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ÖZET 
 
Bu çalışmada, konutlarda veya endüstriyel tesislerde kullanılabilecek üç değişik tip güneş hava 
kolektörünün performansları deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Kolektörlerin verimleri incelenmiştir. 
Çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mağusa kentinde 12-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
sabah saat 08:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılmış ve 20 x 20 mm kare kesitli aluminyum profilli  
kolektörün tasarlanan değişik hava debilerinde %66.08, 25 x 25 mm kare kesitli aluminyum profilli  
kolektörün %64.66 ve fin yapılı kolektörün %63.59 verime ulaştığı tesbit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Hava kolektörü, Güneşle ısıtma.   
 
ABSTRACT 
 
In this study, performance of three different types of Solar Air heaters are experimentally investigated 
and compared. Efficiency of the collectors are investigated. Studies are performed at Turkish Republic 
of Northern Cyprus in Famagusta city between 12-30 July 2017 at 08:00 and 18:00 hours for different 
mass flowrates and 20 mm x 20mm square aluminum tube type collector showed 66.08%, 25mm x 
25mm square aluminum tube type collector showed 64.66% and finned type collector showed 63.59% 
efficiency.  
 
Key Words: Solar Energy, Solar Air Collector, Solar heating. 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde mevcut fosil enerji kaynaklarının azalmasından ve dünya nüfusunun artmasından dolayı 
enerji konusunda sorunlar yaşanmaya başlanmış ve bu durum artık kendini hissetirmeye başlamıştır. 
Ayrıca fosil yakıtların oluşturduğu hava ve çevre kirliliği işin bir başka boyutudur. Fosil yakıtların 
yanması ile atmosfere salınan CO2, CO, SOx, NOx gibi gazlar küresel ısınma ve kirliliğin ana 
sebeplerindendir. CO2 sera gazı etkisi yaparken, SOx ve NOx asit yağmurlarına neden olmaktadır. CO 
ise zehirli olup  insan ve hayvan sağlığına zarar vermektedir. Küresel ısınmanın etkisi günümüzde 
artık çok daha fazla hissedilmektedir. Tüm bu sorunların yanında bazı basit ve ucuz düzeneklerle 
mevcut güneş enerjisi kaynağını kullanarak çevreye ve atmosfere zarar vermeden ev ve sera 
ısıtılması, meyve ve sebze kurutulması gibi uygulamalarda güneş enerjisinden faydalanmak 
mümkündür [1]. Yapılan çalışmada 0.02 kg/s, 0.03 kg/s, 0.04 kg/s,  ve 0.05 kg/s kütlesel debileri için 
üç değişik güneş kolektörü test edilmiş ve ısıl vermlilikleri karşılaştırılmıştır. Kıbrıs konumu itibarı ile 
güneş enerjisinden en çok faydalanılabilecek ülkelerden biridir. Güneş enerjisi ile su ısıtma yaygın 
olmasına rağmen hava soğutma pek rağbet görmemiştir [2]. 
 

Experimental comparison of the performance of different types of Solar Air Heating collectors used in drying 
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2. DENEYSEL DÜZENEK VE KULLANILAN CİHAZLAR 
 
Bu çalışmanın amacı üç değişik tip güneş hava kolektörünü değişik hava debilerinde test edip en 
verimli tasarımı tesbit etmektir [3]. Bu amaçla üç değişik tip havalı güneş kolektörün, tasarım ve 
imalatında kolektör malzemelerinin kolay temin edilmesi, ekonomiklik,  ve ısıl özellikler gibi temel 
parametreler göz önüne alınmıştır [4]. 
 
2.1. Deney Parametrelerinin Belirlenmesi 
 
2.1.1. Deneylerde Kullanılan Cihazlar 
 
Kolektörlerin yüzeyine gelen güneş ışınımı LP PYRA 10 model piranometre ile akan havanın hızı 
portatif  YK2005 AH model Anemometre cihazı ile ölçülmüştür. Deneyler sırasında sıcaklıklar her 
saate bir 4 kanallı hafıza kartlı  PCE-T390 model dijital bir termometre ile ölçülmüş ve data logger’e 
kaydedilmiştir. 
 

Çizelge 1. Deneylerde kullanılan ölçüm cihazları 
 
Sıra No Cihazın Adı Cihazın Özelliği Cihazın görünümü 

1 LP PYRA 10 model  
Işınım ölçer 

Piranometre  ve voltmetre 
Cihazın doğruluğu : 1±0.51% 
Maksimum ölçüm : 2000W/m2 

 

2 YK2005 AH model 
Hız ölçer 

Anemometre 
ölçüm aralığı: 0.4 – 30 m/s 
hata payı: ±2% 

 

3 PCE-T390 model 
Sıcaklık ölçer 

4 kanallı Dijital Termometre 
Termokapıl:  K tipi 
Çözünürlük: 0.1oC/1oC 

 
 
 
2.1.2 Kolektörler 
 
Deneylerde kullanılan kolektörler 186cm x 90 cm x 15 cm ölçülerinde olup ısı yutucu plakanın altında 3 
cm kalınlığında strofor köpük izolasyon malzemesi olarak kullanılmıştır [4]. Kolektörlerin üzerinde 5 
mm kalınlığında cam kullanılmıştır. Kolektörlerin alt kısmı emiş için 5 cm x 70 cm ölçüsünde açıklığa 
sahiptir. Çıkış kısmında ise birer adet ayni özelliklere sahip 1800 m3/sa kapasiteli santrifüj değişken 
hız kontrollü fan kullanılmıştır. 
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3. ISIL ANALİZ 
 
3.1. Tasarım hesapları 
Güneş kolektörlerinin ısıl verimliliği hava tarafından elde edilen enerjinin panel üzerindeki güneş 
radyasyonuna oranı olarak da tanımlanabilir [5]. Sistemlerin kazandıkları enerji yükleri (Qu), sisteme 
giren  havanın  sıcaklığı  (Tg),  yoğunluğu  (ρ) ve akan havanın debisi (m3 / s) ile çıkan havanın 
sıcaklığı (Tç) değerleri kullanılarak hesaplanmıştır [6].  Kolektörlerin verimliliği aşağıdaki bağlantı ile 
hesaplanmıştır: 
 
η = 

𝑄𝑄𝑢𝑢
𝐼𝐼 𝑥𝑥𝐴𝐴𝑐𝑐

  ……………………………………………………………..……(1) 

 
burada: 
 
𝐴𝐴𝑐𝑐 : kolektör yüzey alanı, [m2]   A = 0.90 m x1.86 m=1.67 m2 
I  : Güneş enerjisi yoğunluğu, [W / m2] = Güneş radyasyon değeri 
𝑄𝑄𝑢𝑢 : Faydalı ısı, [W]  
 
η = 

𝑄𝑄𝑢𝑢
𝐼𝐼 𝑥𝑥𝐴𝐴𝑐𝑐

  =  460.513 / (425x1.67) =  0.6488 = % 64.88  ( örnek hesaplama ) 

 
Hava tipi kolektörde toplanan faydalı ısı hesabı: 
 
𝑄𝑄𝑢𝑢= ṁ𝐶𝐶𝑝𝑝(𝑇𝑇ç − 𝑇𝑇𝑔𝑔) ……………………………….……………….....……(2) 
 
𝑄𝑄𝑢𝑢= 0.02x1005 x ( 23 ) = 460,513 W    ( örnek hesaplama ) 
 
burada: 
 
�̇�𝑚: kütlesel debi, [kg / s] 
Cp: Akışkanın özgül ısısı, [J / kg.℃]     
𝑇𝑇𝑔𝑔 : Akışkanın giriş sıcaklığı, [℃] 
𝑇𝑇ç: Akışkanın çıkış sıcaklığı, [℃] 
 
Kütlesel debi :  
 
�̇�𝑚 =ρ x �̇�𝑉 ……………………………………………………………..……(3) 
 
burada: 
 
ρ : Akışkanın yoğunluğu, [kg / m3] 
�̇�𝑉 : Hacimsel debi [ m3 / s] 
 
Hacimsel debi: 
 
�̇�𝑉 = v x A ……………………………………………………………..……(4) 
 
v : Akışkanın hızı, [ m / s] 
A : Kolektör kesit alanı, [m2] 
 
 𝑣𝑣 =  �̇�𝑚

ρA
 =   0.02 

(1.184)X(0.00785)
= 2.15 m / s                ( örnek hesaplama ) 

 
�̇�𝑉 = v x A  = 2.15 x 0.0785 = 0.168775  m3 / s           ( örnek hesaplama ) 
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Qk, Isı kaybı aşağıdaki denklem ile hesaplanmıştır. 
 

𝑄𝑄𝑘𝑘 = 𝑈𝑈𝑔𝑔𝐴𝐴𝑦𝑦∆𝑇𝑇  ....................................................................................(5) 
 

𝑈𝑈𝑔𝑔 = 𝑈𝑈ü+ 𝑈𝑈𝑘𝑘 + 𝑈𝑈𝑎𝑎  ..............................................................................(6) 
 

Uü , Uk , Ua = 1

𝑅𝑅𝑜𝑜𝑜𝑜+∑
𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚

+𝑅𝑅𝑖𝑖𝑜𝑜
      ...........................................................(7) 

 

burada ; 
 

𝑈𝑈𝑔𝑔  : genel ısı kaybı sabiti, [W/ m2.K] 
𝑈𝑈ü  : kolektörün üst yüzeyinin ısı kaybı sabiti, [W/ m2.K] 
𝑈𝑈𝑎𝑎  : kolektörün alt yüzeyinin ısı kaybı sabiti, [W/ m2.K] 
𝑈𝑈𝑘𝑘  : kolektörün kenar yüzeylerinin ısı kaybı sabiti, [W/ m2.K] 
𝑘𝑘𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚: Malzemenin ısı iletkenliği, [W/ 𝑚𝑚 ℃] 
𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 : malzemenin kalınlığı, [m]  
Ros : dış yüzeyin ısı direnci, [m2℃/𝑊𝑊 ] 
Ris : iç yüzeyin ısı direnci, [m2℃/𝑊𝑊 ] 
Kabul edilen değerler:  
Ros = 0,0550  m2℃/𝑊𝑊 ve Ris = 0,1230 m2℃/𝑊𝑊   
 

 
 

Şekil 1. Fin tipi kolektör detayları 
 

 
      

Şekil 2. Kare kesitli aluminyum tüp kolektör 
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Şekil 3. Kolektörlerin deney alanındaki yerleşimi 
 
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Üç değişik tip güneş hava kolektörü için temmuz ayında yapılan ölçümler analiz edilmiş ve şekil 4-10 
da gösterilen grafikler hazırlanmıştır [7]. Şekil 4 güneş ışınım değerlerini göstermektedir, en yüksek 
değer saat 13:30 civarında 440 W/m2 olarak ölçülmüştür. Şekil 5, 6 ve 7’de kolektörlerde elde edilen 
giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki farklar gösterilmiştir. En yüksek sıcaklık farkı 20x20 mm kesitli 
aluminyum  

 
 

 
 

Şekil 4. Güneş Işınım değerleri 

 



  ____________________  1862  _______ 
 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

 

Kongre Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları 
 

 

 
 

Şekil 5. Fin tipi kolektörün sıcaklık faklılıkları. 
 
 
 

 
 

Şekil 6. 25 x 25 mm kare aluminyum profilli kolektörün sıcaklık faklılıkları. 
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Şekil 7. 25 x 25 mm kare aluminyum profilli kolektörün sıcaklık faklılıkları. 
 

tipi kolektörden elde edilmiştir. Şekil 8, 9 ve 10’da kolektörlerin verimleri verilmektedir. En yüksek ısıl 
verim %66.08 olarak 20x20 mm kesitli aluminyum tipi kolektörden 0.05 kg/s kütlesel debide elde 
edilmiştir. En düşük verim 0.02 kg/s kütlesel debide %38 olarak Fin tipi kolektörde elde edilmiştir. 
 

 

 
 

Şekil 8. Fin tipi kolektörün verimi. 
. 
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Şekil 9. 20 x 20 mm aluminyum kare profilli kolektörün verimi. 
 
 

 
 

Şekil 10. 25 x 25 mm aluminyum kare profilli kolektörün verimi. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Tasarımı ve imalatı yapılan üç değişik havalı güneş kolektörün ısıl verimliliği, Mağusa iklim şartlarında 
deneysel olarak incelenmiştir. Yaz mevsiminde 7 farklı günde yapılan ölçümler sonucunda havalı 
güneş kolektörün ortalama ısıl verimi 0.02, 0.03, 0.04, ve 0.05 kg/s kütlesel debiler için fin tipi kolektör 
için %63.59, 20 x 20 mm kare kesitli aluminyum tüplü kolektörde %66.08 ve 25 x 25 mm kare kesitli 
aluminyum tüplü kolektörde ise %64.66 olduğu gözlemlenmiştir. 
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Isıl verim grafiklerinden görüldüğü üzere en yüksek verim öğle saatlerinde elde edilmiştir. Isıl verim, 
kolektörün hava geçişinin olduğu kısımda direnç azaltılarak ve kolektör yutucu plakası, seçici yüzey 
yapılarak artırılabilir. Havalı Güneş kolektölerinin havalandırma için gerekli dış havanın ısıtılmasında, 
meyve, sebze kurutulmasında, sera ısıtılmasında kullanılması durumunda büyük oranda enerji 
tasarrufu yapılabileceği görülmüştür. Havalı güneş kolektör maliyetlerinin, sıvı akışkanlı güneş 
kolektörlere göre daha düşük olduğu ve piyasada mevcut teknolojik imkanlarla rahatlıkla imalatının 
yapılabileceği düşünüldüğü zaman tarım sektöründe kullanılması durumunda üretim maliyetlerinin 
düşüceği aşikardır. Havalı güneş kolektörlerin özellikle KKTC gibi fazla güneş alan bölgelerde kış 
aylarında binaların ısıtılmasında da diğer ısıtma işlemlerinde takviye olarak kullanılabileceği 
görülmüştür. Ayrıca iklimlendirme santralleri ile havalı kolektörler bütünleştirilerek ısıtıcı batarya güçleri 
önemli ölçüde azaltılabilir. Güneşten bedava elde edilen bu enerji elektrik fiyatlarının sürekli olarak 
arttığı bir dönemde giderlerin azalması daha az yakıt tüketmek ve çevrenin daha az kirletilmesi 
anlamına gelmektedir. 
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