
44  Tesisat Mühendisliği - Sayı 151 - Ocak/Şubat 2016

 MAKALE

Bir Binanın Farklı
Yöntemlerle Tasarlanan 
İklimlendirme Kanallarının 
Karşılaştırılması

ÖZET
Binalar ve endüstriyel uygulamalar için gerekli olan şartlandırılmış hava, iklim-
lendirme sistemlerinde elde edilir. Şartlandırılmış hava besleme kanalları sa-
yesinde mahallere iletilir ve mahalde kötüleşen hava, onu filtreleme ve yeniden 
şartlandırma için iklimlendirme sistemine geri ileten dönüş kanalları sayesinde 
mahalden uzaklaştırılır. Kanalların tasarımı farklı yöntemlerle yapılabilir. Bu 
çalışmada, örnek bir binanın iklimlendirme kanalları FineHVAC programı kul-
lanılarak eş sürtünme, eşit hız ve statik geri kazanım yöntemlerine göre boyut-
landırılmış ve her bir yöntemin analiz sonuçları ekonomik açıdan karşılaştırıl-
mıştır.

Anahtar Kelimeler: İklimlendirme, Kanal Tasarımı ve Boyutlandırma, Eş Sür-
tünme Yöntemi, Eşit Hız Yöntemi, Statik Geri Kazanım Yöntemi.

GİRİŞ
Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme/klima konularında 
temel hedefler; insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve 
emniyetli bir yaşam sağlamaktır. Diğer yandan, bugünkü teknoloji-
nin ve çeşitli endüstriyel işlemlerin yapılması sırasında da çalışılan 
ortamın belirli ve yapılan işlere uygun olan şartlara getirilmesi ge-
rekmektedir. Ayrıca, havanın şartlandırılması ihtiyacı sadece insanlar 
için değil, çeşitli amaçlarla beslenen evcil hayvanlar, hatta bitkiler 
için de gerekmektedir. Bu uygun şartlar; ortamın sıcaklığı, bağıl nem 
seviyesi, içindeki oksijen miktarı, toz-duman/koku gibi zararlı mad-
delerden arındırılıp temizlenmesi ve ortam havasının tüm hacimdeki 
homojen dağılımının yani hava hareketinin sağlanması şeklinde özet-
lenebilir. Bu amaçla uygulanan işlemlere “Havanın Şartlandırılma-
sı” veya “İklimlendirme” adı verilmekte olup dilimize Almanca’dan 
girmiş olan “Klima” ve İngilizce’den girmiş olan “Air conditioning” 
deyimleri de sık sık kullanılmaktadır [1].

Şartlandırılmış havanın ısıtma veya soğutma cihazlarından itibaren 
taşınması ve istenen ortama verilmesi için hava kanalları kullanıl-
maktadır. Hava kanalları, ayrıca, dış ortam havasını iç hacim içeri-
sine dağıtmak veya egzoz edilecek havayı dış ortama atmak için de 
kullanılırlar. Genel olarak hava kanalları; bağlantı parçaları (dirsek, 
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te, redüksiyon v.b.), çeşitli fiziksel büyüklükleri (sı-
caklık, nem, basınç, CO2 konsantrasyonu vb.) algı-
layan sensörler, ısıtma, soğutma, nemlendirme ve 
nem alma gibi hava şartlandırma cihazları ile birlikte 
klima ve havalandırma tesisatlarını oluştururlar. Bu 
tesisatların kullanımı da gelişen teknoloji ve konfor 
talepleri ile giderek artmaktadır. İklimlendirme ya-
pılan binalarda çalışan insanların üretkenliklerindeki 
artış ile sağlık harcamalarındaki azalışın %5-15 ara-
sında değiştiği belirtilmektedir [2].

Hava kanalları, kullanım yerlerine ve amaçlarına 
göre, galvanizli, karbon veya paslanmaz çelik, alü-
minyum, bakır sac gibi metal malzemelerden imal 
edildikleri gibi, fiberglas veya plastik malzemeler-
den de imal edilebilirler. Hava dağıtım sistemlerinde 
ağırlıklı olarak galvaniz çelik sac kullanılır. Ancak, 
yüksek sıcaklıklarda (200 °C) korozyon riski arttı-
ğından bu sıcaklıklarda ve aşındırıcı ürün dağıtım 
sistemlerinde kullanımı dezavantaj yaratmaktadır. 
Mutfak egzoz sistemleri gibi yüksek sıcaklıkta çalı-
şan kanal sistemlerinde, bunun yerine karbon veya 
paslanmaz çelik saclar tercih edilir. Özellikle nem de-
ğerinin yüksek olduğu veya hijyenik şartların önem-
li olduğu mahallerde korozyon ihtimalini minimize 
etmek için paslanmaz çelik kullanımı ön plana çıkar. 
Bazı özel egzoz ve nem yüklü kanal sistemlerinde ise 
tercih alüminyum ve bakır malzemelerden yana ol-
maktadır. Geometrileri dikkate alındığında ise hava 
kanalları, silindirik, oval ve dikdörtgen olarak sınıf-
landırılmaktadır. Bunların içerisinde hava akış profili 
ve gürültü acısından en uygun kanallar silindirik ve 
oval olanlardır. Bu kanallarda ortalama basınç değer-
lerinde daha yüksek hava hızlarına çıkılabilmektedir. 
Silindirik kanallar genel olarak, spiral kenetli veya 
boy kenetli olarak imal edilmektedirler [3].

İklimlendirme sistemleri için en önemli noktalardan 
biri de hava kanalları ve hava kanallarının tasarımıdır 
[4]. Bu çalışmada, örnek bir binanın iklimlendirme 
kanalları FineHVAC programı kullanılarak eş sür-
tünme, eşit hız ve statik geri kazanım yöntemlerine 
göre boyutlandırılmış ve her bir yöntemin sonuçları 
ekonomik açıdan karşılaştırılmıştır.

2. KANAL TASARIM YÖNTEMLERİ
Kanal sistem tasarımında öncelikle hava üfleme ve 
emme menfezlerinin yerleri ve her bir menfezin ka-
pasitesi (debisi), tipi ve büyüklüğü belirlenmelidir. 
Bu hava verme ve emme menfezlerinin standart tipte 
ve biçimde olmasına ve bilinen bir firma ürünü ol-
masına dikkat edilmelidir. Daha sonraki adım, kanal 
sisteminin şematik olarak çizilmesidir. Bu şematik 
ön çizimde hesaplanan hava miktarları, çıkış yerleri 
ve en ekonomik ve uygun kanal güzergâhı gösterilir. 
Bundan sonra kanallar boyutlandırılarak çeşitli ele-
manlardaki basınç kayıpları hesaplanır.

Ekonomik kanal sistemini veren hiçbir kanal tasa-
rım yöntemi yoktur. Bunun yerine teklif edilmiş ve 
bugün kullanılan çeşitli tasarım yöntemleri bulun-
maktadır. Farklı durumlarda bu yöntemlerden biri 
seçilerek hesap yapılır. Bu yöntemlerden hangisinin 
seçileceği, aslında maliyet kalemlerinin dikkatlice 
değerlendirilmesi ile kararlaştırılmalıdır [1].

Kanal boyutlandırılmasında yaygın olarak üç yöntem 
kullanılmaktadır [5]:
1. Statik geri kazanma yöntemi
2. Eş sürtünme yöntemi
3. Sabit hız yöntemi

2.1. Statik Geri Kazanma Yöntemi (SGKY)
Bu yöntem her basınç ve hızdaki besleme kanalla-
rı için uygulanabilir. Ancak normal olarak dönüş ve 
egzoz kanalları için kullanılmaz. Hesap olarak kar-
maşık olmasına rağmen teorik olarak bütün kollar-
da ve çıkışlarda üniform basınç düşümü yaratması 
açısından daha güvenilir bir yöntemdir. Hava kana-
lı içerisinde akmakta olan havanın toplam basıncı, 
havanın hızından kaynaklanan dinamik basınç ile 
statik basıncın toplamıdır. Statik geri kazanım yön-
teminde amaç tüm kanal boyunca toplam basıncın 
sabit tutulmasıdır. Kanaldaki hızlar sistematik olarak 
azaltılır. Her bir kanal parçasının önünde hız düşü-
rülerek, dinamik basınç (hız basıncı) statik basınca 
dönüştürülür ve bu parçadaki basınç kaybının kar-
şılanmasında kullanılır ve tüm kanallarda eşit mik-
tarlarda basınçlandırma oluşur. Ortalama kanal sis-
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temlerinde bu statik geri kazanma %75 oranındadır. 
İdeal şartlarda bu oran %90’a kadar yükselebilir. Bu 
sistemin avantajı kanal sisteminin dengede (ayarla-
nan şekilde) kalmasıdır. Çünkü kayıp ve kazançlar 
hızla orantılıdır. Yüke bağlı olarak debilerin azalma-
sı sistemdeki reglajı (balansı) bozmaz. Bu nedenle 
V.A.V. sistemleri için ideal bir yöntemdir. Statik geri 
kazanma yönteminin dezavantajı uzun kolların son-
larında, özellikle bu kanal kolu diğerlerine göre çok 
uzunsa, aşırı büyük kanal boyutları vermesidir. Ayrı-
ca bu bölgelerde hızlar da çok düştüğünden kanalın 
ısı kayıp ve kazançlarına karşı izolesi gerekir. Bunun 
yanında kanal boyutlarının büyüklüğü ve dolayısı ile 
ilk yatırım maliyetlerinin yüksek oluşu dezavantaj 
olarak karşımıza çıkmaktadır [1, 6].

Bu yöntem, hava kanalını statik basıncı arttırarak 
(statik geri kazanıma göre) boyutlandırır. Tedarikçi 
ana hattaki hava hızını düşürmesi sayesinde sonra-
sında ana hattı izleyen bölümler boyunca her bir dal 
basınç düşümünden tasarruf eder ve kanal bölümleri-
nin boyutları standart boyutlara dönüştürülür [6].

Statik geri kazanım metodu sadece hava besleme 
kanal sistemlerine uygulanabilir. Bu yöntem her bir 
ayrılma parçasında daha fazla statik basınç üretmeye 
odaklıdır. Bu sebeple sistem dengesi korunmuş olur. 
Ancak maliyet analizi düşünülmemiştir. Fandan son-
ra ana hattaki ölçü işlemi, zaman alması ve zor olma-
sı dolayısıyla daha çok bilgisayarlarla hesap yapmak 
için uygun bir yöntemdir [7].

2.2. Eş Sürtünme Yöntemi (ESY)
Kanal tasarımında yaygın olarak kullanılan yöntem-
dir. Bu sistemde bütün kanal boyunca birim uzun-
luktaki sürtünme kaybı aynı tutulur. Besleme, egzoz 
ve dönüş kanallarının boyutlandırılmasında kulla-
nılabilir. Normal olarak yüksek basınçlı sistemlerin 
boyutlandırılmasında (750 Pa üzerinde) kullanılmaz. 
Bu yöntemde besleme kanallarında akış yönünde hız 
otomatik olarak giderek azalır. Böylece ses üretimi 
ihtimali de giderek azalır. Bu yöntemin başlıca deza-
vantajı çeşitli kanal kollarındaki basınç düşümlerinin 
eşitlenmesi yönünde hiçbir önlem gerektirmemesi-
dir. Bu nedenle simetrik sistemler veya dallanmayan 
tek kanallar için uygundur [1].

Eş sürtünme yönteminde öncelikle birim kanal uzun-
luğu başına olan statik basınç kaybı yani özgül sür-
tünme kayıp değeri seçilir. Seçilen bu değer bütün 
kanal uzunluğu boyunca sabit tutulacak şekilde ka-
nal boyutlandırması yapılır. Seçilen bu sabit özgül 
sürtünme kayıp değeri tamamen hesap yapan kişinin 
tecrübesine kalmıştır. Bu değerin büyük seçilmesi ilk 
yatırım maliyetlerini azaltırken, enerji maliyetlerini 
arttırır. Dolayısıyla maliyet değerlerine bağlı olarak 
optimum değer ülkeden ülkeye ve zaman içinde de-
ğişmektedir [6].

Kanal sistemi için bir ön proje şeması çizilir ve sis-
tem bölümlere ayrılır. Kanal sisteminde kesitin her 
değiştiği yerde veya her kol ayrılma ve birleşme 
noktasında yeni bir bölüm başlamalıdır. Hesap için 
her bir bölüme bir numara veya harf verilir. Kritik 
hat seçilir ve hesaba kritik hattan başlanır. Kritik hat 
fan ile kritik nokta arasındaki hava kanalı hattıdır. 
Kritik nokta fandan kanal hattı üzerinden ölçülmek 
üzere en uzaktaki, düşey olarak en yüksekteki ve en 
fazla hava debisine sahip çıkış açıklığı olarak tarif 
edilebilir. Ana besleme kanalını boyutlandırmak için 
sürtünme diyagramı kullanılarak gölgeli alan içinden 
olmak üzere hava kanallarında tavsiye edilen hızlar 
dikkate alınarak bir hız değeri seçilir. Belirlenen hız 
değeri ve hava debisi yardımıyla sürtünme diyagra-
mından özgül sürtünme kaybı okunur. Alçak basınç-
lı kanal boyutlandırmalarında, genel olarak tavsiye 
edilen özgül sürtünme kaybı değeri 0,8-1,0 Pa/m 
mertebelerindedir. Ancak değişen uygulama tipine 
ve şartlara göre, daha küçük veya büyük değerlerde 
kullanılabilir. Özgül sürtünme kaybı değeri belirlen-
dikten sonra sürtünme diyagramı yardımıyla numa-
ralandırılan her bir bölüm için hız ve dairesel kanal 
çapları tespit edilir ve bütün bu değerler yardımıyla 
kanal boyutlandırma tablosu doldurulur. Eğer kanal 
sistemi dairesel kanallardan oluşuyorsa, kanal boyut-
landırılması bitmiştir. Eğer dikdörtgen kesitli kanal 
kullanılacaksa, eşdeğer sürtünme ve kapasite için 
dikdörtgen kesitli kanallara eşdeğer dairesel kanallar 
yardımıyla bilinen dairesel kanal çaplarına eşdeğer 
dikdörtgen kanal kesiti bulunarak kanal boyutlandır-
ma tablosunda uygun yerlere yazılır [6].

Kanal sistemi boyutlandırıldıktan sonra her bir bö-
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lümdeki sürtünme ve dinamik basınç kayıpları he-
saplanır. Hava kanallarındaki özel dirençler hava 
kanalları özel dirençleri için ξ değeri tespit edilerek, 
kanal boyutlandırma tablosunda uygun yerlere yazı-
lır ve yerel direnç kayıpları hesaplanır. Bölümlerdeki 
kayıplar ve santral içi ve kanal hattında basınç dü-
şümüne sebep olan aygıtlardaki(klima sistemindeki 
filtre, serpantin vb.) statik basınç kayıpları eklenerek 
gerekli fan basıncı bulunur. Gerekli hava debisi ve 
manometrik basma yüksekliği hesaplanan fan, ilgili 
kataloglardan seçilir. En büyük kayıpların oluştuğu 
kritik hat için seçilen fan, ilgili katalogdan seçilir. En 
büyük kayıpların oluştuğu kritik hat için seçilen fan, 
diğer hatların ihtiyacını karşılamakta zorlanmaya-
caktır [6].

Sürtünme diyagramında taralı bölge, pratik açıdan 
uygun hava hızlarını ve özgül sürtünme dirençlerini 
göstermektedir. Enerji masraflarının fazla ve kanal 
sistemlerinin montaj masraflarının az olması duru-
munda, küçük özgül dirençli tasarımların seçilmesi 
daha ekonomiktir. Buna karşılık, daha düşük ener-
ji masrafının ve yüksek kanal sistem montaj mas-
rafının olması durumlarında, büyük özgül dirençli 
tasarımların seçilmesi daha ekonomiktir. Boyutlan-
dırmadan sonra, bütün kanal bölümleri için toplam 
basınç kaybı hesaplanır ve her bir birleşim noktasın-
da basınç kaybını dengelemek için bölümler tekrar 
boyutlandırılır.

Küçük kanal sistemlerinde her hava çıkış ağzına 
veya terminal ünitesine kadar ölçülen toplam basınç 
düşümleri arasındaki fark 12 Pa değerinden fazla ol-
mamalıdır. Aynı şekilde büyük sistemlerde her kol-
daki toplam basınç düşümleri arasındaki fark 12 Pa 
değerinden fazla olmamalıdır. Eğer basınç düşümleri 
arasındaki fark bundan fazla olursa damper kullanıl-
ması gerekir. Damperler ise ses yaratma potansiyeli 
taşıdıklarından, dikkatli olunması gereklidir [6].

Simetrik olmayan kanal sistemlerinin boyutlandı-
rılmasında eş sürtünme yöntemi kullanılabilir; kısa 
ve uzun kolların bulunduğu sistemlerde damper kul-
lanımı yerine, kısa kollardan daha büyük sürtünme 
kayıpları yaratılarak, sistemi dengelemek mümkün-
dür. Bu amaçla, sistemde bazı kollarda daha büyük 

özgül sürtünme kayıp değerleri kullanılabilir. Kanal 
sisteminin ne kadar iyi tasarlandığına bakılmaksızın, 
yine de gerekli yerlerde özellikle ana kollardan ayrı-
lan kolların başlangıcında veya plenum (hava topla-
ma kutusu) çıkışlarında ayar damperleri kullanılması 
tavsiye edilir [6].

Eş sürtünme kaybı metodu optimum maliyeti hedef-
lemez. Ara sıra sistem dengesi için damperler önemli 
olur. Basit hesabından dolayı, eş sürtünme kaybı me-
todu genellikle düşük basınçlı sistemlerde, yüksek 
hızdan kaynaklanan hava kökenli gürültünün problem 
olmadığı küçük kanal sistemlerinde kullanılır [7].

2.3. Eşit Hız Yöntemi (EHY)
Tecrübe ile optimum bir hız seçerek, bütün kanal 
sistemi boyunca bu hızı koruyacak şekilde boyutlan-
dırma yapılabilir. Bu yöntem en çok yüksek basınçlı 
kanal sistemlerinde kullanılır. Bu kanal sistemlerinde 
havayı kullanım alanlarına dağıtmadan önce hızı ve 
sesi düşürmek üzere genişletilmiş terminal kutuları 
kullanılır. Eşit hız yönteminin kullanıldığı ikinci ana 
uygulama alanı ise endüstriyel toz toplama kanal bo-
yutlandırılmasıdır. Tozların ve tekstil endüstrisinde 
olduğu gibi elyafın taşınabilmesi için belirli bir mi-
nimum hız değeri bulunmaktadır. Dolayısı ile bu tür 
endüstriyel egzoz kanallarında hız değeri söz konusu 
sınır değerin altına düşmeyecek şekilde boyutlandır-
ma yapılır [1, 6].

Sabit hız metodu küçük partiküllerin iletildiği endüst-
ri uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Bu yöntem, 
öncelikle çeşitli hava kanalı bölümlerinde partikül-
lerin havada uçmasına gereksinim duyulan hallerde 
tecrübeyle veya hesapla elde edilen minimum hava 
hızını amaçlar. Belirlenmiş hava hızına dayanarak, 
kesit alanı ve bu sebeple kanalın ölçüleri hesaplana-
bilir ve standart ölçülere döndürülebilir [7].

3. BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKLİMLENDİRME 
    KANAL TASARIMI
İklimlendirme sistemlerinin kanal tasarımları uzun, 
karmaşık ve zaman alıcı işlemlerdir dolayısıyla pa-
ket programların kullanılması bu karmaşıklığı önle-
yecektir. Bu çalışmada, Fine-HVAC paket programı 
vasıtasıyla Şekil 1’de gösterilen örnek bir binanın ik-
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Şekil 1. Örnek Bina Mimarisi

Şekil 2. Örnek Bina İçin Soğutma Yükü Sonuçları
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limlendirme kanalları; eş sürtünme, eşit hız metodu 
ve statik geri kazanım yöntemlerine göre boyutlan-
dırılmıştır.

Kanal boyutlandırılmasında ilk adım binanın ısı yük-
lerinin hesaplanmasıdır. Örnek bina bilgileri aşağıda 
verilmiştir.

İl  : İzmir
Bina  : Konferans Salonu
Kişi sayısı  : 200 kişi
Konfor şartları : İç sıcaklık 26 °C,  φ = %50

Carrier soğutma yükü hesaplama yöntemine göre 
Fine-HVAC programında örnek bina için hesaplanan 
ısıl kazançları Şekil 2’de gösterilmiştir.

Fine-HVAC paket programında oluşturulan kanal 
sistemi tasarımı Şekil 3’de gösterilmiştir.

Kanal boyutlandırma için kullanılan 3 yöntemde de 
kanal uzunlukları ve hava debileri projelendirme aşa-
masında sabit olduğundan dolayı 3 yöntem içinde de 
bu değerler aynıdır. FineHVAC Programı ile gidiş ve 
dönüş hatları için hesaplanan kanal uzunlukları ve 
hava debileri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Xss Sistemi Yapımında Kullanılan Boru
               Malzemeleri ve Özellikleri

Devre Parçası Kanal Uzunluğu 
(m)

Hava Debisi 
(m³/h)

Gidiş hattı
1-2 6.94 8858.0
2-3 9.83 4429.0
3-4 3.00 3543.0
4-5 3.00 2657.0
5-6 3.00 1771.0
6-7 3.71 885.7
6-8 0.71 885.7
5-9 0.71 885.7
4-10 0.71 885.7
3-11 0.71 885.7
2-12 2.48 4429.0
12-13 3.00 3543.0
13-14 3.00 2657.0
14-15 3.00 1771.0
15-16 3.59 885.7
15-17 0.59 885.7
14-18 0.59 885.7
13-19 0.59 885.7
12-20 0.59 885.7

Dönüş Hattı
1-21 10.21 8856.0
21-22 3.02 7380.0
22-23 2.97 5904.0
23-24 3.02 4428.0
24-25 2.84 2952.0
25-26 4.06 1476.0
25-27 1.03 1476.0
24-28 1.03 1476.0
23-29 1.03 1476.0
22-30 1.03 1476.0
21-31 1.03 1476.0

Tablo 2’de her bir yöntem ile hesaplanan kanal bo-
yutları, kanal içindeki hava hızları, toplam statik ba-
sınç değerleri verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi 
eş sürtünme ve eşit hız yöntemleri ile hesaplanan 
kanal boyutları birbirine yakın değerlerde iken statik 
geri kazanım yöntemi ile hesaplanan kanal boyutla-
rı diğer iki yönteme göre oldukça yüksek değerlere 
sahiptir.

Şekil 3. Kanal Sistem Tasarımı
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Ayrıca, Tablo 2’de, eş sürtünme ve eşit hız yöntem-
leri ile hesaplanan kanal içindeki hava hızlarının 
hava debisi ile küçük miktarlarda değiştiği ve bu iki 
yöntemde hava hızlarının birbirine yakın değerlerde 
olduğu görülmektedir. Ancak, statik geri kazanım 
yöntemi ile hesaplanan hava hızlarının diğer iki yön-
teme göre oldukça düşük değerlerde olduğu ve kanal 
devre parçası hava debisi ile orantılı olarak azaldığı 
görülmektedir.

Yine Tablo 2’de, eş sürtünme ve eşit hız yöntemleri 
ile hesaplanan kanal devre parçalarının toplam statik 
basınçları kanal devre parçası hava debisi ile oran-
tılı olarak azalırken statik geri kazanım yönteminde 
neredeyse sabit kaldığı ve diğer iki yönteme göre ol-
dukça küçük değerde olduğu görülmektedir.

Örnek bina iklimlendirme sisteminin gidiş hattı fan 
statik basıncı eş sürtünme, eşit hız ve statik geri ka-

Tablo 2. FineHVAC Programında Her Bir Yöntem İle Hesaplanan Kanal Boyutları, Hava Hızları, Toplam Statik
               Basınç   Değerleri
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zanım yöntemleri için sırasıyla 36,82, 42,13 ve 8,04 
mmSS olarak hesaplanır. Dönüş hattı fan statik ba-
sınçları ise bu yöntemler için sırasıyla 25,94, 27,95 
ve 12,07 mmSS olarak hesaplanır.

Tablo 3’te her bir yönteme göre hesaplanan malzeme 
miktarları ve sistemin toplam maliyetleri verilmek-
tedir. Tablo 3’te görüldüğü gibi, örnek binanın kanal 
sisteminin kurulumunda eş sürtünme, eşit hız ve sta-
tik geri kazanım yöntemlerine göre sırasıyla 191,79, 
188,19 ve 296.45 m2 çeşitli kalınlıklarda çelik saca 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yine Tablo 3’te örnek binanın 
hava kanalı malzemeleri, menfezler ve fan bedelle-
rini içeren toplam sistem maliyeti eş sürtünme, eşit 
hız ve statik geri kazanım yöntemlerine göre sıra-
sıyla 32,238,74, 31,559,56 ve 53,699,05 TL olduğu 
görülmektedir. Sonuç olarak, en yüksek sistem mali-
yetinin statik geri kazanım yöntemi ile tasarlanan sis-
temde olduğu anlaşılmaktadır. Sistem maliyetinin en 
yüksek statik geri kazanım yönteminde çıkması, bu 
yöntemde diğer yöntemlere göre daha büyük kanal 
boyutlarının hesaplanması, buna bağlı olarak kanal 
yapımında daha kalın ve daha fazla çelik saca ihtiyaç 
duyulması ve kalın çelik sac fiyatlarının daha pahalı 
olmasından kaynaklanmaktadır.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, iklimlendirme sistemlerinin kanal ta-
sarımlarının yapılmasında yaygın olarak kullanılan 
eş sürtünme, eşit hız ve statik geri kazanım yöntem-
lerine göre örnek bir binanın iklimlendirme kanalları 
FineHVAC programı ile boyutlandırılmış ve ekono-
mik açıdan değerlendirilmiştir. Bu üç yöntem ile ya-
pılan analizlerde ulaşılan bulgular aşağıdaki gibidir;

• Üç yöntemde de kanal devre parçası uzunlukları ve 
bu kanal devre parçalarından geçen hava debileri 
sabit alınır.

• Statik geri kazanım yönteminde kanal boyutları di-
ğer iki yönteme göre daha büyük bulunur.

• Eş sürtünme ve eşit hız yöntemleri ile tasarlanan 
kanallar içinde hava hızı neredeyse birbirine eşit 
ve sabit hızlarda bulunurken statik geri kazanım 
yöntemi ile tasarlanan kanallar içindeki hava hızla-
rı kanal devre parçalarındaki hava debisi ile orantı-
lı olarak azalmaktadır.

• Eş sürtünme ve eşit hız yöntemleri ile hesaplanan 
kanal devre parçalarının toplam statik basınçları 
kanal devre parçası hava debisi ile orantılı olarak 
azalırken statik geri kazanım yönteminde neredey-
se sabit ve diğer iki yönteme göre oldukça küçük 
değere sabittir.

Tablo 3. Örnek Binanın İklimlendirme Kanal Sistemi İçin Her Bir Yöntemle Hesaplanan Malzeme Miktarları 
              ve Tutarları
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• Gidiş hattı fan statik basıncı eş sürtünme, eşit hız ve 
statik geri kazanım yöntemleri için sırasıyla 36,82, 
42,13 ve 8,04 mmSS olarak hesaplanır. Dönüş hattı 
fan statik basınçları ise bu yöntemler için sırasıyla 
25,94, 27,95 ve 12,07 mmSS olarak hesaplanır.

• Eş sürtünme ve eşit hız yöntemlerinde kanal sis-
temi yapımı için neredeyse eşit miktarlarda çelik 
saca ihtiyaç duyulurken statik geri kazanım yönte-
minde diğer iki yönteme göre yaklaşık 1.5 kat daha 
fazla çelik saca ihtiyaç duyulur.

• Eş sürtünme ve eşit hız yöntemlerinde örnek bi-
nanın toplam sistem maliyeti neredeyse eşit mik-
tarlarda olmasına rağmen statik geri kazanım yön-
teminin toplam sistem maliyeti diğer iki yönteme 
göre 1,7 kat daha fazladır.

Sonuç olarak; ekonomik açıdan, statik geri kazanım 
yöntemi ile tasarlanan iklimlendirme sistemleri eş sür-
tünme veya eşit hız yöntemlerine göre tasarlananlar-
dan çok daha yüksek maliyetlere sahip olmaktadır.
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