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SEMBOL L ĐSTESĐ 

�� ��ş����                                                    : Taşınım yoluyla zamana bağlı ısı geçişi, [W] 

�� �ş����                                                                : Işınım yoluyla zamana bağlı ısı geçişi, [W] 

�� 
���
�            : Đletim yoluyla zamana bağlı ısı geçişi, [W] 
A      A      A      A          : Isıl yük kesit alanı, [m2] 
DDDD    : Isıl yük çapı, [m] 
���                                            : Toplam ısı geçiş katsayısı, [W/mK] 
���                                            : Toplam ısı ışınım katsayısı, [W/m2K] 
���                                            : Toplam ısı taşınım katsayısı, [W/m2K] 
�                : Yayma katsayısı, emisivite 
�            : Stefan-Boltzman sabiti [J/sm2K] 
����                                    : Fırın set sıcaklığı, [0C] 
mmmm    : Isıl yükün kütlesi, [kg] 
cccc    : Isıl yükün özgül ısısı, [J/kgK] 
BiBiBiBi    : Biot sayısı 
FoFoFoFo    : Fourier sayısı 
�ç�                                        : Çiğ noktası basıncı, [Pa] 
��ü!��    : Yüzey basıncı, [Pa] 
"    : Bağıl nem 
К : Kütle geçiş katsayısı [cm2/s] 
E : Çıkış Voltajı [V] 
C : Isı akısı sensörü kalibrasyon faktörü [W/m2] 
θ(Ts) : Yüzey faktörü 
ccccTTTT    : Özgül ısı [J/kg0C] 
kkkkTTTT    : Isı iletim katsayısı 
ccccmmmm    : Etin sahip olduğu özgül nem miktarı [kgnem/kget] 
kkkkmmmm    : Nem difüzyon katsayısı [kgnem/m·s] 
DDDDmmmm    : Yüzeyden buharlaşan nem için difüzyon katsayısı [m2/s] 
ρρρρ    : Yoğunluk [kg/m3] 
λλλλ    : Buharlaşma ısısı [kJ/kg] 
mmmmeeee    : Fırın içi nem miktarı [kg] 
∆∆∆∆mmmm    : Tuğla nem emilimi [kg] 
mmmmwwww    : Islak tuğla ağırlığı [kg] 
mmmmdddd    : Kuru tuğla ağırlığı [kg] 
VVVV    : Fırın kullanılabilir hacmi [m3] 
eeee    : Fırın genişliği [cm] 
ffff    : Fırın derinliği [cm] 
dddd    : Fırın yüksekliği [cm] 
-
     : Enerji regresyon doğrusunun eğimi [Wh/ 0C] 
.
 : Regresyon kesişim değeri [Wh] 
�/,1     : Tuğla merkez sıcaklığı [0C] 
b : Termoeleman delikleri arası mesafe [cm] 
c : Termoeleman delik çapı [cm]  
�
    : Standart Sapma [Wh] 
23 : Genel regresyon doğrusu kesişim değeri 
24 : Genel regresyon doğrusu eğimi 
�
 : Genel regresyon doğrusu hata değeri 
∆�5


  : Fırın merkezi – ortam arası sıcaklık farkı [0C] 
65


  : Regresyonel nihai enerji tüketimi [Wh] 
t : Deney süresi [dk] 
tk : Fırın kararlı hal çalışma süresi [dk] 



 

xvi 

 

Etk : Fırın kararlı hal nihai enerji tüketimi [Wh] 
6∆�5 : Fırın kararlı hal net enerji tüketimi [Wh] 7
 : Yaklaşıklık faktörü �8
  : Yük çarpanı 1 [(0C)2] �8�
  : Yük çarpanı 2 [Wh0C] ��
  : Yük çarpanı 3 [Wh2] 

 
  



 

xvii 

 

ANKASTRE FIRINLARDA HAVALANDIRMA PARAMETRELER ĐNĐN FIRIN ISIL 
PERFORMANSINA ETK ĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ 

ÖZET 

Ankastre fırınlar, tüketicilerin mutfak estetiğindeki eğilimleri nedeniyle, evsel elektrikli 
fırın pazarı içerisinde gün geçtikçe daha geniş oranda pay sahibi olmaktadır. Ankastre 
fırınlar, geleneksel serbest yerleşimli ocaklı fırınlardan farklı bir fırın havalandırma 
yapısına sahiptir. Başlıca kullanım sebebi komponent soğutulması olan bu 
havalandırma sistemi, fırın bacası ile de ilişki içerisindedir. Havalandırma sistemi ve 
baca arasındaki ilişki, bacadan atılan fırın içi hava miktarını ve özelliklerini etkilemekte, 
bu sebeple de fırının enerji tüketimi ve pişirme performansı üzerinde de etki sahibi 
olmaktadır. Diğer yandan, ankastre fırınlarda, ürünün mobilya içerisine yerleştirilmesi 
sebebiyle, pano bölgesi, fırın şasisi, cam ve duvar sıcaklıkları serbest yerleşimli fırınlara 
nazaran önemli ölçüde yükselmektedir. Bu nedenle, havalandırma sisteminin, standart 
sıcaklık emniyeti değerlerinin içerisinde kalması gereken fırın bölmelerinin ısınma 
karakterinde de etkisi vardır. Teze konu olan çalışmada, bu havalandırma yapısında 
belirlenen bazı baskın parametrelerin fırın genel enerji performansına ve ısınma 
karakterine etkisi araştırılmıştır.  

Çalışmada ilk olarak literatür araştırması yapılarak, fırınların ısıl performansını 
etlkileyen tüm parametreler ortaya konmuştur. Deneysel çalışmalara ağırlık verilen bu 
incelemelerde, izlenen deneysel metodoloji yanında fırınların ısıl performans 
kriterlerinin sınıflandırılması üzerinde de durulmuştur. Literatürde evsel fırınların ısıl 
performansı irdelenirken, etkili bulunan parametrelerin farklı çalışma koşulları ve 
süreleri için ayrı ayrı incelenmekte olduğu ve bu etkilerin derecelendirilerek sunulduğu 
görülmüştür. Tez çalışmasının sonuçlarının değerlendirilmesinde oluşturulan şablon, 
söz konusu literatür araştırmalarında yer alan sınıflandırma kıstasları geliştirilerek 
oluşturulmuştur. Ayrıca literatür incelenirken, söz konusu çalışmaların asıl amacı ile 
doğrudan ilişkili olmayan fakat tez çalışmasını doğrudan ilgilendiren birçok bulgu 
değerlendirilmiştir.  

Tezin gövdesini oluşturan incelemeler iki başlık altında toplanmıştır. Birinci başlık, 9630 
PMI ve 24300 OIM ürün kodlu fırınlar üzerinde değişikliğe gidilmeden yapılan yapılan 
ısıl performans karşılaştırmalarından oluşmaktadır. Bu karşılaştırmaların 
yapılmasındaki asıl amaç fırının ısıl performansını etkileyen belirli parametrelerin (ısıl 
atalet, ısıl direnç, infiltrasyon) diğer etkenlerden olabildiğince ayrıştırılarak etkilerinin 
ortaya konabilmesidir. Bu incelemelerden elde edilen değerlendrimeler, herhangi iki fırın 
arasında ortaya çıkan enerji tüketim karakteri farkının hangi açıdan sağlandığının 
ortaya çıkarılması hususunda ileride yapılacak çalışmalarda yol gösterici olacaktır. 
Đkinci başlıkta, mekanik aksamlı 9630 PMI ürün kodlu fırının havalandırma 
parametrelerinde yapılan değişikliklerin fırın enerji performansında ve ısınma 
durumunda yol açtığı etkilere odaklanılmıştır. Yapılan değişiklikler kodlanarak bir 
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deneysel tasarım metodolojisi kullanılmış ve çıkarılan sonuçlar farklı açılardan 
yorumlanmıştır.     

Tezin ana kısmını oluşturan deneysel süreç planlanırken tamamı ile standart mevzuat 
kullanılmıştır. Tez kapsamında nihai enerji tüketimi veya pişirme süresinin yanında, fırın 
termostatik çalışmasını ve ısıl yükün ısınma hızını da göz önüne alan incelemeler 
büyük bir ağırlığa ve öneme sahiptir. Bu incelemelerin nihai sonuç deklarasyonu odaklı 
çalışmalardan farkı sadece verilerin değerlendirilmesi aşamasında olmaktadır. 
Deneysel süreçlerin uygulanmasında her zaman var olan veya zamanında geçerli olan 
standart prosedüre uyulmuştur. Avrupa Komisyonu’na üye devletler için elektronik 
araçların enerji, güvenlik ve pişirme performanslarına ait sınıflandırmaların 
belirlenmesinde günümüzde kullanılan EN 50304, EN 60335 ve IEC 60350 ve geçmişte 
kullanılan CENELEC – 1984 birleştirilerek en geniş kapsamlı irdelemeye gidilmeye 
çalışılmıştır. Söz konusu standartlar, fırın ısıl ataleti, fırın ısıl direnci, fırın ısıl yükü ve 
nem derişikliğinin fırın ısıl performansı üzerindeki etkilerini ayrı ayrı gözlemleyebilmek 
için yeterli deneysel çeşitliliği sunmaktadırlar. Tez çalışmasında standartlarda yer alan 
maddeler bu kıstaslar ölçüsünde değerlendirilmiştir. Oluşturulan çalışma metodolojisi, 
mevcut fırınların ısıl performanslarının farklı kriterlere göre yorumlanması konusunda 
ileride yapılacak çalışmalar için bir basamak oluşturmak amacını gütmektedir. Standart 
enerji tüketim deklarasyonlarındaki nihai enerji tüketimi ve deney süresi değerleri ile 
yetinilmeyip termostatik çevrim bazlı ve ısıl yük ısınma hızı bazlı irdelemeler yapılarak 
yorumlama görüngesi genişletilmeye çalışılmıştır.  

Son olarak, enerji değerlerinin açıklanmasında kullanılan standart regresyonel yaklaşım 
üzerinde belirsizlik analizi yapılarak elde edilen enerji tüketim verileri tekrarlanabilirlik ve 
karşılaştırılabilirlik açısından değerlendirilmiştir. Varolan standarttaki deney konrol 
aralıklarının doğruluk payı yüksek bulgulara ulaşabilmek açısından ne kadar iyi kısıtlar 
sunduğu tartışılmış ve termostatik çalışmanın standart sapma üzerindeki etkileri ortaya 
konmuştur. Bölümün son kısmında standart sapmanın olabildiğince düşürülmesi için bir 
termostatik çalışma metodolojisi oluşturularak ileride yapılacak çalışmalar için hassas 
olan noktalar ayrıca vurgulanmıştır.               
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INVESTIGATION OF VENTILATION PARAMETERS ON THERMAL PERFORMANCE 
IN BULT-IN DOMESTIC OVENS.  

SUMMARY 

Depending on the evolving apprehension of consumers in kitchen design, built-in oven 
finds itself an increasing market share in domestic electrical oven sales. Most 
commonly, built-in oven ventilation systems differ from conventional free standing 
ovens. Built-in oven ventilation system, which has the main purpose of cooling down 
oven components, is linked with chimney discharging moisture and air from internal 
cavity. This relation between oven chimney and ventilation system affects the property 
of air discharging, and therefore,  the property of air accomodating the internal cavity. 
Consequently, it has a notable role in overall energy consumption and cooking 
performance. On the other hand, due to its location inside furniture, temperature rises 
for built-in ovens on control board, external compartment and components exceed 
typical domestic elertrical ovens. Thus, built-in oven ventilation system determines the 
heating characteristics of oven construction which ought to be kept below standart 
safety values. In this study, ventilation system parameters in built-in ovens which are 
considered to have markable impact on energy consumption and external compartment 
heating characteristics are experimentally investigated.  

Primarily, a search in literature about oven energy consumption and cooking 
performance was carried out. All parameters affecting thermal performance of domestic 
electric ovens are brought out by relevant experimental studies. Beyond investigating 
methodology and experimental planning,  literature study is also emphasized on the 
classification of thermal performance criterions. In literature, it’s observed that studies 
on domestic electric ovens classify the effects of parameters in respect of heating 
conditions and overall heating time and qualitatively graded after evaluating the results. 
In thesis, the main pattern to be followed for evaluating and classifying results is formed 
by using criterions which are previously used by studies in literature. Besides, lots of 
data was utilized form previous experimental investigations, even if they were not 
directly linked with the aim of that studies. 

The main body of the study is gathered under two sections. First one focuses on the 
comparison of thermal performances of two non-modified built-in domestic ovens 
possessing product codes: 9630 PMI and OIM 24300 B. The leading goal beyond this 
comparison is to determine the basic parameters affecting energy consumption 
(thermal resistance, thermal capacity, infiltration etc.) clearly, and distinctively from 
other effects. The evaluation of results from this section will guide and form a template 
for future studies about comparisons between ovens with different thermal 
characteristics. Second section focuses on the effects of modifications in ventilation 
parameters on thermal performance and external compartment heating for the oven 
with mechanichal control board (9630 PMI). All the modifications on ventilation system 
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are coded by experimental design principals and results are evaluated by multiple view 
points. 

The experimental process is planned and conducted fully compatible with the standart 
procedure.  Beyond the evaluatios of results with respect to overall energy consumption 
and cooking time, examination extended by taking termostatic cycles and thermal load 
heating ratio under consideration. This point of view only differs in data processing and 
does not alter the standart experimental procedure. Experiments were always 
conducted in a tightly standart manner.  For the most extensive investigation, standarts 
commonly in use today for EC (EN 50304, IEC 60350 & EN 60335) is combined with 
former reigning standart CENELEC – 1984. This combination is sufficient enough to 
make distinction between the effect of thermal capacity, thermal resistance, thermal 
load and infiltration on energy consumption, compartment temperature safety and heat 
distribution inside the cavity. Every item on standart procedure is investigated for clear  
parametric study and distinctive classification. Designing experimental methodology 
based on standardized items helped to conciliate overall declaration and deeper 
examination. Hence, thermal performance is presented not only with regression values, 
but with energy consumption versus time, cycle and thermal load central temperature 
graphics to help a more efficient evaluation. 

At last section, uncertanity analyses is done for regressional energy consumption 
values. The main purpose on this analyses is to interpret results with respect to 
repeatability and comparability. Standarts are criticised regarding sufficiency of their 
restrictions in order to supply a reasonable standart deviation value. Moreover, a 
detailed study on uncertainity of thermostatic running for ovens is carried out in order to 
improve comparability of each modified oven ventilation code with other. Lastly, a 
thermostatic methodology is introduced for future studies for getting more certain 
results, and indeed smaller standart deviation values. 
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1.GĐRĐŞ 

Fırınlarda enerji tüketimi hakkında standart kıstasların belirlenmeye başlaması 25 yıllık 

bir geçmişe dayanmasına rağmen, fırın tasarımında ve üretiminde enerji tüketiminin 

başat bir faktör olarak göz önüne alınmasının sadece 10 yıllık bir geçmişi vardır. 

CENELEC-1998 standardıyla gündeme gelen fırın enerji tüketim değerlerinin belirli 

normlarla belirlenebilmesi ve çıkan sonuçlara göre sınıflandırılması günümüzde IEC 

60350 ile son halini almış olup; fırın üreticileri, gelişmiş dünyayla ticaret yapabilmek 

açısından, yüksek enerji tüketim sınıfında ürünler piyasaya sürmek konusunda 

kendilerini gün geçtikçe daha yoğun baskı altında hissetmektedirler. Dünyanın gittikçe 

artan enerji ihtiyacı da tüketicileri yüksek tasarruf eğilimlerine zorlamakta ve ev tipi 

fırınların hedef kitlesini oluşturan orta sınıfların tüketim kalıplarını daha bilinçli bir 

şekilde biçimlendirmelerine yol açmaktadır.  

Teze konu olan çalışmada, ankastre tipi elektrikli fırınlardaki havalandırma sistemi 

üzerinde yoğunlaşılıp; fırın havalandırma sisteminde yapılan değişikliklerin enerji 

tüketimine ve fırın şasisinin ısınmasına etkisi standart deney prosedürleri kullanılarak 

gözlenmiştir. Ayrıca havalandırma sistemlerindeki fan tipi, fan kesiti ve fırın kapağı 

yapısı farklı olan iki fırın arası enerji tüketim farkları ve ısınma karakterleri 

karşılaştırılarak, mekanik aksamlı ve elektronik aksamlı bu fırınlar arasındaki yapısal 

farkların sonuçları yorumlanmaya çalışılmıştır. Fırın enerji tüketim değerleri, literatür 

araştırmasında incelenen metodolojilerden yararlanılarak; ön ısıtma, yüksüz hal orta 

vadeli ısıtma ve yüklü haldeki pişirme durumları için standart deney prosedürlerine 

dökülüp enerji tüketim sonuçları yorumlanmaya çalışılmıştır. Yapılan konstrüksiyon 

değişikliklerinin vardığı sonuçlar, yüklü haldeki pişirme durumu için fırın çalışma 

modlarına ait regresyon değerleri kullanılarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca fırın 

havalandırmasında yapılan her bir değişiklik durumunda termostatik çalışmanın 

karakterindeki değişim gözlenmiş; ilgili standartta belirtilen belirsizlik hesaplarına göre, 

fırın merkez sıcaklığındaki çevrimsel değişimin normlarda belirtilen fırın sıcaklık 

ortalaması hesabından farklılığının yol açtığı sapma değerleri kullanılarak, var olan 

standart hakkında eleştirel bir bakış getirilmiştir. Buradan hareket edilerek termostatik 

çalışmadan kaynaklı karşılaştırılabilirlik sorununu çözmek amacıyla bir termostatik 

çalışma metodolojisi oluşturulmaya çalışılmıştır. 
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Çalışma sistematiği, deneysel tasarım mantığına göre oluşturulmuştur. Parametreler 

incelenirken açık-kapalı konfügrasyonlarının kombinasyonları kullanılarak 

parametrelerin birbirine bağlı ve birbirinden bağımsız etlkileri gözlenmeye çalışılmıştır. 

Tez sonrası için termostatik çalışmadan kaynaklı belirsizliklerin yok edilmesi, deneylerin 

yüksek hassasiyette tekrarlanabilmesi, oluşturulan bir çalışma metodolojisi vasıtasıyla 

deney sonuçlarının karşılaştırılabilirliklerinin sağlanması durumunda; havalandırma 

sisteminin parametrelerindeki değişimlerin enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf 

sağladığı görüldüğünde bu çalışma sistematiği daha sağlıklı bir raya oturtulacaktır. 

Çalışmaya konu olan ankastre fırınlar; eksenel fanlı, mekanik aksamlı ve dairesel kesitli 

havalandırma fanına sahip Arçelik 9630 PMI ve radyal fanlı, elektronik aksamlı ve 

dikdörtgen kesitli havalandırma fanına sahip Arçelik OIM 24300 B kodlu ürünlerdir. Đki 

fırın da kıtasal ısıtıcı dizilimi adı verilen alt sacın altında yer alan iç kavitenin dışındaki 

bir alt ısıtıcıdan ve üst sacın altında yer alan iç kavitenin içindeki bir üst ısıtıcıdan 

oluşmaktadır. Ayrıca fırın arka tarafında turbo ısıtıcı bölmesinde zorlanmış taşınımla 

pişirmeyi sağlayan tubo ısıtıcı fanıyla bu fanı saran halka şeklinde bir ısıtıcı vardır. 

Fırının mobilya içerisine yerleştirilmesinden dolayı, fırın şasisi ve üst sac arasında kalan 

komponent bölgesi, yan duvarlar ve dokunma yüzeyi olarak tanımlanan pano bölgesinin 

aşırı ısınmasını engellemek için fırınlar radyal ve eksenel tipli fanlar içeren ve üst 

bölmede yer alan bir havalandırma sistemine sahiptirler. Fırın iç duvarları camsı emaye 

kaplı preslenmiş çelikten oluşmakta olup, iç kaviteye cam yününden oluşan 25 mm 

kalınlığında bir yalıtım giydirilmiştir.  

Literatür araştırmasında, ev tipi elektrikli bir fırının enerji tüketimini belirleyen tüm 

parametreler irdelenmiş; uygulanan deneysel metodolojiler ve yapılan deneysel 

çalışmaların sonuçları, teze konu olan çalışma açısından önemleri ayrıca belirtilerek 

ortaya konmuştur. Literatür çalışması yapılırken temel yaklaşımlardan biri de fırın enerji 

performansına etki eden parametrelerin hangi kıstaslar baz alınarak incelendiğinin 

ortaya konması olmuştur. Bu çalışmalar tez açısından değerlendirilerek, 1984’ten 

2001’e kadar olan ABD, Britanya ve Kıtasal Avrupa menşeli standart deneysel 

yaklaşımlar irdelenmiş ve incelenen parametrelerin fırın enerji ve pişirme performansına 

etkisi mümkün olduğunca farklı boyutlarda (yük ısınma hızı, ön ısıtma süresi, ön ısıtma 

enerji tüketimi, yüksüz ve yüklü hal enerji tüketimi, orta ve uzun vadeli enerji tüketimi 

vs.) ele alınarak en kapsamlı yorumlar getirilmeye çalışılmıştır.  

Deneysel çalışmaların ilk kısmında, EN 50304 ve IEC 60350 standardına uygun olarak, 

iki fırının özgün hali üzerinde enerji tüketimi ve pişirme deneyleri, EN 60335 uygun 

olarak ta ısınma deneyleri yapılmış olup sonuçlar karşılaştırılmıştır. Deneyler iki grup 

termoeleman ile  tekrarlanmış, deneylerdeki farklı durumlar için tekrarlanabilirlik 

gözlemlenmiştir. Sonuçlar regresyon çizelgelerine girilmiş ve 2002/40/CE standardına 
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uygun olarak fırın enerji sınıfları belirlenmiştir. Đkinci kısımda, mekanik aksamlı fırın 

havalandırma bileşenlerinden fan ve baca üzerinde durulmuştur. Farklı baca konumları, 

fan ve bacanın açık ve kapalı halleri ile kombine edilmiş ve oluşturulan deney matrisleri 

karşılaştırılarak bu parametrelerin enerji tüketimine etkisi gözlenmeye çalışılmıştır. Son 

kısımda ise fırın merkez sıcaklığının belirlenmesine dair ilgili standartta verilen aritmetik 

ortalama yönteminin farklı çalışma şekilleri ve yapısal değişiklikler için yarattığı 

belirsizlikler üzerinde durulmuş; ısınma durumundaki değişimin fırın bölmelerinin 

genleşmesiyle yaratabileceği kaçaklardan fırın kapısı üzerinde oluşabilecek olan kısım 

giderilmeye çalışılmıştır. Bu yapılanlardan sonra (0,0,0) konfügrasyonu olarak kodlanan 

baca, fan ve baca konumunun kapalı çalışması tekrarlanıp iyileştirmenin sağlanıp 

sağlanmadığı gözlenmiştir.  

1.1 Ev Tipi Elektrikli Fırınlar 

Geleneksel yapıdaki ev tipi elektrikli fırınlar içerisinde pişirme, ısınarak genleşen 

havanın yukarı yönde hareketine bağlı doğal taşınım ve fırın ısıtıcılarından yayılan uzun 

dalga fotonlara bağlı ışınım sayesinde  gerçekleşmektedir. Fırın duvarlarına 

yerleştirilmiş silindirik kesitli fırın ısıtıcıları vasıtasıyla sağlanan bu pişirme şekline 

geleneksel pişirme adı verilir. Ayrıca çoğu elektrikli fırında, zorlanmış taşınım yoluyla 

gıdaya ısı transferi yapabilmek amacıyla arka saçta kapalı bir bölmeye monte edilmiş 

bir turbo fan ve bunu çevreleyen halka görünümlü turbo ısıtıcı mevcuttur. Bu iki pişirme 

şekli fırınlarda statik mod ve turbo mod olarak adlandırılır. Fırınlarda birçok pişirme şekli 

için ısıtıcı-fan konfügrasyonu (iki ısıtıcı ve turbo fan, sadece üst ısıtıcı, sadece alt ısıtıcı, 

ızgara ısıtıcısı vs.) olmasına rağmen, üreticiler enerji deklarasyonlarını bu iki başat 

pişirme şekline göre yapmak zorundadır. Geleneksel pişirme için tasarlanmış fırın ısıtıcı 

diziliminin alt ısıtıcı-üst ısıtıcı olması durumunda fırına kıtasal ısıtıcı yerleşimli fırın adı 

verilirken ısıtıcıların yan duvarlara monte edilmiş olması durumuna ise Britanya dizilimli 

fırın adı verilmektedir. Şekil 1.1’de iki tip ısıtıcı dizilimi de sembolik bir biçimde 

gösterilmiştir.       

 

Şekil 1.1 :  Kıtasal ısıtıcı dizilimi ve britanya ısıtıcı dizilimi 
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Bu dizilimlerin kullanımındaki mantık, 1991’e kadar araştırma konusu olmamış ve 

sadece pratik uygulama olarak tasarımlarda kullanılmışlardır. Deneylerimizde incelenen 

ankastre fırınlar yukarıda belirtildiği gibi kıtasal ısıtıcı dizilimlidir. Bu ısıtıcı yerleşiminde, 

fırın içerisindeki gıdaya olan toplam ısı geçişi ele alındığında, ısıtıcı elemanlardan gıda 

yüzeyine olan ışınımın payı diğer dizilime göre daha yüksektir. Bunun en büyük sebebi, 

fırın içerisinde pişirilen gıdaların genişliğinin yüksekliğinden fazla olmasıdır. Böylece, 

yatay konumdaki ısıtıcılar ile gıda yüzeyi arasındaki şekil faktörünün dikey 

konumdakilere göre daha yüksek bir değerde olduğu söylenebilir. Bu dizilimdeki baskın 

ışınım etkisi, pişirme sırasında gevrek üst ve alt yüzeyler oluşmasını sağlamaktadır. 

Çoğu gıdanın pişirilme durumunda, gıda çeşidine bağlı olarak kararında sağlanmış 

gevreklik tercih edilen bir durumdur. Ayrıca kıtasal dizilimde, Britanya dizilimine oranla 

fırın havası dikey sıcaklık gradyanları daha düşüktür; bu sebepten dolayı yiyeceğin fırın 

içerisindeki konumu göreceli olarak daha önemsiz olmaktadır.  

Yeni nesil ev tipi eletrikli fırınlar çoğunlukla 50 ve 65 litre arasında değişen iç hacimlere 

sahiptirler. Günümüzdeki eğilim, enerji tasarrufuna daha iyi olanak sağlaması sebebiyle 

fırın iç hacimlerinin küçültülmesi yönündedir. Fırın dış ölçüleriyle ilgili 1982’den itibaren 

bir kıyaslama kıstası getirilmişken, literatür tarandığında 1992 yılına kadar fırın iç 

kavitesine dair standart bir sınıflandırmaya rastlanamamıştır.  Avrupa Topluluğu’nun 

92/75/EEC kodlu bildirisiyle sınıflandırılmaya başlanan fırın iç hacimleri 8 Mayıs 2002 

tarihli 2002/40/EC kodlu bildiriyle fırın standart enerji tüketimi ile bağlantılandırılmış ve 

fırın enerji tüketim sınıflandırması son şeklini almıştır.  

 

Şekil 1.2 :  Fırın enerji tüketimi kimliği [1] 
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Çalışmada ele alınan fırın gibi Avrupa Kıtasında piyasaya sunulan çoğu orta hacimli 

fırının iç hacmi yaklaşık olarak 0.4 m yükseklik ve  0.4 m’lik genişlikte ölçülere sahip 

olmakla birlikte, fırın derinliği (fırın kapağının içerisinden iç kavitenin arka duvarına 

kadar olan kısım) 0.45 m civarında bir değer almaktadır. Ev tipi elektrikli fırınların iç 

bölmeleri, büyük çoğunlukla camsı emaye kaplı, preslenlenmiş 1-2 mm kalınlığında 

siyah renkli çelik saçtan yapılmış olup bu tip iç kavitelerden müteşekkil fırınlara 

literatürde yüksek emisiviteli fırın adı verilmektedir. Bu durum mukavemet açısından 

daha sağlam, temizlik açısından da kullanıcı dostu bir yüzey niteliği sağlamaktadır.  

Buna mukabil, bu tip fırınlar yüksek bir ısıl kütleye sahiptir ve yüksek emisivitesi de 

hesaba katıldığında fırın ısıl cevabını arttırması nedeniyle ön ısıtma safhasını uzatarak 

yüksek enerji tüketimine sebep olabilmektedir. Avrupa beyaz eşya piyasasına sunulan 

ev tipi elektrikli fırınların ortalama iç kavite emisivitesi 0.85’tir. Zamanla üzerlerine sinen 

yağ ve karbon zerrecikleri dolayısıyla duvarların ışınım soğurma özellikleri artar. Aynı 

sebep düşük emisiviteli fırınlara fırın üreticileri açısından soğuk bakılmasına da yol 

açmaktadır. Düşük emisiviteli fırınlara bu özelliği sağlayan asıl nitelik, yüzeyin açık renk 

olmasından çok parlak olmasıdır ve bu parlaklık yüzey temizliği ile doğrudan alakalıdır. 

Đç kavite çoğu ev tipi elektrikli fırında ortalama 20 ila 30 mm kalınlığında, çokça kalın lifli 

cam yününden oluşan yalıtım malzemesi tarafından sarmalanır. Fırının en dış yüzeyi fırın 

kompartımanını saracak şekilde ince sac malzemeden oluşmuştur. Ankastre fırınlarda bu 

sacın yüzeyi parlaktır; ayrıca şasinin üst kısmıyla fırın üst sacı arasında havalandırma 

kompartmanı bulunmaktadır. Bu kompartman içerisindeki havalandırma fanı, fırın iç 

kavitesine açılan bacadan fırın havasını ve komponent bölgesindeki havayı almakta, fırın 

camının üst kısmındaki açıklığa açılan bir kanal vasıtasıyla ortama vermektedir.  

Tipik bir ev tipi elektrikli fırının toplam enerji tüketimi, pişirme sırasında yükün soğuduğu ısıl 

enerjiyle doğrudan ilişkilidir. Yüke olan ısı geçiş hızının arttırılması ve homojenleştirilmesi 

pişirme süresini doğrudan etkilemektedir. Avrupa Topluluğu menşeli fırınlarda, fırın ısıl 

etkenliğini ölçen standart bir kriter yoktur ve üreticiler için herhangi bir ısıl etkenlik 

deklerasyonu zorunluluğu getirilmemiştir. ABD’de ise 1986 yılından bugüne kadar geçerli 

olan ANSI/AHAM ER-1-1986 standardı ölçüleri belirlenmiş bir alüminyum bloğun merkez 

sıcaklığının, 177 0C fırın merkez sıcaklığında, 130 0C sıcaklığa ulaşmasına kadar geçen 

sürede bloğun ısıl enerjisinideki artışın fırının toplam enerji tüketimine oranını fırın ısıl 

etkenliği olarak ifade etmektedir [2]. ABD ve hinterlandına ürün sunan firmalar için bu kriter 

göz önüne alınmaktadır. Kıta Avrupasında ve Britanya’da üretilen fırınların ısıl etkenliği %13 

civarındadır [3].  

Fırınlarda tüketilen enerjinin büyük kısmı fırın gövdesi (duvarlar, kapı, yalıtım vs.) tarafından 

soğurulur veya çevreye kaybedilir. Isıl yükün toplam enerji tüketimindeki etkisi daha çok 

pişirme süresiyle ilişkilidir. Ayrıca fırın ısıl parametreleri içerisinde hesaplanamayan ve 

enerji tüketiminde önemli bir şekilde olumsuz pay sahibi olan ısıl kaçak ve ısıl köprülerin 



 

6 

 

birçok diğer parametrenin etkisinin belirlenmesinde de zorluklar yarattığı bilinmektedir. Isıl 

köprü, fırın gövdesinde ısı iletim özellikleri iyi malzemelerin birbirleriyle temasının yalıtım 

önlemlerini aşarak şasi dışarısına ulaşmasını sağlayan ısıl kısayollardır. Isıl kaçaklar ise 

fırın içerisindeki havanın, gövdenin ve kapağın, ısınmayla genleşmesinden dolayı oluşan 

boşluklardan kaçmasıyla oluşan ısıl kayıplardır. Isıl kaçaklarda asıl sorun tahliye edilen 

havayla birlikte dışarı atılan ısıl enerjiden çok; bu tahliye edilen ısıyla birlikte fırın 

havasındaki sıcaklık düşüşünden dolayı termostatın devreye girmesi ve tüm fırının ısıl 

kütlesinin ısıtılmak zorunda kalmasıdır. Fırına olan enerji girdisinin bütünü ele alındığında, 

yeni nesil ev tipi elektrikli fırınlarda tüketilen enerjinin %47’sini  fırın gövdesinin soğurduğu, 

%25’inin çevreye atıldığı ve %15’lik bir kısmının ise fırın içerisindeki doymuş buharın 

tahliyesiyle fırın dışarısına atıldığı tahmin edilmektedir [4]. Yüksüz çalışma durumunda ise, 

günümüzde piyasaya sunulan fırınlar 200 0C fırın havası sıcaklığında 1 saat içerisinde ısıl 

kayıpları karşılamak için ortalama 700 Wh’lik bir enerji harcamaktadır [5].  
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2. FIRIN ENERJĐ PERFORMANSINA ETK Đ EDEN FAKTÖRLER ve L ĐTERATÜRDE 

YER ALAN ÇALI ŞMALAR  

2.1 Fırın Isıl Direnci 

Fırın ısıl direnci, fırına verilen enerjinin çevreye geçen kısmının bir fonksiyonudur. 

Burada, fırın dış havası, fırın iç havası, kavite iç duvarları, yalıtım malzemesi ve cam 

gibi fırın bileşenlerinin ortak etkileri söz konusudur. Bu ortak etkide en büyük pay sahibi 

olan faktörler fırın duvar yalıtımı ve fırın kapağıdır. Temel ısı iletimi bilgisinden de 

hatırlanacağı gibi iyi yalıtılmış bir duvarın ısıl direnci genellikle yalıtım malzemesinin ısıl 

direncine çok yaklaşıktır. Bu sebeple fırın duvarlarının ısıl direncinden bahsederken ana 

aktör duvar yalıtım malzemesidir. Kapak içinse bu durum tamamen kapağın 

konstrüksiyonuna bağlıdır. Bu bölümde üzerinde durulacak olan; iki patente konu olmuş 

kapak ve duvar izolasyonu tasarımları [6,7] bugün kullanılan ev tipi fırın 

konstrüksiyonlarında belirleyici role sahiptir. Fırın yalıtımının teze konu olan çalışmalar 

için en önemli kısmı ise fırın dış duvarlarının ısınmasındaki etkisidir. Fırınlarda dış 

şasinin bölgesel olarak ısınma durumu standarda bağlanmış olup fırın üreticileri için bir 

kıstas oluşturmaktadır [8].          

Literatürde, fırının dış ortama olan ısı kaybının ele alınması, fırın ısı kayıp mekanizmaları 

incelenirken en az fırın ısıl kapasitansı kadar üzerinde değinilmeye değer bulunmuştur. Bu 

konuda yapılanlardan en kapsamlısı  fırınların enerji performansının irdelenmesi açısından 

bir başyapıt sayılabilecek C. Scarisbrick ve diğerlerinin fırın ısıl yalıtımı üzerine yaptığı 

incelemedir [5]. Çalışmada Fagor HU122 marka elektrikli ev tipi fırın kullanılmıştır. Fırın, 

üretici firmanın piyasaya sunduğu nominal durumda yan duvarlar ve alt duvar 20 mm 

kalınlığında, üst duvar ise 40 mm kalınlığında folyo destekli cam yünü ile yalıtılmıştır. 

Pişirme süresi metal test bloğunun ortalama sıcaklığının 130 0C vardığı süre olarak 

saptanmıştır. Çalışmada ilk olarak, yalıtım malzemesi tümden çıkarılarak fırının sadece iç 

duvar panelleriyle kaldığı bir durum irdelenmiştir(i). Đkinci kısımda, ışınımın etkisinin 

azaltılması için fırın şasisinin dışına bir alüminyum folyo geçirilmiştir(ii). Üçüncü olarak ta, 

tüm duvarlar 50 mm Rockwool cam yünü kaplanarak duvarların toplam ısıl direncinde 

iyileştirmeye gidilmeye çalışılıp(iii), dördüncü çalışmada mükemmel bir yalıtkan olduğu 

belirtilen 25 mm’lik Microtherm poroz yalıtkan kullanılmıştır(iv). Ayrıca son çalışmaya ek 

olarak şasi dışarısı ikinci çalışmadaki gibi alüminyum folyo ile kaplanarak olabilecek en fazla 

iyileştirmeye gidilmek istenmiştir. Ön ısıtma sürelerindeki ve enerji tüketimindeki değerler 

Çizelge 2.1’de sunulmuştur. 
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Çizelge 2.1 :   Fırın yalıtımındaki değişikliklerin yüklü hal ön ısıtma ve toplam enerji tüketimindeki 
etkisi  

Fırın Şasisi Üzerine 
Uygulanan Isıl 

Yalıtkan 

Pişirme Süresi 
(dk.) 

Enerji Tüketimi 
(kWh) 

Kaplamanın 
Yaklaşık Isıl 

Direnci (m2K/W) 

Şasi Dışı 
Isınma 

Durumu 

Yok (i) 64 2.01 0 
Standart 
Dışında  

(Çok Yüksek) 

Alüminyum Folyo(ii) 71 1.30 0.30 
Standart 
Dışında  

(Çok Yüksek) 

50 mm Rockwool 
(iii) 

78 0.82 0.78 
Özgün 

Halden 20 0C 
Daha Düşük 

25 mm Microtherm 
+ Alüminyum Folyo 

(iv) 
73 0.73 1 

Özgün 
Halden 30 0C 
Daha Düşük 

Birinci durum ele alındığında; fırın toplam enerji tüketiminin oldukça kötüleşmesine 

rağmen, fırın termostatının devreye girmesiyle birlikte fırın iç sıcaklığının belli bir 

sıcaklığa ulaşabilmesi için ısıtılması gereken ısıl kapasitansının epey düşük olduğu 

sonucu çıkarılabilir. Yine bu durumda fırın ısısını çok çabuk yitirdiği için fırın termostatı 

çok çabuk devreye girmekte ve ışınımın da etkisiyle yiyecek daha çabuk pişmektedir. 

Termostatın daha çabuk devreye girmesinin pişirme süresini düşürdüğüne dair tespit 

alüminyum folyo kullanılmış hale bakarak rahatça doğrulanabilir. Đkinci durumda, fırının 

ısıl kapasitesi arttırılmamasına rağmen; sadece dış duvarlardan ışınım sonucu oluşan 

ısıl kaybın azaltılması pişirme süresini ilk duruma göre 7dk. arttırmıştır. Bu sonuç ısıl 

tasarımı zayıf fırınların daha çabuk pişirme sağlamalarının arkasında yatan temel 

faktördür. Çalışmanın asıl can alıcı kısmını iii ve iv no’lu incelemeler gösermektedir. 

Pişirme süresi ve enerji tüketimi ancak ısıl kapasitenin düşürüldüğü ve ısıl direncin 

arttırıldığı zaman birlikte iyileşme göstermektedir. Yine aynı çalışma kapsamında, 

yukarıdaki deney grubundan ayrı olarak yapılan bir incelemede, düşük ısıtma yükleri ve 

düşük ısıtma süreleri söz konusu olduğunda 0.3 m2K/W mertebesindeki fırın ısıl direnç 

farkının fırın ısıl ataleti yanında önemsiz kaldığı gösterilmiştir. Ayrıca araştırmacılar, 

aynı fırın için standart halde ve microtherm yalıtıcı kullandıklarında elde ettikleri 

sonuçları değerlendirdiklerinde, belirli bir pişirme süresine kadar önemsiz derecede 

enerji tüketim farklarından bahsetmektedirler. Buradan çıkarılabilecek sonuç, fırın 

konstrüksiyonunda kayıp kaçak mekanizmaları belirlenmeden sadece yalıtım 

malzemesiyle yapılan iyileştirmelerin enerji tüketiminde kısa ve orta vadeli iyi sonuçlar 

vermesinin pek mümkün olmadığıdır.   

S.A. Kayıhan tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışmasında [9] ise ev tipi ocaklı 

elektrikli fırının (free-standing domestic oven) izolasyon malzemesiyle kaplanmamış tek 
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yüzeyi olan alt duvarı cam yünüyle kaplanarak fırının toplam ısı geçiş katsayısı, ısıl 

yüksüz ve ısıl yüklü olarak enerji tüketimi ve ön ısıtma süreleri arasında kıyaslamalar 

yapılıp sonuçlar söz konusu fırının farklı çalışma modlarına göre açıklanmıştır. Toplam 

ısı geçiş katsayısı (UA) farklı çalışma modları için aşağıdaki gibi iyileşirken yüksüz ve 

yüklü termostatik çalışma deneylerinde beklenen sonuç elde edilememiş ve sonuçlar 

iyileşme ve kötüleşme yönünde karalı olmayıp saçınık kalmıştır. Her ne kadar bu durum 

termostatik çalışmanın tekrarlanabilirliğindeki zorluğa yorulsa da termostatik çalışmanın 

kendi karakterinin incelenmesi ve bir termostatik çalışma metodolojisinin oluşturulması 

bu etkiyi anlamak için gerekli olmaktadır. Tez içeriğinde yer alan sonuç çizelgelerindeki 

fırın ısıl yalıtımı ve kapasitans ilişkisini en iyi yansıtan veriler Çizelge 2.2’de derlenmiştir. 

Derlenen çizelgede ayrıca termostatik çalışmaya alternatif olarak oluşturulan sabit 

sıcaklık metodolojisi için açıklanan sonuçlar da yer almaktadır. 

Çizelge 2.2:  Alt duvar izolasyonu deney verileri 

Standart Enerji Tüketimi Frırın Özgün Durumu ile Farkları (%) 

Pişirme Şekli: Đki Isıtıcı Turbo 

Fırın Sıcaklığı: 140 0C 180 0C 220 0C 135 0C 155 0C 175 0C 
Ön Isıtma 

Süresi: 
-9.01 -6.28 -4.89 -15.33 0.37 -3.82 

Enerji 
Tüketimi: 

-4.30 -7.93 1.67 -4.16 -8.75 -2.58 

Sabit Sıcaklık Metodolojisi UA farkları (%) 

Pişirme Şekli: Đki Isıtıcı Turbo Đki Isıtıcı ve fan 

UA -7.7 3.0 7.9 

Çizelge 2.2’de termostatik çalışmanın etkisinden dolayı saçınık olarak ifade edilmiş 

değerler fırın alt sacının yalıtılmasının tutarlı bir biçimde fırın enerji performansını 

iyileştirmediğinin göstergesidir. Sabit sıcaklık metodolojisi kullanıldığında ortaya çıkan 

sonuçlar daha doğu bir fikrin oluşmasında yardımcı olabilir. Bu sonuçlardan gözlenen, 

fırında doğal taşınım söz konusuyken alt sacın yalıtılmasıyla oluşan kazancın zorlanmış 

taşınım söz konusuyken ısıl kayba dönüştüğüdür. Buradaki tahmin edilebilir sonuç, alt 

sacın yalıtılması neticesinde arttırılan fırın ısıl kapasitansının, taşınım özellikleri iyileştiği 

koşulda (Turbo Mod), iyileştirilen fırın ısıl direncine baskın çıkarak enerji tüketiminde 

beklenen iyileşmeyi sağlamak yerine kötüleşmeye sebebiyet vermesidir.  

Isıl direnç söz konusu olduğunda fırının yumuşak karnı fırın kapağıdır. Fırın kapağı, 

konstrüksiyonunda arada yalıtım olmadan birbirine dokunan metal-metal bağlantılarını 

içerdiği için fırınların en önemli ısıl kaçak sorununu oluşturan ısıl köprüler açısından 

ankastre fırınların en sorunlu bölgesini oluşturmaktadır. Fırın kapağı hakkındaki 

çalışmalar uzun yıllar iki cam tabakasının birbirine aralarında belirli bir mesafeyle 

montajlanmasını kapsayan yapısal modeller üzerinde yoğunlaşmıştır. US3021832 no’lu 
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ABD patentine konu olan çalışmada [10], James R. Trosin bir çift cam tabakasının 

arada boşluk olacak bir şekilde bir çerçeve içine tespitlenip geçirilmesiyle oluşturulan bir 

kapı konstrüksiyonu üzerine çalışmıştır. Ayrıca bu konstrüksiyon camlar arasında sabit 

bir hava varlığını barındırarak cam iç yüzeylerini tavlanmasını engellemektedir. 

US996710 no’lu patente konu olan J.J. Nuss’ın çalışması [6] ise fırın kapağındaki ısıl 

köprülerin engellenmesi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Patente konu olan 

kapı, bir pencere açıklığının iç tarafına yerleştirilmiş bir cam ve iç kapı çerçevesine 

yerleştirilmiş diğer bir camdan oluşmaktadır ve iki cam arasında doğrudan ısı iletimine 

sebep olacak bir ısıl köprü bulunmamaktadır. Pencere açıklığını ise bir izolasyon 

tabakası kaplamaktadır. Gözetleme penceresi tüm kapının alanıyla karşılaştırıldığında 

küçültülmüştür ve gözetlemenin kolaylaştırılması açısından kapının üst yarısına monte 

edilmiştir. Kapının dış tarafı ve tutacağı arasında, tutacağı izole etmek amacıyla bir 

parça vardır. 

 

Şekil 2.1 :  Isıl özellikleri geliştirilmiş fırın kapağı [6] 

Fırın kapak camında oluşan ısıl köprüler kadar önemli bir sorun da fırın duvarları 

üzerindeki ısıl köprüler veya diğer adıyla ısıl patikalardır. Ön ısıtmanın azaltılması söz 

konusu olduğunda diğer parametrik iyileşmelerin fırının ısıl tasarımı; diğer bir deyişle ısıl 

patikaların varlığı yanında çok etkisiz kaldığı gözlenmiştir [5]. Fırın içerisindeki 

sıcaklığın olabildiğince çabuk istenen değere çıkmasının önünde en büyük engel, fırın 

iç kavitesi ve dış gövde arasında oluşan ısıl kısayollardan geçen enerjinin fırının ısıl 

kapasitansı oldukça yüksek parçalarını ısıtarak boşa gitmesidir. Bu durum ayrıca fırının 
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dış gövde parçalarını kabul edilen sıcaklık aralıklarından daha fazla arttırmakta ve 

standart dışı ısınmaya sebebiyet vermektedir. Bu gibi istenmeyen durumlarla pişirme 

odası gibi yüksek sıcaklıklı ve uzun süreli pişirmeye dayalı fırın tiplerinde sıkça 

karşılaşılmaktadır US4590360 no’lu patente konu olan çalışmada [7] M. Paul ve G. 

Alain dikdörtgen bir kasa ile sınırlandırılmış bir pişirme  odası ve bu kasayı destekleyen 

bir çerçeve tasarımı yapmıştır. Isıtıcı elemanların sıcaklık dağılımı ve kavrulma önlemi 

gibi hassasiyetlerle kasanın içerisine veya dışarısına monte edilebildiği bu tasarımda 

kasanın yan duvarlarını çok iyi kaplayan ısıl izolasyon malzemesi mevcuttur ve bu 

malzeme, cihaz için, bir çerçevenin merkezini ve yapının bir kısmını oluşturmaktadır. Isıl 

izolasyon malzenmesi, yan duvarların üzerine kalıplanmıştır ve kasayı bir arada 

tutmaktadır. Bu malzeme iyi yalıtım için köpük yapısında olabilir. Đzolasyon 

malzemesinin katman olarak çok sıkı bir şekilde pişirme odasını sarması çerçeve ile iç 

kavite arasında neredeyse hiçbir ısıl kayıp kısayoluna izin vermemekte ve aynı zamana 

fırının mekanik mukavemetini de arttırmaktadır.      

 

Şekil 2.2 :  Yalıtımı iyileştirilmiş fırın gövdesi [7] 

2.2 Fırın Đç Duvarları ve I şınım 

Ev tipi fırınların enerji performansı inceleyen araştırmalar içerisinde iç kavite 

duvarlarının fırın içerisindeki ısıl dengede oynadıkları rol, belirli bir yoğunluk 

arzetmektedir. Bunun sebebi geleneksel fırın tiplerinde kullanılan yüksek emisiviteli iç 

duvarların önemli ölçüde ısı kaybına sebep olduklarının düşünülmesidir. Bu alanda 

yapılan çalışmaları ortaya koymadan önce fırın iç kavite duvarında oluşan enerji 

dengesinin belirtimesinde yarar vardır: 
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Şekil 2.3 :  Fırın iç duvarı ısıl dengesi 

Şekil 2.3’te fırın duvarı üzerinde oluşturulan bir kontrol hacminde giren ve çıkan ısıl 

enerjiler belirtilmiştir. Đç kavite yüzeylerine gelen ışınım enerjisi ısıtıcılardan 

kaynaklanmakta; duvarlardan çıkan ışınım enerjisinin büyük kısmı ise yiyeceğe 

gitmektedir. Bunun yanında yalıtım malzemesine iletimle bir geçiş olurken fırın 

havasından duvarlara taşınım ile bir ısı geçişi olmaktadır. Fırın duvarları üzerinde 

yapılacak iyileştirmeler yukarıdaki 4 etken de göz önüne alınarak yapılmalıdır.  

Literatürde bu alanda yapılan ilk çalışma C. Scarisbrick tarafından fırın iç duvarlarının 

düşük emisiviteli folyoyla kaplanmasıdır [5]. Boş fırın için gözenen değerler dramatik 

seviyede enerji tasarrufu ortaya çıkarmıştır. Toplam enerji tüketimi 0.67’den 0.47 kWh’e 

düşmüşken (%30 azalma) toplam pişirme süresi 58 dk’dan 32 dk’ya (%45 azalama) ön 

ısıtma süresi de 8 dk’dan 5.5 dk’ya gerilemiştir (%31 azalma). Elde edilen büyük  

oranda iyileşmeler, B.M. Shaughnessy ve M. Newborough tarafından, fırının piyasaya 

sunulan modellerden çok daha iyi kurgulanmış ısıl yalıtımının, pişirme yükünden ve ek 

yükten mahrum olmasının bir sonucu olarak görülüp, bu parametrelerin beraber 

değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir [3]. Bu noktadan hareketle geliştirdikleri 

düşük emisiviteli ev tipi elektrikli ankastre fırın modelinde aynı araştırmacılar farklı fırın 

çalışma durumları ve  3 farklı standart için enerji tüketim deneyleri yapmışlardır. Bu 

standartlar boş fırının ısıtılmasını konu alan CELENEC-1984 prosedürü [11], fırındaki 

yüke olan ısı geçişini fırın toplam enerji tüketimine oranlayan ANSI-1986 prosedürü [2] 

ve günümüz EN60350 ve EN50304 tarafından kapsanan CELENEC-1998 prosedürüdür 

[12]. Deneylerde her ayrı durum için, düşük emisiviteli fırın (DEF) ile Electrolux ‘Juno 

JEH500E’ ankastre fırın karşılaştırmalar için kullanılmıştır.  
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Çizelge 2.3 :  Düşük emisiviteli duvarların ısıl enerji performansına etkisi 

Fırın Kriter Sıcaklık Standart Enerji (Wh)/ 
Đyileşme 

Süre (dak)/ 
Đyileşme 

Verim 
(%)/ 

Đyileşme 

Juno Ön 
Isıtma 

Ortam + 
180K 

CELENEC-
1984 

400 11 - 

DEF 
Ön 

Isıtma 
Ortam + 

180K 
CELENEC-

1984 
180  (%55) 4 (%57) - 

Juno 
Ön 

Isıtma + 
5 Çevrim 

200 0C 
CELENEC-

1984 623 
Belirtilmemiştir

. - 

DEF 
Ön 

Isıtma + 
5 Çevrim 

200 0C 
CELENEC-

1984 
270 (%56) 

Belirtilmemiştir
. 

- 

Juno Isıl 
Verim 

Yük: +130 
0C 

ANSI-1986 Belirtilmemiştir
. 

54 22.9 

DEF 
Isıl 

Verim 
Yük: +130 

0C 
ANSI-1986 

Belirtilmemiştir
. 

34 (%37) 
12.7 

(%55.9) 

Juno Pişirme 
Ortam + 

180K 
CELENEC- 

1998 
977 51 - 

DEF Pişirme Ortam + 
180K 

CELENEC- 
1998 

624 (% 36) 34 (%33) - 

Çizelge 2.3’te makalede yazılı olarak açıklanan sonuçlar bir çizelge oluşturarak bir 

arada toplanmıştır. Genel olarak, iyi tasarlanmış, ısı kaçak ve köprüleri olmayan 

fırınlarda duvar emisivitesini düşürmek enerji performansına olumlu etkide 

bulunmaktadır. Üstelik yukarıdaki iki çalışma için de şasi dışından yapılan sıcaklık 

ölçümlerinde fırın dış duvar sıcaklıklarının ortalama 30 0C düştüğü ve ısınma emniyeti 

iyileştirilmiş fırın tasarımında bu bilginin değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Bu tez çalışmasında da incelenecek olan yüksek emisiviteli fırınların yerine önceki iki 

çalışmada önerilen düşük emisiviteli fırın tasarımlarında; yüzeydeki kirlenmenin 

emisivite üzerindeki birinci dereceden etkisi, yoğun ışınım etkisi nedeniyle gıda 

yüzeyinde kavrulmaların görülebilmesi, fırın iç kavitesinin sıcaklık dağılımındaki 

homojenliğin çok daha hassas hale gelmesi ışınım kalkanının yüksek emisiviteli fırın iç 

duvarlarının içerisine monte edilmesi düşüncesini beraberinde getirmiştir. GB 2289607 

no’lu patente konu olan çalışmada [13] normalden oldukça ince olan fırın iç duvarlarına 

paralel ışınım kalkanları konmuş olup yüksek emisiviteli iç duvarların aldığı ışınım 

enerjisini fırın şasisine aktarması engellenmek istenmiştir. Yüksek emisiviteli duvarların 

ısıl kapasitansları oldukça düşük olduğu için fırın ön ısıtmasında etkileri önemsizdir. 

Bunun yanında ısıtıcılardan aldıkları ışınım enerjisini şasiye aktarmayıp büyük oranda 

tekrar fırın havasına ve ısıl yüke verdikleri için genel enerji performansına da katkı 

sunmaktadırlar.  Böylece fırın içerisindeki sıcaklık dağılımı ve ısıtıcı kaynaklı yüksek 

radyasyon sorunları halledilmektedir. Ayrıca düşük emisiviteli fırınların temel problemi 

olan küçük boyutlu gıdalarda aşırı kurumaya sebep olma durumu engellenmiş 



 

14 

 

olmaktadır. Şekil 2.4’te reflektör kullanılarak oluşturulmuş yüksek verimli fırın iç kavite 

şeması verilmiştir. 

 

Şekil 2.4 :  Đç kavite duvarlarının dışına koyulmuş ışınım kalkanı içeren fırın duvarları 

Şekil 2.3’te  indislerle belirtilen fırın duvarından alınmış kontrol kütlesi için enerji dengesi 

incelendiğinde Qtaşınım ve Qiletim büyüklüklerinin ışınımın enerji tüketimindeki payıyla 

doğrudan ilişkisi olduğu görülecektir. Eğer bir fırında ısıl köprüler önemli yer tutuyorsa 

duvarların emisivitesini düşürmek önemli kazançlar getirebilirken, duvarlara ısı 

geçişinde taşınımın önemli yer tuttuğu durumlarda iç kavite yüzeyinin düşük emisivitesi 

sebebiyle  fırın duvarlarından gıdaya olan ışınım ile ısı geçişi önemli ölçüde sekteye 

uğrayacak ve bu, uzun vadede enerji performansına olumsuz etkiye yol açacaktır. S.A 

Kayıhan tarafından yapılan ‘iç kavite reflektör deneyleri’ [9] bu konuda önemli bir örnek 

teşkil etmektedir. Deneylerde 3 adet aynı nitelikli ev tipi elektrikli fırının yan duvarları 

yansıtıcı alüminyum folyo ile kaplanmış olup, bu durumun fırın enerji performansındaki 

değişimine etkisi gözlenmeye çalışılmıştır. Đki ısıtıcı ve iki ısıtıcıyla fanın birlikte yer 

aldığı çalışma koşulları için tezde açıklanan sonuçlardan önemli görülenler aşağıda 

toplanmıştır. Çıkan sonuçlar Çizelge 2.4’te belirtilmiş olup taşınım etkin ve ışınım etkin 

ısı geçişlerinin birbirleriyle zamana bağlı kıyaslanabilmesi açısından önemli veriler 

içermektedir. 
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Çizelge 2.4 :  Đç kavite üst duvarına yerleştirilen reflektörün fırın ısıl performansına etkisi  

Tez çalışmasında bu konu hakkında bir yorumda bulunulmamakla birlikte fırın enerji 

performansında çeşitli parametrelerin birbirine olan bağıl etkilerinin araştırılması 

bakımından yukarıdaki veriler aydınlatıcıdır. Sonuçlar değerlendirildiğinde zorlanmış 

taşınımın işin içine girmesiyle birlikte yansıtıcı yüzeyler dolayısıyla oluşan toplam 

enerjideki kazancın tam tersi yönde kayba dönüştüğü görülmektedir. Bu, duvarlara olan 

baskın ısı geçişinin taşınım olması durumunda yansıtıcı yüzey kullanılmasının enerji 

kazancını olumsuz etkilediğine iyi bir örnektir. Ön ısıtma süreleri irdelendiğindeyse, iki 

etki arasında pek bir fark görülmemektedir. Bunun temel nedeni fırın sıcaklığı henüz 

yüksek mertebelere erişmediğinden taşınım ile ısı geçişinin beklenen etkiyi 

göstermemesi olarak yorumlanabilir.  

2.3  Fırın Havalandırması  

Fırında havalandırmanın enerji tüketimi, yük ısınma hızı ve pişirilen kütlenin nem kaybı 

üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar; bacanın konumu ve çapının fırın genel enerji ve 

pişirme performansı ile ilişkisi hakkında ileride teze konu oluşturacak deneysel verilerin 

yorumlanmasında paha biçilemez bir öneme sahiptir. Fırın içerisinde tüketilen enerjinin 

%15’e yakın bir kısmı havalandırmadan dolayısıyla tahliye edilen sıcak nem ve havaya 

verilmektedir. Ayrıca fırın içerisinden atılan havanın ve nemin, fırın toplam ısıl kütlesine 

oranla çok daha düşük bir ısıl kütleye sahip olmasına rağmen, fırın içerisindeki sıcaklık 

düşüşünde devreye giren ısıtıcılar bu önemsiz sayılacak miktarda enerji kaybının 

yarattığı  açığı kapatabilmek adına tüm fırın kompartımanını ısıtmaktadırlar. Bununla 

birlikte, çoğu pişirme durumu için yiyeceğin içerisindeki nemin bir bölümünün tahliye 

edilmesi yiyeceğin istenilen kıvamda pişmesi için zorunludur. Havalandırma kanalından 

Yansıtıcı Kullanımı Sonuç Değişimi/Özgün Hal (%) 

Ölçülen Fırın Çalışma 
Şekli 

Fırın 1 Fırın 2 Fırın 3 

150 0C 200 0C 150 0C 200 0C 150 0C 200 0C 

Ön 
Isıtma 
Süresi 
[dak] 

Đki Isıtıcı 6.81 15.94 9.01 17.43 7.61 8.20 

Đki Isıtıcı ve 
Fan 

5.80 13.06 5.77 13.09 7.07 15.12 

Enerji 
Tüketimi 

[Wh] 

Đki Isıtıcı -12.32 -10.22 -10.24 -9.75 -18.13 -13.78 

Đki Isıtıcı ve 
Fan 0.96 10.57 6.67 13.06 4.83 14.54 
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hava ve nem çıkışının fazla olduğu durumlarda fırın içi termostatik güç açma-kapama 

çevriminin daha sık olması ve fırın ısınma ve soğuma eğrilerinin birbirine yakın olması 

beklenmekteyken, fırın nem konsantrasyonu arttığında ve bacadan çıkış olmadığında 

fırının daha çabuk ısınıp daha yavaş soğuması beklenmektedir. Ayrıca kapalı 

hacimlerde pişirilen poroz malzemelerdeki kütle kaybı çevrenin nem oranından da 

etkilendiği ve pişirme modellemesinde yer alan kütle geçişi denklemlerinde bu etkinin 

göz önüne alındığı durumlarda daha doğru sonuçlara ulaşıldığı; ayrıca nem 

konsantrasyonunun fırın içerisindeki taşınım özelliklerinde değişiklikler yarattığı 

bilinmektedir.  Bu alanda yapılan literatür taramasında fırınların içerisinden atılan hava 

ile enerji ve pişirme performansına değinen yalnızca iki makaleye rastlanmıştır. 

Bunlardan birincisi düşük emisiviteli fırınların enerji performansını standart çalışmalar 

vasıtasıyla inceleyen B.M. Shaughnessy ve M. Newborough’nun yaptığı çalışmadır [3]. 

Çalışmanın amacı, fırın içerisinden tahliye edilen havanın, su ihtiva eden yiyeceği temsil 

eden standart hipor  test tuğlasının nem kaybı üzerindeki etkisini gözlemlemektir. Fırın 

termostatı, fırın havası sıcaklığı ortalaması çevre havasından 180 K fazla olacak şekilde 

ayarlanmıştır. Havalandırma kanalı çapının belirlenmesi için düşük emisiviteli fırının iç 

kavitesine bir manifold bağlanarak hava çıkışı için kesit alanı, A, hesaplanan yaklaşık 

314, 628, 942 ve 1256 mm2 çap değerlerinde değiştirilerek hava ve nem tahliye 

edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, havalandırma açıklığının alanını arttırmanın enerji 

tüketimini, test süresini ve tuğla ağırlık kaybını arttırdığı görülmüştür. Alanın 600 

mm2’den küçük olduğu (A<600 mm2) durumlar için ağırlık kaybı % 7.5 – 8 

mertebesindeyken enerji tüketimi 600-615 Wh mertebesinde kalmaktadır ve kanal 

çapına bağlı değişimler yatay bir çizgi çizmektedir. Çıkan sonuç, havalandırma açıklığı 

ve gözlenen değerler arası ilişkinin 13 mm çaptan küçük açıklıklar için önemsiz 

olduğudur. Fakat havalandırma açıklığının 600 mm2 den büyük olduğu durumlarda kütle 

kaybı ve enerji tüketimi logaritmik (artan oranda) bir artış göstermiştir. Ayrıca yazarlar 

tuğla nem kaybı söz konusu olduğunda, 1200 mm2 havalandırma açıklığında düşük 

emisiviteli fırın (DEF) ve yüksek emisiviteli fırın (Juno) arasındaki farkın kapandığına 

dikkat çekmişlerdir. Şekil 2.5’te veriler grafik halinde sunulmuştur. 
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Şekil 2.5 :  Havalandırma kesit alanının enerji tüketimi, test süresi ve tuğla ağırlık kaybına olan 
etkisi [3] 

J.P. Abraham ve E.M. Sparrow tarafından yapılan bir diğer çalışmada [14] ise fırın 

havalandırmasının tamamen açılmasının ve kapanmasının ısıl yükü sembolize eden 

alüminyum bloğun (5 cm x 15.9 cm x 18.7 cm) ısınmasına olan etkisi araştırılmıştır. 

Deneylerde Kenmore #22 94492 model ocaklı ev tipi elektirikli fırın kullanılmıştır. Fırın 

kavitesinde baca görevi gören üst duvara yerleştirilmiş bir çift dairesel kesitli (D=3.2 cm) 

açıklık olmakla beraber; fırına taze hava girişi fırın kapağının alt kenar menteşesindeki 

dörtgen kesitli hava boşluğundan (15 cm x 0.5 cm) olmaktadır. Deneyler yükün siyaha 

boyandığı ve parlak folyo ile kaplandığı durumlar için yapılmış olup, böylece 

havalandırmanın emisivite ile etkileşimi de görülmek istenmiştir. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, alüminyum yükün nem içermemesi; dolayısıyla fırın içerisindeki yükün 

nem oranı değişik fırın havası koşullarında ısınma tepkisinin ne olacağına dair bir 

bilgiye ulaşmanın mümkün olmamasıdır. Ulaşılan sonuçlar şekil 2.6’da grafiklerle 

belirtilmiştir. 
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Şekil 2.6 :  Farklı havalandırma koşullarında yükün ısınma hızı [14] 

Şekil 2.6’da yer alan grafiklerden anlaşıldığı gibi havalandırmanın açık veya kapalı 

oluşu yük ısınma hızında herhangi bir değişime sebebiyet vermemiştir. Đki grafik 

arasında yükün emisivitesi dolayısıyla bir ısınma hızı farkı gözlense de bu hız 

infiltrasyondan etkilenmemektedir.  

2.4 Fırın Isıl Ataleti  

Fırın enerji performansının arttırılmasında göz önüne alınması gereken önemli bir etken 

de fırın iç kavitesinin ısıl kapasitansının durumudur. Bu yük fırın içerisinne yerleştirilen 

tepsi, ızgaralar, yiyeceğin içerisinde bulunduğu tabak-çanak ile fırın iç duvarları olarak 

kısaca sıralanabilir. Bu malzemeler fırın havasının ısıtılmasında kullanılan enerjinin bir 

kısmını soğurup fırının ısıtılmasını geciktirebilmektedirler. Literatürde bu konuda yapılan 

çalışmalar sınırlı olup ön ısıtma için gereken enerji tüketimini toplam ısıtma süresi için 

gerekli tüketimden ayıran veya kısa ve uzun süreli pişirme için alınan enerji tüketim 

değerlerini ayrı ayrı inceleyen bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Konuyla ilgili önemli 

veriler sunan bir çalışma [5] M. Newborough ve S.D. Probert tarafından fırın iç 

duvarlarını oluşturan panellerin iç kavitenin ısıl ataletine olan etkisini araştırmak için 

yapılmıştır. Söz konusu paneller dökülme veya damlama olasılığına karşı alt ısıtıcıyı 

korumak ve fırın içinde oluşan kirlenmeyi fırın içerisinden kolayca temizlemek için 

neredeyse tüm ev tipi fırın yapılarında kullanılmaktadır. Çalışmada, bu 1.2 mm 

kalınlığında, camsı emaye kaplama, preslenmiş çelikten yapılmış duvarlar fırın iç 

kavitesinden kaldırılarak fırın ısıl kütlesi azaltılmaya çalışılmıştır. Sonuçlar ön ısıtma ve 

pişirme süresi, toplam harcanan enerji ve ısıl etkenlik olarak belirtilen parametreler ile 

ifade edilmiştir. Burada ısıl etkenlik, 1986 ANSI Amerikan standardı uyarınca yüke 
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giden ısıl enerjinin fırının harcadığı toplam enerjiye oranı olarak tanımlanmıştır [2]. 

Araştırmacılar piyasaya sunulan ev tipi fırınların karakteristik yapısal özelliklerini 

yansıtması dolayısıyla  Fagor HU122 marka elektrikli ev tipi fırını kullanmışlardır. Bu 

fırın avrupa menşeli ev tipi fırınların ortalamasına yaklaşık olarak denk gelen 13.4’lük bir 

ısıl etkenliğe sahiptir. Çizelge 2.5’te deneysel olarak bulunan sonuçlar karşılaştırmalı 

olarak sunulmuştur: 

Çizelge 2.5 :  Fırın iç duvarlarını oluşturan panellerin kaldırılmasının fırın ısıl performansına etkisi 

Yukarıdaki sonuçlar değerlendirildiğinde, ısıl kütlenin azaltılmasının ön ısıtma 

periyodunda önemli ölçüde zaman kazancı sağladığı belirtilmektedir. Nihai ısıtma 

süresine bakıldığında ise ön ısıtmada kazanılan 3.5 dakikalık pişirme süresi farkının 

kapanma eğiliminde olduğu görülmüştür. Bu sebeple fırın ısıl ataletini düşürmenin kısa 

sürede pişirme sağlayan gıdalar için enerji  kazancında önemli olduğu söylenebilir. Aynı 

şekilde, piyasaya sunulmuş fırın modellerinin ısıl izolasyon sistemlerindeki aksak 

noktaların altı çizilerek ısıl direncin iyileştirilmediği müddetçe ısıl ataletin azaltılmasının 

çok yararı olmayacağı çalışmada belirtilmiştir.  

Fırın içerisinde ek bir ısıl kütlenin bulunmasına dair; yapılan çalışmanın asıl amacının 

dışında elde edilen hatırı sayılır verilere ise S.A Kayıhan tarafından yapılmış yüksek 

lisans tez çalışmasında rastlanmaktadır [9]. Bu çalışmada kıtasal ısıtıcı dizilimine sahip 

(alt-üst) bir ev tipi orta hacimli elektrikli fırının emaye kaplı yüksek emisiviteli üst 

duvarından ışınım yoluyla olan kaçak engellenmeye çalışılıp; fırın üst ısıtıcısının üstüne 

yansıtma özellikleri iyi olan düşük emisiviteli bir alüminyum levha konulmak istenmiştir. 

Bu alüminyum levhanın ısıl kapasitansının etkisinin önemsiz olacağı düşünülmüştür. 

Elde edilen sonuçlarda ise toplam ısıtma ve ön ısıtma süreleri arasındaki kazanç 

farklılıkları belirgin bir ısıl atalet farkına işaret etmektedir. Literatürdeki yansıtıcı yüzey 

(düşük emisiviteli duvar) uygulamalarında süre ve enerji kazaçlarının büyük kısmını ön 

ısıtmada elde edilen kazanç oluştururken, teze konu olan çalışmada ise fırınlarda elde 

edilen toplam pişirme süresi kazançlarının ön ısıtma süresi kazançlarının önüne geçtiği 

açığa çıkmıştır. Bu durum iç kavitedeki ısıl ataletin ön ısıtmada en az ışınım kadar 

önemli bir etken olduğunu, fakat pişirme süresi uzadıkça bu etkinin öneminin azaldığını 

ortaya koymaktadır. 

 

 

Fırın Çalışma 

Şekli  

Toplam Pişirme 

Süresi (dk.) 

Ön Isıtma Süresi 

(dk.) 

Enerji Tüketimi 

(kWh) 

η 

(%) 

İç Panelli 48 17.5 0.87 13.4 

İç Panelsiz 47 13 0.77 15.1 
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Çizelge 2.6 :  Işınım kalkanı amacıyla fırına döşenmiş ek ısıl kapasitenin etkisi 

Fırın Nominal Hal 
Tüketimi ile 

Oranlanan  Enerji 
Değişimi (%) 

Fırın Yüksüz Hal Deneyleri: Statik Mod (Đki Isıtıcı) 

Fırın 1 Fırın 2 Fırın 3 

Pişirme Sıcaklığı 150 0C 200 0C 150 0C 200 0C 150 0C 200 0C 
Ön Isıtma  -5.36 2.71 -6.70 -1.71 -5.82 -5.86 

Ön Isıtma + 5 Çevrim -12.37 -12.66 -17.77 -16.62 -18.21 -16.74 
Fırın yüklü Hali Yansıtıcı Panelli ve Panelsiz Standart Deney Süreleri: 1. Fırın Statik Mod   
Fırın Sıcaklığı 140 0C 180 0C 220 0C 

Özgün Hal Ön Isıtma 
Süresi (dk) 

11.99 16.72 23.70 

Yansıtıcı Panelli Ön 
Isıtma Süresi (dk) 10.79 17.08 26.13 

Özgün Hal Toplam 
Pişirme Süresi 

69.44 50.9 45.74 

Yansıtıcı Panelli 
Toplam Pişirme 

Süresi 
58.81 47.64 43.68 

 Yukarıdaki değerler iyi incelendiğinde sonuçların M. Newborough ve S.D. Probert’ın 

çıkarımlarını [5] tümüyle destekler olduğu görülmektedir. Fırın üzerine konulan 

reflektörün nihai sürede sağladığı süre kazancı her üç fırın sıcaklığı için de ön 

ısıtmadaki kazancı geçmiştir. Bu, ek ısıl kütlenin şu ana kadarki reflektör 

uygulamalarının tam tersi bir sonucun ortaya çıkmasını sağlaması dolayısıyla oluşmuş 

bir durumdur. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları fırın içerisindeki ek ısıl kütlenin etkisinin 

fırın sıcaklığıyla nasıl değiştiğini de göstermektedir. 220  0C sıcaklıkta yansıtıcılı ön 

ısıtma süresinin yansıtıcısız olan ön ısıtma süresini geçtiği gözlenmiş olup , fırın ısıl 

ataletinin etkisinin yüksek sıcaklıktaki ön ısıtmada ışınım kazancını geride 

bırakabileceği gözlenebilmektedir. Nihai süre sonucunda ise  ışınım etkisinin kendisini 

gösterdiği ve pişirme süresinin  panelsiz duruma göre kısaldığı görülmektedir. 

Fırın iç hacmindeki ısıl kütlenin arttırılmasının, pişirilen gıdaya etkisi, en az fırın 

termostatik çalışmasının karakterine olan  etkisi kadar önemlidir. J.P. Abraham ve E.M 

Sparrow tarafından bu konuda yapılan çalışmada [15], fırındaki farklı pozisyon ve 

nitelikteki ek yüklerin, fırın asıl yükünün ısınması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Đleriki 

bölümlerde sunulacak tez konusunu ilgilendiren kısım; yazarların üzerinde pek 

durmadığı, fırın iç kavitesinin ısıl ataletinin ve fırın içerisindeki su buharı miktarının bu 

ataletteki payının fırın enerji tüketiminde zamana bağlı olarak yarattığı etkidir. Buna 

karşın incelemeye konu olan çalışma, özellikle fırındaki buharın tahliyesi ve hava 

infiltrasyonu ile ilgili olarak önemli sayılabilecek bazı sonuçlar ortaya koymaktadır. Asıl 

olarak araştırmacılar, fırın içerisinde gıda modeli olarak seçilmiş alüminyum bloğa olan 

ısı geçişinin deneysel olarak incelenmesine odaklanmış olup; çalışmalarda siyah ve 

parlak yüzeye sahip ısıl yükler için ısı geçiş katsayıları, fırın içine koyulan sulu ve susuz 

ek yüklerin konumu değiştirilerek gözlenmiştir. Burada amaçlanan sadece alt ısıtıcısı 
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olan bir fırındaki farklı emisivitelerdeki gıdaların ek ısıl kütlelerden ve fırın içerisindeki 

nem seviyesinden etkilenme durumlarının irdelenip fırında geleneksel (statik mod) 

pişirmede taşınım ve ışınımın etkenlik derecelerinin belirtilmesidir. Sonuçlar toplu olarak 

Şekil 2.7’deki grafikte sunulmuştur. 

 

Şekil 2.7 :  Farklı ek ısıl yükler altında asıl yükün zamana bağlı sıcaklık değişimi [15] 

Yukarıdaki grafikteki yük durumlarından tez ile ilgisi açısından önemli bulunan 5 adedi 

numaralandırılmıştır. (1) numaralı konum, düşük emisiviteli yük durumu için temel 

konum denilen, sadece asıl yükün bulunduğu ısınma eğrisini göstermektedir. (2) 

numaralı konum, bu düşük emisiviteli yüke ek bir yük getirmiş ve fırın içi ısıl kütleyi 

arttırmıştır. (3) numaralı konumda ise ısıl kütlenin yanında fırında su bulunup, su 

kaynama noktasına geldikten sonra yoğun buharlaşma görülmektedir. Bu grafiklerden 

çıkarılan sonuç fırındaki ek yükün ışınımı kesmediği müddetçe, yükün ısınmasına 

katkıda bulunduğudur. Özellikle fırın buhar konsantrasyonunun artması, asıl yükün 

ısınmasına diğer durumlara nazaran daha belirgin bir biçimde katkıda bulunmuştur. (1’) 

numaralı konumda (yüksek emisiviteli yük durumu), susuz ek ısıl yük ısınma hızında 

zamanla etkisi azalan ve dikkate alınmayacak kadar az bir kötüleşme yaratsa da, sulu 

ek yük 2500 sn civarındaki süreye kadar önemli ölçüde ısınma hızını geciktirmiş, daha 

sonra da diğer durumlarla kıyaslandığında ısınma hızında artan oranda olumlu etki 

yaratmıştır. Fırın havası-termostat ilişkisinden doğan fırın termostatik çalışma 

karakterinin buhar kosantrasyonuyla değişiminin belirtilmemesi; çalışmada sadece yük 

sıcaklık değişiminin belirtilmesi fırın nem oranının incelenmesi gereksinimi açısından 

talihsiz bir durum oluşturmuştur. 
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2.5 Termostatik Çalı şma 

Termostatik çalışma fırın içerisindeki termostat probunun, fırın içi ortalama sıcaklığının 

mekanik bir aygıt olan sıcaklık ayarı düğmesinde belirtilen sıcaklık değerini sağlayacak 

şekilde ısıtıcı kontrol mekanizmasına bilgi aktarmasıdır. Fırın, bu çalışma yönteminde, 

fırın ortalama sıcaklığını ayarlanan değerde tutabilmek için, maksimum ve minimum 

değerlerin aritmetik ortalamasını kullanıcının istediği sıcaklık ayarına eşitleyecek şekilde 

bir salınım gösterir. Fırında pişirme sürecinin deneysel olarak çalışılmasında en büyük 

zorluk termostatik çalışmanın tekrarlanabilirlik ve karşılaştırılabilirlik sorunudur. Burada 

tekrarlanabilirlik, bir deneyin aynı şartlar altında aynı sonuçları vermesi anlamında 

kullanılmış olup; karşılaştırılabilirlik, fırın üzerinde yapılan herhangi bir parametre 

değişikliği sonucu elde edilen verilerin sadece değiştirilen parametrenin ürünü olması 

olarak belirtilmiştir. Termostatik çalışmanın tekrarlanabilirlikteki rolü, fırın karalı hale 

geçtikten itibaren termostatın belirli aralıklarda açma-kapama yaparken devreye 

girmekte aynı hassasiyeti göstermekteki becerisine bağlıdır. Deneysel çalışmaların her 

iki anlamda da kıyaslanabilir olması termostat çalışma aralığının tutarlı olmasını ve fırın 

ortalamalarının birbirini tutmasını gerektirmektedir. Fırın içerisindeki nem yoğunluğu, 

yük kapasitesi, havalandırma fanının açık-kapalı olması gibi faktörler  fırın içindeki 

havanın ısınma ve soğuma karakteristiğini değiştirmekte ve fırın havası ortalamasının 

termostat çalışma aralığının en üst ve en alt değerlerinin aritmetik ortalamasından 

sapmasına sebep olmaktadır. Ayrıca mekanik bir aygıt olan termostat ayar bölmesi, tez 

kapsamındaki incelememize de konu olan fırın havalandırma fanının açılıp kapanması 

sonucu değişen komponent sıcaklığına duyarlıdır. Fırın komponent bölmesi nihai bir 

sıcaklıkta sabitlenmedikçe termostat komutatörünün fırın içi sıcaklığını doğru bir şekilde 

ayarlaması zorlaşmaktadır.  

Termostatik çalışmanın fırın enerji performansına etkisini incelemek amacıyla C. 

Scarisbrick ve M. Newborough tarafından yapılan çalışmada [5] fırın sıcaklığının, fırın 

kararlı duruma geldiğinde, salınım yapmadan düz bir çizgi izlemesi sağlanmıştır. 

Değişken güç girdisi metodu olarak adlandırılan bu metod ön ısıtma sonrası fırın 

merkez havasının belirli bir sıcaklıkta kalması için PID (Proportional-Integral-Derivative) 

kontrol cihazıyla ısıtıcıların hava sıcaklığındaki 0.5 0C mertebesindeki değişime cevap 

verebilmesini sağlamıştır. Ortaya çıkan sonuç fırında ısıtıcı elemanların çok daha 

düzgün sıcaklık cevabı vermesi ve % 10.4 enerji tasarrufu sağlanması olmuştur. 

Çalışmada değişken güç girdisi metodunun pişirme hızındaki değişime etkisi 

belirtilmemiş olup toplam pişirme süresinde bir miktar artış gözlenmiştir. Çizelge 2.7’de 



 

23 

 

yazarların yazılı olarak açıkladığı sonuçlar tez açısından aydınlatıcı olması bağlamında 

bir çizelge haline getirilmiştir: 

Çizelge 2.7 :  Termostatik çalışma ve sabit sıcaklık çalışma durumu için enerji tüketimleri   

Fırın içi 
Sıcaklığın 
Kontrolü  

Kullanılan 
Standart 

Pişirme 
Süresi 

Enerji 
Tüketimi 

Pişirme 
Etkenliği, η 

(%) 

Enerji 
Tasarrufu 

(%) 

Açma/Kapama ANSI – 1986 56 0.67 17.4 _ 

Değişken Güç 
Girdisi 

ANSI – 1986  59 0.60 19.4 10.4 

Termostatik çalışmanın pişirme üzerindeki etkisini kısmi olarak inceleyen bir diğer 

çalışmada James K. Carson ve Jim Willix [16], gıda yüzeyideki ısı geçiş katsayılarının 

zamana bağlı hesaplanabilmesi için termostatik çalışmayı göz önüne alan bir metodoloji 

geliştirmeye çalışmışlar ve fırında yüke olan ısı geçişinin gerçekleştiği dış yüzey 

sıcaklığının termostatik çalışmadan etkilendiğini görmüşlerdir.  Bu etkilenme durumu 

neticesinde gıda yüzeyinin ısı geçiş katsayıları fırın kararlı hale geçtikten sonra da 

zamana bağlı olarak değişmeye devam etmektedir ve böylece termostat çalışma 

aralığı, açık-kapalı süresi gibi faktörler cisme olan ısı geçişini etkilediği gözlenmektedir. 

Söz konusu çalışmada bu termostatik dalgalanmaların ısı geçiş mekanizmasına olan 

etkileri belirtilirken sabit sıcaklık çalışma koşullarındaki ısı geçişine olan farklarıyla ilgili 

bir kıyaslama yapılmamıştır. Aşağıda gıda üzerine bağlanmış ısı akısı sensörü sıcaklığı, 

gıda yüzey sıcaklığı, fırın merkezi sıcaklığı ve gıda merkezi sıcaklığının zamana bağlı 

değişimi sunulmuş olup; çalışmacıların ısı geçiş katsayısı modellemesine odaklanmış 

olmalarından dolayı gıdaya geçen toplam ısıdaki değişim hakkında makalede bir yorum 

yapılmamıştır.  

 

Şekil 2.8 :  Termostatik çalışma koşulunda fırın içi sıcaklık dağılımları [16] 
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Şekil 2.8’deki grafikten farkedileceği gibi yiyecek fırının içerisine ön ısıtma süreci 

geçildikten sonra koyulmuştur. Şekilde ısı akısı sensörü sıcaklığının yüzey sıcaklığına 

oranla daha fazla arttığı zaman diliminde ısı geçişinin de artış göstereceği kolaylıkla 

farkedilebilir. Aynı şekilde fırın havası sıcaklığındaki düşüş yüzeyden ısı geçişinde belirli 

bir düşüşe yol açacaktır. Sonuç olarak, termostatik çalışmanın karakteristiği dolayısıyla 

yüzey sıcaklığı ile fırın sıcaklığının salınım karakteri gıdanın ısınma hızını etkileyecektir. 

Yukarıdaki iki çalışma da bununla ilgili fikir verici veriler içerse de yazarlar çalışma 

eksenini aşması dolayısıyla konu üzerinde durmamışlardır. 

2.6 Fırın Isıl Yükü 

Fırın yapısal değişimlerinin fırın enerji performansına etkisi araştırılırken dengeleyici bir 

faktör olarak üzerinde durulan, deneysel olarak gözlemlenebilme ve kantitatif ölçüler 

çıkarabilme açısından standardizasyon çalışmaları süren diğer bir başlık ta pişirmedir. 

Pişirme, gıdaların en iyi şekilde sindirilebilir düzeye gelmesi için ısı verilerek gıda 

organik yapısında meydana getirilen kalıcı değişikliklerdir. Pişirme işlemi ayrıca, 

insanlar için gıdaların dezenfektasyonu ve tat olarak çekici hale getirilmesi için yapılan 

zorunlu işlemlerden biridir. Đyi bir pişirme homojen nitelikte, istenen nem düzeyinde, 

toksik etkilerden uzak ve mikrobik içerikten arınmış bir pişirme olarak tanımlanabilir. 

Pişirme üzerine yapılan çalışmaların hemen hemen hepsi pişirmenin modellenmesi 

üzerinde durmuştur. Đyi bir modelleme, mühendislik yaklaşımıyla yerinde kabuller 

getirirerek çabuk çözümlere gitmenin yanısıra, pişirme üzerinde etkili olan birçok 

parametreyi de iyi anlamak üzerine kurulmalıdır.   

Fırın içerisine konmuş ısıl yüke ısı geçiş mekanizmasının belirlenmesi pişirme 

performansının iyileştirilmesi çalışmaları için büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda J.P. 

Abraham ve E.M. Sparrow tarafından yapılan çalışma [17] ısı geçişine dair teorik bilgi 

temelli varsayımlara dayalı bir cebirsel model üzerinde durmuştur. Metoda konu olan 

modelde, fırın kavitesi içerisindeki havadan yüke doğru doğal taşınımla ısı geçişi ve ısıl 

yük ile fırın duvarları arasındaki ışınım ile olan ısı geçişi hesaba katılmıştır. Model, bu 

açıdan yüke olan ısı geçiş mekanizmalarının tam olarak ifade edilebilmesini 

amaçlamıştır. Zamana bağlı terimler içeren sonuç denkleminin lineerleştirilmesi için ısı 

taşınım ve ışınım katsayıları birlikte tanımlanmıştır. 9:; toplam ısı geçiş katsayısı, 9:< ısı 

ışınım katsayısı ve 9:= ısı taşınım katsayısı olmak üzere, 

9:; > 9:< ? 9:= olarak ifade edilmiştir. (2.1) 

Isı ışınım katsayısı ise 

@�< > 9:< . BCüDEFGHIJ< K FCüDL  (2.2) 
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lineerizasyonunun yapılabilmesi için; 

9:< > 4NOE0.375FCüD
TUD K 0.6252FGHIJ<LX  (2.3) 

olarak sadeleştiriliştir. Burada BCüD, yükün toplam alanı; N, yükün emisivitesi; O, Stefan-

Boltzman sabiti;  FGHIJ< ve FCüD duvar ve yükün sıcaklığıdır.  

Bundan sonraki en kritik aşama fırın duvar sıcaklıkları, fırın havası sıcaklığı ve 

termostat ayar sıcaklığının değşiminin en fazla 10-15 0C mertebesinde olması 

dolayısıyla bu sıcaklıkların eşit alınması olmuştur (Tduvar=Thava=Tset). Mutlak sıcaklığa   

(0 K) oranla düşünüldüğünde bu kabul ışınım hesapları için yerinde gözükmektedir. Bu 

varsayım sonucunda yük sıcaklığı değişimi, 

YZ
G;[ü\

G]
> ^9:< ? 9:=_BCüDEF̀ a] K FCüDL  (2.4) 

olarak ifade edilebilir. Burada F̀ a], ayarlanan fırın merkez sıcaklığı, m, ısıl yükün 

kütlesini ve c, ısıl yükün özgül ısısını vermektedir.   

2.4 numaralı denklemdeki yük sıcaklığına ait diferansiyel ifade  zamana bağlı olarak 
elde edilmiştir. 

FCüDEbL > F̀ a] ? EFCüDTUD K F̀ a]LcdEe�fge�hLi[ü\/k=L  (2.5) 

Oluşturulan modelin gerçek koşullara uygunluğunun kontrol edilebilmesi için kapsamlı 

deneyler yapılmıştır. Ölçümler ısıl yükün zamana bağlı ısınma cevabını ortaya 

koymuştur. Ayrıca modelde elde edilen fırın yüzey sıcaklık dağılımları deneysel 

çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlardan elde edilen veriler %1 gibi 

oldukça düşük bir sapma ile modelden hesaplanan değerleri doğrulamaktadır. Bunun 

sonucunda, kurulan ısı geçiş modelindeki yaklaşımın ve kabullerin fırın genel enerji 

performansı ve pişirme açısından yapılacak hesaplamalarda ve daha ileri seviye sayısal 

modellerde sınır şartlarının belirlenmesinde kullanılabileceği görülmüştür.  

Fırın içerisindeki pişirme sürecinin daha anlaşılır hale gelmesi; sadece ısıl özellikleri 

tanımlanabilir bir yük için ısı geçişinin irdelenmesini değil, aynı zamanda farklı gıdalar 

için fırın tiplerine göre taşınım ve ışınımı birlikte içeren ısı geçiş katsayılarının 

hesaplanabileceği bir metodolojiyi de zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle 

James Carson ve  Jim Willix tarafından yapılan çalışmada [16] fırın içerisindeki gıdalar 

için ısı geçiş katsayılarının deneysel ölçümler yardımıyla hesaplanabilirliği üzerinde 

durulmuştur. Bu hesaplamaların ölçülen parametreler ile paralel olarak süreksiz veriler 

olarak alınması amaçlandığı için başlık olarak “ısı geçiş katsayılarının ölçümü” ifadesi 

kullanılmıştır. Ölçümler kıtasal ısıtma elemanı (alt-üst) yerleşimine sahip ev tipi orta 

hacimli elektrikli fırında ve ticari tip geniş hacimli hamurlu gıda fırınında yapılmış olup 

dört ayrı hesaplama yöntemi için ısı geçiş katsayıları elde edilmiştir. Bu yöntemler; ısı 
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geçiş katsayısının süreksiz sıcaklık ölçümü verilerinin geri adım farkları kullanılarak 

hesaplanması(back-calculation from transient temperature data), ısı akısı sensörlerinin 

kullanılması, kütle kaybı oranının kullanılması ve psikometrik metottur. Bu metodların 

uygulanabilmesi açısından bir gıdayı yansıtabilecek en etkili deney malzemesinin 

plaster olduğu düşünülmüştür. Plaster gıdalardaki buharlaşmaya bağlı kütle geçişi-ısı 

geçişi korelasyonunu, doyurulduğu zaman yüzey su etkinliğini uzun süre 1.0’de 

tutabilmesi dolayısıyla iyi yansıtmakta ve kütle kaybının ısı geçişiyle 

bağlantılandırılabilmesine fırsat vermektedir. Ayrıca bu özelliği yüzeye yakın tabakanın 

emisivitesini, ısıl kapasitansını ve ısı iletkenliğini de sabit tutmaya imkan vermektedir. 

Süreksiz sıcaklık ölçümlerinden geri farklar yöntemi ile yapılan ısı geçiş katsayısı 

hesaplamasında aşağıdaki temel ısıl difüzyon denklemi kullanılmıştır: 

;d;l

;md;l
> ∑ oT

p
qrs EtuLcvwEKxuEtuLyzL  (2.6) 

Denklem 2.6’da Bi Biot sayısını, Fo Fourier sayısını, T sıcaklık değişkenini, T∞ ve Ti 

çevre ve ilk sıcaklıkları vermektedir. 

Yöntemin uygulanması için yapılan deneylerde kuru plaster kullanılmıştır. Burada Biot 

sayısından giderek sonlu farklar yöntemiyle ısı taşınım katsayısı hesaplanmış ve yüzey 

karakteristiği belli olması dolayısıyla ısı ışınım katsayısıyla toplanarak toplam ısı geçiş 

katsayısı bulunmuştur. 

Kütle kayıp oranından gidilmesi ise su ile doyurulmuş plasterin yapısına dayanılarak, 

plasterin alacağı tüm ısıl enerjiyi buharlaşmaya vereceği düşüncesinden hareketle 

geliştirilmiştir. Bu sebeple yük hücrelerine (load cell) bağlanmış plasterlerin ağırlıkları 

zamana bağlı ölçülerek ısı geçiş katsayılarının değişimi öngörülmeye çalışılmıştır. {, 

gıda yüzey alanı başına düşen birim zaman başına kütle kaybı; T∞, fırın havasının 

sıcaklığı; Ts, yüzey sıcaklığı ve L(Ts), bu yüzey sıcaklığında suyun gizli ısısı olmak 

üzere, 

9; > d{|E;}L

E;ld;}L
   (2.7) 

2.7 numralı denklemden toplam ısı geçiş katsayısı hesaplanabilir. 

Yukarıdaki kütle kaybı oranı metodunun, kurulması zor bir deneysel düzenek olan yük 

hücreleri ile ölçüm gerektirmesi, çalışmayı yapan araştırmacıların pskometrik yöntemi 

gündeme getirmesine sebep olmuştur. Bu yöntemin uygulanabilmesi için yapılması 

gereken temel kabul, ısı taşınım katsayısının kütle geçiş katsayısına oranının sıcaklık 

değişiminden etkilenmeyip sabit kalmasıdır. Bu noktadan hareketle,  ~ç�, ortam 
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havasının çiğ noktası sıcaklığında suyun doyma basıncı ve ~Cü�aC gıda yüzeyindeki 

suyun kısmi basıncı olmak üzere; 

� > �

���[��d�[ü��[
   (2.8) 

olarak К kütle geçişi katsayısı tanımlandığında; 

� > eh

�|E;}L
  (2.9) 

Denklem 2.9’da tanımlanan K parametresinden gidilerek zamana bağlı olarak ısı 

taşınım katsayısı çekilebilir ve yüzey emisivite değerinin sabit olmasından 

faydalanılarak ısı ışınım katsayısıyla toplanarak toplam ısı geçiş katsayısı bulunabilir.  

Isı geçişi için katsayıların hesaplanmasında gıda yüzeyinden geçen toplam ısı akısının 

bilinmesi büyük önemde bir kolaylık oluşturmaktadır. Bu sebeple araştırmacılar plaster 

yüzeylerine başarılı bir şekilde ısı akısı sensörü koymanın uygun bir yöntem olduğunu 

düşünmüşlerdir. Isı akısı sensörüyle ölçülen gerilim değeri, E(µV) çıkış voltajı, C (Wm-2) 

kalibrasyon faktörü, θ(Ts) yüzey faktörü olmak üzere aşağıdaki denklemle ısı geçiş 

katsayısına çevirilebilir: 

9; > ���E;}L

E;ld;}L
  (2.10) 

Sonuçlar değerlendirildiğinde, literatürde özellikle bakır ve alüminyum materyaller ile sık 

kullanılan bir yöntem olmasına karşın; geri farklar yöntemiyle süreksiz sıcaklık 

değerlerinin kullanılması ile oluşturulan matematiksel modelin gerçek gıdaların ısı geçiş 

katsayılarını hesaplamakta yetersiz olduğu, termostatik çalışma dolayısıyla fırın havası 

ve yüzeyindeki sıcaklık dalgalanmalarından etkilendiği görülmüştür. Kütle kaybı metodu 

ise en doğrudan hesaplama şansını tanıdığı ve buharlaşma etkisini doğrudan gösterdiği 

için, yük hücrelerinin implantasyonunun zorluğu dışında, plaster kullanılarak bir fırın 

içerisindeki yük için ısı geçiş katsayılarını en iyi hesaplanma yöntemini olduğu 

görülmüştür. Isı akısı sensörlerinin kullanılması ise zamana bağlı hT değişimini arayüz 

programı aracılığıyla doğrudan alabilmek açısından kütle kaybı metoduna oranla daha 

kolay bir yöntem olarak görülmüştür. Fakat kalibrasyon sabiti ve yüzey çarpanının 

doğru bulunmaması kritik  hatalara yol açmaktadır. Psikometrik yöntem ise ısı taşınım 

katsayısı ve kütle geçiş katsayısının sabit kalmaması dolayısıyla bütünü itibarıyle yanlış 

sonuçlara yol açmıştır. 

Fırın havalandırması, fırın içerisindeki havanın nem yüzdesini en doğrudan 

etkileyen.faktördür. Tezin de konusunu oluşturan fırınların infiltrasyon ile ilgili 

parametrelerinde değişiklik öngören çalışmalar için, yiyeceğin kütle geçişinin ısı 
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geçişine olan etkisinin ve yiyeceğin termofiziksel özelliklerinin sıcaklıkla değişiminin 

belirlenmesi elzemdir. Fırın içerisindeki nem oranı yiyeceğin kaybettiği su miktarı ve bu 

kaybın hızı üzerinde dolaysız bir paya sahiptir. Bu aynı zamanda gıdanın ısınma hızını 

da etkilemektedir. Düzgün bir pişirmenin amaçlandığı çalışmalar söz konusu 

olduğunda, gıda içerisindeki nem ve sıcaklık dağılımının birlikte hesaba katılması 

gerekmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle H. Chen ve diğerleri [18] tarafından tavuk 

burger köfteleri üzerinde yüzey üzerindeki buharlaşmanın ve köftelerin içerisindeki nem 

dağılımındaki değişmenin de ısı geçişi üzerindeki etkisinin hesaba katıldığı bir çalışma 

yapılmıştır. Temel ısı geçişi ve kütle geçişi denklemleri kullanılarak belirli kabuller 

sonrası ulaşılan yürütücü denklermler verilmiştir. Bu kabullerden en önemlileri suyun 

sadece yüzeyden buharlaşması, ısı ve kütle geçişinin radyal-eksenel düzlemde ilerleyip 

açısal yöndeki değişmenin ihmal edilmesi ve köftelerin homojen yapıda ele alınmasıdır. 

cT özgül ısı (J/kg·0C), kT ısı iletim katsayısı (W/m·0C), cm etin sahip olduğu özgül nem 

miktarı (kgnem/kget), km nem difüzyon katsayısı (kgnem/m·s), Dm yüzeyden buharlaşan 

nem için difüzyon katsayısı (m2/s), λ buharlaşma ısısı (kJ/kg) ve me fırın içi nem miktarı 

(kg) olmak üzere;  

Isı geçiş denklemi: 

� �F/�b > �s< ��< �� D�=�
�;�<� ? ��� �D�=�

�;����  (2.11) 

Nem kütlesi geçişi: 

1 m m

m m

k km m m
r

t r r c r z c z
ρ

    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂= +     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 (2.12) 

Başlangıç koşulları: 

FE�, �L]r� > F� , YE�, �L]r� > Y� (2.13) 

Sınır koşulları: 

�;
�;

��
> 9;EFJ K FL ? �k�� �k

��
  (yüzeydeki ısı dengesi), (2.14) 

 

�k
�k

��
> 9kEYa K YL   (yüzeydeki kütle dengesi), (2.15) 
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Şekil 2.8 :  Oluşturulan sonlu eleman sayısal ağının kesidi [18] (uzaklıklar mm  
                 mertebesindedir.) 

Çalışmada ısı geçişi ve kütle geçişi eş zamanlı (coupled) çözülerek, oluşturulan 

matematiksel model  deneysel çalışmalar ile doğrulanmaya çalışılmış ve bunda 

önemli bir başarı kaydedilmiştir. Düzgün silindir olarak kabul edilen köfteler için 

radyal ve eksenel ısı geçişi hesaba katılıp açısal değişimin önemsiz olduğu 

varsayılmıştır. Bundan sonra, tavuk burger köfteleri için 2-boyutlu eksenel simetrik 

sonlu eleman modeli geliştirilmiş olup fırın gerçek süreksiz sıcaklık değerleri modele 

veri olarak girilmiş; modelin merkez sıcaklığı ve son ağırlığı deneysel verilerle 

karşılaştırılmıştır. Tavuk burgerlerin merkez sıcaklık değişiminde oluşturulan model 

3.8 -5.7 0C gibi düşük mertebede sıcaklık hatalarıyla deneysel verilerle uyuşmakta 

olup pişirme sonrası kütlesi ve fırına giriş kütlesi oranını veren pişme kazancı 

(cooking yield) farkı %1.2 mertebesinde kalmıştır. 
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3. DENEY TEST KÖŞESĐ  

Deney test köşesi ĐTÜ Makina Fakültesi Isı-Kütle Geçişi Laboratuvarı bünyesindeki 247 

No’lu 240m3 iç hacmindeki (6 m x 8 m x 5 m) odada kurulmuştur. Deneyler için gerekli 

fırın çevresi koşullarının sağlanması için oda Beko LG 7800D ürün kodlu duvar tipi 

mono split klima tarafından karşılanmaktadır. Klima, 5kW’a kadar çıkan ısıl yükü 

karşılayabilecek durumdadır. Deney köşesinde fırının yerleştirileceği mobilya kısmını 

simüle etmek için iki adet fırın test köşesi oluşturulmuştur. Fırın test köşeleri fırın dış 

şasisinin ön kısmının boşluksuz dayanacağı şekilde mdf malzemeden tasarlanmıştır. 

Deney setinde ölçülebilen büyüklükler aşağıda verilmiştir: 

• Gerilim (V) 

• Akım (A) 

• Güç (W) 

• Enerji (Wh) 

• Sıcaklık (0C) 

 J ve K tipi termoelemanlarla ölçülen sıcaklık verileri deney panoları vasıtasıyla 

izotermal kütleye iletilmekte, izotermal kütlede de ikinci bağlantıyı yaparak veri çoklayıcı 

(multiplexer) karta iletilmekte, burada direnç termometresi ile kalibre edilerek veri 

kaydedici (data logger) cihaza aktarılmakta ve daha sonra bilgisayarda arayüz programı 

vasıtasıyla işlenmektedir. Enerji ve güç değerleri panoya yerleştirilmiş enerji analizörü 

kanalıyla bilgisayara aktarılmakta ve arayüz programında zamana bağlı 

görüntülenebilmektedir.  Akım ve gerilim değerleri de aynı şekilde, enerji analizörünün 

içerisinde yer alan multimetre cihazından veri kaydediciye aktarılmakta ve zamana bağlı 

kaydedilerek bilgisayara aktarılmaktadır.
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Şekil 3.1 :  Deney test köşesi  

3.1 Sıcaklık Ölçümleri ve Termoelemanlar: 

Deneylerde sıcaklık ölçümlerinde en geniş kullanım alanına sahip elektriksel metod 

olan termoelemanlar kullanılmıştır. Bilinen genel anlatımıyla termoelemanlar birbiriyle 

benzer termofiziksel özellikler göstermeyen iki metalin Şekil 3.1’deki gibi temas 

ettirilmesiyle oluşan bağlantı noktasının sıcaklığına bağlı olarak A ve B noktaları 

arasındaki gerilimin değişmesi prensibine dayanarak çalışır. 

 

Şekil 3.2 :  Termoeleman çalışma prensibi 

Literatürde buna Seebeck etkisi denmektedir. Eğer iki malzeme dışarılarındaki bir 

devreye aralarında akım oluşacak şekilde bağlanırlarsa, oluşan gerilim farkı hafifçe 

azalacaktır. Bu etkiye Peltier etkisi denmektedir. Buna mukabil, termoelemanı oluşturan 

iki malzemeden biri üzerinde sıcaklık gradyanının değişmesi durumunda bağlantı 

noktasından kaynaklı gerilimde (elektro motor kuvveti) hafif bir değişime sebep 

olacaktır. Buna da Thompson etkisi denmektedir [19]. Sonuç olarak iki termoelektrik 

malzemenin gerilim değerleri kullanılarak oluşturulacak bir termolektrik devrede dikkate 

alınması gereken üç etken vardır: birbirine benzemeyen iki malzemenin bağlantı 

noktasındaki gerilimi veren Seedbeck etkisi, termoelektrik devrenin içerisinde oluşan akımın 
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etkisini ifade eden Peltier gerilimi, termoelektrik malzemelerin üzerindeki sıcaklık değişimini 

veren Thompson gerilimi. Sıcaklık ölçümleri yapılırken asıl ilgilenilen konu, bağlantı noktası 

sıcaklığının bir fonksiyonu olduğu için Seedbeck gerilimidir. Birbirine benzemeyen iki 

termoelektrik malzemenin bağlantı noktasında oluşan gerilim, sıcaklığın fonksiyonu olarak 

dikkatli ve hassas bir biçimde ifade edildiğinde, bu bağlantı noktası, sıcaklık ölçümünde 

etkili bir biçimde kullanılabilmektedir. Sıcaklık ölçümünde Seedbeck yaklaşımı kullanılan 

sistemlerde asıl sorun oluşan gerilimin ölçümüdür. Termoelektrik özellikleri farklı farklı iki 

malzemenin bir ölçüm aletine bağlanmasıyla elde edilmek istenen sıcaklık ölçümünde, 

malzemelerin gerilim ölçen araç ile olan bağlantı noktalarında da bir termal elektromotor 

kuvveti oluşacaktır. Bu gerilim alete olan bağlantı noktasındaki sıcaklığa doğrudan 

bağımlıdır. Kalibrasyon sırasında bu durum ayrıca dikkate alınmalıdır. Deneylerde kullanılan 

J tipi termoelemanlar Demir-Konstantan ikilisinden oluşmaktadır ve -20 0C - 300 0C 

aralığında sıcaklık artışına doğrusal gerilim cevabı vermelerinden dolayı fırın iç kavitesi için 

tercih edilen termoelektrik malzeme çiftini oluşturmaktadırlar. Ayrıca veri panolarından 

birinde 5 adet K tipi (Kromel-Alumel) termoeleman girişi bulunmaktadır. Bu tip 

termoelemanlar da 0 0C – 1200 0C arasındaki sıcaklık değişimine doğrusal gerilim değerleri 

şeklinde tepki vermektedir. Isıtıcı sıcaklık ölçümlerinde bu K tipi termoelemanlardan 

yararlanılmaktadır. Şekil 3.3’te deney setinde kullanılan termoeleman kablolarına bağlanmış 

erkek tip termoeleman soketleri görülmektedir. Şekil 3.4’te de bu erkek soketlerin takıldığı 

dişi soketlerin bulunduğu pano gösterilmiştir. 

    

(a) 

 

(b) 

      

(c) 

Şekil 3.3 :  Termoeleman soketleri: (a) Kalın J tipi tuğla termolemanı (b) Đnce J tipi 
                              Termoeleman (c) K tipi termoeleman 
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Şekil 3.4 :  Veri toplama panosu: Dişi termoeleman soketleri ve enerji analizörü göstergesi 

3.2 Đzotermal Kütle ve Ba ğlantılar  

Ara metaller kanunu, termoelektrik devre oluşturan iki farklı termofiziksel malzemenin 

uçlarına her yeri eşit ve bu metallerin birleşim noktaları ile aynı sıcaklıkta, homojen 

yapıda bir başka metal eklendiğinde termoelektriksel devre geriliminde bir değişiklik 

olmayacağını belirtir. Bu kanun termodinamiğin 2. yasası yardımıyla oluşturulmuştur. 

Deney sırasında kullanılan termoelemanların civayla lehimlenmesi ara metal kanununa 

dayanarak yapılabilmektedir ve termoeleman uçlarının birbirine düğümlenmesinden 

daha hassas ve noktasal sonuçlar vermektedir. Termoelemanların birbirine 

düğümlenmesi Peltelier etkisini de arttırmakta, ölçüm hatasını yükseltmektedir. 

Aşağıdaki termoelektrik devrelere bakıldığında ara metalli aynı devre yapısının üç farklı 

sıcaklık aralığında çalışması gösterilmiştir. Şekil 3.2’deki devrelerde T1 ve T2 sıcaklıkları 

arasında E1; T2 ve T3 sıcaklıkları arasında E2; T1 ve T3 sıcaklıkları arasında E3 gerilimi 

oluşmaktadır.  Ara sıcaklık kanunu denen ve termoelemanlı ölçüm sistemleri için hayati 

bir yaklaşım oluşturan ara sıcaklık kanununa göre  

�X > �  ? �s olarak ifade edilir. (3.1) 

Bu kanun referans sıcaklık belirlemeye yarayan eş sıcaklık havuzu veya izotermal kütle 

yaklaşımlarına kaynak oluşturmaktadır [20].       
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Şekil 3.5 :  Ara metal prensibi şematik gösterimi [20] 

Tüm termoeleman devrelerinin en az iki bağlantı içerdiği gözlenebilir. Eğer bir bağlantı 

noktasının sıcaklığı bilinmekteyse diğer bağlantı noktasının sıcaklığı malzemelerin 

termoelektrik özelliklerinden kolayca hesaplanabilir. Bilinen bağlantı noktasının 

sıcaklığına referans sıcaklığı denmektedir. En genel referans sıcaklık belirleme sistemi  

Şekil 3.6 ve 3.7’de buz banyosu ile oluşturulan sistemlerde gösterilmiştir. Dengeye 

gelmiş bir su-buz karışımı standart atmosferik basınçta 0 0C sabit bir sıcaklık 

sağlamaktadır. Eğer kabın ısıl yalıtımı iyi sağlanırsa su 0 0C sıcaklıkta çok uzun süre 

sabit kalabilir. Referans sıcaklık kullanarak bir noktanın sıcaklığını belirleme 

mekanizması kurulurken, termoeleman panelli sıcaklık ölçüm sistemleri iki adet şablona 

dayanabilir: 

 

Şekil 3.6 :  Đki referans sıcaklığı kullanan sıcaklık ölçümü sistemi [20] 

Şekil 3.6’da gösterilmiş şablon, iki adet referans sıcaklığı belirleyerek, gerilim ölçerin 

bağlantı noktalarında farklı sıcaklıklar olması durumunda Thompson etkisini asgariye 

indirmek için çok iyi bir iletken olan bakır kullanılmıştır. Bakır üzerinden EConsFe(T)-ECu-

Cons(T0) ve EFe-Cons(T)-ECu-Fe(T0) gerilim farkları taşınmaktadır. Veri toplayıcıya alınan bu 

değerlerin farkı arayüz programında sıcaklığa çevrilip referans değerine eklenmekte ve 

ortaya sıcaklık verisi çıkmaktadır. Çift referans noktası epey karışık bir veri işleme 

sistemini beraberinde getirmektedir. Örneğin J tipi termoeleman bir yandan T tipi 

bağlantı ile gerilimi aktarırken diğer yandan Cu-Fe bağlantısıyla gerilim aktarmakta, 

böylelikle voltmetre bağlantı noktalarındaki sıcaklıklar hesaba katılabilmektedir. Aşağıda 

teze konu olan deney setinde kullanılan daha basit kurulumlu, referans sıcaklığı bazlı, 

noktasal sıcaklık ölçüm sistemi verilmektedir. 



 

Şekil 3.7 :  Deney setinin dayandı

Şekil 3.7’de gerilim ölçerin kostantan ile ba

değişimi öngörülmemektedir. Multimetrede görülen de

atmosferik koşullarda T0=0 0C de

değeri 0C değerinden ölçülen noktanın sıcaklı

sistematiğinden hareketle oluş

(a) 

Şekil 3.8 :  Eş sıcaklık havuzu olarak olu
                  (a) Pirinç blok kenar yalıtımları ve ba
                  (c) Termoeleman veri toplayıcı giri

Deney düzeneğinde, sabit sıcaklık havuzu yerine, aynı mantıktan hareketle, 

3.8’de gösterilen eş sıcaklık havuzu olu

bloktan oluşmakta olup (75mm x 75 mm x 64 mm) blo

bölmeden sıcaklık alacak biçimde termoeleman refrans ba

yükseklikte (32 mm) elektrik direnç termometresi yer almaktadır. Bu direnç 

termometresi her sıcaklık ölçümü s

ünitesine bildirmektedir. Şekil 3.9

oluşturulmuş sıcaklık ölçme sistemi görülmektedir. Panoya gelen J tipi 

termoelemanlar, burada, erkek termoeleman soketlerinin di

soketlerine bağlanmasıyla panoya demir ve konstantan uzatma kabloları olarak 
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Deney setinin dayandığı tek referans sıcaklığı kullanan sıcaklık ölçüm sistemi [20]

gerilim ölçerin kostantan ile bağlandığı noktalar arasında bir sıcaklık 

imi öngörülmemektedir. Multimetrede görülen değer, EJ(T-T0) de

C değerinde uzun süre sabitlenecektir. Bu sebeple gerilim 

erinden ölçülen noktanın sıcaklığını verecektir. Aynı sıcaklık

inden hareketle oluşturulan tez deney düzeneği aşağıda açıklanmı

(b) (c)

 sıcaklık havuzu olarak oluşturulmuş pirinç blok bağlantı sistemi
blok kenar yalıtımları ve bağlantı girişleri (b) Blok üst yalıtımı 

veri toplayıcı girişleri 

inde, sabit sıcaklık havuzu yerine, aynı mantıktan hareketle, 

 sıcaklık havuzu oluşturulmuştur. Bu eş sıcaklık havuzu pirinç bir 

makta olup (75mm x 75 mm x 64 mm) bloğun içerisinde tam orta 

bölmeden sıcaklık alacak biçimde termoeleman refrans bağlantılarıyla e

yükseklikte (32 mm) elektrik direnç termometresi yer almaktadır. Bu direnç 

termometresi her sıcaklık ölçümü sırasında referans sıcaklığı veri kaydetme 

Şekil 3.9’da, Şekil 3.7’deki şablonun çalışma mantı

ölçme sistemi görülmektedir. Panoya gelen J tipi 

termoelemanlar, burada, erkek termoeleman soketlerinin dişi 

lanmasıyla panoya demir ve konstantan uzatma kabloları olarak 

kullanan sıcaklık ölçüm sistemi [20] 

nda bir sıcaklık 

) değeridir ve 

erinde uzun süre sabitlenecektir. Bu sebeple gerilim 

ını verecektir. Aynı sıcaklık ölçüm 

ıda açıklanmıştır. 

(c) 

lantı sistemi:  
(b) Blok üst yalıtımı  

inde, sabit sıcaklık havuzu yerine, aynı mantıktan hareketle, şekil 

 sıcaklık havuzu pirinç bir 

un içerisinde tam orta 

ğlantılarıyla eşit 

yükseklikte (32 mm) elektrik direnç termometresi yer almaktadır. Bu direnç 

ı veri kaydetme 

şma mantığıyla 

ölçme sistemi görülmektedir. Panoya gelen J tipi 

şi termoeleman 

lanmasıyla panoya demir ve konstantan uzatma kabloları olarak 
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ayrışacak şekilde gerilim değeri aktarmaktadır. Panodan çıkan konstantan uzatma 

kablosu doğrudan veri çoklayıcıya girerek üzerindeki T sıcaklığından kaynaklı 

gerilim değerini aktarır. Aynı panodan çıkan demir uzatma kablosu ise izotermal 

kütleye girerek burada veri çoklayıcıdan gelen konstantan uzatma kablosuyla 

birleşir ve referans bağlantısını oluşturur. Referans bağlantısından elde edilen ve 

konstantan kabloyla veri çoklayıcıya gelen gerilim, V(T0), panodan gelen konstantan 

kabloyla doğrudan veri çoklayıcıya iletilen gerilimden, V(T), çıkartılır ve elde edillen 

değer, E(T-T0), sıcaklık farkına çevrilir. Đzotermal kütlenin içerisinde aynı yatay 

düzleme denk gelecek şekilde konulmuş direnç termometresi, referans sıcaklığını 

veri kaydetme cihazına aktararak nihai sonucu bilgisayar arayüzüne iletir. Deney 

sisteminin kurulmasında sorumluluk alan Arçelik AŞ. tarafından deney sistemi 

sıcaklık ölçüm hassasiyeti ±0.2 0C olarak açıklanmıştır. 

 

1. Termoeleman bağlantı 

noktasından ölçülen sıcaklık 

(T) değeri 

2. Dişi ve Erkek termoeleman 

sinyal aktarıcıların birleştiği 

levha. 

3. Veri Toplama Panosu 

4. Đzotermal kütle içi demir-

kostantan referans bağlantı 

noktası 

5. Elektrik direnç termometresi 

(RTD) 

6. Veri Çoklayıcı (Multiplexer) 

7. Veri Kaydedici (Data Logger) 

8. Bilgisayar 

9. Panodan gelen demir uzatma 

kablosu 

10. Đzortermal kütleden gelen 

konstantan uztama kablosu 

11. Panodan gelen konstantan 

uzatma kablosu  

12. Đzotermal Kütle 

Şekil 3.9 :  Deney düzeneği sıcaklık ölçme sistemi şeması 
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3.3 Diğer Ölçümler: 

Gerilim, akım, güç ve enerji değerlerinin ölçülmesinde ION 6200 marka modüler ve 

enerji analizörü kullanılmıştır. Bu ölçümler için hata değerleri Çizelge 3.1’de verilmiştir.  

Çizelge 3.1 :  Enerji analizörü hata değeri  

Büyüklük Birim Hata (%)  

Gerilim (f-f) V 0,5 

Gerilim (f-n) V 0,25 

Akım  A 0,3 

Güç kWh 0,5 

Enerji Wh 0,5 

Termoeleman referans sıcaklıklarının belirlenmesinde kullanılan elektrik direnç 

termometresi sabit kablolu, portatif amaçlı bir tasarıma sahiptir. Elimko Ltd. tarafından 

pirinç blok ölçülerine göre özel tasarlatılan elektrik direç termometresi; cam ve metal 

kaplar veya erlanmayer içerisine daldırabilmek için basit bir görünüme sahip standart 

direnç termometresinin şablonu kullanılarak üretilmiştir. Bu tip direnç termometreleri, 

üretici kataloglarının hemen hemen hepsinde RT-1 koduyla bulunmaktadır.  

 

Şekil 3.10 :  Direnç termometresi sembolik gösterimi 

Çizelge 3.2 :  Elektrik direnç termometresi ölçüleri 

Boyut Büyüklük 
ØD 9 mm 
Ød 4mm 
L1 32 mm 

3.4 Deney Fırınları: 

Deneylerde iki adet ev tipi ankastre elektrikli fırın kullanılmıştır. Fırınlar, dış şasi, 

havalandırma bölmesi, iç kavite, alt ısıtıcı bölmesi ve turbo ısıtıcı bölmesinden 

oluşmaktadır. Pişirmenin gerçekleştiği iç kavite (ana kompartman)’nin üst kısmında üst 

ısıtıcı bulunmaktadır. Đç kavitenin arka kısmında yer alan turbo ısıtıcı bölmesi 

içerisindeki radyal turbo fan, hava dağıtma deliklerinden aldığı havayı dikdörtgen kesit 
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boşluklardan iç kaviteye geri yollamakta ve fırında hava sirkülasyonu yaratmaktadır. 

Turbo mod adı verilen zorlanmış taşınımlı pişirme şeklinde fan ile birlikte aynı bölme 

içerisindeki ısıtıcı da çalışmakta ve fırın içerisindeki ısıl yük zorlanmış taşınım yoluyla 

ısıtılmaktadır. Alt ısıtıcı, iç kavitenin alt sacının altında bulunmaktadır. Böylece pişirilen 

yiyeceklerden damlayacak yağ ve su gibi maddeler paslanma, kirlenme ve yanık 

kokularına sebep olmamaktadır. Fırın içerisinde yerleştirilmiş yiyecek tablası birbirine 

paralel tellerden oluşmuştur ve fırın kapağına yatay yada dikey olabilmektedir. Bu yatay 

veya dikey konum, fırın merkezine yerleştirilmesi gereken termoelemanın fırın kapağı 

tarafından veya fırın arka duvarından ölçü alınarak yerleştirilmesinde belirleyici 

faktördür. Şekil 3.11’da fırın iç kavitesinin şematik bir görünümü çizilmiştir.      

 

Şekil 3.11 :  Fırın iç kavitesi şematik gösterimi 

Şekil 3.11’de şematik olarak gösterilen fırın temel olarak iki tür çalışma koşuluna sahiptir. 

Bu çalışma koşulları aynı zamanda standart enerji deklarasyonunda da yer almaktadır. 

Bunlar alt-üst ısıtıcının birlikte çalıştığı doğal taşınım ve ışınım bazlı geleneksel pişirme 

(statik mod) ve turbo fan ve ısıtıcının açık olduğu zorlanmış taşınım bazlı fanlı pişirme (turbo 

mod) olarak ayrılmaktadır. Yeni nesil fırınlarda alt ısıtıcı, üst ısıtıcı, turbo fan, ızgara ısıtıcısı 

ve turbo ısıtıcıyı içeren birçok pişirme konfügrasyonu oluşturulmuştur. Geçerli olan 

standartlara göre geleneksel pişirme, taşınım bazlı pişirme ve kızgın buhar püskürtmeli 

pişirme dışarısındaki konfügrasyonların herhangi bir enerji tüketim sınıflandırması yoktur. 

Bu sebeple yapılmak istenen enerji tasarrufları bu pişirme koşullarını temel almak 

zorundadır. Şekil 3.12’de deneylerde kullanılan 9630 PMI ve OIM 24300 B ürün kodlu fırın 

resimleri gösterilmektedir.  
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 (a)  (b) 

Şekil 3.12 :  Deneylerde kullanılan ev tipi ankastre fırınlar: (a) OIM 24300 B (b) 9630 PMI 

 

 

1. Alt ve Üst ısıtıcılar 

2. Turbo Fan 

3. Turbo Isıtıcılar 

4. Turbo Fan Motoru 

5. Baca Haznesi 

6. Baca Borusu 

7. Havalandırma Fanı 

8. Dış Şasi Sacı 

9. Havalandırma Çıkış Kanalı 

10. Komuta Komponentleri 

11. Yalıtım Malzemesi 

12. Fırın Kapağı Dış Camı 

13. Fırın Kapağı Đç Camı 

14. Kapak Boşluğu 

15. Cam Boşluğu Hava Girişi 

Şekil 3.13 :  Fırın kompartımanı profil kesiti 

Şekil 3.13’te tipik bir ankastre elektrikli fırının derinliğine kesiti verilmiş olup fırın 

bileşenleri sıralanmıştır. Fırın kavitesi ve kapağı arasındaki boşluk bir O conta 

yardımıyla kapatılmıştır. Contanın alt kısmı; bir diğer tabirle menteşe bölgesi tarafı diğer 

üç kenar kadar sıkı bir biçimde fırın kapağına basmamakta; gerektiğinde fırının nefes 

almasını sağlamaktadır. Fırının alt kısmında camın boşluğuna bağlanan ince dikdörtgen 

hava girişleri bulunmaktadır. Bu hava girişleri ısıl köprüye mahal vermeden fırın camının 

soğuk tutulmasını sağlamaktadır. Đçeride ısınan ve genleşen havanın dışarı çıkması için 

fırının kendisine göre sol üst köşesinde bir baca bulunmaktadır. Fırının yalıtılması 

amacıyla kullanılan cam yünü, fırının kapağı dışarısındaki beş yüzeyini de 

kaplamaktadır. Üst, alt ve yan duvarları kaplayan cam yünü silindirik bir giysi gibi fırın iç 



 

kavitesine giydirilmiş

ölçüleri orta hacimli ankastre fırınlar için belirlenen

Şekil 3.14’te verilmiştir. 

Şekil 3.14
 
Fırınların yapısını oluş

farkların fırınların enerji tüketimine etkileri iler

kullanılan fırınlardaki yapısal fark

 
Çizelge 3.3 :  Deney fırınlarının özellikleri 

Özellik 

Aksam 

Havalandırma Fanı 

Đç Kavite Kullanılabilir 
Hacmi 

Baca Tipi 

Şasi Sacı Havalandırma 
Açıklığı 

Baca Konumu 

Alt Isıtıcı Gücü 

Üst Isıtıcı 

Turbo ısıtıcı 

Statik Mod Harcanan 
Güç 

Turbo Mod Harcanan 
Güç 
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kavitesine giydirilmiş olup arka yüzey ayrı bir parçayla kaplanmı

ölçüleri orta hacimli ankastre fırınlar için belirlenen standart ölçülerde olup bu ölçüler 

verilmiştir.  

 
Şekil 3.14  : Orta hacimli ankastre fırın standart dış ölçüleri

Fırınların yapısını oluşturan temel birleşenlerde bazı belirgin farklar bulunmakta olup bu 

farkların fırınların enerji tüketimine etkileri ileride tartışılmıştır. Çizelge 3.3

kullanılan fırınlardaki yapısal farkları gözler önüne sermektedir. 

Deney fırınlarının özellikleri  

OIM 24300 B 

Elektronik 

 Radyal 

ç Kavite Kullanılabilir 63,9 lt 
 (41 cm x 44,5 cm x 35 cm) (41 cm x 44 cm

Kare Kesit Dairesel Kesit

asi Sacı Havalandırma Seyrek 

Đç Kavite Arka Merkezde Đç Kavite Arka Solda

1200 W 

1100W 

1800 W 

anan Isıtıcılar Kapalı: 28 W Isıtıcılar Kapalı: 32 W

Isıtıcılar Açık: 2295 W – 2305 W Isıtıcılar Açık: 2345 W 

Turbo Mod Harcanan Isıtıcılar Kapalı: 28 W Isıtıcılar Kapalı: 40 W

Isıtıcılar Açık: 1865 W – 1895 W Isıtıcılar Açık: 1785 W 

 olup arka yüzey ayrı bir parçayla kaplanmıştır. Fırınların dış 

standart ölçülerde olup bu ölçüler 

 

ş ölçüleri 

enlerde bazı belirgin farklar bulunmakta olup bu 

tır. Çizelge 3.3 deneylerde 

9630 PMI 

Mekanik 

Eksenel 

60,4 lt 
(41 cm x 44 cm x 33,5 cm) 

Dairesel Kesit 

Yoğun 

Đç Kavite Arka Solda 

1200 W 

1150 W 

1750 W 

Isıtıcılar Kapalı: 32 W 

Isıtıcılar Açık: 2345 W – 2370 W 

Isıtıcılar Kapalı: 40 W 

Isıtıcılar Açık: 1785 W – 1805 W 
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4. STANDART ÇALI ŞMALAR 

4.1 Ön Isıtma 

Ön ısıtma, belirli bir çalışma koşuluna ayarlanmış yüksüz haldeki fırının merkez 

sıcaklığının, ortam sıcaklığından istenen sıcaklığa gelene kadar geçen süreyi 

belirtmektedir. Ön ısıtma deneyleri, bir fırının yüksüz haldeki ısıl ataletinin ölçüsüdür. 

Bilindiği gibi, fırın pişirme bölmesindeki sıcaklık artış hızı, fırın ısıl kapasitansı, fırın ısıl 

direnci ve iç kavite ısı geçiş mekanizmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yüksüz durumdaki ön 

ısıtmada, diğerlerini geride bırakacak kadar önemli olan etken fırın ısıl kapasitansıdır.  

Bu özelliği belirlemek için IEC 60350 standardı 8.1 maddesi kullanılmaktadır [21]. 

Ölçüme başlamadan önce bütün noktalarıyla tüm fırın kompartımanının (malzeme ve 

yalıtım dahil) ortam sıcaklığında ve deney ortamının 23±2 0C aralığında olması 

gerekmektedir. Termostat kontrolü maksimum sıcaklığa çekilir ve fırın çalışma 

koşullarına bağlı olarak fırın aşağıdaki merkez sıcaklıklarına kadar ısıtılır.  

• Geleneksel pişirme durumun için (Statik Mod)           :    180 K (+180 0C) 

• Zorlanmış taşınımlı pişirme durumu için (Turbo Mod):    155 K (+155 0C) 

• Kızgın buhar bazlı pişirme durumu için                       :    155 K (+155 0C)    

    Ön ısıtma için gerekli süre, tph, dakika biriminde ve enerji tüketimi, Eph, kWh biriminde 

bildirilmelidir.  

4.2 Termostat Hassasiyeti:  

Termostat hassasiyeti; bir fırının herhangi bir sıcaklıktaki termostatik açma kapama 

aralığını, fırın termostat skalasında belirtilen sıcaklıkların fırın gerçek merkez sıcaklığını 

ne kadar yansıttığını ve bunun sonucu olarak ta fırın termostat probunun fırın merkez 

sıcaklığıyla ilişkisini inceler. Literatürden de görülebileceği gibi termostatik çalışma 

aralığının geniş olması pişirme süresinde iyileşme yaratırken enerji tüketimini olumsuz 

etkilemektedir. Ayrıca fırındaki sıcaklık salınımlarının geniş olması belirli bir 

parametrenin fırın enerji tüketimine etkisinin diğer etken parametrelerden bağımsız 

incelenememesinin başlıca sebebidir. 

Termostatik doğruluk konusunda EN 60350 Madde 8.2 Avrupa piyasasına çıkacak 

fırınlar için bir deklarasyon şablonu oluşturmuştur. Buna göre, fırın termostatı, 
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göstergesinde yer alan 150 0C ayarına tam olarak getirilir ve fırın çalışıtırılır. 5 çevrim 

boyunca sıcaklık daimi olarak kayıt altına alınır. Bu süre, sonu “tam kararlı çalışmaya 

ulaşma süresi” denir. Bundan sonra fırın 200 0C gösterge ayarına ayarlanır ve aynı 

süreç tekrarlanır. En son olarak fırın alabileceği en yüksek sıcaklık değerine 

ayarlanarak tam kararlı çalışma koşulu için gereken sürenin geçmesi beklenir. Ortaya 

çıkan sonuçlar aşağıdaki gibi bildirilmelidir: 

• Kararlı çalışmaya ulaşıldıktan sonra son çevrimin en düşük ve en yüksek 

sıcaklıkları 

• Kararlı çalışmaya ulaşıldıktan sonra son çevrimin sıcaklığının aritmetik 

ortalaması 

• Fırının 5 çevrimini de içeren sıcaklık ortalaması 

• Fırın 5 çevrimi içerisinde en düşük ve en yüksek sıcaklıklar arası ortalama fark  

4.3 Isıl Yüklü Fırının Enerji Tüketimi ve Pi şirme Süresi 

Fırınların ısıl performansının belirlenmesinde başarılı bir yiyecek simülasyonunun 

geliştirilmesi çalışmalarına Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Kurulu (CENELEC) 

tarafından 1996 yılında başlanmış ve 2005 yılında bu çalışmaların son hali EN 50304 

[22] standardı ile Avrupa kamuoyuna duyurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda 

uygulanan test, yiyeceğin termal özelliklerini ve su derişimini en iyi şekilde simüle eden 

suyla doyurulmuş bir tuğlanın ısınması süresince harcanan enerji ve geçen zamanı 

ölçmektedir. Isıl yüklü fırının enerji tüketim deneyi hakkındaki kıstaslar EN 50304 

Madde 8.3’te sunulmuştur.  

Ölçmelere başlamadan önce, tüm fırın bileşenlerinin çevre sıcaklığında (23 ± 2 0C) 

olduğuna emin olunmalıdır. Fırında kullanılacak test yükü hipor test tuğlası adı verilen 

iyi su emme kapasitesine sahip malzemedir. Tuğla ölçüleri 230 mm x 114 mm x 64 mm 

olarak standartlaştırılmıştır. Şekilde tuğla deliğine ait ölçüler ve tuğla şekli verilmiştir.  

 

Şekil 4.1 :  Deney tuğlası ölçüleri 
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a: 2 adet, rijit bir şekilde durması gereken termoelemanlar 

b: 50 mm, delikler arası mesafe  

c: 1 mm Ø,  termoelemanlar ve deliklerin çapı 

d: 32 mm, tuğla üst yüzeyinden girilen ölçüm derinliği (yükseklik/2) 

4.4 Deney Ön Hazırlı ğı 

Tedarikçi firmadan teslim alındığı halde paketinden çıkarıldıktan sonra, tuğlalar hava 

sıcaklığı 175 0C’nin üzerinde ayarlanmış orta hacimli bir fırında zorlanmış taşınım 

pişirme koşulunda en az 3 saat pişirilmektedir. Aynı fırında iki tuğladan fazla tuğlanın 

kurutulmamasına dikkat edilmektedir. Tamamen kurutulmuş olan tuğlanın ağırlığı, md, 5 

dakika süre içerisinde (çoğunlukla birkaç saniyede) ölçülerek gram olarak ağırlık kaydı 

tutulur. Bu ölçülen değerin aynı standardın D1 bendinde yer alan tuğla ölçü kısıtları kuru 

ağırlık aralığıyla uyuşup uyuşmadığı kontrol edilir. Daha sonra 8.3.1.2 maddesine göre 

işlemlerin yapılabilmesi için tuğla numaralandırılarak delik delme işlemine geçilir. 

Delikler tezgah matkabında yukarıda verilen ölçülere uygun olarak 1 mm çapında 

delinir. Delik kontrolü aynı zamanda tuğla sıcaklık ölçüleri için kullanılan kalın 

kaplamalara sahip rijit yapıdaki J tipi termoelemanlar ile yapılmaktadır. 

Termoelemanların üzerinde ucundan itibaren 32 mm olacak biçimde kalıcı işaretleyici 

kalem vasıtasıyla çizgiler çizilir ve her seferinde bu çizgilerin yüzey seviyesine denk 

gelmesine dikkat edilir.    

 Kurutulmuş tuğla delindikten sonra ortam sıcaklığına kadar soğuması beklenir. Eğer bu 

işlem yapılmazsa farklı sıcaklıklarda tuğlanın içerisinde farklı vizkozite değerleri 

oluşacağından tuğla içerisindeki kapiler etki dolayısıyla su derişikliği farklı olacaktır. 

Tuğla ortam sıcaklığına geldikten sonra, 20 0C’den daha düşük sıcaklıktaki su içerisine 

konulur. Đçerisine konulacağı kap, tuğlanın su içerisinde tamamen batabilmesini 

sağlayabilecek boyutta olmalıdır. Bu su kovası bir buzdolabına yerleştirilerek en az 8 

saat süreyle kalması sağlanır. Đki merkez sıcaklık verisinin de 5 ± 2 0C aralığında 

olmasından sonra tuğla deneye hazır olmaktadır. Tuğla dolaptan çıkarıldığında 

üzerindeki fazla suyun damlaması için fırın rafına benzeyen bir aparatın üzerine 

konarak 1 dk. boyunca bekletilir. Daha sonra yaş tuğlanın ağırlığı, mw, ölçülerek tuğla 

içerisinde tutulan su miktarı gr olarak belirlenir: 

∆m > m¡ K m¢  (4.1) 

Denklem 4.1’den hesaplanan değer, EN 50304 D1 bendinde yer alan tuğla ölçü 

kısıtlarında belirtilen tuğla emilen su ağırlığı aralığıyla uyuşmalıdır. Aşağıda farklı 

durumlardaki tuğla ağırlığı için izin verilen aralıklar belirtilmiştir: 



 

46 

 

Tuğla Cinsi: Hipor 

Kuru Yoğunluk: (550 ± 40) kg/m3 

Toplam Porozite: % (77  ± 5)  

Kuru Ağırlık: (920 ± 75) gr 

Su Emme Kapasitesi: (1050 ± 50) gr 

Yükseklik: (64 ± 0,5) mm 

4.5 Deney Süreci 

Her çalışma koşulu için yapılması gereken standart üç adet enerji deneyi 

bulunmaktadır. Her noktası çevre sıcaklığında bulunan fırına, belirtilen usule uygun 

hazırlanmış tuğla, geniş yüzeyi fırın ile birlikte verilmiş ızgaraya oturacak şekilde 

ayarlanır. Tuğla merkezi fırının kullanılabilir alanının geometrik merkezine 

yerleştirilmelidir. Fırın kullanılabilir hacmi, fırın raf girintileri, turbo ısıtıcı bölmesi girinti – 

çıkıntıları ve üst ısıtıcıyı göz önüne alarak oluşturulmuş bir ifadedir. Buna göre fırın 

kullanılabilir hacmi, fırının içerisine girebilecek en büyük hacme sahip dikdörtgenler 

prizmasının ölçülerine sahiptir.  Şekil 4.2’de fırın üzerinde kullanılabilir hacmin nasıl 

ölçüldüğü gösterilmektedir: 

 

Şekil 4.2 :  Fırın kullanılabilir hacmi hesaplarında geçerli olan ölçüler [21] 

V fırın kullanılabilir hacmi olmak üzere; 

£ > c v o v ¤ (4.2) 

olarak hesaplanabilir. 

Tuğla yükseklği, üzeinde durduğu ızgaranın uygun fırın raf oyuğuna yerleştirilmesiyle 

ayarlanır. Tuğla merkezi, bu raf yüksekliği ayarlarının sadece 4 veya 5 kademeli 

olmasından dolayı tam olarak fırın kullanılabilir hacmi merkez yüksekliğine denk 

getirilemeyebilir. Bu sebeple, tuğla merkezinin arka yüzeye veya üst yüzeye fırın 
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kullanılabilir hacmi geometrik merkezinin bu yüzeylere olan mesafesinden kesinlikle 

daha uzak olmaması sağlanmaktadır. Tuğlanın en uzun kenarı fırın kapağına paralel 

olacak şekilde yerleştirilir. Termoelemanların fırın kapağına, kapağın hiç dış kuvvet 

kullanmadan özgün haldeki kadar sıkı kapatılacağı biçimde yerleştirilir.  

Fırın içerisindeki sıcaklık ölçümleri, fırın çalıştırılmaya başlamadan önce alınmaya 

başlanmaktadır ve fırın çalıştırılmaya başladığında tuğlanın dolaptan çıkarılma anının 

üzerinden 3 dk. dan fazla sürenin geçmemesine dikkat edilmektedir. Fırın termostatı 

standart çalışma noktaları, fırın yüksüz durumunda çalıştırılarak belirklenir. Bu noktalar, 

kullanılabilir hacim geometrik merkezine yerleştirilmiş termoeleman ucu kullanılarak 

alınan verilere uygun termostat seviyeleri işaretlenerek oluşturulur. Tuğla merkezinin 

kullanılabilir hacim geometrik merkezine olan konumu hakkında kısıtlar termostat 

ayarlarının oluşturulmasında da geçerlidir. Termostat seviyelerinin belirlenmesinde 

kullanılan termoeleman ucu, fırın arka yüzeyine ve üst yüzeyine fırın kullanılabilir 

hacminin merkezinden daha yakın olamaz. Her pişirme şekli için 3 adet sıcaklık 

değerinde ölçüm yapılmaktadır. Bunlar termostatik çalışmadaki fırın iç kavite merkezinin 

çevre ile sıcaklık farklarının ortalamasıdır ve i pişirme koşulu; k sıcaklık değeri indisi 

olmak üzere ∆FDT olarak gösterilir. Aşağıda standart enerji ölçüm verileri için gerekli 

pişirme koşulları ve sıcaklıklar sıralanmıştır: 

Çizelge 4.1 :  Fırın standart ısıtma koşulları ve sıcaklıkları 

Pişirme Koşulu  
(Pişirme Fonksiyonu,  

Pişirme Şekli) 

Geleneksel  
(Konvansiyonel) 

Sıcak Hava Dolaşımı 
(Fanlı)  

Sektörel Adlandırma Statik Mod Turbo Mod 

Baskın Isı Geçiş Türü Doğal Taşınım + Işınım Zorlanmış Taşınım 

∆FsT (140 ± 10) K (135 ± 10) K 

∆F T (180 ± 10) K (155 ± 10) K 

∆FXT (220 ± 10) K (175 ± 10) K 

Çizelge 4.1’in son üç satırı enerji tüketimi verileri olan �sT, � T  ve �XT  ile eşleştirilmektedir. 

Deneyler arasında tuğlaları tekrar kurutmak gerekmemektedir. Dolaba ortam 

sıcaklığında geri konan tuğlanın her deney arasında en az 8 saat suda kalması 

yeterlidir.  

Deney süresi, fırının açılmasından (fırına güç girişinin başlaması) tuğla merkez 

noktalarından her ikisinin de sıcaklıklarının başlangıç değerinden 55 K (0C) artması 
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süresince geçen zamandır. Deney süresince alınması gereken ölçümler aşağıda 

belirtilmiştir: 

� Enerji tüketim değerleri, �D
T , kWh biriminde ve deney süreleri, bD

T , virgülden 

sonra iki basamak gelecek şekilde dakika biriminde bildirilmektedir.  

� Tuğlanın merkez sıcaklıkları 0C biriminde zamana bağlı olarak 

kaydedilmektedir.  

� Çevre sıcaklığı deney başlangıcında ve deney sonlandırılırken 0C biriminde 

kaydedilmektedir. (Tercihen çevre sıcaklığı da zamana bağlı not alınmalıdır.)  

Çevre sıcaklığı fırın iç kavitesinin merkeziyle aynı yatay düzlemde ve fırın dış yüzeyine 

0.5 m uzaktan alınmaktadır. Şekil 4.3’te çevre sıcaklığı termoeleman pozisyonu 

geometrik olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.3 :  Standart çevre sıcaklığı ölçümü [22] 

Standartta belirtilen şekilde yapılan deneyde tuğlalar fırından çıkarıldıktan sonra fırın 

ayarları hiç değiştirilmeden bir süre daha çalıştırılır. Fırının termostatik salınımlar yaptığı 

bu çalışma süresi içerisinde, fırın kararlı hale ulaştıktan sonraki salınımların üst ve alt 

değerlerinin aritmetik ortalamaları fırın ortalama sıcaklığını vermektedir. CELENEC 

kriterlerine göre termostatik çalışan herhangi bir elektrikli ev aletinin bir çevrimi, aletin 

temel fonksiyonuna etki eden araç termostatının iki güç kesme aralığında geçen süredir 

[21]. Aynı şekilde, bir elektrikli ev aletinin kararlı hali, temel fonksiyonuna etki eden araç 

termostatının gücü ilk kestiği andan itibaren geçen 5 çevrimdeki çalışma karakterini 

ifade etmektedir. Çevrim ve kararlı hal karakterleri elektrikli ev araçlarının yüksüz 

durumu için geçerli olan tanımlardır. Eğer fırın termostatı ısıtıcı gücünü ilk kestikten 

sonra 1 saatlik süre sonucunda halen 5 çevrimi tamamlamamışsa, son bir saatlik süreç 

fırın kararlı hal karakteri olarak alınabilir. 
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Çizelge 4.2’de deney süresince alınan süreye bağlı deney sonuçları dışında, kayıt 

altına alınması gereken, fırın karakteri ve deney koşullarını veren doğrulama verileri de 

tablo haline getirilerek gösterilmiştir: 

Çizelge 4.2 :  Deneysel süreç  ve enerji deklarasyonu doğrulama verileri  

Kaydedilen Veri: Birimi: Đzin Verilen Sapma Aralığı: 

Gerilim V (230) ± %1 

Akım A ± %1 

Sağlayıcı Frekansı Hz ± %1 

Sıcaklık   0C / K ± 1 0C / K 

Zaman sn ± 5 sn 

Tuğla Ağırlığı gr ± 3 gr 

Enerji Wh 
± %1,5 veya ± 10 Wh 
(Büyük olan kullanılır.) 

Fırın Hacmi lt ± %5 

Fırın Raf Alanı cm2 ± %5 

4.6 Sonuçların Đlanı ve Enerji Sınıflandırması: 

Deney sonuçlarının ilanı ve enerji sınıflandırmasından önce yapılan deneylerin kabul 

olması için fırın merkez sıcaklıklarının Çizelge 4.2’de kullanılan aralıklarda kalması 

gereklidir. Ayrıca bir pişirme koşuluna ait deney grubunun geçerli olabilmesi için 

standart sapma değeri, OD
T , 0,050 kWh değerinden daha küçük olmalıdır. Eğer deneyler 

kabul sınırlarının içerisinde kalıyorsa; 

• Elde edilen enerji regresyon değeri, imalatçının bildirdiği değerin % 10 + 0.040 

kWh üstünde olmamalıdır.  

• Elde edilen ön ısıtma enerji değeri, imalatçının bildirdiği değerin %15 üzerinde 

olmamalıdır. 

• Fırın ön ısıtma süresi ve toplam pişirme süresi, imalatçının bildirdiği değerin 

%15’inden fazla olmamalıdır.  

Günümüzde Avrupa Topluluğu Ticaret Platformlarında halen geçerli olan fırın enerji 

sınıflarının belirlenmesine ait talimatname 8 Mayıs 2002’de “COMMISSION DIRECTIVE 

2002-40-EC” baslığıyla ‘Official Journal of the European Communities’ adlı AB resmi 

yayın organında yayınlanmıs olup 2002/40/EC koduyla standartlaştırılmıştır. 

Talimatname, ev tipi elektrikli fırınların küçük hacimli (12lt ≤ V< 35 lt), orta hacimli (35 lt 

≤ V <65lt) ve büyük hacimli (65lt ≤ V) tipleri için enerji sınıflandırmasını vermektedir.  
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Deneylerde kullanılan fırınlar talimatname şartlarına göre; 

PMI 9630 için hacim 35 lt ≤ V=59,5 lt < 65lt orta büyüklükte, 

OIM 2400 için hacim 35 lt ≤ V=63,14 < 65lt orta büyüklükte, 

olarak belirtilebilir. Aynı talimatname 2. fıkrası, enerji sınıfının belirlenmesinde destekçi 

kuruluş Arçelik AŞ. tarafından şablonu sunulan regresyon tablosundaki zorlanmış 

taşınım ve doğal taşınım hesabının kullanılarak, elde edilen neticeye göre uygun enerji 

tüketim aralığına denk gelen enerji sınıfının ilan edilebileceğini belirtmektedir. 

Çizelge 4.3 Orta hacimli fırınlar için enerji tüketim sınıfı tablosu 

 

4.7 Isınma : 

Avrupa ve Britanya piyasasına sunulan fırınların ısınma emniyetiyle ilgili kıstaslar, 2003 

yılından itibaren geçerli olan BS EN 60355 numaralı “Elektrikli ev aletleri ve benzeri 

gereçlerde emniyet” başlıklı, evde kullanılabilen elektrikli araç-gereçlerde emniyet 

konusunda kapsamlı kısıtlar sunan standartta belirtilmiştir [8]. Adı geçen standardın 11 

no’lu maddesi ısınma üzerinedir ve fırın ısınma durumu hakkında, kısıtlarına uyulması 

gereken önemli bir çerçeve sunmaktadır. Fırın ısınma emniyeti incelemesinde, fırının en 

çok ısındığı pişirme koşulu üzerinden deneyler yapılarak fırın ısınma haritası çıkarılır. 

Zemin üzerinde serbest duran araçlar, 10 mm siyah kontrplaktan yapılma alet 

kenarlarından 150’şer mm uzaklıkta kalacak şekilde kenar boyutuna sahip kapalı 

dikdörtgen prizma bir hacme konularak duvar ve komponent sıcaklıkları alınır. Ankastre 

fırınlarda ise fırının, içerisinde bulunduğu standart test köşesinin içerisinde yer alması 

yeterlidir. Güç girdisinin nominal halin 1,15 katı olması sağlanacak şekilde gerilim 

değeri ayarlanır. Orta hacimli ankastre fırınlarda bu değer yaklaşık 2760 W’dir (2400 x 

1,15). Bu değerii sağlayacak gerilim değeri ise 249 V’a denk gelir. Yeni nesil ankastre 

fırınlarda fırın ısınma durumunu en zorlayan pişirme koşulu “Büyük Izgara” adı verilen 

koşuldur. Bu durumda üst ısıtıcı ve ızgara ısıtıcısı birlikte çalışır. Fırın içerisindeki telli 

raf dışarı alınarak fırın tam olarak boşaltılmaktadır. Fırının komponentlerine ve 

duvarlarına yerleştirilen termoelemanlardan alınan ölçümler 60 dk. sonundaki 

değerleriyle kayda geçmektedir. Aşağıda fırının ısınma durumu için izin verilen en üst 

sıcaklık değerleri verilmiştir.  
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Çizelge 4.4 :  EN 60335 fırın kompartmanı izin verilebilir sıcaklık artışları 

Sıcaklık Farkları (K/0C) 

 
                      Yüzey: 
 
    Malzeme:       
  

Fırın Kapısı Ön 
Yüzey Bileşenleri 

Komponentler 
Fırın Mobilyası 

Duvarları ve Fırın 
Duvarları 

Ahşap ve Türevleri - - 70 

Metal ve Boyalı Metal 45 60 60 

Sırlanmış (Camsı) 
Emaye 

50 65 - 

Cam ve Seramik 60 80 - 

0,3 mm Kalınlığı 
Geçen Plastik 

80 100 - 

4.8 Enerji Tüketimi Regresyon Hesaplamaları 

Doğrusal regresyon, basitçe, bir bağımsız değişkenin aralarında korelasyon bulunan bir 

bağımlı değişken üzerindeki etkisini inceler. Doğrusal regresyon bir bağımsız değişkene 

(Xi) bağlı bir bağımlı değişken (Yi) için basitçe aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

¥T > ¦� ? ¦s§T ? NT (4.3) 

Denklem 4.3’teki ifadede ¦� kesişim değeri olarak adlandırılan denklem sabitini,  ¦s 

regresyon doğrusu eğimini, NT ise hata değerini vermektedir. Đndisler ve semboller 

doğrusal regresyonun kullanıldığı alana göre farklılık göstermekle birlikte temel denklem 

şablonu ve hesaplama yöntemi aynıdır. 

Fırınlarda incelenen çalışma moduna bağlı olarak yapılan deneylerin sıcaklık-enerji 

tüketimi ilişkisi doğrusal bir regresyon analizi ile belirlenir ve bu ilişkiden yola çıkarak 

sıcaklık referans değeri için elektrik enerji tüketimi hesaplanır. Burada dikkat edilmesi  

gereken nokta, referans sıcaklığı enerji tüketim değerinin (� 
`]J]TD veya � 

]H<¨©) regresyon 

değeri ile aynı olmak zorunda olmadığıdır. Doğrusal regresyon analizi, bir pişirme 

koşulundaki üç merkez sıcaklık farkı değeri için sıcaklık farkları ve enerji tüketim 

değerleri arasında doğrusal bir ilişki çıkarılmasına dayanır. Referans enerji tüketim 

değeri (�`]J]TD veya �]H<¨©), referans sıcaklıktaki enerji değerlerinin bu ilişkiyi ifade 

eden denklemin yerine koyulmasıyla bulunmaktadır. Doğrusal regresyonun 

bulunmasında kullanılan denklemlerde yer alan ∆F�T ifadesi referans sıcaklık farkı 

değerini göstermektedir ve i indisi pişirme şeklini simgelemektedir. ∆F�T geleneksel 

pişirme olarak tanımlanan doğal taşınım ve ışınım bazlı pişirmede 180 0C; zorlanmış 

taşınım ve kızgın buhar bazlı pişirmede ise 155 0C olarak alınmaktadır. 
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k pişirme merkez sıcaklığına ait indis olmak üzere (140K için k=1; 180K için k=2; 220K 

için k=3), referans sıcaklık artışına göre deklare edilen �∆;ªT  değeri, ∆FDT / ∆�DT  ölçümleri 

kullanılarak Denklem 4.4’te doğrusal regresyon denklemine göre hesaplanır:    

�∆;ªT > «T∆F�T ? tT (4.4) 

Yukarıdaki denklemde «T, i çalışma koşulundaki regresyon doğrusunun eğimini 

vermektedir ve denklem 4.5’ te hesaplama yöntemi gösterilmiştir. 

«T > � ∑ �∆;\m ·�\m �d�∑ ∆;\m\®¯ �·�∑ �\m\®¯ �\®¯
� ∑ E∆;\mL°\®¯ d^∑ ∆;\m\®¯ _°   (4.5) 

i çalışma koşulu, k pişirme indisi olmak üzere, ∆FDT ölçülen gerçek sıcaklık farkını, �DT  

ölçülen enerji tüketim değerini vermektedir. n indisi, EN 50304 kapsamında üç pişirme 

fonksiyonunun incelenmesi dolayısıyla 3 değerini almaktadır. Denklem sabiti (kesişim 

değeri), tT, aynı veriler ve regresyon eğimi beraber kullanılarak denklem 4.6’da verildiği 

gibi hesaplanabilir: 

tT > ∑ �\m d±m ∑ ∆;\m\®¯\®¯ �   (4.6) 

Aşağıda Arçelik OIM 24300B ürün kodlu fırın için yapılmış enerji tüketimi regresyon 

hesabı sunulmuştur. Enerji tüketim sonuçları, yukarıdaki denklemlerin girilmesiyle 

oluşturulan regresyon tablolarından fırın enerji tüketimi ve sıcaklık değerleri girilerek 

alınabilmektedir. EN 60350 standardı ile sanayi destekçisi kuruluşa sağlanmış olan bu 

excel© tabloları yukarıdaki formülasyonları içermektedir. Tez metninde bulunan 

tablolarda ve metne eklenen eklerde, sıcaklık ve zaman için hesaplanan regresyon 

değerleri bu standart şablon içerisindeki kutucuklarda gösterilmiştir.  

Çizelge 4.5’te formüle koyularak hesaplanmış ve Çizelge 4.6’da regresyon şablonuna 

girlmiş olarak özgün hal enerji tüketimi verileri sunulmuştur.  
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Çizelge 4.5 :  Elektronik Aksamlı Fırın Özgün Hal Standart Enerji Tüketim Hesabı 

Statik Mod (OIM 24300B Özgün Hal) 

Büyüklük: Sembol:  

Enerji 

�s
`]J]TD 749 Wh 

� 
`]J]TD 882 Wh 

�X
`]J]TD 1036 Wh 

Sıcalık Farkı 

∆Fs̀ ]J]TD 133 0C ∆F ̀ ]J]TD 174 0C ∆FX̀ ]J]TD 213 0C 

Standart Merkez Sıcaklığı ∆F�̀ ]J]TD 180 0C 

Standart Deney Sayısı n 3 

Doğru Eğimi «`]J]TD  
3.58 Wh/0C 

(34419/9602) 

Kesişim Değeri t`]J]TD 268.47 Wh 

Standart Enerji Tüketim Değeri �s²�³`]J]TD 912.87 Wh 

Çizelge 4.6 :  Regresyon tablosuna girilmiş halde elektronik aksamlı fırın enerji tüketim değerleri 

 

Yukarıda yuvarlama hataları sebebiyle 4.4 numaralı denklem vasıtasıyla hesaplanan ve 

4.6 numaralı çizelgeye veriler konarak bulunan Bi ve �s²�³T  değerlerinde 1 Wh 

mertebesinden daha düşük farklar olmakla birlikte nihai enerji tüketimi değerler arası 

kayda değer hiçbir fark görülmemektedir. 
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5. MEVCUT FIRINLAR ÜZER ĐNDE ÖZGÜN HAL STANDART DENEYSEL 
ÇALIŞMALAR 

Fırınlarda özgün hal, projede kullanılan fırınların destekçi kuruluştan teslim alındıkları, 

diğer bir deyişle piyasaya sunuldukları hali belirtmektedir. Bu bölümde genel olarak, 

üzerlerinde hiçbir yapısal değişikliğe gidilmemiş durumdaki fırınlar arasında enerji 

tüketimi ve ısınma bakımından karşılaştırma yapılarak, birbirlerine yaklaşık 

hacimlerdeki  (60 lt ve 64 lt) bu fırınların yapısal değisikliklerinin etkileri gözlenmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca deneyler ince ve kalın deney termoelemanları ile 2’şer set halinde 

yapılarak konnektörler, termoeleman kabloları ve dişi soketler arası değişimin deney 

verilerine olan etkisi gözlenmeye çalışılmıştır. 

5.1 Fırınların Yüksüz Isıl Ataletlerinin Belirlenme si: 

Fırınlarda ısıl ataletin etkisini en fazla hissettirdiği zaman dilimi, fırının boş haldeki ön 

ısıtma sürecidir. Bu süreçte fırının tüm kompartmanı belirli bir sıcaklığa kadar artan 

oranda veya doğrusal olarak ısınmaktadır. Ön ısıtma sürecinde fırında bir ısıl yük 

olmadığı ve fırından çevreye olan ısı geçişi önemsiz boyutta olduğu için fırın 

kapasitansından kaynaklı atalet en baskın şekilde öne çıkmaktadır. Havalandırma 

şeklinin farklı olmasının etkisinin de en az görülebilceği periyodun ön ısıtma olduğu 

bilinmektedir; fırın ortalama sıcaklığı henüz artış gösterdiği için içerideki havanın temel 

kaçış sebebi havalandırma fanının yarattığı basınç düşüşüdür ve havalandırma fanının 

devreye girmesi ön ısıtma süresinin sonuna denk gelmektedir. Literatür çalışmasında 

da bu çok açık bir biçimde ortaya konmuştur [3,5]. EN 50304 Madde 8.1 ön ısıtma 

sürecini tanımlayan kıstasları aşağıdaki gibi sıralamıştır.  

• Ön ısıtma deneyinde ancak fırın tüm kompartımanının çevre sıcaklığına eşit 

olduğu durumda başlanmaktadır. 

• Fırında sadece ürün ile birlikte verilen ızgara şeklindeki telli raf kalmaktadır, 

herhangi bir ek yükün olmamasına dikkat edilmektedir.    

• Fırın ön ısıtma deneyi fırın merkezi sıcaklığının başlangıç sıcaklığının 

geleneksel pişirme koşulunda 180 K üzerinde olduğunda, zorlanmış taşınımda 

ise 155 K üzerinde olduğunda sonlandırımaktadır.  

Şekil 5.1’de fırınların iki çalışma koşulu için de özgün haldeki ön ısıtma süreci merkez 

sıcaklığı-zaman grafikleri sunulmuştur.  
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Şekil 5.1 :  Fırınların karşılaştırmalı ön ıstıma süreci merkez sıcaklığı artış grafiği 

Çizelge 5.1 :  Fırın ön ısıtma süreleri ve enerjileri 

         Fırın: 
 

Büyüklük:            

9630 PMI OIM 24300 B 

Statik Turbo Statik Turbo 

Ön Isıtma 
Süresi (dk) 12,19 8,38 9,11 7,81 

Ön Isıtma 
Enerjisi (Wh) 475 256 381 242 

Çizelge 5.1’de görüldüğü gibi, ön ısıtma söz konusu olduğunda fırın konstrüksiyonunun 

önemi çok açık bir biçimde görülmektedir. Özellikle geleneksel pişirmede 94 Wh’lık bir 

fark ortaya çıkmıştır. Bu farkın Bölüm 5.2’de yüklü haldeki enerji tüketimi 

değerlendirildiğinde büyük oranda eridiği görülecektir. Bunun sebebi fırının daha düşük 

kapasitansa sahip olmasından kaynaklanan enerji kazancının birçok diğer faktörün 

önem kazanmasıyla birlikte belirleyici etkisinin daha zor hissedilebilmesidir. Zorlanmış 

taşınım söz konusu olduğunda farkın 14 Wh gibi önemsiz derecede düşük bir 

mertebede kaldığı gözlenmektedir. Bu durum, ışınım ve taşınımın fırın ön ısıtmasındaki 

etkisini göstermektedir. Literatür araştırmasında, fırın enerji tüketiminde rol oynayan 

faktörlerden bahsedilirken, fırın duvarlarına olan ısı geçiş mekanizmasının fırın ısıl 

direnci ve ataleti üzerindeki etkisi ortaya konan deneysel veriler ışığında 

değerlendirilmiştir. Işınım ve doğal taşınım bazlı ısıtma söz konusu olduğunda fırın 

kompartımanının yapısal özellikleri zorlanmış taşınım bazlı pişirmeden daha fazla öne 

çıkmaktadır. Ayrıca çizelge 5.1’deki ön ısıtma nihai değerleri göz önüne alındığında 

zaman ile enerji tüketimi arasındaki doğrudan ilişki de göze çarpmaktadır. Elektronik 
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aksamlı fırnının ön ısıtma sürecini mekanik aksamlı fırın kadar uzun sürede geçirmesi 

varsayımında 482 Wh’lik bir enerji tüketimi değerine görülecektir.  

5.2 Standart Enerji Tüketim De ğerlerinin Belirlenmesi: 

Fırın enerji tüketimi değerleri yukarıda açıklandığı şekilde EN 50304 Madde 8.3  

uyarınca yapılmaktadır. Sonuçlar regresyon tablosuna işlenerek enerji tüketim değeri 

alınır. Aşağıda enerji tüketimi sonuçları ve değerlendirmeleri verilmiştir.  

Çizelge 5.2 :  Fırınların karşılaştırmalı enerji tüketim değerleri 

9630 PMI 

 Set 1 (Wh) Regresyon 1 
(Wh) 

Set 2 (Wh) Regresyon 2 
(Wh) 

140 K Statik 829 
931 

829 
924 180 K Statik 925 (912) 906 (908) 

220 K Statik 1054 1046 
135 K Turbo 707 

752 
690 

748 155 K Turbo 746 (752) 764 (759) 
175 K Turbo 814 797 

OIM 24300 B 

 Set 1 (Wh) 
Regresyon 1 

(Wh)  
Set 2 (Wh) 

Regresyon 2 
(Wh) 

140 K Statik 749 
913 

738 
892 180 K Statik 882 (908) 872 (848) 

220 K Statik 1036 1009 
135 K Turbo 734 

785 
692 

754 155 K Turbo 774 (761) 746 (769) 

175 K Turbo 830 827 
    

Çizelge 5.2 değerlendirildiğinde elektronik aksamlı fırının geleneksel pişirme 

durumunda  ufak ta olsa daha düşük regresyonel enerji değerinde pişirme yaptığı 

söylenebilir. Toplam enerji tüketimine olan oranı açısından ele alınırsa bu düşüşün     

(% 1,1 – 4,1) göz önüne alınabilir bir yanı bulunmamaktadır. Zorlanmış taşınımlı pişirme 

söz konusu olduğunda, mekanik aksamlı fırının çok ufak farklarla (% 0,2 – 4,9) iyileşme 

göstermesinin de bütüne oranla belirgin bir önemi yoktur. Burada özellikle vurgulanması 

gereken nokta, geleneksel pişirmenin düşük sıcaklıklı hallerinde elektronik aksamlı fırın, 

mekanik aksamlı fırına oranla belirgin olarak iyileşme göstermesidir. 140K koşulu için 

bu fark 91 – 80 Wh (% 8,5 - 9,7) aralığındayken, 180K koşulu için 77 – 28 Wh (% 3,1 – 

8,2) aralığına,  220K koşulu için ise 18 – 10 Wh (%1 - 2) aralığına gerilemektedir. 

Bölüm 6 kapsamında yapılan çalışmalarda, geleneksel koşullarda düşük sıcaklıklarda 

belirgin olan enerji tüketimindeki iyileşmenin yüksek sıcaklıklarda ortadan kalkması 

durumunun havalandırma ile ilgili olduğu görülecektir. Bu sebeple nominal haldeki bu 

fırınların değerlendirilmesindeki kıstaslar fırın havalandırmasında yapılan yapısal 
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değişikliklerin ışığında tekrar irdelenecektir. Aşağıda fırın enerji sınıfları çıkan sonuçlar 

eşiğinde 2002/40/EC enerji sınıflandırma ölçütüne bağlı kalarak belirlenmiştir. 

Doğal Taşınım ve Işınım Bazlı Pişirme (Statik Mod): 

9630 PMI;         0,80 ≤ 0,92 – 0,93 < 1,00  → B sınıfı 

OIM 24300 B;    0,80 ≤ 0,89 – 0,91 < 1,00 → B sınıfı 

Zorlanmış Taşınım Bazlı Pişirme (Turbo Mod): 

9630 PMI;          0,75 – 0,75 ≤ 0,80  → A sınıfı 

OIM 24300 B;    0,75 – 0,78 ≤ 0,80  → A sınıfı 

Pişirme süreleri de enerji tüketimi ile aynı regresyon denklemleri uygulanarak 

hesaplanır. Zaman hesaplamalarında bD
T  belirli bir pişirme koşulunda (i), belirli bir 

merkez sıcaklık farkı durumunda (k) yapılan deneyin toplam süresi; b∆;ªT  belirli bir 

pişirme koşulunda referans sıcaklık deneyinin toplam süresi olmak üzere, zaman 

regresyon değeri, enerji regresyon denklemindeki �∆;ªT  ifadesinin  b∆;ªT  ifadesi ile; �DT  

ifadesinin de bDT  değiştirilmesi sonucu hesaplanmaktadır. Fırınların farklı pişirme 

koşulunda farklı merkez sıcaklık farkları için deney süreleri ve regresyon sonuçları, 

Çizelge 5.3’te karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

Çizelge 5.3 :  Fırınların karşılaştırmalı pişirme süreleri 

9630 PMI 

 Set 1 (dk) Regresyon 1 (dk) Set 2 (dk) Regresyon 2 
(dk) 

140 K Statik 47,4 
42,7 

47,7 
42,3 180 K Statik  42,6  41,6  

220 K Statik 37,5 37,2 
135 K Turbo 44,7 

41,4 
44,2 

41,9 155 K Turbo 39,6  42,0  
175 K Turbo 39,2 39,2 

OIM 24300 B 

 Set 1 (dk) Regresyon 1 (dk)  Set 2 (dk) Regresyon 2 
(dk) 

140 K Statik 55,2 
44,7 

53,4 
43,8 180 K Statik 44,2  43,1 

220 K Statik 38,9 38,1 
135 K Turbo 56,8 

50,8 
54,6 

49,7 155 K Turbo 51,5 49,5  

175 K Turbo 45,8 44,8 
  

Çizelge 5.3 incelendiğinde, ortaya çıkan verilerden en göze çarpanı elektronik aksamlı 

fırının geleneksel pişirme koşulunda  2 - 2,5 dk (% 5,1 - 6,0) aralığında olan fazla 

pişirme süresinin zorlanmış taşınımlı pişirme koşulunda 9 – 9,5 aralığına (% 21,7 - 
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22,9) çıkmasıdır. Elde edilen sonuçlar, geleneksel pişirmede pişirme süresiyle enerji 

tüketimi arasında bir ilişkinin kurulabileceğini (değişimler ufak mertebede olsa dahi) 

fakat zorlanmış taşınımlı pişirme koşulunda bunun mümkün olmadığını göstermektedir. 

Kaldı ki bu durum, geleneksel pişirmede deney merkez sıcaklık farkları düşükten 

yükseğe sıralandığında gözlenebilir. 140K koşulunda  süre farkı 5,7 –7,8 dk (% 13,4 – 

18,2) aralığındayken, 180K koşulunda 1,6 – 2,6 dk (% 3,7 - 6,1) ve 220K koşulunda 0,6 

- 1,7 dk (% 1,5 – 4,0) olmaktadır. Buradaki sonuçlardan, iki fırın arasındaki 

havalandırma sistemi farkını işaret eden yorumlara gidilebilir. Literatürde yer alan 

çalışmalarda, geleneksel çalışma koşunda fırın infiltrasyon miktarının değişmesi 

durumunda, yük ısınma hızının değişmediği açık bir şekilde ortaya konmuştur [14, 15]. 

Fakat zorlanmış taşınım için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Yiyecek modellemesi 

çalışmalarında belirtildiği gibi zorlanmış taşınımlı ısıtmada, gıdanın su oranına bağlı 

olarak  fırın nem oranının gıda merkezinin sıcaklık artış hızında % 8 – 12 arasında 

değişiklik yaratması söz konusudur [18]. Özellikle fırın turbo fanı açıkken karıştırmanın 

etkisiyle fırın içerisindeki nem fırına eşit dağılmaktadır ve tuğla çevresindeki nem oranı 

fırın içerisindeki ile yakın bir değer almaktadır. Geleneksel pişirmede ise nemin fırın 

üstünde toplanması dolayısıyla tuğla çevresi nem derişikliği bakımından fırın üst 

bölgesine oranla daha düşük bir değerde kalmaktadır. Aşağıda fırınlardaki tuğla 

merkezinin ısınma hızları ve enerji tüketimleri, referans sıcaklıkları olan 180K ve 155K 

için zamana bağlı olarak gösterilmiştir. Grafik oluşturulurken her tuğlanın sıcaklık 

ölçümünün iki termoelemandan alınması dolayısıyla tuğla merkez sıcaklığı bu iki 

değerin aritmetik ortalaması olacak şekilde alınmıştır. Bu değer için üçüncü bir excel© 

sütunu oluşturulmuş olup, F̈ ,´, tuğla merkez sıcaklığı, F̈ ,s ve F̈ ,  tuğlalara yerleştirilen 

termoleman sıcaklık verileri olmak üzere: 

F̈ ,´ >
;µ,¯g ;µ,°

 
  (5.1) 

olarak zamana bağlı ifade edilebilir. 
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Şekil 5.2 :  Fırınlarda tuğla merkez sıcaklığının zamana bağlı değişimi 

Şekil 5.2 incelendiğinde doğal taşınım ve ışınım bazlı geleneksel pişirme (Statik) için 

infiltrasyonun tuğla merkez sıcaklığının artış hızında etkisinin olmadığı 

görülebilmektedir. Bunun yanında zorlanmış taşınım bazlı pişirmede (Turbo) fırın 

havalandırmasındaki değişim tuğla merkezi sıcaklık değişinde doğrudan etki sahibidir.       

 

Şekil 5.3 :  Fırınlarda enerji tüketiminin zamana bağlı değişimi 

Şekil 5.3’te yer alan enerji tüketimi – zaman grafiği fırınların enerji tüketim karakterleri 

hakkında görsel açıdan  önemli bir veri sunmaktadır. Enerji tüketimi grafiğinin tuğla 

merkezi sıcaklık değişimi grafiğinden üstün yanı termostatik çalışmanın fırın enerji 

tüketim karakterine olan etkisi hakkında bilgi verebilmesidir. Yukarıda görülen OIM 

24300 B kodlu elektronik aksamlı fırının havalandırma sistemi farklılığından dolayı 

çevrim sürelerinin daha uzun olduğu görülmektedir. Literatürden elde edilen bilgiler 
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ışığında bunun temel sebebinin fırın içerisinde gittikçe artan nem miktarının fırın içi ısıl 

kütlesini arttırması olarak yorumlanabilir [15]. Fırın güç girdisi kesildiği andan itibaren 

fırın içerisindeki ısıl kütlenin artan kapasitansı her seferinde fırın havasının soğumasını 

daha uzun süreye çıkaracaktır. Bu sebeple aynı çevrim sayısı için harcanan enerji 

elektronik aksamlı fırında gittikçe daha azalmaktadır. Çevrim sürelerinin daha kısa 

olduğu Turbo mod için çevrim başına enerji tüketim farkları çok daha belirgindir. 

Çevrimler arası sürenin uzamasından gelen enerji kazancı tuğla merkezinin geç 

ısınmasından kaynaklı kaybı telafi etmektedir. Bu sebeple iki fırın arasında zorlanmış 

taşınım bazlı pişirme için belirli bir enerji farkı görülmemektedir. 

Bu noktada “Enerji Tüketimi – Zaman” grafiği, infiltrasyonun tuğla merkez sıcaklık 

değişimine etkimediği geleneksel pişirmede enerji tüketimi hakkında önemli ölçüde fikir 

vermektedir. Şekil 5.3’te zaman ekseninden çizilen dikey doğruların enerji tüketim 

değeri eğrilerinde kestiği noktalar arası fark, geleneksel pişirme için fırınların yalnızca 

belirtilen zamandaki enerji tüketimleri arasındaki farka denk gelmemekte; aynı zamanda 

fırınların ikisinde de belirli bir tuğla merkez sıcaklığındaki enerji tüketimleri arasındaki 

farka işaret etmektedir. Bu durum, merkez sıcaklığının 55K olduğu anda elde edilen 

nihai enerji tüketim değerlerinden yola çıkan deklarasyon metodunun aksayan tarafıdır. 

Statik çalışma modundaki enerji tüketim grafiklerinden de görüldüğü gibi; deneyin 

sonlandırılma zamanına bağlı olarak fırınlar arası enerji tüketim farkı çok büyük bir 

saçınıklık arzedebilmektedir. Bu termostatik çalışmanın yapısından kaynaklı bir 

durumdur. Yukarıdaki grafik baz alınarak örneklemek gerekirse, deneylerin 55K değil de 

53K sıcaklık farkında sonlandırılması durumunda enerji tüketim farkı 107 Wh olacaktır. 

Fakat son birkaç saniyede OIM 24300 B ürün kodlu fırının termostatı devreye girmekte 

ve enerji tüketim farkı 32 Wh’e gerilemektedir. 

5.3 Fırınların Isınma Karakteri:  

Isınma deneyleri, fırın duvar ve komponentlerine olabilecek en fazla sıklıkta 

termoelemanın yerleştirilerek bölgesel sıcaklık üst sınırlarının ve sıcaklık haritasının 

çıkarılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar EN 60335 standardına göre 

değerlendirilmiş olup havalandırma komponentlerindeki değişimlerin fırın ısınma 

karakterindeki etkileri gözlenmeye çalışılmıştır. Konstrüksiyonda yapılacak değişiklikler 

için mekanik aksamlı fırının seçiminde de aynı standardın ölçütleri göz önüne alınarak 

hareket edilmiştir.  Bu sebeple, mekanik aksamlı fırının komponent bölgesi ısınma üst 

sınırının daha yüksek olması belirleyici olmuştur. Aşağıda fırın ısınma sonuçları ve 

değerlendirmeler sunulmuştur. Şekil 5.4’te mekanik aksamlı 9630 PMI ve elektronik 

aksamlı OIM 24300 B ürün kodlu fırınların ısınma deneyleri termoeleman yerleşim 
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konumları belirtilmistir. Görüldüğü gibi sağ ve sol konumlar karşıdan bakan göze göre 

değil fırının ön yüzü baz alınarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 5.4 :  Fırın termoeleman yerleşim yönleri 

 (a)  (b)  

Şekil 5.5 :  9630 PMI Isınma Haritası: (a) Sağ Ön (b) Sol Arka 

 (a)  (b)  
Şekil 5.6 :  OIM 24300 B Isınma Haritası: (a) Sağ Ön (b) Sol Arka 

Yukarıdaki iki incelemenin ısınma sonuçları karşılaştırıldığında farklı fan tiplerinin, fan 

konumlarının, baca kesitlerinin ve sac havalandırma açıklıklarının fırın ısınma 

durumuna etkileri belirgin bir biçimde algılanabilmektedir. Fırınların sıcaklık dağılımında 

ilk göze çarpan taraf, OIM 24300 B ürün kodlu fırının standart hal ısınma durumunda 

arka kısmının, 9630PMI standart hal ısınma durumundaki arka kısmına oranla ortalama 

30 0C’lik sıcaklık farkına varacak bir biçimde daha fazla ısınmasıdır. Bu durum sıcaklık 

kontörlerinin renk dağılımından da gözlenebilmektedir. Bunda başlıca sebep elektronik 

aksamlı fırının arka sacında hiçbir havalandırma açıklığının bulunmamasıdır. Đkinci 
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olarak, fırınların havalandırma bölgesinde fanların konumlanışları da söz konusu 

durumda pay sahibidir. Elektronik aksamlı fırında fan, fırın üst duvarında daha merkezi 

bir konumda bulunmakta ve içine yerleştirildiği oyuktan emiş yapmaktadır. Mekanik 

aksamlı fırında fan arka duvara yakın bir pozisyonda ve bir bölümü havalandırma 

kanalına geçmiş halde üst sacın üstünde, saç düzlemiyle paralel bir eksende kanal 

başlangıcının dışında bulunmaktadır. Emme durumunda bu fan daha geniş bir açıyla 

üst kavite hacmini görmektedir. 
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6. FIRIN HAVALANDIRMA PARAMETRELER ĐNĐN ENERJĐ TÜKETĐMĐNE ETKĐSĐ 

Bu bölümdeki çalışmalarda mekanik aksamlı fırının havalandırma parametreleri 

üzerinde yoğunlaşılarak; bu parametrelerin fırın enerji tüketimi, pişirme süresi ve ısınma 

karakteri üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Fırının havalandırma sistemi, 

esas olarak iç kavite neminin dışarı tahliye edilmesi ve fırının komponent bölgesinin 

soğutulması amacı taşır. Havalandırma bölmesi temel olarak fırın bacası, fırın 

havalandırma fanı ve hava tahliye kanalından oluşur. Ayrıca bacanın fırın termostatına 

olan mesafesi ve fırın iç bölmesinde farklı konumlardan içerideki havayı tahliye 

etmesinin de fırın ısınma durumu ve enerji tüketimi açısından etkisi gözlenmeye 

çalışılmıştır. Parametrelerin en üst seviyedeki etkilerinin gözlenmesi ve birbiri ile 

ilişkilerinin belirlenmesi açısından, çalışmalarda bir parametrenin tam olarak etkidiği 

veya hiç etkimediği durumlar gözlem altına alınmıştır. Fan ve baca etkileri iki baca 

konumu için de denenerek fırın standart halini de göz önüne alan toplam 8’er adet 

deney grubu, regresyon değeri ve ısınma haritası elde edilerek değerlendirilmiştir. 

Đleride yapılacak muhtemel deneysel tasarım çalışmaları için bacanın tam olarak açık 

olduğu, fan devrinin maksimum olduğu veya baca konumunun maksimum noktada 

olduğu noktalar 1 değeri ile gösterilmiş olup, tam tersi durumlar 0 değeriyle ifade 

edilmiştir. Standart konumda baca, fırının 44 cm olan yatay eninde sol yan duvardan 11 

cm kadar içeride bulunurken, yeni baca konumunda bu uzunluk ortalanmış ve bacanın 

fırın derinliğine olan mesafesi değiştirilmeden her iki duvardan 22’şer cm uzağa 

çekilmiştir. Fırın üzerinde yapılan değişikliklerde cam elyafının kesilip biçilmesinden 

dolayı yalıtımın etkilenmemesi amacıyla kesitler olabildiğince düzgün alınmış ve tekrar 

yerlerine yerleştirilirken laboratuarda mevcut bulunan cam elyafıyla kesilen yerlere 

dolgu yapılmıştır. Şekil 6.1’de fırın eninde söz edilen baca konumlanışları verilmiştir. 

 

Şekil 6.1 :  Fırın konstrüksiyonunda baca konumları  

 



 

 

6.1 Ön Isıtma Deneyleri: 

Fırının havalandırma parametrele

- Fan Devri sıralamasıyla kodlanmı

mod ön ısıtma süresince fırın merkez sıcaklı

 

Şekil 6.2 :  Geleneksel pişime için 

Şekil 6.2’den görülebileceği gibi fırı

oldukça azdır. Bu yukarıda iki farklı fırını kar

tüketimi ve fırın merkezi ısınma hızı

yaklaşımı doğrulamaktadır. Fırın merkezi ısınma hızındaki

alınırsa fırında baca konumunu termostat 

süresinde hafif bir hızlanmaya neden oldu

geçtikçe havalandırmanın etkisi yava

farkedilebilmektedir.  

Şekil 6.3 :  Zorlanmış taşınım bazlı ön ısıtmada f

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0.5 2.5

Sı
ca

kl
ık

 (
0
C

)

Fırın Merkezi Sıcaklığı 

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 1 2

Sı
ca

kl
ık

 (
0
C

)

Fırın Merkezi Sıcaklığı 

66 

Fırının havalandırma parametreleri ile ilgili konfügrasyonlar, Baca Konumu 

sıralamasıyla kodlanmıştır. Şekil 6.2’de bu 8 adet konfügrasyon için 

mod ön ısıtma süresince fırın merkez sıcaklığının zamana bağlı değişimi sunulmu

ime için ön ısıtmada fırın merkez sıcaklıklarının zamana

ği gibi fırın ön ısıtmasında havalandırma parametrelerinin

oldukça azdır. Bu yukarıda iki farklı fırını karşılaştırırken ön ısıtma sürecindeki enerji 

tüketimi ve fırın merkezi ısınma hızı farklılıklarını tamamen fırının ısıl ataletine ba

rulamaktadır. Fırın merkezi ısınma hızındaki ufak değiş

alınırsa fırında baca konumunu termostat probunun uzağına çekmenin ön ısıtma 

nmaya neden olduğu görülecektir. Ayrıca ön ıs

geçtikçe havalandırmanın etkisi yavaş yavaş ortaya çıkmaya ba

ınım bazlı ön ısıtmada fırın merkez sıcaklığının zamana ba

4.5 6.5 8.5 10.5

Zaman (dk)

Fırın Merkezi Sıcaklığı - Zaman Grafiği

0,1,1 Statik

0,0,1 Statik

0,1,0 Statik

0,0,0 Statik

1,1,1 Statik

1,0,1 Statik

1,1,0 Statik

1,0,0 Statik

3 4 5 6 7

Zaman (dk)

Fırın Merkezi Sıcaklığı - Zaman Grafiği 

ri ile ilgili konfügrasyonlar, Baca Konumu - Baca Çapı 

ügrasyon için statik 

sunulmuştur. 

 

zamana bağlı değişimi 

n ön ısıtmasında havalandırma parametrelerinin payı 

tırırken ön ısıtma sürecindeki enerji 

ın ısıl ataletine bağlayan 

ğişimler dikkate 

ına çekmenin ön ısıtma 

. Ayrıca ön ısıtmada süre 

 ortaya çıkmaya başladığı 

 

zamana bağlı değişimi    

12.5

0,1,1 Statik

0,0,1 Statik

0,1,0 Statik

0,0,0 Statik

1,1,1 Statik

1,0,1 Statik

1,1,0 Statik

1,0,0 Statik

8 9

0,1,1 Turbo

0,0,1 Turbo

0,1,0 Turbo

0,0,0 Turbo

1,1,1 Turbo

1,0,1 Turbo

1,1,0 Turbo

1,0,0 Turbo
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Zorlanmış taşınım bazlı ısıtmada infiltrasyonun ön ısıtma periyodundaki etkisi 

beklendiği gibi, önemsiz mertebede kalmaktadır. Sıcaklık değişimi çizgilerini birbirinden 

ayırmak oldukça güç olmakla birlikte; statik modda görülen sıcaklığın üst 

mertebelerinde ısınma hız grafiklerindeki hafif ayrılmaya turbo modda 

rastlanmamaktadır. Ön ısıtma söz konusu olduğunda fırın konfügrasyonlarının enerji 

tüketimi – zaman grafiklerini ayrıca vermeye gerek yoktur. Her iki ısıtma şeklinde de 

tüm konfügrasyonlar için fırının ısıl ataleti ve güç değerleri aynıdır. Bunun yanında ön 

ısıtma süresince fırın ısıtıcıları devamlı çalışmaktadır. Böylece fırın aynı sürede aynı 

enerji tüketimi değerlerini vermektedir. Dolayısıyla havalandırma parametreleri 

incelenirken fırının yapısal özellikleri ve güç değerlerinin değişmemesi sebebiyle ön 

ısıtmada tasarruf edilebilmesi ancak ön ısıtma süresinin kısaltılması ile mümkün 

olmaktadır. Bu da fırının daha hızlı ısıtılması demektir. Bu nedenle, fırın ön ısıtmasıyla 

ilgili enerji tüketimi değerlerini içeren tablo kayıt altında bulunması için ekler bölümüne 

konulmuş olup bu bölüme taşınmasında bir yarar görülmemiştir.   

6.2 Standart Enerji Tüketim De ğerlerinin Belirlenmesi :  

Mekanik aksamlı fırında yapılan değişikliklerin fırın enerji tüketim değerlerine etkisi 

standart deneyler sonucunda ortaya çıkan regresyon değerleri karşılaştırmalı olarak 

Şekil 6.4’te ve Şekil 6.6’te ortaya konmuştur. Şekil 6.4 fırın konfügrasyonlarının statik 

mod deney sonuçlarından elde edilen regresyon eğrileri için referans sıcaklıktaki (+180 

K) enerji tüketim değerlerini sunmaktadır.  

 

Şekil 6.4 :  Geleneksel ısıtma durumunda havalandırma elemanı konfügrasyonu – enerji 
tüketimi grafiği 

Havalandırma parametrelerindeki değişimin fırın regresyonel enerji tüketimine dikkate 

değer bir etkisinin olduğunu söylemek güçtür. Bundan dolayı enerji tüketiminin zamana 

DOĞAL TAŞINIM
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bağlı değişimini incelemek zorunlu olmaktadır. Şekil 6.3’te sunulan değerlerin hepsi B 

Tipi enerji sınıfının içerisinde yer almakta olup en üst ve en alt enerji değerini veren 

durumlar (1,1,1 – 0,0,0) arasında 60 Wh’lık (% 6,4) bir fark söz konusudur. Fırın 

standart haline uyguladığımızda ise en düşük enerji tüketimiyle aradaki fark 50 Wh, en 

yüksek enerji tüketimiyle ise 10 Wh kadardır. Bu da % 1 mertebesinde 

önemsenmeyecek bir değere işaret etmektedir. Şekil 6.4’te fırın normal halinin ve en 

düşük enerji tüketimine sahip (0,0,0) konfügrasyonunun zamana bağlı enerji değişimi 

verilmiştir: 

 

Şekil 6.5 :  Fırın konfügrasyonları için enerji tüketiminin zamana bağlı değişimi 

Şekil 6.5 incelendiğinde fırındaki infiltrasyonun enerji tüketimine etkisi, nihai enerji 

tüketimi sonuçlarına nazaran çok daha rahat bir biçimde görülecektir. Geleneksel 

pişirmede havalandırma parametreleri, fırının yüklü haldeki ön ısıtma süreci ve ilk 

çevrimi sonuna kadar belirgin bir etkide bulunmamakla birlikte ikinci çevrimin sonunda 

etkisini göstermektedir. Bu noktada fırındaki nem oranının kritik boyuta ulaştığı 

söylenebilir. Bu süreden sonra artan nem derişikliği indüktans etkisi yapmakta ve 

üzerindeki enerjiyi tuğlaya geçirmektedir. Zaman arttıkça “enerji tüketimi – zaman” 

grafiklerinde kendini yatay eğriler arasındaki mesafenin artması olarak gösteren bu 

durum; standart 55K prosedüründe tam anlamıyla açığa çıkamamaktadır. Nemin en iyi 

şekilde tahliye edildiği baca ve fan açık durumda ise nemin içerdiği bu enerji dışarıya 

atılmaktadır. Zorlanmış taşınımlı koşulda yüklü pişirme durumunda ise havalandırmanın 

etkisi daha ön ısıtmada kendisini göstermektedir. Đnfiltrasyonun kesildiği durumda fırın 

daha uzun sürede kararlı hale geçmekte ve ön ısıtmada baca ve fanı açık fırından 58 

Wh daha fazla enerji harcamaktadır. Deney süresi sonundaysa, fırında zorlanmış 

taşınım durumunda, havalandırma sadece pişirme süresinde bir kısalma sağlamıştır 

(5,66 dk) ve enerji tüketiminde kayda değer bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Çizelge 6.1 

statik mod çalışma koşulu için fırın baca ve fan kapalı olması durumunda içeride tutulan 

nemin her çevrim için enerji tüketimine etkisini incelemektedir. 

 

0

200

400

600

800

0 10 20 30 40 50

En
e

rj
i (

W
h

)

Zaman (dk)

Enerji Tüketimi - Zaman Grafiği

(0,1,1) 180K Statik 

(0,0,0)155K Turbo 

(0,0,0)180K Statik 

(0,1,1)155K Turbo



 

69 

 

Çizelge 6.1 :  Çevrim sayısında göre statik mod fırın içi nem derişikliğinin enerji tüketimine etkisi 

 Ön Isıtma  1. Çevrim 2. Çevrim 3. Çevrim 4. Çevrim 

Enerji 
Tüketimi 

Farkı 
0 0 21 Wh 41 Wh 59 Wh 

Oran (%) 0 0 2,2 4,4 6,3 

 

 

Şekil 6.6 :  Zorlanmış taşınımlı ısıtma durumunda havalandırma elemanı konfügrasyonu – 
enerji tüketimi grafiği 

Şekil 6.6’da yer alan enerji değerlerinin hepsi orta hacimli fırınlar için A sınıfı 

kategorisine girmektedir. Çizelge 6.1’de enerji veri aralıkları çevrim bazında eşit 

tutulduğuna gözlendiği gibi konfigürasyonlar için elde edilen zorlanmış taşınım ve doğal 

taşınım verileri arasında herhangi bir paralellik yoktur. Bunun yanında zorlanmış 

taşınım ile ısıtma durumu için baca ve fan devirlerinin etkileri çok daha önemsiz 

boyutlarda kalmaktadır. Yukarıdaki duruma karşın, deney süreleri göz önüne 

alındığındaysa zorlanmış taşınımlı pişirme koşulunda infiltrasyonun deney süresi 

üzerinde doğrudan etkisi olduğu gözlenmektedir. Bunun temel sebebi fırındaki nem 

derişikliğinin turbo mod koşulunda tuğla ısınma hızını etkilemesidir. Statik modda 

olduğu gibi turbo mod çalışma koşulunda da bu etki nihai sonuçlara değil çevrim 

sayısına bağlı olarak görülebilir. Statik mod söz konusu olduğunda fırın içi nem 

derişikliğinin tuğla ısınma hızına herhangi bir etkisi görülemediği için (bkz: Şekil 5.2) 

deney süreleri havalandırma parametreleri değişimi durumlarında önemli bir farklılık arz 

etmemiştir. Bu durumda farklı havalandırma parametresi konfügrasyonları için çizdirilen 

enerji tüketimi – zaman eğrilerinde, zaman eksenine dikey çizilen normal doğrularının 

turbo çalışma koşullarında statik modda olduğu gibi tüm konfügrasyonlar için belirli bir 

tuğla merkez sıcaklığına denk gelmemesi zorlanmış taşınım koşullarında pişirme için 

ZORLANMIŞ TAŞINIM 
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ayrı bir irdelemeyi gerektirmektedir. 

tuğla merkez sıcaklık artışı ve zaman verileri arası

       

       

       

Şekil 6.7 :  Zorlanmış taşınımlı piş
sıcaklık artışı – zaman grafi

Şekil 6.7’de yer alan grafikler fırın infiltrasyonunun engellenmesinin

merkez sıcaklık hızındaki artı
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ayrı bir irdelemeyi gerektirmektedir. Şekil 6.6 bu irdeleme için gereken enerji t

ı ve zaman verileri arası ilişkiler grafikler halinde sunmaktadır. 

ınımlı pişirme için (a) Enerji tüketimi – zaman grafiği (b) Tu
zaman grafiği (c) Tuğla merkez sıcaklık artışı – Enerji tüketimi g

yer alan grafikler fırın infiltrasyonunun engellenmesinin yarattı

ık hızındaki artışın kayda değer bir enerji tasarrufu sağ

Fırında artan nem derişikliği yüklü haldeki ön ısıtma süresini
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bu irdeleme için gereken enerji tüketimi 

halinde sunmaktadır.    
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arttırmanın yanı sıra fırın içi zorlanmış taşınımlı ısı geçiş mekanizmasına etkiyerek her 

çevrim için gereken enerjiyi de arttırmıştır. Böylece fırın içerisinde artan nem derişikliği 

tuğla testinde aynı süre kesiti göz önüne alındığında enerji tüketiminde kötüleşme 

yaratırken; tuğla merkez sıcaklığının artışını hızlandırarak bu durumun nihai enerji 

tüketimine yansımaması sonucunu doğurmuştur. Şekil 6.6 (c) bu sonucun 

algılanmasında yardımcı olmaktadır. Dikey eksende yer alan sıcaklık değerlerinden 

yatay olarak grafiklere çizilen herhangi bir normal doğrusunun grafikleri kestiği nokta 

yatay eksende aynı veya çok yakın enerji değerini göstermektedir. Bu sebeple 

zorlanmış taşınım koşulu için enerji tüketimi iyileştirmeleri için tuğla merkez sıcaklık 

artışı ve enerji tüketimini ele alan grafik zamana bağlı enerji tüketimi grafiğinden daha 

yararlı bir bakış açısı sunmaktadır. Enerji tüketimi değerlendirilirken her ne kadar 

sağlıklı bir yaklaşım olmasa da infiltrasyonun kapatılmasının çevrim başına yarattığı 

kötüleşme Çizelge 6.2’de sunulmuştur.  

Çizelge 6.2 :  Çevrim sayısında göre statik mod fırın içi nem derişikliğinin enerji tüketimine etkisi 

 Ön Isıtma  1. Çevrim 2. Çevrim 3. Çevrim 4. Çevrim 5. Çevrim 6. 
Çevrim 

Enerji 
Tüketimi 

Farkı 
46 44 47 58 63 66 70 

Oran 
(%) 

6,0 5,7 6,1 7,6 8,2 8,7 9,1 

Çizelge 6.2’den rahatlıkla çıkarılabilecek sonuç her çevrim bazında enerji tüketimi 

farkının nihai sonuca oranla ortalama % 0,5 kadar artış göstermesidir. Bu bir anlamda 

çevrim bazında enerji tüketimi artış hızıdır. Bunun yanında Şekil 6.6 (c) incelendiğinde 

tuğla merkez sıcaklığının infiltrasyon kapalı halde artış hızının daha yüksek oranda artış 

gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle, fırın içerisindeki nem derişikliğinin zorlanmış 

taşınım koşuunda uzun vadede ne kadar etkili olduğu 55K sürecinden daha uzun süreli 

bir gıda simülasyonu deney verisini zorunlu kılmaktadır.  

 6.3 Fırın Yüksüz Hal Enerji Tüketim De ğerleri  

Fırınların yüksüz durumda kararlı haldeki enerji tüketim değerleri fırın toplam ısıl 

direncinin bir ölçüsüdür [5]. Günümüzde fırınların ön ısıtma dışındaki yüksüz hal enerji 

tüketim değerlerinin ölçülebileceği geçerli bir standart deney şablonu bulunmamaktadır. 

Literatürde [3, 4, 5, 9] fırınların ön ısıtma sonrası orta vadeli yüksüz enerji tüketimi 

değerlerinin saptanması için 1998’e kadar Avrupa Topluluğu ülkelerinde enerji 

deklarasyonu için kullanılan CELENEC – 1984 standardı kullanılmıştır. Deney süreci 

fırının kararlı hal çalışmasına geçmesinden sonraki bir saat içerisindeki enerji tüketimini 

baz almaktadır. Kararlı hal salınımlarında fırın merkez sıcaklığı ortalaması, ortam 
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sıcaklığından, geleneksel pişirme durumu için 180 ± 2 K ve zorlanmış taşınımlı pişirme 

durumu için 155 ± 2 K fazla olacak bir biçimde fırın termostatı ayarlanmıştır. Fırın 

şasisinin tüm bölmelerinin deney başlangıç sıcaklıkları ortam sıcaklığında bulunmalıdır 

ve ortam sıcaklığı 23 ± 2 0C sınırlarında tutulmalıdır. Fırın kararlı hale geçtikten sonraki 

bir saatlik süreç fırın termostatının açıldığı bir andan başlamalıdır. Böylece statik modda 

çevrim bazlı sonuç analizi yapılabilirken turbo modda süre bazlı sonuç analizi 

yapılabilmektedir. Şekil 6.7’de 0 – 0 – 0 (Baca Konumu: Özgün, Baca Kapalı, Fan 

Kapalı) konfügrasyonu için yüksüz halde zorlanmış taşınım koşulunda çalışan fırının 

kararlı haldeyken seçilen 1 saatlik enerji tüketimi zaman dilimi verilmiştir.  

 

Şekil 6.8 :  (0,0,0) Konfügrasyonu Đçin Turbo Mod Fırın Merkez Sıcaklığı – Zaman Grafiği   

Şekil 6.8 incelendiğinde iki saati aşkın fırın çalışma süresinde kararlı hal olarak 

nitelenebilecek en uygun periodun 68,6 – 129,23 dk’lar arasındaki zaman dilimi olduğu 

görülecektir. Bu dilimden önceki süreç fırın fanının kapalı olmasından dolayı termostat 

kontrol cihazının ısınmasının fırın merkez sıcaklık ayarını değiştirmesi dolayısıyla 

tutarsız bir salınıma yol açmaktadır. Komponent bölgesi belirli bir sıcaklıkta kaldığında 

ise fırın belirli alt ve üst değerlerde salınım yapmaya başlamaktadır. Bu süreç 

termostatik çalışmada tam kararlı süreç olarak adlandırılmaktadır [3,4,5]. Bu yöntemle 

hazırlanan Çizelge 6.4’te fırın havalandırma parametrelerinin yüksüz hal enerji 

tüketimine etkileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Fırın konfügrasyonları için, fırın 

tam kararlı haldeyken, aralarındaki zaman aralığı 1 saate en yakın olan iki termostat 

açma aralığı yakalanmaya çalışılmıştır.  Çizelge 6.3’te fırın konfügrasyonlarına göre 

fırın tam kararlı hale geçme zamanları ve enerji tüketiminde kullanılan tam kararlı hal 

süreleri belirtilmiştir. Çevrim bazlı ve süre bazlı yorumların birlikte yapılabilmesi için 

kararlı hal süreci, toplam deney süresi içerisinden tam olarak eş süre kesitleri alınarak 

değil; bir saate en yakın tamamlanmış çevrimler göz önüne alınarak oluşturulmuştur. 

Şekil 6.8’deki enerji grafikleri yorumlanırken eşit süre durumunda ne gibi sonuçlar ile 

karşılaşılacağı ayrıca belirtilecektir.  
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Çizelge 6.3 :   Yüksüz hal enerji tüketimi ölçümleri (CENELEC - 1984) için kullanılan kararlı hal 
deney başlangıç – bitiş zamanları ve kararlı hal toplam süreleri   

Isınma 

Koşulu 

Fırın 

Konfügrasyonu 

Kararlı Hal Başlangıç 

Zamanı (dk) 

[tk,ilk] 

Kararlı Hal Bitiş 

Zamanı (dk) 

[tk,son] 

Đncelenen 

Toplam 

Kararlı Hal 

Süresi (dk)  

[∆tk] 

 

S
T

A
T
ĐK

 M
O

D
 

(G
el

en
ek

se
l P

iş
irm

e)
 

0,1,1 20,22 75,46 55,24 

0,0,1 68,28 124,51 56,22 

0,1,0 101,95 165,58 63,63 

0,0,0 91,97 154,18 62,73 

1,1,1 26,24 82,95 56,71 

1,0,1 22,09 78,18 56,09 

1,1,0 45,60 109,73 63,91 

1,0,0 60,48 125,08 64,6 

T
U

R
B

O
 M

O
D

 

(Z
or

la
nm

ış
 T

aş
ın

ım
lı 

P
iş

irm
e)

 0,1,1 18,18 77,97 59,79 

0,0,1 46,47 105,65 59,18 

0,1,0 72,43 133,2 60,77 

0,0,0 68,6 129,53 60,93 

1,1,1 22,27 80,66 58,39 

1,0,1 14,31 71,94 57,63 

1,1,0 63,97 120,32 56,35 

1,0,0 67,63 124,31 56,68 

Çizelge 6.4 fırın boş hal termostatik çalışması hakkında ilk bakışta çözümleme zorluğu 

çekilebilecek veriler sunmaktadır. Çizelgeden ilk göze çarpan havalandırma tamamen 

kapalı iken Statik mod verileri incelendiğinde, bir saat süresine en yakın termostatik 

açma noktalarının 8 adet konfügrasyon için de tam olarak 5 çevrimi tamamladığı 

görülecektir. Bu durum, enerji tüketimi incelenirken çevrim bazlı yorumları 

kolaylaştırmaktadır. Havalandırma parametrelerinin yüksüz hal enerji tüketimi üzerine 

etkilerini görebilmek açısından deney sürecinin kararlı hale geçtiği anda başlayan bir 

kararlı hal enerji verisi tanımlamak elzemdir. t deney zamanını, tk kararlı hal zamanını 

belirtmek üzere kararlı halde zamana bağlı enerji tüketimi Etk; 

�]\ > �] K �]D,TUD  (6.1) 

Denklem 6.1’den hesaplanabilir. Burada tk,ilk fırının kararlı halde çalışmaya başladığı 

süreyi göstermektedir. Farklı konfügrasyonlar için zamana bağlı kararlı hal enerji 

tüketimleri  şekil 6.8’e yansıtılmıştır. Burada kararlı hal yüksüz nihai enerji tüketimi �∆]\ 

olmak üzere; 
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�∆]\ > �]\,}� K �]D,TUD  (6.2) 

Denklem 6.2 yoluyla bulunabilir. 

 

Şekil 6.9 :  Yüksüz hal kararlı çalışma zaman dilimleri için zamana bağlı enerji tüketimi ölçümleri 
(CENELEC – 1984 Geleneksel Isıtma) 

Şekil 6.8 havalandırma parametrelerinin statik mod fırın yüksüz hal çalışma durumu için 

enerji tüketiminde ne gibi etkileri olduğunu göstermektedir. Konfügrasyonların ortaya 

çıkardığı grafiklerin çok net bir biçimde iki gruba ayrıldığı rahatlıkla söylenebilir. Bu 

gruplar fan açık ve fan kapalı durumlarının sonucudur. Netice olarak, fırın yüksüz hal 

çalışmasında bacanın konumunun ve infiltrasyonun fırın enerji tüketimi üzerinde kayda 

değer hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu sonuç bölümün girişinde fırının yüksüz 

durumdaki kararlı hal enerji tüketimi değerlerinin fırın ısıl direncinin bir ölçüsü olduğu 

iddiasını doğrulamaktadır. Bacanın açık veya kapalı olması belirgin herhangi bir etkiye 

yol açmazken fanın kapalı olması açık haline oranla sonuç değerlerinde ortalama 52 

Wh’e varan ( ~%10) farklar yaratırken kimi zaman dilimlerinde bu farklar 132 Wh’e 

kadar çıkabilmektedir (~%25). Şekil 6.9’da aynı irdelemeyi turbo mod koşulları için 

yapabilmek amacıyla karalı hal enerji tüketim grafikleri sunulmuştur. 
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Şekil 6.10 :   Yüksüz hal kararlı çalışma zaman dilimleri için zamana bağlı enerji tüketimi 
ölçümleri (CENELEC – 1984 Fanlı Isıtma) 

Şekil 6.9 incelendiğinde, havalandırma ünitesi konfügrasyonlarının zorlanmış taşınımlı 

pişirme için zamana bağlı enerji tüketimi grafiklerinin, statik modda olduğu gibi 

birbirinden ayrı iki demet halinde gruplandıkları görülmektedir. Đlk grup havalandırma 

fanının kapalı olduğu durumları içermektedir ve havalandırma fanının açık olduğu 

durumlara nazaran 192 Wh’a kadar (~%29) enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. 

Havalandırma fanı kapalı durumda statik moddakine benzer bir biçimde fırın içerisinde 

infiltrasyonun olup olmamasının enerji tüketim karakterinde kayda değer hiçbir değişiklik 

yaratmadığı grafiklerden görülmektedir. Bunun yanında, havalandırma fanının açılması 

durumunda statik moddakine aykırı olarak enerji tüketiminin baca konumu ve 

infiltrasyondan etkilendiği rahatlıkla görülebilmektedir. Bacanın termostat probunun 

üstünde olduğu özgün konumda bacanın açık ve kapalı olması enerji tüketiminde 100 

Wh’a kadar bir fark yaratmaktadır (~%15). Bu durum bacadan olan hava tahliyesinde 

fanın yarattığı basınç düşüşünün önemli bir payı olduğunu göstermektedir. Ayrıca her 

iki pişirme koşulu için de havalandırma parametrelerinden fanın yüksüz hal enerji 

tüketimine etkisinin infiltrasyona oranla çok daha fazla olduğu görülmektedir. Çizelge 

6.4 yüksüz fırının kararlı haldeki enerji tüketim değerlerini havalandırma 

parametrelerine göre sunmaktadır.   
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Çizelge 6.4 :  Kararlı halde nihai enerji tüketim değerleri 

Isınma Koşulu Fırın Konfügrasyonu 
Kararlı Hal Enerji Tüketimi (Wh) 

[Ek] 
 

S
T

A
T
ĐK

 M
O

D
 

(G
el

en
ek

se
l P

iş
irm

e)
 

0,1,1 662 

0,0,1 639 

0,1,0 509 

0,0,0 491 

1,1,1 662 

1,0,1 555 

1,1,0 514 

1,0,0 507 

T
U

R
B

O
 M

O
D

 

(Z
or

la
nm

ış
 T

aş
ın

ım
lı 

P
iş

irm
e)

 0,1,1 659 

0,0,1 589 

0,1,0 496 

0,0,0 491 

1,1,1 599 

1,0,1 623 

1,1,0 467 

1,0,0 506 

6.4 Fırın Nem Konsantrasyonunun Uzun Süreli Pi şirme Đçin Enerji Tüketimi Etkisi 

Bölüm 6.2’de bacanın kapalı ve açık olduğu haller için yapılan standart enerji tüketim 

verilerinin fırın nem konsantrasyonunun enerji tüketimine olan etkisini açığa çıkarmak 

açısından kısa bir period olabileceği belirtilmiştir. Tuğla, merkez sıcaklığı başlangıç 

değerinden 55 0C daha yüksek sıcaklığa ulaştığında tartılma amacıyla fırından 

çıkarılmakta ve deney sonlandırılmaktadır. Literatürde 55 K deneylerinin yapıldığı süreç 

(~40 dk) orta uzunlukta pişirme süresi olarak geçmektedir [2, 5, 16]. Uzun süreli pişirme 

ise 90 dk’ya kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle nem konsantrasyonunun etkisini tuğla 

ısınma hızı ve  enerji tüketimi açısından daha uzun süreçte gözlemleyebilmek amacıyla 

EN 50304 prosedürüne uygun olarak enerji tüketimi deneyleri bacanın açık ve kapalı 

olduğu haldeki “0,1,1” ve “0,0,1” konfügrasyonları için uzun süreli olarak tekrarlanmıştır. 

Deneylerin sonlandırılması için tuğla merkez sıcaklıklarının yatay eksen ile paralel hale 

geldiği; başka bir deyişle daha fazla ısınmadığı zamana kadar beklenmiştir. Tahmin 

edilebileceği gibi sulu gıdalar tamamen kurumadıkça sıcaklıkları 100 0C’yi 

geçmemektedir. Şekil 6.10 iki ısıtma durumu için iki farklı konfügrasyonun tuğla ısınma 

hızlarını vermektedir. 
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Şekil 6.11 :  Uzun süreli pişirme için tuğla merkezlerinin ısınma hızı grafiği 

Şekil 6.10 incelendiğinde tuğla ısınma hızlarının yaklaşık 80 dk süresinden sonra yatay 

eksenle paralel hale geldiği görülmektedir. Bu noktadan sonra fırın merkezindeki su 

derişikliği 0’a düşünceye kadar merkez sıcaklığının sabit kalacağı rahatlıkla 

öngörülebilir. Burada özellikle vurgulanması gereken nokta 55 K deneylerinde tubo 

modda infiltrasyon engellenmiş ve baca açık konfügrasyonlar arası zaman geçtikçe 

artmaya başlayan merkez sıcaklığı farklarının önce sabit kalması ve daha sonra 

azalmasıdır. Böylece baca kapandığında artış gösteren tuğla merkezi ısınma hızı 40 

dk’lık periodu geçtikten sonra baca açık konumdaki fırına eşit olmaktadır. Bu nokta 

tuğla merkezi sıcaklık artışının doğrusal bir seyir izlediği noktadır. Daha sonra sıcaklık 

artış hızı düşmekte ve belirgi bir bölgeden itibaren sıfıra eşitlenmektedir. Bu durumda 

aynı süre için konfügrasyonlar arası sıcaklık farkı da bir miktar düşüş göstermekte ve 

daha sonra sabit kalmaktadır. Netice olarak infiltrasyonun engellenmesinin tuğla 

merkez sıcaklık hız artışını hep aynı oranda hızlandırmadığı sonucuna varılmıştır. Bu 

nedenle, uzun süreli pişirme söz konusu olduğunda bacanın kapanmasının toplam 

süredeki düşüş nedeniyle enerji tüketiminde kayda bir iyileşme sağlama olasılığı 

bulunmamaktadır. Şekil 6.12 (a) bu durumu görsel olarak açıklamaktadır.  
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Şekil 6.12 :   (0, 1, 1) - (0, 0, 1) Konfügrasyo
(a) Turbo Mod (b) Statik Mod

Statik modda baca açık ve kapalı haller için tu

6.2’de varılan tuğla ısınma hızlarının infiltrasyon ile de

orta süreli pişirmesinde gerçek kar

durumun değiştiği gözlenebilir. Özellikle tu

sabitlendiği ve düştüğü zaman periodlarında statik mod için tu

etkilenmektedir. Şekil 6.11 (b) bu durumu görsel olarak açıklamaktadır. Uzun süreli çalı

için enerji tüketim verileri Şekil 6.12’de sunulmu

koşulu için de tuğla ısınma hızları zamana

enerji tüketimini zamana bağlı olmanın yanında tu

göstermektedir.  
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(0, 0, 1) Konfügrasyonlar Arası Zamana Bağlı Merkez Sıcaklık Fark     
Turbo Mod (b) Statik Mod  

Statik modda baca açık ve kapalı haller için tuğla ısınma hızı incelendiğinde; Bölüm 5.2 ve 

la ısınma hızlarının infiltrasyon ile değişmediği hususundaki yargı

irmesinde gerçek karşılığı olduğu, uzun süreli pişirme sınıflandırması için bu 

i gözlenebilir. Özellikle tuğla merkez sıcaklıklarının artı

ü zaman periodlarında statik mod için tuğla ısınma hızı 

6.11 (b) bu durumu görsel olarak açıklamaktadır. Uzun süreli çalı

ekil 6.12’de sunulmuştur. Uzun pişirme periodunda her iki ısıtma 

la ısınma hızları zamana bağlı olarak değişiklik gösterdiğ

ğlı olmanın yanında tuğla merkez sıcaklığına ba
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irme sınıflandırması için bu 

la merkez sıcaklıklarının artış hızının 

sınma hızı infiltrasyondan 

6.11 (b) bu durumu görsel olarak açıklamaktadır. Uzun süreli çalışma 

irme periodunda her iki ısıtma 

iklik gösterdiği için grafikler 

ına bağlı olarak ta 
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Şekil 6.13 :  Uzun süreli pi
merkez sıcaklı

Şekil 6.12’den görülebilece

söz konusu olduğunda 

Buradan fırın içerisind

aralıklarını uzatmasının fırın

etmediği sonucuna varılabilir. 

görülebilmektedir (max. 103 

hızı farkları dolayısıyla 

Wh’a kadar çıkabilmektedir (~%16).

9630 PMI kodlu fırın için üre

yüksüz ısıtma ve kısa 

ortaya konmuş olmaktadır

enerji tüketiminde belirli b

Bu etkileme durumu 

katsayını arttırarak olmaktadır. Ayrıca yarattı
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Uzun süreli pişirme durumu için (a) zamana bağlı enerji tüketim de
merkez sıcaklığına bağlı enerji tüketim değerleri 

ekil 6.12’den görülebileceği gibi fırın bacasının kapalı olmasının uzun süreli pi

ğunda zaman bazında önemli sayılabilecek bir etkisi bulunmamaktadır. 

Buradan fırın içerisinde tutulan nemin yarattığı indüktans etkisinin veya fırın çevrim 

klarını uzatmasının fırın ısıl direncine oranla toplam enerji tüketimine çok fazla etki 

i sonucuna varılabilir. Zamana bağlı gözlemde bu son derece net 

(max. 103 Wh: ~%7,3). Uzun süreli pişirme durumunda tu

hızı farkları dolayısıyla enerji gereksinimi tuğla merkez sıcaklığ

Wh’a kadar çıkabilmektedir (~%16). Bu son deneylerle birlikte fırın infiltrasyonunun 

9630 PMI kodlu fırın için üretilen baca çapı söz konusu olduğunda ön ısıtma, kararlı hal 

yüksüz ısıtma ve kısa - uzun süreli yüklü ısıtmada beklendiği kadar 

 olmaktadır. Fırın havalandırması açısından konuş

enerji tüketiminde belirli bir oranda etkiyen tek havalandırma parametresi fa

 da temel olarak fırın dış şasisinde hava hızını etki edip

katsayını arttırarak olmaktadır. Ayrıca yarattığı basınç düşüşü sayesinde fırın 

20 40 60
Zaman (dk)

Uzun Pişirme Süresi İçin Zamana Bağlı Enerji Tüketimi

0,1,1 Statik

0,0,1 Statik

0,1,1 Turbo

0,0,1 Turbo

20 40 60 80

Tuğla Merkez Sıcaklığı (0C)

Uzun Pişirme Süresi İçin Tuğla Merkez Sıcaklığına Bağlı Enerji 
Tüketimi

 (a) 

 (b) 

lı enerji tüketim değerleri (b) tuğla 

i gibi fırın bacasının kapalı olmasının uzun süreli pişirme 

da önemli sayılabilecek bir etkisi bulunmamaktadır. 

ı indüktans etkisinin veya fırın çevrim 

toplam enerji tüketimine çok fazla etki 

lı gözlemde bu son derece net 

irme durumunda tuğla ısınma 

la merkez sıcaklığına bağlı olarak 221 

Bu son deneylerle birlikte fırın infiltrasyonunun 

unda ön ısıtma, kararlı hal 

beklendiği kadar etkili olmadığı 

. Fırın havalandırması açısından konuşacak olursak, fırının 

parametresi fan devridir. 

asisinde hava hızını etki edip ısı taşınım 

ş şü sayesinde fırın şasi 

80

Uzun Pişirme Süresi İçin Zamana Bağlı Enerji Tüketimi

0,1,1 Statik

0,0,1 Statik

0,1,1 Turbo

0,0,1 Turbo

100

Uzun Pişirme Süresi İçin Tuğla Merkez Sıcaklığına Bağlı Enerji 

0,1,1 Statik

0,0,1 Statik

0,1,1 Turbo

0,0,1 Turbo
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sacındaki havalandırma açıklıklarından içeriye serin havanın girmesini de 

sağlamaktadır.       

6.5 Konfügrasyonların Isınma Karakterleri:  

6.5.1 (0,0,1) Durumu: Baca Konumu: 0, Baca Çapı: 0,  Fan Devri: 1 

 

 (a) 

 

 (b) 

 

Şekil 6.14 :  (0,0,1) Isınma Haritası: (a) Sağ Ön (b) Sol Arka 

Yukarıda görülen sıcaklık dağılımı fırın standart halinde (0,1,1) yapılan ısınma deneyi 

ile karşılaştırıldığında üst kavitede 51 - 58 0C aralığında yer alan bölgenin bir üst 

sıcaklık katmanına oranla belirgin bir genişleme gösterdiği görülmektedir. Ayrıca üst 

kavitedeki sıcaklık dağılımı bacadan sıcak hava çıkışının olmaması dolayısıyla daha 

homojen hale gelirken ön ve yan yüzeylerde bu gözlenmemektedir. Buradaki ana sebep 

fanın üst kavitede yerleşiminin merkezi ve simetrik olmaması olarak gösterilebilir. Fan 

asimetrik konumu, fanın emme yaptığı üst kavitede belirgin etkiye sahip olmazken 

basma tarafından etkilenen bölgede beligin etkiye sahip olmaktadır. Bu nedenle 

havalandırma kanalı çıkışında sağ taraf düşük hava hızı dolayısıyla camın üst tarafında 

biriken ısı ve fırın contasından olan hava çıkışı nedeniyle daha fazla ısınmaktadır.   

6.5.2 (0,0,0) Durumu: Baca Konumu: 0, Baca Çapı: 0,  Fan Devri: 0   

 

 (a) 

 

 (b) 

 

Şekil 6.15 :  (0,0,0) Isınma Haritası: (a) Sağ Ön (b) Sol Arka 
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Yukarıda fanın ve bacanın kapatıldığı durumdaki fırın dış yüzeylerinin sıcaklık dağılım 

haritası verilmiştir. Daha önceki iki konfigürasyona oranla çok daha simetrik bir sıcaklık 

dağılımı dikkat çekerken komponent bölgesinin tehlikeli sayılabilecek bir sıcaklık 

aralığına çıktığı gözlemlenmektedir. Bunun nedeni fanın açık olmaması dolayısıyla 

komponent bölgesinde üst duvar kaynaklı ısının zorlanmış taşınım yokluğunda 

yeterince atılamaması kadar fırın cam bölgesinin üst kısmının, bu bölgedeki contadan 

hava kaçışı nedeniyle aldığı ısıyı atamaması olarak gösterilebilir. Sıcaklık dağılımı 

incelendiğinde fırın üst ön bölgesindeki yüksek sıcaklık aralığına sahip konturların fırın 

kapağındaki contanın hemen üst kısmına denk geldiği görülmektedir.      

6.5.3 (0,1,0) Durumu: Baca Konumu: 0, Baca Çapı: 1,  Fan Devri: 0 

 

 (a) 

 

 (b) 

 

Şekil 6.16 :  (0,1,0) Isınma Haritası: (a) Sağ Ön (b) Sol Arka 

Fanın kapalı ve bacanın açık tutulduğu deneylerin sonucunda elde edilmiş sıcaklık 

haritasının baca kapalı – fan açık ve baca kapalı – fan kapalı konfigürasyonlarından 

daha simetrik bir sıcaklık dağılımına sahip olduğu gözlenmektedir. Baca kapalı – fan 

kapalı konfigürasyonundan daha iyi bir sıcaklık dağılımına sahip olunması, havanın fırın 

kapağı contasını zorlamadan bacadan çıkmasıyla cam üst bölgesinde sadece ısıtıcının 

etkisiyle bir ısınmanın bulunması durumuyla açıklanabilmektedir. 

6.5.4 (1,1,1) Durumu: Baca Konumu: 1, Baca Çapı: 1,  Fan Devri: 1  

 

 (a) 

 

 (b) 

 

Şekil 6.17 :  (1,1,1) Isınma Haritası: (a) Sağ Ön (b) Sol Arka 
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Fırın sıcaklık dağılımı incelendiğinde yeni baca konumunda fırın üst kısmında belirli bir 

sıcaklık artışı olmakla birlikte şasinin diğer kısımlarında kayda değer bir sıcaklık artışı 

gözlemlenmemektedir. Üst kavite daha simetrik dağılımlı bir hal almış ve üst kavitenin 

arkası baca çıkışının etkisiyle bir miktar sıcaklık artışına maruz kalmıştır.   

6.5.5 (1,1,0) Durumu: Baca Konumu: 1, Baca Çapı: 1,  Fan Devri: 0 

 

 (a) 

 

 (b) 

 

Şekil 6.18 :  (1,1,0) Isınma Haritası: (a) Sağ Ön (b) Sol Arka 

Yukarıdaki sıcaklık dağılımı baca açık – fan kapalı konfigürasyonundan beklendiği gibi 

simetrik bir sıcaklık dağılımı sağlamıştır. Ayrıca bacanın fırın eninin merkezinde olan 

konumu dolayısıyla bu dağılım önceki baca konumundan daha belirgin bir biçimde 

dikkat çeken simetriye sahiptir. Aynı zamanda komponent bölgesinde ve üst kavite 

genelinde aynı durumun standart baca konumundaki durumuna istinaden belirli bir 

sıcak  artışı göze çarpmaktadır.  

6.5.6 (1,0,0) Durumu: Baca Konumu: 1, Baca Çapı: 0,  Fan Devri: 0 

 

  (a) 

 

 (b) 

 

Şekil 6.19 :  (1,0,0) Isınma Haritası: (a) Sağ Ön (b) Sol Arka 

Bu bölümde konu alınan çalışmada üst kavite sıcaklığı bacanın kapalı olmasından 

dolayı özellikle arka – orta bölgede belirgin bir düşüş yaşamıştır. Komponent 

bölgesinde ise belirgin bir düşüş yoktur.  
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6.5.7 (1,0,1) Durumu: Baca Konumu: 1, Baca Çapı: 0,  Fan Devri: 1 

 

  (a) 

 

 (b) 

 

Şekil 6.20 :  (1,0,1) Isınma Haritası: (a) Sağ Ön (b) Sol Arka 

Bu bölümdeki ısınma deneyi sıcaklık dağılımı gözlemlendiğinde mahut konfigürasyonda 

fırın ısınma durumunun 2.1’de yapılan çalışmadakine çok benzer bir sonuç verdiği 

görülmektedir. Bu sonuç bacanın ısınma haritasındaki sıcaklık dağılımına etkisinin 

gerek konum gerek açıklık -  kapalılık açısından fandan çok daha önemsiz olduğunu 

göstermektedir. Burada değinilmesi gereken başka bir nokta, fırının sol arka çaprazında 

bulunan termostat açıklığının arka bölme ortalamasının çok üstünde bir ısınmaya maruz 

kaldığı ve bu bölgenin yalıtımının fırın ısınma güvenliği açısından emniyetli olacağıdır.  
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7. FIRINLARDA TERMOSTAT ĐK ÇALIŞMANIN BEL ĐRSĐZLĐĞĐ 

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi termostatik çalışmanın doğasından kaynaklı 

olarak; fırın çevrimlerindeki salınım karakterleri, fırın termostat mekanizmasının 

komponent bölmesi sıcaklığından etkilenmesi ve fırın içi sıcaklık probunun sadece bir 

noktadan sıcaklık alması fırın üzerinde yapılan konstrüktif değişikliklerin ve fırın 

infiltrasyonundaki değişimin belirsizliğe doğrudan etki etmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Burada değinilen belirsizlik, ölçülen değerlerin hatalarından yola çıkarak hesaplanan bir 

değerin gerçek değerden sapma aralığının bir ölçüsü değildir. Bu başlık altında, fırının 

termostatik çalışması sırasında merkez sıcaklığının ortalamasının ve salınım 

tutarsızlığının, hesaplamada kullanılan ölçümlerin hatalarından farklı olarak, fırın enerji 

tüketimi deklarasyonunda kullanılan regresyon değeri hesaplanmasında yarattığı 

belirsizlik incelenmiştir.  

Öncelikli olarak özgün çalışma koşullarda çalışan OIM 24300B ürün kodlu fırın ele 

alınarak örnek bir belirsizlik hesabı yapılacaktır. Bunun dışındaki belirsizlik analizleri 

regresyon tablolarında belirtilmiş olup hesaplama yöntem mantığı aşağıda tanıtılan ile 

aynıdır. Daha sonra ise havalandırma sisteminde değişikliğe gidilmiş 9630 PMI ürün 

kodlu fırında  aynı belirsizlik hesabı EN 60350 prosedürü ve fırın gerçek merkez 

sıcaklığı için ayrı ayrı yapılarak EN 60350 - 8.3.2.2 maddesi eleştirisi yapılmıştır.      

Termostatik çalışmada en fazla belirsizlik doğuran olgu fırın  merkez sıcaklığının ortam 

sıcaklığından olan farkıdır. ∆FDT sembolüyle ifade edilen değişimde i indisi, fırının pişirme 

şeklini (mod), k, toplama dizinini, n dizin üst değerini simgelemektedir. Yine aynı indisler 

standart sapma, OT, ve enerji tüketim değeri, �DT , için de geçerlidir. Standart sapma 

fırında ölçülen enerji değerleri ve merkez sıcaklık farkları için Denklem 7.1 yolula 

hesaplanabilir: 

OT > oT¶@CT K E@·CT L /@·T¸ K 2  (7.1) 

Denklem 7.1’de n toplam dizininin üst değerini simgelemektedir ve statik veya turbo 

modları için standart açısından 3 değerini almaktadır. @·T  ,@·CT  ve @CT  ağırlıklı yük 

çarpanları; f yaklaşıklık faktörü olarak tanımlanmıştır ve denklem 7.2’ye göre 

hesaplanmaktadır. 
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Denklem 7.2’deki yaklaşıklık faktörü denkleminde  ∆F¹::::: bir pişirme modu için üç ayrı 

merkez sıcaklığında yapılan deneyler için de ortalama sıcaklığı simgelemektedir ve 

aşağıda formülasyonu belirtilmiştir: 

∆F¹::::: > s� ∑ ∆FDT�Drs   (7.3) 

�¹::: bir pişirme modu için üç ayrı merkez sıcaklığında yapılan deneylerin ortalama enerji 

tüketimini belirtmek üzere, son olarak @·T  ,@·CT  ve @CT  ağırlıklı yük çarpanları aşağıda 

tanımlanmıştır.  

�¹::: > s� ∑ �DT�Drs   (7.4) 

@CT > ∑ E�DT L  K �∑ �\m\®¯ �°
��Drs   (7.5) 

@·CT > ∑ ∆FDT · �DT K �¹:::�Drs · ∑ ∆FDT�Drs   (7.8) 

@·T > ∑ ^∆FDT_  K�Drs �∑ ∆;\m\®¯ �°
�   (7.9) 

Yukarıdaki standardın aksayan yönü 8.3.2.2’nci maddede yer alan ∆FDT hesaplamasına 

dair yöntemdir. Buna göre fırın hava sıcaklığının deney sonrası yaptığı 5 salınım göz 

önüne alınarak en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması 

alınmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

oT > º1 ? s� ? E;ªmd∆;¼:::::L½¾m   (7.2) 
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220

240

260

50 60 70 80 90 100 110 120

Fırın Merkez Sıcaklığı 220K

180

200

220

60 80 100 120 140

Fırın Merkez Sıcaklığı 180K

Aşağıda OIM 24300 B için deneysel belirsizlik parametreleri verilmiştir. 

 Çizelge 7.1 :  OIM 24300 B ürün kodlu fırın statik mod deneyleri için belirsizlik parametreleri 

Statik Mod (OIM 24300B) 

Büyüklük: Sembol:  

Enerji 

�s
`]J]TD 749 Wh 

� 
`]J]TD 882 Wh 

�X
`]J]TD 1036 Wh 

Sıcalık Farkı 

∆Fs̀ ]J]TD 133 0C 

∆F ̀ ]J]TD 174 0C 

∆FX̀ ]J]TD 213 0C 

Ortalama Enerji �`]J]¹D::::::::: 889 Wh 

Ortalama Sıcaklık Farkı ∆F`]J]¹D:::::::::: 173 0C 

Standart Merkez Sıcaklığı F�̀ ]J]TD 180 0C 

Standart Deney Sayısı n 3 

Yük Çarpanı 1 @·̀]J]TD 3200 (0C)2 

Yük Çarpanı 2 @·C`]J]TD 11473 Wh0C 

Yük çarpanı 3 @C̀]J]TD 41258 (Wh)2 

Yaklaşıklık Faktörü  fstatik 1.156 

Standart Sapma σ
statik 12.85 Wh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1 :  Boş fırın merkez sıcaklığı salınımları 

140

160

180

80 100 120 140 160 180

Fırın Merkez Sıcaklık Dağılımı 140K



 

 

Şekil 7.1’de yer alan sıcaklık da

merkez sıcaklığı arttıkça termostatik da

oluşturulan Çizelge 7.2, madde 8.3.2.2’ye göre hesaplanmı

sıcaklık noktaları göz önüne alınarak hesaplanmı

arasındaki farkları bildirmek

üzerinden belirsizlik hesabı yapılmı

karşılaştırılmıştır. Aradaki fark standart çalı

olarak yorumlanmıştır. 

Çizelge 7.2 :  Fırın merkez sıcaklığ

  

Çizelge 7.2’de  de görüldüğü gibi gerçek fırın 

belirsizliğinde bir yükselmeye sebep olmu

mertebede olmazken standart sapma %31.2’li

fırın merkez sıcaklıklarındaki salınımı dikkate almak daha hassas çalı

gerektirmektedir. Aynı yaklaşım

etkilenen durum olduğu düşünülen, fırın havalandırma kompartımanı fanının ve bacanın 

kapatıldığı durum için tekrarlanarak deneysel tasarım çalı

oluşturulmaya çalışılmıştır. Fırın termostat mekanizmasının çalı

ısınmasından nasıl etkilendiğine dair veriler ve de

Şekil 7.2 :  Termostat panelinin ısınma durumunda fırın merkez sıcaklık salınımları

Şekil 7.2’de havalandırma fanı çalı

değişimi gösterilmiştir. Bu durum, özellikle havalandırma fan devrinin de

çalışmalarda, deneylerin birbiriyle kar

sıcaklığı, şekilden görülebileceğ

20

70

120

170

220

0 20 40 60

Fırın Merkezi Sıcaklığı

Termostat Panel Sıcaklığı

Merkez 
Sıcaklık 
Farkları 

Standarda 
Sıcaklık 
Farkları 

Deneysel  
Sıcaklık 
Farkları

140K 133 136 

180K 174 177 

220K 213 214 
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sıcaklık dağılımı-zaman grafiklerinden görülebilece

rttıkça termostatik dağılımın düzgünlüğü azalmaktadır. A

turulan Çizelge 7.2, madde 8.3.2.2’ye göre hesaplanmış değerler ve ölçülen tüm 

göz önüne alınarak hesaplanmış gerçek fırın havası 

farkları bildirmektedir. Ayrıca fırın havasının gerçek ortalama 

sabı yapılmış olup, sonuçlar standart de

tır. Aradaki fark standart çalışmadan gelen ek olarak gelen belirsizlik 

ırın merkez sıcaklığı hesaplamasından kaynaklı standart sapma değ

ğü gibi gerçek fırın havası sıcaklık ortalamalarını almak fırın 

inde bir yükselmeye sebep olmuştur. Yakınlık faktöründeki değişme önemli bir 

de olmazken standart sapma %31.2’lik bir  yükselme göstermiştir

fırın merkez sıcaklıklarındaki salınımı dikkate almak daha hassas çalı

şım, termostatik çalışmanın yarattığı belirsizlikten en fazla 

şünülen, fırın havalandırma kompartımanı fanının ve bacanın 

ı durum için tekrarlanarak deneysel tasarım çalışması için metodoloji 

tır. Fırın termostat mekanizmasının çalışmasının panelin 

endiğine dair veriler ve değerlendirmeler aşağıda sunulmu

 

 

Termostat panelinin ısınma durumunda fırın merkez sıcaklık salınımları

havalandırma fanı çalışmayan (Fan Devri : 0) bir fırının merkez sıcaklık 

tir. Bu durum, özellikle havalandırma fan devrinin değiştirilmesiyle ilgili 

malarda, deneylerin birbiriyle karşılaştırılabilir olması açısından irdelenmi

ekilden görülebileceği gibi, zaman ilerleyip termostat panelindeki sıc

60 80 100

Fırın Merkezi Sıcaklığı

Termostat Panel Sıcaklığı

210

220

230

240

10 60

Deneysel  
Sıcaklık 
Farkları 

Belirsizlik 
Parametresi 

Standarda 
Göre 

Hesaplanan 

Gerçek 
Değer 

 fi 1.1557 1.1573 
 

σi 12.85 Wh 16.86 Wh 
 

zaman grafiklerinden görülebileceği gibi fırın 

tadır. Aşağıda 

e ölçülen tüm 

fırın havası ortalaması 

tedir. Ayrıca fırın havasının gerçek ortalama değeri 

sonuçlar standart değerdekilerle 

madan gelen ek olarak gelen belirsizlik 

değeri 

ortalamalarını almak fırın 

ğişme önemli bir 

ştir. Bu nedenle 

fırın merkez sıcaklıklarındaki salınımı dikkate almak daha hassas çalışmayı 

ı belirsizlikten en fazla 

ünülen, fırın havalandırma kompartımanı fanının ve bacanın 

ması için metodoloji 

şmasının panelin 

ıda sunulmuştur. 

 

Termostat panelinin ısınma durumunda fırın merkez sıcaklık salınımları 

mayan (Fan Devri : 0) bir fırının merkez sıcaklık 

ğiştirilmesiyle ilgili 

tırılabilir olması açısından irdelenmiştir. Fırın 

i gibi, zaman ilerleyip termostat panelindeki sıcaklık arttıkça 

60

Fark (%) 

0.1 

%31.2 



 

89 

 

ayarlandığı noktadan daha düşük sıcaklıklara gitmektedir. Standart uyarınca, enerji tüketim 

deneyinin sonlandırılmasından sonraki 5 çevrim boyunca minimum ve maksimum fırın 

merkez sıcaklıklarının aritmetik ortalaması fırın merkez sıcaklığını vermektedir. Gerçekte 

ise, deney sürecindeki ortalama sıcaklık bu hesaplama yöntemiyle ortaya çıkan fırın 

ortalamasından yüksektir. Bu durumun deney belirsizliğine yansıması ileriki kısımda 

incelenecektir. Çizelge 7.3’te termostat sıcaklığı ve çevrim ortalamaları değerleri 

sunulmuştur. Veriler tablo haline getirilirken oluşturulan zaman aralıkları fırın ön ısıtması 

geçtikten sonra kararlı haldeki her bir çevrim için oluşturulmuş olup fırındaki statik mod 

(geleneksel pişirme durumu) göz önüne alınmıştır. Panel ısınmasından kaynaklı 

belirsizlikler incelenirken statik mod baz alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Bunun nedeni 

fırın havasının bir fan vasıtasıyla fırın içerisine karıştırılmaması sebebiyle geleneksel 

(konvansiyonel) pişirmede ısınan hava ve nemin üst kısımda toplanması, bölgesel olarak en 

fazla panel kısmını etkilemesidir.     

Çizelge 7.3 :    Fırın havalandırma fanı kapalı halde termostatik çalışmasından kaynaklı sıcaklık 
salınımları   

Zaman tasarrufu açısından, Çizelge 7.3’te boş fırının termostat ayarına verdiği cevap 

incelenirken yapılan deneylerde, ortam sıcaklığı ve standart artışların (140K, 180K, 

220K) toplamıyla elde edilen fırın merkez sıcaklık değerlerine (163 0C, 203 0C, 243 0C) 

tam olarak ulaşılmaya çalışılmamıştır. Bunun sebebi termostat ayarları yapılırken 

Statik 140K   

Çevrim/ 
Zaman Dilimi 

(dak) 

1/  

10 - 24 

2/  

24 - 41 

3/ 

41 - 76 

4/ 

76 - 94 

5/ 

94 -111 
45 dak. 
Deney 

Ort. 

Standarda 
Göre Ort. Fark Termostat 

Paneli 
Ortalama 
Sıcaklığı 

39.8 0C 51.7 0C 60.7 0C 64.4 0C 65.2 0C 

Fırın Merkezi 
Ortalama 
Sıcaklığı 

164.5 0C 159.1 0C 156.1 0C 154.3 0C 153.4 0C 157.5 0C 152.4 0C 5.1 0C 

Statik 180K   

Çevrim/ 
Zaman 
Dilimi 
(dak) 

1/  

11 - 21 

2/  

 21 - 35 

3/ 

34 - 48 

4/ 

48 - 62 

5/ 

62 - 89 

6/ 

89 - 103 
40 dak. 
Deney 

Ort 

Standarda 
Göre Ort.. Fark 

Termostat 
Paneli 

Ortalama 
Sıcaklığı 

39.4 0C 52.7 0C 61.9 0C 67.3 0C 71.7 0C 73.9 0C 

Fırın 
Merkezi 

Ortalama 
Sıcaklığı 

195.5 0C 192.5 0C 189.3 0C 187.2 0C 185.3 0C 184.3 0C 189.0 0C 182.9 0C 6.1 0C 

Statik 220K   

Çevrim/ 
Zaman Dilimi 

(dak) 

1/  

13 – 21 

2/  

21 – 32 

3/ 

32 - 43 

4/ 

43 - 53 

5/ 

53 - 65 

6/ 

65 - 76 
40 dak. 

Ort . 
Standarda 
Göre Ort.. 

Fark Termostat 
Paneli 

Ortalama 
Sıcaklığı 

43.4 0C 56.7 0C 60.1 0C 74.6 0C 79.6 0C 82.7 0C 

Fırın Merkezi 
Ortalama 
Sıcaklığı 

235.7 0C 234.4 0C 228.5 0C 228.2 0C 225.9 0C 223.6 0C 231.7 0C 222.6 0C 9.1 0C 
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termostat paneli ısınmaya devam edeceği için doğru ayarı tutturmanın mümkün 

olmamasıdır. Bu yüzden gereken ayarlara en yakın bölgelerde termostat ayarı yapılmış 

olup sonuçlar birbiriyle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yukarıdaki çizelge 

incelendiğinde, fırın termostat panelindeki sıcaklık artışının fırın merkezi sıcaklık 

dağılımını nasıl etkilediği görülebilir. Tablodaki her bir zaman dilimi, fırın termostatik 

çalışmasındaki bir çevrimin süresini belirtmektedir. Fırın merkez sıcaklığı arttıkça 5 

çevrimin oluşması için geçen süre azalmakta ve termostat panelinin ısınma hızı 

artmaktadır. 140K için 5. çevrim, 180K ve 220K sıcaklıkları için 6. Çevrimden sonra 

termostatın ısınma hızı çok azalmakta ve fırın havası kararlı salınımlar yapmaya 

başlamaktadır. Burada havalandırma fanı kapalıyken yapılan enerji tüketimi deneyleri 

açısından üzerinde durulması gereken nokta fırın kararlı hale geçişinin 140K için 111 

dakika, 180K için 103 dakika ve 220K için 76 dakika olmasıdır. Fakat her üç durum için 

yüklü halde enerji deney süreleri sırasıyla 43, 38 ve 36 dakika sürmektedir. Bu durum 

tuğla pişirme süresi içerisinde fırın merkez sıcaklığının ne termostat komutasında 

ayarlanan değere ne de deney sonunda ilan edilen fırın ortalaması değerine uymadığı; 

deney süresince fırın ortalama sıcaklığının daima azaldığı ve kıyaslanabilirlik açısından, 

muhtemel deneysel tasarım çalışmalarında önemli sorunlar çıkarabileceği 

görülmektedir.  Çizelge 7.4’te bu durumun etkileri, enerji tüketimi ve belirsizlikteki 

değişimler açısından irdelenmiştir. Öncelikli olarak düzeltilmiş merkez sıcaklıklarının 

regresyon değerlerinde yarattığı değişim üzerine değinilmiş ve farklar ortaya konmuştur. 

Đkinci olarak ta aynı konfügrasyona ait, merkez sıcaklık artışının standarda en yakın 

olduğu, en düşük standart sapmaya ait deney verileri alınmış; deney sıcaklık 

ortalamalarının gerçek sıcaklık ortalamalarından olan sapmalarının belirsizlikte ne gibi 

bir rol oynadığı verilerle ortaya konmuştur. 

Çizelge 7.4 :  Fırın havalandırma kapalı halde çalışırken elde edilen düzeltilmiş regresyon değeri 

 

Çizelge 7.4 0,0,0 (Baca Konumu: Özgün, Baca Çapı: 0, Fan Devri: 0) konumu için elde 

edilmiş enerji değerlerinin madde 8.3.2.2’ye göre regresyon hesabına katılmasıyla 

bulunmuş enerji değerini ve gerçek sıcaklık ortalamasına ait regresyon değerini 

vermektedir. Fırın gerçek ortalamaları hesaba katıldığında, aynı enerji tüketim değerleri 

için deklare edilen değerin 27 Wh altında bir enerji tüketim değeri oluşmuş olup bu 

Statik çalışma Modu 

Merkez 
Sıcaklık 
Farkları: 

EN 60350 
8.3.2.2 
Sıcaklık 
Farkları 

Enerji 
Tüketimi 

Gerçek 
Sıcaklık 
Farkları 

Regresyon 
Değeri 

Düzeltilmiş 
Regresyon 

Değeri 

Fark 
(%) 

140K 137 689 142 

881 854 3.06 180K 180 906 186 

220K 217 1022 226 
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%3.06’lık bir farka tekabül etmektedir. EN 60350 8.3.4 maddesine göre enerji 

tüketiminde deneyin tekrarlanabilirliğine toplamda %10’un altında etki ettiği sürece bu 

çeşit etkenler önemsiz sayılabilmektedir. Fakat deney belirsizliğini etkileyen birbirine 

bağlı parametrelerin enerji tüketimine etkisinin kontrollü olarak gözlenmesi için bu çeşit 

etkilerin mümkün olduğunca indirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki çalışmadaki amaç ise 

ortam sıcaklığının 23 0C’de tutulduğu ve fırın merkezi sıcaklık artışlarının tam olarak 

standart prosedürün gerektiği gibi alındığı durumlarda fırında fansız çalışma 

koşullarının getirdiği belirsizliği irdelemektir.  

Çizelge 7.5 :  Azalan karakterde salınım yapan merkez sıcaklığı için standart ve gerçek fırın                
 merkez sıcaklığına göre sapma ölçümleri 

Statik çalışma Modu 

Merkez 
Sıcaklık 
Farkları: 

EN 60350 
8.3.2.2 
Sıcaklık 
Farkları 

Enerji 
Tüketimi 

Gerçek 
Sıcaklık 
Farkları 

Standart 
Sapma 
(Wh) 

Düzeltilmiş 
Halde 

Standart 
Sapma 
(Wh) 

Fark 
(%) 

140K 140 735 145 

1,37 41,33 39,36 180K 180 885 186 
220K 220 1035 229 

Yukarıda enerji tüketimi dağılımı standart sapmanın 0 Wh olacağı şekilde aynı moda ait 

tüm deneysel verilerin gözden geçirilmesi ve en sağlıklılarının seçilmesi sonucu 

oluşturulmuştur. Buna göre tuğla başlangıç sıcaklıkları 5.0 0C, fırın ortalama sıcaklığı 

163, 203 ve 243 0C, ortam sıcaklığı 23 0C  değerlerine 0.1 mertebesinde yaklaşılmış 

0,0,0 konfügrasyonunun deney verileri kullanılarak standard deklarasyona göre 

tutturulmuş 1.37’lik standart sapmanın fırın merkezi gerçek ortalaması kullanılarak ne 

ölçüde değiştiği gözlenmiştir. Çıkan sonuç standart sapmanın izin verilen değerler 

içerisinde kalmasına rağmen önemli ölçüde arttığı ve bu artışın 47.96 Wh’lık bir 

değerde olduğudur. Bu değer fırın merkez sıcaklığı standart ortalamasının gerçek 

ortalamya olan farkından gelen enerji değişimi ile birlikte değerlendirildiğinde deklare 

edilen değerden %3.06 ±39,36 Wh’lik bir sapma görülmektedir. Standart enerji tüketimi 

deneylerinde, genellikle enerji değerlerinin saçınıklığından kaynaklı ortalama 13 Wh’lık 

bir standart sapma değeri ve %5’e varan tekrarlanabilirlik farkı ile birlikte 

değerlendirildiğinde, herhangi bir şekilde hesaplardaki belirsizlik en üst değerini 

aldığında %8 ± 52,36 Wh’lık bir regresyon hatası oluşabilmekte ve bu da madde 

8.3.4’ün ihlali anlamına gelebilmektedir. Yaklaşık fırın regresyon değeri ortalaması 890 

Wh olarak düşünülürse tüm faktörlerin toplu olarak devreye girmesinden kaynaklı 

belirsizlik değeri 123 Wh’a kadar çıkabilmektedir.  

Genel olarak ele alındığında, yukarıda fırın tekrarlanabilirliğinin ölçüsü olarak belirtilen 

belirsizlik parametreleri teze konu olan deney süreçlerini beklendiği kadar büyük bir 

maluliyetin içine sevk etmemiştir. Çizelge 7.6, termostatik kararsızlığın yol açtığı etkileri 
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oran olarak göz önüne sermekte ve hassas bir termostatik çalışma metodolojisi 

oluşturmanın ne büyüklükte bir önem arzettiğini göstermektedir.  

Çizelge 7.6 :  Farklı parametrelerin deney belirsizliğine etkisi 

Deneysel Veri 

Deney 

Operatöründen 

Kaynaklı Ortalama 

Hata 

Termostatik 

Çalışmadan Dolayı 

Standarttan Sapma 

Sebebiyle 

Ortalama Hata 

Panel 

Isınmasından 

Kaynaklı Ortalama 

Hata 

Oluşabilecek 

Toplam Hata Üst 

Değeri 

Üst Değerdeki  

Hatanın Standart 

Sapmaya Etkisi  

Üst Değerdeki  

Hatanın Regresyon 

Değerine Etkisi 

Fırın 
Merkez 

Sıcaklığı 
3.0 0C 2.5 0C 6.7 0C 12.3 0C 46.9 Wh 45 Wh 

Enerji 
Ölçümü 40 Wh - - 40 Wh 78.4 Wh 40 Wh 

Çevre 
Sıcaklığı - - - 1.5 0C 11.0 Wh 4 Wh 

Şekil 7.6’da yer alan deney operatöründen kaynaklı hata, termostat komütatörünün 

ayarlanması sırasında mekanik bir aksamın parçası olan ibrenin ne kadar istenen 

değere yaklaştırılabildiği ile ilgilidir. Genellikle uzun uğraşlara mal olsa da termostat 

ayarı ±3 0C’lik bir yaklaşıklıkla istenen değere ayarlanabilmektedir. Aynı şekilde çevre 

sıcaklığı da deney odasının hava koşullarını sağlayan klimanın odanın ısıl yükünü 

çekebilmekteki performansına bağlıdır. Deney odasındaki havanın sıcaklık ölçümü 

tamamen fırın merkezine paralel yerleştirilmiş termoelemanın ölçüm hassasiyetine 

bağlıdır. Bununla birlikte klimanın ısıl yüke olan cevabı 23 0C olarak ayarlanan klima 

termostatından 1.5 0C’lik bir sapmaya kadar çıkabilmektedir. Ortam havasında bundan 

daha büyük oranda bir sıcaklık artışı/düşüşü gözlenmemiştir. Ortaya çıkan veriler 

incelendiğinde deneyin uygulanışından kaynaklanabilecek enerji ölçümü hatalarının 

belirsizlik üzerindeki baskın karakteri ortaya çıkacaktır. Bu tip hataların başlıca sebebi 

deney başlamadan fırının tamamen soğutulmamasıdır. Fırın ataletinin yenilmesinin en 

önemli faktör olduğu ve fırın toplam enerji tüketiminin neredeyse %60’ını oluşturan ön 

ısıtma süreci için fırının çevre sıcaklığında olması hayati önemdedir. Bir diğer faktör de 

tuğlanın deneye başlama koşuludur. Ağırlığı kadar su miktarını içeren hipor deney 

tuğlası, poroz bir yapıya sahip olmasından dolayı, içerisindeki nem difüzyonu kapiler 

etkiden doğrudan etkilenmektedir. Bu da farklı koşullarda hazırlanmış tuğlalar için 

tuğladaki nem yayılım katsayısını değiştirmekte, yüzeyden tuğla merkezine olan su 

derişikliğinin farklı karakterde gelişmesini sağlamaktadır.  Literatür çalışmasında, 

pişmenin modellenmesi konusunda incelenen tavuk burger pişirme deneylerinde de 

görüldüğü gibi ısıl yük içerisindeki kütle geçişinin ısı geçişine etkisi ısıl yükün 

ısınmasında %8-12 arasında değişen oranda pay sahibidir. Bölüm 7.1’de termostatik 

çalışma için bir metodoloji oluştururken tuğla hazırlanmasına da özellikle değinilmiştir.  

Teze konu olan deneylerdeki ölçümlerdeki hatalar ele alınırken temel dayanağı ölçüm 

araçlarının kataloglarında deklare edilmiş hata değerleri oluşturmaktadır. Ayrıca 
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termoelemanlar için destekçi kuruluş Arçelik A.Ş’nin belirttiği ölçüm hatası kabul edilmiş 

olup belirsizlik analizinde tamamen deneylerin kıyaslanabilirliğine odaklanılmıştır. Bu 

açıdan, ölçüm aletinin belirsizliğinin ölçülen değerin belirsizliğine eşitlenemeyeceği tek 

kısım ağırlık ölçümleridir. Deney sonu tuğla ağırlığının belirlenmesinde üç faktörün 

etkisi vardır. Bunlardan ilki tuğla merkezinin 55K (+55 0C) sıcaklığına yükseldikten 

sonra fırın dışarısına çıkarılmadan 5 0C daha fırın içerisinde kalmasıdır. Đkinci faktör 

tuğlanın dışarı çıkarıldıktan sonra tartıya götürülürken geçen sürede tuğla üzerinden 

görülen yoğun buharlaşmayla çevreye geçen nemdir. Üçüncüsü ise tartının kendi 

hassasiyetiyle ilgilidir. EN 60350 Madde 8.3.1.2’ye göre deney tuğlasının ölçüm 

hassasiyeti ±3 gr olmalıdır. Buna göre, aşağıda normal koşulda tuğlanın ne 

hassasiyette ölçüldüğü ve standartlardaki aralığın tutturulabilmesi için gerekli kısıtlar 

incelenmiştir.  

Çizelge 7.7 24 0C %40 bağıl nem miktarında havadan müteşekkil çevre söz konusu 

olduğunda 65 0C merkez sıcaklığına sahip bir tuğlanın çevreye verdiği yoğun buhardan 

kaynaklı ağırlık kaybı aşağıda verilmiştir.  

Çizelge 7.7 :  Tuğlanın çevreye olan nem kaybı 

Zaman 
(sn) 10 15 20 25 30 35 40 45 

Ağırlık (gr) 1837,5 1836,8 1836,2 1835,7 1835,1 1834,7 1834,3 1833,8 

Alınan veriler kullanıldığında tuğlanın saniye başına ağırlık kaybının ortalama 0.11 gr 

olduğu görülmektedir. Tuğlanın fırın içerisinde kaldığı sürede kaybettiği ağırlığı 

hesaplayabilmek için S.A. Kayıhan tarafından yapılan tez çalışmasına baş vurulmuştur 

[9]. Orta hacimli bir fırın içerisinde pişen tuğlanın nem kaybı süreye bağlı olarak, t 

saniye biriminde olmak üzere, ‘-98·10-6t2+25·10-3t+1959.5’ olarak formüle edilmiştir. 

Merkez sıcaklığı ~60 0C olan tuğla, merkezinde  5 0C artış için fırın içerisinde 3.2 dakika 

daha kalmaktadır. Denkleme konduğunda bu zaman süresinde fırın içerisinde tuğlanın 

nem kaybı 1.48 gr olarak bulunmaktadır. Tuğla ölçümündeki 0.1 g’lık tartı hassaslığı da 

hesaba katıldığında tuğla ağırlık ölçümündeki hata aralığı ortaya çıkmaktadır. Aşağıda 

tablo vasıtasıyla bu durum ortaya konulmuştur.  
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Çizelge 7.8 :  Tuğla ağırlık ölçümündeki hata 

Belirsizlik 
Parametresi 

Ölçümden Kaynaklanan 
Hata 

Etkilendiği 
Zaman Aralığı 

Hata Üst Değeri Toplam 

Fırın Çıkışı - Tartı 
Arası Geçen Süre  0.7 gr (5 sn aralığı) 10 sn ±1.1 gr 

±2.7 g 
Deney 

Sonlandırılması 
Sonrası Fırın 

Đçerisinde Geçen Süre 

0.1 gr (4 sn aralığı) 192 sn ±1.5 gr 

Tartı Hassasiyeti 0.1 gr - ±0.1 gr 

Ölçümlerde varılabilecek toplam hata değeri 2.7 gr olarak bulunmuştur. Bu değer 

standartta bahsedilen kısıtın altındadır.  

7.1 Termostatik Çalı şma Metodolojisinin Olu şturulması 

Yapılan çalışmalar hakkındaki belirsizlik analizi, ürün enerji sınıfı deklarasyonunda 

kullanılabilir olsa da; standart çalışmanın izin verdiği ölçüdeki değer aralıklarının, 

deneylerde kıyaslanabilirlik açısından yeterince sınırlı bir alanı işaret etmediği açıktır. 

Bunu ortadan kaldırabilmek açısından daha önce literatürde sabit sıcaklık metodolijisi 

oluşturulmuş ve çalışılmıştır [5,9]. Kullanıcı dostu olmaması, gelişmiş bir algoritma 

gerektirerek fırın kontrol aksamını sıcaklık değişimlerine, darbelere önemli ölçüde 

hassas hale getirmesi açısından bu metodolojinin gerçek kullanımda bir karşılığı yoktur. 

Ayrıca fırının ısıl ataleti, ısıl direnci, gıda yüzeyi ısı geçiş katsayılarının fırın termostatik 

çalışmasındaki rollerinin bilinebilmesi açısından termostatik çalışmanın doğruluk ve 

kesinlik payını arttırmak öncelikli bir seçenek olmalıdır.  Aşağıda oluşturulan metodoloji, 

standart sapmanın en düşük olduğu ve enerji değerlerindeki her bir birim değişmenin 

hesaba katılabilir olduğu bir deneysel planlamanın yapılabilmesi için oluşturulmuştur.  

Aşağıda bu metodolojinin temel hatları deneysel verilerin işlenmesinden çıkarılan 

sonuçlar da değerlendirilerek oluşturulmuştur.  

1. Fırın Termostat Ayarı:  Fırın enerji değerlerinin girilmesi sonucu ortaya çıkan 

regresyonel enerji değeri oluşturulurken fırın ısıl tasarımının göstergeleri olan 

fırın ısıl ataleti, ısıl direnci, iç hacmi, ısıl köprü ve kaçaklar, vs. gibi etkenler 

hesaba katılmamaktadır. Bu sebeple, fırın merkez sıcaklığının ayarlanmasındaki 

sapmalarda regresyon hesabının enerji değeri üzerindeki düzeltme faktörüne 

güvenmek hatalıdır. Fırın ortalama sıcaklığı standartta belirtilen talimata göre 

değil, fırın gerçek ortalaması baz alınarak yapılmalıdır. Bu ayar fırın ortalama 

sıcaklığı en yüksek ve en düşük değerlerinin aritmetik ortalamasının istenen 

merkez sıcaklığından 3 0C daha düşük tutulmasıyla elde edilebilmektedir. Eğer 

havalandırma fanı kapatılıyorsa fırın kararlı haldeki ortalama merkez sıcaklığı 
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istenen fırın ortalama sıcaklığından 140K koşulunda 5.1 0C, 180K koşulunda 6.1 
0C, 220K koşulunda ise 9.1 0C daha yüksek olacaktır. Aynı zamanda fırın 

merkezi set sıcaklığı (ilk ayarlanan sıcaklık) istenen karalı haldeki fırın ortalama 

merkez sıcaklığından, 140K koşulunda 12.1 0C, 180K koşulunda  12.6 0C ve 

220K koşulunda 13.1 0C yüksek olacaktır. Böyle bir ayarın tutturulabilmesi için 

fırın ilk sıcaklık ayarının çevre sıcaklığı ile farkı 140K için 7.0 0C, 180K için 6.5 
0C ve 220K için 4 0C daha yüksek bir değere alınması gerekmektedir.  

2. Çevre Sıcaklı ğı: Fırın düzeneğinin içerisinde bulunduğu ortamın sıcaklığının 

değiştirilmesi fırın çevresiyle ısı alış verişinde olduğu kadar ön ısıtma sırasında 

fırının ısıl ataleti dolayısıyla harcanan enerjide de artışa da sebep olmaktadır. 

Bunun için klima sıcaklığı 23 0C’ye ayarlanmakla birlikte fırın bölgesinin sıcaklık 

tepkisinin ortaya konması gerekmektedir. Oda sıcaklığı dengeye gelmesi 

yetmeyeceğinden fırın tüm bölmelerinin de aynı sıcaklığa gelmesi 

belklenmelidir. Fırın bölgesi sıcaklık salınımı 1 0C’yi geçmemeli ve her deneyde 

aralık sabit tutulmalıdır. Şekil 7.4’te iyi iklimlendirilmiş fırın çevre sıcaklığı 

koşullarında yapılan bir deney sürecindeki çevre sıcaklık dağılımı 

gösterilmektedir 

 
Şekil 7.3 :  Uygun sıcaklık cevabını sağlayabilen klima çalışma aralığı 

3. Fırın Soğuması: Seri deney sürecinde en büyük sorun fırınların bir önceki 

deney sonrasında tam olarak soğumaması veya ortam deneyden az önce 

iklimlendirilmeye başlandıysa kısa zaman zarfında fırının ortam sıcaklığına 

düşmemesidir. Bunu için geliştirilecek yöntem, duvarların soğumasını, 

komponent bölgesinin soğutulmasını ve yalıtımın iç kısmının soğumasını kontrol 

edebilecek bir termoeleman yerleşiminin sağlanmasıdır. Deneye başlamadan 

önce yapılacak bu kontrol, kayıda alınarak deney dosyaları ile birlikte 

tutulmalıdır. Böylece enerji değerlerindeki farklılıklar değerlendirilirken fırın 

başlangıç sıcaklıkları da göz önünde bulundurulmuş olacaktır. Termoelemanlar 

komponent bölgesinin ön tarafındaki komütatör bölümüne, iç duvarın yalıtım 

kısmına, yalıtım malzemesi dışına ve ortasına konarak fırının tüm bölgesinin 

sıcaklığının ortam sıcaklığına ulaşması sağlanmalıdır. 
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4. Tuğla Hazırlanması:  Tuğlalar kesinlikle aynı sıcaklıkta deneye başlamalı ve 

süzülmenin 1 dakikadan fazla olmaması sağlanmalıdır. Aynı regresyon grubuna 

ait deneylerde ve fırın havalandırma konfügrasyonu değişimlerinde tuğla için 

buzdolabı sıcaklık ayarı çok hassas olarak yapılmalı; gerekirse 8 saatte bir 

buzdolabı termostatı ayarlanarak tuğlanın tam olarak 5 0C’de fırından çıkması 

sağlanmalıdır. Bu sebeple deneyde kullanılacak tuğla rafı hep aynı tutulup 

numaralandırılmış tuğla kapları yer değiştirilmelidir. Buzdolabında raflar arası 

önemli sıcaklık farkları ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca süzülme bittikten sonra 

deneye başlamadan önceki sürenin üç dakikayı geçmemesi gerekmektedir. Bu 

süre zarfları amprik gözlemler sonucunda tuğlanın dolap dışarısına 

çıkarılmasından sonra sıcaklığında dikkate değer bir şekilde artışın 

başlamasının hemen öncesini mimlemektedir.  

5. Genleşmeye Bağlı Oluşan Kaçaklar:  Fırın kapağı, havalandırma fanının ve 

bacanın kapatıldığı durumlarda fazla ısınmaya maruz kalmaktadır. Fan 

kapatıldığında camın en çok ısınan bölmesi olan üst kısmı soğutulamamaktadır. 

Baca kapatıldığında ise, üst kısma yoğun temas eden kızgın su buharı burada 

gerek yoğuşarak gerek yoğuşmadan ısısını cama geçirerek genleşme 

etkisinden kaynaklı olarak fırın kapağında kaçaklara yol açmaktadır. Her ne 

kadar çift camın ara kısmındaki hava ile kapağın yalıtım özellikleri iyileştirilmişse 

de fırın kapağının konstrüksiyonunun iskeleti preslenmiş çelikten meydana 

gelmektedir ve bu çeliğin genleşme özelliği iyidir. Camla birlikte genleşen çelik 

aksam, menteşeleri gevşetmekte ve contadan kaçakları da arttırmaktadır. Buna 

basit bir önlem olarak fırın kapağının en çok ısınan bölmesi olan üst kısmı iki 

tarafından belirli bir kuvvet uygulanacak bir biçimde aşağıdaki Şekil 7.5’te 

görüldüğü gibi iki L şeklinde levhayla mesnetlenmiştir.  

 

Şekil 7.4 :  Fırın kapağı kıstırma aparatı
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8. SONUÇLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ  

Tez kapsamında yapılan çalışmalarda ankastre fırının havalandırma parametreleri 

üzerine yoğunlaşılmıştır. Đnfiltrasyonun, havalandırma fanının ve bacanın fırın içerisinde 

yatay düzlemdeki konumunun birbirleriyle ilişkili olarak fırının enerji tüketimine, tuğla 

ısınma hızına ve fırın dış şasisinin ısınma karakterine olan etkileri gözlenmiş, alınan 

sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Deneysel sürece geçmeden önce yapılan 

literatür çalışması sunulmuş olup, bu çalışmada fırın enerji performansına etkiyen tüm 

parametreler ilgili kaynağın belirttiği deneysel koşullar göz önüne alınarak tasnif 

edilmiştir. Bu tasnif fırın çalışma süresine göre olup, çeşitli çalışma uzunluklarında farklı 

parametrelerin etkilerine ait elde edilen sonuçlar sayısal olarak Bölüm 2’de 

sunulmuştur. Çizelge 8.1’de bu sonuçlar değerlendirilerek etki dereceleri  dört aşamaya 

ayrılmıştır. 

Çizelge 8.1 :  Literatürde incelenen parametrelerin fırın enerji performansına etkisi 

 

Deneysel çalışmalara başlamadan önce deneylerin yapılacağı standart şablon 

sunulmuş olup bu şablona uygun olarak kurulmuş deney seti tanıtılmıştır. Tek referans 

noktalı eş sıcaklık sağlayan izotermal kütle ele alınarak oluşturulan deney seti, ihtiyaç 

duyulan hassasiyette sıcaklık değerleri vermiştir. Bu değerler kontrol edilirken sadece 

Arçelik A.Ş tarafından açıklanan hata değerlerine güvenilmeyerek her termoeleman 

kablosu için yapılan bağlantıda buzlu su karışımından sabit sıcaklık havuzu 

oluşturularak termoeleman hassasiyetlerinin EN 50304 standart ölçülerinde kalması 

sağlanmıştır (±0,5 0C). Bunun yanında, diğer büyüklükler için Bölüm 3’te bildirilen 

cihazların ölçüm hata değerleri aynı standartta açıklanan aralıklarda kalmaktadır. Bu 

sebeple, fırından alınan ölçümlerin sabit hataları dolayısıyla herhangi bir sorun 

yaşanmamıştır.
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Yapılan deneylerde ilk olarak mevcut fırınlar karşılaştırılmış olup ilerideki deneysel 

çalışmalar için belirli bir çalışma pratiği ve veri yekunu elde edilmiştir. Daha sonra 

mekanik aksamlı fırın havalandırma parametreleri değiştirilerek yapılan deney verileri 

ışığında iki fırın arası enerji performans değerleri tekrar yorumlanmıştır. Bölüm 5’e konu 

olan bu çalışmalar Bölüm 6’daki havalandırma parametreleri üzerindeki çalışmalar ile 

birleştirilerek literatür incemelerindeki şablona benzer yapıdaki Çizelge 8.2 

oluşturulmuştur. 

Çizelge 8.2 :  Havalandırma parametrelerinin farklı fırın ısıtma durumları üzerinde etkisi 

 

Çizelge 8.2’deki değerlendirmelere ulaşırken deney belirsizlikleri daima göz önünde 

bulundurulmuştur. Standart sapmanın 2 Wh üzerinde değer verdiği regresyon değerleri 

olabildiğince hesaba katılmamaya çalışılmıştır. Bunun yanında, deney verilerinin 

işlenmesi ile ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında, daha hassas çalışmanın ve standart 

sapmayı düşürmenin çalışılan konu ne olursa olsun birinci öncelik olduğu 

görülmektedir. Tezde kullanılan kontrollü deney süreçlerinde ilk amaç her zaman için 

deneyler arasındaki tekrarlanabilirliği ve karşılaştırılabilirliği sağlamak olmuştur. Bölüm 

7 içeriğini oluşturan standart sapma hesapları fırın havalandırması üzerindeki yapısal 

değişimlerin bu iki kıstas açısından değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Đncelemenin sonucunda, standart usule uygun olarak deneylerin geçerli sayılabilmesi 

için ortam sıcaklığı, fırın merkez sıcaklığı ve tuğla başlangıç sıcaklıkları hakkında 

sağlanması gereken kısıtların belirsizlik açısından yeterince dar bir aralığı işaret 

etmediği saptanmıştır.  

Diğer değerlendirmeler maddeler halinde aşağıda sunulmuştur: 

• Havalandırma parametreleri üzerinde çalışılan mekanik aksamlı 9630 PMI ürün 

kodlu fırın konstrüksiyonunda özgün haldeki baca çapının, M. Newborough ve 

B.M. Shaughnessy tarafından ortaya konan ‘enerji tüketimi – havalandırma kesit 

alanı’ grafiğinde yatay eksene paralel uzanan bölgede olduğu neticesi 
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çıkarılmıştır. Bu sebeple bacanın kısa ve orta süreli pişirmede fırın enerji 

tüketimini belirgin bir biçimde etkileyebilecek kritik çaptan küçük olduğu 

söylenebilir. Bu durum Şekil 2.5 üzerinde gösterilerek Şekil 8.1 oluşturulmuştur.    

 

Şekil 8.1 :  Havalandırma kesit alanının enerji tüketimine etkisinin önemsiz olduğu baca çapı aralığı 

• Fırın enerji tüketimine belirgin bir biçimde etki eden tek havalandırma 

parametresi fırın fanıdır. Bu etki fırından olan hava veya nem tahliye oranı 

vasıtasıyla değil, fanın fanın ısıl direncini düşürmesi dolayısıyla olmaktadır. Đki 

fırın arası havalandırma fanı konumu karşılaştırıldığında fırın ısıl direncinde fan 

konumunun kritik bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu kıyaslamadan 

ortaya çıkan sonuç fırında en uygun fanın, havayı en iyi şekilde tahliye edip, fırın 

şasisinde gereğinden fazla soğuma yaratmayan tipte olması gerektiğidir. Şekil 

8.2 mekanik ve elektronik aksamlı fırınların havalandırmaları arasındaki yapısal 

farkları fotoğraflar vasıtasıyla göstermektedir. 

 (a)  (b) 

Şekil 8.2 :   Fırın havalandırma ünitesi yapıları: (a) Mekanik aksamlı fırın – 9630 PMI (b) 
Elektronik aksamlı fırın – OIM 24300 B 

• Đnfiltrasyonun fırın enerji tüketimine etkisini sadece havalandırma fanının açık 

olduğu koşulda gösterebilmektedir. Bu durum fırının yüksüz kararlı hal ve yüklü 

uzun süreli ısıtma halinde kayda değer veriler eşliğinde gözlenmiştir. Buna 

mukabil, fırının havalandırma fanı kapatıldığında infiltrasyonun olup olmaması 

durumu enerji tüketimini değiştirmemiştir. Buradan fırın içerisindeki havanın ve 
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nemin tahliyesinde havalandırma fanının yarattığı basınç düşüşünün havanın 

ısınarak genleşmesinden veya nemin yoğunluk farkı dolayısıyla yukarı 

taşınmasından (buoyancy) daha etkili olduğu görülmektedir. Bu sonucun Şekil 

8.1’e konu olan iddia ile bir çelişki oluşturduğu akıllara gelebilir; fakat burada söz 

konusu olan uzun vadeli yüklü hal ve kararlı hal yüksüz haldir. Bu iki durum, fırın 

ısıl performansı üzerinde fikir sahibi olunabilmesi için kıstaslar sunarken güncel 

standart karşılıkları yoktur.  

• Herhangi iki fırında infiltrasyon farkları saptanmaya çalışılırken en belirgin ayırt 

edici öğenin tuğla ısınma hızları olduğu görülmüştür. Aynı güç değerleri ve 

hacme sahip fırınlar için infiltrasyonsuz durumda statik modda orta vadede tuğla 

ısınma hızında bir değişme olmazken  turbo mod için belirgin bir hız artışı 

olmaktadır. Uzun vadeli pişirme için ise iki ısıtma koşulunda da tuğla ısınma hızı 

farkı görülebilmektedir. Şekil 6.11’de grafiklerle ifade edilen bu durum, fırın 

içerisindeki taşınım mekanizmasının nem derişikliği ile nasıl değiştiği hakkında 

bilgi vermektedir. Fırın içerisindeki havanın karıştırıldığı durumdaki turbo modda, 

nemin fırının içerisine ilk andan itibaren dağıtılması dolayısıyla nemin tuğlaya 

olan ısı taşınımındaki etkisi daha erken gözlemlenebilmiştir. Statik modda ise 

böyle bir karıştırma mekanizması olmaması dolayısıyla nem fırının üst kısmında 

toplanmaktadır ve buharlaşma sürdükçe fırın dikey ekseninde yukarıdan 

aşağıya doğru etkisini göstermektedir. Bu sebeple orta uzunluktaki pişirme 

süresi için infiltrasyonun tuğla merkez sıcaklığı üzerinde bir etkisi 

gözlenmezken; uzun vadeli pişirmede bacanın açık ve kapalı olması arasındaki 

tuğla ısınma hızı farkının statik modda turbo modu aşacak kadar belirgin olduğu 

görülmektedir.    

• Sektörde ‘55 K süresi’ olarak da adlandırılan EN 50304 8.3.3 madde uyarınca 

yapılan enerji tüketimi ölçümü nihai sonuçlarına bakarak fırın enerji tüketimi 

karakteri hakkında bilgi edinmek oldukça güçtür. Bunun için enerji tüketimi 

zaman grafikleri ortaya konarak çevrim bazlı analizler yapılmıştır. Fırındaki nem 

derişikliğinin belirli bir süreye kadar tuğla ısınma hızına etki etmediği statik mod 

için çevrim bazlı analizler enerji tüketimi hakkında yapılacak değerlendirmeler 

için yeterli fikri sağlarken turbo mod için aynı durum geçerli değildir. Bu sebeple 

bir fırının zorlanmış taşınım koşulunda ısıtıldığı durumlarda enerji tüketim 

karakteri ‘enerji tüketimi – tuğla merkez sıcaklığı’ grafikleriyle yorumlanmalıdır.  

Tez kapsamını aşan ve ileride yapılması planlanan çalışmalar maddeler halinde 

aşağıda sunulmuştur: 

• Ön ısıtma ve orta uzunluktaki pişirme süreleri için enerji tüketimini fanlı ve fansız 

olarak kayda değer bir biçimde etkileyecek havalandırma kesitinin bulunması 



 

101 

 

amacıyla baca çapının kademeli olarak büyütülmesi. Bu çalışma ayrıca 

havalandırma kesiti ile enerji tüketimi arası ilişkiyi olabildiğince doğru bir biçimde 

belirleyebilen bir eğrinin çıkarılması ve gıdaların iyi pişirilmesi açısından baca 

çapının, enerji tüketimine belirgin olarak etki etmeye başladığı bölgeye kadar 

genişletimesi. 

•  Fırın içi nem derişikliğinin gıdaların pişme kalitesine olan etkisinin irdelenmesi 

bakımından IEC 60350 Madde 8.4 uyarınca fırın ısı dağılımı deneylerinin 

yapılarak infiltrasyonun pişirme kalitesi üzerinde etkisinin incelenmesi. 

• Isınma emniyeti koşullarını sağlayacak en düşük fan devrinin ve en iyi fan 

konumunun bulunması. 

• Yukarıdaki maddeyle ilintili olarak deney düzeneği içerisinde daha fazla fırın 

üzerinde deney yapılarak havalandırma konstrüksiyonlarının karşılaştırılması. 
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