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Özet
Geleneksel havalandrma yöntemleri, bu çalşmaya temel dayanak
oluşturmaktadr. Geçmişten günümüze kadar rüzgâr enerjisi; yenilebilen
enerji kaynaklarn arasnda, her türlü yerleşimlerin tasarmnda ve
uygulamasnda kullandğ için, araştrmann en önemli hedef olarak
incelenmiştir. Milattan 4y.y önce ARASTU ve Milattan 1y.y önce Romal
mimar VİTERİYUS, kentsel tasarmnda ve mimarlkta rüzgâr enerjisinin
yönetiminden bahsetmişlerdir. Binalarn en önemli doğal havalandrma
yönetimi Rüzgâr Bacasnn soğutma sistemi olarak, değerlendirmesi
amaçlanmaktadr. Dolaysyla rüzgâr bacas İran’n scak, kuru ve nemli
iklimin yerel mimarlğnda tamamen görünmektedir. Yüz yllar boyunca
İran’n kuru-scak ve nemli-scak bölgelerinde, iklimsel koşullara ve hava
şartlarna göre tasarlanmş kentler örnek olarak alnmştr. İran’n
geleneksel mimarlğ çeşitli bölgelerde güneşle, rüzgârla, nemle, soğukluk
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soğuklukla, scaklkla ve bütün havalar şartlaryla direk etkilenmektedir.
Modern mimarlğ yaygnlaşrken, içsel s konforu sağlayan makine
tesislerin kullanmas çoğaldğ, dolaysyla binalarda, iklimsel tasarm
giderek azald. Ancak son ylarda bilimsel ve sağlkl bilinçlenmelerden
dolay geleneksel ve iklimsel uygulamalar dikkate alnmştr. Dolaysyla
araştrmann çoğu vurgular; doğal ortamlarla uyum sağlayan bir
teknolojik sisteminin kullanlmas, sanayi atğnn geri kazanlmas, güneş,
rüzgâr ve su gibi geri dönüşebilen enerjilerin tüketilmesi üzerinde temel
dayanak oluşturmaktadr.
Sonuç olarak rüzgâr bacas performansn değerlendirirken, karmaşk
teknolojik çözümlerin yerine, geleneksel doğal havalandrma yöntemlerin
modernizasyonu
mevsimlere

gerekmektedir.

göre,

doğal

Dolaysyla

havalandrma

rüzgâr bacas
aracyla binann

farkl
s

konfor koşullarn sağlar, insan ve çevre sağlğna katkda bulunur.
Anahtar Kelimeler: İç mekân Havalandrmas, Doğal havalandrma,
Rüzgâr enerjisi, Rüzgâr bacas
Giriş
Son ylarda dünya çapnda, rüzgâr enerjisi kullanmnn yllk ortalama
oran, yaklaşk yüzde 30 rapor edilmiştir [1]. Ayn zamanda dünyann en
yüksek miktarda tüketilen doğal enerji kaynağdr. Dolaysyla 2001
ylnda dünyadaki toplam rüzgâr enerjisi kapasitesi 24,000 MW olmuştur.
Çevrenin koruma ve Sera Gazn üretimini engelleme bakmndan, rüzgâr
enerjisinin tüketimi, karbondioksit üretimini büyük miktarda düştürebilir.
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Diğer dikkatte çeken bir konu; yenilenebilir enerji türleri arasnda rüzgâr
enerjisinin ilk yatrm maliyeti düşüktür. Teknolojinin genişlenmesi,
türbinlerin artmas ve rüzgâr enerjinin kullanma kstlamalarn çözülmesi
ile birlikte maliyete çarpc bir azalma söz konusu olabilir. Günümüzde
fosil yaktlardan üretilen elektrik, rüzgar türbinleri üretilen elektrikten
daha ucuzdur.
Dünyann toplam enerji tüketiminin büyük yüzdesi bina stma ve soğutma
ile ilgilidir. Son ylarda uygun ve etkili yöntemlerin uygulanmas, dünya
fosil yakt rezervlerinin minimum kullanm ve yenilenebilir enerji
maksimum kullanm mimarlarn ve mühendislerin dikkatini çekmiştir.
Bu çalşmada doğal havalandrma verimliliğinin çoğalmas, önceki
kstlamalarnn çözülmesi, rüzgâr bacas doğal havalandrmann en
belirgin yöntemi olarak yeniden kullanlmasna katkda bulunmak
amaçlamaktadr.
Araştrmann ilk bölümünde havalandrmann tanm, doğal havalandrma
yöntemleri ikinci bölümünde ve üçüncü bölümünde ise rüzgâr bacasnn
tanm, işlevi ve performans açklanacaktr.
Havalandrma
Kapal bir alann havasn değiştirmek amac ile hem farkl araçlar ve
değişik yöntemleri kullanarak dştan içeriye doğru temiz hava alnmas,
havalandrmaya yönelik bir işlemdir. Kapal bir alanda kirli havay temiz
havayla değiştirmek ve içsel sağlğnn koşullarn sağlamak için sadece
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mekanik havalandrma sistemlerini kullanarak değil, belki geleneksel
yöntemlerle mümkün olduğu görünmektedir. Hâlbuki havalandrma;
zararl gazlara, buhar ve dumana, karş dengesiz bir koruma sağlamaktadr.
Öte yandan etkin havalandrma yöntemi, insanlar rahatszlğa bulaşmadan
temiz bir nefes alabilme alan sağlar. Genellikle Klima, soğutucu ve diğer
mekanik cihazlar kullanmadan, taze ve ferah havann dştan içsel
mekânlara doğru, girmesini sağlayan Doğal Havalandrma, hem enerji
tasarrufu konusunda, hem de insan sağl önemsemesinde belirgin bir rol
almaktadr. Dikkate çeken diğer bir konu; endüstriyel yöntemleri hiç
kullanmadan, binalarn s konfor şartlarn sağlayan Pasif Soğutma
kavramdr. Örneğin iç mekânlarda mekanik havalandrma cihazlarn
yerine farkl boyutlarda pencereler inşa etmek verilebilir.
Genellikle, doğal havalandrma basit bir şekilde uygunlaşmasndan dolay
karmaşk mekanik havalandrmaya karş çoğu insanlar tarafndan tercih
edilmektedir. Farkl işlevlere sahip olan ortamlarn ve iç mekânlarn uygun
bir biçimde doğal havalandrmas için baz tedbirler alnmas
gerekmektedir. Büyük boyutlarda olmayan odalarn doğal havalandrmas
daha etkilidir. Mutfaklar gibi özel havalandrma ihtiyac duyan iç
mekânlar için doğal havalandrma uygun bulunmamştr. Bir taraftan
rahatsz eden hava akşlarn engellemek ve diğer taraftan snan ve
yükselen havann dşar çkmas için pencereleri daha yüksek seviyelerde
inşa edilmesi mümkün olduğu kadar önerilir. Genellikle yaygn rüzgâr
doğru ve ters yönünde farkl basnç yaratğ için, hava akş gerçekleşiyor.
Dolaysyla bu özellikten yararlanmak amacyla binalarn inşa aşamasnda
baz koşullar göze almak gerekmektedir[2].
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Doğal Havalandrma yöntemleri; Günümüzde doğal havalandrma
işlevini gerçekleştirmek için farkl şartlara göre aşağdaki belirlenmiş
çeşitli yöntemler gibi tedbirler kullanmaktadr.


Gölgelendirme, gün boyunca şiddetli şnma karş, revaklar veya
saçak gibi ögeler ve alanlar oluşturulmas. Böylece güneş ve gölge
arasnda oluşan scaklk farkndan yararlanarak uygun bir doğal
havalandrma gerçekleşebilir. Örnek olarak İran’n geleneksel
mimarlk yöntemlerle biçimlenmiş kentlerinde kullanlan SABAT
ögesi verile bilir[3].

Resim 1, İran’n kuru-scak kentlerinde kullanlan SABAT [3].
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 Esintiyi yönlendirme, inşa aşamasnda: binalarn rüzgâr akşn yönüne
doğru eğilmesi ve etkin hava akşn üretilmesi için karşlkl pencereler
oluşturulmas gibi tedbirlerin alnmas. Örneğin uzun ve ensiz
sokaklarn tasarlanmas verilebilir.
 Rahatsz eden rüzgâr akşn engellenme, hem şiddetli akş
azaltmak, hem de etkin bir manzaray oluşturmak için yoğun yeşil alan
dikilmesi.
 Havan nemlendirme, insan sağlğ ve s konfor bakmndan,
kullanacak esintiyi serin ve nemli alnmasnn gerektiği için binalarda
havuz tasarlanmas.
 Kubbeli formlar kullanm, kubbe biçiminde inşa edilen çatlar her
zaman esinti akşn içeriye doğru yönlendirmektedirler. Ayrca
çatlarn farkl bölümlerinde, güneş şnmn şiddeti ayn olmadğ için,
scaklk fark oluşur, dolaysyla hava akşn sebep olur.
 Yüksek termal kapasitesine sahip olan malzemelerin kullanm,
tuğla veya samanl çamur gibi geleneksel malzemeler scak havann
yaltkanlar olarak önerilmektedirler.
 Termal bacalar oluşturma, iç mekânlarn havalandrma sisteminin
kolaylaştrmak için ve böylece scak havann dşa doğru çkmasn
sağlamak için scak bölgelerde bir çkş bacas konulmaktadr.
 Avlu kullanm, Avlularn iklimsel davranşlarndan kaynaklanarak,
yoğun

yeşile

ve

su

havuza

sahip

olduklar

scaklğa ve yüksek neme sahip olan hava üretiyorlar[2].
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Rüzgâr Bacas
Havalandrmann en doğal yöntemi, rüzgârn akş hzyla ve yönü ile
tasarlanmş, rüzgâr bacas önerilmektedir. Sçak rüzgâr, bacann içinde
bulunan duvara çarparak aşağya doğru yönlendikten sonra, bahçedeki
bulunan havuz aracyla serinleyen sok havay vakum yöntemi ile yaşam
ortamna yönelik çeker ve dolaysyla oday serinletir. Nem oran yüksek
olan bölgelerde scak rüzgâr sadece kuru koridordan geçilmektedir, yani
havuzu hiç kullanmadan iç mekânlara yönleniyor. Rüzgâr bacas; tuğla,
kerpiç,

çamur,

sva

ve

ahşap

gibi

geleneksel malzemelerle

biçimlenmektedir. Dolaysyla inşa ve maliye bakmndan, rüzgâr bacas
bütün iklimsel şartlarna uyum sağlayan, geleneksel kentlerin belirgin
öğesi olarak farkl coğrafik, bölgelerde çeşitli formlarda tasarlanmaktadr.
Rüzgâr bacas görünüş bakmndan, farkl tiplerde snflandrlyor.1. Tip;
rüzgâr bacasnn en basit tipi olarak tek yönlü tasarlanmaktadr. Çatda
şömine bacas gibi çok küçük ve basit inşa edilirse de, maliye bakmndan
iç mekânlarn havalandrmasnda çoğunlukla tercih edilen tiplerdendir. Bu
yöntemde şiddetli hortumlarn ve frtnalarn zararn engellemek için
rüzgâr bacas sadece uygun esinti ve serin hava akşna yönelik inşa
edilmesi ve başka kanatlarda kapal olmas gerekmektedir. Baz
zamanlarda tek kanall rüzgâr bacas, rahatsz eden ve şiddetli olan
rüzgârlarn ters yönünde oluşuyor.
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Resim 2, Rüzgâr bacas 1. Tipin görünüşü.

Resim 3, Rüzgâr bacas 1. Tipin plan[4].
2. Tip; iki yönlü bir biçime sahip olan rüzgâr bacas, birbirine ters dönen
iki ince ve uzun girişlerden oluşmaktadr. 3. Tip; üç yönlü tasarlanan bu
tip, farkl üç cepheden hava akşn kullanmaktadr. 4. Tip; dört yönlü
rüzgâr bacas olarak diğer tiplere göre daha detayl ve kapsaml biçimde
oluşmaktadr. Genellikle, iç kanallar tuğla, ahşap veya alç ile çeşitli
bölümlere ayrmaktadrlar[4].
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Resim 4, Rüzgâr bacas 2. Tipin görünüşü.

Resim 5, Rüzgâr bacas 2. Tipin plan[4].
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Resim 6, Rüzgâr bacas 4. Tipin görünüşü[4].

Resim 7, Rüzgâr bacas 4. Tipin plan[4].
5. Tip; çok yönlü bir rüzgâr bacas olarak iklimsel koşular bakmndan
hava şartlar müsait olan bölgelerde kullanmaktadr. 6. Tip; kübik biçime
sahip olan diğer tiplerden farkl olarak dş formu silindir şeklinde
tasarlanarak, yuvarlak boru gibi görünmektedir. Ancak iç kanallarn çok
yönlü tipi ile ayndr[5].

Resim 8, Rüzgâr bacas 5. Tipin görünüşü[4].
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Resim 9, Rüzgâr bacas 6. Tipin görünüşü[4].
Rüzgâr Bacas İşlevi
Geleneksel yaşam tarzlar bakmndan, evlerde rüzgâr bacas bulunmas,
ailelerin ünlü ve zengin olduklarn temsil edermiş. Ayrca küçüklüğü ve
büyüklüğü ev sahiplerin ekonomik durumuyla bağlantlymş. Bu yüzden
bir kent veya her türlü yerleşmeyle karşlarken, rüzgâr bacalarn dş
formlarna göre, ilk bakşta her ailenin ekonomik ve zenginlik durumu
tespit edilmesi mümkündür. Çöl gibi Kuru-scak hava şartlarna sahip olan
bölgelerin kalbinde bulunan evler için, rüzgâr bacas nefes alabilecek tek
bir araç olarak en uygun havalandrma yöntemidir. Ayn zamanda
odalarda, bodrumda ve evin bütün yaşamsal yerinde taze ve temiz bir hava
akş sağlar. Böylece rüzgâr bacasnn daha etkin bir performans için en
uygun hava akşna yönlendirmesi gerekiyor. Rüzgâr bacasnn temel
işlevi iki bölümde özetlenmiştir. Birincisi, soğuk ve temiz hava akşn, iç
mekânlara doğru yönlendirmesi, ikincisi ise kirlenmiş ve scak havay
vakum etkisiyle dşarya gönderilmesidir[4].
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Rüzgâr Bacas Birleşenleri
Genellikle rüzgâr bacas; vücut, raflar, klç, çeşme ve çat gibi beş ana
bölümden oluşmaktadr. Vücut; rüzgâr bacas çoğunlukla 1m-2.5m
arasnda bir derinliğe sahiptir ve ayn zamanda daha fazla kuvvetli olduğu
için her yarm metrelik mesafelerde dayankl ahşap konulmas gerekiyor.
Klç (Pâye); rüzgâr şiddetine karş kesici bir öğe olarak tasarlanrken,
ayrca mimarlk bakmndan da faydalar bulunmaktadr. Örneğin rüzgâr
bacas cephesinde görünüş özelliği olarak ve biçimlenişinde kuvvet
yaratan bir birleşen olarak alglanmaktadr. Çeşme; iki klç arasndaki,
40cm- 60cm genişlik, çeşmedir. Rüzgâr bacasnn çeşme says, hiçbir
zaman çift say olmadan, oda genişliğine ve rüzgâr akş şiddetine bağldr.
Çat; rüzgâr bacasnn üst ksm, ÇAPİLE aracyla veya merdiven çats
biçiminde

kapatlyor,

ayn

performansna daha yardmc oluyor[6].

Resim 10, Rüzgâr bacas birleşenleri [4].
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Resim 11, Rüzgâr bacas birleşenleri [7].
Rüzgâr Bacas Performans
İç mekânlarn havalandrmas için çeşitli formlara sahip olduğuna ve farkl
iklimsel bölgelerde kullanmna rağmen, rüzgâr bacas performansnda iki
temel çalşma yöntemi görünmektedir.


Çeşmelerin Çekişi ve Vakumu

Rüzgâr, çeşmelere çarparken, yoğun hava akş olduğu için diğer yönde
basnç farklğ oluşuyor, bu yüzden scak ve kuru hava akş aşağya doğru
yönlenir (çekiş) ve ters yönde odann kullanmş havas dşa doğru çekilir
(vakum). Bu arada havuz aracyla temizlenmiş ve nemlendirilmiş hava iç
mekânlara doğru yönlendirilir.
 Scaklk Farklğ
Rüzgâr bacas performansnda, uzmanlarn daha az dikkatini çeken ikinci
yöntemdir. Aslnda rüzgâr akş olmadğ zaman, rüzgâr bacas scaklk
farkllk prensibi ile çalşmaktadr. Gün boyunca, rüzgâr bacasnn vücut
ksmnda buluna hava, güneş aldğndan dolay snyor ve yukarya doğru
yükseliyor.
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Duvarlarda

depolanmş

scaklktan dolay snyor.

Bu devir, dş

hava ve duvar scaklğnn eşitliğine kadar devam etmektedir. [7] Baz
bölgelerde zemin katta bir havuz oluşturma imkân olmadğ için kanal
suyu bodrum katta akyor ve rüzgâr bacasnn kanallar üzerinden
geçiyor[4].

Resim 12, Rüzgâr Bacas Performans[4].

Resim 13, Rüzgâr bacas ve kanat suyu[4].
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Sonuç
Bütün teknolojik gelişmelere rağmen, Rüzgâr Bacas geleneksel
mimarlğn kimlik kazandran bir parças olarak havalandrma sisteminin
tamamlayan ve binalarn soğutma ihtiyacn karşlayan önemli bir
faktördür. Ayn zamanda bir taraftan iklimsel uyumundan dolay enerji
verimliğini artmaktadr, diğer taraftan geri dönüş malzemelerle yaplmas
maliye bakmndan bir kazanç sağlamas görünmektedir. Dolaysyla
rüzgâr bacas; kuru-scak bölgelerin binalarnn ve büyük ölçüde
kentlerinin

sürdürebilirliğini

saptanmaktadr.

Sonuç

sağlayan
olarak

önemli

bir

nesne

olarak

rüzgâr bacas performansn

değerlendirirken, karmaşk teknolojik çözümlerin yerine, geleneksel doğal
havalandrma yöntemlerin modernizasyonu gerekmektedir. Dolaysyla
rüzgâr bacas farkl mevsimlere göre, doğal havalandrma aracyla binann
s konfor koşullarn sağlar, insan ve çevre sağlğna katkda bulunur.
Örneğin First zero-emission ofis binas verilebilir.

Resim 14, First zero-emission, çevre döştü bir ofis [8].
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Resim 15, First zero-emission, çevre döştü bir ofis [8].
A. Rüzgâr bacas; yaz mevsiminde havalandrma arac.
B. Güneş kolektörler; scak su ve elektrik üretim arac.
C. Yüksek miktarda s yaltm.
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