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raPor Kum Mucit Firması tarafindan tasallanıp iirgtiten tasamıfiıı bşru iie, stanıiari borunun iç
geçişi siirşlerinin karşılaştırılınasl .ıııuçl ile hazrlanmıştu.

uüzuxnĞi

KumMucit Firnıası hiinyesinde brılurran 9 72 lll geırişliğ*. .82 m derinliğıne Yg ?,83 ıl1
1 05,079

-t

ın, hacminde bir odada yapılınıştır. Deney odasının 9 i2 m genişliğe ve J R? m
iki duvarıırn dış yiizeyi, dış oı-tama doğrııdaa türHas etınektşür Deney oda_ır, ,lrşıç veya

bir yahtıına sahip degildiı

lçrdç 0,4 ın genişliğe, 0"34 tİ} derinliğe Ye t}"6.1 lll ytlkseklige schip, kovalı standart bit,
Deney sobası ü,ü87ü4 ııı] haçmindç olup, alt Ye üst tarafrag kapanlabiien hava

Standart deney diizeneğınde lSl kaynağn olarak standart soba iie birlikte, standaıt 1 J Am çapında
5 tJ+ ln uzınluğuada bonılar kullanrlıııışhr Gtatiklerin çiziminde standart deney dtızeneği_

şlarak adlandınlmıştır Staildart deney düzeneğinde bulunan 0 ]g m uzuntuğundaki standart
Yerine Kıım h4ucit Firması tarafindan tasarlanıp imal edilen tasarııı{lu ısı boruşunun takılması

ısı kaYna§ ise, tasamıüu bşru çlarak isimleııdirilmişir. Ay,ıı gıın içerisinde sadşce bir ısı
deneyler yapdmıştlf Tasamrflu baru 0,79 ıİt ııznulugund4 a"265 İ}1 çapında ve iç kısmı helezon

bir lıonıdrır Şekil l de tas*rrtığrı bonı Ye 1ç helezonu, şeki1 2 de staııdarf denev düzeneği, Şçkil 3
denev diizeneği baca çıkış resimiefi verilnıiştiı,,

T
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iki tıonı içinde deneylerde J kg kömtiı, 2 kg kıını
sobanın

odun ve amaçlı 0 5 kg bez kuliaaıiınıştırfutuştıııulması ile başlayı p sobaşın söımesl ile §oİİ buimuştur. Deneyleredi S ortam, ıç Ortaffi duvar sotıa ve boıu yüzöy stcaklıklan öİ çlilerek kayıt aitına alrnmıştıI iytızty leri, soba yıizeyi Ye boırr rçü duman srcaklıklaı her 1 ü
c

Boru duman
dakikada bir ölçülerek kayıtİçI sıcaklıklarının ölçüınü Şekii 2, de görilldüğü gtbi1Çille yerleştirilen 4 faklı ııolladan deiini

caklık
termokupllar ile yapılmıştır. Her bir tennokııpldan geleı sıcaklıkgöstergesinden Deneyler boyunca soba yüzey sıcaklığı Optrisiİe kayıt altına alrnmı PI 450 ınodel bir
ştır Dış Oİtam sıcakiığ t §aat afa iie öiçüerek kayıt a]trna alrnmrştırboıu içinde deney ler 0 -a2 Oeak 07-08 ücak

Hçr
2ü2ü ve l4- l 5 Oçak 202ü tarihleriııdeiüı ıştrr 07 08 Oçak }ü2ü tarihlerirıde yapıL derıeş_

aynı
aİ1 ierde, baça çıtrıış lİAtüla bir fan ıt 45 kmlhüflernesi yapılırırştır,

M^

tutuşturma

okıınmuşfur.

2a20,

.%- §
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ve tasarruflu boru ısı kaynakları için sobanın ve üst kapaklarının açılıp, kapatılma

ıda verilmiştir
yakıldıktan;

15 dakika sonra soba alt kapağı kapatılmıştır
0 dakika sonra tasarruflu boru klapesi kapatılmıştır

dakika sonra soba üst kapağı kapatılmıştır
180 dakika sonra soba üst kapağı yarım açılmıştır.
23O dakika sonra soba alt kapağı tam açılıp, 3 dakika sonra kapatılmıştır.

farklı tarihte yapılan deneyler sonucunda elde edilen verilerin aritmetik ortalamalarının alınması

bağlı olarak sıcaklık değişimlerini veren grafikler karşılaştırmalı olarak çizilmiştir.

ENEY SONUÇLARI
ba yandıktan itibaren soba içerisinde bulunan aynı miktardaki yakıt, standart boru ile 310 dakika,

boru ile 430 dakika sonra bitmiştir. Bu nedenle tüm grafikler standar boru ile 310. dakikaya kadar,

boru ile 430. dakikaya kadar çizilmiştir.

İçi Duman Sıcaklıkları
| 4-7'de 3 farklı tarihlerde ölçülen ve boru üzerinde farklı noktalarda bulunan termokupllar ile ölçülen

s ıcaklıkl arının aritmatik ortal ama|arı, zarrıana bağl ı o larak verilm i ştir

ü
o

ü

7ü0
6§0
6üü
§§0
500
4§0
1üü
35{}
30ç
2§t}
2t}ü
150
1üü
§ü
0

Zanıan {ilakika}

Şekil4. 1 Nolu Termokupl ile ölçülen duman sıcaklıkları

ı Staııda.ı,t Bonı
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ekil 4'de görüldüğü gibi, 1 nolu termokupl ile alınan duman sıcaklıkları her iki boru içinde

. Bu durum Şekil2'de görüldüğü gibi, 1 nolu termokupulun boruların en alt noktasında o

20. dakikada tasarruflu boru klapesinin kapatılması ile duman Şekil 1'de görülen he

geçmeye başlamıştır. Tasarruflu borunun iç helezona sahip olması ve iç yuzey alanının
göre daha büyük olması, sıçak dumanın temas alanını artırmaktadır. Bu nedenle duman

bir kısmı, tasarruflu boru yüzeyinden iç ortama standart boruya göre daha büyük oranda geçerek Ş

'de görüldüğü gibi baca dumanı çıkış sıcaklık değerlerini düşürmüştür. Yani tasaruflu boru ile iç
fazla ısı geçişi olduğundan dolayı baca dumanı çıkış sıcaklığı, standart boruya göre Şekil l 1'

gibi daha küçük değerlerdedir. Bu nedenle borular üzerindeki 2.,3. ve 4. noktalardaki

ıkları arasındaki farklar l. noktaya göre daha büyük elde edilmiştir

ğ

ğ
|e

700
65ü
600
550
5ü0
{5ü
4CIO

3§0
3ü0
250
200
150
1CIü

§ü
0

- ; .{rrtfıa\or.. icÖ c;öü.t *ra,, r- cc a,a üöı.l .trıR\İ)r-aa ğ\.İ)-öltn.+ır"ı\or-OoÖÖ*Ğı.İ
- _ _ + - _ - - _,ı - öl öl öl Öl Öl N .\ı a.İ öl il tt rt ü ta ü rt ü f') ri rt !t .rİ !İ.f

Zaınan

Şekil5. 2 Nolu Termokupl ile ölçülen duman sıcaklıkları
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Şekil 6. 3 Nolu Termokupl ile ölçülen duman sıcaklıkları

Şekil7. 4 Nolu Termokupl ile ölçülen duman sıcaklıkları

7üü
65t}
6üü
55u
5ü0
45ü
400
3§ü
3ü0
25ü
200
150
1üö
5ü

0

U

ü

Zaıııan

7üü
650
600
§50
§(ıü
,l§ü
400
3§0
3ö0
ı§0
2aA,
15ü
100
50
0

tJ

lJ
|A

Zawıan
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50

{§

{0

n35
q- 30

ş3s
ü1 1§

1ü

§

0

§aca }unıaı §ıtakiığı

ı

030609ü 2t0 24ü 27ü İüs

§lTasarruilu Boru

12ü 15ü 180

Zaıııan (üakika)

4-7 de
!. ..i l..v..gorulougu gibi her iki boru içinde tüm noktalardaki duman sıcaklıkları, 20 dakikaya

artmıştır Soba alt kapağının 1 5 dakikada, üst kapağının ise 25 dakikada kapatılması ile
duman sıcaklıkları, standart boru lçln 20 dakikadan 1 00 dakikaya kadar ouşuŞ

1 00 dakikadan soffa, 230 dakikaya kadar genelde sabit kalmıştır 2J 0 dakikadan Sonra Se So
yakıtın tükenmesi nedeni ile tüm noktalardaki duman sıcaklıkları tekrar düşmeye başlamıştır

1 0 dakikada yakıtın bitmesi ile so,ba yizey sıcaklığı J 0"C 'ye düşmüştür Sobada yakıt bittiği için
ile yapılan ölçümler aJ 1 0 dakikada bitirilmiştir

asarruflu boru için ise tüm noktalardaki duman sıcaklıkları;
20 dakikadan 60 dakikaya kadar ouŞuş trendine girmiştir 60 dakikadan Sonra 240 dakikaya kadar

kalmı
gene

ştır 240. dakikadan sonra 1Se, soba içerisindeki yakıtın tiikenmesi nedeni ile tüm
sıcaklıkları tekrar düşmeye başlamıştır 4a

J 0. dakikada yakrtın bitmesi ile soba yizey
0oC ')," düşmüştür Sobada yakıt bittiği rçln tasarruflu boru ile yapılan ölçümler 4J 0 dakikada

8'de gönildüğü gibi, tüım zaman aralıklarında tasarruflu boru ile atmosfere atılan duman
küÇük değerlerde ölÇülmüŞtür. Bu durum tasarruflu boru ile iç ortama daha fazla oranda ısı

lmasından kaynaklanmıştır 210. dakikaya kadar standart boru ile atmosfere atılan duman sıçaklı
28,6 oC iken, a

J 00 dakikaya kadar tasarruflu boru ile atmosfere atı|an duman sıcaklığı
1 5 1 1 "C dir Bu nedenle standart boru ile atmosfere atılan oıtalama duman sıcaklığı, tasarrufl boruyau

%89 oranında daha yüksektir
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Zaman

ı§tandart Boru

trTasarnıflıı Boru

İs
1§

tü
ı4

Lıt
ğlü*B
t}
aü

4
2
ü

ı §tandart Boıu

faman (Dalıtka)

*-vvvV
!..r a{ t 1ıf

annln arl, zarnana lo

Şekil 9. Soba yüzey sıcaklıkları

ve Dış Ortam Sıcaklıkları

10'da, 3 farklı tarihte ölçülen iç ortam sıcaklıklarının aritmatik ortalamalarının zamana bağlı olarak
leri verilmiştir

Şekil 10 ortam sıcaklıkl arınln zamana bağlı olarak değişimleri

1

!

]

Şob*
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lanmıştır.

içindeeibi

dir.

Sobahızlakadarsıcakl 30 artmıştırortam dakikayaher boruiki ığ1da iç01 ldüğügörü
ikihersıçakl artışıoılamdakil<ada ığınııı25 ile,ise kapatılmasıüst§1 kapağınındakikada,

tasarrufluboru l 5standaıt ,93oC,ortam içinkadara srcaklığıortalama13 ıç0 dakikaydurmuştur
1 5

oCkadarsıcakl 4 (r.J ,04ortam dakikayaileboru ortalama ığıTasarruflu iç51 ,49oC

9

8

^^o'
ı6

9.ı*J
2

1

t)

Dış Orlaııı Sıcıılilığı
ı stiiııdııt Roırı

Borıı
İtr

10

1 80 2{0

Zııııııı (Dııliiliıı)

Ytizey Sıcaklıkları

değişimleribağlı olarakŞekil 11. Dış ortam sıcaklıklarinın zamana

Şekillazerli

gibi

elkisi

1
1 5lL mesaledeıı iırı ıi ştüırtermometre ölçübirmarkaTesto eşitsıcaklıklarıyüzey

o,lıZamar,i) bağortalaınalarıaritmatiksıcaklıkduvar de ğerlerinintarihte yüzeyfarklı ölçülen
ııoktalardatiiınsıcaklboru ıklau,tasarruflu1

1,)lL- de5, yüzeygoruiouguŞekil
ierle cieı-ıeyborrıBu tasarrrıf-]udı-ıruma. 1.,apılaı-ıdaha truyuK çıkıııştırgöreboruya

rbtılıınııaktadıdao lııı as ı ıı ıııLlNile dahafarklaraZ bl.ı\,sıcaklılarınınortam geneldeçokdış

I,

1?03603t}012ü600

1
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pÜzcö

Şekil 12. 1 Nolu duvar yizey sıcaklıkları

l

15
ı"4
13
L?

,*" İ1Pls<*/ ü

=ücllıg6
çlü§

ü
3
"'
1
ç

{} 3t} 6ü 9ü ı7ü 150 180 ?|{} ?1{} 27ü 30ü 33ü 36ü 390 42fi
Zanıan (I}ıkika)

Şekil 13. 2 Nolu duvar yizey sıcaklıkları

İ§
,"*
ı3
,'2,

"*, 7|ç İ"0Y9E&
&lIgE
ğ*§

4.
3
}
ı
ü

ü 3s 6§} 9ü ı2ü 15ü 1§* ?rü 7,4ü 27* 3üAİ Ş3* §6ş 3§ü 47ü
Z*wıan {Pşkika}
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çüZc1"

,) ve 3 nolu duvar dış yüzeyleri doğrudan dış oıtam ile temas etmektedir. Ayrıca 3 nolu duvar yüzeyi Şekil
3'de görüldüğü gibi sobanın hemen arka tarafinda olup, sobaya en yakın mesafededir. Şekil |2-|5'de
görüldüğü gibi her iki boru içinde duvar yizey sıcaklıkları birbirlerine çok yakın olup, sobaya olan
uzaklıklarına bağlı olarak farklı değerlere sahiptirler.

1*ı7
1ö
1§
ı-4

.*. i_§
çı7-tğ- İ.lğ10,ş9
E8
çn İ;

ş
4
§,,
1
ü

0 §$ Eü 9ü 1,7ü 15ç ,,&* 2"Lü 24ü zvü 3.üü §3ç §6ü 39ü 4z,ç}

Zaman (Daklka)

Şekil 14. 3 Nolu duvar yizey sıcaklıkları

n§
1"4
ı3
ıİ,

^Lğ?10Y9
=8g§ü75

4
§
?
!_

$
0 30 6CI 9ü 120 15ü lso 21t} 21ü 27ü 30ü 33ü 360 39ü 42ü

Zaııı.an (Dıkikı)
Şekil 15. 4 Nolu duvar yüzey sıçaklıkları t
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Şekil 17. Termal kamem ile öiçtim görtiırtüsü (Standaıı Boru)
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Zaman (Dıkika)

emisyonları, yanma için gerekli olan havanın yetersiz o luşuna bağlı olarak yanmanm
nedeni le oluşan, tam olarak Vanamam1 gazlardan HC ar hava kirıiliglne

gazlardan biridir Şekil 9, da gorulougu gibi standart boru il çevreye daha fazla oranda H
syonları salınmaktadır.

Şekil 20. Karbonmonoksit (CO) emisyonları

emisyonları, karbon elementinin tam vanmamasl sonucunda meydana çıkan bir gazdır Co gaz|
zehirleyici, tüm canlı Varlıklara Zarar verebilecek kadar önemli Ve hava kirlil lglne yol açan

Co gazl havadaki diğer kirletici 1erle tepkim eye girerek yeryüzüne yakın yer erde oZon (o )
Sls ln oluşmasında ro oVnar Co gaz| kanda oksij en yetersiz liğin Se,bep o lduğu için bey 1n Ve

organlarda bozukluklara neden olur. Şekil 20'de görüldüğü gibi,240.d,akikaya kadar
gazı orta|ama değeri 22051,4 mg/kWh iken, tasamıflu boru ile20289 mg/kWh'dir.

standart boru

arun en önemli Çevre sorunu olan küresel ısınmada temel etkenlerden biri, artan Coz
sferde sera etkisi göstermesidir. COz gazı, tam yanmayı ifade ettigi içinde önemli bir parametredir

akıt cinsine bağlı olarak COz'nin baca gazları içerisinde yüksek oranda bulunması, yanma
gösterdiğinden dolayı tercih nedeni olmaktadır Şekil 2l'de görüldüğü gibi, tasarruflu boru

boruya göre daha fazla miktarda COzemisyonları oluşmuştur

oluşur.
1
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gazlarıNO ve 2NO gazlarının toplamından ıneydana gelmektedir, NO ve NOx gazlarının o

en miktarı, sıcaklık ve zaman olmak üzere 3 önemli faktör vardır. Yanma sıcaklığı 1600 Kelvini
yeterli oksijenin ve zamanm olması halinde, oksijen azotla reaksiyona girerek NOx'

luşturmaktadır. Bu gaz|ar atmosferde doğa| gaz çevrimine girerek, nitrik asit 1UNO:) oluşumuyl
zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. Atmosferdeki HNOı oluşumu ise asit

luşmasını etkiler. Şekil 22'de görüldüğü gibi, genelde tasarruflu boru ile daha düşük oranlardaNOx
luşmuştur.

misyonların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri;

osil kökenli yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğininooİnsan Sağlığına Etkileri" aşağıdaki başlıklar

1. Akciğer Kanseri
. Bronşit
. Kronel Bronşit
. Raşitizm
. Eklem Romatizması
. Kalp Hastalıkları
. Göz Yanmaları
. Nefes Darlığı
. Çeşitli tozlarınvücuttaki birikiminden doğan iştahsızlık ve neticesinde, vücudun zayıf düşerek

ve hastalığın vücudun direncini zayıflatınası
0. Kirli havanın altında yaşayan insanlarda aşırı derecede ihtiyarlama belirtileri görülmesi
1. Romatizma
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SoNUÇLAR
rapor Kum Muçit Firması tarafindan tasarlanıp üretilen tasarruflu boru ile, standart borunun iç

geçişi sürelerinin karşılaştırılması amacı ile hazırlanmıştır. Deneyler Kum mucit firması bünye

9,'72 m genişliğe, 3,82 m derinliğine ve 2,83 m yüksekliğe sahip, 105,079 m3 hacminde bir o

ılmıştır. Deney odasının 9,72mgenişliğe ve3,82 m derinliğine sahip iki duvarının dış yüzeyi, dış

ğrudan temas etmektedir. Deney odası, iç veya dış yüzey taraflarından bir yalıtıma sahip değildir.

0,4 m genişliğe, 0,34 m derinliğe ve 0,64 m yüksekliğe sahip, kovalı standart bir so
. Deney sobası 0,08704 m3 hacminde olup, alt ve üst taraftan kapatılabilen hava delikl

. Standart deney düzeneğinde ısı kaynağı olarak standart soba ile birlikte, standart 13 cm çapında
5,34 m uzunluğunda borular kullanılmıştır. Aynı gün içerisinde sadece bir ısı kaynağı ile deney

lmıştır. Her iki boru içinde deneylerde 3 kg kömür,2kgkuru odun ve tutuşturmaamaçlı 0,5 kg

Deneyler sobanın tutuşturulması ile başlayıp, sobanın sönmesi ile son bulmuştur

farklı tarihte aynı şartlar altında yapılan deneylerin aritmatik ortalamasının alınması ile elde edi

göre, Şekil 10'da görüldüğü gibi Kum Mucit Firması tarafindan tasarlanıp üretilen tasarruflu

le, standart boruya göre 120 dakika dahafaz|a süre iç ortama ısı geçişi olduğu görülmüştür. Aynı
standart boru ile 5,16 saaffe biter iken, tasarruflu boru ile 7,|6 saatte bitmiştir. Yukarıda be

şartlarına bağlı olarak aynı miktardaki yakıtttan, tasarruflu boru ile iç ortama yaklaşık olarak Yo3

daha uzun süre ısı geçişi olduğu görülmüştür. Şekil 8'de görüldüğü gibi, tasarruflu boru

sfere atılan duman sıcaklık değerlerinin daha küçük olduğu görülmüştür. Bu durum tasarruflu boru

ortama dahafaz|a oranda ısı geçişi olmasından kaynaklanmıştır. 210. dakikaya kadar standaıt boru

atılan duman sıcaklığı ortalaması 28,6 "C iken, 300. dakikaya kadar tasarruflu boru ile atmo

lan duman sıcaklığı ortalaması 15,1 1 oC'dir. Bu nedenle standart boru ile atmosfere atılan orta|aırıa

caklığı, tasarruflu boruya göre yaklaşık o/o53 oranında daha yüksektir. Bu sonuçlar, tasarruflu boru i
standart boruya göre daha ekonomik olduğunu göstermektedir

19'da görüldüğü gibi, standart boru ile 240, dakikaya kadar ortalama 28,6 mg/kWh HC gazı sahn

iken, tasamıflu boru ile 310. dakikaya kadar ortalama l5,1l mg/kwh HC gazı salınımı olmuştur

de görüldüğü gibi, 240.dakikaya kadar standart boru ile CO gazı ortalama değeri 2205I,4 mg/kWh

boru ile 20289 mg/kWh'dir. Şekil 2I'de görüldüğü gibi, standart boru \|e240. dakikaya
I,97 mglkWh COz gazı salınımı olur iken, tasarruflu boru ile 3l0. dakikaya kadar ortalama2,2|
COz gazı salınımı olmuştur. Tasarruflu boru İle yanmanln daha İyİ olması, COz gazı oluşum

ıştlr
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Şekil 22'de görüldüğü gibi, standart boru i|e 240. dakikaya kadar oıtalama 264,15 mg/kWh NOx gazı

salınımı olur iken, tasanuflu boru ile 310. dakikaya kadar ortalama |54,76 mg/kWh NOx gazı salınımı

olmuştur. Bu sonuçlar deney şartlarına bağlı olarak, tasamıflu boru ile atmosfere daha az oranda zararl-

emisyonların salındığını göstermektedir. Deney şartlarına bağlı olarak deneyler esnasında tasamıflr

borunun zehirleme etkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak, kullanıcı hatalarına veya hava şartlarına bağl-

olarak normal borunun zehirleme etkisi gösterdiği durumlarda, tasarruflu borununda zehirleme etkis.

ihtimali bulunmaktadır. O nedenle tasarruflu borunun firma tarafından belirtilen kurallar uygun olarak|

[ullanılması, çok büyük önem arz etmektedir. 
l
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