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MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda 
çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu degildir. 
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Yüzyıla yakın bir süreden beri kullanılan soğutma kulelerinin dizayn ve teknolojik 
gelişimi son yıllarda büyük aşamalar göstermiştir. Dış ortam koşullan gözönüne alınanık sa
dece soğutma kulelerinin tipinde değil, kullanılan malzemeler, sistem elemanlan ve yan ele
manlarda da önemli dcğişilc:ikler ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, soğutma kuleieıinde 

göıüleıı gelişmelerle gi!Lueme gelen, kulenin göl veya akarsu gibi bölgesel su kaynaklanna 
daha az ısı nakletmesi. suyun kimyasal bileşiminin gözönüne alınması, buharlaşan su miktarı 
ilc sıcaklığı, çalışma .:snasında oıtaya çıkan ses prohlcmleri, fan ve pompaların elektrik sar-

~· liyatının azaltılması gibi konular, dış ortam koşulları ve maliyetler de dikkate alınarak in
celenmiştir. 

ı. GİRİŞ 

Soğutma kulesi bir HV AC tesısının en göze çarpan haıici elemanıdır. Kulenin suyu 
soğutmasında belli başlı rol oynayan faktörler şunlardır: 

. Boşaltına suyunun kimyasal ve mineral bileşimi, 

. Kule çıkış havası (plume) nın etkileri, 

. Buharlaşan su miktarı, 

. Kuleyi terkeden suyun (boşaltma suyu) sıcaklığı, 

. Kulenin çalışması süresince oluşan ses, 

. Fan ve pompalar tarafından tüketilen enerjinin tasamıfu, 

. Diğer çevresel faktörler (asbestos yapı malzemelerinin uzaklaştmlması vb.) 

Bu derece çeşitli faktörlerin mevcudiycti, soğutma kulesi tasarımı, alımı ve çalıştınlmasıyla 
ilgili tüm birimlerin soıumluluğunu aruııınaktadır. Ayııca özellikle A.B.D.'de soğutma ku
lelerinin hükümet tarafından onaylanmış Çevresel Etki Rapoıuna (Ervironmental Impact Re
port) uygunluk sağlaması gerekmektedir. 

Çevre bilincinin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı ülkemizde de soğutma kulelerinin ileride 
çıkması muhtemel kanun ve yönetmeliklere uyum gösterecek özelliklerde tasadanmasında 
yarar vardır. 
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Soğutma sistc~mlerinde sirki.ile ,·,k'ıı su gcn,·liikle kimyasal olarak iyilcştirilmiştir. Daha 
önceden su i<;im.k mevcut çözünınli.) miııerallct· k,msamr,· edilir ve suya koruyucular ve diğer 
kimyasal maddeler ilave edilir. Bu i~kmlcr, sistc·min verimi üzerinde etkile olduğu gibi, ge
reken hakımın derecesi w sistem cbnanlannm ömürleri açısından da önemlidir. Suyun 
soğuması, dolaşım suyunun hir bölümlinlin huharlaşması sonucu olduğundan, çözüıımemiş 
katı parçacıkların ve pisliklcrin yoğunluğu hızla artar. Kirliliğin çeşidine bağlı olarak ka
buklaııma, korozyon ya da balçık birikmesi ortaya çıkar (ı), 

3, KABUKLAMA VE KOROZYON 

Korozyon sadece Amerikan Endüstrisine her yıl 150 milyar dolara mal olmaktadır. Bunun 
en anndan % l5'i daha iyi malzeme seçimi ve korozyon önleme tedbirleri alınarak geri 
kazamlabilir. Bu maliyetc ek olarak, tüm enerji ihtiyacınııı %3.5'i de korozyon sonucu de

birikmesinin sehep olduğu yetcrsi1. ısı transferi sonucu boşa gitmektedir. Korozyonu 
önlemenin en bilinen yöntemlerinden hiri. soğutma suyu sistemine kimyasal katkı maddeleri 
cklcıncktediL Böylece birikme önlencrck ısı transferi verimindeki azalma gidcrilir. Katı mad
delerinin etkili olabilmesi için: (2) 

l Tüm metal yüzeyleri korozif etkiden korumalıdır. 

2. Düşük konsantrasyonlarda verimli olmalıdır. 



3. İyileştinne programı geniş bir pH, sıcaklık ve su kalitesi aralığında verimliliğini ko-
ıumalıdır. 

4. Metal yüzeylerde birikıneye sebeb olmamalıdır. 

5. Doğal çevreye boşaltıldı klarında minimum toksit etkiye sahip olmalıdırlar. 

6. Sistemdeki mikroorganizmalardan etkilcnmcınelidirlcr. 

70'1i yıliann başında soğutma suyunu iyileştirmek için uygulanan yöntem değişmiştir. Kul
lanılan kimyasal maddelerin çevre için zararlı olmaması öncelik kazanmıştır. Bu iş için asit 
kullanmanın beraberinde getirdiği zararlar nedeniyle pH kontrolili gerektirmeyen ve çevreye 
hasar vermeyen kimyasal katkı maddesi talebi de artmıştır. Son 10-12 yıldır bu amaca yönelik 
araştırmalar yapılmaktadır. Bugün ise pH seviyesinin 9.0 olmasına karşılık iyi bir korozyon ve 
kabukianma kontrolü sağlayan maddeler de mevculltir. 

Yaygın olarak kullanılan iki cins madde vardır: 

Aminotriınetilenfosfat (AMP) ve monohidroksietiliden ınonodifosfa (HEDP). Her iki 
madde de korozyon kontrolünde kullanılır ve yüksek pH seviyeleıinde (pHS) çelikler için uy
gundur. Normal kullanım miktarı 15-20 mgll 'dir (3). 

Soğutma kulelerinin korozif etki altındaki bölgelere yerleştirilmemesi tercih edilir. Aksi 
taktirde kulenin yerini değiştirmek oldukça pahalıya ınal olur. Diğer çözüm ise, kuleyi daha 
!.fazla k(ırorif etki altında kalınak~;;n koruyacak önlemleri almaktadır. Dış yüzeylerde özel 
epoksi kökenli boyalar veya v:;zeylerde polimer kaplama kullanılabilir. Soğutma kulelerinin 
ömürlerini uzatmada ve saM fazla korozyona maruz kalınalarmı önlemede yararlı olan bir 
metod da liç kademeden oluşur: 

1. Metal yüzey görüııeııe kadar taşlanır. 

2. Temiz metal yüz,eyi kauçuk esaslı polimcrlc kaplan ır. 

3. Dış yüzey epoksi katkıl ı boya ile boyanır (4). 

4. KONSANTRASYON KONTROLÜ 

Soğutma suyu sisteminde yanlızca saf su huharlaşır. Geriye kalan mineraller ise suda daba 
fazla konsantre hale gelirler. Konsantrasyon seviyesi kontrol edilmedikçe birçok tuzun 
çözüııürlük sınırı aşılacak ve ısı trasfer yüzelerinde kabukianma oluşacaktır. Ancak, kon
santrasyon miktan kısmi tahliye (tılowdown) ile kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Bu amaçla 
bir miktar su drenaj edilir. Bunun yerine şebekeden su takviye edilerek mineralleıin sey
reltilmesi ve konsantrasyonun dengelenınesi sağlanır. 

Bazı durumlarda suyun kimyasal bileşimi nedeniyle işletme sıııırları dışında boşaltma 

yapılamayacağından (sıfır boşaltma gereksinimi-zero discharge requireınent) kısmi tahliye 
esnasıııda.kiınyasal madde ve mineraller sürekli olarak gözlenmelidir (3), 

Bu koşullar, soğutma kulelerinde kullanılan yapı malzemelerinde kullamlan yapı mal
zemelerinde değişikliğe yol açmıştır. Örneğin ahşap kaplama işlemleri terkedilmiş, fiberglas, 
çelik konstrüksiyon veya beton yapılar daha ekonomik olan ahşap malzeıneleıin yerini 
almıştır (l). 

Minerallerin konsantre hale gelme sayısına "konsantrasyon çevrimi" veya kısaca "çevrim" 
denir. Sistem için uygun çcvıim sayısı şebeke suyunun bileşimine bağlıdır. Yeterli çevrim be
lirlendikten sonra gerekli kısmi tahliye miktarı lıcsarılanahilir. Bunun için 1/dak. cinsinden 
dolaşım suyu debisinin ve kuledeki sıcaklık düşmesinin bilinmesi gereklidir. Teorik olarak, 
kuledeki her 6 C sıcaklık düşmesin.; karşılık ddıinin % O.X-0.9'u huh<ırlaşacaktır. Ancak bu 

, . 
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değer yaklaşık olarak %1 alınabilir (3 ). 

ifadenin matematiksel şekli: 

B= E 
C-l 

olup burada, 

B= Kısmi tahliye miktan (!/dak) 

E= Buharlaşma miktarı 

C= Çevrim sayısı 

5. BİYOLOJİK KiRLENME (FOULING) ve KİMYASAL MADDE İLA VESİ 

Korozyon ve kahuklanmayı önlemek amacıyla fosfat, fosfonat, molibdat, çinko, silikat ve 
çeşitli polimer kan~ımlan kullanılabilir. Bakır ve bakır alaşımlarını korozyondan koıumak 
için hu karışımlara tnlitrizol veya benzotrizol ilave edilir. Kromatlar korozyon kontrolu için 
önceden kullanılmaktaydılar. Ocak 1990 itibanyla Çevre Koruma Ajansı (EPA), koromatların 
konfor klima sistemlerinin soğutma kulesi tesisatında kullanılmalarını yasaklarnıştır. Fosfat 
hileşikleri zehirsiz olmalarına rağmen su yosunlarının gelişmesini hızlandırdıklan için kul
lanııniarı yakın gı:lecekte sınırlandınlahilir. 

Su yosun lan. çamur, mantar ve diğer mikroorganizmalar kule sisteminde hızla gelişirler ve, 

1. Isı transfer yüz~y!eriııiıı üzerine izolasyoıı malzemesi gihi kaplanırlar. 

ı: Sıvı akışını kısıtlarlar. 

3. Knrozymıu artınrlar. 

4. Sish:mdeki organik yapılı elemanlara t.arar veriri .or. 

En yaygın konımi metodu sistemi periyodik aralıklarla klorla yıkamaktır. Bu işlem 

esnasında iki farklı toksit madde değiştiri!erek kullanılacak olursa, mikroorganizmaların 

bağışıklık mekanizması oluşturmaları önlenir. Çaınurlaşma ise polimer eklenmesi ile kontrol 
edilebilir. 

Dolaşım suyunda kullanılacak kimyasal madde seviyesinin ugun olması gerekir. Bu miktar 
genellikle günde veya saatte ilave edilecek kg. ya da gr. cinsinden ifade edilir. Su da ki kim
yasal madde seviyesi ppm (paı·ts per mi !lion) cinsinden belirtilir. Hesaplama için genel formül 
şöyledir: 

Arzu ~i!_en miktar~ (ppıı:~ =Her m3 ilave su için kg cinsinden kimyasal madde miktarı 
(Çevrim) 99R 

Tüm dozu bir kerede ktıltlanınak mümkündür, ancak sürekli olarak ve kliçlik miktarlarda 
ilaveler başlangıçta aşırı doz kullanımını önler (5). 

6. KULE ÇIKIŞ HA VASININ ETKiLERi 

Diğer bir nokta ise soğutma kulesinin hava çıkı~ hölümü ile ilgilidir. Buradan çıkan hava 
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si.s:en~~~e, yoUann buz~anmasına ya das~ ve mineral içeren sürüklenmeye (drifit) sebep ola
bılır. Suruklenme, kuleyı terkeden hava ıçınde taşınan su damlalan olarak tanımlanabilir. Sis
lenme ise soğutma işleminde buharlaşan suyun tekrar yoğunlaşması sonucu oluştuğundan sis 
tabakası saf, kimyasal madde ve minarallerden arınmıştır. Ancak sürükleııme için ayııı şey 
söylenemez(!). 

Soğutma kulesinden boşalan ılık hava doymuştur. Belirli çalışma şartları altında kuleyi 
çevreleyen dış hava, kule çıkış havasmdaki tüm nemi ahsorhe edemez. Bunun sonucu açıkta 
kalan su buhan sis şeklinde yoihışur. Sislenıne, psik,ıınetrik diyagram üzerinde giıiş havası 
koşullarından, çıkış havasını temsil eden nokta va bir do[!:ıu çizilerek tahmin edilebilir. 
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Şekil I. 2. Psikornetrik diyagram kullamırak sisleııme tahmini 

Doyma eğirisini kesen doğru sisienmeyi ifade eder. Doyma eğirisi ile doğıu arasında kalan 
alanın büyümesi daha yoğun hir sisi ifade eder. 

Sisienmeyi azaltınanın ya da önlemenin yollan çeşitlidir. Bunlar, kule hava çıkış ağzını 

ısıtmak ve kimyasal madde püskürtmek şeklinde sıralanahilir. Bununla beraber bu çözümler 
pahalıdır ve her zaman verimli oldukları söylenemez. 

Islak/kuru soğutma kuleieıinde kullanılan birhiriııe paralel ya da seri, kuru yüzeyli ısı 

eşanjörleri sis kontrolünde oldukça etkilidirler. Bu kulede hulıarlaşmalı bölümü terkeden doymuş 
boşaltma havası. kule içinde kanatlı boru tipi cşanjörün r;ıkı~ındaki ılık ve nispeten kum hava ile 
karışarak boşaltma havasının doyına yüzdesinde azalmaya yol açar (5). 

Bununla beraber en pratik çözüm, soğutma kulesini sisin sorun yaratmayacağı bir yere 
yerleştirmektedir. Sislenme hir havaalanmda uçağın iniş yolu üzcıindeki bir noktada oluşuyorsa 
tehlikeli olabilir. Soğuk iklimlerde ise çevre yollarda buzlanmaya neden olabilir. Fan hunisi 
uzaularak soruna kısmi hir çö1üm gelirilcbilir ( 1 J. 

Diğer bir konu ise sürüklenmedir. Sürüklenen damlacıkların içindeki tuz ve mineraller ise 
bölgedeki tarıma, toprağın bileşim ine, insanlara, otomobiliere zarar verebilir. 
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Şekil 1. 3. Islak 1 Kuru Soğutma Kulesi 

Yüksek verimli damla tutucular tüm soğutma kulelerinde kullanılır. Genellikle iyi bir 
damla tutucu, sürüklenıne kaybını, sirküle eden toplam su miktarının % 0.002 - 0.2'sine kadar 
düşürebilir. Eğer damla tutucular sürüklenme kaybını azaltmak üzere sonradan monte edi-· 
lirlerse aşın basınç düşüşü, elektrik sarllyatına artış ve soğutma veriminde azalma görülür (5). 

7. SU BUHARLAŞMASI 

Buharlaşma sonucu kaybolan su ve daha az olmakla heraber kısmi drenaj (blowdown), 
kurak alanlara yayıimaleta olan endüstrinin başlıca sorunlanndan hiridir. Mevsimsel su 
tüketimindeki değişme, çok devirli fan motorları kullanılarak karşılanahilir. Islak/kuru 
soğutma kulelerinde olduğu gibi kanatlı boru tipi ısı cşanjiirlcrinin kullanıını su sarfiyatını 
azaltan bir çözümdür. (Burada buharla~malı soğutma ıninimuma indirilmiştir) ( 1 ). 

8. BOŞ AL TMA SUYU 

Bazı durumlarda suyun, açık s<lğutıııa suyu sisıcnılcrindc <>lduğu gibi geldiği kaynağa 

dönmesine mlisade edilir. Ancak hoşalıılan suyun doğal kaynakıaki yaşama etkisi ve pom
palama donanıını dolayısı ik halık nlil'usunun zarar giinııcsi mümkündür. Ameıikan Çevre 
Koıuma Ajansı (EPA), boşaltılan su sıcaklığını hcl li bir dc~ğcrc kadar sıııırlar (1). 

O halde açık sistemde çalışan kuleler rarklı koşullara sahiptir. Bu sistemlerde deniz 
yaşamına özgü bitki örtüsüne rastlanahil ir. Bu ise horularda hiyolojik kahuklanınaya (fouling) 
ve kulede birikıneye yol açar. 

Binfilm tabakasının İzolasyon özelliği nedeniyle ısı transfer kayıpları söz konusudur. 
Aynca akış halindeki suyun kinetik enerjisinin bu yüzey tarafından absoı·be edilmesi sonucu 
oıuşan sürtünme direı1eini yenmek için poınpaların cncrji sariiyatı artacaktır. Film tabakasının 
% 95 - 98'i sudan oluştuğu halde, 500 mikro n kalınlığındaki bir tahakanı n bile sebep olduğu 
basınç düşümü um ulanın çok üzerindedir (6 ). 
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9. KULE GÖRÜNTÜSÜ 

Soğutma kulelerinin seçimır.;J:ı h' yerleştirilmesinde ı:ürilltü pı·oblemi giderek önem ka
zanmaktadır. Kuledeki gö"'jnıiinün kaynakları, sıçrayan suyun yankısı ve mekanik ele
manlardır. (Fan motor·,,. dişli kutusu vtı.) Önlem olarak susturucular ve gürültü emiciler (at
tenuator) kullanılabilir Tüm çevresel faktörlere ragıncn susturucular, ilk maliyeti ve işletme 

maliyetini artınrlar. Gürültü ıımhlemini ,·iizmek için harcanacak para bazı durumlarda kulenin 
esas maliyetini aşabilen~ğinden, d üzeitici iinlemler henüz tasarım aşamasında alınmalıdır. 

Hava girişine ve fan çıkışına deflektiirkr koymak iyi bir çözümdür. Bununla beraber fanı 
tıoyutlandırırken aşırı basınç düştimünün olacağı düşünülmelidir. Bu durum eneıji sarfıyatını 
dogrudan etki ler ( 1 ). 

Kulenin gürültü seviyesinin kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadıgmı belirlemek için 
ilk adım, sözü geçen çevre için bir güıültü kıiteri belirlemektir. İkinci adım ise bu kritik 
bölgede kule tarafından yaratılan gürültülü seviyesini tahmin etmektir. Kule imalatçılannın 
çoğu tarafından cihaziann m gürllltü seviyeleıini veren abaklar yayııılanmıştır. Güıiiltü kriteri, 
kulenin tahmini ses seviyesi ile karşılaştırılarak bu tesisin kabul edilebilirliği belirlenir (7). 

Bir gürültü kriteri oluşturulurken şunlann dikkate alınması gerekmektedir: 

ı. Sogutma kulesi kaynaklı gürültüden etkilenebilecek insaniann aktiviteleıinin çeşidi. 

2. Kule ve insanlar arasında bulunan duvar ve akustik engclleıin güıülttiyü azaltına etkileri. 

3. Kulenin gürültüsünü örten dış arka plan sesler. 

İnsan kulagımn duyabileceği frekans aralığı 20-10000 Hz'dir. Birçok mühendislik uy
gulamalannda bu aralıksekize bölünmüştür. l3u frekans bantlanna oktav bandı denir. 

İnsanlar düşük frekanslı seslerc, yüksek frekansiii se&lerc nazaran daha hassastırlar ve du
yarlılıkları degişiktir. Aynca çeşitli iç çalışma ve yaşam şaf!laıına bağlı olarak Gürültü Kriteri 
E!lrilcri (NC) geliştiıilmiştir. 

Her eğıi, belirli bir durum için kabul edilebilir alçak ve yüksek frekans güıiiltü dengesini 
ifade eder. Alçak NC egrileıi dinlenme, uyum ve mükemmel dinlenme şartianna uygun 
gürültü seviyelerini ifade eder. Yüksek NC eğrileri ise, sözlü iletişimin dahi güçlükle 
gerçekleştiili gürültülü çalışma ortamlarını temsil ederler. Ordinat. ses basınç seviyelerini 
gösterir ve genellikle güliiitil seviyesi olarak bilinir. 



B and Tanım Frekans 
No. Frekansı (Hz) Aralıih (Hz) 

1 63 4488 
ı 

2 125 88-175 
3 250 175-350 
4 500 350-700 
5 1000 700-1400 
6 2000 1400-2800 
7 4(KJO 2800-5600 
8 8000 5600-11200 

Tablo ı. Ok tav B andlan 

Birimi, standart referans hasınca ( O.!XWJ2 mikrobarı hağlı olarak dcsihel (dB) cinsinden 
alınır. NC Eğrilerinin kullanımmda kolaylık sa~lanma" için Tahlo 2'de Oktav Bandı ses 
hasınç seviyeleri helirtilmi~ur. NC eğrikıi yalıwca iç ortam gürültü şartları için kullanılır. 

I ·- . -. ı 
ı. !. ! 

' . ı • < 

OKTA V BANDI I!ERKE Z FRE!LI!>SI -H% 

Şekil 4. Gürültü kriteri eğı:ileri - Gürültü kriteri Şartlarına 
Ilişkin 

Oktav Bandı Ses Basınç Seviyeleri 

582 



Gürültü 
Kriteri 

NC-15 

NC-20 

NC-25 

NC-30 

:--i C-Yi 

NC-40 

NC-45 

NC-50 

ı NC-55 

NC-60 

NC-65 

OKTAV BANDI MERKEZ FREKANSI (Hz) 

6.i 125 250 500 1 iiOO 2000 

47 Yı 29 22 
,., 
li ı .ı 

sı 40 33 26 22 !9 

54 44 37 31 27 24 

57 48 41 35 31 29 

60 52 45 40 36 34 

64 56 50 45 41 39 

67 (,() :i-1 -ı9 -'16 44 

7! l\·l 5X s .ı )1 . ' 49 

74 67 62 58 56 54 

77 71 67 63 6] 59 

go 75 71 68 66 64 

Tablo 2. Ok tav Bımdn Ses Basmç Seviyeleri 
(dU re 0.0002 n:ııikroiıar-) 

4000 8000 

12 li 

17 16 

22 21 

28 27 

33 32 

38 37 

43 42 

48 47 

53 52 

58 57 

63 62 

Soğutma kulesi glirliltli kriterini bclirkmcdc ilk adım, Tahlo 3'dcn kulenin rahatsız ede
bileceği komşu ınuhallcrdeki aktivite cinsini sc<;mcktir. Sarılar iki ya da daha fazla. ak
tiviteye uygunluk sağlayabilir. Bu durumda c~ n dli>lik NC değeri scı;i!melidir. Böylece Tablo 
2 ve Şekil 4'dcn uygun NC değerine bağlı olarak cıktav handı ses seviyesi dB cinsinden bu
!umır. Amaç, komşu malıaller tarafından işitikn kule giirültüslinlin hu değerde ya da altında 
tutulmasıdır (7). 

583 



-------------
Etkinlik 

Uyuma, Dinlenme 

Evler, apartınanlar, oteller 

hastaneler ve kırsal alan 

Kent Merkezi 

Mükemmel DinlenmeŞartı 

Konser Salon lan, 

Çok iyi dinleme şartı 

Dinleme salonları, tiyatrolar 

vb. 

ve konferans salonları 

İyi Diıılcmı: Şartı 

Özel hiirolar, dcrshancler, kütüplıancler 

Tavsiye Edilen 
Güıiiltü Kriter 

NC-20- NC-25 

NC-25- NC-30 -
NC-!5 ·· NC-20 

NC.20 ·· NC-25 

NC25-

küçük konferans salon lan, evde radyo vı:ya televizyon dinleme NC-JO- NC-35 
----~· -----------------~ 

Orta SeviyedeDinleme Şartı 

Büyük bürolar, restaurantlar, dükkan ve depolar 

Kabul Edilebilir Orta Sc:viye 

lş makinaları, sahası, lohiler, kafetcryalar, lahoratuvarlar, 

rahatsız olmadan telefonla 

Konuşmaya Minimum Panızit Etki 

Hafif ya da ağır makina sahaları, 

endiistıiye! işlemler, garaj rnutfak, çamaşırhaneler gibi ticari alanlar 

NC-35- NC-40 

NC-40- NC-40 

NC-45- NC-55 

Tablo 3, Komşu malıaller için güriiitil kriterini belirlemede tavsiye edilen değerler. 

Tesisin gürültü probleminin olduğu durumlarda, birkaç çözüm yöntemi vardır.. Kule 
güriiltiiye duyarlı. bölgeden mümkün olduğunca uzağa yerleştiriletıilir. İki lı ızlı fan motonı kul
lanmak özellikle düşük yük periyodlarında kulenin gürültü seviyesini nominal 12 dB azal
taeakt:ıc Ean motoıunun devreye girip çıkmasını indirmek gerekir, çünkü değişken gürültü, sabit 
gürültü seviyesinden daha az rahatsız cdicidir. Kritik durumlarda kule ilc gi.iriJ!tiiye duyarlı 
bölge arasma duvar örülehilir. Kulcyi gerekenden daha büylik yapmak ve düşük üm hızlannda 
çalıştırmak pratik çözümlerden birkaç ıdır. (3) 

10. ENERJİ TASARJUJFU 

E!ektıik tüketimi; uygun dolgu maddesi kullanılarak azaltılabilir. Film dolgular kompakt 
olduğundan az pompalama yüksekliğine ihtiyaç gösterirler ve dolaşım pompalannın daha düşük 
güçlerde seçilmesi mümkün olur. Ean hızının ve kanat eğiminin kontrolleri de az miktarda ener
ji tasaınıfu sağlar. Motor hızını ayarlayan koııtrolörkr, değişken hızlı hidrolik tahlik eleınanları 
veya fan kanatlan mn hidrolik olarak ayarlanması ı;iit.lim lerden hirkaçıdır. Çevre faktörleri bir 
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yana tüm cilıazlar için yıırıtlan yat11ım lııırcıınalaı ı ,,neııı Lısarnıfu sonucunda birkaç yü 
içinde geri dönc:cckıir (l) 

H. DiGER ÇEVRE KONLLAR! 

Soğutma kull-krinde kullanılan asb1:stus i:"c LU-:Lıt ~eken hir malzemedir. EPA'nın bu ko
nuda yönetmclikilTi mevctıtıuc Asbcslos i~crcn mıdtcmekr uzun yıllardan beri dolgu, boru, 
damla tutucu ve yan panel yarıınımda kul!anılıııaktadır. Bu elemanlar ömürlük imal edil
dikleri iı;iıı hir hakını ya da pııanm soıırası kolaylıkla yerlerine monte edilemezler ve telı
likeli madckler oldukları için uygun bir şekilde alılmaları g<:rckmektcdir. PVC, fiberglas ve 
p,ıliprııpikn günümüzde ashestosuıı yerine kullamlan mal;.cmderdir. Dolgularda PVC ya da 
fiberglas k1 lııı ~·uhuklar kullanılabildiği gibi, polipropilcn ızgaralar da kullanılabilir. Bonı!ar 
ve damla tutucular PVC veya FRP'den imal edilirler. Yan cepheler çoğunlukla fiberglas ya 
da k tondur. (l) 

12. B\Zl ÇÖZÜMLERiN MALiYET AÇlSlNDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

12.1 {,'aqmıalı 'c Film Dolgular 

Eğer do!a~ıın suyu, biyolojik kirlenme ve kabukianma yı önlemek Ut.erc iyi!eştirilemiyorsa 
tek çii;liııı ~·arrıınalı dolgu (çapraz veya ters akışlı kulelerdel ya da yosun tutmayan film 
dolgu (ters akışlı kulelcrde) kullanmaktır. Gen~ellikle yosun tutmayan film dolgular daha az 
verimli olmaları dolayısıyla hava akışına daha az direnç gösteren dolgulardır. Bu durumda 
yatırım ve işklnıc maliyetlerinde artış olacaktır (X) 

12.2. Sürüklerıme 

Standart siirliklenmc miktarını dolaşım suyunun "/HUlOR'i olarak kabul edersek, 
sürüklcnme olayını yarı yarıya azaltmak yatırım maliyetini ortalama% l arttıracaktır. Bu ne
denle daha sık aralıklı damla tutunılar kullanmak gerekecektir. Dolayısı ile artan hava di
rı.:nci fan gücünü arttırma mrunluluğunu bcrabcrindco getirecektir ve işletme maliyeti de ar
tacaktır. 

12.3. Sislenme 

Dış hava sıcaklığını O"C kahul ederek sisknmc etkisinin ortadan kaldırılması için 
yapılacak yatırımın ortalama maliyeti standaıt mııliyctin yaklaşık dört katı, işletme maliyeti 
ise iki katıdır. ( l) 

12.4 Giiri.iltiinün Azaltılması 

Suyun çarpma sesi, kule tabaııındaki suyun ylizcyiııdc sentetik iplikli ızgaralar kul
lamlarak azaltılabilir. Yan panel malzemesi olarak FRP kullamlıyorsa, ses yutma özelliği iyi 
olmadığından, bu problem daha ağır malzemeler kullanılarak çözlimlcncbilir. Tüm bunlar 
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Şekil LS. Sustllnıcu. (Kaynak: Haıtimore Aiırcoil Co.) 

yatırım malı.yctini antınrkc:n. yaklaşık S dB'lik gürültü a;alması sağlanır. 

:iO dB'lik bir gürtil tü a;.alması ise akuslik ses emiciler gerektirir. Bunlar, hava girişine ve 
faıı hacasının li zerine monte edilirler. Susturucular ise aenıdinamik olarak şekillendirilmiş ve 
yliıık kaplanmış ince metal parıellcrdir. (7) 

Hava geçişine gösterdikleri direnç., gürültü azaltma kapasiı.clerindcki artışa bağlı olarak 
yükselir. TUrn bunlar hem işletme hem de yatırım maliyetini oldukça rırttım. 

l.l SONUÇ 

Sı)~utma kukierinin tasarım ve kullanımlarına ilişkin gözönünde bulundurulması gereken 
faktörler. çevre nedeniyle gcçtik~r; daha karmaşık bir lıal almaktadır. Bu 
araştırmada, tilkemizdc.~ de hızla gelişmekte olan konfor ve proses Idiması tesisatmm 
vatgc~ilmez bir par~ası olan soğutma kulderinde olası tasanın dcğişiklik!cl'ine dikkat 
~ekilmiştir. Ayrıca. enerjinin oldukça pakılı olduğu tasarım ve işletme ek· 
sikliklcri yüzünden oluşarı kayıplan m inimuma pı..~rformans testlerine 
ilişkin standartlan n hazırlanmasında yarar görrnckteyiz. 
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