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ÖZET 
 
Binalar, uzun ömürlü ve büyük miktarda enerji tüketiyor olmaları nedeniyle sürdürülebilir enerji 
çalıĢmalarında büyük öneme sahiptir. Bina içerisindeki ısıl konfor, kullanıcıların ihtiyaçları yanı sıra iĢ 
güvenliğini ve üretkenliğini de etkilemektedir. Bu yüzden binalardaki enerji tüketiminin %80‟e varan 
kısmı ısıl konforun sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Enerji verimliliğinin arttırılması ve bina 
içindeki ısıtma-soğutma yükünün azaltılması amacıyla Termal Enerji Depolama (TED) yöntemlerinden 
yararlanan enerji etkin bina tasarımları gittikçe önem kazanmaktadır. TED ile ısıtma ve soğutma 
sistemlerinde, kısa veya uzun süreli kullanım ile hem arz-talep arasındaki fark dengelenmekte, hem de 
yer-zaman uyumsuzluğunu giderilmektedir. TED yöntemlerinden biri olan faz değiĢtiren madde (FDM) 
kullanımıyla ısı enerjisinin etkin kullanımı mümkün olmaktadır. Beton harcı içerisine eklenen uygun 
erime/donma noktasına sahip FDM‟ler sayesinde, gündüz saatlerinde bina dıĢ cephesinin ısınmasıyla 
ısıl enerji depolanmakta, gece ise dıĢ ortam sıcaklığının düĢmesiyle FDM donanarak depoladığı ısıyı 
geri salmaktadır. Böylece güneĢ enerjisini pasif depolayarak, FDM‟ler ısıl konforun sağlanmasına ve 
ısıtma soğutma yükünü azaltmaya yardımcı olmaktadırlar.  
 
Bu çalıĢmanın amacı, güneĢ enerjisini pasif olarak depolayan FDM‟li beton prefabrik panel geliĢtirerek 
inĢa edilecek test kulübelerinde bina içerisindeki ısıl konfor koĢullarına etkisinin deneysel olarak 
incelenmesidir. Bu amaçla, Adana‟da inĢa edilen test kulübelerinde iç ve dıĢ ortam sıcaklıkları, panel 
yüzey sıcaklıkları, ısı iletimi ve güneĢ ıĢınımı verileri ölçülmektedir. Eylül 2014 de baĢlanan 
ölçümlerden elde edilen ilk sonuçlar burada değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Faz DeğiĢtiren Maddeler, Binalarda Enerji Verimliliği, Pasif Termal Enerji 
Depolama. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Buildings with their long-life and high energy consumption have an important share in sustainable 
energy studies. Thermal comfort in buildings affects end-users‟ needs but also safety and lproductivity. 
Therefore, upto 80% of the energy consumption in buildings is used to meet thermal comfort. Energy 
efficient building design that make use of Thermal Energy Storage (TES) methods to increase energy 
efficiency and decrease heating/cooling loads is becoming more important than ever. Difference 
between supply and demand are balanced via short or long term using, and also the space-time 
mismatch is eliminated by using TES on heating and cooling systems. Using Phase Change Materials 
(PCM), one of the TES methods, provides more efficient consumption of thermal energy. With PCMs 
that have appropriate melting/freezing temperatures that are added to concrete mixtures, heat is 
stored during the day when building absorbs solar energy and releases heat during the night when 
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temperature drops and PCM freezes. PCMs by providing passive storage of solar energy help to 
decrease heating/cooling load and increase thermal comfort. 
 
The purpose of this study is to develop prefabricated concrete panels with PCM that will store solar 
energy passively and to investigate the effects on building thermal comfort in test cubicles constructed 
with these panels. With this objective, in the test cubicles built in Adana temperatures inside and 
outside of the buildings, on the panels, heat flux and solar radiation are measured. The first results 
from the measurements that stared in September 2014 will be evaluated here. 
 
Key Words: Phase Changing Materials, Energy Efficiency in Buildings, Passive Thermal Energy 
Storage. 
 
 
 
 
1. GĠRĠġ 
 
Enerji verimliliği; enerjide arz-talep dengesinin sağlanması, dıĢa bağımlılık ve bunlara bağlı risklerin 
azaltılması iklim değiĢikliği ile mücadele ve çevrenin korunması gibi ulusal ve uluslararası hedefleri 
içermektedir. Türkiye‟nin geliĢmiĢ ülkelere kıyasla yüksek olan enerji yoğunluğunun düĢürülmesi ve 
enerji verimliliği alanında iyileĢtirmeler yapılması sürdürülebilir kalkınma açısından önem arz 
etmektedir. Enerji verimliliği alanında yapılması gereken çalıĢmalar 2012 yılında yürürlüğe giren Enerji 
Verimliliği Strateji Belgesinde (2012-2023) verilmektedir [1]. 
 
Binalarda enerji verimliliği bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda öncelikli konulardan biridir. AB 
üyesi ülkelerde, binalar toplam enerji tüketiminin ve CO2 emisyonlarının yaklaĢık %40‟ından 
sorumludur [2]. Bina içerisindeki tüketimin çoğunluğunu ise konfor gereksinimlerinden doğan ısıtma ve 
soğutma yükleri oluĢturmaktadır. Mevcut binalarda büyük enerji kaybına yol açan önemli bir konu, 
verimli olmayan tüketim alıĢkanlıkların yanı sıra binaların geleneksel yapım teknolojisi ile üretilmiĢ 
olmalarıdır. ĠnĢaat sektörünün, neden olduğu bu olumsuz etkileri azaltabilmek için yeĢil bina kavramı 
geliĢmektedir [3]. 
 
Binalarda enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir kaynaklardan etkin yararlanılması amacıyla 
çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar içinde faz değiĢtiren madde (FDM) kullanımı ile termal 
enerji depolaması son yıllarda ilgi çekmeye baĢlamıĢtır [4]. FDM‟ler faz değiĢimi sırasında sabit 
sıcaklıkla büyük miktarda ısı depolayıp, salmaktadırlar. FDM‟nin yapı elemanlarında ve 
malzemelerinde kullanımı bina ısıl kütlesini arttırarak (ġekil 1), ısıtma ve soğutma yüklerini 
azaltabilmekte ve dolayısıyla fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olarak 
kullanılabilmektedir. FDM‟nin sıva [5], alçı plaka [6, 7, 8], sandviç panel [9, 10] ve beton [11, 12] içinde 
mikrokapsüllenmiĢ olarak veya doğrudan uygulanmasıyla soğutmada %30‟a, ısıtmada ise %20‟lere 
varan tasarruf sağlanabilmektedir. Bina yapı malzemesine eklenen FDM gündüz bina kabuğunun 
ısınmasıyla erirken bina içine daha az ısı giriĢine neden olur. Gece dıĢ ortam sıcaklığının düĢmesiyle 
donan FDM ısı salarak binanın ısınmasına katkı sağlar. Böylece güneĢ enerjisinden pasif olarak 
yararlanma imkânı sağlanır, bina içinde daha homojen bir sıcaklık dağılımı elde edilir ve gün içindeki 
ısı dalgalanmalarının azaltılmasına yardımcı olunur. Buradaki pasif depolamadan kasıt, faz 
değiĢiminin herhangi mekanik bir ekipmana ihtiyaç duymamasını ifade etmektir.  
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ġekil 1. Yapı malzemelerinin aynı sıcaklıktaki depolama kapasiteleri [13] 
 
 

Ayrıca yapılan çalıĢmalarda beton içerisine FDM eklenmesiyle hidratasyon tepkimesi sonucu oluĢan 
sıcaklık yükselmesinin de azaltıldığı görülmüĢtür [14].  
 
Binalarda termal enerji depolama amacıyla kullanılacak FDMlerin yüksek gizli ısıya sahip olması, faz 
değiĢimi sırasında hacim değiĢiminin küçük olması istenmektedir. Ayrıca kullanılan FDM korozif, 
yanıcı, toksik olmamalı ve aĢırı soğuma göstermemelidir. Binalarda kullanılmak üzere kimyasal 
yapılarına göre iki tip FDM kullanılmaktadır: Ġnorganik ve organik FDM‟ler. Ġnorganik FDM‟ler ucuz ve 
tuz hidratlarından kolaylıkla elde edilebilir olduklarından oldukça yaygın kullanım alanına sahip 
olmalarına karĢın bina uygulamalarında düzensiz faz değiĢim karakteristikleri, erime donma çevrimleri 
sonucunda ayrıĢmaya uğramaları ve korozif özelliklerinden dolayı beton yapıya uyumlu olmadığı için 
tercih edilmemektedir [15]. Organik FDM‟ler parafinik ve parafin olmayan FDM‟ler olarak iki ayrılır. 
Parafinik olmayan FDM‟ler içinde yağ asitleri, esterler, alkoller ve glikoller bulunmaktadır [16]. Yağ 
asitleri, parafinlerin aksine petrol türevi olmaması ve bazı bitkisel ve hayvansal yağların bileĢeni 
olmaları, kolay temin edilebilir olmaları nedenleriyle sürdürülebilir FDM‟ler olarak dikkat çekmektedir. 
Ayrıca yağ asitlerinin ötektik karıĢımları hazırlanarak, istenilen erime/donma sıcaklığı aralığında 
malzeme üretimi mümkün olmaktadır. Ayrıca parafinlere kıyasla daha az yanıcı olmaları yağ asitlerinin 
bina uygulamalarında kullanımı için bir diğer tercih nedenidir [17].  
 
Bu çalıĢmanın amacı, güneĢ enerjisinin pasif olarak FDM‟li beton prefabrik paneller içerisinde 
depolanarak, gün içerisindeki sıcaklık değiĢimi ile birlikte FDM‟nin erime ve donma sürecinde bina 
içerisindeki ısıl konfor koĢullarına etkisinin deneysel olarak incelenmesidir. Bu amaçla, betonun basınç 
dayanımı da göz önünde bulundurularak, belirli oranlarda FDM‟nin bina yapı malzemesi içerisine 
eklenmiĢtir. Adana ilinde geliĢtirilen malzemelerle inĢa edilen test kulübelerinde iç ve dıĢ ortam 
sıcaklıkları, panel yüzey sıcaklıkları, ısı iletimi ve güneĢ ıĢınımı verileri ölçülmektedir. 
 
 
 
 
2. DENEYSEL METOD 
 
2.1 Faz DeğiĢtiren Madde GeliĢtirilmesi 
 
ÇalıĢmada, konfor sıcaklığı göz önünde bulundurularak FDM olarak yağ asitlerinin ötektik karıĢımları 
hazırlanmıĢtır. FDM‟nin erime aralığı, ısıtma ya da soğutma amacına uygun olarak istenilen ortam 
sıcaklığının 3-5ºC altında ya da üstünde olmalıdır. Konfor sıcaklığı birçok değiĢkene bağlı olup, yaz 
mevsimi için 23-27ºC aralığında olduğu kabul edilmektedir. FDM gizli ısılarını ve faz değiĢtirme 
aralıklarını belirlemek amacı ile Perkin Elmer DSC cihazı kullanılmıĢtır. Analizler 10–50ºC sıcaklık 
aralığında 1ºC/dakika ısıtma hızı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Yağ asitleri birbiri içerisinde kolay karıĢabilen, 
çeĢitli hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilebilen doğal materyallerdir. FDM olarak kullanılacak 
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yağ asidi karıĢımlarının betonun basınç dayanımı üzerine etkisini en aza indirmek amacıyla 
mikrokapsülleme iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece FDM kapsül içerisine hapsedilmiĢ ve faz değiĢimi 
beton ile etkileĢmeden kapsül içerisinde gerçekleĢmesine olanak sağlanmıĢtır. Ötektik karıĢımların 
hazırlanmasında Merck firmasından temin edilen kaprik asit (KA), laurik asit (LA), palmitik asit (PA) ve 
miristik asit (MA) kimyasalları kullanılmıĢtır. 
 
 
2.2 Beton karıĢımlarının hazırlanması 
 
Test kulübelerinde kullanılacak beton tasarımında, beton sınıfının önceden belirlenmesi önem arz 
etmektedir. FDM eklendiğinde basınç dayanımındaki düĢüĢün daha iyi tespit edilebilmesi ve yüksek 
oranlarda FDM ilavesi sonucu beton sınıfının kullanılabilir aralıkta kalması istendiğinden denemelerde 
su/çimento oranı 0,44 olan yüksek dayanımlı, kendinden yerleĢen C40/50 betonu kullanılmıĢtır. Beton 
karıĢım hesapları C40/50 beton sınıfı için TS 802‟e uygun olarak yapılmıĢtır. Beton karıĢımlarına farklı 
oranlarda (Ģahit, %1, %2, %3, %5 ve %10) mikrokapsüllenmiĢ FDM eklenmesiyle basınç 
dayanımlarının değiĢimi izlenmiĢ, bu sonuçların değerlendirilmesi neticesinde panellerde kullanılacak 
optimum FDM mikarı belirlenmiĢtir. 
 
KarıĢımlarda Tablo 1‟de verilen bileĢimde aĢağıdaki malzemeler kullanılmıĢtır: 

 Çimento (TS EN 197-1, Oyak Çimento - CEM I 42,5 R),  

 Su (TS EN 1008, Ģehir Ģebekesi içme suyu),  

 Agrega (TS 706 EN 12620, maksimum tanecik çapı 10mm),  

 Hiper akıĢkanlaĢtırıcı kimyasal katkı (PCE) (Fluxer GTS 04A), 

 FDM olarak ise polistiren kabuk malzemesine sahip kaprik-miristik asit karıĢımı.  
 
Beton karıĢımlarının hazırlanmasında agregalar bir süre kuru olarak karıĢtırılmıĢ ve üzerine çimento 
ilave edilerek bir süre daha karıĢtırılmıĢtır. Hiper akıĢkanlaĢtırıcı katkı maddesi su içerisinde karıĢıma 
ilave edilmiĢtir. Son olarak FDM eklenmiĢtir. Hazırlanan beton karıĢımları basınç dayanım testlerinde 
kullanılmak üzere 15x15x15 cm ebatlarında küp numunelere dökülerek 24 saat bekletildikten sonra 
basınç dayanım testleri için 20±2 °C suda 7 ve 28 gün kür edilmiĢtir. 
 
Tablo 1. 1m

3
 beton numunesi için gram cinsinden gerekli malzeme miktarları 

Malzeme (kg) Şahit %1 %2 %3 %5 %10 

Katkı 1 (PCE) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Katkı 2 (PCM) 0 8,6 17,2 25,83 43,0 86,1 

0-3 Kaya Kırması 1034,4 1019,2 1004,0 988,9 958,6 882,71- 

5-10 Kaya Kırması 418,3 412,2 406,1 399,9 387,7 357 

10-20 Kaya 
Kırması 

364,5 359,3 353,9 348,5 337,9 311,2 

Su 201,2 200,8 200,4 199,9 199,0 196,8 

Çimento 450 450 450 450 450 450 

Toplam Ağırlık 2473,1 2454,6 2436,1 2417,7 2380,7 2288,2 

 
Beton karıĢımları hazırlanırken, eklenen mikrokapsüllerin sağlamlığını koruması önem arz etmektedir. 
Mikro kapsüllerin beton karıĢımı içerisinde karıĢtırılması esnasında kabuk materyalinin kırılması 
sonucu FDM dıĢ ortama akabilmekte, bunun sonucunda FDM ve gizli ısı miktarında kayıp, basınç 
dayanımında düĢme görülebilmektedir.  
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Beton içerisindeki kapsüllerin kırılıp-kırılmadığını ve beton içerisindeki dağılımını gözlemlemek için 
Taramalı Elektron Mikroskopisi tekniği (SEM) ile yüzey morfolojisi analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Beton 
numuneleri kırılarak iç yüzeylerinden elde edilen örnekler, platin ile kaplanarak Mersin Üniversitesi‟nde 
bulunan Zeiss Supra 55 marka SEM cihazı ile analiz edilmiĢtir.  
 
 
2.3 Basınç Dayanım Testleri 
 
Hazırlanan FDM‟li beton karıĢımlarının basınç dayanımları, Universal basınç dayanım test cihazı (Dinç 
Makina) ile belirlenmiĢtir. 7 ve 28 gün kür havuzunda bekletilen beton numunelerinin basınç dayanım 
deneyleri TS EN 196-1‟e uygun olarak aĢağıdaki prodedüre göre yapılmıĢtır. Ġstenilen yaĢa ulaĢan 
numuneler, kür havuzundan çıkarılıp kurulandıktan sonra, yüzeyi temizlenen basınç dayanım cihazına 
ortalanarak yerleĢtirilmiĢtir. Yükleme hızı olarak 6 MPa/sn seçilmiĢtir. Basınç dayanım değerleri 
numune kırılmadan önceki maksimum yükleme değerinden N/mm

2
 cinsinden hesaplanmıĢtır. Her 

farklı beton numunesi grubu için üç adet numune kırılmıĢ ve dayanım değerlerinin ortalaması 
alınmıĢtır. 
 
 
2.4 Test kulübeleri ve ilk ölçümler 
 
Beton içerisine eklenen FDM‟nin etkisini gerçek iklim koĢullarında gözlemlemek amacıyla Adana, 
Ġncirlik yolu üzerinde bulunan KAMBETON A.ġ. sahasına FDM‟li ve FDM içermeyen (Ģahit) test 
kulübeleri inĢa edilmiĢtir. Her bir kulübe 2x2x0,12 m‟lik Tablo 1‟de verilen beton karıĢım oranlarına 
göre hazırlanmıĢ panellerden oluĢmaktadır. Test kulübelerinin batı ve güney cephelerinde FDM‟li 
kompozit panel kullanılmıĢtır. Kuzey cephede ise PVC kapı ve pencere bulunmaktadır.  
 
Test kulübelerindeki sıcaklık ölçümü için ġekil 2‟de gösterilen veri toplama sistemi kurulmuĢtur. Sistem 
her bir kulübe içerisinde bulunan iki modül ve bu modüllerin birleĢtiği bir sunucudan oluĢmaktadır. Test 
kulübelerindeki panellerin farklı noktalarına yerleĢtirilmiĢ ısıl çiftler aracılığı ile alınan sıcaklıklar bu 
modüller vasıtası ile her 5 dakikada bir kaydedilmektedir. Modüller yer altından yapılan ethernet 
bağlantısı ile kontrol kulübesinde bulunan sunucuya bağlanmaktadır. Veri toplama sisteminde, data 
loggerdan alınan sıcaklık verilerini toplamak ve iĢlemek için TracerDAQ isimli software kullanılmakta 
ve bir günlük ölçüm süresi sonunda 288 satır veri kaydı yapılmaktadır. 
 

 

 
ġekil 2. Test Kulübeleri arasındaki veri bağlantısı. 

 
Sıcaklık ölçümlerini ±0,5

O
C hassasiyetle yapan ısıl çiftler aĢağıdaki gibi yerleĢtirilmiĢtir; 

• DıĢ Ortam Hava Sıcaklığı (kuzey) 

• Ġç Ortam (üst) 

• Ġç Ortam (alt) 

• Zemin 

• Tavan 
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• Doğu Cephe (iç ve dıĢ) 

• Batı Cephe (iç ve dıĢ) 

• Güney Cephe (iç ve dıĢ) 

 
 
 
 
3. BULGULAR VE TARTIġMA 
 
3.1 FDM GeliĢtirilmesi 
ÇalıĢmada Kaprik Asit, Laurik Asit, Miristik Asit ve Palmitik Asit yağ asiti karıĢımları incelenmiĢ. Bu yağ 
asitlerinin ikili karıĢımları hazırlanarak ötektik davrandığı bileĢimler belirlenmiĢtir. Bina konfor 
sıcaklığına uygun 16 karıĢım içerisinden yüksek gizli ısıya, komfor sıcaklığına uygun erime noktasına, 
ötektik davranıĢa sahip Kaprik Asit- Miristik asit (75:25 w/w) karıĢımı seçilmiĢtir. Bu karıĢıma ait ġekil 
3‟te verilen DSC eğrisinden görüleceği gibi karıĢımın erime noktası 26,04ºC, gizli ısısı ise 156,5 
J/g‟dır. 
 

 
 

ġekil 3. Kaprik Asit-Miristik asit (75:25 w/w) karıĢımının DSC eğrisi 
 
Belirlen FDM‟nin beton içerisindeki stabilitesini arttırmak ve olası sızıntıları önlemek için 
mikrokapsülleme çalıĢmaları yapılmıĢtır. FDM‟nin polimer bir kabuk içerisinde kapsüllenmesi ile dıĢ 
ortamla etkileĢiminin önlenmesi ve FDM eridiğinde akma davranıĢının önüne geçilmesi hedeflenmiĢtir. 
Ayrıca yüzey alanı arttırılarak etkin bir ısı transferi sağlanacaktır. MikrokapsüllenmiĢ yağ asiti karıĢımı 
için elde edilen DSC eğrisi ġekil 4‟te verilmiĢtir. MFDM‟lerin erime noktası 21,97 ve gizli ısısı 84,98 J/g 
olarak ölçülmüĢtür. FDM‟nin kapsüllenme oranı EĢitlik 1‟e göre hesaplanmıĢ ve %54 olarak 
bulunmuĢtur. 
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ġekil 4. MikrokapsüllenmiĢ Kaprik Asit-Miristik asit (75:25 w/w) karıĢımının DSC eğrisi 
 
 

   (EĢitlik 1) 

 
 
3.2 Mikrokapsüllü Beton KarıĢımları 
 
Hazırlanan beton numunelerinin içeriğinde bulunan kapsüllerin karıĢtırma sonucunda sağlamlığının 
belirlenmesi amacıyla hazırlanan örneklerin yüzey morfolojisi SEM analizi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 
5‟teki SEM görüntüleri incelendiğinde, mikrokapsüllerin beton içerisinde küresel Ģekillerini koruduğu ve 
herhangi bir deformasyon ya da kırılmaya uğramadığı görülmüĢtür. Öte yandan, FDM içeren 
betonların yoğun ve homojen olduğu görülmektedir. Bu durum kapsülleme yöntemi ve kabul 
materyalinin bina uygulamalarında kullanılabilirliğinin uygun olduğunu göstermektedir. 
 
 

  

 
ġekil 5. Mikrokapsüllerin beton içerisindeki dağılımını gösteren SEM görüntüleri 

 
 
3.3 Basınç Dayanım Testleri 
 
Test kulübesinde kullanılacak panellere eklenecek optimum FDM miktarının belirlenmesi amacıyla 
beton karıĢımına çeĢitli oranlarda mikrokapsüllenmiĢ FDM eklenip, basınç dayanımları 
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karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 6‟da gösterildiği üzere, genel olarak basınç dayanımlarındaki değiĢim; eklenen 
FDM oranı arttıkça, basınç dayanımının azaldığı yönündedir. Fakat en düĢük basınç dayanım 
değerine sahip olması beklenen %10luk küp numunelerin 28 günlük basınç dayanım değerleri 30 
N/mm2 nin üstünde olup, C30 sınıfı koĢullarını sağlamaktadır (TS 500). Deprem Bölgelerinde 
Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik‟de 3.2.5.1 maddesinde deprem bölgelerinde yapılacak 
betonarme binalarda C20‟den daha düĢük dayanımlı beton kullanılmayacağını belirtilmektedir [18]. 
Buna göre elde edilen basınç dayanım değeri birçok uygulama için yeterli görüldüğünden test 
kulübelerinde ağırlıkça %10 MFDM içeren beton karıĢımı kullanılmıĢtır. 
 

 
 

ġekil 6. mFDM‟li beton küp numunelerinin 7 ve 28 günlük basınç dayanım sonuçlarının 
karĢılaĢtırması. 

 
 
3.4 Test Kulübeleri ve Ġlk Ölçümler 
 
ĠnĢa edilen test kulübelerinde, belirlenen noktalardan 1 yıl boyunca sıcaklık, ısı akısı ve güneĢ ıĢınımı 
verileri Eylül 2014 itibaren alınmaya baĢlanmıĢtır. Burada 18-20 Ekim 2014 tarihindeki iç ortam ve 
güney paneli sıcaklıkları tartıĢılacaktır. ġekil 7‟de MFDM‟li test kulübesi ile FDM eklenmemiĢ 
panellerden oluĢan Ģahit kulübesinin iç ortam sıcaklıkları ve dıĢ ortam sıcaklıkları karĢılaĢtırılmıĢtır. 
Grafikten görüleceği üzere gece-gündüz sıcaklık farkının arttığı ve erime sıcaklığının üzerine çıktığı 
günlerde FDM etkisini daha fazla göstermektedir. ġahit kulübesi ile karĢılaĢtırıldığında iç ortam 
sıcaklıklarında 1,3

o
C‟ye varan kazanç sağladığı görülmektedir. Ayrıca FDM‟nin depolama özelliği Ģahit 

kulübede 12:00–14:00 arasında görülen pikin, FDM‟li kulübede yaklaĢık 3 saat gecikmeyle 
görülmesine neden olmaktadır. Bu durum elektriğin yoğun kullanıldığı saatlerde ısıtma/soğutma 
yükünün hafifletilmesine yardımcı olmaktadır. 
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ġekil 7. ġahit kulübe ve MFDM‟li test kulubesinin iç ortam sıcaklıklarının karĢılaĢtırması. 
 
 
ġekil 8 Ģahit kulübe ve MFDM‟li test kulübesinin güney duvarının iç yüzeyinden alınan sıcaklıkları 
göstermektedir. Grafik incelendiğinde gündüz saatlerinde güneĢten gelen ıĢıma ile birlikte panel 
yüzeylerindeki sıcaklıkların yükseldiği, FDM‟li panelin (kırmızı eğri) günün pik saatlerinde yaklaĢık 5

o
C 

sıcaklık farkıyla daha fazla ısı depoladığı görülmektedir. FDM‟li panel bu sayede bir önceki grafikte 
tartıĢılan iç ortam konfor sıcaklığına daha fazla katkı sağlamıĢtır. 
 

 
 

ġekil 8. ġahit kulübe ve mFDM‟li test kulubesinin güney cephe iç yüzey sıcaklıklarının karĢılaĢtırması 
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SONUÇLAR 
 
Yapılan çalıĢmada, yağ asidi ötektik karıĢımları kullanılarılarak bina ısıl konforunun sağlanması ve 
enerji tasarrufu amacıyla FDM‟li mikrokapsüller geliĢtirilmiĢ ve bunların beton içerisinde ki kullanımı 
için optimum FDM miktarı belirlenmiĢtir. Beton içerisindeki artan FDM miktarı ile depolama özelliği 
artmakta ancak basınç dayanımı düĢmektedir. Bu yüzden çalıĢmada basınç dayanım değerleri 
belirleyici faktör olarak değerlendirilmiĢtir. Bu değer deprem bölgelerinde yapılacak binalar için C30 
beton sınıfı olarak tavsiye edilmektedir. Beklendiği gibi eklenen mikro kapsül miktarıyla orantılı olarak 
basınç dayanımı ve beton sınıfının düĢtüğü gözlemlenmiĢ ancak, ağırlıkça %10 MFDM içeren beton 
örneklerinin 28 günlük basınç dayanımı sonuçlarının kullanım amacına uygun olduğu görülmüĢtür. 
%10 MFDM eklenmesi ile elde edilen beton numunelerinin sınıfı C30 (TS 500) olarak belirlenmiĢtir. Bu 
değer deprem bölgelerinde yapılacak binalarda kullanılacak beton sınıfına uygun görülmektedir. Mikro 
kapsüllerin beton içerisindeki morfolojik yapıları SEM analizi ile incelenmiĢ, sertleĢmiĢ beton 
numunelerinin kırılmasıyla elde edilen görüntülerde mikrokapsüllerin kırılmadığı ve küresel yapılarını 
koruduğu gözlemlenmiĢtir. Adana‟da inĢa edilen test külubelerinden alınan Ekim ayındaki ilk veriler 
değerlendirildiğinde, FDM kullanımıyla iç ortam sıcaklıklarında 1,3

o
C‟ye varan kazanç sağlandığı 

görülmektedir. Ayrıca, maksimum sıcaklık pikinin yaklaĢık 3 saat ertelenmesiyle elektriğin yoğun 
kullanıldığı saatlerde ısıtma/soğutma yükünün hafifletilmesine de katkı sağlanabilmektedir. Ölçümlere 
bir sene boyunca devam edilerek yıllık ısıtma ve soğutma yükü üzerindeki etkileri belirlenecektir. 
Binalarda FDM kullanımı ile ısıl konforun sağlanmasına yardımcı olması hedeflenen bu çalıĢmanın 
ilerleyen aĢamalarında farklı iklim koĢulları için simülasyonlar yapılarak yaygın ekonomik etkinin 
araĢtırılması planlanmaktadır. 
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