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BUZ PATENi SOGUTMA DONMA TESiSATI 

hınılılm İŞBiLEN 

ÖZE): 

Bilinr>n Pski spor dallanndan bi ri ol<m buz salıası oyunları, teknolojinin 

ilerlemesiyle doğal halinden kopup v:ıp;ıy tesisiere geçmiştir. 

YerytizU genelinde sUren bm:q ortaını bir çok ulusun zenginliğini ve insan

ların boş zamanlaruu arttırmış, toplumların fcıyckıh uğraqlcıra yönelmeleri için 

yenilikler aranılır olmuş ve dlirı pahalı göriilen teknolojik yatırımlar hng\in o

lağan görlilıneğe başlamnıştıı:. Buz paten srılınlan bu geli'?iın içinde hızlcıy:ıyr,ın

larym;ıktmhr. Ynrdıımuza -ikHmin de etkisiyle- biraz geç giren bu spor dalı. r,i

derek artan bir tempo ile ilgi toplaınaktadır. 

Bu böl\imde sözkonusu spor sahalarının en önemli unsuru olan soğutma tes i

satları tanı tılJTiakta; ayrıca son yıllarda yapılan ara ş tırınalara dayanan, proje 

aşamasında dikkate alınmasmuı yanısıra çalışan tesisiere de uygulanabilecek 

yeni düzenlemeler açı.klanmaktachı:. 

TARİHÇE 

İnsanların l3. yüzyıldan beri doğal buz tabakaları Uzednde çeşitli oyun

lar aynadıklan bilinmektedir. Buzlu platfoı:mlara olan ilgi 17. yüzyıldan it i

baı:en yaygınlaşmı.ş ve bir çok soğuk iklimli ülkede (özellikle Hollanda' da) se

vilen bir halk spoı:u ve eğlencesi haline ge.lıniştir. 

Mekanik soğutma teknolo jisi.nin ge lişııesi ile, 19. yüzyılın son çeyreğinde 

"buz pa ten sahaları doııına-·soğutma '> Fisatlaı:ı" yapımı.n;ı başlanmıştır. İlk te

sisatlaı: açık buz silhalannın doğal buzlmımasına yardımcı olmak ve kış orta-

sında gUne~li gUnlerde ~ abakasını koı::tınıak amacı ile yapılmış, daha 

sonraları kapalı salonlara ge,~ilmi:ıtiı:. Kapalı salonlara geçiş ile çalışma mev

simini -dış hava şartlanndan bağımsız olarak- uzatmak mlimkUn olmuştur. İnsan-
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ların bu eğlenceli spora o

lan ilgisinin artmasıyla, ö

zellikle kapalı. sahalar, da

ha sıcak iklBnlerde de inşa 

edilmeye başlarıınştır. Yer

yUzUnele bilinen "en sıcak 

iklimde" çalışan paten sa

hasJ. Singapur 'da bulunmakta 

ve yılboyunca hizmet vetmek

tedir. 

Avrupa'nın beş kuzey ül

kesinde bulunan buz paten 

sahalarının yıllara göre da

ğılımları şöyledir: 

Saha 

Yıl Adedi 

1939 20 

1950 25 

1960 140 

1970 320 

1975 600 

XU!ıfwasser 

ŞEKIL 1: 1925 yılında Berlin'de yapılan paten salta

sına ait so~utma tesisatı şeması 

GUnümüzde tUm dünyada çalışan sahaların sayısı onbin adedi geçmektedir. 

Yurdumuzdaki paten salıalarının sayısı oldukça azdır. Olimpik ölçülerdeki 

tek paten salıası (1800 m2 , kapalı) Ankara'dadıı:. Bunu, İzmir-Buca'da bulunan 

600 m21 lik açı.k saha izlP;mektediı:. İstanbul' da ise herbiri yaklaşık 300 m2 o

lan Uç adet paten sahası bulunnaktadı.r. 

Soğutma tekniğinin gelişimini görmek açısından, 1925 yılında Berlin'de ya

pılan ve ogUnlerde Avrupa 'nın en bilyük salıası olan tesise ait bazı bilgileri 

aktaral:un: 

Saha bUyilklUğü 78 x 32 m (2250 m2 ), salanıura çelik boru tesisatının toplam 

boru uzunluğu 25000 m, soğutucu akJ_şkan amonyak, soğutma kapasitesi 494 Kw 

(425000 Kcal/lı) olan çift kompresör, koınpresörUn kayış ile talıriki için 250 BG 

karşı basınçlı buhar makinası, herbiri 274 m2 ısıtma yUzeyli iki adet 10 bar 

basın•;lı buhar kazanı, iki ayrı evaparatör ve müşterek bir su pUsklirtmeli (e

vapor at if) kondenser. 

Tesisatın ogUnlerde çizilmiş şeması, ŞEKİL l'de görlilmektedir. 
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YAPI ŞEKİLLERİ 

Paten sahaları açık veya kapalı olmak tizere iki ana grupta toplanırlar. 

400 kuzey enleminin Uzerinde kalan bölgelerdeki açık sahalar, genellikle ka

sını ayı ortalarından mart ortalarına kadar dört aylık ekonomik çalışma yapar

lar. Aynı yörelerde kapalı sahaların yıllık ekonomik çalışma stireleri altı ay 

kadardır. Gtineye doğru inildikçe sahanın kapalı tipe döntişmesi ve "ekonomik" 

çalışma sUresinin azalması sözkonusu olmaktadır. 

Açık sahaların,gtineş radyasyonundan daha az etkilenmesi için gtiney yönti 

taraflarında gölgeleyiciler yapılmasında fayda vardır. Bu gölgeleyicHer; do

ğal ve ağaçlandırılmış bir tepe, seyirci tribllııli veya dUşey olarak yerleşti

rilmiş brancla t\irti perdeler olabilir. Gölgelemenin etkili olabilmesi amacıyla, 

paten sahasının uzun olan kerıarırnn doğu-batı yönleri arasına yerleştirilmesi 

uygun olacaktır. 

Açık saha yeri seçiminde eliğer bir faktör rlizgar ve nem etkisidir. Saha, 

az rtizgar alan nemsiz bir bölgeye yerleştirilmelidir. Ayrıca tabarı altı buz

lanınasım.n oluşumuna meydan vermemek için bataklık ve balçık olan yerlerden 

uzak durulmalıdı.r. 

Kapalı yapılarda gUneş ışınlarının içeri girmesi önlenıneli ve pencereler 

çevreeleki daha koyu renkli ortamların bulunduğu yönlere açılmış olmalıdır. 

İkHm nedeniyl(~ yılın belli zamanlarında kullanılabilen buz paten sahala

rının çoğu, glinümüzcle çok amaçh olarak yapılmaktadır. Eğer saha kapalı olarak 

yapılacaksa, yatırım.m bUyUklUğönden dolayı bu konu daha fazla önem kazanmak

tadır. Saha yapımmdaki ikinci ve başka amaçlar (tenis, basketbol ve benzeri 

spor sahası; toplantJ., tiyatro, konser veya sergi alanı) başlangıçta tesbit 

edilmelidir. Yapıdan mevsim dışında değişik amaçlarla faydalanılmasına paralel 

olarak; soğutma tesisatLnın da, tesise ilave edilecek soğuk hava depolarını 

mevsimlik olarak çalıştırması ile ek bir değedendirme yapılması rntimktindtir. 

KULLANIM AMAÇLIIRI, BOYliTLAR, BUZ SICAKLIKLARI 

Buz paten sahalannın yaygın olarak kullanım amaçları ve bunlar için a

ranılan özellikler şöyledir: 

HOKEY: Olimpik saha ölçUsU 30 x 60 m' dir. KUşe yarıçapı 6 ın' elir (buz clli

zeltıne makinmnmn rahat çalışahilmesi için daha kliçlik cHçUde yapı.lamaz). 

(ŞEKİl, Za) 

A.B.D. 'de standart ölçil 26x6l m, köşe yançapı 8,5 m'dir. Kabul edilebi

len en küçilk l.ilçüler Avrupa'da 26x56 m, A.B.D.'de ise 21,3x51,8 m'dir. 



Buz tabakasının sıcaklığı -5 ila -6 oC, yapısı ise sert olmalıdır. 

CURLİNG: Buz tizerirıde taş 

macı için gerekli pist boyutu 

-4,5 oC sıcaklıkta olmalıdır. 

HIZ PATENi; Fonnu 1 atle-~ 

tizm yarış pi.sti gibidir. 

(ŞEKİL 2c) S'er m genişli-

ğinde iki bitişik pist ,veya 

3 m geıüşliğinde buz' suz 

normal pistin de ilavesiyl;e 

4 + 4 m' lik iki pist olarak) 
l 

yapılır. P:i.stleı:in toplam i 

uzunluğu 400 m'd.iı:. Pist 

ölçtilerinin büyüklUğU nede··· 

niyle luz paten salıalan 

sadece açık tip olarak ya

pılıııaktaclıı:lar. Bununla bir

likte, kapalı hokey saha la-· 

rında da hız paten yarışma

lan yapılabilmektedir. 

kayduma şeklinde bir iskoç 

5 x 45 nı' dir (ŞEKİL Zb.). Buz 

oyunudur. Her yarış

tabakası sert ve 

---"-·- 55_. MJ ··~---~-~ 

21'1.: llokey 2b: C urling 

. -----~--~---------- ~ •79-·------------

~·+=-~=·=:=·--

pifıt ur-mıluğu: lıOO m 

..... ~~ 
~:::=-ı=-=---===-==-=
~~-=-=-------- ııJ_~;·=---~-

2c: lhz pateni 

ŞEKIL 2: Buz pAteni ~ohnlnrı 

Hız pa ten sahalarunn buz tabakası mcaklığı -5'"' -6 oC olmalıdır. 

FİGÜR PATENİ: EğHinı ve zorunlu stil gösterileri için 5 x 12 m' lik büyUklük 

yeterlidir. Serbest stil ve dans hareketleri için gerekli boyutlar 18 x 36 nı ve 

daha üzeridir. 

Buz tabakası SJ.caklığ.ı. -3 oC olmalıdır. Eğitim sırasında patenelnin pa ten 

izlerini görebilmek için, buz yUzeyiııin yumuşak olması istenir. 

EGLENCE PATENİ: ÖlçU ve geometrik şekil açısından standartı yoktur. Genelde, 

belirli bir amaç için yap1.lıııış buz sahalarının boş zamanlarda değerlendirilme

si ile gerçekleşir. Eğlence anıacJ.yla sahada bulunan her kişi için 4 m2 buz yU

zeyi düşün\ilmelidir. Şayet fazla çocuk yoksa, kişi başına 3 m2 yUzey de yeter

lidir. 30 x 60 ın tilç\lleı:incle ve 6 m köşe yarıçaplı olimpik bir hokey sahasının 

alanı yaklaş1.k 1770 m2 'dir ve böyle bir saha aynı anda 600 kişiye hizmet vere

bilir. 

Eğlence amaçlı. çalışmalarda, buz tabakası sıcaklığı -2"' -3 oC olmalıdır. 

Kazınma ve parçalanmanın minimum seviyede olması için, oldukça yumuşak bir buz 

yapısı terdh edilir. 
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BUZ KÜtLESİNİN KORUNrlASI 

Buz tabakasının varlığını sürdürmesi için tavsiye edilen sıcaklık derece

si, -2 oC' dir. Pa ten sahasındaki program çalışması.mn bitjminde sıcaklık aya

rı, bu değere göre değiştiriLrnelidir. Buz tabakası sıcaklığının l oC ytiksel-

tilmesi, tesisatın elektrik enerjisi ttiketiminde yaklaş.ık olarak % 13 - 14 o

ranında tasarruf sağlamaktadır. 

DÖŞEME YAPISI 

DIN 18036'ya göre "uygulanabilir" döşeme yapısı kesit olarak ŞEKİL 3'

de gösterilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, bu çizim uygulanması mümkün tüm 

yapı detaylarını kapsamaktadır; projelendirmeele ise bunlardan bazılarının kul

lanılmasına gerek kalınayabilir. 

BUZ TABAKASI: Genel olarak, max 

38 - 40 mm kalınLı..ğındaki buz tabaka

sı, tüm kullanım amaçları için uygun 

görülmektedir. 

BORU TAŞIYICI DOLGU: Paten sahası 

kUçUk boyutlu ve sadece buz pateni i

çin kullanılacaksa, bu dolgunun yapıl

masına gerek yoktur, böylece daha hız

lı bir ısı iletimi sağlanır. BUyük bo

yutlu ve kalabalık kullanıcısı olan 

sahalarda, buz tabakasının esnekliği

ni sağlamak için bu tabaka kum ile o

luşturulmaktaclır. Pa ten sahasının çok 

amaçlı kullanunı durumunda ise, soğu-

ŞEKİl~ 3: Oöşeme yrıpı.sı 

tucu borularının üzerine (çaplarına uygun kalınhkta) beton dökülerı;ık tesisat 

örtülmüş olur. 

BORU TESi.SATI: Salamurab sistemlerde; 20, 25 veya 32 ırnn çapında yumuşak 

çelik boru, veya ince etli 25 mm çapında polietilen plastik boru, veya aynı 

çapta UHMW (yUksek moleküler ağulıklı) polietl.len plastik boru kullanılmak-. 

tadır. Borulm- zeminde 90 veya 100 rrnıı aı:al..ıklarla yerleştirilir. 

Direkt genle~meli (DX) soğutma tesisatlarında genellikle 16 - 22 mm çaplı 

çelik bonılar kullanılır ve bunlar açık sahalarda 75 mm, kapalı sahalarda ise 

100 mm aralıklarla döcıenir. 

Bonılann içincieki soi\utucu ak.ı.şkaııın bUtUn hatlarda aynı debi ile akına

ları gerekir. Aksi halde zayıf beslenen hatların bölgesinde erimeler olabilir 
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olabilir ve bu durum da patencilerin ta-

kılarak düşmelerine yol açabilir. Bunu 

önlemek için; 

so~utma 

boruları T 1 
a) Salarnuralı sistemlerde kollektörler 

düşlik akış hızı sağlayacak şekilde se

çilıııeli, ana besleme hatlannın koliek

tör bağlantüarından birisi ters nokta

dan yapılınalıdır (ŞEKİL 4) , Ayrıca kol

lektörlerin en az ikişer ucuna püı:jöı:ler 

konulmalıdır. 

ŞEKİL 4: Eşrle~er akışlı kollektHr ba~lantı 

sistemi 

b) DX sistemlerde ayn.ca, soğutucu akışkan ile sUrükl.,nen yağın soğutma borula

rında birikimini önleyecek şekHele akış hızlan incelenmelidir. 

Boru tesisatının döşenmesinde, sıcaklık farkları ile oluşacak uzama ve kı

salmalar için gerekli boşluklar bu:akılmalıdır. 

30x60 m ölçülerinde bir paten sahası. için uygun boru yerleşim planları, 

ŞEKİL ) 'de görülınektedir. İr; akı.şkan giriş-çı.kış sıcaklık farklarının büyUk oldu

ğu tesisler için çift yönlü akışLı. yerleşim şekli uygulanmalıdır. 

KAYDIRMA TABARASI: Farklı sıcaklıklarda bulunan iki beton kütlesinin serbest 

genleşme ve blizülmeleri. için yapılır. 

EJI!NİYET VE DENGELEME Ti\.BAKASI: Aynı amaç için yapılır. 

İZOLASYON: Soğuk Ulkelerde fazla uygulanmaz. Yurclumuzcla, bölge ve kullanma 

sUrelerine gtke 1.00·-!.50 nKn kalmlıkta mantar veya benzeri malzeme ile izolasyon 

yapılması uygun olacaktır. İzolasyon kalınlığı ekonomik kı:iterlere göre saptan

malıdır. Yapılacak izolasyon her iki yüzeyden su ve su buharına karşı korunma

lıdır. 

ır---. 

r--ı' 
~~ :. 

d e 

ŞEKİL 5: SOCUn!A BORU TESİSATI YERLEŞIN PLANLAR I 

a, bı c: çift yönlll akışlı yerleşim 

d~ e: tek yönlU akışlı yerleşim 
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TAŞIYICI TABAKA: Betonarme tarzında ve 500 Kg/m2 yayılı yUke göre inşa e

dilir. Paten sahası açık tip ve mevsim dışında lizerinde araç dolaşmas.ı sözko

nusu ise, bu yUk birimi gereği şekilde arttırılmall.du. Modern tesisatıarda bu 

betonun içine, topraktaki rutubetin buzlanmasmı önlemek için izolasyondan 50 

-100 mm aşağıda ve 300-600 mm aralıklarla ayn bir "ısıtma" boru tesisatı dö

şenmektedir. Bu tesisatta 5-10 oC sıcaklıkta salarnura dolaştuılır ve soğutma 

kompresörünlin kondenseri ile ısıtılır. 

DONMA FMNİYET DOLGUSU: Sahanın inşa edileceği zemin gevşek ve ıslak ise, 

saha tabanının altinda bulunan topraktaki suyun donmaSJ.nı önlemek gerekir. Ak

si halde, tabanın altında oluşacak donma olaymın yol açacağı kabarma, saha 

tabanının bozulmasına ve çatlamasına neden olabilir. Bınmn önlenmesi için, sa

ha tabanının altına 1,2 m yliksekliğe kadar (yaz mevsiminde kullanılacak saha

larda daha fazla) mıcı.r ile dolgu yapılır. 

SÜZME TABAKASI: Bir list tabakadan gelen suyun aşağıya doğru rahatça akışı 

için, kaba taşlardan yapı. lan bir tabakadıı:. 

FİLTRE DOLGUSU: Su ile gelecek pisliklerin drenaj sisteminde tıkanma yapma

sını önlemek amacıyla, ince tanecikli taşlar veya kuarz ile filtre dolgusu ya

pılır. 

DRENAJ TESİSA'II: Doğal toprak zemininde açılmış kanalların içine drenaj te

sisatı yapı.!. u ve daha dUşlik kotta bulunan b.ir toplama havuzuna bağlanır. 

Genel olarak; 

a) Ci.irufta bulunan slilfUr nemli ortamda açığa çıkarak demir malzemelerin pas

lanmasını hızlandıracağı için, dolgu malzemesi amacıyla yanmış körnUr cUrufu 

kullanılınası sakıncalıdır. 

b) Tabakaların sıkıştırılmasında dolgu malzemeleri ıslatılmamalıdır. 

c) Tabakaların betonları bir defada komple döklilmelidir. 

d) Sahanın tUm yapısı, -25 ila +50 oC arasındaki sıcaklık değişimlerine karşı 

dayanıklı olmalıdır. 

TES İ SAT 

Pa ten sahalarındaki buztın clondunılması ve donmuş halde tutulması, genellik

le buz tabakası altına ycnle'7tiri1miş soğutucu akışkan boru tesisatı ile ger

çekleştiı:il ir. Bu mnaçla, tesisntlar; 

a) Direkt gen1eşmeli (DX) 

b) Salamur·a siı:kUlasyonlu sistem 
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a) Direkt Genleşmeli (DX) Sistem 

genleşme 
kabı 

so~utma tesisatı 
borular :ı. 

o-------, 
c==--~ 

r-:::=::ı 

ı 
' pompa 

b) Salarnura SirkHlasyonlu Sistem 

ŞEKİL 6: SOCUTHA TESİSAri SİSTEf!LERİ 

kondenser 

= 

kondenser 

olarak yapılırlar (ŞEKİL 6). 

DX S İSTiliLER: Genellikle " sı-

vı taşmalı" tip şeklinde uygulan

makta ve amonyak veya CFC (floro

karbon) tlirü gazlar kullanılmakta

dır. R22 gazının kullanımı son se

nelerde bir hayli artmıştır. Amon

yak gazının A.B.D. ve Kanada'da 

genel binalarda kullanımı yasaktır. 

Rl2 gazı i.se tUm ülkelerde yasak

larıma aşamasındad.ır. 

Bu sistemin faydaları; evapo

rasyon sıcaklığmın salanruralı 

sisteme nazaran yaklaşık 5 oC da

ha ytiksek seçilebilmesi sonucu e

lektrik tüketiminin dUşlik olması, 

salaınura hazırlanması kUlfetinin 

ve salarnura ko'rozyonu tehlikesi

nin ortadan kalkması, salannıra so

ğutucusuna (evaporatör) ve genleş

me kabına ihtiyaç oJmamasıdır. DX 

sistemli ilk tesisat, A.B.D. 'de 

1896 yılında Hashington'da, Avru

pa'da ise 1950 yılında Örlikon'da 

(İsviçre'de) kurulmuştur. Ytiksek 

veriminden dolayı, gittikçe yay

gınlaşan bir tesisat sistemidir. 

SALi\l'lURA SİRKÜLASYONLU SİSTE!'!Lt.'R: Bu tesisatıarda soğutma işlemi "ikinci" 

akışkan aracüığıyla yapı.lır ve bunun için yaygın olarak etilerı glikol, pro

pilen glikol ve kalsiyum klortir kullanılır. Sistemin avantajları; tesisat ba

sıncı dUşlik olduğu .Için boru tesisatının daha hafif (hatta plastik) borular 

ile ucuza yapılması milmkündüı:, salaınura dolgusunun varlığı kompresörün otoma

tik çalışma periyodlarında tesisatta daha ktiçük sıcaklık dalgalanmaları yara

tır ve en önemlisi soğutma gazı devresinde olabilecek kaçaklarda daha az so

ğutucu gaz kaybı. (ve çevre kirlenmesil olur. Belirtmek gerekir ki; 30x60 m 

boyutlarındaki hokey salıas.ı soğutma tesisatı gaz şarjı, 7 SOO - 10000 Kg CFC 

tlirü (R22, R502) veya 3500 - lıSOO Kg aınonyak ile sağlanabilmektedir. 

TAilLO l'de, en çok kullanılan üç çeşit salanruranın, ortalama çalışma sı-
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caklığı olan -10 oC'deki 

fiziksel özellikleri be

lirtilmiştir. 

TABLO 1: SALANURALAR IN -lO c\:' DEKİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Geniş çaplı ve tek 

yönlU geçişli boru tesisa

t.mda salarnura dolaşınu 

1 ila 2 oC'lik sıcaklık 

farkına göre yapı.lır. Bu 

Sal<ımuran:u; Adı 

Et ilen Glikol 

Pt-opilen Glikol 

Kalsiyum KlorUr 

Suda ki 

Oranı 

(Aguı.) 

~ 

31, 

38 

22 
------~ 

Dor,Tia Isınma ÖzgU=l 
Nokttısı Isl.S1 Al?;ırlıl?;ı 

oC Kj/Kg.oC Kg/L 1 

·-20 3' 56 ı' 05 8 
-w 3. 79 1,047 

·20 2,95 ı' 2ı8 
-----

da, beher Kw soğutma kapasitesi için 0,18 ila 0,27 L/s salaımıra debisini gerek

tirir. Bu tip tesisatın direnci 17 mss 'nu aşmam . .ıl dır. 

Düşlik debili ve çift yönlü geçişli boru tesisatında kullanılan salarnuranın 

sıcaklık farkı 2 - 3 oC olabilir. Ağıx ısı yükü şartlarında sı. caklık farkırım 

6 ila 8 oC'ye kadar yükselmesi normaldir ve buz kalitesinde bir bozulma yapmaz. 

DX veya salarnuralı sistemin seçiminde, yatın.m fiat farkları ile beraber 

işletme giderleri ve "riskleri" de dikkate alınarak karar veri.lınelidir. 

SoGW!A KAPASİTESİ 

Buz paten sahası.nın soğutma kapasitesinin "teorik" olarak hesaplanınası çete 

zordur, çünkü kap.ısiteyi oluşturan ısı yükleri devamlı değişim halindedir. Bu 

nedenle, kapasite hesaplarında 

tABLO 2: 37° KUlEY f':\RALELİ VE UsrU İÇİi'l ISI YUKLERİ 

ÇALIŞMA: 4 - 5 Aylık kış mevrıimi 
··~···-·-------·--------------------~ 

Açık saha, gölg"'~'.z 

Açık saha, tamam0n g15lgeli 

Kapalı saha, klimatize edilmemiş 

Kap~lı saha, kli~ntize edilmiş 

Kapalı saha, Cıtı: l:Lrıg pisti 
------

Kw/m 2 

--~---

O,l2 ~ 0,50 

0,20 ~ o' )lı 
0,12 ~ 0,20 

o' ll ~ 0,25 

o' lO ~ 0,20 

Ç~LIŞMA: Yılboyu (Kapalı ve Klimatize Edilmiş Saha) 
~------------------------------

Kw/m2 

Sror: sahası 0,25 ~ o. 50 

S rı or sahası, hızlı buz yapımı 0,33 ~ ı ,00 

Fl_~Ur pateni klubU ve stUdyoları o ,20 ~ 0,34 

Gi.l~tr1ri sahaları o' ]4 ~ o' 50 
C11rling pist i 0,16 ~ 0,25 

... 

mevcut tecrübelere dayanılarak 

bir ön hesap, daha sonra yapı 

detaylarına göre gerekli dlizelt

meler yapılabilir. 

TilBLO 2' de, yaygın uygula-

malar için istatistik bilgi ve 

tecrübelere dayanan birim ısı 

yükleri belirtilmiştir. 

1970'li yıllardan itibaren 

çalışmakta olan buz paten salıa

ları Uzerinde yapılan araştır

malar sonucunda, paten sahala-

rının ısı yUklerinin bilançosu 

ve mevcut yüklerin proje aşamasında ve işletmede alınacak önlemlerle azaltıla

bilme oranları belirlenmiştir. Bu dE' ğerler TilBLO 3' de kapalı, TABlil lı' de ise 

açık tip pa ten salıaları için verilmiştir. 
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ISI YÜKLERİNİN İNCELENMESİ 

BUZ YÜZEYİ YENİLEME: Buz üzerindeki paten hareketleri buzda kopmalara ve 

yarıkiarın oluşmasına yol açar, bunun sonucu buz tabakasım.n Us tU engebeli bir 

hal alır. Her bir hokey maçından veya eşdeğer tahribatlı başka kullammlardan 

Tl'd3LO 3.: KAPALI SAHA ISI KAYNAKLARI ve ÖNLEHLERİ 

Toplam YUkUn Azaltılabilme 
Max. YUzdesi Oranı, max. 

Isı YUkU Kayna~ı (%) (%) 

KONDÜKSİYON YtiKLERİ: 

Buz Ytlzeyi Yenileme !2 60 
Pompalama ıs 60 
Döşeme Isı YUk U 4 80 
Boru Tes. Isı Kaçaklan. 2 40 

Pat en Silrtlinme s} 4 o 
KONVEKSİYON YUKLERİ: 

Çevre Havası Sl.caklıg:ı !3 so 
Çevre Havası ır emi ıs 40 

RADYASYON YtlKLERİ: 

Tavan Radyasyonu 28 80 
Aydınlatma Radyasyonu 7 t,o 

TOPLAH: lO O 

TABLO 4: AÇIK SAHA ISI KAYNAKLARI ve ÖNLEt-ILERİ 

Toplam YUklin Azaltılabilrne 
Max. YUzdesi Oranı, max. 

Isı YUkU Kayna~ı (%) (%) 
---------~--"---------~------~----~ 

KONOUKS!YON YÜKLER!: 

Buz YUzeyi Yentleme 9 so 
Pompalama ız 60 

Döşeme I .sı YUk U 2 t,o 
Bo nı Tes. Isı Kaçakları ı 30 
Paten SUrtUnmesi ı o 

KONVEKSİYON YÜKLERİ: 

Çevı:e lfavas :ı. Hızı o - ıs ı o 
Çevre Havası Sı.caklıgı o - 15 o 
Çevre Havası Nemi o - 15 o 

RADYASYON YÜKLERİ: 

Gtineş Radyasyonu !O - 30 60 

TOPLAM: 100 

sonra g buz tabakası özel bir maki ··~ 

na ile kürenir ~ Kürerne işi, küçlik 

sahalarda geniş biı: pala ve el ile 

yapı.lıı:. Bu işleiıı. sırasında yüzey

deki fazla kar (bnk buz tanecik

leri) alımı:, boşlukların daldurul

ması için su püskUı:tülür. Bu işlem 

sahanın kullanım yoğunluğuna göre 

günde 3 ila 15 kez tekrarlanır. 

Heı: yenileme işleminde, 30 x 60 m 

boyutundald biı: sahaya ortalama 

400 L su bırakılır. 

Şehir şebekesinden alınan su 

saf değildir ve içinde bulunarı ha

va kabarcıklar:ının etkisiyle kali

teli ve dayamklı buz elde edilme

si mümkün olamaz. Bu nedenle dolgu 

için yaklaşı.k 60 - 65 oC' ye kadar: 

ısıtılarak hava kabarcıklar:ından 

arındırılmış sıcak su kullanılır. 

Saha üzerine dolgu için serpilen 

suyun ısıtılması. ve dondurtılmak a

macı ile tekrar soğutulması, çift 

yönlü enerji harcamasını gerekti-· 

rir. Bundan kurtulınak için son 

yıllarda "mineralsizleştirme" (de-

mineı:alization) cilıazlaı:ı kulla

nılınağa başlanmıştır. Bu cihazlaı:da suyun içindeki mineraller kimyasal yollar-

la alınarak sn "saf" hale getiı:iliı:. Suyun saflığı, elektriksel iletkenliği 

(veya tersi olan; direnci) ile ölçülür. Sudski mineral miktarı arttıkça ilet

kenUği de aı:tar ve elde edilecek buzun kalitesi düşer. 

İletkenlik birimi olarak "Siemens/cm" kullanılır. Bazı kaynaklar, 

İletkenlik = 1 1 Direnç 

bağJ_ntısı ve direnç biriminin "olım" oluşuna dayanarak, biı:im olarak "nıho/cm" 
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(ohn'un ters yazılışı ile) ifadesini kullamrlaL 

Şeffaf ve sağlam ideal buz yapısı için, lcullam.lacak su 2 ila 30 microsie

mens/cm saflığında olmalıdır. Şelıü: şebekesi sulannın Hetke.nlikleri ise 200 

ila 800 microsiemerıs/em arasında değişmektc>rlir. Ni ne nı 1 si 7lc>ştinne cihazlan. 

ile suyun saflaştırılması sonucu; 

a) Suyun ısıtılıp tekrar soğutulması için harcanan en••· ji. tasarruf edilir. 

b) Saf su ile sıcak suya göre daha sağlam ve day;vJ\:! .. ı buz e.lde edilir, dalay

siyle kırılma ve parçalanmalar azalır. 

c) Saf su ile yapı.lmış buz tabakasının k'lhnhğ , daha kaliteli buz sağlmıa

bildiği için 20-25 mm' ye kadar düşUriilebi.Li r. Buz kahnlığmm azalması 

ile ı.sı transferi kolaylaşır ve soğutucu akışkarım ortalama sıcaklığı yUk

selerek enerji tasarrufu sağlanı.r. Buz tabakası kalınlığunn 38 mm'den ZO 

mm'ye indirUmesi ile, kompresör elektrik tUkeUrrüncle % 7 oranında bir düş

me olduğu gözlernn:Lştir. DiF,er taraftan, kaliteli yapısı nedeniyle, buz ta

bakası sıcaklı.ğmın da l oC yükseltilmesi mümkün olmaktadır, 

d) Buz sahasun kullanan pate.nciler, kaliteli bir buz tabakası Uzerirıde daha 

başaı:ılı ve gi.ivPnli çahşma yapar lar, 

Deminer:alizmıyon cilıazmın kullarnlmağa başlarınıasıyla, dört aylık çalışma mev

simi olan o li ·np ik bir hokey salıası tesisat:uıda mevsimlik enerji giderinde yak

laşık 7500U !. .h azalma olmuştur. 

P011PALA~1A 

DX sistemierde soğutucu akışkarım boru tesisat.ı.rıda sıvı olarak dolaşımı, 

soğutma tesisatının alçak basınç yani evaporatöı: tarafında olmaktadır. Bu sis

temlerde tesisat direncinin 1 ,O bar değerini aşmaması tavsiye edilir, Tesü;;c.::-

ta, özel yapılmış amonyak veya CFC sıvı ponıpalan kullanılır. 

Salaımıralı sistemlerde salarnuranın pompalanması işlemi bilinen santrfilj 

pompalar ile yapı.lır. Buradaki gerçt"k pompalama yUk\lı genelde % 15-20 biiyUk se

çilen motor gUci.l değildir, ponıpa "mil g\lcti"dlir ve sUrtUnme sonucu açığa çı.kar. 

H.H.v.g 
P = -·-·---- (Watt) (= N.ın/s) 
m 3600 . '1 

H = salarnura debisi ı m3 /h 

H = pompa basıncı ı ms.s 

v = sa lamura özgUl ağuh[p., Kg/m 3 

pompa verimi: kUçiik ch'biU pompalarda, 
orta 
bUyük .. 

.. 
" 
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Örnek: 250 Kw (215000 Kcal/h) soğutma kapasiteli bir paten sahası tesisa

tında, 1,4 oC sıcaklık farkı ile kalsiyum klortir'lU salamma dolaştırılmakta

dır. Tesisat direnci 20 mss'dur. 

c: 2,95 Kj/Kg.oC (~ 0,704 Kcal/Kg.oC) 

v ~ 1,218 Kg/L ~ 1218 Kg/m 3 

dt= 1,4 oC 

250 Kw Pompa Debisi: M = = 50 Ll s = 180 m3 /h 
2,95x 1,218 x 1,1, 

Poıııpa mil gücü, 'lt=·% 60 kabulü ile; 

180 ıc 20 ıc 1218 ıc 9,81 
Pm = -------- = 20000 W = 20 Kıq. 

3600 ıc 0,60 

Elektrik motorunun randunanı dikkate alındığında, elektrik şebekesinden 

çekilen gUcün % 10-12 daha fazla olacağı bilinmektedir. 

Paten sahalan soğutma tesisatı malzemeleri seçimi yap:üırken, doğal ola

rak, maıc yUk zamanındaki kapasiteler dikkate alınır. Bu yUklin olmadığı zaman

larda soğutma kompresörleı:i (+ 0,5 oC duyarlı, buz tabakası ve salaıııura dönü

şünü izleyen termos tatlar ile) otomatik olarak durdurulur. Bu SJ.rada sirkü

lasyon pompası ise tam kapasi te ile çalışınağa devaııı eder ve gereksiz erıer ji 

ttiketimine neden olur. Pompalama ile yaratılan ısı kazancı tesisata çift yön-

lü masraf getirmektedir: 

'' Salamuram.n sürtürımesi ile sıcaklığının yükselmesi, buz tabakasının i-· 

çinele eşdeğer gUçte bir elektrikli ısıtıcı varmış gibi direkt ısı yUkü

ne dönUşUr ve soğutma kompı:esörüne yUklenir, 

* Ustelik, bunun için biraz clalıa fazla miktar eneı:_ji elektrik şebekesin

den çekilir ve bedeli ayrıca ödenir. 

DUşlik yUk zamanlanndaki pompalama ısı kazaneını ve pompa elektrik ttike

timini azaltmak için son yıllarda frekans modülasyonlu kademesiz motor hız a-

yarlayıcıları_ kullanılmağa başlanmıştır. Bu ayaı:layıcılara buz tabakasının 

sıcakl.ı_k ve kalınlığını izleyen elektronik hissedieHer kurnanda etmekte ve 

soğutma kapasitesi gereksinimine göre debi ayan otomatik olaL·ak yapılmakta

dır. 

Bilindi!-,i gibi; H: debi, H: basınç, P: gUç ve rı: devir sayı.sı olmak üzere, 

ponıpalar için geçerli akış kanunları; 

Hz =Hı 
Hz = Hı 

Pz=Pı 

Cn2 1 nı) 
Cn2 1 nı) 2 

(rız 1 nı_ )3 
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şeklindedir. 

Yukarıdaki örnekte belirtilen 250 Kw' lık toplam soğutma yUkünün herhangi 

bir zaman clil:imincle 176 Kw'a düştüğünü kabul edelim. Bu durumda salarnura de

bisi de 50 L/ s' den [ ( 176/250) x 50 =] 35,2 L/ s' ye dUşUr:Ulebilir. Seçilen porn

panın devri 1450 d/d ise, düşürulen debi için yeni. devir s:1yısı"; 

nz = (35,2/50) X 1450 = 1021 d/d 

Yenipompa mil gücü(= pompalama ısı yükü); 

P2 = 20 x (1021/1450)3 = 7 Kw olacaktır. 

Tasarruf edileri ısı yükü (= soğutma kapasitesi); 20-7 = 13 K~<'dır. Motor 

randımanı dikkate alındığında, çekilen elektrik enerjisinde 14 - 14,5 K~< ka

dar bir azalma olacaktır. 

DÖŞEHE ISI YÜKÜ 

Bu yUk tesisatın çalıştınldığı ilk günlerde daha fazladır, zamanla paten 

sahasım"n al tındaki toprak kütlesi. de so ğur ve ısı geçişi azalır. Örnek olarak; 

-10 oC soğutucu akışkan ile çalışan ve alt kısrınnda izolasyon bulunmayan bir 

sahanın beton tabakasının altnıclaki "kuru" toprakta l m derinl.ikte bulunan bir 

noktanın başlangıç SJ"cakhğı +lO oC ise, bu noktarun sı_cakiığının O oC' ye düş

mesi için 75 glin gerekecektir. Eğer toprak % 10 nemli ise ·""btızlanmadan dolayı.-

bu süre 20 gün daha uzayacaktır. 

Toprak altı sıcakl.ığı, 0,5 m derinlikte gUnlUk meteorolojik sıcaklık deği

şimlerinden etkileıımemekte, ancak aylık ortalama eleğer olarak değişmektedir. 

4 ila 5 m derinlikte sadece mevsimlik sıcaklık değişiklikleri sözkonusudur; kış 

ortalaması" 9-10 oC, yaz ortalaması 14-15 oC'dir. Toprağm cinsine. göre, 15-20 m 

derinlikten itibaren mevsimlerin etkisi ele kaybolmakta ve +9 oC' lik sabit sı"

caklık görülmektc>clir. BUyük derinliklerele, her 33 rır' de sıcaklığm 1 oC azaldı

ğı kabul edilmektedir. 

Döşeme ısı. yüktinün azaltılması için izolasyon yapıJ11ıası gerekir. İzolasyon 

kalınlığı ekonomik kriteriere göre saptanmalıdır. 

BORU TESİSATI ISI KAÇAKLARI 

Kollektörler, dağHım ve toplama boruları, vanalar ( flanşlı vanalar k('ndi 

çapında 1, 6 m uztınlttkta bonıya eşdeğer yilzeye snhtptir), sirkUlasyon pompnla-

rı ve benzer cihszlı:u .. dan kazanılan ısı ile~ 

s ında b:ir yük sözkonusu olmaktaclu·. Sıcak 

ler izole edilme U dir, 

_ısı yUl<iinü.rı % 2 - lı 1 U ara

gpçen tUm boru ve malzeme

terlemE' (yoğuşma) ve bıına 

ev•~CE'ktir. ÇöziJlme Vl? tekra:c buz-

aynı zamanda tPsisat 

bağlı boya cWkUlmecri -pasbnma olaylarını ön 

larıma çok olabiliyonıa, testsat llzerindı~ki buz 181 

kazaneını azaltır, çtiııki buz'un ısı iletimi c!üşiikti.ir:: 1,75 Kı·ı/m.oC. 



PATEN SÜRTÜNMESİ 

Buzun, sıcaklık değişmeden basınç altmda eı:idiği bilinmektedir. Buz paten

lerinin temas yüzeyinin küçülclüğli, buz tabakasırıda yilksek basınç yaratır ve sı

vılaşmaya neden olur. Paten sahası üzerindeki kişilerin sayı ve aktivitelerine 

olarak değişecek olan bu ısı yi.ikUrıiin azaltılması mümkün değildir. 

HAVA SICAKLlGI ve NE/'lİ 

Isı, havadan buza konvakaiyon yolu ile ta

şııur. İki kütle arasınqaki sıcaklık far h, ha

vanın nemi ve (özellikle açık sahalarda) hızı, 

TABLO 5: KULLAN HI SERVİS FAKTÖRLERİ 

Hokey Sahası 7,5 

Halk Sahas:ı., ·yo~un Kullan.ı.m 10,0 

Curlirıg Pistleri 5,0 

2' s bu yUk başlıca faktörleri oluşturur. Hava- FigUr Snhası, Yılboyu Açık 
Spor Sahaltın 

nın sıcakhğı. ve nenli, tek büyi.iklUk "Yaş Termo

metre" (YT) olarak ele alınabilir. Paten saha

7' s 
~ık Sahalar, GtHgelenmiş 15 - 20,0 

sının kullanım şekline göre seçilecek servis faktl5ı:ü (TABW 5) ve ŞEKİL ?'deki 

grafiğin kullam.mı ile, havadan kazanılan ısı yük\! pratik olarak hesaplanabilir. 
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Örnek: 1800 m2 'lik bir lıokey sahasun 

ele alalım. Çahşına sadece kış mevsiminde 

olacaktır ve alınan bilgiye göre, yerel 

YT sıcaklığı kasım ayında max 7,2 oC ci

varmdad.ır. Tablo 5 'den bu saha için ser·

vis faktötii 7, 5 olarak bulunur. Bu değer 

He Şekil 7'deki grafiğe girilerek, 7,2 

oC YT sıcaklığı için 118 W/m 2 toplam ısı 

akış değeri bulunur. 

Toplam yük; 

1800 m2 x 118 \~/m 2 ~ 212400 W 

~ 212,4 Kw 

olacaktır. 

RADYASYON YÜKL~~İ 

Kapalı pa ten sahalan, b\lyi.ik sıcak 

d\izlem (tavan) altında soğuk bir kütlenin 

(buz tabakası) bulımduğu bir ortamdır ve 

burada radyasyon yoluyla ısı akışı t:lpik 

bir şekilde gerçekleşir. Salonun tavanı, 

g\lneş radyasyonu, dı. ş hava sıcaklığı, i

çerdeki ısı kaynakları (ısıtıc.ı, ı~ık, in

san) ve i.çerdeki hava ile ısınır. Buzun 

ısı kazanımı, daha sıcak olan tavandan ya-
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yılan kızıl-altı (enfraruj) ışınların yutulması ile olur. 

Radyasyon yükil, Stefan-Boltzmaım denklemi ile hesaplanır: 

At . C 
Or - -------------

_1_ + (-1- _ l)+ At (-1- _ 1) 
F et Ab eb 

Qr = Radyasyon ısı yükü, Kw 

At = Tavan alanı, m, 

Ab = Buz sahas~ alanı, m2 

Tt = Tavan sıcaklığı, OK 

Tb = Buz tabakası sıcaklığı, OK 

F = Radyasyon açı faktörü (ŞEKİL 8) 

c = Siyah cisim için radyasyon katsayısı: 0,00577 Kw/m 2 .oK'ı-

eb = Buz için yayılma (emisyon) katsayısı.: 0,95 

et = Tavan için yayılma (emisyon) katsayısı 

Radyasyon ısı yükü, tavan sıcaklığını düşürerek, sıcak havayı tavandan 

uzaklaştırarak, çatı izolasyonu yapılarak ve tavan yüzeyinin düşille yayılma 

katsayısı olan malzeme ile kaplannıası.yla azaltılabilir. 

Kapalı salonlarda kullanılabi~ 

lecek olan tavan malzemelerinin bU

yUk çoğunluğunun yayılma katsayısı 

e = 0,90 civarındadır. Özel allimiıı

yun boya, bu değeri 0,5 ila 0,2 se

viyesine dtişlirür. Parlak metaller 

özellikle alliminyum folyo için 

••• r:::: 1-'-'f Y/0 "10 

e = 0,05 civarındadır. 

Düşük yayı.lma katsayılı nı3lze

nıelerin kullanılmasıyla radyasyon 

yükünün azaltılmasının dışında, bu 

malzeme ile tavan arasındaki boş

lukta bulunan hava sıcaklığı 3-5 oC 

artq göstermekte ve dolaysiyle ta

' r= Y21A2(11" ,'. 
f- .L' '.ı 
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ŞEKİL 8: Parale.l ytlzeyler arasında radyasyon açı 

faktörtl (F) 

vanda yoğuşum sonucu terlemeler - damlamalar önlenmektedir. Diğer bir olumlu 

sonuç, parlak yüzeylerin aydınlatmaya yardımcı olmaları, aydınlatma için har

canan enerji ile birlikte aydınlatma radyasyonunun da dUşürtilebilmesidir. 

A.B.D. 'de eski bir kapali salona özel tavan kaplaması uygulanmış, aynı aydın

latma tesisatının aydı.ıılatma seviyesi 410 lUx' ten 540 lUx' e yükselmiş, binanın 
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Açık sahalardaki buz tabakası.mn atmosferden aldı.ğı radyasyon yUkünü dUşür

rnek için, buz ytizeyinin 25 mm altına beyaz boya (gene ll i_lrle badana veya sönmUş 

kireç) sUrülmektedir. Ayrıca ticari tip buz boyalan da k•ıllanılmaktadır. 

Örnele 30 x 60 m ( 1800 m2 ) boyutlannda kapalı bir buz sahasının üzerinde

ki tavanın boyutları 40 x 64 m ( 2 560 m2 ) ve tavarım zeminden ortalama yüksekli--

ği 8 m'dir. Buz tabakas:ı sıcaklığı -lı oC~ salon sıcaklığı 12 oC ve tavan sıcak--

lığı 16 oC'dir. Radyasyon yUkünün bulunması: 

a) Kaplamasız tavan için: 

Şekil 8'deki grafikten X/D (40/8) ~ 5, Y/D (64/8) - 8 için radyasyon açı fak

törü F = 0,72 bulunur. 

Tavan sıcaklığı_ Tt = 273 + 12 = 285 oK, 

Buz sıcakhğı Tb = 273 - 4 = 269 oK, 

At= 2560 m2
, Ab= 1800 m2

, et= 0,90, eb= 0,95, C= 0,00577 Kw/m 2 .oK~ 

değ(erlerinin Stefan-Boltzmann denklemine uygulanmasıyla, tavandan gelen rad

yasyon ytikU Or = 127,7 K w olarak bulunur. 

b) AlUminyum folyo kaplı tavan için: 

Folyo malzemesi ile tavan arasındaki boşluğun ve dolaysiyle folyo malzeme

sinin 5 oC daha ısındığım kabul edelim, 

Tt = 285 + 5 = 290 oK, Cb = 0,05. 

Diğer değerler aym olup, yeni yük Oı: = 13,3 Kw olarak bulunur. Göı:UldUğU 

gibi_, tavam_n kaplanması suretiyle radyasyon ytikU yaklaşık % 90 azaltılmış tır. 

TESİSAT MALZEMELERİ SEÇİHİ 

SoG1.JTMA KOHPRESÖRÜ: Koınpresör kapasitesi, Tablo 2 'de verilen değerlere gö

re seçilir.Kompresörler toplam kapasite için en az iki veya daha fazla sayıda 

kullanılmalı, ayrıca üzerlerinde kapasite kontrol mekanizmaları olmalıdır. Böy

lece değişken yUklerde daha rahat bir çalışma sağlanabilir. 

Evaporasyon sıcaklığı_ DX sistemlerde seçilen buz tabakası sıcaklığından 5 

ila 6 oC küçük, salaınuralı sistemlerde ise, ortalama salanıura sıcaklığından 

yine 5--6 oC dUşlik olarak seçilmelidir. Kondenzasyon sıcaklığı, kondenser tipi-

ne göre belirlenir. 

KONDENSER: Çevrede nehir veya göl benzeri akarsu varsa, kondenserin su so

ğutmalı tip olarak seçilmesi uygun olacaktır. Bu su kaynaklarının bulunmaması 

halinde su soğutma kulesi kullanılabilir. Kulenin su çıkış sıcaklığı, çalışma 

mevsimindeki en yüksek çevre YT sıcaklığından 5 oC bUytik; su dönüş sıcaklığı_ 

çıkış sıcaklığından 5 oC bUyük, konderızasyorı sı.caklığı ise dönüş sıcaklığın--
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dan yine 5 oC b\iylik olarak seçili.r. Örneğin, çalışma mevsiminde max 7 oC YT sı

caklığındaki bir bölgede bulunan tesisatta; 

Kule su çı.kışı: 7 + 5 = 12 oC, 

Kule su dönUşU: 12 + 5 = 17 oC, 

Kondenzasyon sıcaklığı: 17 + 5 = 22 oC 

alınabilir. 

Kış mevsiminde kule suyunun donmaması için kondenser su devresinde salanıura do

laşımı yapılır. Piyasadaki. kondenserler genellikle normal su için tasarlandık

larından, seçim aşamasında, salarnura kullanımında ortalama % 15-20 civarındaki 

kapasite kaybı.nı dikkate almak gerekir. 

Biraz pahalı alınakla beraber, .sa larmıra dolaşımırnn getirdiği bakım problem

lerini ve donına riskini ortadan kaldırdığı için, hava soğutnıalı kondenser kul

lanınu. yaygı_nlaşmaktadır. Hava soğutma lı kondensed erde kondenzasyon s.ı.cakhğı, 

çevre havası max sıcaklığım.n Uzerine yaklaşık 15 oC ilavesi yle. saptanır. 

Soğutma kompresöderinde hasara meydan vermemek için, çok soğuk havalarda 

kondenser bamncının aşırı dUşmesini önleyecek otomatik kumanda sistemleri dU

şUn\ilmelidir. 

ISI GERİ K/ıZN~IMI 

Buz pat en sahalar· ı soğutma tesisatları, ısı geri kazanımı için en uygun 

tes i sat tUrUdUr. ÇUrıki, yapıınn kar:ekted nedeniyle çevrede mutlaka ı.sı.tılrnası 

gereken bir nesne bulunınaktadı.r: 

a) Saha tabanın.uı altı.ndaki toprakta buzlarımanın önlenmesi için toprağın 

ısıtılması 

b) Buz tabakasmı.n yenilenmesi için k\irenen kar ve buz parçacı.klarırun a-

tl.ldığı çukurdaki birikimi gidermek amacıyla yapılan eritme işlemi 

c) Sporcu duşları ve lavabolar için şehir şebekesi suyunun ısıtJ.lJııası ve

ya ön ı.sıtma yapılması 

d) Kapa h kullaınm yer lerinin (soyunma odası, bUro, gişe, lokal) döşeme 

kalariferi tesisatlarının beslenmesi 

e) Yayaların ve araçların kullandığı tesis içindeki yollardaki kar ve buz

ların eritilmesi 

f) Gerektiğinde, çevredeki diğer spor tesislerinele bulunan benzer tesisat

ların beslenmesi (özellikle ytizme havuzu suyı.mun ısıt.ılması.l. 

Isı ger:i kazanım uyR;tılmnası_, birden fazla amaç için kullrmılabilir. Ru du

rumda dikkatli planlarum~ bir otomatik kontrol sisteminin yapılması gerekir. 
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İŞLETilli GİDERLERİ 

Genel olarak bir soğutma tesisatı projesinin enerji ;Jcl·,ı:leri açısından 

uygunluğu ve bunun yanısıra işletme sırasındaki bakl.m titizliği, tesisatın 

COP (Coefficient Of Performance: randıman katsayısı) ile anlaşılır. 

Gerekli bakımların iyi yapılmadığı bir tesisatta enerji ttiketimi artacaktu 

ama bunun hissedilmesi için -maalesef- bakımsızlığı.n yarattığı kötü şartların 

biraz daha ileri boyutlara ulaşması gerekebilir, örneğin su soğutınalı konden

serlerin aşuı kireçlenerek yüksek basınç arızasının oluşması gibi. 

Projelendirme aşamasında ise, teorik de olsa, tesisatın COP değeri hesap

lanır ve uygun bir değer bulununcaya kadar proje üzerinde gerekli düzeltmeler 

yapılır. 

COP, soğutma kapasitesinin harcanan enerjiye oram.dır: 

COP = 
Tesisatın Ne~~oğutm~~pasitesi (~w)_ 

Tesisatın Toplam Hotor Gücü (Kw) 

Formtildeki birimler aynı cins olduğundan sonuç birimsizdir veya Kw/Kw ola

rak da ifade edilebilir, 

Buradaki toplam güç sirkUlasyon pompaları paragrafında belirtildiği gibi 

"mil gücti" olmayıp, elektrik tes.isatı.ndan çekilen efektif gücü ifade eder. Bu 

nedenle COP katsayısını yükseltmek için proje mühendisi, kullanılacak makina-

ların randımanlarına kadar ayrıntılara eğilrnek zorundadır. 

Ömek: Soğutma kapasitesi 200 Kw olan bir tesisatta, toplam güçleri 85 rz,,, 
olan elektrik motorları kullanılmaktadır. Tesisatın ı:andıınarı katsayısı; 

COP = 200 1 85 = 2, 35 olacaktı.r. 

Buz pa ten sahaları soğtıtma tesisatları ıçın 1980 yılından itibaren A. B, D. '-· 

de kabul edilen asgari randıman katsayılan şöyledir: 

Tesisatın Cinsi 

Amonyak- salanıura 

Amonyak- DX 

CFC-· salanıura 

CFC- DX 

COP-min 

2,7 
3,6 

2,2 

3,2 

En yüksek randıman beklentisinin -dolaysiyle "olabilirliğinin"- amonyak 

gaz h ve direkt genleşmeli sistemele yapılan tesisatıarda (COP = 3, 6) olduğtı gö

rülmektedir. 

Almanya'da bir firma tarafından yapılan araştuma sonucu; su soğutma kulesi 

veya kaynak suyu ile çalışan su soğutmalı kondenserli 30 x 60 m boyutlarındaki 
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paten sahalarının mevsimlik e

nerJı ttiketimi hesabı için bi

rim enerji giderleri ŞEKİL 9'

daki grafikte belirtilmiştir. 

Örnek olarak, 20 ekilTl' den 

1 nisan'a kadar çalışacak bir 

paten sahasının m• buz yUzeyi 

başına düşen "mevsimlik" tüke

timi, 70 Kw.lı'dir. 

Enerji, tüm d\lnyada gün 

geçtikçe pahalılaşan bir har

cama kaleJlli olmaktadır. Buz 

paten sahaları gibi işletme 

giderlerinde enerjinin önem-· 

1 ! Kas. 
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ŞEKİL 9: Mevsimlik Elektrik Enerjisi TUketimi 

110 

120 

li bir payı olan tesisatlarda; yapılacak tesisatın başarısı, problemsiz çalış

masının yanısıra ödenen elektrik giderleri ile de değerlendirilecektir. 

KAYNAKLAR: 

1. Ashrae llandbook, Refrigeration, 1990 

2. Ashrae Handbook, Funclamentals, 1989 

3. Taschenbuch der Kaeltetechnik, Pohlmann, 1978 

4. DIN, Tasclıenbuclı 134, 1982 

5. Çeşitli makaleler 

ÖZGEÇNİŞ: 

1964 yJ.lında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümil'nU, 19/2 yılında 

Ankara Mimarlık ve Nülıendislik Yüksek Okulu'nun Makina Mühendisliği BölUmü'

nü bitirdi. 1964'den itibaren özel firmalarda ve 1976 yılından beri serbest 

olarak tesisat ve klima-soğutma üzerine değişik kademe ve uygulama türlerinde 

çalışmaktadır. Isı pompası sistemi ile değişik tesisat uygulamaları yapmıştır. 

Halen ortağı bulunduğu Ref Isı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 'nin yöneticiliğini 

sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

353 




