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ÖZET 
 
Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi klima santralleri sıcak su 
dolaşım pompalarının sabit ve değişken devirli işletilmesi durumları için pompa enerji tüketimleri 
araştırılmıştır. Mevcut işletme durumunda üç yollu kontrol vanası ve sabit devirli pompa sisteminin 
enerji tüketimi hesaplanarak, iki yollu kontrol vanası ve değişken devirli pompa kullanılması 
durumunda oluşacak tüketim değeri ile karşılaştırılmıştır. İki yollu kontrol vanası kullanılması 
durumunda, su dönüş sıcaklığının mevcut duruma göre değişimi ve buna göre jeotermal akışkan 
tüketimindeki azalma ayrıca hesaplanmıştır.  
 
Mevcut işletme durumunda ısıtma yükü bölgelere (zonlara) ayrılmış olup, her bir bölge için ayrı pompa 
kullanılmakta ve klima santralleri üzerinden geçen su debileri üç yollu vanalar ile kontrol edilmektedir.  
Sisteme sağlanan basınç sabit tutularak seçilen bölgenin değişken devirli merkezi tek pompa ile 
beslenmesi durumunda pompa güç ihtiyacındaki azalmanın %35, her bir ısıtma bölgesinin ayrı 
pompalarla beslenmesi durumunda ise %46 olduğu görülmüştür.  Diğer bir seçenek olarak pompaların 
basınç debi ile orantılı değişecek şekilde işletilmesi araştırılmıştır.  Bu işletme koşulu ile ve tüm 
sistemin merkezi pompa ile beslenmesi durumunda pompa güç tüketimindeki azalma %83, her ısıtma 
bölgesinin ayrı pompa ile kontrol edilmesi durumundaki ise % 86 olarak hesaplanmıştır.  Değişken 
devirli pompa ve iki yollu kontrol vanası kullanılması durumunda, yıllık ortalama su dönüş 
sıcaklığındaki azalma 25ºC a ulaşmakta ve jeotermal akışkandan yararlanma oranı %30 artmaktadır.    
 
Anahtar sözcükler: Değişken devirli pompa; Jeotermal ısıtma; Hidrolik dengeleme; Kontrol vanası 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this paper, hot water circulating pumps of energy consumptions are investigated for stuations of 
constant and variable operation in Dokuz Eylül University Hospital. At the case of available by using 
three-way valve and constant speed pump, energy consumption is calculated and compared energy 
consumption by using two-way valve and  variable speed pumps. Also, the return water temperature is 
calculated by using two-way valve and variation of geothermal fluid consumption is indicated.  
 
At a constant pump head pressure, electric energy saving that % 35 is provided by using central 
variable speed pump for all of the heating system and electric energy saving that % 46 is provided 
with use of variable speed pumps instead of each pump of available. Also, the state of variation of 
pump head pressure with flow comparatively is investigated. In this application, electric energy saving 
that % 83 is provided by using central variable speed pump and electric energy saving that % 86 is 
provided with use of variable speed pumps instead of each pump of available. Using variable speed 
pump and two-way valve, annual average return water temperature decreases about 25°C and 
utilization of percentage from geothermal fluid  increases about %30. 
 
Key Words: Variable speed pump; Geothermal heating; Hydraulic balancing; Control valve 
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1.GİRİŞ 
 
Isıtılan veya soğutulan hacimlerin, istenilen şartlarda tutulması ve bu işlemlerin en düşük enerji 
sarfiyatı ile gerçekleşmesinin sağlanması ancak sistemlerin hidrolik dengelenmesinin yapılmış olması 
ile mümkündür.  Küçüka ve Musaoğlu tarafından yapılan çalışmada [1], sıcak sulu ısıtma 
sistemlerinde hidrolik dengesizliğin debi ve ısı yükü üzerindeki etkisi açıklanarak hidrolik dengeleme 
yapılmasının gerekliliği ortaya konmuştur. Kılıç [2] ise, ısıtma ve soğutma sistemlerinde uygulanan 
hidrolik dengeleme yöntemlerinden bahsetmiş ve tasarım esaslarını vermiştir.   
 
Sıcak sulu ısıtma veya soğutma sistemlerinde, sabit devirli dağıtım pompası kullanılması halinde 
pompalar ihtiyaç duyulan en yüksek su debisine göre seçilerek pompalar sürekli olarak tam yükte 
çalışmaktadır. Oysa su debisinin gün içerisinde ihtiyaca göre ayarlanması, enerji tasarrufu açısından 
büyük önem taşımaktadır. Ertöz ve Duymuş [3], su debisinin frekans değiştiricili elektrik motoru ile 
sürülen değişken devirli pompalar kullanılarak değiştirilmesi durumunda elde edilen enerji kazancını 
hesaplamışlardır.  Wang ve Burnett [4] ise, dolaylı su soğutmalı çiller sistemlerinde kullanılan değişken 
devirli pompaların basınç ayar noktalarının yük ve işletme şartlarına bağlı olarak değiştirilmesi ile 
optimum pompa devrinde çalışılarak enerji kazancı sağlanabileceğini belirtmişlerdir. 
 
Diğer yandan, jeotermal kaynaklı ısıtma sistemlerinde, jeotermal akışkan dönüş sıcaklığının mümkün 
olduğu kadar düşürülmesi ile,  birim jeotermal akışkandan en yüksek miktarda yararlanılması 
önemlidir. Bu konuda Küçüka [5] tarafından yapılan bir çalışmada, jeotermal bölgesel ısıtma 
sistemlerinde, dış hava sıcaklığı ve farklı iç hacim sıcaklık kontrol yöntemlerine bağlı olarak oluşan 
ısıtma suyu dönüş sıcaklıkları incelenmiş ve optimum kontrol yöntemi ile jeotermal akışkan 
kullanımının azaltılabileceği gösterilmiştir. 
 
Bu çalışmada ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi jeotermal kaynaklı 
ısıtma sisteminin belirli bir kesimindeki sıcak su dağıtım hattı pompalarının değişken devirli olması 
durumunda, yıllık pompa enerjisi ve jeotermal akışkan kullanımında olabilecek değişim gösterilmiştir.  
Debi ayarının değişken devirli pompa ve iki yollu vana kullanımı ile gerçekleştirilmesi durumunda, yıllık 
toplam pompa enerji tüketiminin %35 ile %86 oranları arasında azaltılabileceği gösterilmiştir.  Diğer 
yandan ısıtma sistemindeki mevcut üç yollu kontrol vanası kullanımı yerine iki yollu kontrol vanaları 
kullanılması nedeni ile dolaşım suyunun dönüş sıcaklığının düşürülmesi, jeotermal akışkanın da dönüş 
sıcaklığının düşürülmesini sağlayarak yıllık jeotermal akışkan tüketimini %30 oranında azaltmaktadır. 
 
 
 
 
2. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİMA 

SANTRALLARININ ISITMA SİSTEMİ 
 
 
2.1 Mevcut ısıtma sistemi 
 
DEÜ Hastanesi ısıtma sisteminde farklı mahallerde radyatörle ısıtma (statik) uygulaması bulunmakla 
birlikte, ağırlıklı olarak sıcak hava dağıtımı ile yapılmaktadır. Klima santrallerinde havanın ısıtılması 
sıcak su ile sağlanmakta, tüm ısıtma sisteminde dağıtılan sıcak su ise ısı değiştirgeçlerinde jeotermal 
akışkan kaynaklı olarak ısıtılmaktadır. Jeotermal akışkanın geliş sıcaklığı yaklaşık 110ºC, dönüş 
sıcaklığı mevsime göre 50-60ºC’dir. Isı değiştirgeçlerinden elde edilen dağıtım su sıcaklığı, birbirinden 
farklı olup 60-70ºC arasında değişmektedir. İşletme periyodunun ağırlıklı bir kısmı için klima santralleri 
besleme su sıcaklığı 60ºC, dönüş sıcaklığı 40ºC alınabilir. Santrallerde havanın ısıtılması için 
sağlanması gereken su debisi miktarı ısı yüküne bağlı olarak değişmektedir. Debi kontrolü üç yollu 
kontrol vanaları ile yapılmakta olup, ısıtma ihtiyacına göre pompadan sağlanan debinin bir kısmı klima 
serpantini atlatma (by-pass) hattından geçirilerek dönüş hattına verilmektedir. Pompalar ısıtma 
mevsimi boyunca tam yükte çalışmaktadırlar. Hastane binası, çok sayıda klima sisteminin beslediği 
farklı mahallerden oluşmakta olup, bu çalışmada belirli bir bölge incelenmiştir. İncelenen bölgenin 
santral şeması şekil 2.1’de gösterilmektedir. Şekilde her bir pompanın beslediği hatlardaki klima 
santralleri birbirine paralel bağlı bulunmaktadır. 
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Klima serpantinleri su dolaşımını sağlayan pompa motorlarının yıllık enerji tüketimleri debi ve basma 
yüksekliği değerleri ve pompa ve motor verimleri kullanılarak hesaplanabilir:  
 

pompa pompa
elektrik

pompa motor

Q P
P

η η
×Δ

=
×

        (2.1) 

Burada, 
 
      Qpompa : pompa debisini (m3/s),  

∆P : basınç farkını (kPa) 
      Pelektrik : elektrik hattından çekilen gücü (kW) 
      ηpompa : pompa verimini,  

ηmotor : elektrik motorunun verimini, 
 
göstermektedir. Çalışma süresi boyunca çekilen toplam enerji ise 
 

elektrikE n PΔ = ×           (2.2) 

bağıntısı ile verilir. Burada “n” saat olarak çalışma süresi, EΔ  ise kW-saat olarak çalışma süresi 
boyunca çekilen enerjidir.        
 
Pompa ve elektrik motoru verimleri sırası ile %70 ve %87 kabul edilerek pompaların nominal debi ve 
basıncına göre motor güç ihtiyacı ve buna göre beş aylık ısıtma sezonu boyunca (150 gün) 
pompaların tüm gün çalışarak harcadığı elektrik enerjisi hesaplanmıştır.  Göz önüne alınan bölgedeki 
pompaların nominal debi ve basma yüksekliği değerleri, motor etiket güçleri ve ısıtma sezonu boyunca 
yıllık elektrik tüketimleri tablo 2.1’de verilmiştir. 
 



  ___________________________________________ 274 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

 
Şekil 2.1 Isıtma Sistemi Akım Şeması 
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Tablo 2.1 Elektrik Enerjisi Tüketimi 
 

Pompa 
Numarası 

Debi 
(m3/h) 

Hm 
(mSS) 

Motor Gücü
(Hp) 

Eelektrik 
(kWh/yıl) 

4 8 6 0,5 788,2 

6 8 6 0,5 788,2 

8 23 11 2 4154,4 

10 44 10 3 7225 

12 20 8 1,5 2627,3 

14 42 12 5,5 8276 

Toplam 23859,1 
     
Klima santrali hava debisi sabit olup, üfleme sıcaklığı ısı ihtiyacı ile değişmektedir. Değişen ısı yüküne 
göre dolaşım suyunun bir kısmı atlatma hattından geçmektedir. Sonuç olarak dış hava koşulları ile, 
santrale hava giriş ve çıkış sıcaklığı, klima santralinden çıkan su debisi ve sıcaklığı değişmekte, 
santral su besleme sıcaklığı ise sabit kalmaktadır. Isı yükü dış ve iç ortamlar arasındaki sıcaklık 
farkına göre doğrusal olarak değişmektedir:  

0
,0

içortam dış

içortam dış

T T
q q

T T
−

= ×
−

         (2.3) 

Serpantin su ve hava tarafındaki ısı taşınım katsayılarının yaklaşık sabit kalması halinde, serpantin ısı 
yükü su ve ısıtılan hava arasındaki logaritmik sıcaklık farkı ile değişir:  

0
,0

lm

lm

Tq q
T
Δ

= ×
Δ

          (2.4) 

Bu bağıntılarda “0” alt indisi tasarım sıcaklık ve ısı yüklerini göstermek için kullanılmıştır.  Havanın 
serpantinden çıkış (üfleme) sıcaklığının ısı yükü ile değişimi denklem (2.5) ile hesaplanır.  

( ), , ,0
0

hava çıkış hava çıkış iç iç
qT T T T
q

= − +        (2.5) 

Değişen ısı yüklerinde havanın serpantine geliş ve çıkış sıcaklıkları ve serpantine gelen su sıcaklığı 
bilindiği takdirde, suyun dönüş sıcaklığı logaritmik sıcaklık farkından deneme-yanılma yöntem ile 
hesaplanır: 

( ) ( ), , , ,

, ,

, ,

ln

su çıkış hava giriş su giriş hava çıkış
lm

su çıkış hava giriş

su giriş hava çıkış

T T T T
T

T T
T T

− − −
Δ =

⎛ ⎞−
⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

     (2.6) 

Her bir ısıtma bölgesindeki ısı yükü, aynı zamanda suyun bıraktığı enerjiye eşittir: 

su p suq m C T= Δ&           (2.7) 

Isı yükü ve serpantine su geliş ve dönüş sıcaklıklarının kullanılması ile serpantinden geçen su debisi 
hesaplanır.  Debinin diğer kısmı ise atlatma hattından sabit sıcaklıkta geçmektedir. Böylece serpantin 
ve atlatma hattından geçen suyun karışımı ile oluşacak karışım sonrası su dönüş sıcaklığı bulunabilir: 

, ,
,

,

serpantin su çıkış atlatma su giriş
su karışım

su toplam

m T m T
T

m
× + ×

=
& &

&
      (2.8) 
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Çalışılan bölgedeki tüm klima santralleri için, su geliş sıcaklığı ısıtma sezonu boyunca sabit ve 60ºC 
kabul edilmiştir.  Tasarım noktası sıcaklık ve ısı yüklerinin hesaplanmasında aşağıdaki kabuller 
kullanılmıştır: 
Tdış hava = 0ºC; Tiç ortam=25ºC, Tüfleme= 40ºC 
ΔTsu = 20ºC (60ºC geliş, 40ºC dönüş) 
 
Göz önüne alınan bölgedeki klima santralleri toplam ısıtma yükü, su debileri ve su dönüş sıcaklıkları 
TS 825 standardında İzmir için verilen aylık ortalama dış hava sıcaklıkları kullanılarak hesaplanmış ve 
sonuçlar tablo 2.2 de verilmiştir.  
 
 
Tablo 2.2 Aylara Göre Debi, Isıtma Yükü ve Su Dönüş Sıcaklığı Değerleri 
 

 
Dış Hava 
Sıcaklığı 

(ºC) 

Isıtma 
Yükü 
(kW) 

Serpantin 
Üzerinden 

Geçen Debi 
(m3/h) 

Su Dönüş 
Sıcaklığı 

(Serpantin 
Sonrası) 

(ºC) 

Su Dönüş 
Sıcaklığı 
(Karışım 
Sonrası) 

(ºC) 

Tasarım 0 3311 145 40 40 

Ocak 8 2251,5 55,1 24 44,6 

Şubat 9,3 2086 49,3 22,3 47,4 

Mart 11,5 1768 40,6 20,6 49 

Kasım 13,3 1556,2 34,8 20 50 

Aralık 9,4 2086 49,3 22,3 47,4 
 
Aylık ortalama sıcaklıklar esas alınarak hesaplanan ısı yükü ve buna bağlı olarak serpantin üzerinden 
geçirilen debinin oransal değişimi şekil 2.2’ de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2.2. 60ºC Su Giriş Sıcaklığı İçin Isıtıcı Serpantindeki Debi ve Isı Yükünün Oransal Değişimi 
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2.2 Değişken Devirli Pompa ve İki Yollu Kontrol Vanası Kullanımı 
 
Önceki bölümde görüldüğü gibi serpantin debisinin pompa debisine oranı en soğuk ayda bile ortalama 
%40’ı aşmamakta, buna karşılık pompalar sürekli tam yükte çalışmaktadırlar.  Mevcut ısıtma 
sisteminde kullanılan sabit devirli pompaların değişken devirli yapılması ve üç yollu kontrol vanaları 
yerine iki yollu kontrol vanaları kullanılması durumunda ise, pompa debisi ısıtma ihtiyacı ile 
değişecektir.  Değişken devirli pompa uygulamasında, farkı devirlerdeki pompa karakteristiği benzeşim 
kuralları uyarınca değişmekte ve sistem karakteristiği ile pompa karakteristiğinin kesim noktası 
çalışma noktasını vermektedir.  Devir sayısı değişimiyle elde edilecek olan debi, basma yüksekliği ve 
pompa gücü arasındaki ilişki aşağıdaki bağıntılarla ifade edilebilir: 

2 3

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

; ;Q n H n P n
Q n H n P n

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
       (2.9) 

 
Bu bağıntılarda n devir sayısını, Q debiyi, H basma yüksekliğini ve P pompa gücünü göstermektedir. 
 
Denklem 4.9’ da görüldüğü gibi devir sayısının düşürülmesi ile pompa gücü büyük ölçüde azaltılmış 
olacağından ilk bakışta iki yollu kontrol vanası kaldırılarak sistemin debi kontrolünün pompa devri ile 
yapılması daha uygun gibi görülebilir. Fakat ideal bir kontrol sistemi, çalışma aralığı boyunca doğrusal 
olarak çalışmalıdır.  Eşit yüzdesel karakteristikli bir kontrol vanası kullanılarak vana açıklığı ile elde 
edilen ısı yükü arasında orantısal bir kontrol elde etmek mümkündür. Bu yüzden ideal bir kontrol 
açısından tek başına değişken devirli pompa kullanmak yerine, değişken devir uygulaması ile birlikte 
iki yollu kontrol vanası kullanılarak sistemin debi ve basıncının birlikte kontrol edilmesi daha uygun bir 
çözüm olmaktadır [6]. 
 
Değişken devirli pompalarda devir değişimi frekans değiştiriciler (inverter) tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Frekans değiştiricilerin tam yükteki kayıpları % 2 ile %6 arasındadır. Devir 
sayısı azaldığında, yüklerde büyük ölçüde azalacağından hem elektrik motorunun hem de frekans 
değiştiricinin verimleri düşmektedir.  Motor ve frekans değiştiricinin verimlerinin devir sayısına bağlı 
olarak değişim örnekleri şekil 2.3’te gösterilmiştir. 
          

Şekil 2.3. Elektrik Motoru ve Frekans Değiştirici Verim Değişimi Örnekleri 
  
Değişken devirli pompa kullanımı ile tüketilen elektrik enerjisi denklem 2.10 kullanılarak hesaplanabilir: 

pompa
elektrik

pompa motor FD

Q P
P

η η η
×Δ

=
× ×

        (2.10) 

 
Burada ηFD frekans değiştiricinin verimidir.   
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2.2.1 Basınç Farkının Sabit Tutulması Durumu    
 
Değişken devirli pompa kullanımında yaygın olarak kullanılan kontrol yöntemi, devir sayısının pompa 
basma yüksekliği sabit tutulacak şekilde ayarlanmasıdır.  Bu uygulamada klima santrallerinden 
geçmesi gereken debi miktarı kontrol vanası yardımı ile ayarlanır.  Kontrol vanası açıklığının 
değişmesi sonucu sistem karakteristiği değişmekte ve yeni bir çalışma noktası oluşmaktadır.  Pompa 
devri ise basınç sabit tutulacak şekilde değiştirilmektedir.  Devir sayısı değişimine bağlı olarak pompa, 
motor ve frekans değiştirici verimleri de değişmektedir.  Bir örnek olarak 4 numaralı pompanın çalışma 
şartlarının debi ihtiyacı ile değişimi burada incelenmiştir. Pompanın tam yükteki debisi tablo 2.1 de 
8m3/saat olarak verilmiştir. Ocak ayındaki talep edilen ortalama debi ise bu değerin % 38’i olan 3,04 
m3/saattir.  Yeni çalışma noktasının pompa basma yüksekliği sabit kalacak şekilde belirlenmesi 
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 2.4. Sabit Basma Yüksekliği İçin Kısmi Debideki Çalışma Durumu 
 
Ocak ayı için pompa verimi %50 ve devir sayısı nominal devrin %81’i olmaktadır.  Devir sayısına bağlı 
olarak değişen motor ve frekans değiştirici verimleri ise şekil 2.3’ de verilen grafiklerden sırası ile 
yaklaşık %85 ve %95 olarak okunur ve pompanın Ocak ayında tükettiği elektrik enerjisi denklem 2.10 
kullanılarak 90 kWh olarak hesaplanır.  Diğer aylar için enerji tüketimleri ve devir sayıları benzer 
şekilde hesaplanmıştır (Tablo 2.3). Pompa debisinin, çalışma devrindeki optimum debinin %40’ından 
daha az olmaması istenmektedir. Mart ve Kasım aylarında talep edilen debi değerleri kritik debi 
değerlerinin altında kaldığı için, bu aylarda pompanın kritik debi değerlerinde işletildiği varsayılmıştır.  
 
Tablo 2.3. Sabit Basınç Farkı İçin 4 Numaralı Pompanın Aylık Ortalama Debi ve Enerji Tüketimleri  

 

Pompa 4 
Aylar Debi 

(m3/h) 
Hm 

(mSS) 
Verim 

(%) 
Devir 
(%) 

Qkritik 
(m3/h) 

Eelektrik 
(kWh)/ay 

Ocak 3,04 6 50 81,1 2,6 90 
Şubat 2,72 6 47 80,4 2,57 85,7 
Mart 2,24 6 45 80 2,54 84 

Kasım 1,92 6 45 80 2,53 83,5 
Aralık 2,72 6 47 80,4 2,57 85,7 

 Toplam 428,9 kWh 
 
Diğer pompalar için de benzer hesaplamalar yapılarak ısıtma sezonu boyunca tüketilen toplam elektrik 
enerjisi 13019 kWh olarak bulunur.   
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Şekil 2.1’ de verilen akım şemasındaki klima santrali hatlarını besleyen her bir pompayı değişken 
devirli yapmak yerine tüm sistem için tek değişken devirli pompa kullanmak daha ekonomik 
olmaktadır.  Bu durumda seçilecek olan pompanın tüm sistemin debi ihtiyacını ve basınç düşümünü 
karşılayabilecek şekilde olması gerekmektedir. Böylece pompanın basması gereken debi miktarının 
Tablo 2.1’ deki debi değerleri toplanarak 145 m3/h, basma yüksekliğinin ise en yüksek olan değeri 
sağlamak üzere 12 mSS olması gerekmektedir. Yukarıda yapıldığı gibi pompa ve sistem karakteristiği 
eğrileri kullanılarak ısıtma sezonu boyunca tüketilen toplam elektrik enerjisi 15575 kWh olarak 
hesaplanır. 
 
2.2.2 Basınç Farkının Debi ile Orantılı Olması Durumu  
 
Burada diğer bir yöntem olarak, pompa basma yüksekliğinin debi ile orantılı olarak değiştirilmesi 
seçeneği de incelenmiştir.  Klima santrallerinden geçmesi gereken debi miktarı yine kontrol vanası 
yardımı ile ayarlanır. Pompa devri ise, basınç debi ile doğru orantılı değişecek şekilde 
değiştirilmektedir.  Pompa tarafından sağlanan basınç, kontrol vanası, klima santrali ve boru hattından 
kaynaklanan basınç düşümlerinin toplamına eşittir.  Kısmi yükteki çalışmada, klima santralı ve boru 
hattı üzerindeki basınç düşümü geçen debinin karesi ile azalmaktadır.  Bu nedenle, basıncın debi ile 
doğru orantılı olarak azaltılmasının işletme ve kontrol açısından bir sakınca oluşturması beklenmez.  
İstisnai bir durum, birden fazla klima santralinin dağıtımının merkezi pompa ile yapılması ve 
santrallerin bir kısmının işletilmediği durumda diğerlerinin tam yükte işletilmeye devam edilmesi 
olabilir.  Bu halde, toplam debi azaldığı için pompanın sağladığı basınç düşecek ve tam yükte 
işletilmeye devam eden santraller için yeterli işletme ve kontrol basıncından daha düşük değere 
inebilecektir. Ancak ısıtma sezonu boyunca tüm zonlar paralel yük değişimi ihtiyacında olacağı için, bu 
sakınca göz ardı edilebilir.  
 
Basıncın debi ile orantılı olarak azaltıldığı durumdaki çalışma şartları 4 numaralı pompa üzerinden 
incelenmiştir.  Daha önce sabit çalışma basıncı için yapılana benzer şekilde, pompa ve sistem 
karakteristiği eğrileri Ocak ayında oluşan ortalama pompa debisine karşı gelen çalışma durumu 
noktası elde edimli ve karşılık gelen devir ve verim okunmuştur (Şekil – 2.5)  
 

 
Şekil 2.5. Basma Yüksekliğinin Debi İle Doğru Orantılı Değiştiği Çalışma Durumu 

 
Ocak ayı ortalama çalışma durumunda popa devri nominal devrin %54’ü ve bu çalışma durumundaki 
pompa verimi %64 olmaktadır. Devir sayısına bağlı olarak değişen motor ve frekans değiştirici 
verimleri ise yine şekil 2.3’ de verilen grafiklerden sırası ile yaklaşık %84 ve %92 olarak okunur ve 
denklem 2.10 ile Ocak ayında tüketilen elektrik enerjisi 29 kWh olarak hesaplanır. Diğer aylar için 
benzer şekilde hesap yapılarak bulunan değerler tablo 2.4’ de gösterilmektedir. 
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Tablo 2.4. Basınç Farkının Debi İle Doğru Orantılı Değiştiği Durumda 4 Numaralı Pompanın Aylık 
Ortalama Debi ve Enerji Tüketimleri 
 

Pompa 4  
Aylar Debi 

(m3/h) 
Hm 

(mSS) 
Verim 

(%) 
Devir 
(%) 

Qkritik 
(m3/h) 

Eelektrik 
(kWh)/ay 

Ocak 3,04 2,3 64 54 1,72 29 
Şubat 2,72 2,04 63 50 1,6 22,6 
Mart 2,24 1,7 60 45 1,44 17,3 

Kasım 1,92 1,5 56 42 1,34 15,2 
Aralık 2,72 2,04 63 50 1,6 22,6 

 Toplam 106,7 kWh 
 
Diğer pompalar için de aynı işlem sırası uygulanarak hesaplamalar yapıldığında ısıtma sezonu 
boyunca tüketilen toplam elektrik enerjisi 3181,3 kWh olarak bulunur.  Sabit basınçlı sistem için 
yapıldığı gibi tüm sistemin 145 m3/h debi ve 12 mSS basma yüksekliği sağlayan merkezi değişken 
devirli tek pompa ile beslenmesi durumunda ise ısıtma sezonu boyunca tüketilen toplam elektrik 
enerjisinin 3800 kWh olarak hesaplanır.  
 
İncelenen her durum için oluşan enerji tüketimi değerlerinin karşılaştırılması ve elde edilen kazançlar 
tablo 2.5’ de verilmiştir. 
 
Tablo 2.5. Farklı İşletme Durumları İçin Toplam Pompa Enerjisi Tüketimleri  
 

Yöntem 
Toplam Enerji 

Tüketimi 
(kWh) 

Elektrik Enerjisi 
Kazancı 

(%) 

Sabit Devirli Pompa Kullanımı (Mevcut Durum) 23859 - 

Basınç Farkı Sabit 13019 46 Her Zon İçin Ayrı 
Değişken Devirli Pompa 

Kullanımı Basınç Farkı Debi İle 
Doğru Orantılı 3181.3 86 

Basınç Farkı Sabit 15575 35 Tüm Sistem İçin 
Değişken Devirli Tek 

Pompa Kullanımı Basınç Farkı Debi İle 
Doğru Orantılı 3800 83 

 
 
 
 
3. SICAK SU DOLAŞIM DEBİSİ VE JEOTERMAL AKIŞKAN TÜKETİMİ  
 
Mevcut durumda ısıtma yüküne bağlı olarak su debisi ihtiyacı üç yollu kontrol vanaları ile ayarlanıp, 
pompalar sürekli olarak tam yükte çalışmaktadırlar.  Atlatma (by-pass) hattının kullanılmadığı iki yollu 
kontrol vanası kullanılması durumunda dolaşım debisi azalmakta ve dönüş sıcaklıkları serpantinden 
çıkış sıcaklığına eşit olmaktadır. Tablo 2.2’ deki veriler kullanılarak ısıtma sezonu toplam dolaşım su 
debisi mevcut üç yollu kontrol vanası kullanılan sistem için 522000 m3, iki yollu vana ve değişken 
devirli pompa kullanılan sistem için ise 164952 m3 olarak hesaplanmıştır.  
 
Yine tablo 2.2’deki su dönüş sıcaklıklarının beş aylık süreç içerisindeki ağırlıklı ortalamaları 
kullanılarak ortalama su dönüş sıcaklığı üç yollu kontrol vanası kullanılan mevcut işletme durumu için 
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47,7ºC ve iki yollu kontrol vanası kullanılan işletme durumu için 22,1ºC olarak hesaplanmıştır.  Dönüş 
suyu sıcaklığının düşürülmesi, ana ısı kaynağı olarak kullanılan jeotermal akışkanın tüketimini de 
azaltacaktır.  Jeotermal akışkan kullanımının değişiminin tam olarak hesaplanması için tüm dağıtım 
sisteminin göz önüne alınması gerekmektedir.  Hastane jeotermal akışkan geliş sıcaklığının 110ºC ve 
dönüş sıcaklığının 60ºC civarında olduğu bilinmektedir.  İki yollu kontrol vanası sistemine geçilmesi 
durumunda dolaşım suyu dönüş sıcaklığı yaklaşık 25ºC azalmaktadır.  Jeotermal akışkanın dönüş 
sıcaklığının da aynı miktarda düşmesi halinde dönüş sıcaklığı 35ºC olacaktır.  Isıtma yükü için 
kullanılan jeotermal akışkan miktarı denklem 3.1 ile hesaplanabilir. 

( ), ,jeo p jeo geliş jeo dönüşq m C T T= −&         (3.1) 

 
Sistemin ısıtma gücü ihtiyacı tablo 2.2 den ortalama 1949.5 kW olarak hesaplanır.  Bu güce karşılık 
gelen jeotermal akışkan tüketimi 9,33 kg/s ve ısıtma sezonu yıllık toplam tüketimi 120917 ton olarak 
hesaplanır. İki yollu kontrol vanası kullanımı durumunda ise dönüş sıcaklığının düşmesi ile ortalama 
jeotermal akışkan tüketimi ise 6,21 kg/s ve yıllık toplam tüketim 80482 ton olmaktadır. Sonuç olarak üç 
yollu kontrol vanaları yerine iki yollu kontrol vanaları kullanılması durumunda, jeotermal akışkan 
tüketimi % 33 oranında daha düşük olmaktadır. 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi klima santralleri sıcak su 
dolaşım pompalarının sabit ve değişken devirli işletilmesi durumları için, pompa enerji tüketimleri 
araştırılmıştır.  Mevcut işletme durumunda, pompaların sabit devirli olarak işletilmesi ve klima santrali 
su debilerinin üç yollu kontrol vanaları kullanılarak ayarlanması sonucu fazladan enerji tüketimi olduğu 
görülmektedir.  İki yollu kontrol vanası ve değişken devirli pompa kullanılması durumunda, pompalar 
sadece ihtiyaç kadar debi sağlamakta ve uygulama yöntemine bağlı olarak farklı oranlarda enerji 
kazançları elde edilmektedir. 
 
Değişken devirli pompa kullanılan ısıtma sistemlerinde geleneksel yöntem hattın basınç farkının sabit 
tutulmasıdır.  Mevcut durumdaki her bir pompanın değişken devirli pompa ile değiştirilmesi ve bu 
kontrol yönteminin uygulanması durumunda, % 46 oranında enerji kazancı elde edilmiştir. Tüm sistem 
için, pompa çıkış basıncı yüksek tutularak değişken devirli tek pompa kullanımı ile ilk yatırım 
maliyetinin düşürülmesine karşılık, enerji kazancı % 35’ e düşmüştür.  
 
Isı yükü ve debi ihtiyacının azalması ile birlikte, klima santrali ve boru hatları üzerindeki basınç 
düşümü de azalmaktadır.  Bu durum göz önüne alınarak sistemin basınç düşümünün debi ile orantılı 
değiştiği işletme durumu ayrıca araştırılmıştır. Değişken devirli pompaların basınç farkı, debi ile orantılı 
değişecek şekilde işletildiği durum için, yıllık enerji kazancı % 86 olmaktadır. Bu işletme durumu için 
değişken devirli tek pompa kullanılması halinde ise yıllık enerji kazancının % 83 olduğu görülmektedir.  
 
Değişken devirli pompa kullanılması, ilk yatırım maliyetini artırmakla birlikte, yıllık elektrik giderini 
önemli oranda düşürmektedir. Uygulanacak olan yöntem, enerji kazancı ve maliyet açısından 
incelenip sistem için en uygun olacak şekilde seçilmelidir. 
 
Ayrıca iki yollu kontrol vanaları kullanımı durumunda dolaşım suyunun dönüş sıcaklığının düşürülmesi 
ile jeotermal akışkanın da dönüş sıcaklığı düşürülerek, yıllık jeotermal akışkan tüketimi % 33 oranında 
azaltılmaktadır. 
 
Elektrik enerjisi ve jeotermal enerji kazancı birlikte düşünüldüğünde, değişken devirli pompa ile işletme 
durumuna geçilmesi halinde, enerjinin en etkin şekilde kullanılmasının sağlanacağı görülmektedir.  Bu 
kazançların elde edilmesi ve sistemin kontrolünün en iyi şekilde sağlanması için, sistem 
karakteristiğine ve klima santrallerinin debi ihtiyacına bağlı olarak uygun kontrol vanalarının seçilmesi 
ve sistemin hidrolik dengelemesinin yapılması ile mümkün olacaktır.  
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EK.1 KONTROL VANASI SEÇİMİ VE SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
Kontrol vanaları, bir boru sistemindeki akışkanı istenilen zamanda ve kontrol emniyet fonksiyonlarını 
yerine getirecek şekilde durduran, kısan veya akışkana yol vermeye yarayan kontrol elemanlarıdır. 
Genel olarak kontrol vanaları, vana gövdesi ve aktüatörden oluşur. Vana gövdesi ve aktüatör,  
aktüatörün değiştirilebilir olacağı şekilde veya vana gövdesinin bir parçası olacak şekilde tasarlanabilir. 
Vana aktüatörü, elektriksel ya da pnömatik sinyal gibi kontrolör çıktılarını vana milinin doğrusal ya da 
dönel hareketine dönüştürür. Şekil 1’ de çıkış şaftı ile kam bağlantılı vana miline bağlanmış elektrik 
motorlu aktüatör ile birlikte çalışan iki yollu vana gösterilmiştir. 
 

Şekil 1. Elektrik Motorlu Aktüatör İle Çalışan İki Yollu Vana  
 
Kontrol vanasından geçmesi gereken debi ve vananın oluşturması gereken basınç düşümü 
belirlendikten sonra vana akış faktörü (Kv) değeri hesaplanarak mevcut kontrol vanalarından uygun 
olanı seçilir. Kv değeri denklem 1 ile hesaplanmaktadır: 
 

0
v

PQ K
ρ ρ
Δ

=           (1) 

Burada, 
Q : hacimsel debiyi (m3/h), ∆P : vanadaki basınç düşümünü (bar) 
ρ : akışkan yoğunluğunu (kg/m3),  
ρ0 : suyun yoğunluğunu (kg/m3) 
KV : vana akış faktörünü (m3/h) 

ifade etmektedir. 
 
1.1 Kontrol Vanası Akış Karakteristikleri 
 
Kontrol vanası akış karakteristiği, sabit fark basınçta (∆P = 6.9 kPa) geçen debinin vana açıklık oranı 
ile değişimidir. Akış karakteristiğinin seçimi kontrol vanasının kullanıldığı yerdeki işlemin veya 
uygulamanın tipine bağlıdır. Ani açılmalı, doğrusal ve eşit yüzdesel olmak üzere üç farklı akış 
karakteristiği geliştirilmiştir. 
 
Ani açılmalı karakteristik, vana milinin küçük miktardaki hareketine karşılık, maksimum debi değişimi 
sağlayan akış karakteristiğidir. Debi ve vana açıklığı arasındaki ilişki denklem 2 ile ifade edilmektedir. 

( )ln
ln
L R
R
×⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

          (2) 

 
Burada Q ve L sırası ile debi oranı ve vana açıklık oranıdır. R ise kontrol oranıdır. 

Kam 

Vana mili 

Manual çalıştırma 
kolu 

Elektrik motorlu 
aktüatör 24V (ac) 
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Doğrusal karakteristikli bir vana için, vana açıklığına göre geçen debi oransaldır. Debi ve vana açıklığı 
arasındaki ilişki denklem 3 ile gösterilebilir: 

1 11Q L
R R
⎡ ⎤⎛ ⎞= + − ×⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

         (3) 

 
Eşit yüzdesel karakteristikli vanada ise, vana mili açık pozisyona doğru ilerlerken debi miktarı 
eksponansiyel olarak artar. Eşit yüzdesel karakteristiğin anlamı, herhangi iki vana pozisyonu 
arasındaki eşit artışa karşılık debideki yüzdesel artışın sabit olduğudur. Debi ve vana açıklığı 
arasındaki ilişki denklem 4 ile gösterilebilir: 

( )ln1 L RQ e
R

×⎡ ⎤= ×⎢ ⎥⎣ ⎦
          (4) 

 
Denklem 2, 3ve 4 kullanılarak elde edilen karakteristik eğriler şekil-2 de verilmiştir (Kontrol oranı 25 
kabul edilmiştir). 
 

 
Şekil 2. Kontrol Vanası Karakteristikleri 

 
Akış karakteristiğinin doğru seçilmesi, sistemden elde edilecek gücün stabil olarak kontrol edilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır.  İdeal bir kontrol sistemi çalışma aralığı boyunca doğrusal olarak 
çalışmalıdır. Örneğin bir ısı değiştiricisinde, ısı değiştiricisinden geçen debi ile elde edilen güç 
arasındaki ilişki doğrusal değildir.  Eşit yüzdesel karakteristikli bir vana kullanılarak vana açıklığı ve ısı 
değiştiricisinden elde edilen güç arasında doğrusallık sağlanabilir. 

 

 
Şekil 3. Isı Yükü İle Vana Açıklığı Arasında Oransal Değişim Elde Edilmesi  
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2.2 Kontrol Vanası Otoritesi  
 
Kontrol vanalarının statik akış karakteristik eğrileri, vanadaki basınç düşümünün sabit olduğu durum 
için oluşturulmuştur. Pratikte ise vana üzerindeki basınç düşümü vana açıklığının değişmesi ile 
değişmektedir.  Minimum basınç düşümünün (vana tam açık) maksimum basınç düşümüne (vana tam 
kapalı) oranı kontrol vanası otoritesini (β) vermektedir. 

min

m
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aksimum

P
P

β Δ
=
Δ

          (5) 

Vana otoritesi, statik akış karakteristiği eğrilerinde belirli ölçüde bozulmalar meydana getirmektedir. 
Otorite değerlerine bağlı olarak değişen doğrusal ve eşit yüzdesel akış karakteristik eğrileri sırası ile 
denklem 6 ve 7 kullanılarak oluşturulabilir.  
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         (7) 

 
Denklem 3 ve 4 kullanılarak hesaplanan debi oranları (Qβ=1) yukarıdaki denklemlerde yerine 
konularak, statik akış karakteristiklerindeki aynı vana açıklık oranları için, belirlenen otorite değerlerine 
göre yeni debi oranları elde edilir. Şekil 4 ve 5’te otorite değerlerine bağlı olarak sırası ile doğrusal ve 
eşit yüzdesel akış karakteristiklerindeki bozulmalar gösterilmektedir.  

 
 

Şekil 4. Vana Otoritesine Bağlı Olarak Doğrusal Karakteristikteki Bozulma 
 

 
Şekil 5. Vana Otoritesine Bağlı Olarak Eşit Yüzdesel Karakteristikteki Bozulma 

 
Şekillerden de görüldüğü gibi akış karakteristik eğrilerinin aşırı derecede bozulmaması açısından vana 
otoritesinin 0.25 ile 0.5 arasında seçilmesi gerekmektedir.  


