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Giriş
Psikrometri, nemli havan›n termodinamik özellikleri ile bu özellikleri kullanarak nemli
havadaki iﬂlemler ve ﬂartlar ile ilgilenen, termodinami¤in bir dal›d›r. Psikrometrik
diyagram, genel itibariyle kapal› mahalleri istenilen (s›cakl›k, nem) koﬂullara getirmek
amac›yla gerekli hesaplar› yapabilmek için kullan›lmakt›r. Bu mahaller, yaﬂama alanlar›
veya özellikleri gere¤i belli koﬂullarda kalmas› gereken hacimler olabilir (bilgi iﬂlem
üniteleri, tekstil malzemeleri vb.).

Dernek Müdürü / TTMD Manager
Selen Güngör

Günümüzde pek çok insan›n yaﬂam›n›n önemli bir bölümü kapal› mekanlarda geçmektedir. Bu mekanlar gerek hacim, gerekse bar›nd›rd›klar› insan say›s› olarak büyük
boyutlara ulaﬂm›ﬂlard›r. Fuar, konferans, tiyatro, sinema salonlar›n›n, al›ﬂveriﬂ ve e¤lence merkezlerinin, pencereleri aç›lmayan yüksek binalar›n vb. yaﬂanabilir halde
tutulmas› için iklimlendirme (klima) ﬂartt›r. Oteller, hastaneler, g›da, tekstil, elektronik,
ka¤›t, tütün, vb. endüstrileri de klimaya tam anlam›yla muhtaçt›r.

Neden Psikrometrik Diyagram?
Dünyada kabul edilmiﬂ araﬂt›rmalara göre, insanlar belli bir s›cakl›k ve nem aral›¤›nda
ve temiz haval› ortamlarda rahat etmektir. Bu aral›k konfor bölgesi olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Konfor koﬂullar› yaz ve k›ﬂ olarak ayr›lmal›d›r (nem %30 ile %60, s›cakl›k 20 - 27
°C). S›cakl›¤›n gere¤inden fazla veya az olmas› bo¤az kurulu¤u, gözlerde yanma gibi
rahats›zl›klara yol açmas›n›n yan›nda, fazla nem de terlemeye ve bunalt›c› bir s›cakl›k
hissine neden olur. Ayr›ca ortam›n havas› temiz ve taze olmad›r, toz, duman, polen ve
di¤er zararl› maddelerin filtre edilmesi ve temiz havay› getirip kirli havay› götürecek
bir hava dolaﬂ›m› gerekmektedir.
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Tüm Havalı İklimlendirme
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TTMD Yönetim Kurulu / Executive Board of TTMD
Abdullah Bilgin (Baﬂkan)
Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç (Baﬂkan Yrd.)
Fevzi Özel (Baﬂkan Yrd.)
H›rant Kalataﬂ (Baﬂkan Yrd.)
Dr. ‹brahim Çakmanus (Genel Sekreter)
Aytekin Çak›r (Muhasip Üye)
Cafer Ünlü (Üye)
Levent Alatl› (Üye)
Handan Özgen (Üye)
Gürkan Ar› (Üye)
Tufan Tunç (Üye)
Murat Gürenli (Üye)
49. Say›n›n Ekidir

Primer Havalı İklimlendirme
Statik ›s›tma ve/veya so¤utma yüklerinin mahallerde kullan›lan cihazlardan (örne¤in
fan-coil veya radyatör) karﬂ›lan›rken, mahal taze hava ihtiyac›n›n klima santrali ile
karﬂ›lanmas›d›r.
Tanımlar ve Psikrometrik Diyagramdaki Gösterimleri
Kuru Termometre Sıcaklığı (Kt °C)
Normal bir termometre ile yani haznesinin etraf› kuru olup hava ile temas halinde olan
bir termometre ile ölçülen hava s›cakl›¤›na denir.
Yaş Termometre Sıcaklığı (Yt °C)
Haznesinde ›slak bir bezle sar›l› termometrenin, normal hava ak›m› sa¤lan›p, hazne
etraf›ndaki hava doygunluk s›n›r›na getirildi¤inde termometrenin gösterdi¤i s›cakl›kt›r.
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Çiğ Noktası Sıcaklığı
Sabit bas›nçta so¤utulan nemli havan›n içerdi¤i su buhar›n›n
yo¤uﬂmaya baﬂlad›¤› s›cakl›¤a denir.
Entalpi (h- kcal/kg)
Kuru hava - su buhar› kar›ﬂ›m›na (›slak havaya) ›s›t›lmas›
esnas›nda verilmesi yada so¤utulmas› esnas›nda al›nmas›
gereken ›s› miktar›d›r.
Havadaki ›s› miktar›n›, belirlenmiﬂ bir referans de¤erine göre
gösteren bir ›s›l özelliktir.
Bağıl Nem (ϕ)
Mevcut havada bulunan su buhar› miktar›n›n ayn› s›cakl›ktaki
doymuﬂ havada bulunan su buhar› miktar›na oran›na denir.
Özgül Nem (gr/kg)
Mevcut havada bulunan birim miktardaki nemli havan›n
ihtiva etti¤i su buhar› miktar›na denir.
Yani mevcut ﬂartlarda 1 kg havadaki nemin gram cinsinden
miktar›d›r.
Yoğunluk (ρ-kg/m3 )
Nemli hava a¤›rl›¤›n›n, kaplad›¤› hacme oran› hava yo¤unlu¤u
olarak tan›mlan›r.
Hava yo¤unlu¤unu etkileyen unsurlar, içindeki su buhar›
miktar›, havan›n s›cakl›¤›, ve havan›n bulundu¤u rak›m ve
aç›k hava bas›nc› olarak say›labilir. Psikrometrik diyagram
üzerinde bu de¤iﬂkenlere göre havan›n yo¤unlu¤u belirlenebilmektedir.
Duyulur Isı (Qd - kcal/kg)
Nemli havadan, kuru termometre s›cakl›¤›n› de¤iﬂtirmek için
verilmesi ya da al›nmas› gereken ›s› miktar›d›r.
Gizli Isı (Qg - kcal/kg)
Nemli havadan, kuru termometre s›cakl›¤› de¤iﬂmeksizin
içeri¤indeki su buhar›n›n yo¤uﬂturulmas› yani faz durumunu
de¤iﬂtirmek için verilen veya al›nan ›s› miktar›d›r.
Duyulur ısı Oranı
Duyulur ›s›n›n (Qduyulur), toplam ›s›ya
(Qduyulur + Qgizli) oran›d›r.
Havanın Özgül Isısı (CP - Kcal/kg °C)
1 kg nemli havan›n s›cakl›¤›n› 1 °C artt›rmak için gereken
›s› miktar›na özgül ›s›s› denir.
-100 ile + 100 °C aral›¤› için,
Cp = 1,004 Kj/kg°C = 0,24 kcal/kg°C
Duyulur Isı Oranı Çizgisi (Doğrusu)
Duyulur ›s› oran› ile referans noktas›ndan geçen çizgiye
duyulur ›s› oran› çizgisi denir.
Referans noktas› psikrometrik diyagram üzerinde bulunan
ve rak›ma ba¤l› olarak yeri de¤iﬂken olan bir noktad›r. (Deniz
seviyesine göre haz›rlanm›ﬂ psikrometrik diyagramda referans
noktas› yaklaﬂ›k olarak 20 °C KT ile % 50 Ba¤›l nem e¤risi
üzerindedir.)
Psikrometrik Diyagramda Yapılan İşlemlerin Yön
Tanımlamaları
A - Havan›n KT s›cakl›¤›n›n sabit kal›p
nemini artt›¤› durum
B - Is›tma ve buharl› nemlendirme
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C - Duyulur ›s›tma
D - Absorbent maddelerle nem al›nmas›
E - Sabit kuru termometre s›cakl›¤›nda ba¤›l ve özgül
nemin düﬂürülmesi (nem alma)
F- So¤utma ve nem alma (çi¤ noktas›n›n alt›nda
so¤utulan havada görülür)
G- Duyulur so¤utma
H- Evaporatif so¤utma
İklimlendirme İşlemleri İçin Kullanılan Formüller
Isıtma Kapasitesi
Sembol : Q›s›tma
Birimi : Kcal/h
Soğutma Kapasitesi
Sembol : Qso¤utma
Birimi : Kcal/h
Nemlendirme Kapasitesi
Sembol : Qnem
Birimi : Kg/h
Hava Debisi
Sembol : V
Birimi : m3/h
Havanın Yoğunluğu
Sembol : ρ
Birimi : Kg/m3
Havanın Özgül Isısı
Sembol : Cp
Birimi : Kcal/Kg°C
Sıcaklık Farkı
Sembol : ΔT
Birimi : °C
Entalpi Farkı
Sembol : Δh
Birimi : Kcal/kg
Özgül Nem Farkı
Sembol : Δx
Birimi : Kg/kg
Not : Yap›lacak hesaplarda yukar›da verilen birimler kullan›larak iﬂlemler yap›lacakt›r.
Isıtma Kapasitesi
Q›s›tma = V x ρ x Cp x ΔT
So¤utma kapasitesi
QSo¤utma = V x ρ x Δh
Nemlendirme kapasitesi
Qneml. = V x ρ x Δx
Kabuller
• Havan›n yo¤unlu¤u: hava yo¤unlu¤u s›cakl›¤a ve rak›ma
ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir.
• Örne¤in deniz seviyesinde, 0 °C de yaklaﬂ›k 1,29 kg/m3
iken 30 °C de yaklaﬂ›k 1,17 kg/m3 de¤erindedir.
• Yapaca¤›m›z hesaplarda hava yo¤unlu¤u ortalama olarak
1,2 kg/m3 olarak al›nacakt›r.
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• Projelerde net kapasiteler hesaplarken havan›n yo¤unlu¤u
film s›cakl›¤›ndaki havan›n yo¤unlu¤u al›narak yap›lmal›d›r.
• Film s›cakl›¤› ﬂartland›rman›n baﬂlang›c›ndaki hava s›cakl›¤› ile havan›n ﬂartland›rman›n bitiﬂ noktas›ndaki s›cakl›¤›n›n ortalamas›d›r.
• Havan›n özgül ›s›s› : -100 ile +100 aras›nda çok fazla de¤iﬂmedi¤inden 0,24 kcal/kg°C olarak al›nacakt›r.
Psikrometrik Hesaplar İçin Ön Hesaplar
KIŞ için bilinenler
K›ﬂ D›ﬂ Ortam s›cakl›¤› (KT)
K›ﬂ D›ﬂ Ortam Ba¤›l Nemi (j)
K›ﬂ ‹çin ‹stenen Mahal ﬁartlar›

: 0 °C
: 90 %
: 20 °C - % 50 nem

YAZ için bilinenler
Yaz D›ﬂ Ortam s›cakl›¤› (KT)
: 33 °C
Yaz Yaﬂ Termometre s›cakl›¤› (YT) : 24
Yaz ‹çin ‹stenen Mahal ﬁartlar›
: 26 °C-% 50 nem
Mahal Isı Kazanç ve Kayıp Bilgileri
Mahal ›s› kayb›
= 19.500 Kcal/h
Duyulur ›s› kazanc› = 24.000 Kcal/h
Gizli ›s› Kazanc› = 4.000 Kcal/h
Duyulur ›s› oran› = 24.000/(24.000+4.000)
DIO
= 0,857
Hava Debisinin Hesaplanması
• Hava debisinin tayin edilmesi için, yaz d›ﬂ hava ve istenen
iç hava ﬂartlar› psikrometrik diyagramda iﬂaretlenir. (Yaz
d›ﬂ hava ﬂart›m›z 33 °C KTve 24 °C YT, mahal ﬂart›m›z
26 °C KT ve % 50 ba¤›l nem)
• Duyulur ›s› oran› çizgimizi diyagram üzerinde çizilir.
• Bu çizgiye paralel olan ve mahal ﬂart›ndan geçen çizgi
çizilir.
• Duyulur olarak so¤uttu¤umuz hava, % 90 ba¤›l nem e¤risi
üzerinde, içinde bulunan su buhar›n›n yo¤uﬂmas›yla s›cakl›¤› düﬂerek hareket eder. (Teorik olarak nemli havan›n
yo¤uﬂmas› çi¤ noktas› s›cakl›¤›nda (% 100 Ba¤›l nem
e¤risi üzerinde) olmaktad›r. Fakat pratikte yo¤uﬂma %95
ile % 85 ba¤›l nem e¤rileri aras›nda oluﬂmaktad›r. Bu yüzden yap›lan psikrometrik hesaplarda yo¤uﬂma e¤risi olarak
% 90 e¤risi kullan›lmaktad›r.)
• Mahal noktas›ndan geçen DIO çizgisinin % 90 ba¤›l nem
noktas›n› kesti¤i nokta bizim üfleme s›cakl›¤›m›z olacakt›r.
Hava debisi = duyulur ısı kazancı / (havanın
yoğunluğu x havanın özgül ısısı x sıcaklık farkı)
Hava debisi = 24.000 / (1,2 x 0,24 x (26 - 15 )
V = 7.500 m3/h
Klima-Havaland›rma cihaz›m›z›n üfleme hava debisi (mahale
verilmesi gereken hava debisi) 7.500 m3/h olarak bulundu.
Bu hava debisini mahale verirken istenilen konfor ﬂartlar›na
getirmek için, prosesin ihtiyaçlar› do¤rultusunda, ›s›tma,
so¤utma, nemlendirme kapasiteleri hesaplanacak ve bu
hesaplar sonucunda ›s›tma için kazandan besleme, so¤utma
için so¤utma grubundan besleme, nemlendirme için buharl›
olmas› durumunda, buharl› nemlendirme cihaz›ndan, sulu
nemlendirme olmas› halinde gerekli su debisini sa¤layacak
pompal› bir sulu nemlendirme ünitesinden sistemin ihtiyaçlar›
sa¤layacakt›r.
Psikrometrik Diyagramda Kış Uygulamaları
1- %100 Taze Hava Is›tma
2- %100 Taze Hava Is›tma + Sulu Nemlendirme
3- %100 Taze Hava Is›tma + Buharl› Nemlendirme
4- Kar›ﬂ›m Haval› Is›tma
5- Kar›ﬂ›m Haval› Is›tma + Sulu Nemlendirme
6- Kar›ﬂ›m Haval› Is›tma + Buharl› Nemlendirme
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%100 Taze haval› ›s›tma
1 D›ﬂ hava s›cakl›¤›
2 Mahal s›cakl›¤›
3 Üfleme s›cakl›¤›

Psikrometrik Diyagramda Kış Uygulamaları Sayısal
Örnekler
• Hesaplamada kullan›lacak say›sal veriler
• Hava debisi
: 7.500 m3/h
• D›ﬂ Ortam s›cakl›¤› (td›ﬂ)
: 0 °C
• D›ﬂ Ortam Ba¤›l Nemi (j)
: 90 %
• Mahal S›cakl›¤› (tiç)
: 20 °C
• Mahalin ›s› kayb›n›n giderilmesi için gerekli üfleme havas›
s›cakl›¤›n›n tayini
• 19.500 = 7.500 x 1,2 x 0,24 x (ΔT), ΔT = 9 °C
• Üfleme s›cakl›¤›
: 20 + 9 = 29 °C
% 100 Taze Havalı Isıtma
‹lk önce d›ﬂ ortam koﬂullar› psikrometrik diyagramda
iﬂaretlenir (1). Hava ›s›t›c› bataryadan geçerken duyulur
olarak ›s›n›r. Özgül nem sabit kalarak yatay eksene paralel
olarak üfleme s›cakl›¤›na (3) kadar ›s›t›l›r. Genel olarak
üfleme s›cakl›¤› ile bataryaya giriﬂ s›cakl›¤› aras›ndaki fark
(ΔT), formülde yerine konularak ›s›tma kapasitesi hesaplan›r.
Q›s›tma = V x ρ x c x (tüf-tgi)
tgi = % 100 taze haval› sistemlerde d›ﬂ hava s›cakl›¤›na
eﬂittir.
Q›s›tma = 7.500 x 1,2 x 0,24 x (29-0)
Q›s›tma = 62.640 Kcal/h
% 100 Taze Havalı Isıtma, Sulu Nemlendirme
D›ﬂ ortam koﬂullar› psikrometrik diyagramda iﬂaretlenir (1).
Yatay eksende (1) noktas›ndan geçen bir do¤ru çizilir. Ard›ndan mahal koﬂullar› iﬂaretlenir (4) mahal koﬂullar›ndan havay›
duyulur olarak ›s›t›p üfleme s›cakl›¤›na (5) ulaﬂ›r›z. Sulu
nemlendirme iﬂlemi esnas›nda havan›n nem seviyesi artarken
kuru termometre s›cakl›¤› azal›r psikrometrik diyagramda
sulu nemlendirme iﬂlemi sabit yaﬂ termometre s›cakl›¤›nda
gerçekleﬂir. Kuru termometre s›cakl›¤›nda meydana gelen
azalma (3) konfor ﬂartlar›ndan uzaklaﬂmam›za yol açar.
Bundan dolay› havay› neme doyurduktan sonra tekrar ›s›t›p
istenen konfor ﬂartlar›n› (4) sa¤lam›ﬂ oluruz. Bu iﬂlem
yap›l›rken ön ›s›tman›n hangi s›cakl›¤a kadar yap›lmas›
gerekti¤ini hesaplamak için mahal noktas›ndan (4) geçen
ve kuru termometre s›cakl›¤›n›n azalmas› yönünde olan yatay
do¤ru çizilir. Çizilen bu do¤runun % 90 ba¤›l nem e¤risini
kesti¤i noktadaki yaﬂ termometre s›cakl›¤›na karﬂ›l›k gelen
kuru termometre s›cakl›¤› son ›s›t›c›ya giriﬂ s›cakl›¤› olarak
al›n›r (3). Bu noktadaki sabit yaﬂ termometre do¤rusunun
yatay eksende (1) noktas›ndan geçen do¤ruyu kesti¤i
noktadaki kuru termometre s›cakl›¤› ön ›s›t›c› üfleme s›cakl›¤›
olarak al›n›r (2).
Qön›s›t›c› = V x ρ x c x (tüf-tgi)
Qön›s›t›c› = 7.500 x 1,2 x 0,24 x (21-0)
Qön›s›t›c› = 45.360 Kcal/h
Qson›s›t›c› = V x ρ x c x (tüf-tgi)
Qson›s›t›c› = 7.500 x 1,2 x 0,24 x (29-11)
Qson›s›t›c› = 38.880 Kcal/h
% 100 Taze Havalı Isıtma, Buharlı Nemlendirme
Buharl› nemlendirme iﬂlemi esnas›nda, buhar s›cakl›¤› ile
üflenen hava s›cakl›¤› ayn› kabul edilerek, psikrometrik
diyagramda kuru termometre s›cakl›¤›nda de¤iﬂiklik
olmaks›z›n, havan›n özgül nem miktar› artarak, düﬂeyde
yukar› do¤ru hareket etti¤i kabul edilir. Gerçekte konfor
ﬂartlar› için buhar s›cakl›¤› üfleme hava s›cakl›¤›ndan yüksek
olup, hem kuru termometre s›cakl›¤› hem de özgül nem
miktar›nda art›ﬂ meydana gelir. Yani üfleme s›cakl›¤›ndan
baﬂlayan ve düﬂey eksende sa¤a e¤imli bir do¤ru olarak
hareket eder. Bu do¤runun e¤imi buharl› nemlendirici içinde
bulunan suyun ilk ve son hallerindeki enerjilerin hesaplanmas›
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ile bulunur. Psikrometrik diyagramda iﬂlemler gösterilirken
d›ﬂ ortam koﬂullar› psikrometrik diyagramda iﬂaretlenir (1).
Üfleme s›cakl›¤›na (3) kadar duyulur ›s›tma yap›l›r. Mahalin
›s› kay›plar›n› ekstra ›s›tma ile sa¤lad›¤›m›zdan özgül nem
seviyesi sabit kal›p istenilen konfor ﬂartlar› sa¤lanm›ﬂ olur.
Q›s›tma = V x ρ x c x (tüf-tgi)
Q›s›tma = 7.500 x 1,2 x 0,24 x (29-0)
Q›s›tma = 62.640 Kcal/h
Qneml. = V x ρ x (Xüf-Xgi)
Qneml. = 7.500 x 1,2 x (7 - 3,2 )
Qneml. = 34.200 gr/h = 34,2 kg/h
Karışım (% 50 Taze) Havalı Isıtma
D›ﬂ ortam koﬂullar› (1) ve istenen iç mahal koﬂullar› (konfor
ﬂartlar› 20°C KT, %50 BN) psikrometrik diyagramda
iﬂaretlenir. Bu iki nokta cetvel yard›m›yla birleﬂtirilir. Kar›ﬂ›m
oran›na ba¤l› olarak bu do¤ru üzerinde kar›ﬂ›m noktas›
bulunur. % 50 taze hava için kar›ﬂ›m noktas› bu do¤runun
orta noktas›d›r. Taze hava yüzdesi artt›kça d›ﬂ mahal noktas›na,
azald›kça konfor noktas›na yaklaﬂ›r. Örne¤imiz için % 50
taze hava bu do¤runun orta noktas›d›r. Bu nokta kar›ﬂ›m
havas› s›cakl›¤›d›r (2). Kar›ﬂ›m havas›n› ›s›tmaya baﬂlayarak
yatay çizgimizi çizip mahal s›cakl›¤›m›z› (3) ve üfleme
s›cakl›¤›m›z› buluruz (4).
Q›s›tma
Tgi
Tgi
Tgi
Q›s›tma
Q›s›tma

= V x ρ x c x (tüf-tgi)
= Kar›ﬂ›m haval› sistemlerde kar›ﬂ›m s›cakl›¤›na eﬂittir.
= tiç x iç hava yüzdesi + td›ﬂ x d›ﬂ hava yüzdesi
= (20 x 0,5) + (0 x 0,5) = 10 °C
= 7.500 x 1,2 x 0,24 x (29 -10)
= 41.040 Kcal/h

Karışım (% 50 Taze) Havalı Isıtma, Sulu Nemlendirme
% 100 taze haval› ›s›tma + sulu nemlendirme iﬂleminin ayn›s›
söz konusudur. Tek fark ›s›tma iﬂlemine d›ﬂ hava s›cakl›¤›ndan
de¤il kar›ﬂ›m havas› s›cakl›¤›ndan baﬂlamam›zd›r.
Qön›s›t›c› = V x ρ x c x (tüf-tgi)
Qön›s›t›c› = 7.500 x 1,2 x 0,24 x (14,2-10)
Qön›s›t›c› = 9.072 Kcal/h
Qson›s›t›c› = V x _ x c x (tüf-tgi)
Qson›s›t›c› = 7.500 x 1,2 x 0,24 x (29-11)
Qson›s›t›c› = 38.880 Kcal/h
% 50 Taze Havalı Isıtma, Buharlı Nemlendirme
% 100 taze haval› ›s›tma + buharl› nemlendirme iﬂleminin
ayn›s› söz konusudur. Tek fark ›s›tma iﬂlemine d›ﬂ hava s›cakl›¤›ndan de¤il kar›ﬂ›m havas› s›cakl›¤›ndan baﬂlamam›zd›r.
Q›s›tma = V x ρ x c x (tüf-tgi)
Q›s›tma = 7.500 x 1,2 x 0,24 x (29 - 10)
Q›s›tma = 41.040 Kcal/h
Qnemlendirme = Vx ρ x (xüf-xgi)
Qnemlendirme = 7.500 x 1,2 x (7 - 5,2)
Qnemlendirme = 16.200 gr/h = 16,2 kg/h
Psikrometrik Diyagramda Yaz Uygulamaları
1- %100 Taze Haval› So¤utma
2- Kar›ﬂ›m Haval› So¤utma
3- Primer Haval› So¤utma
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geçen duyulur ›s› oran› çizgisine paralel çizilen do¤ru yard›m›yla
buluruz. (2) noktas› ile (3) noktas›na karﬂ›l›k gelen entalpi e¤rileri
çizilerek so¤utma kapasitemizi hesaplamak için kullanaca¤›m›z
entalpi de¤erlerini buluruz.
Qso¤utma = Vx ρ x (h1-h2)
Qso¤utma = 7.500 x 1,2 x (14,8 - 9,5)
Qso¤utma = 47.700 Kcal/h

Psikrometrik Diyagramda Yaz Uygulamaları Sayısal
Örnekler
• Yap›lan örnekler için verilen de¤erler
• Hava debisi (V)
: 7.500 m3h
• D›ﬂ Ortam s›cakl›¤› (td›ﬂ) : 33 °C
• Yaﬂ Termometre s›c. (YT) : 24 °C
• Mahal S›cakl›¤› (tiç)
: 26 °C KT - % 50 BN
• Mahal Duyulur Is› Oran› : 0,857
% 100 Taze Havalı Soğutma
Yaz d›ﬂ hava koﬂullar› iﬂaretlenir (1). Hava so¤umaya baﬂlad›¤›nda
özgül nem yo¤uﬂman›n baﬂlad›¤› noktaya kadar sabit kalacak ﬂekilde
(duyulur so¤utma) psikrometrik diyagram üzerinde hareket eder.
Yo¤uﬂman›n baﬂlad›¤› s›cakl›ktan itibaren havan›n hem nemi hem
de kuru termometre s›cakl›¤› azal›r. Yo¤uﬂma % 90 BN e¤risi
üzerinde gerçekleﬂir ve so¤uyan hava % 90 BN e¤risini takip ederek
s›cakl›¤› ve nemi azal›r. % 90 e¤risi üzerinde hangi noktaya kadar
so¤utma yapaca¤›m›za duyulur ›s› oran› çizgisini kullanarak karar
veririz. Duyulur ›s› oran› ile referans noktas›n› birleﬂtiren bir do¤ru
çizilir. Çizilen bu do¤ru duyulur ›s› oran› çizgisidir. Duyulur ›s›
oran› çizgisini paralel olarak öteleyip konfor noktam›z› (3) kesen
do¤ruyu çizip % 90 BN e¤risini kesti¤i nokta (2) üfleme
s›cakl›¤›m›zd›r. (1) noktas› ile (2) noktas›na karﬂ›l›k gelen entalpi
e¤rileri çizilerek so¤utma kapasitemizi hesaplamak için kullanaca¤›m›z entalpi de¤erlerini buluruz.
Qso¤utma = Vx ρ x (h1-h2)
Qso¤utma = 7.500 x 1,2 x (17,1-9,5)
Qso¤utma = 68.400 Kcal/h
% 50 Taze Havalı Soğutma
Yaz d›ﬂ ortam koﬂullar› (1). ve istenen iç mahal koﬂullar› (4) (konfor
ﬂartlar› 26°C KT, %50 BN) psikrometrik diyagramda iﬂaretlenir. Bu
iki nokta cetvel yard›m›yla birleﬂtirilir. Kar›ﬂ›m oran›na ba¤l› olarak
bu do¤ru üzerinde kar›ﬂ›m noktas› bulunur. % 50 taze hava için
kar›ﬂ›m noktas› bu do¤runun orta noktas›d›r. Taze hava yüzdesi
artt›kça d›ﬂ mahal noktas›na, azald›kça konfor noktas›na yaklaﬂ›r.
Örne¤imiz için % 50 taze hava bu do¤runun orta noktas›d›r. Bu
nokta kar›ﬂ›m havas› s›cakl›¤›d›r (2). Kar›ﬂ›m havas›n› so¤utmaya
baﬂlayarak yo¤uﬂma e¤risine kadar yatay çizgimizi çizip yo¤uﬂma
e¤risi üzerinde üfleme s›cakl›¤›m›z› (3) mahal noktam›zdan (4)
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Primer Havalı Soğutma
Yaz d›ﬂ ortam koﬂullar› (1). psikrometrik diyagramda iﬂaretlenir.
Primer haval› so¤utmada mahalin statik yükleri mahale konulan
so¤utma cihazlar› ile karﬂ›land›¤›ndan mahal s›cakl›¤›na kadar klima
santralinde so¤utma yapmam›z yeterli olacakt›r. Bundan dolay› d›ﬂ
havan›n entalpisi ile mahal s›cakl›¤›na (2) tekabül eden entalpi
kullan›larak so¤utma kapasitesi hesaplan›r.
Qso¤utma = Vx ρ x (h1-h2)
Qso¤utma = 7.500 x 1,2 x (17,1 - 15,5)
Qso¤utma = 14.400 Kcal/h
Sonuç olarak;
Psikrometrik diyagram gerek konforal uygulamalarda gerekse
endüstriyel uygulamalarda ortamlar›n istenilen s›cakl›k ve nem
koﬂullar›na getirilmesi için kullanmam›z gereken en önemli
materyaldir. Diyagram› iyi kullanabilmek için iﬂlem yönlerinin iyi
ö¤renilmesi ve verilen - istenen koﬂullar›n diyagramda do¤ru olarak
yerleﬂtirilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta da
hesaplamalar› yapaca¤›m›z yer neresi ise o yerin rak›m›na ait
diyagram›n kullan›lmas› olacakt›r. Deniz seviyesi için haz›rlanm›ﬂ
bir diyagramda Ankara (895 m) için hesap yap›l›rsa yapt›¤›m›z
hesaplarda belli oranlarda hata yapm›ﬂ oluruz. Konu sadece ›s›tma
ise (havan›n yo¤unlu¤unun 1,2 kg/m3 kabulü ile) bir problem teﬂkil
etmeyecektir. Çünkü ›s›tmada yapt›¤›m›z hesap s›cakl›k fark› ve
bunun için psikrometrik diyagram kullanmadan da aritmetik hesaplarla
sonuca ulaﬂabiliriz. ‹ﬂin içine nemlendirme, nem alma, so¤utma gibi
de¤erler girdi¤inde hatalar kaç›n›lmaz olacakt›r. Ayn› d›ﬂ ortam kuru
ve yaﬂ termometre s›cakl›¤› için, deniz seviyesi ile 895 m rak›m›
aras›nda, havan›n entalpisi , özgül nemi, ba¤›l nemi ve yo¤unlu¤u
farkl› de¤erler olacakt›r. So¤utma ve nemlendirme-nem alma
hesaplamalar›nda entalpi ve özgül nemi kulland›¤›m›zdan bu farkl›l›k
hesaplar›m›z›n olmas› gerekenden farkl› ç›kmas›na neden olacakt›r.
E¤er elimizde farkl› rak›mlar için psikrometrik diyagram mevcut
de¤ilse, rak›mlar aras› düzeltme faktörü tablosundan gerekli aritmetik
iﬂlem yap›larak do¤ru sonuca ulaﬂ›lm›ﬂ olunacakt›r.
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