilmeliclir. 
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ı' 

Kuru termomeım sıcaklı(lı 

E 
"' c 

~· 
9 

X 1 

AB Doğrudan tıuhınlaşnnah 
serinleiici değişimi 

1\C Doyma şarllarına ulaşılan 
doğrudan buharlaşmali 
teorik serinletid 

AD Doğrudan olmayan 
buharlaşmalı seriııle!icl 

Şekil1 Psikromelrik diyogramda doğıudan ve doğrudan olmayan serirıle\ici 
değişimler. 

' 
' 

' ' 
' 

' 

. .. 
' ' . 

' 

' ' 

C'iC. 
' ' 

. 
' 

' 

Şekil2 Öınel" 1 'e ait P''ikromeirik diyegram 
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<F = ci- -~ ~ -
~ ~o 0"- f-o QO ';o-..;q 

~ f,oo ~ :o "" 1-, 

"' ~o = = = F< 

Şekil3 Tek sıralı tipik bir su püsklirtnıeli havl'l yıkı:tyıct 

su dağıtırnı --

elektrik motoru -

bu h ariaştırma yüzeyleri 

---po m pa 

taşma 

şamandıra / 

Şekil4 Isiatılmış yüzeyfi bulımlaşmalı hl'lVô seıinletiı:i 



Şekil Ş HJ:ı.vaJiı.rıdırma kanalına monte edif.ebilen ısıatılmış yüzeyfi l:ıtihatlaşmah hava 
seriııletici. 

hava allışı 

~ 

damla üretim kısmı 

b~tharııııırrcm.aı!!~ııt ~----4 

d!il'lll~ ill!!!iı!ııı 

· su soçratıcı 

su tankı 

Şekil 6 Su sıçratmalı paket tipi buharlaşmalı hava serinletici. 

295 



silindir koruyucu· 

su tankı 

otomalik boşalltma 
vanası 

boşaltma 

,ellektrik motoru 

Şekil 7 Döner silindirli buhmlaşme.lı he.ve. serinletici. 

yağuşturucu serpan1ini 

ilave hava doğrııckm 

-.c---..ı olm;ıyon ' f---+
serirıletici 

dönüş havası 

dış hava 

hava soğutma 
gurubu 

salon havası 

Şe~JI 8 Doğıudan olmayan buhmle.şmolı serinleticinin, ön soğutucu ole.mk kulle.nılması. 

dış hava -+--

2 dış hava 

1 Hava girişi 
2 Doğrudan olmayan bulıarlaşrnalı serinletici 
3 Kuru kısım vantilatörli 
4 Salona giden hava kanal bağlantısı 

salon havası -

5 Nemli kısım van1ilatörü 
6 Snğııltıcu s<'rpantin 
7 lsıtıcı serpantin 

Şekil 9 Doğrudan olmsye.n buhmlaşrnalı serinleticinin, bir iklimlendirme santralının ön 
kadernesi olarak kullanırnası. 
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AKDENiZ 

Şekill O a Türkiye'de yaz dış hava dizayn şartlan için kuru termometre sıcaklıklannın 
değişimleri. 
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AKDENİZ 

Şekill O b Tiirkiye'de yaz dış hava şe.rtları için yaş termemetre sıcaklıklarınıın 
değişimleri. 
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Şekil12 Hava hızının konior bölgesine elkisi. 
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Şekil13 Efektif sıcaklık (ES) diyagramı. 
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' 

' 
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. 
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' • ·>;, 
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·:X 

' 

30 

Dış hava 

ı 1 ~35.o0c 

rp:::0/o18 
Serinfetici etkenfiği 

t=%80 
Serinfe1iciden çıkan hava 

ı2~21.6°C 

/.f)::::.%73 
Salon şartlan 

ı =26.6°c 

•, 
' ' 

' ' .... 
' 

' 

' 

kuru terrnornctre sıcaklığı oc 

Şekil14 Ome k 2'rıin çözümü. 
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Adana 38/26 

isıarıbul 33/24 

izmir 37/24 ,,..__-------<§ 
"®:-..""-:::;::===~~A~r~ı k:_:e~" 31/20 

Diyarbakır 43123 

Malatya 38/21 

Doğrudan buharlaşmalı serinletici etkenliği : %90 

Doğrudan olmayan buharlaşrnalr serinletici etkenliği : %60 

K uru termometre sıcaklığı 

Şekil ı 5eı Tiiıkiye'de b mı şdıiıleıde yıv nylnırndeı ynpılnbilecek iki keıdemeli 
buhnriBşnıeılı serinietme sonundB serinleticiderı çıkBn hava şartları. 

ı 
.... ' 

/j ... 

& 

giriş havası ; 25.5 °C'da salon bağıl nemi 

: Ark-ına A
' 

e /~~·:;:~~;bul 
/ ~··Diyarbakır 

salon duyulur ısı ~ Mcd:ıty:ı_ 

%90 
%81 
%79 
%62 

%60 

'%59 / /\nkara 

konfor bölgesi 

25.5°C salon şartları -i 

Kuru termemetre sıcaklığı 

1 

Şekil15b Türkiye'de bazı şehitlerde salon duyulur'~'' manının %95 ve iç sıce.klığrn 

25.5°C olınflsı durumıında ulflştlfln se.lon şeırtlan. 
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Şekil16 Örnek 3'ün çözümü. 
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