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TEST TANIMI: 
1. Kombinin gerilim testi: Kombinin sahadaki ömür testi 10 yıllık bir dönemi 
kapsamaktadır. Geliştirilecek ömür test düzeneği ile bu süre 180 güne (6 aya) indirilecektir. 
Bunun tespiti için yapılan araştırmalarda 100 m2 büyüklüğündeki ortalama bir evin yıllık 
1500 m3/yıl doğalgaz tükettiği tespit edilmiştir. Bu kullanımın 6 aylık kısmında radyatör 
suyu tesisatının ve kullanım suyu tesisatının; diğer 6 aylık sürede sadece kullanım suyunun 
kombide konfor derecesine kadar ısıtılması için kullanıldığı öngörülmüştür. 10 yıllık 
kullanım ömrü için toplam doğalgaz tüketimi olan 15000 m3 simüle edilecektir. 
1.1.  Kullanım suyunun simüle edilmesi 
1.2.Radyatör suyunun 80-60 °C için simüle edilmesi 
1.3. Kullanım ve radyatör suyunun karıştırılması ile simüle edilmesi   
1.4. Kombi maksimum 50-30 °C için yoğuşma modunda sürekli olarak simüle edilmesi 
  
2. Kombi 80-60 °C için maksimum modda çalıştırılarak yüksek sıcaklıkta çöken kireçlerin 
tespit edilmesi, çökecek kireçlerin kombinin su kanallarına etkisinin tespiti 
 
3. Kombi maksimum çalışma sıcaklığı olan 90-70 °C için çalıştırılarak eşanjör yüzeyi 
sıcaklığı, deformasyon ve kavitasyon kontrolünün yapılması 
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4. Solisyon tankı ile kombi içi kireç seviyesinin maksimum risk faktörleri ile incelenmesi 
 
Bu proje kapasite ve nicelik bakımından incelendiğinde kombinin sadece eşanjör kısmı 
değil hidro blok testi ve kart durumunun testleri de gerçekleştirilecektir. Kombilerin 
oluşturduğu bütün parçaları test edilmiş olunacaktır. Oluşması muhtemel tüm sorunlar bu 
test düzeneği ile simüle edilmiş olacaktır.  Bu testlerin tamamı EN 15502`ye göre 
gerçekleştirilecek ve tamamıyla bilgisayar ortamında operatör kontrollü olacaktır.  
Buradaki algoritma karmaşık bir altyapıyı oluşturacaktır. Bunun için öncelikle kombi için 
belirlenen ısıl yükün yakalanması sağlanacaktır. Bunun için sürekli düzenekten geri dönüş 
alınarak hem belirlenen sıcaklık farkının hem de ısıl yükün debi kontrolüyle yakalanması 
sağlanacaktır. Buradaki kullanılan ampirik hesaplamaların altyapısı Termodinamiğin 1. 
Yasası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kombinin yoğuşma durumu ve konvansiyonel 
durumu için verim hesabı sistemden alınan su sıcaklık farkı, debisi ve sisteme girilen özgül 
ısı değerinin oluşturduğu termodinamik denklemin, doğalgazın ve hava karşımınım alt ısıl 
yüke bağlı olarak hesaplanan değerine bölünmesiyle ortaya çıkacaktır. 
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Adres: Üçevler Mah. Ünalp Sok. No:2R/1 
Nilüfer/BURSA 
 
GPS: N 40°11’58,1928" 
           E 28°56’19,1976" 
 
Tel: +90 (224) 443 42 70 
Fax:+90 (224) 443 42 70 
 
 
Elektronik Posta : info@projeteknik.com 
Web : www.projeteknik.com 
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