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So¤utma kulesi

nedir?

Çal›flma

prensipleri

Yafl termometre

s›cakl›¤›

Su so¤utma kuleleri, bir sanayi

sisteminden gelen s›cak suyun,

dolgu üzerine püskürtülerek ›s›n›n

atmosfere verilmesi ile so¤umas›n›

sa¤lar.

So¤utma kulesi, içinden geçen

suyun a.) karfl›dan gelen hava ile ›s›

al›flverifli yapmas›n› ve b.) k›smen

buharlaflmas›n› sa¤lar. Böylelikle

sistemdeki istenmeyen ›s›y›

atmosfere verir. Kalan su ise

istenilen derecede so¤ur. S›cak bir

cismin üzerine su dökülerek

so¤udu¤unu düflünürsek, ›slak bir

yüzeyin so¤umas› kuru bir yüzeye

oranla çok daha h›zl›d›r. Ayn›

flekilde, su so¤utma kulesi de, kuru

tip so¤utma ünitelerinden çok daha

etkilidir. Su so¤utma kuleleri yayg›n

olarak klima sistemleri, üretim

tesisleri ve enerji santrallerinde

kullan›l›r.

Yolyap›, karfl› ak›fll› tip su so¤utma

kuleleri üretmektedir.

Karfl› ak›fll› cebri çekiflli tip su

so¤utma kulelerinde, sistemde

›s›nan su, kule içerisine al›nd›ktan

sonra, yukar›dan afla¤›ya do¤ru

nozullar yard›m› ile tüm kule oturma

alan›na muntazam olarak

püskürtülür. Bu s›rada, hava, fan

yard›m› ile cebri olarak dolgular

içerisinden yukar› do¤ru emilir.

Püskürtülen su kütlesinin kule

dolgular› üzerinde süzülürken

parçalanmas› ve emilen hava ile

karfl›laflarak havaya ›s› vermesi ve

bir k›sm›n›n buharlaflmas› ile

so¤umas› sa¤lan›r. Buharlaflman›n

gerçekleflmesi ile nemi artan hava,

kulenin en üstünde yer alan fan

yard›m› ile atmosfere at›l›r.

Bir su yüzeyinin hava temas›yla

ald›¤› ›s› ile buharlaflma dolay›s›yla

kaybetti¤i ›s›n›n dengede oldu¤u

s›cakl›k derecesidir. Ölçme yöntemi

olarak, haznesi ›slat›larak rüzgârda

kurutulan termometrenin gösterdi¤i

s›cakl›kt›r.

Bölgenizin yafl termometre

derecesini www.yolyapi.com.tr

adresinden kolayca

hesaplayabilirsiniz.

Proje yafl

termometre

s›cakl›¤›

‹flletmenin yöresel flart› olarak

projelendirmede varsay›lan yafl

termometre s›cakl›¤›d›r.

Yaklafl›m s›cakl›¤›

Yafl termometre derecesi ile kulede

so¤utulmufl suyun s›cakl›¤›

aras›ndaki farkt›r. Teorik olarak bu

fark, 0˚C olmakla beraber, pratikte

minimum 3˚C olarak kabul edilir.
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Teknoloji.

Deneyim.

Uzmanl›k:

Yolyap› Afi

Temel ilke:

Müflteri

memnuniyeti.

Yolyap›’n›n seçkin

hizmetleri:

Mühendislik ve müteahhitlik

alanlar›nda hizmet vermek

üzere1982 y›l›nda kurulan Yolyap›,

su so¤utma kulelerinin tüm

endüstriyel uygulamalar›nda

uzmanlaflm›flt›r. Dünyadaki

teknolojik geliflmeleri çok yak›ndan

izleyen Yolyap›, Türkiye koflullar›na

uygun ürün gelifltirme (ARGE)

çal›flmalar›n› da özenle

sürdürmektedir. Ayr›ca, dünyada

so¤utma sektöründeki yeniliklerin

ve geliflmelerin tart›fl›ld›¤› platform

olan Texas’daki Cooling Technology

Institute (CTI) üyesidir.

Yolyap›, proje aflamas›ndan üretime

tüm faaliyetlerinde, müflteri

ihtiyaçlar›n› esas al›r.

Farkl› ihtiyaçlar›n ve iflletme

koflullar›n›n, farkl› çözümler

gerektirdi¤ini bilir.

Kurulufllara, iflletme ve bak›m

kolayl›¤› sa¤layacak öneriler sunar.

‹htiyaç duyulan so¤utma kulelerini

en k›sa sürede teslim eder.

Kulelere servis gerekti¤inde derhal

müdahale eder ve çözüm sa¤lar.

Periyodik bak›m, onar›m, yedek

parça hizmetleri sunar.

Yolyap›’n›n temel ilkesi, su so¤utma

kulesi alan›ndaki uzmanl›¤›n›

müflterilerinin ihtiyaç ve beklentileri

do¤rultusunda onlara sunmak,

arzulanan verimlili¤i, dolay›s›yla

müflteri memnuniyetini sa¤lamakt›r.

Bu hizmetler flunlar› kapsar:

a) Kule ekspertizi:

Kulland›¤›n›z kulenin durumunu,

ekonomik ömrünü, so¤utma

ihtiyac›n›z› en uygun biçimde nas›l

karfl›layabilece¤inizi bizi arayarak

ö¤renebilirsiniz.

b) Performans testi:

Kulenizin mevcut performans›n›

ö¤renmeden yapaca¤›n›z bir

iyilefltirme çal›flmas›, sonucu

k›yaslaman›z› güçlefltirir.

Uzmanlar›m›z, iyilefltirme öncesi ve

sonras›nda, kulenizin su ve hava

debisini, girifl ç›k›fl su s›cakl›¤›n› ve

yafl termometre de¤erlerini ölçer,

k›yaslamalar› yapar, sizi bilgilendirir.

Bak›m ve revizyon:

Yolyap›’n›n uzman ekibi, su so¤utma

kulelerinizi yerinde inceler, bak›m›

ya da iyilefltirilmesi için gereken

hizmeti, h›zla ve en kaliteli biçimde

verir.
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Tafl›y›c› yap›:

Tafl›y›c› yap›, emprenyeli ahflap,

CTP pultruzyon profil, CTP panel

veya betonarme olabilir.

Tafl›y›c› yap› çeflitleri:

a. Emprenyeli ahflap

b. CTP pultruzyon profil

c. CTP panel

d. Betonarme

Su so¤utma kulesi malzeme ve elemanlar›:

Emprenyeli ahflap

CTP pultruzyon profil

CTP panel

Sessiz tip fan

Fan kanatlar›

Nozullar:

Da¤›t›m sistemindeki suyun dolgu

üzerine püskürtülmesi için

kullan›l›rlar.

Nozul çeflitleri:

a. Kademeli nozul

b. Elekli nozul

c. Papatya nozul
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Damla tutucu:

Kule içerisinde fan grubunun

bulundu¤u platform ile su da¤›t›m

sistemi aras›da yer al›r. Görevi,

nozullarda zerreciklere ayr›lan su

taneciklerinin cebri emilen hava ile

fan bacas›ndan kaçmas›n›

engelleyerek su kayb›n› önlemektir.

Su da¤›t›m sistemi:

Su da¤›t›m sistemi, kule içerisinde

damla tutucular ile kule dolgular›

aras›nda bulunur.

Su s›cakl›¤›n›n yüksek oldu¤u

yerlerde su da¤›t›m sistemi CTP

veya PP malzemeden üretilir.

Dolgu:

Su so¤utma kulesi dolgusu, hava

girifl panjurlar›n›n üzerinde ve su

da¤›t›m sisteminin alt›nda bulunur.

‹flletme suyunun kirlilik derecesine

göre PP'den mamul splash grid

(s›çratmal› grid) ve splash bigudi

(s›çratmal› bigudi) veya PVC/PP'den

mamul petek tip dolgu kullan›l›r.

Bigudi

Splash grid

Petek dolgu

Damla tutucu çeflitleri:

a. Yüksüklü damla tutucular

b. C-tipi (Sinüzoidal) damla tutucular

c. Emprenyeli ahflap damla

tutucular

d. Petek tip damla tutucular

Suyu kirli olan iflletmelerde, kolay

temizlenebildi¤inden aç›k kanal

sistemi önerilir.

Su da¤›t›m sistemi

çeflitleri:

a. PVC boru tipi

b. CTP boru tipi

c. CTP aç›k kanal

d. Emprenyeli ahflap aç›k kanal

K›sa Süreli
Çal›flma
< 10 saat

‹flletme suyunun çok temiz

ve temiz oldu¤u yerlerde

m2/m3Sürekli
Çal›flma
24 saat

‹flletme suyunun orta kirlilikte

oldu¤u yerlerde

‹flletme suyunun kirli ve çok

kirli oldu¤u yerlerde

100-200ppm

500ppm

Limitsiz

70-120ppm

300ppm

Limitsiz

PVC Petek

PP Bigudi

PP Splash

-150-240

-90-150

<90

Damla tutucu
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Ürünlerimiz:

Paket tip kuleler: 

Yolyap›

Paket Tip Su

So¤utma

Kuleleri,

alternatif-

lerine

k›yasla daha uzun ömürlü olan

camelyaf takviyeli polyesterden

(CTP) üretilmektedir. ‹flletme ve

bak›m giderleri son derece düflüktür.

Gövdesi CTP’den üretilen kulelerin,

su ile temas halinde olan di¤er

aksamlar›, korozyona  dayan›kl›

s›cak dald›rma galvanizli çelik, PVC,

polipropilen, CTP ya da paslanmaz

çeliktendir. ‹ste¤e ba¤l› olarak,

kulenin alt k›sm›nda bulunan

so¤utulmufl su toplama havuzu da

CTP’den üretilmektedir. Kulelere,

boya ve bak›m gerekmez. Kompakt

yap›da oldu¤undan, gerekti¤inde

bir yerden bir yere tafl›nabilir.

Türk Demir Döküm, Bilecik Mega Ya¤, ‹zmir

TAV, Esenbo¤a Havaliman›, Ankara Ford Otomotiv, Kocaeli

TAV, Atatürk Havaliman›, ‹stanbul Cargill, Hollanda

Ortado¤u Rulman, Ankara Anadolu Cam, Rusya
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‹nflai tip kuleler:

Yolyap› ‹nflai Tip Kuleler, ana tafl›y›c›

kirifl ve kolonlar üzerine kullan›m

yerinde monte edilmektedir.

AB G›da, Bal›kesir Asil Çelik, Bursa

fieker Fabrikas›, Adapazar› Assan G›da, Bal›kesir

Anadolu Cam, Mersin Colgate Palmolive, Kocaeli

Ant Birlik, Antalya Consolidated Jordanian Co., Ürdün

fieker Fabrikas›, Eskiflehir

Hidrojen Peroksit, Bal›kesir

‹skenderun Demir Çelik, ‹skenderun

National Sugar Co., Suriye

Kulenin tafl›y›c› ana konstrüksiyon

malzemesinin belirlenmesinde,

ekonomik ömür, yat›r›m maliyeti ve

yap›m süresi belirleyicidir. Yayg›n

olarak CTP pultruzyon profil ve

emprenyeli ahflap  ana tafl›y›c› olarak

kullan›lmaktad›r. Betonarme de ayn›

amaçla kullan›labilir. Kulenin su ile

temas halinde olan di¤er aksamlar›,

korozyona dayan›kl› s›cak dald›rma

galvanizli çelik, PVC, Polipropilen,

CTP ya da paslanmaz çelikten oluflur.

7



2
0

0
9

•
Ta

n
›t

›m
 G

ra
fi

k
 (

2
1
2
) 

5
1
3
 3

4
 5

2
/5

3

Referanslar›m›z: Yurt içi referanslar

Müflteri Bulundu¤u Debi Y›l
yer (m3/sa)

Ere¤li Demir ve Çelik Fabrikalar› T. A. fi. Kdz. Ere¤li 625 2009

Tamek G›da Bal›kesir 920 2009

Tüprafl ‹zmir 12000 2008

TAV Atatürk Havaliman› (Genel Sistem Dizayn›) ‹stanbul 570 2008

Seafl Elektrik Üretim ve Tic. A.fi. Manisa 10150 2008

Hilton Mersin Mersin 400 2007

Karum Aliflverifl Merkezi Ankara 300 2007

Asil Çelik (Ore ‹nfl.) Bursa 700 2007

Honda Kocaeli 220 2007

Türk Demirdöküm Bilecik 450 2007

Türkiye fieker Fab. Eskiflehir 1500 2007

Cer Çelik ‹zmir 6400 2006

Trakya Yeniflehir Cam San. Bursa 2000 2006

Ford Otosan Kocaeli 200 2006

Koç Haddecilik Mersin 1000 2006

Air Liquide (‹sdemir) ‹skenderun 3200 2006

Bosch Sanayi A.fi. Bursa 320 2005

Kale Yap› (AVM) ‹stanbul 600 2005

Kroman Çelik Kocaeli 2450 2005

Ortado¤u Rulman San. ve Tic. A.fi. Ankara 668 2005

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.fi. Tekirda¤ 1500 2005

Colgate Palmolive Kocaeli 570 2004

Ere¤li Demir ve Çelik Fabrikalar› T.A.fi. Kdz. Ere¤li 5400 2002

Yurt d›fl› referanslar

Cargill Benelux B.V. Hollanda 660 2008

Ruscam LLC Rusya 80 2008

Chimic Agri Tunus 160 2007

Advanced Chemicals M›s›r 150 2007

Anadolu Cam San. Ukrayna 420 2007

Fenco S.p.A. Gürcistan 460 2006

National Sugar Co. Suriye 3600 2006

Egybelg Co. M›s›r 2000 2006

Pirelli (Çelikord A.fi.) Romanya 100 2006

Hod Metal Israil 1600 2006

Anadolu Cam San. Rusya 420 2005

Ruhrkuhlturm GmbH Almanya 35 2005

Cargill (Polska) Sp. z o.o. Polonya 300 2005

Cargill Rusya 1600 2005

Consolidated Jordanian Co. Ürdün 1500 2005

Lukoil Rusya 1200 2005

Trakya Cam  Bulgaristan 3000 2004

Proko Müh. (Vestel) Rusya 40 2004

Gap Pazarlama (Çal›k Holding) Türkmenistan 525 2002

El Maimani Suudi Arabistan 19 2000


