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ÖZET
Bu çalışmada, çok katmanlı duvarların kalınlıkları boyunca sıcaklık dağılımla-
rını ANSYS’ de analiz etmek için 3 farklı yalıtılmış duvar ele alınmıştır. Yalıtım
malzemesi iki eşit tabaka halinde duvar malzemesinin (a) dış yüzeyine ve orta-
sına, (b) iç yüzeyine ve ortasına, (c) dış ve iç yüzeyine yerleştirilerek her bir
duvar yapısı için sıcaklık dağılımları yaz ve kış iklim şartları göz önünde bulun-
durularak hesaplanmıştır. Bu amaçla, bina duvarının dış yüzeyi periyodik ola-
rak değişen dış ortam sıcaklığına ve güneş ışınımı şiddetine maruz kaldığı ve iç
yüzeyinin ise sabit sıcaklıktaki oda havası ile temasta olduğu kabul edilmiştir.
Yalıtım malzemesi olarak 4 cm (her biri 2 cm olan yalıtım tabakası) kalınlığın-
da cam yünü ve duvar malzemesi olarak toplam kalınlığı 20 cm olan tuğla duvar
ele alınmıştır. Sonuç olarak, incelenen yalıtım durumları arasında en fazla
sıcaklık dalgalanmalarının içten ve ortadan yalıtılmış duvarda elde edildiği, en
az sıcaklık dalgalanmalarının ise dıştan ve ortadan yalıtımlı duvar yapısında
elde edildiği hem yaz hem kış şartları için görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ANSYS, Çok Katmanlı Duvar, Sıcaklık Dağılımı, Yaz ve Kış
Şartları.

1. GİRİŞ
Enerjinin insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu

muhakkaktır. Bundan dolayı gereksiz enerji tüketiminin ve kayıpla-

rının azaltılması için sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kul-

lanımı gereklidir. Enerji tasarrufu için aynı işi daha az enerji ile yap-

mak gereklidir. Bu nedenle bilindiği gibi binalarda kullanılan enerji-

nin büyük bir kısmı binaların ısıtılması ve soğutulması amacıyla kul-

lanılmaktadır. Bu enerjinin etkin kullanılması için ısı kayıplarının ve

kazanımlarının azaltılması ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Bundan dola-

yı dış iklim şartlarına maruz kalan bina dış duvarlarının yalıtılması

gerekmektedir. Söz konusu yapı için yapılacak uygun yalıtım enerji

kayıplarını önlediği gibi binanın ısıtma tesisinin kurulum kapasitesi-

ni de düşürerek kurulum maliyetini azaltacaktır. Yani hem kurulum

maliyeti hem de ısı kayıpları nedeniyle harcanan gereksiz enerji açı-
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sından düşünülürse yalıtımın ne kadar önemli oldu-

ğu anlaşılmış olur. Ayrıca yalıtım sayesinde sıcaklık

dalgalanmalarının azalmasıyla yapı içersinde mey-

dana gelecek olan küf ve yağuşma gibi olgularda

önlenmiş olur.

Literatürde yalıtım konusunda yapılan çalışmalar

incelendiğinde Durgun ve Derbentli [1], yalıtımsız

ve yalıtımlı yapı elemanlarından geçen ısı miktarını

geçici rejimde çözerek yapı elemanlarında ısı depo-

lanmasının ve yalıtımın etkisini göstermişlerdir. Al-

Sanea ve Zedan [2], kararlı periyodik şartlar altında-

ki bina duvarının ısı transfer karakteristikleri üzerine

yalıtımının yerinin etkisini çalıştılar. Al- Sanea [3],

farklı çatı yapılarının ısıl performansını karşılaştırdı

ve sonuç olarak yalıtımı çatının iç yüzeyine yakın

yerleştirerek daha iyi bir ısıl performansa ulaşıldığı-

nı gösterdi. Al-regib vd. [4], duvarın dış yüzeyinde,

iç yüzeyinde ve ortasında yalıtım durumları için yalı-

tımlı duvar boyunca ısı transferinin geçici etkilerini

araştırmışlardır. Özel ve Pıhtılı [5], bina duvarlarına

uygulanan yalıtımın duvar içersinde beş farklı

konumlandırma durumunu ele alarak ısı kazanç ve

kayıpları açısından implicit sonlu fark metodunu

kullanarak araştırmışlardır. Yalıtımlı duvarlarda

sıcaklık dağılımı ise yine aynı metodu kullanarak

çözülmüştür [6]. Bir diğer çalışmada ise yalıtımsız

bir duvar ile dıştan, içten ve ortadan yalıtımlı duvar-

ların kalınlıkları boyunca sıcaklık dağılımları

ANSYS paket programını kullanarak çözülmüştür

[7].

Bu çalışmada ise, dıştan ve ortadan, içten ve ortadan

ve ayrıca dıştan ve içten yalıtımlı duvar yapıları için

ANSYS [8] paket programını kullanarak çözümler

yapılmış ve her bir duvarın kalınlıkları boyunca

sıcaklık dağılımları yaz ve kış şartları göz önünde

bulundurularak hesaplanmıştır

2. MATEMATİKSEL METOD
Bir bina duvarının kalınlığı boyunca sıcaklık dağılı-

mının hesaplanabilmesi için ısı iletim denkleminin

uygun sınır ve başlangıç şartları altında çözülmesi

gerekir. Bu durumda, herhangi bir konum ve zaman

için geçici rejimde bir boyutlu ısı iletim denklemi

aşağıdaki şekilde yazılabilir.

(1)

Burada k, ρ ve cp sırasıyla duvar malzemesinin ısı

iletim katsayısı, yoğunluğu ve özgül ısısıdır. Şekil

1’de görüldüğü gibi pratikte yapı duvarları, her iki

sınır yüzeylerindeki sıcaklık ve ısı akısı uyarımları-

na maruzdur ve bu uyarımlar genellikle 24 saat peri-

yotlu bir değişim gösterirler. Yapı duvarlarının dış ve

iç sınır yüzeyleri ile bitişik oldukları akışkan (hava)

tabakası arasındaki sıcaklık farkından dolayı taşınım

ile ısı geçişi olduğundan, bu yüzeylerde taşınım sınır

şartı mevcuttur. Bu durumda yapı elemanının sıra-

sıyla dış ve iç yüzeylerindeki sınır şartları ile başlan-

gıç şartı aşağıdaki gibi yazılabilir.

(2)

(3)

(4)

Burada x duvar kalınlığı yönündeki eksen, Tdo ve Tdi

sırasıyla duvar dış yüzey ve duvar iç yüzey sıcaklık-

ları, Ti ise sabit iç ortam sıcaklığıdır. Tb başlangıç

sıcaklığı olup hesaplamalarda 15 °C kabul edilmiştir.

ho ve hi sırasıyla dıştaki ve içteki ısı tasınım katsayı-

sıdır. Te ise dış ortam sıcaklığı ile güneş ışınımının

etkilerini içeren bir sıcaklık olup eşdeğer çevre

sıcaklığı olarak adlandırılmakta ve dik duvar yüzey-

leri için aşağıdaki bağıntı yardımı ile hesaplanabil-

mektedir.
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Şekil 1. Duvar yapısı ve sınır şartları
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(5)

Bu eşitlikte To dış ortam sıcaklığı, α duvarın güneş

ışınımın geçirme katsayısı, I ise dış yüzeye gelen

güneş ışınımı şiddetidir. Güneş ışınımı şiddeti ve

dolayısıyla eşdeğer çevre sıcaklığı için gerekli

hesaplamalar [9] no’lu kaynakta mevcuttur.

3. DUVAR MODELLERİ
Bu çalışmada, Şekil 2’de görüldüğü gibi toplam 20

cm kalınlığındaki tuğla duvarın a) dış yüzeyine ve

ortasına, b) iç yüzeyine ve ortasına ve c) dış yüzeyi-

ne ve iç yüzeyine 2 cm kalınlıklarında cam yünü

yalıtım malzemesi yerleştirilerek çok katmanlı duvar

yapıları oluşturulmuş ve ANSYS paket programını

kullanarak sıcaklık dağılımları hesaplanmıştır.

Bunun için yalıtım malzemesi olarak cam yünü,

duvar malzemesi olarak ta tuğla kullanılmış ve ter-

mofiziksel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Malzeme özellikleri

Çözümler Elazığ’da en sıcak günlerden biri olan 15

Temmuz için 23 ºC sabit iç ortam sıcaklığında ve en

soğuk günlerden biri olan 15 Ocak için 20 ºC sabit iç

ortam sıcaklığında ve güneye bakan duvar için yapıl-

mıştır. Duvar bloğunun başlangıç sıcaklığı 15 °C,

dıştaki ve içteki taşınım katsayısı ise sırasıyla 22

W/m2K ve 6 W/m2K kabul edilmiştir. Dış ortam

sıcaklığı ile güneş ışınım değerlerini içeren eşdeğer

çevre sıcaklığının zamana göre değişimi 15 Temmuz

ve 15 Ocak için sırasıyla Tablo 2 ve 3’te verilmiştir.

24 saat boyunca değişen dış ortam sıcaklıklarının

aynı anda girilmesi ANSYS’te komutlar aracılığıyla

mümkün olmadığından ANSYS’te bir program

hazırlanarak çözüm yapıldı ve duvarın kalınlığı

boyunca sıcaklık dağılımları hesaplandı. Hazırlanan

bu programın akış şeması Şekil 3’te görülmektedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, dıştan ve ortadan yalıtımlı duvar, içten

ve ortadan yalıtımlı duvar, dıştan ve içten yalıtımlı

duvar modelleri için ANSYS’te ayrı ayrı geometriler

oluşturularak çözüm yapılmış ve her bir duvarın

kalınlıkları boyunca sıcaklık dağılımları yaz ve kış

şartları için hesaplanmıştır.
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Şekil 2. Farklı duvar modellerinin şematik gösterimi ((a) Dıştan ve ortadan yalıtımlı duvar (b) İçten ve ortadan yalıtımlı
duvar (c) Dıştan ve içten yalıtımlı duvar)

Tablo 2. 15 Temmuz için eşdeğer çevre sıcaklıkları [9]

Tablo 3. 15 Ocak için eşdeğer çevre sıcaklıkları [9]
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Şekil 4(a) ve (b) dıştan ve ortadan yalıtımlı duvarın

sırasıyla 15 Temmuz ve 15 Ocak için duvar kalınlığı

boyunca sıcaklık dağılımlarını göstermektedir. Her

iki şekilden de görüldüğü gibi yalıtım katmanlarının

olduğu yerlerde sıcaklıklarda ani düşüşler olmuştur.

Özellikle ortadaki yalıtım katmanından sonra sıcak-

lık değerlerinin hemen hemen hiç değişmediği görül-

mektedir. Bu da duvar iç yüzeyinin dış sıcaklık dal-

galanmalarından çok fazla etkilenmediğini göster-

mektedir.
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Şekil 3. ANSYS’de hazırlanan bilgisayar programının akış şeması
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Şekil 5(a) ve (b) yaz ve kış

şartları için içten ve ortadan

yalıtımlı duvarın kalınlığı

boyunca sıcaklık dağılımları-

nı göstermektedir. Bu şekil-

lerden görüldüğü gibi, bu

duvar modelinde sıcaklık dal-

galanmaları büyük olmuştur.

Özellikle ortadaki yalıtım

tabakasına kadar sinüzoidal

sıcaklık dalgalanmaları fazla

olurken yalıtım tabakasının

etkisiyle sıcaklıklarda ani bir

düşüş görülmüştür. Ancak

ikinci yalıtım tabakasına ka-

dar birbirine çok yakın olma-

yan sıcaklık değişimi elde

edilmiştir. Dolayısıyla bu du-

var yapısında sıcaklık dalga-

lanmaları yüksek olmuştur.

Son olarak ta dıştan ve içten

yalıtımlı duvar yapısı ince-

lenmiştir. Şekil 6(a) ve (b)’de

görüldüğü gibi yine yalıtım

tabakalarının olduğu yerler-

de ani sıcaklık düşüşleri göz-

lenmiştir. Özellikle dıştaki

yalıtımdan sonra sıcaklık

dalgalanmalarının azaldığı

ve içteki yalıtım tabakasın-

dan sonra ise neredeyse sabit

bir değere ulaştığı ve yaz

şartları için iç yüzeyde en

düşük 23,25°C değerinin

elde edildiği görülmüştür.

Sonuç olarak, incelenen

yalıtım durumları arasında

duvar kalınlığı boyunca en

fazla sıcaklık dalgalanmala-

rının içten ve ortadan yalı-

tılmış duvarda elde edildiği,

en az sıcaklık dalgalanmala-

rının ise dıştan ve ortadan

yalıtımlı duvar yapısında
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Şekil 4(a). 15 Temmuz için dıştan ve ortadan yalıtımlı duvarın kalınlığı boyunca zamana
göre sıcaklık değişimi

Şekil 4(b). 15 Ocak için dıştan ve ortadan yalıtımlı duvarın kalınlığı boyunca
zamana göre sıcaklık değişimi

Şekil 5(a). 15 Temmuz için içten ve ortadan yalıtımlı duvarın kalınlığı boyunca
zamana göre sıcaklık değişimi
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elde edildiği hem yaz hem kış şartları

için grafiklerden görülmüştür. Bu

şekilde yalıtılmış bir duvar kullanarak

hem duvardan ısı geçişinin azaltılması

hem de duvarın ömrünün artırılması

mümkün olabilecektir.
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Şekil 5(b). 15 Ocak için içten ve ortadan yalıtımlı kalınlığı boyunca
zamana göre sıcaklık değişimi

Şekil 6(a). 15 Temmuz için dıştan ve içten yalıtımlı duvarın kalınlığı boyunca
zamana göre sıcaklık değişimi

Şekil 6(b). 15 Ocak için dıştan ve içten yalıtımlı duvarın kalınlığı boyunca
zamana göre sıcaklık değişimi
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