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SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
12 Eylül döneminde yapılan ve hiçbir hükümetin işletmediği bir düzenleme uyarınca, TMMOB
ve bağlı Odalarının, bazı Bakanlıklarca “idari ve mali denetim” yoluyla hiyerarşik vesayet altına
alınması girişimleri bir süredir gündemdedir.
Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerine olan 135. maddesinde yer
alan “meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” hükmüne ve TMMOB Kanunu ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir hüküm
bulunmamasına karşın, iktidar bürokrasisi, Odalarımız ve TMMOB’yi siyasi iktidarın hiyerarşik
vesayeti altına sokmaya çalışmaktadır.
Odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet siteleri ve diğer yayınlarında hem üyelerle
hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmasına karşın, Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’na yönelik olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılan davada
hukuk dışı bir şekilde görevden alınma kararı verilmiştir. Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, bu karar üzerine, görev başında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin
olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır.
Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırı olan bu hukuk dışı kararı protesto ediyor ve kınıyoruz.
TMMOB ve bağlı Odaların özerk demokratik yapısının darbe hukuku ile zedelenmesine karşı,
Makina Mühendisleri Odası olarak, Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz Bizler eşit, özgür, demokratik ve laik bir hukuk
devletine olan inancımızla mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütlülüğümüze sahip çıkmaya
devam edeceğiz. TMMOB ve Odalarımızın iktidarın hiyerarşik vesayeti altına alınmasına karşı
Anayasal, hukuki, haklı direnişimizin süreceğini belirtmek isteriz.
*

*

*

*

Bundan tam 38 yıl önce, 19 Eylül 1979 tarihinde Türkiye’nin 55 farklı ilinde, toplam 740 işyerinde
TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi.
19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, yedi yıldır, TMMOB’nin mücadeleyle dolu geçmişine, umutla dolu yarınlarına, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza,
Birliğimize, Odalarımıza ve örgütlü mücadele geleneğimize sahip çıkma günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlayışla tüm örgütlülüğümüzün ve meslektaşlarımızın dayanışma gününü kutluyoruz.
*

*

*

*

46. Dönem Çalışma Programında belirlenen merkezi etkinliklerimizden üçü Eylül ayında başarıyla gerçekleştirildi. 6. Öğrenci Üye Kampı 7-14 Eylül tarihlerinde Yeni Şakran Aliağa İzmir’de;
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 22-23 Eylül’de Mersin’de; Bakım Teknolojileri
Kongresi ve Sergisi 28-30 Eylül’de Denizli’de yapıldı. Kocaeli Şube sekretaryalığında düzenlenen IV. Enerji Verimliliği Kongresi de, 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Prof.
Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
17-18 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Ulusal
Kongresi ve Sergisi, 17-18 Kasım’da İstanbul’da yapılacak olan Endüstri İşletme Mühendisliği
Kurultayı, 22-25 Kasım’da İzmir’de yapılacak olan Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergi-
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si, 30 Kasım-2 Aralık’ta Adana’da yapılacak olan Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ve
8-9 Aralık’ta Ankara’da yapılacak olan TMMOB Sanayi Kongresi ile 46. Dönem için planlanan
merkezi etkinliklerimiz tamamlanacak. Ardından Şubeler-Odalar-TMMOB Genel Kurulları süreci
başlayacak.
Etkinliklerimiz ve genel kurullarımızın hazırlık sürecinin; örgütlülüğümüzü ve birliğimizi pekiştirme, mesleki kamusal-toplumsal sorumluluklarımızı direngen bir şekilde savunma platformları
olması gerektiği düşüncesiyle, bütün üyelerimizi etkinliklerimize katılmaya, genel kurullarımızı
demokrasi şölenine çevirmeye çağırıyoruz.
*

*

*

*

Makina Mühendisleri Odası olarak her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığımız sanayinin sorunları bülteninin otuzbirincisi “Dopingli Büyüme Yoksullaştırıcı ve Tahripkâr”
başlığı altında ikinci çeyrek büyüme analizini ele alıyor. TÜİK, Hazine Müsteşarlığı ve IMF verileri kullanılarak yapılan analizde; 2017 ilk yarısında büyümesi yüzde 5’i aşmış görünen ekonominin
bu performansının arka yüzünde bir dizi başka gerçeklik olduğuna değinilmiş.
Basılı olarak dağıtılan bültene Odamızın internet sitesinden de ulaşmak mümkündür.
*

*

*

*

Bu sayımızda; Türkiye’deki Binalar İçin Yeni (U) Değerleri: Maliyet Etkin Yöntem, Ozon Tabakasının Aşınması ve Küresel Isınmanın Azaltılması için Uluslararası Ölçekte Soğutucu Akışkan Kullanımının Sınırlandırılması, Endüstriyel Sistemlerde Yüksek Sıcaklıklı Atık Isı Kazanım Amaçlı Termofotovoltaik Uygulamalarında Teorik Modelleme, Buhar Kullanılan Isı Eşanjörlerindeki
Problemlerin Teknik Analizi: Sistem Kilitlenmesi – Kondensin Boşalamam Durumu, Bütünleşik
Yapılar İçin Enerji Etkin Mekanik Sistem Tasarımı Metodolojisi ve Örnek Uygulama, Fotovoltaik
Termal Kolektör Sisteminin Analizi, Serbest Soğutma Uygulamalarında Üfleme Havası Sıcaklığının Enerji Tüketimine Etkisi, Türkiye’nin Yosundan Enerji Üreten İlk Konut Tasarımı ve Uygulaması - AlgaeTECT Evi başlıklı makaleler yer almaktadır.
*

*

*

*

Makalelerin yanı sıra 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde (İzmir/Nisan 2015) gerçekleştirilen “Mevcut Durum Analiz Raporu; Bütünleşik Tasarım ve Uygulayıcı Beklentileri” panelinin
çözümlerine dergi sayfalarımızdan ulaşabilir.
*

*

*

*

Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Ekim 2017
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ÖZ
2010 yılında AB üye devletleri tarafından kabul edilen Binalarda Enerji Performansı
Direktifi, üye devletlerin binaların tahmini ekonomik ömrü boyunca en düşük maliyete yol açan enerji performans düzeylerini hesaplamalarını şart koşmakta ve bu bağlamda maliyet etkin bir yöntem sunmaktadır. Metodoloji hem mevcut ve hem de yeni
binalar için geçerlidir. Bu hesaplama metodolojisinin çıktısı olarak, her üye devletin
politikalarında binalarda enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yönelik değişimler oluşmuş, aynı zamanda AB’nin Kyoto sonrası emisyon azaltma hedefleri ve
COP21 kapsamında Ulusal Düzeyde Belirlenmiş Katkı Niyeti (INDC) taahhütlerine
olumlu katkı sağlayacaktır. Türkiye, kendi mevzuatını AB direktiflerine uyumlaştırma
yolundadır. Aynı zamanda, Türkiye, enerji ithalatına 55 milyar dolar harcamaktadır
(2014 yılı, toplam ithalatın %25'i). Onuncu Kalkınma Planı’na göre, enerji tasarruflu
bir ekonomi yaratmak hükümetin gündeminde ön sıralarda yer almaktadır. Binalar
toplam enerjinin %40'ını tüketmektedir. Bu sunumda yer alan araştırma ve sonuçlar,
Binalarda Enerji Performansı Direktifi uyarlanıp uygulandığında, ulusal standartlar buna göre revize edildiğinde elde edilecek potansiyel enerji tasarrufunu, ulusal
bütçenin üzerindeki olumlu etkisini ve CO2 emisyonlarını azaltma yönündeki katkıyı
vurgulamaktadır [1].

Anahtar Kelimeler

Binaların Enerji Performansı, EPBD, Maliyet Etkin, Optimum Maliyet, Enerji Verimi,
Enerjinin Etkin Kullanımı, INDC, U-değerleri.

New U-Values for Turkey: Cost-Optimal
Methodology
ABSTRACT
The Energy Performance of Buildings Directive adopted by EU Member States in
2010 creates a cost- optimum methodology which asks Member States to calculate energy performance levels which leads to the lowest cost during the estimated economic
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1. GİRİŞ
Türkiye, Avrupa kıtasındaki bina stoku en hızlı
büyüyen ve yaklaşık 80 milyon nüfusu ile Rusya ve Almanya’dan sonraki üçüncü en kalabalık
ülkedir. %4’ten daha fazla olan yeni yapılaşma
oranlarıyla birlikte, %1’den daha az olan AB ortalamasından büyük ölçüde daha hızlı büyümektedir. Bu durum inşaat sektörünün, %6,6 olan
reel GSYİH katkısıyla Türkiye ekonomisinin en
önemli faktörlerinden biri haline gelmesine yol
açmaktadır [2]. Türkiye’deki bina sektörü (konut
ve hizmet sektörü), ulusal nihai enerji tüketiminin yaklaşık %35’inden sorumludur [3]. Yeni
yapılaşma faaliyetleri nedeniyle bu yüzdenin gelecekte daha da artması beklenmektedir. Bugün
yaklaşık 2.400 milyon m2 olan bina stokunun
%50’den fazla büyüyerek 2050 yılında neredeyse 4.000 milyon m2’ye yükselmesi bekleniyor.
Bu gerçek açıkça gösteriyor ki, 30 Eylül 2015
yılında UNFCCC’ye (Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) resmi olarak
sunulan Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı beyanında (Intended Nationally Determined
Contribution: INDC) tanımlanan Türkiye’nin
iklim koruma hedeflerini başarmaya yönelik
en önemli dayanaklardan biri Türkiye’deki bina
sektörüdür [4].
Türkiye’deki bina sektörünün enerji tüketimindeki artışı sınırlamak ve böylece Türkiye’nin
enerji ithaline olan önemli ölçüdeki bağımlılığını azaltmak için; binalardaki ısıtma enerjisi
ihtiyacının tayin edilerek izin verilen sınır değerlerle mukayese edilmesine yönelik hesaplama kurallarını tanımlayan TS 825 standardı yürürlüğe konulmuştur [5]. Bu bağlamda, TS 825
ayrıca yeni binaların ve tadil edilecek binaların
çatı, cephe, pencere ve taban levhasına yönelik
U-değerleri için minimum gereksinimleri açıklamaktadır. Bu bağlamda, TS 825 ayrıca yeni
binaların ve tadil edilecek binaların çatı, cephe,
pencere ve döşemelerine yönelik U-değerleri
için minimum gereklilikleri açıklamaktadır.
Ancak mevzuat, sadece ısıtma enerjisi talebine
yönelik düzenlemeler içerirken soğutma dahil
diğer enerji tüketim alanlarıyla ilgili hesaplamalar Türkiye’deki binalara yönelik bu zorunlu
standarda dâhil değildir.

6

Avrupa Birliği’nde (AB) binaların enerji talebini sınırlamaya yönelik gereksinimleri ve hesaplama kurallarını içeren temel yasal düzenleme
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’dir
(EPBD) [6].
AB’de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (EPBD); yeni binaların ve esaslı tadilat yapılacak büyük alanlı mevcut binaların bütüncül olarak enerji performansının geliştirilmesi amacıyla
ilk olarak 16 Aralık 2002 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Bina sektörü Avrupa’nın toplam enerji
tüketiminin yaklaşık %40’ından sorumlu olduğu için Enerji Performans Yönetmeliği (EPBD),
Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile ilgili
hedeflerine ulaşması için önemli bir adımdır.
2010’da Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (EPBD) revize edilmiş ve AB’ye her bir üye
devletin açıkladığı hedefinin büyüklüğüne bağlı olarak yerine getirmek zorunda olduğu enerji
performans gereklilikleri için "maliyet etkinlik"
ve "neredeyse sıfır enerjili binalar" olmak üzere
iki yeni ana kavram ortaya konulmuştur.
1.1. Maliyet Etkinlik
Bu, her bir AB üyesi devlet tarafından uygulanması gereken tüm binaya (birincil enerji talebi
gibi) ve yapı elemanına (U-değerleri gibi) yönelik asgari enerji performansını saptamak için
ulusal veya bölgesel şartlara uyarlanmış, ilk yatırım maliyeti ve işletme giderlerini (enerji &
bakım) de içeren bir yaşam döngüsü yaklaşımıdır. Asgari enerji performansı ihtiyacına yönelik
ulusal gereklilikler; yaşam döngüsü boyunca en
düşük toplam maliyetle (referans binalar üzerinde yapılan değerlendirmeleri esas alarak) sonuçlanacak seviyede tanımlanmalıdır.
1.2. Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina (nZEB)
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'nin
(EPBD) 2. maddesi’ne göre nZEB; "Çok yüksek enerji performansına sahip, ihtiyaç duyduğu
yaklaşık sıfır veya çok düşük miktardaki enerjinin önemli ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığı binadır". 2021’den itibaren
AB’deki tüm yeni binalar yaklaşık sıfır enerjili
binalar olacaktır. Aynı zamanda maliyet etkin-
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lik de hala geçerlidir. Bu 2021’den itibaren yaklaşık sıfır enerjili binaların ideal olarak maliyet
etkin olacağı anlamına gelmektedir. Bu sebeple
sistematik olarak makul, ulaşılabilir hedeflerin
ortaya konularak yaklaşık sıfır enerjili binaların
yürürlüğe girmesi için 2021 yılına kadar (veya
Türkiye’nin yaklaşık sıfır enerjili binaları yürürlüğe koymayı düşündüğü başka bir yıl) olası
görünen (maliyet) varsayımlarını kullanarak maliyet etkinlik hesaplamalarını yürütmek akıllıcadır.
Türkiye’nin enerji verimliliği çabalarına katkıda
bulunmak ve bu sayede yalıtım sektörünün geleceğe dönük standartlar konusunda sağlam ve net
bir konum almasını desteklemek için İZODER,
Türkiye’deki konut sektörüne yönelik olarak Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (EPBD)
bağlamında maliyet etkin U-değerlerinin tayin
edilmesi amacıyla bir çalışma başlatmıştır. Bu
çalışmada, U-değerlerinin Türkiye’nin iklim
değişikliği ile ilgili hedeflerine ulaşılmasındaki
potansiyel rolünün değerlendirilmesi de planlanmıştır. Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin
yapmak zorunda oldukları benzer raporlamaların değerlendirilmesinde Avrupa Komisyonu'na
destek veren ECOFYS ile bir proje yapılmıştır.
Projenin esası metodolojik olarak, revize edilen
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'ndeki (EPBD) maliyet etkinlik prensibine uyarlanarak Türkiye için Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS)
tabanlı U-değeri haritalarının oluşturulmasıdır.
Analizler, şehre özgü hesaplama parametreleri
ve saatlik iklim verileri kullanılarak Antalya,
İzmir, Gaziantep, Muğla, İstanbul, Bursa, Ankara, Niğde, Sivas, Ağrı, Kars ve Erzurum olmak
üzere Türkiye’deki 12 şehirde yürütülmüştür. Bu
sınırlı sayıdaki şehir için alınan sonuçların bölgesel ölçeğe (örneğin iklim bölgeleri) ekstrapole
edilmesiyle ulaşılan çıktılar tüm bölgeyi %100
olarak temsil etmese de başlangıç aşamasında
güvenilir bulgular sağlamaktadır.

2. MALİYET ETKİNLİK
YAKLAŞIMIYLA U-DEĞERLERİ
TS 825 tarafından tanımlanmış mevcut gereksinimler ile Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği'nin (EPBD) maliyet etkinlik yaklaşımına göre Türkiye için belirlenecek maliyet
etkin gereksinimler arasındaki farkı tespit etmek
amacıyla yapılan bu çalışmada Binalarda Enerji
Performans Yönetmeliği (EPBD) tarafından ortaya konulan "bina ve yapı elemanları için asgari
enerji performansı ihtiyacının maliyet etkinlik
seviyelerinin hesaplanmasına yönelik karşılaştırmalı bir yöntem çerçevesinin oluşturulması"
na yönelik 244/2012 sayılı komisyon tüzüğü [7]
ve buna eşlik eden kılavuzlar [8], Türkiye’nin pazar şartları için uygulanmıştır. İkinci bir adımla,
bu maliyet etkinlik seviyelerinin hali hazırda
sera gazı (GHG) emisyonu azaltma hedeflerini
karşılayıp karşılayamayacağı analiz edildi ve şayet karşılamıyorsa azaltılması gereken tahmini
GHG emisyon miktarını gösterecek bir senaryo
ortaya konuldu. Bu tür iddialı enerji verimliliği
yaklaşımları Türkiye’nin "neredeyse sıfır enerjili bina standardı" tanımlaması için iyi bir başlangıç noktası olabilir.
Bu maksatla ECOFYS, binaların enerji performansına ilişkin Komisyon Tüzüğü'nde
(244/2012) tanımlanan gereksinimlere uygun
olarak bir maliyet etkinlik aracı geliştirmiştir. Bu
model, farklı referans binalar için değişen iklim
koşulları altında (hem arz hem de talep taraflarını dikkate alarak) maliyet etkin bina konfigürasyonlarını hesaplar. Model, yerel şartlara adapte
edilebilir özelliktedir. Fiziksel konular, örneğin
iklim koşulları ile yerel inşaat alışkanlıkları EN
ISO 13790’a uygun olarak saatlik ısıtma ve soğutma taleplerini hesaplamak için dikkate alınır.
Yerel saatlik iklim verileri METEONORM kaynağından alınmıştır. Hesaplanan ısıtma ve soğutma ihtiyaçları, yapı elemanları ve çeşitli enerji fiyatlarına yönelik dinamik maliyetler gibi mikro
ve makroekonomik parametreler ile küresel maliyetlerin hesaplanmasında kullanılır. Bu model,
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U-değerleri ile ısıtma ve soğutma sistemlerinin
binlerce kombinasyonunu hesaplar ve hesaplama
süresi (EPBD’nin maliyet etkinlik yaklaşımına
göre konutlar için hesaplama süresi 30 yıldır)
sonunda en düşük küresel maliyeti veren teknik
konfigürasyonu tespit eder. Maliyet etkinliğini
tanımlamak için kişisel veya toplumsal bir perspektif benimsenebilir. Hesaplama modeli, hem
yeni hem de tadil edilecek binalara uygulanabildiği gibi tipik yerel referans binaları ve geometrilerini içerebilir. 2001 ve 2011 bina sayımı
sonuçlarına bakıldığında, Türkiye’de özellikle
şehirlerdeki bina stokunda çokça bulunduğundan referans bina olarak 5 katlı bir apartmanın
hesaplamalarda kullanılması kararlaştırılmıştır.
Enerji tasarrufu potansiyelini hesaplanması ve
Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı (Intended
Nationally Determined Contribution: INDC) beyanında yer alan hedeflere erişmek için ihtiyaç
duyulacak U-değerlerinin belirlenmesi için referans bina seviyesinde elde edilen sonuçlar tüm
mevcut bina stokuna enterpole edilmiş ve 2050
yılına kadar geleceğe dair olası gelişim modellenmiştir.
Türkiye’nin oldukça heterojen iklim koşullarına sahip olması ve sınırlı sayıda şehir için elde
edilen sonuçların tüm Türkiye’nin bina stokuna
daha doğru bir şekilde ekstrapolasyonunun yapılabilmesi için TS 825’te tanımlanan dört iklim

bölgesi, aşağıdaki tabloya göre 6 yeni iklim bölgesi olacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır.
Farklı iklim koşulları için tavsiye edilecek
U-değerlerine yönelik daha detaylı bir analiz
yapılmasına olanak sağladığından bu çalışmanın tüm aşamalarında bu 6 bölge kullanılmıştır.
Aşağıda yer alan 3, 4, 5, 6 numaralı şekiller, yeni
ve esaslı tadilattan geçen mevcut binalar için
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'nin
(EPBD) maliyet etkinlik kuralı uyarınca maliyet etkin U-değerlerine dair hesaplama sonuçlarını ve Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı (INDC) hedefine ulaşılmasını sağlayacak
U-değerlerine dair hesaplama sonuçlarını göstermektedir. Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı
beyanında (INDC) çevre koruma hedefi olarak;
mevcut şartların sürdürülmesi (Business as Usual: BAU) durumunda 2030 yılında oluşabilecek
sera gazı emisyonunda %21 oranına kadar azalma sağlanmasını tanımlanmıştır. Bu şekiller ayrıca TS 825’e göre yürürlükteki U-değerleri ile
bir mukayese sağlar.
Tanımlanan U-değerleri esas alındığında, ortam
ısıtması ve soğutması için Şekil 7’deki birincil
enerji ihtiyaçları oluşmaktadır.
Şekil 8, yeni standartların uygulanmasıyla 2023,
2030, 2040 ve 2050 yıllarına kadar elde edilebilecek nihai enerji tasarrufu potansiyellerini göstermektedir.

Tablo 1. Bu Çalışmada Kullanıldığı Şekilde Altı Gelişmiş İklim Bölgesinin Özellikleri

8

Bölge

İklim
sınıflandırması

1
2
3
4
5
6

Çok Sıcak
Sıcak
Ilıman
Soğuk
Çok Soğuk
Aşırı Soğuk

HDD (ısıtma
CDD (soğutma Sınıflandırılan
gün dereceleri) gün dereceleri) Türkiye illerinin
(ASHRAE'ye
(ASHRAE'ye
sayısı
göre)
göre)
<1000
>1000
4
1000-2000
≥1000
10
<2000
<1000
17
≥2000
<1000
32
≥3000
<1000
13
≥4000
<1000
5

TS 825'e göre
iklim bölgesi
1
1-2
2
3
4
4
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Şekil 1. Türkiye ısıtma derece gün değerleri haritası (ASHRAE metodu)

Şekil 2. Türkiye soğutma derece gün değerleri haritası (ASHRAE yöntemi)

Şekil 3. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye'nin INDC'sinde
belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların U-değerleri
ÇATILAR
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Şekil 4. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye'nin INDC'sinde
belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların U-değerleri
–DUVARLAR

Şekil 5. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye'nin INDC'sinde
belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların U-değerleri
- PENCERELER

Şekil 6. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesinde maliyet etkinlik ve Türkiye'nin INDC'sinde
belirlenen iklim hedeflerine ulaşılması için yeni ve esaslı tadilattan geçen mevcut binaların U-değerleri
– DÖŞEMELER

10
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Şekil 7. Bu raporda tanımlanan altı iklim bölgesi için yeni ve esaslı tadilattan geçen
mevcut binaların yürürlükteki TS 825 ile maliyet etkinlik uyarınca birincil enerji
talepleri

Şekil 8. Mevcut şartların sürdürülmesi (BAU) ve maliyet etkinlik senaryolarına
göre 2015-2050 yılları arasında Türkiye’deki konut sektörünün öngörülen ısıtma
ve soğutma amaçlı nihai enerji tüketimleri ve BAU senaryosu ile kıyaslandığında
maliyet etkinlik senaryosu ile elde edilen nihai enerji tasarrufunun mukayesesi

3. İKLİM KORUMA HEDEFLERİNE
GÖRE U-DEĞERLERİ
Talep tarafında enerji verimliliği önlemlerine
odaklanılarak hedeflenen %21’lik düşüşe ulaşmak amacıyla geri kalan ~%9’luk açığı kapatmak için, kombine bir şekilde yenileme oranının
artması ve daha da iyileştirilmiş U-değerleri
gereklidir. Olası bir çözüm olarak, günümüzde
%0,45 olan iyileştirme oranı [9] %1’e getirilmeli
ve 2030 yılı itibariyle %2 olacak şekilde doğrusal biçimde daha da arttırılmalıdır. Bu artım da
2015-2030 dönemi için %1,5’lik bir ortalama ye-

nileme oranına karşılık gelmektedir. Buna ilave
olarak, hesaplanan maliyet etkin U-değerlerinin
yeni binalar için ortalama %11 ve tadil edilecek
olan mevcut binalar için ise ortalama %10 olmak
üzere daha da iyileştirilmesi gereklidir. Ayrıca,
şu anda yeni binalarda 0,1 W/(m2K) ve mevcut
binalarda 0,15 W/(m2K) olan ısı köprüsü faktörlerinin sırasıyla 0,05 W/(m2K) ve 0,1 W/(m2K)’ya
indirilmesi gereklidir. Hali hazırda ısıl köprüsü
faktörlerinde yapılacak olan bu iyileştirme, sıcak
bölgelerde emisyon azaltım hedeflerine ulaşmak
için yeterli olabilir.
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Şekil 9. Yenileme oranının 2015’teki %1’den 2030’da %2’ye artışı ve CO seviyeleri ile karşılaştırıldığında yeni
inşaatlar için %11 ve yenilemeler için %10 daha iddialı U-değerleri düşünüldüğünde bina stokunun ve ısıtma
ile soğutma kaynaklı emisyonların yıllara bağlı değişimi

Tablo 2. Yeni İnşaatlara Yönelik Maliyet Etkinlik Hesaplamalarının Sonuçları

Şehir

Antalya

İzmir

Gaziantep

Muğla

İstanbul

Bursa

Ankara

Niğde

Sivas

Ağrı

Kars

Erzurum

Maliyet etkin U-değerleri ve yenilemelere yönelik ortaya çıkan birincil enerji talebi

U-değeri çatı

0,25

0,20

0,20

0,19

0,20

0,22

0,15

0,15

0,17

0,15

0,13

0,12

U-değeri cephe

0,35

0,29

0,28

0,27

0,28

0,27

0,22

0,22

0,22

0,21

0,18

0,17

U-değeri pencere

1,80

1,80

1,10

1,10

1,30

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

U-değeri döşeme

0,51

0,41

0,43

0,41

0,41

0,41

0,33

0,34

0,33

0,31

0,27

0,25

56,6

66,4

60,7

50,0

56,3

74,9

72,5

84,8 102,5 115,2 119,0

35,8

42,2

44,0

39,0

44,4

66,3

64,0

79,6

99,3 114,2 117,3

20,7

24,2

16,7

11,0

11,9

8,6

8,6

5,2

3,3

0,9

1,7

Birincil enerji
42,5
(ısıtma & soğutma)
Birincil enerji
17,4
(ısıtma)
Birincil enerji
25,0
(soğutma)
Isıtma yükü

23,1

32,4

33,8

31,5

30,5

33,8

44,3

44,5

50,8

59,2

63,1

65,6

Soğutma yükü

29,9

27,5

29,9

25,8

17,6

21,4

19,5

17,9

17,7

12,3

8,0

11,3
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Tablo 3. Yenilemelere Yönelik Maliyet Etkinlik Hesaplamalarının Sonuçları

Şehir

Antalya

İzmir

Gaziantep

Muğla

İstanbul

Bursa

Ankara

Niğde

Sivas

Ağrı

Kars

Erzurum

Maliyet etkin U-değerleri ve yeni inşaatlara yönelik ortaya çıkan birincil enerji talebi

U-değeri - çatı

0,27

0,22

0,21

0,19

0,19

0,20

0,16

0,16

0,16

0,15

0,13

0,13

U-değeri - cephe

0,35

0,29

0,27

0,27

0,28

0,27

0,21

0,21

0,22

0,20

0,18

0,17

U-değeri - pencere

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

U-değeri - döşeme
Birincil enerji
(ısıtma & soğutma)
Birincil enerji
(ısıtma)
Birincil enerji
(soğutma)
Isıtma yükü

0,57

0,45

0,41

0,43

0,43

0,41

0,30

0,35

0,36

0,32

0,29

0,26

34,9

48,4

59,9

56,0

45,6

48,8

65,6

63,7

75,1

91,0 103,2 106,4

15,6

32,4

41,0

42,9

37,1

39,5

58,8

56,9

70,9

88,3 102,4 105,0

19,3

16,1

18,9

13,0

8,6

9,3

6,8

6,8

4,1

2,7

0,8

1,4

22,2

31,2

34,4

32,4

30,6

32,0

42,0

42,4

48,0

56,1

60,2

62,5

Soğutma yükü

29,2

26,9

30,2

26,2

17,6

20,9

19,0

17,5

17,3

12,1

8,0

11,2

Tablo 4. TS 825'e Göre Mevcut U-Değeri Gereksinimleri ile EN 13790'a Göre Hesaplanmış
Birincil Enerji Talepleri

Şehir

Antalya

İzmir

Gaziantep

Muğla

İstanbul

Bursa

Ankara

Niğde

Sivas

Ağrı

Kars

Erzurum

TS 825'e göre mevcut U-değeri gereksinimleri ile EN 13790'a göre hesaplanmış birincil enerji talepleri

U-değeri çatı

0,45

0,45

0,40

0,40

0,40

0,40

0,30

0,30

0,25

0,25

0,25

0,25

U-değeri cephe

0,70

0,70

0,60

0,60

0,60

0,60

0,50

0,50

0,40

0,40

0,40

0,40

U-değeri pencere

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

U-değeri döşeme
Birincil enerji - yeni
bina (ısıtma &
soğutma)
Birincil enerji - yeni
bina (ısıtma)
Birincil enerji - yeni
bina (soğutma)
Isınma yükü yeni bina
Soğutma yükü yeni bina
Birincil enerji yenileme
Birincil enerji yenileme (ısıtma)
Birincil enerji yenileme (soğutma)

0,70

0,70

0,60

0,60

0,60

0,60

0,45

0,45

0,40

0,40

0,40

0,40

43,4

64,3

76,8

72,0

59,2

68,2

91,0

89,5

97,9 120,5 140,6 145,6

23,0

47,5

56,9

58,5

50,8

59,0

84,7

83,5

94,3 118,5 140,2 144,6

20,4

16,8

20,0

13,4

8,4

9,2

6,3

6,0

3,6

2,0

0,4

1,0

29,4

43,3

44,7

43,1

39,8

45,7

56,9

57,8

62,5

72,4

78,8

83,4

34,5

32,5

35,6

30,6

19,8

25,3

22,4

20,2

19,5

13,1

8,1

12,2

49,7

72,0

86,3

80,2

65,7

75,7 100,5 99,1 108,2 132,8 154,9 160,3

25,5

52,2

62,6

64,3

55,9

64,8

93,2

92,2 104,0 130,5 154,4 159,2

24,2

19,8

23,7

15,9

9,9

10,8

7,3

6,9

4,2

2,3

0,5
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Yukarıdaki tablolar maliyet etkinlik hesaplamalarına dair nihai sonuçları ve aynı zamanda
daha yüksek hedefleri ön plana çıkarmak için
TS 825’e göre yürürlükteki gereklilikleri ortaya
koymaktadır. Ortam ısıtması ve ortam soğutmasına yönelik birincil enerji talebine dair hesaplamalarda birincil enerji faktörleri doğal gaz için
1,0; elektrik için 2,36 olarak kullanılmıştır [10,
11]. Aynı hesaplama parametrelerinin TS 825 ve
maliyet etkinliğe göre yapılan enerji talebi hesaplamalarının her ikisinde de kullanıldığı unutulmamalıdır.
Bu parametreler ve EN 13790 baz alınarak tüm
metodoloji düşünüldüğünde TS 825’ten farklılık gösterebilir, ayrıca hesaplanmış enerji talebi
göstergeleri TS 825’te verilenden farklı olabilir.
U-değerleri W/(m 2K) biriminde, spesifik birincil
enerji talebi kWh/(m2yıl) biriminde gösterilmiştir.
Aşağıdaki tablolarda görülebileceği üzere, bazı
durumlarda yenilemelere yönelik maliyet etkin
U-değerleri yeni binalara göre nispeten daha
iyidir. Bu sonucun ana sebebi ise yenileme durumunda önemli ölçüde daha kötü olduğu kabul
edilen ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleridir. Bu düşük verimlilikler bina zarfının
iyileştirilmesi durumunda enerji maliyetlerinden daha fazla tasarruf elde edilmesi sonucunu
doğurmaktadır. Yenileme yatırım maliyetlerinin
cephe tadilatlarından biraz daha yüksek kabul
edildiğinden 30 yıllık hesaplama periyodunda
daha iddialı maliyet etkinlik değerlerinin oluşmasına neden olur.
4. SONUÇLAR
Maliyet etkinlik yönteminden elde edilen
U-değerleri 2030 iklim koruma hedeflerine ulaşmayı desteklemeye uygundur. İklim koruma ve
maliyet etkinlik birbirleri ile çelişmemekte, aksine iyi şekilde kombine edilebilir olduğu anlamına gelir.

14

Bugünün maliyet etkinlik seviyeleriyle karşılaştırıldığında iklim hedeflerine ulaşmak için
2030’daki U-değerlerinin yaklaşık %10 kadar
daha iyileştirilmesi gerektir (enerji fiyatları daha
fazla artarsa ihtiyaç duyulan 2030 değerlerinin
de maliyet etkin olması olasıdır).
İklim koruma hedefleri ile örtüşen ve maliyet etkinlik esas alınarak yapılan analizlerin sonucundan elde edilen tavsiye edilen en iyi U-değerleri
ve TS 825’e göre mevcut gereksinimlerden çok
daha iddialı olup mevcut gereksinimlerin iyileştirilmesini teklif etmektedir.
İklim hedeflerine erişmek için, bina kabuğunun
teknik dayanım ömürlerini tamamlamalarına yakın tarihlerde yüksek maliyetli yenilemelerden
veya son dakika sıkışıklıklarından kaçınmak
için U-değerleri bir an önce iyileştirilmelidir.
Türkiye’nin daha sıcak kısımlarındaki konutlarda ısı yalıtımı soğutma ihtiyacına yönelik enerji
talebini de azaltmaktadır. İyi dengelenmiş bir
çatı, duvar ve döşeme yalıtımı ile hem "g" hem
de "U" değerleri uygun olan doğru pencere seçimi ile ortam ısıtması ve soğutmasına yönelik
enerji talebinde önemli bir miktarda ve maliyet
etkin olarak azalma sağlanacaktır.
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ÖZ
Günümüzde iklimlendirme endüstrisi ve soğutma ihtiyacından kaynaklı talep oldukça fazladır. İklimlendirme sistemlerinde ısı transferi için soğutucu akışkan
(soğutkan) olarak adlandırdığımız akışkanlar çalışma maddesi olarak kullanılmaktadır. Soğutucu akışkanlar, soğutma, havalandırma ve ısı pompası sistemlerinde istenilen bölgedeki enerjiyi başka bir dış ortama salınım ve iletim yoluyla
geçirerek mahalin soğutulmasını sağlarlar. Bu çalışmada küresel iklim değişikliği çerçevesinde soğutucu akışkanların seçim kriterleri, alternatif soğutucu akışkanlar ve soğutucu akışkanlar ile ilgili dünya ölçeğinde mevzuat düzenlemeleri
incelenmiştir.
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ABSTRACT
Refrigeration fluids are used in air conditioning systems as working substance in
order to transfer heat. Refrigeration fluids in cooling, ventilation and heat pump
systems provide energy transfer from required areas to outdoor environment. In
this study, selection criteria of refrigeration fluids under global climate change,
alternative refrigeration fluids and regulations of legislation about refrigeration
fluids on a world scale are investigated.
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1. GİRİŞ
Dünyanın varlığından bu yana iklim sistemi
sürekli değişmiştir. İnsanoğlu, henüz Dünya’da
var olmadan önce Dünya, yüzlerce milyon yıllık sıcak dönemler, bu dönemlerin ardından
onlarca milyon yıllık soğuk dönemler ve bu soğuk dönemler içinde yaklaşık on bin yıl süren
ılık süreçlerin olduğu birçok dönem geçirmiştir. Son olarak da yaklaşık elli milyon yıl önce
başlayan ve şu anda da içinde bulunduğu soğuk
dönem içerisindeki ılık bir sürece girmiştir. Bu
dönemde hava sıcaklıkları düşmüş, sıcak dönem
içindeyken ormanlarla kaplı olan kutuplardan
başlayarak orta enlemlere kadar uzanan buz tabakaları Dünya’yı kaplamış, daha yüksek olan
deniz seviyeleri düşmüştür. Tüm bu değişimler
sonucunda, canlıların doğal yaşam alanları değişmiş, yeni koşullara uyum sağlayamayan türler yok olurken yeni türler ortaya çıkmıştır.
Bu periyodik ısınma ve soğuma dönemleri, kıtasal sürüklenmeler, volkanik hareketler, güneş
lekeleri, güneş enerjisindeki dalgalanmalar ve
Dünya yörüngesinde oluşan değişimler gibi teorilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak bu teorilerden hiç birinin tek başına bu değişimlere neden olduğu kanıtlanamamıştır. "Jeolojik Evreler"
olarak adlandırılan bu periyodik ısınma ve soğuma dönemleri hakkında bilinen ve emin olunan
tek konu ise, tamamen doğal nedenlerden dolayı
gerçekleşmiş olmalarıdır. Bu nedenle insan etkisi dışında gerçekleşen iklimsel değişiklikler,
"Doğal İklim Değişiklikleri" olarak adlandırılmaktadır.
Sanayi devriminden itibaren, iklimin doğal değişkenliğine ek olarak insanlık tarihinde ilk kez
insan etkinliklerinin küresel ve bölgesel ölçekte iklimi etkilediği yeni bir döneme girilmiştir.
İnsan etkisinin varlığı nedeniyle bu dönemde
yaşanan iklim değişikliği IPCC (2001a) tarafından "İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği" olarak
adlandırılmaktadır.
Sanayi Devrimi sonrası yaşanan hızlı makineleşme süreci, üretim ve tüketim yapısının değiş-

mesi, nüfus artışı ve kentleşme gibi gelişmeler
yoğun enerji ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkelerin
ekonomik büyüme istekleri enerji ihtiyacının
daha da artmasını beraberinde getirmiştir. Bu
enerji ihtiyacının çoğunlukla kömür, petrol ve
bunların türevleri gibi fosil yakıtlarla karşılanması, çevrenin tahrip edilmesine ve atmosferin
bileşiminin değişmesine yol açmıştır. Yaşanan
süreçte fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan
ve sera gazı olarak adlandırılan karbondioksit
(CO2) gazının atmosferdeki yoğunluğu giderek
artmıştır. Nitekim sanayi devrimi öncesi dönemde 280 ppm seviyesinde hemen hemen sabit olan
CO2 yoğunluğu 2014 yılı itibariyle 400 ppm seviyesini aşmıştır. Bunun yanı sıra ormansızlaşma,
tarımsal faaliyetler, yanlış arazi kullanımı ve endüstriyel süreçler sonucu metan, azotoksit, florlu
gazlar gibi diğer sera gazlarının atmosferik yoğunlukları da bu dönemde giderek artmıştır.
Yukarıda sıralanan sera gazlarının atmosferik
yoğunluklarının artması, dünyanın enerji dengesini sağlayarak canlıların yaşayabileceği bir
sıcaklıkta olmasına imkan veren doğal sera etkisinin kuvvetlenmesine yol açmaktadır. Kuvvetlenen sera etkisi ise dünyanın enerji dengesini
bozarak yeryüzünün beklenenden fazla ısınmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda ortalama
yüzey sıcaklığı 20. Yüzyılın başından günümüze doğrusal bir trendle yaklaşık 0,9 °C artmıştır. Küresel ısınma olarak adlandırılan ortalama
yüzey sıcaklığının yükselmesi bir yandan iklim
değişikliğine neden olmakta, diğer yandan da
değişen iklim nedeniyle küresel ısınma süreci
artarak devam etmektedir. Ayrıca güneş etkinlikleri, volkanik aktiviteler ve dünya yörüngesinde görülen değişimler gibi dışsal zorlamaların
harekete geçirdiği bir takım iklimsel geri besleme mekanizmaları da ısınma sürecini şiddetlendirmektedir. Yukarıda ifade edilen dışsal zorlamalar nedeniyle kendi doğal seyrinde yaşanan
iklim değişkenliğine ek olarak insan faaliyetleri
sonucu yaşanan küresel ısınma bugün karşı karşıya kaldığımız küresel iklim değişikliğine zemin hazırlamıştır.
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Küresel iklim değişikliğine yol açan nedenler
şöyle sıralanabilir:
•

Atmosferin sera etkisi ve küresel ısınma

•

Aerosoller

•

Su buharı

•

Alan kullanım değişikliği

•

Sülfat parçacıkları

•

El Nino etkisi

2. ÇEVRESEL ETKİLEŞİMLER

lanması zor olduğu için CFC’ler stratosfere geçene kadar uzun yıllar atmosferde kalır. Burada
yoğun mor ötesi solar radyasyon nedeni ile moleküller parçalanır ve sonucunda klor iyonu açığa
çıkar. Bu serbest haldeki klor iyonları ozon moleküllerini oksijen molekülüne dönüştürür.

Şekil 2.1 Klor iyonunun ozonla reaksiyonu [10]

2.1. Ozon Tabakasının Aşınması
Ozon tabakası, yeryüzünden 15-20 km yükseklikte başlayan ve 25-30 km’de maksimum
yoğunluğa ulaşır. Bu tabaka canlıları güneşin
zararlı ışınlarından koruyan bir tabakadır. Ozon
tabakasının en önemli fonksiyonu stratosfere
ulaşan bu zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını
engellemesidir.

Şekil 2.1.’deki tepkimede görüleceği üzere klor
iyonu işlem boyunca katalizör işlevi görmektedir. Cl iyonu tepkimeler sonsuza dek sürecek
şekilde serbest kalmaktadır. İçeriğinde brom
bulunduran soğutucu akışkanlarda da benzer
tepkimelerin brom iyonu ile gerçekleşmesi söz
konusudur.

CFC’lerin ozon tabakasını tahrip ettiğini ilk olarak 1974 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Sherwood Rowland ve Dr. Mario Molina keşfetti. Yaptıkları çalışmada CFC’nin yüksek frekanslı mor ötesi ışık altında ozonu katalitik olarak ayrıştırma yeteneğine sahip olduğunu
laboratuvar çalışmasıyla kanıtladılar. Daha sonraki yapılan ileri seviye araştırmalarda, CFC’nin
60 yıl içerisinde ozon tabakasını %7 oranında
aşındıracağı öngörülüyordu. Bu çalışmaların
sonucu dikkate alınarak Amerika’da aerosol
spreylerde CFC kullanımı 1978 yılında yasaklandı. 1985 yılında NASA tarafından yapılan
araştırmaların sonucunda Molina ve Rowland’ın
teorisi doğrulanmıştır. Bu gelişme üzerine bilim
adamları buzullardan ölçümler alarak ozon tabakasının delindiğini kesin olarak ispatlamışlardır.

HCFC’lerin yapısındaki hidrojen atomundan
dolayı kimyasal kararlılıkları zayıftır. Yapıları
bozulmadan atmosferde yaklaşık 15 yıl kalabilirler. Bu süre kısa olduğu için çok az bir kısmı
stratosfere ulaşarak ozon tabakasının aşınmasına neden olur.

Soğutma ve klima uygulamalarında kullanılan
CFC ve HCFC’ler atmosfere verildikten sonra
yukarı çıkar. Özellikle CFC’lerin kimyasal kararlılıkları çok iyi olması nedeniyle yapıları bozulmadan atmosferde 100 yıldan fazla kalabilir.
Ozon tabakasının aşınmasının temeli, CFC’nin
doğası gereği sahip olduğu kararlılıktır. Parça-

18

Bir maddenin ozon tabakasına zarar verme riski
"Ozon Aşındırma Potansiyeli (ODP)" adı verilen
bir değerle ODP’si 1 olarak kabul edilen R-11
molekülü referans alınarak ifade edilmektedir.
2.2. Küresel Isınma Potansiyeli
Sera etkisi ilk olarak 1896 yılında İsviçreli kimyacı Svante Arrhenius tarafından ortaya atıldı.
Sera etkisinin nedeni atmosferin alt kısımları ve
troposferin, "sera gazları" etkisi ile doğal olarak
ısınmasıdır.
Bu gazlar, yeryüzüne gelen kısa dalgalı güneş
radyasyonunun taşıdığı ısı enerjisini geçirerek
bu enerjinin atmosferin alt kısımları ile yeryüzü
tarafından emilmesine neden olur. Aynı zamanda, yeryüzünden yayılan uzun dalga boyuna sahip radyasyonu geçirmez ve enerjinin atmosferin
alt kısımlarında tutulmasına neden olur.
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Sera etkisi hiç olmadığında bütün radyasyon
atmosfere geri döner ve ortalama sıcaklık 0 °C
olur. Bu da yeryüzünü soğuk ve yaşanılmaz hale
getirir. İnsanlığın sorunu sera etkisinin gittikçe
artması yani küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın nedenleri içinde, aralarında su buharı (H2O),
karbon dioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit
(N2O), kloroflorokarbon (CFC), hidrokloroflorokarbon (HCFC) ve hidroflorokarbon’un (HFC)
da bulunduğu atmosferdeki gazlar da vardır.
Bir soğutucu akışkanın küresel ısınma potansiyeli (GWP), radyasyon enerjisini tutmadaki
bağıl yeteneğini belirten normalize edilmiş bir
göstergedir. Küresel ısıtma potansiyeli (GWP)
değerleri, 100 yıllık bir bütünleşme süresi üzerinden karbondioksite (CO2) göre göreceli olarak
hesaplanır [1]. Global Isınma Potansiyeli, sera
gazı tesiri ile gezegen ısınma etkisinin göstergesidir [5].
Hava koşullandırma sistemlerinin küresel ısınma üzerindeki etkisini uygun bir biçimde değerlendirmek için doğrudan ve dolaylı olarak
etkileri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle Toplam
Çevresel Isıtma Etkisi (TEWI) kavramı ortaya
çıkmıştır [1].
TEWI
=(GWP∙L∙n)+(GWP∙m[1−αgerikazanım]+(n∙Eyıllık∙B)
GWP: Küresel Isıtma Potansiyeli, [CO2 ile ilişkili]
L: Yıllık Sızıntı Miktarı, [kg]
N: Sistemin Çalışma Ömrü, [Yıl]
M: Soğutucu Akışkan Miktarı, [kg]
αgerikazanım: Geri Dönüşüm Faktörü
Eyıllık: Yıllık Enerji Tüketimi, [kWs]
B: kWs elektrik eldesi başına salınan CO2 emisyonu
Gopalnarayanan (1999) R-22 yerine kullanılabilecek sekiz değişik soğutucu akışkanla deneme yaptı. Deneme sonuçları, denenen bütün
akışkanlar için normal çalışma koşullarında
soğutucu akışkanın doğrudan Küresel Isıtma
Potansiyeli’nin (GWP), Toplam Çevresel Isıtma Etkisi’nin (TEWI) %7’sinden az olduğu-

nu ortaya çıkardı (Bu çalışmalarda 1 yıl içinde
kullanılan soğutucu akışkanın %4’ünün sızıntı
etkisi ile kaybedildiği varsayıldı). Bunun anlamı, Toplam Küresel Isıtma etkisinin belirlenmesinde, sistemin enerji veriminin dolaylı etkisi
soğutucu akışkanın doğrudan Küresel Isıtma
Potansiyeli’nden 13 kat daha önemlidir [1]. Dolayısıyla, bir soğutucu akışkanın küresel ısınma
üzerinde doğrudan ve dolaylı etkisini birlikte
dikkate alan TEWI çok daha önemli bir gösterge
olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu konuda değişik yöntem ve varsayımlar olsa
da sonuç açıktır. Küresel ısınma etkisi azaltılmak isteniyorsa sistemin enerji verimini arttırma yönündeki çalışmalar desteklenmeli ve
yoğunlaştırılmalıdır. Soğutucu akışkanların sistemin verimine etkileri olduğundan doğru akışkan seçmek önemlidir. Soğutucu akışkanın direk
olarak Küresel Isıtma Potansiyeli üzerine etkisi
ikinci derecede önemlidir.
3. ÇEVREYLE İLGİLİ YASAL
DÜZENLEMELER
Şekil 3.1’de görüldüğü üzere soğutucu akışkanların küresel ısınmaya katkısı azımsanmayacak
kadar yüksektir. CFC’lerin ozon tabakasına zarar vermeleri nedeniyle yasaklanması ve azaltılması sürecinden sonra soğutucu akışkanların
küresel ısınmaya olan katkısının azaldığı görülmektedir. Ancak bu yeterli değildir. Bu nedenle
çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ozon tabakasının aşınmasına engel olmak için yapılan
ilk uluslararası girişim, konuyu gündemde tutmak için tavsiyeler içeren UNEP öncülüğünde
1985 yılında imzalanan Viyana sözleşmesidir.
Yapılan düzenlemeleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
1.

Montreal ve Kopenhag Protokolleri

2. Kyoto Protokolü
3. F-Gaz Yönetmeliği
4. Avrupa Birliği Mobil İklimlendirme Yönergesi

Tesisat Mühendisliği - Sayı 161 - Eylül/Ekim 2017

Tesisat-161-23102017.indd 19

19
25.10.2017 13:58:45

MAKALE

Geçiş dönemi diye tanımlanan ve HCFC türü
soğutkanların, bunlardan en yaygın şekilde kullanılanı HCFC-22 (R-22)’dir, 2030 yılına kadar
kullanımı mümkün kılınmıştır. Bu dönemde
ekipman ve soğutkan üretiminin gitgide azaltılması bir takvime bağlanmıştır.
Buna göre:
Kalkınmış ülkeler için:

Şekil 3.1. Halokarbon soğutucu akışkanların küresel
ısınmaya etkisi [2]

•

2004 yılına kadar; o ülke için tespit edilen
kapasitenin %65’i

•

2010 yılına kadar; o ülke için tespit edilen
kapasitenin %35’i

•

2015 yılına kadar; o ülke için tespit edilen
kapasitenin %10’u

•

2020 yılına kadar; o ülke için tespit edilen
kapasitenin %5’i

•

2030 yılına kadar; o ülke için tespit edilen
kapasitenin sıfır seviyesine düşürülmesi gerekmektedir.

3.1. Montreal ve Kopenhag Protokolleri
1987 Eylül ayında başta ABD, Japonya, Sovyetler Birliği ve Avrupa Topluluğu ülkelerinin
bulunduğu 43 ülkenin katılımı ile Kanada’nın
Montreal kentinde, soğutucu akışkanların üretimi ve kullanımı, ozon tabakasının korunması,
sera etkisinin azaltılması amacıyla ilk defa toplanarak Montreal Protokolü olarak adlandırılan
sözleşmeyi hazırlayıp imzalamışlardır. Montreal
protokolüne imza atan ülke sayısı 1992’de 80’e,
1994’te 134’e, 1995’te 150’ye, 2009’da ise 191’e
ulaşmıştır. Daha sonra da 1990 yılında Londra’da
ve 1992 yılında Kopenhag'da yapılan toplantılarda CFC türü akışkanların üretim ve kullanımıyla ilgili daha sıkı önlemler alınması gerekli
görülerek yeni bir takvim üzerinde anlaşmaya
varılmıştır. Ülkemiz her iki protokolü imzalamış
ve resmi gazetede ilan ederek kanunlaştırmış
bulunmaktadır. Ülkemiz 19 Aralık 1991 yılında
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü'ne taraf olmuştur.
Montreal Protokolü'nde CFC türü soğutkanların
üretim ve kullanımının sona eriş tarihi 2000 yılı
konulmuş olmasına rağmen ABD Kongresi aldığı kararla 1.1.1996'dan itibaren sona erdirmiş
bulunmaktadır. Diğer kalkınmış ülkeler de buna
uymuşlardır. Ülkemiz kalkınmakta olan ülke
statüsünde bulunduğundan belirlenen takvim 10
yıl ertelemeyle uygulanacak ülkelerdendir. Bu
tarih Montreal protokolüne göre 2010 yılıdır ve
Kopenhag protokolü revizyonu ile 2005 yılı sonu
şeklinde olmak durumundaydı [2].

20

2010 yılından itibaren yeni HCFC soğutkan üretimi gerektiren hiçbir yeni soğutma ekipmanı
imal edilmeyecektir. Ancak, HCFC ile çalışan
mevcut soğutma sistemlerinin servis bakım ihtiyacı için kullanılmak üzere HCFC-22 soğutkan
üretimi 2020 yılına kadar sürdürülecektir [2].
Kalkınmakta olan ülkeler için:
İlk olarak 2016 yılında HCFC soğutkan üretiminin, tespit edilen üretim seviyesinde dondurulması, 2040 yılında HCFC soğutkan üretiminin
tümüyle durdurulması, 2016-2040 yılları arası
dönemi için üretimin kısılması oranlarının daha
sonra saptanmak üzere açık bırakılması kararlaştırılmıştır. Ancak daha sonra HCFC’lerin
önemli bir sera gazı olduğu gerçeği birçok ülke
tarafından vurgulanmış ve ozon tabakasındaki
incelme ile mücadelenin yanında küresel iklim
değişikliği ile mücadele için de bu gazların kullanımının sonlandırılmasının hızlandırılması
gerektiğinden hareketle, 19.Taraflar Toplantısında aşağıda belirtilen hızlandırılmış bir takvim
uygulanması yönünde karar alınmıştır:
•

2009-2010 yılı taban seviyesinin 2013’te
dondurulması

•

2015 itibariyle %10 azalma
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•

2020 itibariyle %35 azalma

•

2025 itibariyle %67,5 azalma

•

2030-2040 dönemi sırasında ise yıllık ortalama olarak %2,5 düzeyine hizmet verilmesine müsaade edilmesi [4]

Montreal Protokolü’ne imza atan ülkeler protokolün öngördüğü yaptırımlara ilave olarak kendi ulusal politikaları doğrultusunda yeni programlar geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Bu
yüzden her ülkede CFC tüketim miktarlarındaki
azalma oranı farklılıklar göstermektedir. Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD, Japonya
ve AB ülkelerinin 1986-1993 yılları arasındaki
CFC içeren soğutucu madde tüketim oranları bu
konuya ışık tutacak niteliktedir. 1993-1996 yılları arasında tüketim miktarlarında ABD’de 132
kt’dan 65 kt’ya düşerek %50 azalma, Japonya'da
24,3 kt’dan 17 kt’a düşerek %33 azalma öngörülmüştür. Buna karşılık AB ülkelerinde ise bu
maddelerin 29,9 kt’dan 35,6 kt’a yükselerek %20
artma gözlenmiştir. Bunun başlıca sebebi hükümet programlarındaki büyük farklılıklardan
kaynaklanmaktadır. Bazı hükümetler en sert
tedbirleri alarak yüksek vergiler koymuşlar, boşluk yaratmayacak yasal düzenlemeler getirmişler, Montreal Protokolü’nün öngördüğü miktarlarında altında bir temin kısıtlaması öngörmüşler
ve daha güvenli alternatiflerin kullanımını teşvik etmişlerdir [3].
3.2. Avrupa Birliği Düzenlemeleri
AB’nin iklim değişikliği politikasının temeli,
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi (BMİDÇS) ile Kyoto Protokolü’ne
dayanmaktadır. Sözleşme kapsamında, uluslararası iklim değişikliği rejiminin temel prensipleri,
kurumsal yapısı ve tarafların üstlenecekleri sorumluluklar genel itibariyle ortaya konulmuştur.
AB topluluğu Kyoto Protokolü’nü 1998 yılında
imzalamış, 2002 yılında (2002/358/AT sayılı karar ile) ise kabul etmiştir [8]. Ancak, topluluğa
üye ülkeler Protokol’den daha hızlı hareket ettiklerinden, yasalar o günden bu yana birçok kez
güncelleştirilmiştir.
AB, Kyoto Protokolü’nün birinci yükümlülük
döneminde (2008-2012) 1990 seviyesine göre

%5 ortalama emisyon azaltım değerinin üzerine
çıkarak %8 oranında emisyon azaltım hedefini
üstlenmiştir. Bu hedefi sağlamak için üye ülkelere toplam emisyon azaltım yükünü ekonomik
kalkınma durumlarına göre dağıtmıştır. Gelinen
noktaya bakıldığında ise AB’nin birinci yükümlülük döneminde bu emisyon azaltım değerini
hedeflenenden daha fazla olarak %12 değerinde gerçekleştirdiği düşünülmektedir. AB ikinci
yükümlülük döneminde (2013-2020) sera gazı
emisyonlarını asgari olarak %20 oranında düşürmeyi taahhüt etmiştir.
Birliğin 2020 yılına yönelik diğer hedefleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındadır.
20/20/20 politikası olarak adlandırılan bu hedefler 2020 yılına kadar CO2 emisyonunun %20
daha az olması, yenilenebilir enerji kaynaklarının payında %20 artış ve %20 daha az birincil
enerji tüketilmesidir. Mevcut 20/20/20 politikasının, küresel ısınmayı sınırlayacak AB düşük
karbon yol haritası 2050 hedefini sağlamakta
yeterli olmayacağı görülünce AB bu konuda
daha sıkı önlemler almak amacıyla çalışmalara
başlanmıştır.
Avrupa Birliği liderleri yapılan çalışmalar sonucunda, 23 Ekim 2014 tarihinde, sera gazı emisyon değerlerini 2030 yılına kadar %40 oranında
azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını %27’ye
çıkarma ve enerji verimliliğini en az %27’ye çıkarma konusunda bir anlaşmaya vardılar [7].
Avrupa Birliği’nde HCFC üretiminin aşamalı olarak bırakılması kararı 2001 yılında alındı
ve son tarih 2010 olarak belirlendi. 2010 yılından itibaren tesislerde yalnızca geri kazanılmış
ve temizlenmiş olan HCFC kullanılabilecek ve
2015 yılında HCFC kullanımı tamamen yasaklanacaktı [1].
2037/2000 no’lu yasa ile HCFC’li yeni sistem ve
ürünlerin satışına da belirli sınırlamalar getirildi. Bu sınırlamalar [9];
•

Soğutma kapasitesi 100 kW’dan büyük olan
yalnızca soğutma yapan iklimlendirme
santrallerinde HCFC kullanılmasının yasaklanması (Yürürlük 1 Ocak 2001).

•

Soğutma kapasitesi 100 kW’dan küçük olan
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yalnızca soğutma yapan iklimlendirme
santrallerinde HCFC kullanılmasının yasaklanması (Yürürlük 1 Temmuz 2002).
•

Ters çevrimli ısı pompalı İklimlendirme
santrallerinde HCFC kullanımının yasaklanması (Yürürlük 1 Ocak 2004).

2010 yılı Şubat ayında Avrupa Komisyonu çatısı
altında iklim değişikliği stratejilerinin, politikalarının geliştirilmesinin takip edilmesi amacıyla
İklim Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 2009’da
ise yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması uyarınca, iklim değişikliğiyle mücadele AB’nin çevre
politikasının öncelikli hedeflerinden biri olarak
belirlenmiştir.
Kyoto Protokolü’nün ikinci yükümlülük dönemi
(2013-2020), 2020 yılı itibariyle son bulacaktır.
Bu nedenle BMİDÇS altında yürütülen müzakereler neticesinde, Kyoto Protokolü sonrasında
geçerli olacak bir yeni bir iklim değişikliği anlaşmasının 2015 yılında kabul edilmesi ve yeni
anlaşmanın 2020 yılında yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Yeni iklim değişikliği anlaşmasının yapısı, kapsamı, tarafların üstlenecekleri
sorumluklar halen devam etmekte olan uluslararası müzakere sürecinin ana gündem maddelerini oluşturmaktadır.
AB’nin iklim değişikliğine uyum çalışmalarında
temel belgeleri [11]:

3.2.1. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (EC)
842/2006 No’lu Yönetmeliği
Bu yönetmeliğin hedefi Kyoto Protokolü'ne uygun olarak florlu gazların sera emisyonlarını
azaltarak düşürmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda 14 Haziran 2006’da Avrupa Birliği tarafından F-Gaz Yönetmeliği ve MAC (Mobile
Air Conditioning for Passengers) yönergesi yayınlandı. Yönetmelik HFC’leri, PFC’leri, SF6
(kükürt hekzaflorür) ve onların mobil iklimlendirme cihazları dışındaki tüm uygulamalarını ve
yönerge vasıtasıyla ev tipi soğutucuları da kapsamaktadır.
F-Gaz Yönetmeliği ve MAC Yönergesi 14 Haziran 2006’de Avrupa Birliği resmi dergisinde
yayınlandı. Yönetmelik 4 Temmuz 2006’da yürürlüğe girdi ve 4 Temmuz 2007’den itibaren
çok sayıda ölçüm uygulandı. 4 Temmuz 2008
tarihinde ise ulusal ölçümlerin tamamlanması
ve uymayanlar hakkında cezai yaptırım uygulanması tebliğ haline getirildi.
AB F-Gaz Yönetmeliği'nin 3. maddesi soğutmayı, iklimlendirme (ısı pompaları dahil) ve yangın
söndürme cihazlarını kapsamaktadır. Bu maddenin 7. alt maddesine göre 4 Temmuz 2007’de
kaçakları önlemek üzere kaçak kontrol standartları oluşturulmuştur.

•

AB Uyum Stratejisi, 18 Haziran 2013

•

Yeşil Kitap, COM(2007) 354

Miktara bağlı olarak belli aralıklarla sertifikalı
personel tarafından aşağıdaki kontroller yapılacaktır [9]:

•

Beyaz Kitap, COM(2009) 0147

•

•

AB İklim Değişikliği Stratejisi, Mart 2007

•

AB İklim Değişikliği ve Kalkınma Eylem
Planı, COM(2003) 85

3 kg veya daha fazla: 6 kg’dan daha az soğutkan içeren hermetik sızdırmaz sistemler
hariç olmak üzere en az 12 ayda bir.

•

30 kg veya daha fazla: 6 ayda bir kez (uygun
kaçak kontrol sistemi olması halinde 12 ayda
bir)

•

300 kg veya daha fazla: En az üç ayda bir
kez (uygun kaçak kontrol sistemi bulunanlar
için 6 ayda bir)

AB’nin azaltım çalışmalarında temel belgeler
[11]:
•

Kyoto Protokolü

•

ETS-2003/87/EC

•

İklim Değişikliğini İki Derece ile Sınırlama,
COM(2007) 2

•

Avrupa 2020

•

2050 Enerji Yol Haritası

•

ECCP-I

22

kontrol zorunluluğu getirilmiştir.
Eğer bir sızıntı olmuş ve tamir yapılmışsa sonraki bir ay içinde tekrar kontrol işlemi gerçekleştirilmelidir.
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AB F-Gaz Yönetmeliği'nin 4. maddesine göre
soğutma, iklimlendirme, ısı pompaları, çözücü
maddeler, yangın söndürme ve yüksek voltaj
anahtarlama sistemleri için geri kazanım sertifikalı personel bulundurulmalı böylece tekrar
kullanım, iyileştirme ve imha işlemlerinin yapılması gereklidir. Teknik personel tarafından
diğer uygulamalar için teknik olarak mümkün
olduğunca ve fiyat yönünden oransız olmadığı
sürece F-Gazlar geri kazanılacaktır.
AB F-Gaz Yönetmeliği'nin 5. Maddesine göre
kapsamın gerektirdiği ilgili uygulamalar için
ekipman ve sistemlerin montajı bakım ve servis
için karşılıklı mutabakat ile Danışma Komitesi
sertifika ve eğitim programları için asgari gerekleri ve şartları hazırlayacaklardır. Sertifika programları standartlar ve yönetmelikler hakkındaki
bilgileri kapsadığı gibi gerektiğinde emisyon önleme ve F-Gazların geri kazanımı becerisini de
kapsamaktadır.
Anlaşılacağı üzere 2006 yılında yayımlanmış
olan F-Gaz regülasyonu düzenli kaçak kontrolü
teknik personelin sertifikalandırılması ve eğitimi, kayıt tutma yükümlülüğü, geri kazanma ve
etiketleme gibi konular üzerinde durmaktadır.
Ancak AB düşük karbon yol haritasındaki hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışma yapıl-

ması gerekmektedir. Bu nedenle 20 Mayıs 2014
tarihinde 517/2014 sayılı yeni F-Gaz regülasyonu
yayımlanmıştır ve 01.01.2015 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir.
Az bir değişiklik olmakla birlikte 2014 F-Gaz regülasyonunun 2006’dakinden belirgin farklılığı
F-Gaz’ların kullanımını azaltmayı amaçlamasıdır. Bunu gerçekleştirmek için ise HCFC’lere
kota tahsis edilecek ve kademeli olarak azaltımı gerçekleştirilecektir. Bu kademeli azaltma
ile HCFC tüketiminin %79 oranında (Şekil 3.2)
azaltılması amaçlanmaktadır (2009-2012 yılları
baz alınmıştır).
3.3. Küresel Isınma ve iklim Değişimi ile İlgili
Kyoto Protokolü
1980’lerin sonlarındaki kaotik ortam iklim değişimi ile ilgili uluslararası bilinci harekete geçirerek 1992 yılında Brezilya Rio De Janeiro’da
Dünya Zirvesi olarak da anılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED)’nın
toplanmasını sağladı. Dünya Zirvesi’nde 154
ülke, Rio Anlaşması olarak bilinen iklim Değişimi ile ilgili Birleşmiş Milletler Çerçeve
Anlaşması’nı (UNFCCC) onayladı.
Bu anlaşma ile gelişmiş ülkeler CO2 ve diğer sera
gazı emisyon oranlarını 2000 yılına kadar 1990

Şekil 3.2. HCFC kademeli azaltma takvimi
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seviyesine çekecekleri konusunda gönüllü olarak
taahhütte bulundular. Ancak, bu anlaşma gönüllü olduğu için başarısızlığa uğradı.
Aralık 1997’de 161 ülkeden 2200 delegenin katılımı ile Japonya, Kyoto’da daha başarılı bir
anlaşma yapılması için bir girişimde daha bulunuldu. Kyoto Protokolü’nde, 38 gelişmiş ülkeden
sera gazı emisyonlarını 2008-2012 yılları arasında ortalama olarak 1990 seviyesinin en az %5
altına indirmeleri istendi. Protokolde gelişmekte olan ülkelerden azaltma beklenmiyor, ancak
emisyon alışverişine izin veriliyordu. Örneğin,
bir ülke sera gaz emisyon limitinin altında ise
ekstra emisyon limitini kendi limitini aşmış olan
bir ülkeye satabilmektedir [6].
16 Şubat 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto
Protokolü’ne taraf olan ülkeler, AB üye devletleri
ve 191 ülkedir.
Kyoto Protokolü’nde Ek–I Ülkeleri:
Bu grupta yer alan ülkeler, sera gazı salımlarını
sınırlandırmak, sera gazı yutaklarını korumak ve
geliştirmek, ayrıca, iklim değişikliğini önlemek
için aldıkları önlemleri ve izledikleri politikaları bildirmek ve mevcut sera gazı salımlarını ve
salımlarla ilgili verileri iletmekle yükümlüdürler. Bu grup iki ülke kümesinden oluşmaktadır.
Birinci grupta 1992 yılı itibarıyla OECD üyesi
olan ülkeler (bunların içinde Türkiye de vardır)
ve AB, ikinci grupta ise pazar ekonomisine geçiş sürecindeki ülkeler yer almaktadır. Bu grupta
halen toplam 42 ülke ve AB bulunmaktadır.
Kyoto Protokolünde Ek–II Ülkeleri:
Bu gruptaki ülkeler, birinci grupta üstlendikleri yükümlülüklere ilaveten çevreye uyumlu
teknolojilerin özellikle gelişme yolundaki taraf
ülkelere aktarılması veya bu teknolojilere erişimin teşvik edilmesi, kolaylaştırılması ve finanse
edilmesi hususlarında her türlü adımı atmakla
sorumlu kılınmışlardır. Bu grupta 23 ülke ve AB
yer almaktadır.
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Kyoto Protokolünde Ek Dışı Ülkeler:
Bu ülkeler, sera gazı salımlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji üzerinde işbirliği yapmaya ve
sera gazı yutaklarını korumaya teşvik edilmekte, ancak belirli bir yükümlülük altına alınmamaktadırlar. Bu grupta halen 153 ülke bulunmaktadır.
2001 yılında Sözleşme’nin 7. Taraflar
Konferansı’nda ülkemizin Ek–II’den çıkarılması
kararlaştırılmış ve özgün koşulları dikkate alınarak, diğer Ek–I ülkelerinden farklı bir konumda olduğunun tanınması yönünde çağrıda bulunulmuştur. Ülkemiz halen Sözleşme’nin Ek-I
listesinde yer almaktadır.
Kyoto Protokolü’nde temel olarak şu kararlar
alındı; Ek-I Tarafları, sürdürülebilir kalkınmayı
desteklemek amacıyla, 3. maddedeki sayısallaştırılmış salım sınırlandırması ve azaltım yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için şunları yapacaktır:
Ulusal koşullarla uyumlu olarak, aşağıdaki politika ve önlemleri yürütecek ve diğerlerini özenle
hazırlayacaktır:
1.

Ulusal ekonominin ilgili sektörlerinde enerji
verimliliğinin artırılması,

2. İlgili uluslararası çevre anlaşmalarındaki
yükümlülükleri dikkate alarak, Montreal
Protokolünce denetlenmeyen sera gazlarının yutakları ve haznelerinin artırılması ve
korunması, sürdürülebilir orman yönetimi
uygulamaları, ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma çalışmalarının destelenmesi,
3. İklim değişikliği değerlendirmeleri ışığında
sürdürülebilir tarım yöntemlerinin desteklenmesi,
4. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, karbondioksiti gideren teknolojiler ile çevre
dostu ileri ve yenilikçi teknolojilerin desteklenmesi, geliştirilmesi ve kullanımının artırılması ile ilgili araştırma yapılması,
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5.

Sera gazı salımlarına neden olan tüm sektörlerde, Sözleşmenin amacına ve piyasa
araçlarının uygulanmasına aykırı tüm piyasa uyumsuzlukları, mali teşvikler, vergi ve
gümrük istisnalarını kademeli olarak azaltma ya da sona erdirme,

6. Montreal Protokolünce denetlenmeyen sera
gazları salımını sınırlayan ya da azaltan
politika ve önlemleri teşvik etmeyi amaç
edinen ilgili sektörlerde uygun reformların
desteklenmesi,
7.

Montreal Protokolünce denetlenmeyen taşıma sektöründeki sera gazları salımlarının
sınırlandırılması ve/ya da azaltılması ile ilgili önlemler,

8. Hem atık yönetiminde geri kazanım ve kullanım hem de enerji üretimi, nakli ve dağıtımı yoluyla metan salımının sınırlandırılması ya da azaltılması.
Kyoto Protokolü’nün 3. maddesine göre Ek-I Tarafları, bu maddedeki koşullara göre, salımların
2008-2012 yılı arasındaki dönemde 1990 yılındaki düzeyinin en az %5 aşağısına indirileceği
görüşüyle, bireysel ya da ortak olarak, ayrılmış
miktarları aşmayacağını temin edeceklerdir.
Kyoto Protokolü ile taraf olan ülkeler birinci
yükümlülük döneminde (2008-2012) sera gazı
azaltımı ve/veya sınırlaması konusunda "hukuki olarak bağlayıcı" kararlar aldı. 2012 yılı İklim Konferansı'nda Kyoto Protokolü kapsamında
kabul edilen ek ile Kyoto Protokolü’nün ikinci yükümlülük dönemi 2013-2020 yılları arası
kabul edildi. 2015 yılında 31.12.2020 tarihinde
protokolün ikinci yükümlülük dönemi bitecek
olduğundan sonrası için yeni bir iklim anlaşması
imzalanması kararı alındı. İlk dönemde yükümlülüğü bulunmayan Türkiye’nin 2. dönemde de
herhangi bir sayısallaştırılmış sera gazı emisyon
hedefi bulunmuyor. Ayrıca Rusya, ABD, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda da Kyoto Protokolünün 2. döneminde yükümlülük almadı. Kyoto
Protokolü altında yer alan esneklik mekanizmalarının da devamına karar verildi.

Çizelge 3.1. Kyoto Protokolü Taraf Ülkeler
EK-1
Almanya
ABD
Avrupa Topluluğu
Avustralya
Avusturya
Belçika
Beyaz Rusya (a)
Bulgaristan (a)
Çekoslovakya (a)1
Danimarka
Estonya (a)
Finlandiya
Fransa
İngiltere ve Kuzey
İrlanda
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Japonya
Letonya (a)
Litvanya (a)
Lüksemburg
Kanada
Macaristan (a)
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya (a)
Rusya Federasyonu (a)
Türkiye
Ukrayna (a)
Yeni Zelanda
Yunanistan

EK-2
Almanya
ABD
Avrupa Topluluğu
Avustralya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere ve Kuzey
İrlanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Japonya
Lüksemburg
Kanada
Norveç
Portekiz
Türkiye 2
Yeni Zelanda
Yunanistan

(a) Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bulunan ülkeler
1- Lichtenstein, Monako, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya,
Hırvatistan daha sonra listeye dahil olmuş, Çekoslovakya listeden çıkarılmıştır.
2- Türkiye’nin adı, 2001 yılında gerçekleştirilen 7. Taraflar
Konferansı’nda alınan 26/CP7 numaralı karar doğrultusunda EkII listesinden çıkarılmıştır.
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4. SONUÇ
Sera gazı salınımlarının azaltılması yönünde yapılan çalışmalar ve öngörüler iklim sisteminin ve
doğal ortamın önümüzdeki yıllarda geçtiğimiz
yüzyıla göre çok daha fazla etkileneceğini bize
göstermektedir.
İklimsel değişiklikler toplumların sosyo-ekonomik hayatlarının hemen hemen her alanına etkide bulunmaktadır. Öngörülen iklim değişikliklerinin ülkelerin bulundukları coğrafyalara göre
su kaynakları, deniz suyu sıcaklıkları ve seviyeleri, tarım, besicilik, insan sağlığı, şehirleşme,
turizm, enerji ve istihdam gibi birçok konuda
olumlu veya olumsuz birçok etkilerinin olacağı açıktır. Ancak iklimdeki değişikliğin boyutu
arttıkça olumlu etkiler azalırken olumsuz etkiler
artacaktır.
İklim değişikliği uzun süreli etkileşimlerin sonucu olduğu için etkileri de uzun sürede ortadan
kalkmayacaktır. Bu nedenle iklim değişikliğine
sebep olan insan kaynaklı etkenlerin şimdiki
seviyelerde kalması, azaltılması ve hatta sıfıra
dahi indirilmesi ileriki yıllarda yaşanacak iklim
değişikliklerinin bir kısmını önlemek için yeterli olmayacaktır. Bu da toplumlar için ciddi sorunlar yaratacaktır. Bu sorunların önlenebilmesi
için küresel ölçekte toplumların ve yöneticilerin
ciddi önlemler alması gerekmektedir.
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Endüstriyel Sistemlerde Yüksek Sıcaklıklı
Atık Isı Kazanım Amaçlı Termofotovoltaik
Uygulamalarında Teorik Modelleme
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Bu çalışmada enerji kayıplarının minimize edilmesine katkıda bulunacak yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatürden, endüstriyel uygulamalarda atık ısılardan faydalanma yöntemleri araştırılmış ve yüksek sıcaklıklardaki ısı kaynaklarından
atmosfere salınan atık ısı enerjisini termofotovoltaik enerji dönüşüm sistemleri ile
elektrik enerjisine dönüştüren teorik bir model oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde,
demir-çelik endüstrisindeki yüksek sıcaklıklı atık ısılardan ışınım yolu ile elektrik üretim amaçlı termofotovoltaik dönüşüm sistemi incelenmiştir. Termofotovoltaik enerji
dönüşüm sistemi, ısı kaynağı, seçici yayıcı, filtre ve bir fotovoltaik hücre modülünden
oluşmaktadır. Düzenekte bulunan ısı kaynağının, enerjiyi fotovoltaik hücre modülüne
yayan seçici yayıcıya termal enerji sağlaması, fotovoltaik hücre modülünün de termal
enerjiyi elektrik enerjisine çevirmesiyle kayıp enerji geri kazanılmıştır.
Yapılan çalışmada, termofotovoltaik sistemlerde, hücre tipi, radyatör sıcaklığı, hücre
sıcaklığı, seri ve paralel direnç parametrelerinin hücre verimliliğine etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde termofotovoltaik enerji dönüşüm sistemlerinin uygulanabilirliği, verimliliği ve geliştirilmesine yönelik görüşler belirtilmiş ve
öneriler sunulmuştur. Bu çalışmanın daha sonra yapılacak çalışmalara bir kaynak
oluşturması amaçlanmıştır.
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Theoretical Modelling in Thermophotovoltaic
Applications for Waste Heat With High Temperature in
Industrial Systems
ABSTRACT
In this study, it is aimed to develop methods to contribute to minimizing energy losses.
In the literature, the methods of exploiting waste heat in industrial applications have
been investigated and a theoretical model has been developed that converts waste
heat energy released from high temperature heat sources into electricity by thermophotovoltaic energy conversion systems. In the created model, the thermophotovoltaic
conversion system for the production of electricity by radiation from waste heat of
high temperature in iron and steel industry has been examined. The thermophotovoltaic energy conversion system consists of a heat source, a selective emitter, a filter and
a photovoltaic cell module.
The heat source in the apparatus provides thermal energy for the selective emitter. The
photovoltaic cell module also converts the thermal energy into electrical energy, so
that the lost energy is restored to the system.
In the study, the effects of cell type, radiator temperature, cell temperature, serial and
parallel resistance parameters on cell efficiency were investigated in thermophotovoltaic systems. As a result of the obtained results, opinions about the feasibility, efficiency and development of thermophotovoltaic energy conversion systems are stated and
suggestions are presented. This study is intended to be a resource for further study.
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1. GİRİŞ
Enerji tüketiminin giderek artması, fosil enerji
kaynaklarının ömrünün kısalması ve bu kaynakların çevreye vermiş olduğu zararlar, dünyada
yeni enerji kaynakları arayışına ve kullanılan
enerji kaynaklarından maksimum verim elde
etme yönündeki araştırmalara hız kazandırmıştır [1].
Endüstriyel sistemlerde üretim aşamasında atık
ısı meydana gelmektedir. Atık ısı, sistemde yapılan iş sonucu oluşan düşük enerjili ısıdır. Makineler, fırınlar ve soba gibi sistemler çalıştıkları
süre boyunca ısı yayarlar [2]. Üretim aşamasında
atık ısı; üründen, ısıtıcıdan (fırın duvarı, soba
vb.) ve baca gazından çıkabilmektedir.
Atık ısı kazanım yolları farklı endüstrilere göre
değişebilmektedir. Atık ısı kazanım yolları arasında eşanjörler, reküperatörler, ısı kazanları,
pasif hava ısıtıcılar, rejeneratif ve ekonomizerler
sayılabilir. Isı eşanjörleri genellikle egzoz gazları ısısını fırına giren yanma havasına transfer
etmek için kullanılır. Reküperatörler baca gazındaki atık ısının yakma havasına aktarıldığı ısı
değiştiricilerdir. Atık ısı kazanları, sıcak gazın
önüne yerleştirilerek atık sıcak gazın enerjisinden yararlanılıp suyun ısıtılması sağlanmaktadır. Pasif hava ısıtıcılar, düşük ve orta sıcaklık
uygulamaları için gazdan gaza ısı kazanımı yapan cihazlardır. Ekonomizerler düşük ve orta sıcaklıktaki sıvıları ısıtmak için kullanılan egzoz
gazlarından ısıyı geri kazanmak için kullanılırlar [1]. Bu sisteme ilave olarak elektrik üretme
amaçlı termoelektrik ve termofotovoltaik (TPV)
sistemlerin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Termoelektrik sistemler ısının doğrudan
elektriğe çevrilmesi yöntemi ile çalışırken, termofotovoltaik sistemler ışınım ile elektrik üretimini hedeflemektedir.
TPV’nin keşfi yaklaşık 1956 yılına dayanmaktadır. Çoğu literatür referansı, 1956’da MIT'de yapılan bir dizi konferans sırasında kavramı öneren
TPV'nin mucidi olarak Aigrain'i belirtmektedir.
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[3, 4]. Nelson, Kolm tarafından TPV sistemi ve
''Güneş Pilleri Güç Kaynağı'' başlıklı bir yayın
hakkında bilgi verilmiştir [5, 6]. 1970’lerin ortalarına kadar ABD’de yapılan araştırmalar, ısı
kaynağı olarak fosil yakıtı kullanan düşük gürültülü bağımsız askeri elektrik jeneratörlerine
odaklanmıştır. Bu dönemde üç temel ısı kaynağı
(güneş, nükleer ve yanma) ve spektral kontrol
seçenekleri (seçici radyatör, filtre, PV hücresi
ön ve arka yüzey reflektörü) tanımlanmıştır [5,
7, 9]. TPV dönüşümünü kullanarak endüstriyel
atık ısı geri kazanımı, 1990’ların sonunda Coutts
tarafından önerilmiştir [10]. Ayrıca, 1990’lı yılların sonunda Yakın Alan TPV (NF-TPV) alanındaki temel araştırmalar başlamıştır. 2000’li
yılların başından itibaren elektrik gücü 10 W’ın
altındaki minyatür TPV jeneratörlerinin gelişimi
hızlanmıştır.
Yapılan bu çalışmalar TPV uygulamalarının giderek arttığını, enerji dönüşümü ve verimliliği
açısından büyük katkı sağladığını göstermektedir. TPV uygulamalarının konut, otomotiv, endüstri vb. sektörlere girdiği ve elektrik üretimine
alternatif getirdiği görülmektedir.
2. ATIK ISILARIN SINIFLANDIRILMASI
Endüstride atık ısılar; düşük sıcaklıktaki ısı kaynaklarından elde edilen atık ısılar, orta sıcaklıktaki ısı kaynaklarından elde edilen atık ısılar
ve yüksek sıcaklıktaki ısı kaynaklarından elde
edilen atık ısılar olmak üzere üç gruba ayrılabilmektedir. Düşük sıcaklık atık ısısı düşük buhar
basıncı ihtiyacı ve ön ısıtma amacı için tamamlayıcı bir yol olarak yararlı olabilir [2].
Endüstriyel proses ekipmanlarının orta sıcaklık
aralıklarındaki atık gaz sıcaklık değerleri Tablo
1'de gösterilmiştir. Bu orta sıcaklıktaki değerlerin çoğu yanma süreçlerinden elde edilmiştir [2].
Endüstriyel proses ekipmanlarının yüksek sıcaklık aralıklarındaki atık gaz sıcaklık değerleri
de Tablo 1’de gösterilmiştir. Bütün bu sonuçlar
direkt olarak yanma süreçlerinden elde edilmiştir [2].
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Tablo 1. Düşük, Orta ve Yüksek Sıcaklıkta Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Atık Isı Değerleri [2]
Düşük Sıcaklık
Isı Kaynağı

Buhar Kazanı Egzozları

Sıcaklık
(°C)
230-480

-

Gaz Türbini Egzozları

370-540

Kaynak Makineleri

32-88

Enjeksiyon Makineleri

32-88

Tavlama Fırınları
İçten Yanmalı Motorlar
Kalıp Şekillendirme
Klima ve Soğutma
Kondansatörleri
Kurutma, Pişirme ve
Kürleme Fırınları
-

66-230
66-120

Pistonlu Motor Egzozları
Pistonlu Motor Egzozları (Turbo Şarjlı)
Isıl İşlem Fırınları
Kurutma ve Pişirme
Fırınları
Katalitik Krakerler
Tavlama Fırını Soğutma Sistemleri
-

Buhar Yoğuşturma
Prosesleri
Soğutma Suyu

-

Sıcaklık
(°C)
55-88

Orta Sıcaklık
Isı Kaynağı

27-88
32-43
93-232

315-600

760-1100

230-370

Bakır Rafine Fırınları

760-815

425-650
230-600

Çelik Isıtma Fırınları
Bakır Reverber Fırını

925-1050
900-1100

425-650
425-650

Açık Ocak Fırınları
Çimento Fırınları (Kurutma Süreci)
Cam Eritme Fırınları

650-700
620-730

-

-

-

-

-

-

Termofotovoltaik sistemler, yüksek sıcaklıklı
atık ısılardan ve güneş radyasyonundan ısı enerjisi ve elektrik enerjisi üreten sistemlerdir. Fotovoltaik hücre üzerine gelen güneş ışınları hücre
tarafından absorbe edilerek ısı enerjisini elektrik
enerjisine çevirirler. Termofotovoltaik sistem;
seçici yayıcı, ısı kaynağı, filtre ve bir fotovoltaik
hücreden oluşmaktadır. Sistemdeki ısı kaynağı,
ısı enerjisini seçici yayıcıya iletir, fotovoltaik
hücre modülü de termal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Bu dönüşüm mevcut elektrik üretimine alternatif olarak düşünülmektedir. Aynı
zamanda elde edilecek elektrik enerjisi, endüst-

Nikel Rafine Fırınları

Sıcaklık
(°C)
1370-1650

Alüminyum Rafine
Fırınları
Çinko Rafine Fırınları

-

3. TERMOFOTOVOLTAİK SİSTEMLER

Yüksek Sıcaklık
Isı Kaynağı

Hidrojen Tesisleri
Katı Atık Yakma Tesisleri
Çöp Yakma Fırını

650-760

1000-1550
650-1000
650-1000
650-1450

riyel sistemlerde üretim aşamasında meydana
gelen atık ısıdan elde edilmektedir. Bu durum
enerjiden ve maliyetten tasarruf sağlamaktadır.
Ayrıca çevreye salınan atık ısı değerlendirilmektedir.
Bu enerji sisteminin ana avantajları;
1.

Yüksek yakıt kullanım faktöründe (termal
kayıpların çoğunun geri kazanımı sayesinde
birliğe yakın, TPV sistemini kombine bir ısı
ve güç olarak kullanmayı mümkün kılmaktadır),

2. Düşük üretilen gürültü seviyeleri (hareketli
parçaların bulunmaması nedeniyle),
3. Kolay bakım (ortak bir ev tipi
kazana benzer şekilde) ve
4. Büyük yakıt esnekliği [11].

Şekil 1. TPV sisteminin şeması ve geliştirilen bir TPV prototipi
Tesisat Mühendisliği - Sayı 161 - Eylül/Ekim 2017

Tesisat-161-23102017.indd 29

29
25.10.2017 13:58:46

MAKALE

3.1. Isı Kaynağı
Isı kaynağı, foton elde etmek için kullanılan
kaynaklardır. Çalışma sıcaklığı 1000 ℃ ve 1500
℃ arasında olan ısı kaynakları TPV sistemlerde kullanılabilir [2]. Bu kaynaklar arasında
güneş ışığı, radyoaktif izotop (p-fotonları) ve
alevli yanma sayılabilir. Isı kaynağından gelen
ısı enerjisi ışınım yoluyla seçici yayıcı, filtre ve
hücrelere geçmektedir. Isı kaynağı, fotovoltaik
hücrelere gelerek foton elde edilmesini sağlar.
Planck Yasası'na göre ışımanın güç yoğunluğu
sıcaklığın 4. kuvvetiyle değiştiği için yeterli sıcaklığa ulaşmak oldukça önemlidir. Bu nedenle
TPV sistemlerinde kullanılan ısı kaynakları genellikle yanmalı sistemler içerir [2].
3.2. Seçici Yayıcı
Seçici yayıcı, sistem verimini arttırmak için kullanılır. Seçici yayıcı, ısı kaynağından gelen ısıyı filtrelere aktarmadan önce uygun alıcı hücre
hassasiyetini sağlayarak yayılım spektrumuna
çevirir. Çünkü alıcı hücreler sadece bant aralıklarının üstündeki bir enerjiyi absorbe ederek
kullanabilirler. Bu durum da daha az miktarda
elektrik üretimine sebep olmaktadır.
3.3. Filtre
Seçici yayıcıdan çıkan fotonlar hücrelere gelmeden önce filtrelere ulaşırlar. Filtreler seçici yayıcı
ile benzer özellik gösterir. Yeterli enerjiye sahip
olmayan ışınımları geri yansıtarak seçici yayıcıya geri gönderir. Böylece sistem verimi arttırılmış olur.
3.4. Fotovoltaik Hücreler
Fotovoltaik hücreler; yayıcıdan gelen fotonları
absorbe ederek termal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Mümkün olduğunca çok fotonun soğurulması gereksinimi düşük bant aralığına sahip malzemelerin kullanımını zorunlu kılar
[2].
TPV dönüştürücüleri üzerindeki çalışmalar, esas
olarak silikon [12] ve germanyum dönüştürücüler [12] üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, bu elemental yarı iletkenlerin kalitesi zayıftır.

30

Cihazlardaki etkileyici ilerleme, modern TPV
cihazlarının yüksek performansa ve sonuçta bu
"alana" olan ilginin tekrar canlanmasına yol açmıştır [12]. Birden fazla fotovoltaik hücre tipi bulunmaktadır. Genel olarak GaInAs ve GaInAsSb
hücreleri kullanılmaktadır. Bu yarı iletken malzemelerin bant aralıkları birbirinden farklıdır.
GaInAs bant aralığı 0,7 eV’a denk gelmektedir.
Bu bant aralığı optimum verimlilik ve enerji için
oldukça geniş bir skalaya sahiptir. Bu hücrelere
ek olarak InGaSb ve InGaAsSb gibi dörtlü alaşım oluşturularak da elde edilir. InGaSb 0,5 eV
bant aralığına sahiptir ve bu aralık oldukça dar
bant aralığıdır. InGaAsSb ise elementlerin oranına bağlı olarak bant aralığı 0,38 eV-0,7 eV arasında ayarlanabilir.
4. ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERDE TPV
UYGULAMALARI
Termofotovoltaik dönüşümler endüstride birçok
alanda kullanılmaktadır. Atık ısıların büyük ölçüde yer aldığı çelik endüstrisinin TPV uygulamaları bu çalışmada incelenmiştir.
4.1. Demir Çelik Endüstrisinde TPV
Uygulamaları
TPV, yüksek sıcaklığa sahip bir ısı kaynağı
gerektiren bir teknoloji olduğundan, böyle bir
durumda bir prosesin işletildiği endüstrilerde
kullanılabilir. TPV’nin basit bir uygulaması,
cam veya çelik endüstrisi gibi yüksek sıcaklık
endüstrilerinde atık ısı geri kazanımıdır. TPV
hücresi vasıtasıyla atık ısı geri kazanımı örneği,
çelik endüstrisinde sıcak haddelenmiş çelik levhaların sürekli olarak dökülmesi durumudur. Bu
plakaların başlangıç sıcaklığı 1200 °C ve 1000
°C’den daha düşük bir sıcaklığa soğutulur. TPV
hücreleri, soğutma işlemi sırasında sıcak plakaların üzerine konacaksa, emisyon işlemi yoluyla
bir elektrik akımı üretilebilir [13]. Çelik endüstrisinde TPV uygulamasının etkisini göstermek
için matematiksel bir model gerçekleştirilmiştir.
Model ile deneysel olarak ölçülen veriler doğrulanmıştır. Deneysel ölçümlerin desteklenmesi,
modelin çelik endüstrisinde enerji geri kazanımının değerlendirilmesi için uygulanabilirliğini
kanıtlamıştır [13].
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Enerji Bakanlığı verilerine göre demir-çelik sektörü enerji kullanımı 2014 yılında nihai enerji tüketiminin %7,53’ünü, sanayi enerji tüketiminin
%23,33’ü gibi önemli bir kısmını oluşturmuştur
[2]. Tablo 2’de 2008-2014 döneminde Türkiye nihai, sanayi ve demir-çelik enerji tüketim değerleri gösterilmektedir.

4.2. Termofotovoltaik Model ve Hesaplamalar
Fotovoltaik sistemin eşdeğer devresi aşağıdaki
şekilde ifade edilebilir.

Çelik üretimi aşamasında büyük miktarda atık
ısı meydana gelmektedir. Bu durum atık ısının
değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Atık
ısıdan yararlanarak fotovoltaik hücreler vasıtasıyla elektrik üretimi mümkündür.
Türkiye’de demir-çelik sektöründe TPV uygulamaları ile enerji verimliliğinin sağlanabildiği
belirlenmiştir. Demir çelik endüstrisinde yıllık
TPV sistemleri ile kurtarılabilir enerji potansiyeli 11,44 TJ, enerji verimliliği GaSb hücreli TPV
sistemlerinde %2,04 ve InGaAsSb hücreli TPV
sistemlerinde ise %7,31 olduğu belirlenmiştir [2].
Demir çelik endüstrisinden elde edilen atık ısı
miktarı fazlalığı, makine, inşaat, otomotiv sektörü ve elektrikli ürünlerde çelik ürünlerinin geri
dönüşümleri daha fazla olduğundan endüstriyel
alanlardan elde edilen atık ısılara, TPV uygulamalarının yapılması daha uygun görülmüştür.

Şekil 2. Fotodiyot eşdeğer devresi

Işınımla orantılı hücre ışık akımı aşağıdaki gibi
hesaplanır.

IPh = ∫

λ max

0

(1)

q.S .F (λ ).SR(λ )d λ

Burada A uyarıcı fotonun dalga boyudur. q elektron yükü, λmax bant boşluğu enerjisine karşılık
gelen kesim dalga boyudur. SR(λ) ise azaltılmış
bölge beyz ve emiterin toplamıyla verilen TPV
hücresinin iç spektral karşılığıdır. F(λ), TPV
hücresi tarafından absorbe edilen gelen ışımanın
spektral foton akısıdır. λ < λmax için F(λ) aşağıdaki gibi hesaplanır [2];

Tablo 2. 2008-2014 Dönemi Türkiye Nihai, Sanayi ve Demir Çelik Enerji Tüketim Değerleri
(BİN TEP) [2]
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nihai Enerji Tüketimi

78269

79326

81987

86952

89007

89424

87131

Sanayi Tüketimi

26266

25424

29982

30929

30411

30137

28115

Demir Çelik

5054

5085

6536

7501

6189

6680

6561

Tablo 3. 2010-2014 Dönemi Çelik Enerji Tüketiminde Kullanılan Enerji Kaynakları ve Kullanım
Değerleri (BİN TEP) [2]
T. Köm

Linyit

Kok

Toplam
K. Yakıt

Petrol

D. Gaz

Elektrik

Jeo. Isı
Diğer Isı

Toplam

2010

1016

58

2904

3977

356

612

1425

166

6536

2011

591

30,9

2920

3885

27

1163

1489

2012

510

28

2911

3421

48

832

1761

126

6189

2013

641

2941

14

1141

1792

145

6680

2014

586

3052

15

1129

1779

7501

6561
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2π .c
F (λ ) = X .
 hc 
λ 4  λk
−1 
 e TRad 

Bir TPV sisteminin verimliliği aşağıdaki gibi
hesaplanır:
(2)

η=

Isc .Voc .FF
Plnc − P ret

(7)

Burada; TRad TPV radyatör sıcaklığı, h planck sabiti, c ışık hızı, k boltzmann sabiti, x TPV sistemindeki spektral kontrol performansını karakterize eden etkin boşluk yayma kuvvetidir. Bunun
değeri en iyi rapor edilen spektral kontrol sistem
performanslarına göre 0,78 alınmıştır [2].

Burada Plnc fotovoltaik hücreye gelen ışınım gücünü, Pret hücre tarafından yansıtılan gücü ifade
eder.

Bir TPV sistemin I-V karakteristiği aşağıdaki
gibi gösterilebilir:

ηe =

 q (V + IRS )  V + IRS
I = IL − I 0 e nKT
− 1 −
RSH



Burada ηe sistem verimliliğini, Pcell TPV sistem
tarafından üretilen gücü ifade eder.

(3)

Burada; IL ışınımla orantılı akım, RS seri direnci, RSH paralel direnci temsil eder [2]. Açık devre
gerilimi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Voc
=

nKTcell  Isc 
.ln  + 1
q
 I0 

(4)

Burada; n ideallik faktörü, Tcell hücre sıcaklığı, I0
ters doyum akımını ifade eder.


KT  Vmp
+ 1
Vmp =
Voc −
ln 
q
 kT / q 

(5)

Doluluk oranı maksimum gücün, kısa devre akımı ve açık devre geriliminin çarpımına oranından hesaplanır:

FF =

(6)

Vmp.I mp
Voc.Isc

Sistemin enerji verimliliği aşağıdaki gibi hesaplanır:

Pcell
Plnc

(8)

Spektral kontrol için bir diğer önemli parametre
IR emitter ve IR PV katman arasındaki iyi bir
görme faktörüdür. Şekil 3'de, emitter genişliği
olan W’nin, dielektrik filtre ve IR emitter arasındaki mesafe olan H’a oranı F12 görme faktörünün bir fonksiyonu olduğu gösterilmiştir. Şekil
3’den anlaşılacağı üzere W/H oranı 8 değerinden
büyük ise görme faktörü %80’nin üstünde bir
değer olacaktır [2].
5. TEORİK UYGULAMA
Çalışmamızda endüstriyel sistemlerde kullanılmak üzere bir teorik modelleme yapılmıştır. Bu
model demir çelik sektöründe kullanılmak ve bu
sektörde çıkan atık ısılar değerlendirilmek üzere
tasarlanmıştır.
Şekil 4'te TPV sisteminin demir-çelik sektöründe uygulanması durumundaki enerji dönüşümü
ile ilgili şematik bir resim gösterilmiştir.

Şekil 3. Demir-çelik sanayi TPV uygulamaları için yüksek görme faktörü [2]

32
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Şekil 4. Demir-çelik sektöründeki TPV uygulaması ile enerji geri dönüşümü

Tablo 4. Sabit Hücre Parametreleri [2]
Eg (eV)
Enerji bant
aralığı

S (cm2)
Hücre alanı

X

Na (cm-3)
Akseptör
yoğunluğu

Nd (cm-3)
Donör yoğunluğu

Io(A)

GaSb

0,72

1

5x1019

2x1018

1,26x10-10

In0.2Ga0.8As0.18Sb 0.82

0,555

0,7
8

Uygulamada fotovoltaik hücre olarak GaSb ve
InGaAsSb hücresi kullanılmıştır. Hücre parametreleri olarak enerji bant aralığı, hücre alanı,
akseptör yoğunluğu ve donör yoğunluğu alınmıştır. Bant aralıklarının sıcaklıkla değişimi hesaplanarak verim değerlendirilmesi yapılmıştır.
Hesaplamalarda kullanılan 300 K hücre sıcaklığındaki sabit parametreler Tablo 4’de verilmiştir.
1256 K radyatör sıcaklığında, 300 K hücre sıcaklığında ve ideal koşullarda TPV sistem verimlerinin, GaSb hücrede %22,17 ve
In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücrede %27,96 olduğunu hesaplamıştık. Sistem verimliliği, üretilen
enerjinin absorbe edilen enerjiye oranı ile elde
edilirken, enerji verimliliği üretilen enerjinin
kurtarılabilir potansiyeldeki tüm enerjiye oranı
ile hesaplanır. Dolayısıyla sistem verimliliklerinin benzer görüntüler sergilemesi enerji verimliliği sonuçlarını yansıtmaz, enerji verimliliği GaSb hücreli TPV sistemlerinde %2,04 ve
In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücreli TPV sistemlerinde %7,31 olarak hesaplanmıştır.

2x1019

1,91x10-7

GaSb ve In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücrelerinin
bant aralıklarının sıcaklıkla değişimi denklem 9
ve 10’da verildiği gibi hesaplanır [2].
Eg (GaSb)= 0,7276-(3,990x10 -4)(T-300)

(9)

Eg(In02Ga0.8As0.18Sb0.82)= 0,5548-(1,952x10-4)
(T-300)					
(10)
Işımada seçici yayıcı ve filtreden geçen dalga
boyu büyük ışımaların veya çalışma ortamının
sıcaklığının oda sıcaklığından yüksek olması
durumunda hücrelerde ısınma ihtimaline karşın,
normal koşullarda, hücrenin ısınması ve soğutulması durumlarında verimlerin değişikliklerinin gözlemlenmesine ilişkin yapılan çalışmada,
hücre sıcaklığının artması durumunda verimin
düştüğü görülmüştür [2].
TPV sistemlerinde kullandığımız hücre tiplerine
ideal seçici yayıcıların ve filtrelerin kullanıldığı durumda kaynak sıcaklıklarına bağlı olarak
hücre yüzeyine gelen ve yansıtılan güç değerleri
Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Radyatör Sıcaklığına Bağlı Olarak Hücreye Gelen ve Hücreden Yansıtılan Güç Değerleri
GaSb Trad (K)
1256
Pret (W/m2) 9,96
Pinc (W/m2) 10,97

1473
17,27
20,75

1973
42,90
66,80

InGaAsSb Trad
Pret (W/m2)
Pinc (W/m2)

1256
8,1
10,97

1473
13,23
20,75

1973
33,03
66,80
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5.1. Türkiye Demir-Çelik Sektörü Atık
Isı Enerji Potansiyeli ve TPV Sisteminin
Uygulanması
2011 yılı Türkiye demir-çelik sektörüne ait düşük, orta ve yüksek sıcaklık değerlerinde atık ısı
salınımı yapan enerji kaynakları, bu kaynakların
enerji tüketimindeki payları ve kurtarılabilir atık
ısı enerjisi potansiyeli Tablo 6’da verilmiştir.

Şekil 5. Akkor Halindeki Çeliğin İki Yüzeyine
Yerleştirilmiş 4 Düzlemsel TPV Modülü

Teorik hesaplamalarda kullanacağımız hesaplamalar için referans aldığımız çelik kütüğün ölçüleri 0,16 m x 0,16 m ebatlarında ve 5,6 m uzunluğunda olup ağırlığı 1 MT’a eşittir. Türkiye çelik
üretimi bakımından 2014 yılı üretimi 34,04 milyon metrik tondur. Saatlik üretim olarak hesaplarsak bu değer yaklaşık 3940 adet kütüğe eşittir.
Şekil 5'de şematik olarak gösterilen TPV modülü
kütüklerin her iki yüzeyine uygun koşullarında
yerleştirildiği taktirde, TPV modül alanının 0,15
m x 0,15 m ve 5,6 m uzunluk boyunca uygulandığını varsayarsak bu bize 6619,2 m2 gibi bir
alan verecektir. GaSb termofotovoltaik hücreler
yüksek kızılötesi radyant enerjiye maruz kaldıklarında 1 W/cm2 gibi bir güç üretmektedir.
Bulduğumuz alan değeriyle birlikte hesapladığımızda, Türkiye demir-çelik sektöründeki atık
ışınım enerjisi potansiyelinden geri kazanılabilir
güç yaklaşık olarak 66,192 MW diyebiliriz. Hesaplamalarda GaSb yerine InGaAsSb hücre kullandığımız takdirde üretilen güç 2,87 W/cm2’dir.
Bu durumda üretilen toplam güç yaklaşık olarak
189,971 MW olacaktır.

Demir-çelik sektörü

Tablo 6. 2011 Yılı Türkiye Demir-Çelik Sektörünün Atık Isı Enerjisi Potansiyeli
ElektToplam Toplam Toplam
Tp
Petrol
Atık
Toplam
Elektrik
Atık Enerji
Düşük
Orta
Yüksek
Sıcaklık Tp
Petrol
TüketiEnerji
Atık
rik
Tüke(Elektrik)
Sıcaklıklı Sıcaklıklı Sıcaklıklı
Sınıfı
mi
(Petrol)
Enerji
timi
Atık Isı Atık Isı Atık Isı
C
(%)
(%)
(PJ)
(PJ)
(PJ)
(PJ)
(PJ)
(PJ)
(PJ)
(PJ)
Düşük 4
4,2
0
3,05
0,00
0,00
0,00
0.00
5
Orta
0
0
0
0,00
0,00
0,00
147,29
Yüksek 9
8
95,8 100 69,73 252,75
20,92
126,38
147,29
3

Tablo 7. Türkiye Demir-Çelik Sektörünün Atık Işınım Enerjilerinin TPV Sistemleri ile Geri Kazanımı
ve Verimliliği
Sektör

Işınım Hücre Dalga
Siyah CiReferans
Yayan Sıcaklığı Boyu (μm) sim Işınım Alınan

Demir
Çelik
1256
Sektörü
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300

0,4-1,8

3,4

Çelik Kütük TPV
Hücre Tipi
Adedi
Sistem
GaSb
0,16x0,16 3940
6619,2
InGaAsSb

TPV ile Geri
Kazanım
66,192
189,971
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1256 K radyatör sıcaklığında, 300 K hücre sıcaklığında ve ideal koşullarda TPV sistem verimlerinin, GaSb hücrede %22,17 ve
In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücrede %27,96 olduğunu hesaplamıştık. Tablo 7'de Türkiye demirçelik sektörünün atık ışınım enerjilerinin TPV
sistemleri ile geri kazanımı ve verimliliği gösterilmektedir. Sistem verimliliği üretilen enerjinin
absorbe edilen enerjiye oranı ile elde edilirken,
enerji verimliliği üretilen enerjinin kurtarılabilir
potansiyeldeki tüm enerjiye oranı ile hesaplanır.
Dolayısıyla sistem verimliliklerinin benzer görüntüler sergilemesi enerji verimliliği sonuçlarını
yansıtmaz, enerji verimliliği GaSb hücreli TPV
sistemlerinde %2,04 ve In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82
hücreli TPV sistemlerinde %7,31 olarak hesaplanmıştır.
6. SONUÇ
Endüstriyel sistemlerde meydana gelen yüksek
sıcaklıklı atık ısı miktarı büyük ölçüde önem
kazanmaktadır. Mevcut atık ısıların değerlendirilmesiyle elektrik üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Böylece hem atık ısıların geri kazanımı sağlanır hem de mevcut elektrik üretimine
alternatif getirilmiş olunur.
Bu çalışmada endüstriyel sistem olan çelik endüstrisi üzerine TPV uygulaması yapılmıştır.
Türkiye’de önemli bir paya sahip olan bu endüstrideki yüksek sıcaklıklı atık ısı kullanılarak
elektrik enerjisi elde edilmiştir. Elektrik üretimi
için gerekli olan atık ısı kaynağı, seçici yayıcı,
filtre ve hücredir. Bu hücreler, yayıcıdan gelen
fotonları absorbe ederek termal enerjiyi elektrik
enerjisine dönüştürürler. Yapılan çalışmada, termofotovoltaik sistemlerde, hücre sıcaklığı, hücre
tipi, radyatör sıcaklığı parametrelerinin hücre
verimliliğine etkileri incelenmiştir.
Yapılan
çalışma
doğrultusunda
In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücresinin, aynı kaynak sıcaklığında GaSb hücresi ile kıyaslandığında verimliliği daha yüksek çıkmıştır. Bu durum,
ters doyum akımının ve enerji bant aralığının
düşük, kısa devre akımının yüksek olmasından

kaynaklanmaktadır. TPV enerji dönüşüm sistemlerinde demir-çelik proseslerinden salınan
yüksek sıcaklıklı atık ısı kaynaklarının, farklı
hücre yapılarının ve diğer hücre parametrelerinin enerji dönüşümü üzerindeki etkileri hesaplanmıştır. TPV sistemlerinin Türkiye demir-çelik sektöründeki atık ısı enerji potansiyeli için
uygulanması durumunda GaSb hücreli sistemlerin %2,04 enerji verimliliği ile yıllık 66,192
MJ, In0.2Ga0.8As0.18Sb0.82 hücreli sistemlerin %7,31 enerji verimliliği ile yıllık 189,971
MJ enerjiyi kurtarabileceği hesaplanmıştır. Bu
uygulama demir-çelik sektörü içinde, elektrik
üretirken aynı zamanda yakılan yakıt miktarını
azaltarak çevre kirliliğinin de bir miktar önüne
geçebilir. TPV sistemlerinin günümüzde yaygın
olarak kullanılan PV sistemlerinden en önemli
2 avantajı vardır. Bunlardan birincisi hücrelerin
bant aralıklarının farklı olması sebebiyle daha
verimli elektrik üreterek yüksek güç yoğunluğuna sahip olmasıdır. Bir diğer avantajı ise PV
sistemlerin güneşi gün içerisinde sadece 8 saat
kullanabilmesine rağmen TPV sistemleri demirçelik gibi sürekli proseslerde 24 saat elektrik
üretebilir. Eldeki veriler doğrultusunda TPV uygulamalarının endüstriyel sistemlere uygulanabileceği, enerji verimliliği sağladığı ve elektrik
üretimine alternatif getirdiği belirlenmiştir.
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Buhar Kullanılan Isı Eşanjörlerindeki
Problemlerin Teknik Analizi
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Endüstriyel tesislerde; ürün ısıtma, form verme, boyama, ortam ısıtma, kurutma,
fiksaj gibi birçok amaçla kullanılan buhar eşanjörlerinde (ısı değiştiricileri),
başta geç ısıtma olmak üzere birçok sıkıntı ile karşılaşılmaktadır. Bu problemleri teknik ve ekonomik olarak iki temele oturtmak mümkündür. Teknik problemler; conta kaçakları, armatür aşınmaları, serpantin patlamaları ve kondenstop
(buhar kapanı) arızaları olarak, ekonomik problemler ise geç ısınma ve buhar
kaçakları olarak sıralanabilmektedir. Bu çalışmada, işletmelerde özellikle koç
darbesi ve kondensin geri döndürülemeyip dışarı atılması ile gözlenen bu problemler, bir gıda fabrikası özelinde yapılan hesaplamalar ile sunulmuştur.
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Technical Analysis of the Problems in Steam
Heat Exchangers
ABSTRACT
Heat exchangers (steam exchangers ) may have late heating problem In industrial plants; product heating, forming, painting, area heating, drying, fixing. Etc.
The cause of this problem can analyse in two subject. Technical issues; gasket
leaks, armatures corrosion, stave serpentines, steam trap faults etc. Economical
issues; late heating and steam leaks. In this study, we presented with calculations, made in the context of a food factory which for non return condensate and
water hammer.
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Steam, Heat Exchanger, Energy Efficiency, System Lockout, Energy Recovery.
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1. GİRİŞ

daha az olması halinde meydana gelir.

Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın
aralarında sıcaklık farkı olan -sıvı veya gaz- iki
akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır.

Eşanjörde beklenenden daha düşük basınçların
oluşması aşağıdaki sebeplerin sonucu olarak ortaya çıkabilir:
•

Prensipte eşanjörler üç tipe ayrılır;
•
•
•

Borulu tip eşanjörler,
Plakalı tip eşanjörler (sökülebilir tip, kaynaklı tip, yarı kaynaklı tip, lehimli tip),
Özel uygulama eşanjörleri (platecoil eşanjörler, econocoil eşanjörler, spiral eşanjörler)

Endüstriyel tesislerde ürün veya ortam ısıtma,
boyama, kurutma, fiksaj gibi birçok proseste ısıtıcı akışkan olarak buhar kullanılmaktadır.
Eşanjörlerin ısı transferinin olduğu serpantin
veya plakalarında, yoğuşan buhar (kondens) ve
bu esnada açığa çıkan kondens içinde yoğuşmuş
olan gazlar, ısı transferine engel katmanlar oluşturmaktadır. Hızlı ve verimli bir ısıtma için bu
kondens ve gazların tahliyesi çok önem arz etmektedir. Metal serpantinin ısı iletim direnci 1
ise kondensin 2; havanın ise 8084'tür. Bu oranlamadan da görülebileceği gibi hava ve kondens
filmi, ısınma önünde çok ciddi engeller oluşturan materyaller olarak karşımıza çıkmaktadır.
[TS EN ISO 7345:1996 - Isıl yalıtım - Fiziksel
büyüklükler ve tarifler]
Isıtıcı olarak buhar kullanılan eşanjörlerde, buharın ısısını ürüne verip yoğuşması sonucunda
ortaya çıkan kondens ve gazların tamamının hızlı bir şekilde tahliyesi için buhar kapanları (kondenstoplar) kullanılmaktadır. Ancak kondensin tahliyesi başka nedenlerle her zaman kolay
olmamaktadır. Özellikle buhar kapanlarından
sonraki basınç kayıplarına neden olan etkenler,
sistemde ciddi oranlarda karşı basınç oluşturarak
kondensin rahatça sistemi terk etmesine engel
olmaktadır. Bu duruma durağanlık, kondensin
boşalamaması (stall) denmektedir.
Durağanlık durumu bir başka deyişle sistem kilitlenmesi kelime anlamı olarak; sistemin güç
yitirerek normal akışının durması demektir.
Eşanjör sistemlerinde bu durum, kontrol vanasından sonraki buhar basıncının, buhar kapanından (kondenstop) sonraki karşı basınca eşit veya

38

•

•

İkincil (sekonder) akışkan giriş sıcaklığının
yükselmesi nedeniyle düşük ısı yükü ile çalışma. (Isıtılan ürün sıcaklığının eşanjöre giriş sıcaklığının başlangıca göre yükselmesi
ile buhar çekişinin düşmesi)
İkincil (sekonder) akışkan debisinin düşmesi
nedeniyle düşük ısı yükü ile çalışma. (Isıtılan ürün miktarının -debisinin- başlangıca
göre düşmesi ile buhar çekişinin düşmesi)
Prosesin ilerleyen bölümlerinde sıcaklık set
(hedef) noktasının düşürülmesi nedeniyle
düşük ısı yükü ile çalışma. (Isıtılan ürünün
set (hedef) sıcaklığının tasarıma/prosese
göre düşürülmesi ile buhar çekişinin düşmesi)

Kontrol vanası, yukarıda anlatılan sebeplerden
biri nedeniyle hedef sıcaklığı yakalamak için kısarken eşanjör girişindeki buhar basıncını azalacaktır. Kondenstop tarafındaki fark basıncının
negatif olmasıyla, bir başka deyişle kondenstopun arkasındaki basıncın önündeki basınçtan
büyük olması nedeniyle buhar kullanım alanına
doğru kondens yürümesi meydana gelecektir.
Isı eşanjörlerinin ihtiyaç hesaplamadan tahmini
ölçü ve verilere göre dizaynının yapılması ve eklenen emniyet faktörleri, eşanjörlerin çoğunlukla ihtiyaçtan daha fazla ısıtma alanına sahip olmasına yol açmaktadır. Bu da ısı eşanjörünün ısı
transfer kapasitesinin gereğinden çok daha fazla
olmasına sebep vermektedir. Ayrıca bu; mukayese edilebilir doğru ölçülendirilmiş bir eşanjöre
göre daha düşük iç buhar basınçları anlamına
gelir. Çünkü akışkanlar mekaniği kanunlarına göre bilinmektedir ki kesit alanı büyüdükçe
basınç düşecektir. Bu da kondensin daha düşük
buhar basıncıyla tahliye edilmeye çalışılması
demektir. Bu basınç önemlidir çünkü kilitlenme
oluşumunu ve buna bağlı olarak kondens tahliye
sisteminin seçimi ve ayrıca buhar kontrol vanası boyutlarının seçimi hep buna bağlıdır. İşte bu
nedenle bazen karşı basınçsız durumlarda bile
serpantinde vakum oluşabilmektedir.
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Bütün bu etki ve bilgilere bağlı olarak kondens
tahliye sistemlerinin seçimi ve boyutlandırılmasından önce, kilitlenmenin oluşup oluşmayacağının veya hangi oranlarda oluşacağının tespit
edilmesi önemlidir. Eğer bu yapılmaz ise ısı
eşanjöründe sürekli olarak kondens kilitlenmesi
veya eşanjöre doğru kondens yürümesi meydana
gelecektir.
Kondens kilitlenmesi veya buhar kullanım alanına kondens yürümesi oluşumu gereğinden yüksek kapasitede seçilmiş eşanjörün ısıtma işlemine devam etmesi nedeniyle gözlemci kişi veya
operatör tarafından fark edilemeyebilir.
Buna rağmen su kilitlenmesinin kısa ve uzun dönemde çok sayıda ciddi etkisi mevcuttur.
Su birikmesini (veya kilitlenmesini) anlamak
için, doymuş buharın yoğuşan bir gaz olduğunu
ve ısısını bıraktıkça yoğuşarak sıvı haline geleceğini hatırdan çıkarmamak gerekmektedir.
Bu yoğuşma her zaman buhar kullanım alanında
basınç sabit kaldığı zaman sabit sıcaklıkta meydana gelir. Örneğin, atmosfer basıncında doymuş
buhar sıcaklığı 100 ºC’dir ve ayrıca 100 ºC’de yoğuşarak tekrar su haline gelir. Oysa 1 bar gösterge basıncındaki doymuş buharın sıcaklığı 120
ºC’dir ve 120 ºC’de yoğuşarak su fazına geçer.
Bunun yanında buhar, ısı eşanjörü içinde atmosfer basıncının altında bulunabilir, mesela atmosfer basıncının 0,5 bar altındaki (˗0,5 barda) buhar yaklaşık 80 ºC sıcaklıktadır ve tekrar ancak
80 ºC’de kondens haline gelir. Doymuş buharın
sıcaklık ve basınç değerleri arasındaki ilişki buhar tablolarında gösterilmektedir.
Temel ısı transferi teorisine göre, buhar sıcaklığı ısıtılacak sekonder akışkanın sıcaklığının ne
kadar üzerinde olursa ısı transfer miktarı da o
kadar fazla olur. Ne kadar az olursa buna bağlı
olarak da ısı transfer miktarı azalır. Buhar yoğuşurken meydana gelecek ısı transfer miktarı buharın sıcaklık, dolayısıyla basıncına bağlı olarak
değişkenlik gösterir.
Örnek vermek gerekirse; tam kapasite ile çalışan
bir işlemde, ürün sıcaklığını 40 ºC’den 60 ºC’ye
(ortalama sıcaklık ((40+60)/2)= 50 ºC) çıkarmak
için 1 bar ve 120 ºC’de buhar kullanılsın. Ortalama buhar ve ortalama ürün sıcaklığı arasında

fark yani eşanjör serpantinin iki tarafındaki sıcaklık farkı 120 ºC˗50 ºC= 70 ºC’dir. Buna aritmetik ortalama sıcaklık (AMTD) farkı diyelim.
Eğer (işlem sırasında ısıtılacak ürün miktarını
tam yarıya düşürürsek eşanjörün ısıtma kapasitesi büyük olduğu için ısıtılacak ürünün ortalama sıcaklığı da yükselecektir) proses tam kapasitenin yarısında gerçekleşecek olursa, dönen
ürünün sıcaklığı yükselecektir ve sonuç olarak
ortalama ürün sıcaklığının ((40+50)/2) = 45 ºC
olması gerekecektir. %50 ısı kapasitesinde çalışan proseste, aritmetik ortalama ürün sıcaklığı
(AMTD) tam kapasitenin de yarısı olacaktır,
0,5x70 ºC= 35 ºC. Buna bağlı olarak da tam kapasitenin yarısındaki çalışma şartlarında buhar
sıcaklığı, ortalama ürün sıcaklığı ile aritmetik
ortalama ürün sıcaklığı (AMTD) toplamına eşit
olacaktır. 45 ºC+35 ºC= 80 ºC.
(AMTD/2= x˗45 ⇨ x= 70/2+45= 80 ºC ki bu sıcaklıkta buhar ˗0,5 bar basınçta olacaktır.)
Bu da demektir ki, tam kapasitenin altındaki
bazı durumlarda, buhar kullanım alanındaki
basınç, atmosferik basınçtan düşük olacaktır,
yani vakum meydana gelecektir. Demek oluyor
ki ısı eşanjörü içerisinde kondensi kondenstop
yoluyla tahliye etmek için yeterli basınç bulunmayacaktır. Öyle ki kondens hattı açık bir sona
boşalsa bile kondens ısı eşanjöründen dışarı atılamayacaktır. Eğer gerekli önlemler alınmaz ise
kondens drenaj hattından geri yürüyecek ve ısı
eşanjörü içinde su birikmesi meydana gelecektir.
Sistem kilitlenmesi anında aşağıdaki belirti ve
etkilerden bir kısmı veya tamamı görülebilir:
•

•

•

•

Kondenstop soğuktur veya eşanjör buhar
giriş borusu sıcaklığına göre hissedilebilir
derecede sıcaklığı daha düşüktür.
Kontrol vanasının çalışma şekli dalgalanmaya eğilimlidir, düzenli olarak açık ve kapalı
pozisyonları arasında salınım yapar.
Isı eşanjörünün sekonder akışkanının sıcaklığı ihtiyaçtan veya tahmin edilenden daha
farklıdır.
Isı eşanjörünün dış yüzeylerinde farklı sıcaklık katmanları oluşur. Bu durum ısıtma
bataryaları ve ısıtıcı ünitelerde daha belirgin
olarak fark edilir.
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Eğer sistemde kilitlenme durumu söz konusuysa,
buhar girişine en yakın olan, eşanjörün üst (veya
buhar giriş borusu) kısmı çok sıcak, buna karşın alt kısımlar daha serin hatta soğuk olacaktır.
Aynı zamanda buhar kapanı (kondenstop) da serin veya soğuk olacaktır.
Isı eşanjöründe, sürekli olarak veya aralıklı olarak çatırdama, darbe ve hızlı çarpmayı anımsatan
sesler oluşacaktır. Bazen bu sesler, ısı eşanjörü
veya eşanjöre bağlı ekipmana fiziksel zarar verebilecek koç darbesi (su çekici) ile birleştirilebilir.
Birikmiş kondens içinde yoğuşan sıcak buhar,
özellikle su birikim oranının yükteki değişimlere bağlı olarak farklılaşması ve kontrol vanasının
karakteristiğindeki değişimler (modülasyonu) ile
su çekicine ve gürültülere yola açmaktadır.
Isı eşanjöründen elde edilen ısı miktarı beklenenin altındadır. Proses uygulamalarında, bu durum prosesin rejim sıcaklığına geç ulaşması veya
normal üretim değerlerinde güvenilir şekilde çalışamaması olarak fark edilir.
Genel kural olarak, 100 ºC’nin üzerinde ürün
sıcaklığı ve daha stabil çalışma yükü (özellikle
eşanjörün maksimum kapasitesine yakın) varsa,
sistem kilitlenmesinin oluşma ihtimali daha azdır.
Bununla beraber bazı uygulamalar daha önceki
bölümde anlatılan belirtileri göstermemelerine
karşın sistem kilitlenmesi koşulları altında ça-

lışırlar. Bunlara; uygulamaların sabit ve belirli
yüklerde veya yük değişimlerinin az veya çok
yavaş olduğu durumlarda ve/veya çok dayanıklı
ısı eşanjörü ekipmanının kullanıldığı uygulamalarda rastlanır.
Sistem kilitlenmesi, Şekil 1’de örneği verilmiş,
"sistem kilitlenme grafiği" yardımıyla tahmin
edilebilir. Bu grafik, ısı eşanjörü içinde, maksimum ve minimum ısı yükleri altında buhar geçen yüzeylerde neler olduğunu canlandırmaktadır.
Isıtılacak ürün (sekonder akışkan) debisinin sabit olduğu bir ısı eşanjörü uygulamasında, ısı
transfer miktarı buhar akış sıcaklığına bağlıdır.
Eğer ısıtılan ürün yükü (dolayısıyla dış ısı yükü)
azalırsa, buna bağlı olarak buhar basıncı da azalacaktır. Bu da kontrol vanasının kısılma işlemiyle, yani hem buhar debisinin hem de buhar
basıncının azaltılmasıyla meydana gelecektir.
Buhar basıncı ve sıcaklığının bağlantılı olması
nedeniyle, düşük basınç, düşük sıcaklık anlamına gelmektedir. Bu da ısı yükündeki düşüşü
karşılar.
Şekil 1’de gösterilen kilitlenme grafiği, yük değişimleri ve buhar basıncı/sıcaklığı arasındaki
ilişkiyi göstermektedir. Yatay eksen ısı eşanjörünün tam yükte ısı kapasitesinden (sol tarafta
%100) sıfır yükteki kapasitesine (sağ tarafta %0)
kadar farklı ısı kapasitelerini göstermektedir.

Şekil 1. Sistem kilitlenme grafiği
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2. GIDA FABRİKASI ÖZELİNDE SİSTEM
KİLİTLENMESİ (Stall)
Şekil 2-a’da 4 bar buhar kullanan bir ısı değiştiricinin girişindeki kontrol vanası ve çıkışındaki
buhar kapanı görülmektedir.
Buhar kapanından sonra 5 metrelik bir yükselme
ile dirseklerden ve buhar kapanından sonraki hat
üzerinde bulunan vana/çek valflerden kaynaklanan toplamda 1,6 bar karşı basınç vardır.
Şekil 2-b’den görüleceği üzere kontrol vanasından buhar girişi olmaktadır.
Bu anda termal kameradan tespit edilen sıcaklık
değeri 151 °C'dir.
Aynı anda buhar kapanı sıcaklığı termal kamera
ölçümlerine göre 84,2 °C olarak ölçülmektedir.
Sistemin kilitlenerek kondensin tahliye edilemediği çok net bir şekilde gözlenmektedir.
Yukarıda oluşma şartları detaylı olarak anlatılan
sistem kilitlenmesi durumunun sonucu olarak
kondens sıcaklığı çok düşüktür.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi karşı basıncı yenemeyen kondens eşanjörde kalmıştır.
Isı değiştiricinin giriş tarafı sıcak iken, sistem
kilitlenmesi nedeniyle kondens tahliye edilememiş ve çıkış tarafında sıcaklık 73 °C'de kalmıştır.
İşletmelerde bu durum sıkça gözlenmekte ve
kondens drenaja boşaltılarak uzayan ısınma süresi operatörler tarafından kısaltılmaya çalışılmaktadır. Genellikle yapılan da kondensin drenaja atılması olmaktadır.
Tabii ki bu işlemle ısınma süresi kısaltılsa da su,
kimyasal sarfiyatlarının yanında yakıt enerjisi
de boşa gitmektedir.
Tüm bu yaşananlarla aynı anda eşanjördeki ürün
sıcaklığı düşmekte, kontrolör, kontrol vanasının
açılması için komut vermekte ve açılan kontrol
vanasından giren buhar serpantinlerde boşalamayıp bekleyen kondensi koç darbesi etkisi ile
serpantinlere ve buhar kapanına şiddetle vurdurmaktır.
Fotoğrafta aynı eşanjörden sökülen buhar kapanın şamandırası görülmektedir.

Dikkat edilmesi gereken nokta; buhar kapanı bu
halde buhar kaçırması gerekirken eşanjörde ısınamama nedeniyle by-pass vanasının açık bırakılarak kondensin drenaja atılmasıdır.
Ayrıca tam bu noktada eşanjördeki ürün sıcaklığı düşecek, kontrolör kontrol vanasının açılması
için komut verecek ve açılan kontrol vanasından
giren buhar serpantinlerde boşalamayıp bekleyen kondensi koç darbesi etkisi ile serpantinlere
ve buhar kapanına şiddetle vurduracaktır.
Yandaki fotoğrafta aynı eşanjörden sökülen buhar kapanın şamandırası görülmektedir.
Dikkat edilmesi gereken nokta; kondenstop bu
halde buhar kaçırması gerekirken eşanjörde ısınamama nedeniyle by-pass vanasının açık bırakılarak kondensin drenaja atılmasıdır.
Çiğ Süt CIP İstasyonu bölümünde bulunan eşanjördeki sistem kilitlenmesi, Şekil 3’de hesaplanmıştır. Bu grafik, ısı eşanjörü içinde, maksimum
ve minimum ısı yükleri altında buhar geçen yüzeylerde neler olduğunu canlandırmakta ve göstermektedir.
Isıtılacak sekonder akışkanın debisinin sabit olduğu (işletme için CIP sıcak su hedef sıcaklığı 90
ºC'dir) bir ısı eşanjörü uygulamasında, ısı transfer miktarı buhar akış sıcaklığına bağlıdır. Eğer
dış ısı yükü azalırsa, buna bağlı olarak buhar
basıncı da azaltılmalıdır. Bu da kontrol vanasının kısılma işlemiyle, yani hem buhar debisinin
hem de buhar basıncının azaltılmasıyla sağlanır.
Şekil 3
Buhar basıncı ve sıcaklığının bağlantılı olması
nedeniyle, düşük basınç, düşük sıcaklık anlamına gelmektedir. Bu da ısı yükündeki düşüşü karşılar. Grafikte çizilen bir başka doğru bu durumu
açıklayacaktır, D-E yatay doğrusu kondens hattındaki 1,6 barlık karşı basıncı temsil etmektedir.
E noktası B-B doğrusunun buhar sıcaklık doğrusunu 128 ºC’de kestiği noktadır. Bu nokta karşı
basıncı yenmek için buhar sıcaklığının düştüğü
sıcaklığı göstermektedir.
E noktasından F noktasına dikey olarak inildiğinde, bu durum oluşurken dönüş suyu sıcaklığının 40 ºC olduğu görülür. Aynı eksende daha
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Şekil 2. Gıda fabrikasına ait bir ısı değiştiricinin incelenmesi
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Şekil 3. Çiğ süt CIP istasyonu bölümünde bulunan eşanjördeki sistem kilitlenmesi grafiği

aşağıya inildiğinde ısı yükünün, maksimum ısı
yükünün %70’i olduğu görülmektedir. Isı yükü
%70’nin altına düştüğünde -ki bu durumda dönüş suyu sıcaklığı 40 ºC’nin üstüne çıkmış demektir- kondens tahliyesini karşılayamayacak
basınçta buhar eşanjöre girecektir. İşte bu anda
kondens tahliye edilemeyip serpantinlerde su birikecektir. Su seviyesi yükseldikçe, buharın kaplayacağı alan daralır. Bu durum ısı eşanjörünün
ısıl verimini düşürecektir, sonuç olarak ihtiyacı
karşılamak için şu anda daha yüksek sıcaklıkta
(yani daha yüksek basınçta) buhar gerekmektedir. Kontrol vanası bunu sağlamak için açılacaktır. Kontrol vanasının sağladığı etkiyle denge
durumuna ulaşılır. Eşanjörde belirli miktarda su
birikmesi ile yalnızca buhar alanından kondensi
atmaya yetecek kadar bir buhar basıncıyla çalışmaya devam edecektir. Isı eşanjörü bu durumda
kilitlenme koşullarında çalışacak ve daha önceki
konularda bahsedilen belirti ve etkileri ortaya
koyacaktır. Yani kondens %70 ısı yükünde ser-

pantinde birikmeye başlayacak ve vana bu açıklığın üzerine çıkmadıkça boşalamayacaktır.
Bu durumda ısınma gecikeceği gibi serpantinde biriken suyun, kontrol vanasının açılmasıyla
birlikte koç darbesi şeklinde serpantin ve buhar
kapanı dâhil armatürlere zarar verdiğini bilmekteyiz.
İşletmelerde operatörlerin bu etkilerden kurtulmak ve hızlı bir ısınma için ne yazık ki buhar
kapanı çıkışını drenaja bile verdikleri görülmektedir. Oransal kontrol vanasının kısmi açık olmasına rağmen karşı basınçtan dolayı kondensin
boşalamadığı durumlarda pompa–kondenstop
cihazı kullanılması tavsiye edilmektedir (Şekil
4). Buhar basıncının karşı basıncı yendiği kontrol vanası açıklıklarında bu cihaz kondenstop
gibi çalışacak ancak karşı basıncın yenilemediği
durumlarda otomatik olarak kondens pompası
devreye girecek ve kondens eşanjörden tahliye
edilecektir.
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Şekil 4. Pompa-kondenstop cihazı

Tipik bir uygulama şekillerde gösterilmektedir.
Buhar boşluğundaki buhar basıncının geri tepkinin altına düşmesine izin veren, ancak yoğuşmanın yerçekimiyle bir pompa-kondenstop düzenine boşaltılabileceği tesisat çözümleri:
Açık sistem (birlikte monte edilmiş bir pompa
ve kondenstopu): Bu yöntemde bir adet eşanjör
çıkışındaki kondenstopların tahliye ettiği kondens toplanarak merkezi bir şekilde kondens
tahliyesi buhar gücüyle tahriklenen bir kondens
pompası ile yapılmaktadır.
Kapalı sistem (sabit akışlı eşanjörlü bir pompakapanı): Bu yöntemde bir adet eşanjör çıkışındaki kondenstop yerine, kondens tahliyesi, buhar
gücüyle tahriklenen bir pompa-kondenstop ile
yapılmaktadır.
3. SONUÇ
Bu çalışmada ısı değiştiricilerinde karşı basınçlardan dolayı sisteme buhar girmesine rağmen
kondensin boşalamama durumu ve sebepleri
üzerinde durulmuştur. Aslında hemen her eşanjörde rastlanan ve pek farkında olunmayan bu
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durumun etkileri kalıcı hasarlara ve yakıt tüketimine yol açmaktadır.
Hedef sıcaklığa yaklaştıkça kontrol vanasının
kısması ile birlikte serpantin giriş basıncının
düşmesi ve karşı basınçtan dolayı kondensin boşalamadığı durumlarda "pompa" kullanılması
tavsiye edilmektedir. Bu sayede karşı basıncın
yenilemediği durumlarda otomatik olarak kondens pompası devreye girecek ve kondens eşanjörden tahliye edilecektir.
Bu çalışma ile bir farkındalık oluşturularak çözümün ne kadar kolay olduğu anlatılmaya gayret
edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] www.tesisat.org.
[2] Ian Fleming, Optimising Steam Systems:
Part II and Steam-Engineering-Tutorials.
[3] Arı Armaturen, Germany Articles.
[4] Ayvaz Endüstriyel Mamüller Kondenstop El
Kitabı.

Tesisat Mühendisliği - Sayı 161 - Eylül/Ekim 2017

Tesisat-161-23102017.indd 44

25.10.2017 13:58:48

MAKALE

Bütünleşik Yapılar İçin Enerji Etkin Mekanik
Sistem Tasarımı Metodolojisi ve Örnek
Uygulama
Mehmet Ziya SÖĞÜT
Doç. Dr.
Anadolu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Eskişehir
mzsogut@gmail.com

T. Hikmet KARAKOÇ
Prof. Dr.
Anadolu Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü
Eskişehir
hkarakoc@anadolu.edu.tr

Hamit MUTLU
Mekanik Proje Mühendislik
Bursa
hamit@mekanikproje.com.tr

ÖZ
Bu çalışmada, çok yapılı bütünleşik bir kurumsal yerleşkenin ısı kaynaklı enerji
sistemi için geliştirilmiş, maliyet etkin ve enerjide verimli bir mekanik sistem
tasarım ve uygulama süreci incelenmiştir. Söz konusu yerleşke, yerleşim alanlarından uzak birincil kaynak akışının olmadığı bir bölgededir. Çalışmada öncelikle proje etkinliği yönüyle bir metodoloji tanımlanmış ve proje adımları, sistem
seçim kriterleri ile birlikte enerji ve maliyet analiz yöntemleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu uygulanan metodoloji ile birlikte, bu tür kurumsal yerleşkeler için bir
ilk özelliği olacak, farklı bir su kaynaklı ısı pompası uygulaması, bina talep yönetimi esas alınarak geliştirilmiş enerji etkin lokal çözümlerle tasarım modelleri
tanımlanmıştır. Yapılan süreç analizlerinde kaynak tercihleri, sistem tercihinin
farklı kaynak türlerindeki etkileri, enerji tüketim performanslarıyla birlikte ayrı
ayrı ele alınmıştır. Yapılan analizlerde, önerilen model sürdürülebilir bir yapı
oluştururken, Isı pompalı tercihine göre, enerji tüketim maliyeti yönüyle fuel-oil
yakıtlı sisteminin 3,4; LNG yakıtlı sisteminin 2,8 ve doğal gaz yakıtlı sistemini ise
1,6 kat daha yüksek bir tüketim maliyetine sahip olduğu görülmüştür.
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Energy Efficient Mechanical System Design
Methodology for Integrated Structures and a
Case Study
ABSTRACT
In this study, a cost effective and energy efficient mechanical system design and
application process developed for a heat source energy system of a multi-built integrated institutional settlement was been investigated. The campus is a district,
where there is no primary source stream, away from settlements. In the study,
firstly, a methodology was defined in terms of project activity and the project
steps, system selection criteria and energy and cost analysis methods were determined separately. Along with this applied methodology, a different water source
heat pump application, which will be a first feature for such institutional settlements, was developed based on building demand management and design models
were defined with energy efficient local solutions. In the process analysis made,
resource preferences were considered separately with the system preferences in
different resource types, energy consumption performances. In these analyses,
while the proposed model creates a sustainable structure, the heat pump option
of the cost of energy consumption was found to be 3,4 times higher for the fuel
oil system, 2,8 times for the LNG fuel system and 1,6 times higher for the natural
gas fuel system.
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1. GİRİŞ
Türkiye’de genel enerjinin %23’ü sanayide,
%24’ü konutlarda, %30’u çevrim sektöründe ve
%19’u ulaşım sektöründe tüketilmektedir [1]. Binalarda kullanılan enerjinin, toplam enerji tüketimindeki payının büyüklüğü ve bunun önemli
bir kısmının da ısıtmada kullanıldığı göz önüne
alınırsa, ısıtma sistemlerinde verimliliğin arttırılması, ısıtmadan kaynaklı oluşan hava kirliliğinin önlenmesi, büyük önem taşımaktadır. Enerji
verimliliğini temel alan bina teknolojilerinde
sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı
önem kazanmıştır. Bu amaçla binalarda düşük
sıcaklıkta ısıtma, yüksek sıcaklıkta soğutma
sistemlerinin geliştirilmesi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı için gerekli bir ön koşul
olarak kabul edilmiştir. Bu parametrelere bağlı
olarak binalarda enerji talebinin temiz, konforlu
ve sağlıklı bir çevreyle sağlanması hedeflenmiştir. Bu nedenle ısıtma sistemlerinin tercihinde
seçim kriterlerinde verimlilik ve çevre parametrelerinin de dikkate alınması önem kazanmıştır.
Kyoto Protokolü'nden bu yana, özellikle fosil
kaynaklı enerji tüketimlerinin neden olduğu
çevresel tehditlerle birlikte, toplumsal farkındalığın gelişmesi, bina sektöründe enerji verimliliğinin geliştirilmesi, düşük karbon teknolojilerinin kullanılması daha yaygın bir hal almıştır.
Nitekim uluslararası enerji ajansının geliştirdiği
kamu ve bina sistemleri programında enerji dönüşümünü hedefleyen çalışmada (LowEx) uluslararası düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleri araştırma programı (Annex 37), önemli bir bölümü
oluşturmaktadır. Bu program amaçlarını doğrudan binalarda ısıtma soğutma için daha verimli
düşük sıcaklıklı ısıtma sistemlerinin kullanımının özendirilmesiyle enerjinin rasyonel kullanımına katkıda bulunmak olarak tanımlanmıştır.
Ayrıca sürdürülebilir çevre ve bina teknolojilerinde aktif ve pasif sistem uygulamalarında düşük ekserji yaklaşımlarının oluşmasına da ortam
yaratmıştır. Özellikle çevresel etkilerin ve enerji
maliyetlerinin azaltılması amacıyla, bina ısıtma
ve soğutma sistem uygulamalarında düşük değerli enerji kaynaklarının tercih edilmesini bir
gereklilik olarak sunmuştur [2, 3].
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Yerleşkeler veya bütünleşik yapılar çoğunluğu
kamuya ait olan kompleks yapılar olarak değerlendirilir. Bu yapılarda, 50’li yıllardan itibaren
binaları ve tesislerin enerji çözümlemelerine ilişkin uygulamalarda bölgesel bütünleşik çözümlerin yaygın olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Bu sistem çözümlerinde, başta sınırlı çevresel
etkiler, ısı sistemlerinin, yakıt tüketimlerinin
kontrolü ve yangın, patlama gibi tehditlerin bina
yerleşimlerinden uzak tutulması gibi avantajlar
göz önüne alınmış ve bölgesel çözümler en verimli ve ekonomik sistemler olarak uygulanmıştır. Ancak çoğunluğu katı yakıt yakma sistemleri
için tercih edilmiş bu uygulamalarda, enerjinin
verimli kullanılmaması yanında, zom kontrollerinde yaşanan problemler, enerji sistem teknolojilerinin verimsizliği, sistemlerde otomasyon ve
kontrol yetersizlikleri, etkin bir enerji yönetim
sisteminin kurulmaması temel problemler olarak
sayılabilir. Bu problemlere, ısıtma sistemlerinde
hat kayıpları ve yalıtım problemleri de eklenebilir [4]. Bu tür yapılarda proje süreçlerinde ise,
öncelikle taleple ilişkili olsa da, kamuda tip proje
uygulamaları, standartların mevcut fosil yakıtlara bağlı primer devreyi tanımlayan basit çözüm
yöntemleri, olası büyüme öngörüleri ile birlikte
talepten büyük sistem seçimleri kötü uygulamaların nedenleri olarak görülebilir.
Son yıllarda düşük karbon teknolojilerinin geliştirilmesi, yapı standartlarında düşük karbon
veya sıfır karbon standartlarının devreye girmesi, enerji verimliliğinde LEED energy star gibi
bağımsız değerlendirme ve sertifika programlarının hayata geçmesi, temelde bütünleşik yapılar
için enerji sistem tasarımı ve uygulama kriterlerini değiştirmiştir. Özellikle enerji maliyetlerinin etkileri, teknolojinin getirdiği avantajlar
ile birlikte, talebin kontrol altına alınabileceği
yönetim sistemleri, başta mekanik sistemler olmak üzere tüm yapılarda uygulanabilir, enerji
verimliliği yüksek bir sistem tasarım çalışmasını desteklemiştir. Bu yönü ile bu çalışma, mekanik proje süreçleri için temel bir algoritma
geliştirmiştir. Çalışmada bir bütünleşik yapı için
yönetilebilir enerji etkin ve düşük karbon teknolojisinin kullanıldığı mekanik sistem tasarımı ve
analizleri sunulmuştur. Bu kapsamda öncelikle
bütünleşik yapı kavramı tanımlanmalıdır.
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2. BÜTÜNLEŞİK YAPILAR
Modern dünyada konfor talebi, yüksek performanslı bina teknolojilerinin geliştirilmesine
ortam yaratmıştır. Bu, bina mimarilerinde bir
gelişme yaratmakla birlikte, binalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitlenmesi, enerji sistemlerinde düşük karbon teknolojilerini ön plana
çıkartmıştır. Bu koşul mimaride olduğu gibi mekanik sistem tasarımında da bütünleşik sistem
yaklaşımını ön plana çıkartmıştır. Bu kapsamda
bir tasarım süreci doğrudan, bina tipolojisi ile
birlikte konfor şartları, çevresel etkenlere bağlı
olarak hedeflerin doğru tanımlanmasına bağlıdır [5].
Bütünleşik yapılarda mekanik proje tasarımı
tıpkı mimaride olduğu gibi, tüm bileşenleri ve
oyuncuları ile birlikte, enerji etkin bir çözümü
öne çıkartır. Bu kapsamda tasarım sürecinde
de en az işgücü ve zaman kaybı dikkate alınarak çalışılmalıdır. Bütünleşik tasarım kısaca,
mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisatı gibi
tüm bileşenlerin bütünleşik tasarımı olarak ifade edilir. Bu kapsamda mekanik sistemlerde, ısı
taleplerinin konfor şartlarına bağlı oldukça düşük seviyede tutulması, yenilenebilir enerji payının yükseltilmesi, net sıfır enerji hedeflerine
yaklaşabilecek bütüncül bir yapı oluşturulması
hedeflenmiştir. Bu yaklaşım son yıllarda LEED
gibi pek çok değerlendirme sertifikasyon programıyla tanımlansa da, yeşil bina konsepti, düşük karbon ve sıfır karbon binalar olmak üzere

pek çok türü görülebilir. Bu kapsamda bütünleşik bina konsepti Şekil 1’de görüleceği gibi tüm
katılımcıların birbiriyle etkileşimde olduğu bir
yaklaşım geliştirir.
3. MEKANİK PROJE TASARIM
METODOLOJİSİ
Bütünleşik yapı süreçlerinde mimari tasarımdan
sonra konfor parametrelerinin karşılanması için
en önemli aşama mekanik sistem tasarımıdır. Bu
süreç binanın yaşam döngüsünde en önemli işlem olarak görülebilir. Özellikle binalarda enerji
maliyet ilişkisi esas alındığında, ömür sürecinde
toplam enerji maliyetlerin yaklaşık %83’ü kullanım ile ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda mekanik tasarım kriterlerinin doğru
tanımlanması ve enerji etkin bir proje yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.
Proje tasarımı, gerçekte pek çok disiplini içinde
barındıran bir mühendislik sürecidir. Projenin en
temel kuralı uygulanabilir ve maliyet etkin olması olarak görülmelidir. Projenin hayalden çok
mevcut teknolojilerle şekillendirilmesi ve yapı
maliyet etkinliğini koruması da istenebilecek temel bir konudur. Bunların bütüncül değerlendirilmesi, proje tasarımında Şekil 2’de verilen bazı
temel kriterleri öne çıkartmıştır.

Şekil 2. Proje tasarım süreçleri için temel adımlar

Şekil 1 Bütünleşik yapı tasarım modeli [6, 7]

Yerel ulusal ve uluslararası standartlar, kurallar,
kanunlar ve kabullerin getirdiği zorunluluklar,
yapı mimarisinin mevcut çevre koşullarında
ihtiyaçları, yapı fiziğinde mekanik sistemden
beklenen hedefler, teknolojinin ve maliyetlerin
getirdiği tasarım sınırlamaları, projecinin güvenirliliği ve yetkinliği ile birlikte bir bütün olarak
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ele alınmalıdır. Bu yönüyle bir projecinin tanımlanması ve projenin güvenilirliğinin sağlanması
ilk aşama olarak değerlendirilebilir.
Pek çok mühendislik proje çalışmalarında, basit
temel kabuller ile başlanır. Özellikle bütünleşik
yapılar için tip proje uygulamalarında benzer uygulamalar veya arşiv proje geçmişinden yararlanılır. Oysa her proje uygulaması kendine özgün
özellikler gösterir ve örneğin konfor kriterleri,
çevre şartları değişir. Her proje sürecinin başlangıcında yapı koşullarını tanımlayan gerçek
veriler üzerinden yapılması proje etkinliği ve
verimliliği açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda her proje tasarımı bir metodolojik uygulama gerektirir. Bu çalışmada yapılan proje sunumu Şekil 3’de geliştirilen metodolojik yöntemle
sunulmuştur.

Gerçekte mekanik proje tasarım süreçlerinde kalıp olarak tanımlanmış bir yapı bulunmamaktadır. Bu öncelikle projecinin yeteneklerine, müşteri taleplerine ve maliyet etkinliğine bağlıdır.
Ancak tüm sınırlamalara rağmen, enerji etkin
bir proje tasarımı, yaratıcı zeka ürünü olarak görülmelidir. Bütünleşik yapılarda enerji sistem dizaynı öncelikle bir takım çalışması olarak planlanmalıdır. Özellikle Şekil 3’te tanımlanan akış
şemasında, mimari yük değerleri ve buna bağlı
kaynak tercihleri, tasarımda geri dönüşlerin
yapılmasını ve proje adımlarının tekrar gözden
geçirilmesini sağlar. Tüm bu süreçlerden sonra
sistem seçimi ve proje çizim süreçleri başlar.
Bütünleşik yapılarda proje kriterleri, çevresel
etkiler veya iklimsel veriler, mimari özellikler
ve kaynak tercihleri önemlidir. Bu özellikler bir
matris ile şekillendirilebilir (Şekil 4).

Şekil 3. Tasarım metodolojisi

Şekil 4. Bina parametreleri matrisi
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Bütünleşik yapılar için bir mekanik proje sürecinde her yapı bileşeni gereksinimlerine bağlı
olarak ayrı ayrı sorgulanmalıdır. Yapı bileşenlerinde bir yük analizi yapmadan önce sahada
detaylı değerlendirmeler ile birlikte bina parametreleri bütüncül ele alınmalıdır. Yerleşkelerin
iç ve dış hava koşulları, bütün bina modüllerinin
yük analizlerini doğrudan etkileyecektir. Proje
çizim sürecinden önce yukarıdaki matris çalışmaları bize sistem tercihinde önemli avantajlar
sağlayacaktır. Proje çizim sürecinden önce tasarım yapısı şekillendirilerek sınır şartlar tanımlanmalıdır. Bunlar seçilecek sistem için işletme
ve yük analizlerini de içerebilir. Ancak bu projenin ve çevrenin temel kriterleri ile birlikte değerlendirilmelidir.
Proje takımı bu tercihlerinde enerji verimliliğini ve buna bağlı emisyon salınım potansiyellerini de tanımlayarak, seçilecek sistem için tasarım yapısı ve hedef değerleri belirlenmelidir.
Bu kapsamda, proje takımı zorunluluklardan

başlayarak kapsam ve sınırları, mekanik sistem
tercihinin gereklilikleri için parametreleri, sınır
şartlarını ve teknoloji tercihlerini belirlemelidir.
Şekil 4’de bütünleşik yapı mekanik sistem tasarım yapısı ve hedef değerlendirmelere ilişkin
akış şeması verilmiştir.
4. ÖRNEK PROJE TASARIM SÜRECİ
Mekanik proje tasarımında enerji etkin bir çözüm üretmek bir bütünleşik yapı proje, tasarım
metodolojisine bağlı olarak uygulanmıştır. Bu
kapsamda enerji etkin bir tasarım için öncelikle
proje teklifiyle birlikte proje yönetimi oluşturulmuş ve ön bilgiler toplanmıştır. Proje, Eskişehir
il sınırları içinde, bir bütünleşik yapı özelliğinde birçok yapı bileşeninden meydana gelen bir
araştırma ve mükemmeliyet merkezi projesidir.
Bu kapsamda mimari yerleşke planı içinde, eğitim binaları, uygulama binaları, sosyal tesis binaları, destek hizmet binaları, yönetim binası ve
güvenlik binalarından meydana gelmiş yaklaşık

Şekil 5. Bir Mekanik sistem için tasarım yapısı ve hedef değerlendirmeleri
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12.000 m2 inşaat alanına sahip bir yerleşkedir.
Binalar yönetim, idari, eğitim ve sosyal binalar
yanında, atölye işlemleri, yapısal faaliyet alanları ve güvenlik hizmetleri gibi işlevlerle de sınıflandırabilir. Yerleşkenin yapımı, yerleşim
alanlarında uzak, ana ulaşım hatlarına mesafeli
bir bölgede tasarlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle temel enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında
önemli bir problem tespit edilmiştir. Yerleşkenin özellikle enerji talebinin karşılanmasında,
öncelikle depolanabilecek alan imkânı da değerlendirilerek doğal gaz, LNG (sıvı doğal gaz),
CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), 4 nolu fuel-oil ve
kömür olmak üzere dört yakıt kaynağı değerlendirilmiştir. Ancak tüm kaynakların yerleşkeye
getirilmesi önemli bir maliyet ve çevre problemlerini de ihtiva etmektedir. Bu kaynaklar için alternatifler değerlendirilmiş ve bölgedeki su kaynakları incelenmiştir. Eskişehir il sınırı içinde,
Porsuk havzasında yer almakla birlikte, zemin
suyunun statik yüksekliğinin az olduğu bilinmektedir. Ancak yerleşke sınırları içinde, yer altı
su kaynaklarının durumunu incelemek üzere lokal sondajlar yapılmıştır. Özellikle tespit edilen
üç kuyu bilgilerine göre, yeraltı su rezervlerinin
bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceği görülmüştür. Bu kapsamda öncelikle enerji kaynağı
olarak su rezervlerine ilişkin resistive raporu
elde edilmiştir. Böylelikle, suyun çıkarılacağı ve
re-enjekte edilecek kuyuların yerleri ve özellikleri belirlenmiştir. Veri toplama ve sınıflandırma
süreci, saha verileri, mimari yapı verileri ve çevre verileri olarak üç sınıfta değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda, mevcut bina yapıları, bina matrisi
dikkate alınarak, mimari kat projeleri ve mekanik raporların hazırlanması da ayrı bir süreç olarak devam etmiştir.
Süreç yönetiminde yerleşke için en etkin enerji
sistem çözümünün, su kaynaklı ısı pompası (su
kaynaklı VRV/VRF ) uygulaması olduğu görülmüştür. Ancak veri analizlerinde, diğer yakıtlar
ile birlikte karşılaştırmalı analizler de yapılmıştır. Çalışmada COP’si 5,79 ile 6,90 olan bir nite-
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lik referans alınmıştır. Proje süreci ve analizlerin sonuçları aşağıda tanımlanmıştır. Buna göre
tasarım metodolojisinin her bir süreci aşağıdaki
gibi gerçekleşmiştir.
Enerji verimliliğini temel alan proje süreçlerinde mekanik sistemin en önemli verimlilik kriteri
yakıt tercihi ve sistem seçimidir. Nitekim bu projede dört farklı kaynak için, yük hesaplamalarına
bağlı enerji ve maliyet analizleri ayrı ayrı yapılmıştır. Binaların ısıtılması için proje değerleri;
dış hava sıcaklığı -12 °C, iç ortam sıcaklığı 22
°C, kullanma sıcak suyu için şebeke su sıcaklığı
10 °C, kullanma sıcak suyu 45 °C, yüksek tavanlı destek hizmetleri binası için sıcak sulu radyant
ısıtma sistemi için sudan suya ısı pompası çıkış
suyu sıcaklığı 70 °C, iç ortam sıcaklığı 20 °C
olarak alınmıştır. Toplam ısı yük ihtiyaçları dikkate alınarak sistemin yakıt ve maliyet analizleri
yapılmıştır. Bu kapsamda toplam yakıt tüketimi;

My =

Q yu
Hu.η cihaz

dir. Burada, Hu yakıtın alt ısıl değeri, ηcihaz ise ısı
kaynağının ısıl verimi olarak tanımlanır [8, 9].
Mevcut yerleşkenin Ekim ve Nisan dönemini baz
alan ısı hesaplamaları üzerinden tercih edilen
doğal gaz, fuel-oil ve LNG için sistemin enerji
talebi esas alınarak bir değerlendirme Tablo 2’de
verilmiştir.
Yapılan sistem analizlerinde her bir sistemin talep edilen ısı yükü için enerji maliyet analizleri
ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan performans ve
maliyet analizlerinde VRV/VRF sistem tercihinin etkinliği öne çıkmıştır. Buna göre analizlerde enerji maliyetlerinin ısıl verimlerine bağlı
olarak VRV/VRF sistemi temel alınarak, karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Yerleşkenin ısıl
ihtiyacının karşılanması için, yakıt türüne göre
VRV/VRF sistemi ile karşılaştırmalı maliyet dağılımları Şekil 6’da verilmiştir.
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Tablo 1. Örnek Proje Tasarım Aşamaları
Süreç
Veri toplama ve
sınıflandırma

Faaliyet
Müşteri talepleri
Yasal sınırların tanımlanması
Saha verilerinin alınması

Süreç tanımlama

Bina yapılarının tanımlanması
Proje ekibinin tanımlanması
Yapıların tanımlanması

Sistem Tanımlama

Kaynak uygunluğu

Enerji sistem tercihi
Mimari Plan - Kesitler Vaziyet Planı
ve Görünüşler
Kat planları
Kesit ve Görünüşler
Hedef sınırlarının
Konfor şartları
şekillendirilmesi
Kontrol sistemleri
Kaynakların tanımlan- Su kaynakları
ması
Isı
Elektrik
Lokal yüklerin tanım- Isı kayıpları ve kazançlarılanması
nın hesaplanması
İklimlendirme ve havalandırma yükleri
Temiz ve Pis su hesapları

Bina yüklerinin
hesaplanması

Sistem seçimi

Yangın Sistemleri
Bina enerji ihtiyaçlarının
tanımlanması
Yerleşkenin toplam yüklerinin tanımlanması
Yakıt türlerine göre karşılaştırmalı analizler
İklimlendirme sistem
seçimi

Yangın sistem seçimi
Isı kaynak seçimi
Cihaz seçimleri

Uygulama Projeleri

Her sistem için kat planlarının çizilmesi
Kolan şemaları
Detay uygulama projeleri

Açıklamalar
Konfor açısından uygun - kolay işletilebilir ve enerji ekonomisi yapan mekanik
tesisat sistemi
BEP Yönetmeliği - Mekanik Tesisat Projeleri Hazırlama Esasları. Uluslararası
standartlar
Mevcutta kullanılabilecek yakıt türleri incelendi. Topografik veriler alındı. Vaziyet planı incelendi. Resistive rapor alındı. Elektrik alt yapısı incelendi.
Proje üzerinden 6 farklı bina yapısı tanımlandı. Mekanik Tesisat ihtiyaç listeleri
belirlendi.
Mekanik tesisat hesapların yapılması tasarım yapılmasında çalışacak tasarım
ekibin tanımlanması yapıldı. 2 adet Makine Mühendisi ve 4 adet teknik ressam
ile yapılması kararlaştırıldı.
Yapılar betonarme yapılar ile çelik konstrüksiyon yapılardan oluştuğu tespit
edildi.
Yerleşke için Doğal gaz, LNG(Sıvı doğal gaz), CNG(Sıkıştırılmış Doğal Gaz), 4 nolu
fuel-oil ve kömür için değerlendirme yapıldı.
Yeraltı su rezervlerine ilişkin resistive raporu alındı. Yeterli debide ve uygun
sıcaklıklarda su olduğu tespit edildi. Yeraltı suyunun alınacağı kuyular ve reenjekte edilecek kuyular belirlendi.
Yapılan değerlendirmede su rezervlerinin Su Kaynaklı Isı Pompası için uygun
olduğuna karar verildi.
Mimari ofisin tasarlamış olduğu kat planları alındı. Mahal tanımlamaları yapıldı.
Kesit ve görünüşler temin edildi. Mahal yükseklikleri tanımlandı.
Yaz ve Kış Proje sıcaklık ve nem değerleri mahal özelliklerine göre yapıldı tespit
edildi.
Sıcaklık ve nem değerlerine göre kontrol yapılacağı karar verildi.
Yeterli miktarda yeraltı suyu bulunmaktadır.
Resistive raporuna göre yeraltı su sıcaklığı 17-21 °C arasında
Yeterli şebeke elektrik kaynağı mevcut
Hourly Analiys Program ile ısı kayıp kazanç hesapları yapılmıştır.
ASHRAE Standartları'na uygun olarak taze hava debileri belirlenmiştir.
Bina ve kullanım özelliklerine göre Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları kullanılmıştır.
Yangın Yönetmeliğine göre yangından korunma projeleri tasarlanmıştır.
Hesaplar yapılarak toplam ısı ve soğutma ile beraber havalandırma değerleri
belirlenmiştir.
Meteonorm programı vasıtası ile Eskişehir iline ait saat – saat sıcaklıklara göre
değerler elde edilmiştir. Bu değerlere göre toplam ısıtma değerleri hesap
edilmiştir.
Su kaynaklı ısıtma ve soğutma sistemi Doğal gazlı ısıtma sistemine göre %83
daha az yakıt yakmaktadır.
Bina genelinde Sistem olarak Su Kaynaklı VRV/VRF sistemi ile ısıtma ve soğutma sistemi seçilmiştir. Kullanma sıcak suyu üretmek için sudan suya ısı pompası
ile gerçekleştirilmiştir.
Havalandırma sistemi olarak havadan havaya ısı pompası ile teçhiz edilmiş,
rotor tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları ile taze hava beslemesi ve
egzost havalandırma yapılması tasarlanmıştır.
Binada Harici Hidrant sistemi, Mahallerde otomatik Yağmurlama başlığı, Yangın
dolapları ile korunması sağlanmıştır.
Su Kaynağı – Elektrik
Su kaynaklı VRV/VRF sistemleri ile ısıtma ve soğutma Sudan suya ısı pompaları
ile kullanma sıcak suyu eldesi Sudan Suya ısı pompası ile tavandan sıcak su ile
radyant ısıtma
Her mekanik tesisat planlamaları yapılmıştır.
Kolon şeması ve akış şemaları tasarlanmıştır.
Olması gereken detay resimleri projeye eklenmiştir.
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Tablo 2. Yakıt Türlerine Bağlı Enerji Ve Maliyet Analizleri
Parametreler
Yakıt Türü
Doğal gaz
Isıtma Sistemi
Isıtma Dönemi Yıllık Enerji Miktarı (Kwh)
918.316
3
8250
Alt ısıl değerler (Kcal/m )
9,59
(Kw/m3)
Verim (%)
95
100.765,80
Harcanan enerji türleri (m3)
1,1
Doğal gaz birim fiyatı (TL/m3)
Isıtma maliyetleri (TL)
110.653,16

Özellikler
Fuel-oil
Sıcak Su
918.316
9875
11,48
80
99.968,60
2,09
208.934,37

LNG
918.316
8250
9,59
83
102.932,80
1,6
164.599,74

Şekil 6. Yakıtların mevsimsel maliyet dağılımları

Yakıtların mevsimsel maliyet dağılımları incelendiğinde VRV/VRF tercihi, referans alınan
doğal gaza göre %45,38, fuel-oil 4 numara yakıt
için %71,07 ve LNG’ye göre ise %63,28 daha verimli olduğu görülmektedir. Benzer analiz yakıtın CO2 emisyon salınım potansiyeli de dikkate
alınarak yapılmıştır. Buna göre, VRV/VRF sisteminde elektrik enerji tüketimi esas alındığında,
doğal gaz tercihine göre %61, sıvı yakıt tercihine
göre ise yaklaşık %75,33 bir tasarruf dikkat çekmektedir.
Mevcut proje yaklaşımı metodolojisi sistem tercihi ile birlikte tüm sistem bileşenleri için teknolojinin değerlendirilebileceği bir yaklaşım
sunmaktadır. Proje kapsamında eğitim merkezi
yüksek tavan yüksekliğine sahiptir ve ısıtıcı ih-
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tiyacı mevcut VRV/VRF sistemiyle uyumlu ve
verimli çalışabilecek bir ısıtıcı tercihini zorlamıştır. Bu kapsamda projede radyant ısı uygulamaları öne çıkmıştır. Ancak ısı kaynağı olarak
ısı pompası tercihi, bu teknolojide radyant panel
uygulamasını öne çıkartmış ve geleneksel yöntemlerle karşılaştırmalı analizler geliştirilmiştir.
Radyant panel uygulamasının özellikle bu tür
yüksek yapılarda, ısıl konfor şartlarının yerine
getirilmesinde daha etkin bir yaklaşım olduğu
da görülmüştür. Şekil 7’de bu uygulamanın konfor kriteri değerlendirilmiştir.
Tavandan ısıtma uygulamaları kapsamında değerlendirilse de günümüzde malzeme teknolojisinin gelişmesiyle birlikte radyal etki verimliliği
daha da geliştirmiştir. Bir L boru uzunluğu için
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Şekil 7. Yüksek tavanlı yapılarda ısı tercihine bağlı sıcaklık dağılımları

radyant sistem yükü aşağıdaki denklem yardımıyla elde edilir.

Qboru
=

2nL
.(t1 − t 2)
1
t2
ln
λ boru t1

dir. Burada t1 ve t2 borunun iç ve dış yüzey sıcaklığıdır. Radyant sistem için DIN V18599
Standardı'na göre toplam ek yük etkisi, sistemin
aylık ısı talebiyle birlikte aşağıdaki gibi değerlendirilir [10, 11].

 fradyant. f int . fh 
=
Qh , x 
− 1 .(α .Qh)
η h , ce



Burada f radyant, f int ve f h sırasıyla, radyant etki faktörü, aralıklı çalışma faktörü ve hidrolik dengeleme faktörüdür. ηh,ce toplam ortam ısı transfer
verimi, Qh aylık ısı ihtiyacı ve α akışkan faktörü
su için 0,031 ve hava için 0,4'tür. Toplam ortam
ısı verimi;

η h, ce =

1
4 − (η L + η c + η b )

ile tanımlanır. Burada ηL, ηc ve ηb sırasıyla dikey
hava sıcaklığı verimi, ortam sıcaklığı düzenleme
verimi ve dış yüzeylerde oluşan ısı kaybı verimidir [10, 11]. Bu kapsamda mevcut yapı üzerinde
kapasite hesaplamalarına göre yapı tasarımı Şekil 8’de verildiği gibi yapılmıştır.

Şekil 8. Radyant sıcak su uygulama kat planı
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Tablo 3. Karşılaştırmalı Maliyet Analizleri
Doğal gaz
Toplam ısıtma enerji
Harcanan doğal gaz
Verim
Doğal gaz birim fiyatı
Isıtma doğal gaz tutarı
Maliyet Farkı TL
Maliyet Tasarrufu

TAVANDAN ISITMA (SICAK SULU RADYANT SİSTEMİ)
Birimler
VRV/VRF
Birimler
kWh
498.422,94 Toplam ısıtma enerji
kWh
54.691,38 Elektrik değeri
kWh
m3
%
95 Elektrik birim fiyatı
TL/kWh
1,1 Toplam elektrik tüketimi TL
TL/m3
TL
60057,82176
9.637,98
16%

Yapılan proje çalışmasında seçilen bu tercihin
enerji verimliliği yönüyle değerlendirilmesi
de çalışılmıştır. Bu kapsamda enerji analizleri,
mevcut yapının doğal gaz ile ısıtma parametreleri değerlendirilerek bir kış sezonu için analiz
edilmiştir. Buna göre sulu VRV/VRF ile doğal
gaz analiz yükleri Tablo 3’de verilmiştir.
Bu analizlere özellikle doğal gazın işletme süreçlerinde ek enerji ve bakım maliyetleri eklenmemiştir. Bu yönüyle Sulu VRV/VRF tercihinin
avantajı bu kapsamda beklenenden daha fazla
olacaktır.
5. SONUÇ
Bu çalışmarü bütünleşik yapı özelliği gösteren
yerleşkeler için öncellikle enerji verimliliğini
temel alan mühendislik yaklaşımı için bir metodolojik çalışma geliştirmiştir. Bu kapsamda geliştirilen metodoloji, yerleşkenin mekanik sistem
tasarımında enerji etkin bir çözümün geliştirilmesi için kullanılmıştır. Çalışma bütünleşik bir
yapı analizinde aşağıdaki sonuçları sağlamıştır.
•

Enerji etkin sistem seçimi ve uygulamasında süreç ve maliyet açısından etkin bir sonuç
elde edilmiştir.

•

Yapının doğru analizi sonucu sistem seçiminde, doğal gaza göre %45,38, fuel-oil 4
numara yakıt için %71,07 ve LNG’ye göre
ise %63,28 daha enerji etkin bir yöntem ortaya çıkmıştır.

•
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Sistem kontrolü ve sürekliliğinde enerji etkin kontrol imkânı sağlanmıştır.

498.422,94
124605,7353
0,404635
50.419,84

•

Zon kontrollerinde enerji etkin çözümlerin
geliştirilmesini kolaylaşmıştır.

•

Örneğin radyant su sistemi ile %16’lık tasarruf sağlanmıştır.

Mekanik sistem tasarımı enerji etkin çözümler
için bina sektöründe en önemli süreçtir. Bu çalışma düşük karbon teknolojiler olmak üzere,
enerji etkin çözümlerde mühendislikler için bir
yöntem olarak değerlendirilmelidir.
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Fotovoltaik Termal Kolektör Sisteminin Analizi
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Çevreye atılan atık ısının kullanılması ve hücre sıcaklığının düşürülerek elektrik verimliliğinin arttırılması için tasarlanmış fotovoltaik/termal (PV/T) kolektörler üzerine
yapılan çalışmalar artmıştır. Bu çalışmada, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın elektrik ihtiyacının bir sıvılı PV/T sisteminden karşılaması
için tasarlanan sistemin simülasyonu üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. PV/T
sisteminde üretilen termal enerji bir ısı değiştiricisi aracılığı ile su ısıtılmasında değerlendirilmiştir. Sistem tasarımı, Kırklareli 2012 hava verileri ve Kırklareli Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın 2012 yılı elektrik tüketim miktarı baz
alınarak, TRNSYS; "Transient System Simulation" programında yapılmıştır.
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Analysis of Photovoltaic Thermal Collector
System
ABSTRACT
Studies on Photovoltaic / Thermal (PV / T) collectors designed to increase the efficiency of electricity by reducing the cell temperature and using waste heat from the
environment, are increased. In this study, the evaluations are made from the simulation of a liquid PV/T system, designed to meet the electrical demand of Kırklareli
Provincial Directorate of Environment and Urbanization service building. The thermal energy produced in the PV / T system is evaluated in water heating by means of
a heat exchanger. System design is made by TRNSYS (Transient System Simulation)
Programme, based on Kırklareli / TURKEY 2012 weather datum and Kırklareli Environmental and City Planning Department Service Building’s electrical consumption
amount for 2012.
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1. GİRİŞ
Çevre kirliliğini önleme çalışmaları ve bir gün
fosil yakıtların tükeneceğinin anlaşılmasıyla,
dünyada yenilenebilir enerji kullanımı üzerine
yapılan çalışmalar artmakla birlikte, her geçen
gün enerji üretimindeki yenilenebilir enerjinin
payı önem kazanmaktadır. Yenilenebilir enerjinin önde gelen kaynaklarından olan güneş enerjisinden fotovoltaik dönüşüm ilkesinden yararlanarak güneş pilleri vasıtasıyla elektrik enerjisi
elde edilmektedir.
Güneş pilleri tarafından soğurulan güneş ışınımının çoğu elektrik enerjisine dönüştürülemez
ve hücre sıcaklığını artırarak elektriksel verimi düşürür. Dolayısıyla, fotovoltaik modüllerin
(PV) sıcaklığı doğal ya da zorlanmış akışkan
dolaşımı ile soğutma yapılarak düşürülebilir. Bu
amaçla son yıllarda PV modüllerinin tek başına kullanılmasına bir seçenek olarak aynı anda
elektrik ve ısı enerjisi üretebilen bir PV modülün
soğutma donanımı ile birlikte kullanıldığı hibrit fotovoltaik/termal toplayıcı (PV/T) sistemleri
üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Ticari güneş pilleri güneş enerjisini %20’den daha düşük
bir verimle elektrik enerjisine dönüştürmektedir.
Elektrik enerjisine dönüştükten sonra gelen gü-

neş enerjisinin %80’inden fazlası çevreye atılır
[1]. Elektrik verimini artırmak için termal toplayıcılar fotovoltaik hücrelerle birleştirilerek düşük sıcaklıkta ısı ve elektrik enerjisi elde etmek
üzere hibrit enerji üreteçleri olarak kullanılmaktadır.
Literatürde son yıllarda bu sistemlerin verimini arttırmak üzere yapılan çalışmalar artmıştır.
Aste vd. çalışmalarında, farklı kanal düzenlemeleri ile karakterize edilen iki alüminyum
rulo absorbere bağlanmış farklı PV hücreleriyle gerçekleştirilen örtülü ve örtüsüz PVT su
kolektörlerinin karşılaştırmasını yapmışlardır.
Performans analizi, Politecnico di Milano Test
Tesisi'nde deneysel verilerle doğrulanmış iki matematiksel modelle gerçekleştirilen enerji simülasyonlarına dayanmaktadır [2]. Yandri çalışmasında PVT kolektörlerde termal verimi arttırmak
için ek ısı olarak Joule ısıtmasının kullanımına
odaklanarak PVT kolektörünün performansının,
elektrik ve termal enerji üretildiği durum (PVTmodu) ve sadece termal enerji üretildiği durum
(T-modu) için karşılaştırmasını yapmıştır. Deneylerini; maksimum ışınım ve 6,7x10 -5 m3/s su
debisi değerinde, dört farklı su sıcaklığında (12,
15, 20 ve 25 °C) gerçekleştirmiştir. Giriş su sı-

Şekil 1. Sisteme ait akış şeması [6]
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caklığı ortam sıcaklık değerine yaklaştığında,
PVT modunda kolektörün termal verimliliğinin
T modundan daha yüksek olduğunu tespit etmiştir [3]. Sakellariu vd. kuzey yarım kürede güneybatıya bakan ve 40° eğimli bir PVT kolektörü ile
sonbahardan itibaren kış dönemi boyunca sistem
performansını belirlemek üzere deneyler yapmışlardır. Sistemin deney periyodu için ortama
elektrik verimi %0,32 olarak belirlenmiştir [4].
Bu çalışmada, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası'nın elektrik ihtiyacının bir sıvılı PV/T sisteminden karşılanması
için tasarlanan sistemin simülasyonu üzerinden
değerlendirmeler yapılmıştır. Sistemin; aylık ortalama elektrik ve termal verimi, dış hava ve PV
modül sıcaklık dağılımlarının aylık ortama değerleri, aylık faydalanma oranı, sistemden en düşük ve en yüksek aylık faydalanma oranlarının
hesaplandığı aylar için, aylık ortalama değerleri
veren günler için sıcaklık dağılımları verilmiştir.
2. SİSTEM TASARIMI
Kırklareli iklim şartlarında, güneş enerjisinden
elektrik üreten bir sıvılı PV/T sistemi tasarlanmıştır. PV/T sisteminde üretilen termal enerji
bir ısı değiştiricisi aracılığı ile su ısıtılmasında
değerlendirilmiştir. Sistemin analizi, TRNSYS;
"Transient System Simulation" programında
yapılmıştır [5]. Sistem tasarımında, Kırklareli

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası elektrik yükü baz alınmıştır. Sistem elektrik
şebekesine bağlı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Kırklareli Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden Kırklareli hava verileri alınarak, Devcpp programında saatlik olarak kullanıcı formatında hazırlanmıştır.
Sistem; PV/T modüllerden oluşmuş diziler,
inverterler, ısı değiştiricileri, pompalar, şebeke suyu çizelgesi, Kırklareli iline ait hava veri
okuyucusu, gerekli eşitlikler, online-plotter, yazıcılar ve akış bölücüleri gibi TRNSYS bileşenlerinden oluşmaktadır. PV/T modüller, verilen
radyasyon şartlarında maksimum güç noktasında (MPP) çalışmaktadır. Şekil 1’de sisteme ait
akış şeması verilmiştir.
2.1. Sistem Yükü
Sistem tasarımı Kırklareli Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın 2012 yılı aylık
elektrik tüketimi esas alınarak yapılmıştır. Şekil
2’de aylık tüketimler verilmiştir [7].
2.2. PV/T Kolektörleri Üzerine Gelen Işınım
Hesabı
Eğimli yüzeye gelen ışınım hesabında, Perez vd.
tarafından geliştirilmiş eğimli yüzey ışınım modeli kullanılmıştır [8]. Eğimli yüzeye gelen toplam ışınım, eğimli yüzeye gelen direkt, difüz ve

Şekil 2. Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın 2012 yılı
elektrik tüketiminin aylara göre değişimi
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yansıyan ışınımların toplamı olmak üzere aşağıdaki eşitlikte verilmiştir.
IT = IbT + IdT + IgT

(W/m2) (1)

Eğimli yüzeye gelen difüz ışınım Eşitlik (2) ile
verilmiştir.
I dT= I d 0.5( 1 − F1' )( 1 + cos β ) + F1' ( a / c ) + F2' sin β 

(W/m2) (2)
Eşitlikte; Id(W/m2) yatay yüzeye gelen difüz ışınımını, F'1 ve F'2 indirgenmiş parlaklık katsayılarını ifade etmektedir.
2.3. PV/T Kolektörler
Sistemde kullanılan PV/T kolektörlerde birim
kolektör alanı başına genel ısı kayıp katsayısı UL,
çalışma sıcaklığı, rüzgâr hızı ve kolektör konstrüksiyonuna bağlı parametrelerin fonksiyonu
olarak alınmıştır. PV/T dizisi, seri ve paralel
bağlı modüllerden oluşmuştur ve PV/T dizisinin
toplam termal performansı, seri bağlı modüllerin
sayısına ve her modülün özelliğine göre değişir.
İşletme sıcaklığında bir PV/T modülünde, absorbe edilen radyasyonun bir kısmı elektrik enerjisine, geri kalan kısmı ise termal enerjiye dönüştürülür. Birim alana sahip PV/T modülü için
enerji denklemi aşağıdaki şekilde verilebilir.
Ct

dT
= Ėrad − Ėel.DC − Ėloss
dt

(W/m2) (3)

Eşitlikte; soldaki terim PV/T modülünde depolanan termal enerji ve Ct (J/m2K), sağdaki terimler sırası ile Ėrad (W/m2) PV/T modülünde güneş
radyasyonun absorbe edilmesi ile oluşan enerji
kazancı, Ėel.DC (W/m2) PV/T modülünde üretilen
elektrik enerjisi, Ėloss (W/m2) ise PV/T modülünden çevresine olan enerji kaybıdır.
Ėrad = (τα)IT

(W/m2) (4)

Ėel.DC = ηcIT		

(W/m2) (5)

Ėloss = UL(Tc − Ta)		

(W/m2) (6)

Eşitliklerde; τα modülün genel güneş ışınımının
yutma-geçirme çarpımını, ηc işletme şartlarında modülün elektrik verimini, lT (W/m2) ise PV

modülüne gelen toplam güneş ışınımını, U L (W/
m2K) kolektör alt ve kenarları için ısı kayıp katsayısını, Tc (K) işletme şartlarındaki ortalama
modül sıcaklığını, Ta (K) hava sıcaklığını ifade
etmektedir.
Anlık PV/T modül elektrik dönüşüm verimliliği
Eşitlik (7)’de verilmiştir [8].
ηel = (ĖDCAm/ITAm) = ηc,ref [1−C(Tc−Tc,ref )]

Burada; ĖDC (W/m2) PV/T modülü DC güç çıktısı, IT (W/m2) modül üzerine gelen toplam ışınım,
Am (m2) modül alanı, ηc,ref standart referans şartlarında modül elektrik verimi, C (1/K) PV hücresi veriminin sıcaklık katsayısı, Tc ve Tc,ref (K) ise
sırası ile işletme şartlarındaki modül sıcaklığı,
referans şartlardaki modül sıcaklığı (298,15 K)
anlamındadır.
Aylık PV/T dizisi DC elektrik verimi ise;
ηel,m = (ĒDC,d/ĪTAarr)

(8)

şeklinde tarif edilebilir. Eşitlikte; ĒDC,d (kWh/
gün) aylık ortalama günlük DC çıktısı, ĪT (kWh/
m2gün) aylık ortalama günlük güneş ışınımı, Aarr
(m2) PV/T dizi alanıdır.
Aylık AC elektrik verimi Eşitlik (9)’de verilmiştir.
ηel,AC,m = (ĒAC,d/ĪTAarr)

(9)

Eşitlikte; ĒAC,d (kWh/gün) aylık ortalama günlük
AC çıktısı, ĪT (kWh/m2gün) aylık ortalama günlük güneş ışınımı, Aarr (m2) PV/T dizi alanıdır.
PV/T dizisi içindeki modüllerde depolanan termal enerjinin tümünü çalışma sıvısına aktarmak
mümkün değildir. Dizi içindeki modüllerin her
birinin toplamış oldukları faydalı enerji kazancı
Ėu Hottel-Whillier eşitliği ile aşağıda verilmiştir
[5].
Ėu= AFR[IT(τα)-UL(Ti-Ta)] = ṁCp,c(T0-Ti) (W) (10)
Burada; A (m2) toplam kolektör açıklık veya brüt
alanı, FR kolektör genel ısı kazanç faktörü, (τα)
kolektör genel yutma-geçirme çarpımı, UL (W/
m2K) birim alan başına kolektör genel ısı kayıp
katsayısı, Ti (K) çalışma sıvısının kolektöre giriş
sıcaklığı, Ta (K) hava sıcaklığı, T0 (K) çalışma
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sıvısının kolektörden çıkış sıcaklığı, ṁc (kg/s)
çalışma sıvısının debisi, Cp,c (J/kgK) çalışma sıvısının özgül ısısını ifade eder. FR kolektör genel
ısı kazanç faktörü aşağıdaki gibi verilir.
ṁcCp,c

FR =

U LA

(1 − exp(−

F'ULA
ṁcCp,c

))

(11)

Burada; F' kolektör verim faktörü olup aşağıdaki
gibi verilir [4].
Fʹ= (1/UL)/[W([1/(UL(D+(W−D)F))]+1/cb+1/πDhf ]
(12)
Eşitlikte; W (m) ısı taşıyıcı akışkanın geçtiği boruların arasındaki boşluk, D (m) borunun iç çapı,
F standart kanat verimi cb (W/mK) sınır iletkenliği, hf (W/m2K) boruların içindeki ısı transfer
katsayısını göstermektedir [9].
Modülün genel yutma-geçirme çarpımı Eşitlik
(13)’de verilmiştir.
(τα)=[I bt(τα)b+Id((1+cos)/2)(τα)s
+ρ1((1−cosβ)/2)(τα)g]/IT

(13)

Eşitlikte; Ibt (W/m2) kolektöre gelen ışınım oranı,
(τα)b insidans açısına bağlı güneş ışınımı için kolektör genel yutma-geçirme çarpımı, Id (W/m2)
kolektöre gelen yatay difüz ışınımı, (τα)s gökyüzü difüz ışınım için kolektör genel yutma-geçirme çarpımı (τα)g zeminden yansıtılan ışınım için
kolektör genel yutma-geçirme çarpımı, IT (W/
m2) modül üzerine gelen toplam güneş ışınımını,
ρ1 zemin yansıtma katsayısını göstermektedir.
Bir modülden sıvı çıkış T0 (K) sıcaklığı Eşitlik
(14) ile verilmiştir.

[

]

T0 = AFR [IT(τα) − UL(Ti − Ta)]/ ṁcCp,c + Ti
(℃) (14)
Kolektörde akış olmadığı durumda ise durgunluk sıcaklığı Tp (K) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
Tp = IT(τα)/UL + Ta
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(°C) (15)

PV/T modülünün anlık termal verimi Eşitlik
(16)’da verilmiştir.
ηter = [Ėu / AmIT]		

(16)

PV dizisinin aylık termal verimi ise aşağıdaki
gibi tarif edilebilir.
ηter,m = [Ēu,d / ĪTAarr]		

(17)

Eşitlikte; Ēu,d (kWh/gün) PV/T modülün aylık
ortalama günlük termal çıktısı, ĪT (kWh/ m gün)
aylık ortalama günlük güneş ışınımıdır.
Aylık inverter verimi ise, ĒAC,d (kWh/gün) inverter aylık ortalama günlük toplam AC çıktısı,
ĒDC,d (kWh/gün) inverter aylık ortalama günlük
toplam DC çıktısı olmak üzere aşağıdaki gibi tarif edilebilir.
ηi,m = [ ĒAC,d / ĒDC,d]		

(18)

PV/T modüllerinde hidrolik bağlantı (su sirkülasyonu) için TRNSYS’de iki çeşit ön çalışma
yapılmıştır. Seri bağlantı yapılan simülasyonda, sırası ile PV/T modüllerde elektrik çıktısı
düşmekte buna karşın PV sıcaklığı, dolayısıyla
termal çıktısı artmaktadır. Paralel bağlantı yapılan simülasyonda ise tüm PV/T modüllerde aynı
elektrik çıktısı, aynı PV sıcaklığı ve modül sıvı
çıkış-giriş sıcaklık farkı daha düşük tespit edilmiştir. Çalışmada esas amaç elektrik üretmek
olduğundan, sistem tasarımında PV/T modüllerinde paralel hidrolik bağlantı seçilmiştir.
Sistemde kullanılan PV/T modül ve invertere ait
özellikler Tablo l’de verilmiştir.
2.4. Sistemde Kullanılan Isı Değiştiricisi
Sistemde PV/T kolektörlerden gelen sıcak suyun
değerlendirilmesi için sudan suya ters akışlı ısı
değiştiricileri kullanılmıştır. Isı değiştiricisinin
şematik gösterimi Şekil 3’teki gibidir. Burada
Ti1-ıd kolektörlerden gelen su sıcaklığı, To1-ıd ısı
değiştiriciden çıkan ve kolektörlere giden su sıcaklığı, Ti2-ıd şebekeden gelen su sıcaklığı, To2-ıd
ısı değiştiriciden çıkan ve su sıcaklığı yeterli ise
kullanıma yeterli değilse ek ısıtıcıya giden su sıcaklığıdır. [7].
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Absorber yüzeyi

Tablo 1. PV/T Modül ve İnverter Özellikleri [6]
Mono Kristal

Tanımlama

Gösterim

Değer

Brüt kolektör alanı

A(m )

1,7

Kolektör açıklık alanı

Aa(m )

1,36

Kolektör absorber alanı

Aab(m )

1,3

Referans şartlarda modül gücü

PMPP (Wp)

200

Referans şartlarda mak. güç noktasında modül akımı

IMPP(A)

5,43

Referans şartlarda mak. güç noktasında modül gerilimi

VMPP(V)

36,8

Referans şartlarda modül kısa devre akımı

Isc (A)

5,67

Referans şartlarda modül açık devre gerilimi

Voc (V)

46,43

2

2

2

Hücre sayısı

72

Isı değiştiricisi ve iç borular

bakır

Kolektör verimlilik faktörü

F'

0,96

Kolektör akışkanın özgül ısısı

Cpf(kJ/kgK)

4,19

Cam kapak sayısı

Camsız

0

UL( (kJ/hm2K)

1,1

Kolektör alt ve kenarları için ısı kayıp katsayısı
Yutma-geçirme çarpımı

τα

0,9

PV hücre verimliliğinin sıcaklık katsayısı

C

0,0032

PV hücre verimliliği için referans sıcaklık

Tc,ref(°C)

Referans şartlarda gelen toplam ışınım

GT,ref(W/m )

1000

Dizi içindeki paralel modül sayısı

NP

4

Dizi içindeki seri modül sayısı

NS

16

Dizi sayısı

N

3

25
2

Bir invertere bağlanacak dizi sayısı

1

İnverter aktif gücü

Pi (kW)

15

İnverter maksimum giriş akımı

Ii,g (A)

25

İnverter maksimum DC gerilimi

Vmax,DC(Vdc)

900

İnvertermaksium güç noktasında gerilim aralığı

VMPP(Vdc)

620-850

İnverterAC gerilimi

VAC(Vac)

380±20%

Maksimum çıkış akımı

Ii,ç(A)

22,8

PV/T sisteminden gerekli elektrik yükünü aylık
karşılama oranı (sistemden aylık faydalanma
oranı), aylık toplam elektrik yükü EL,m (kWh/ay)
ve sistemden sağlanan aylık toplam AC elektrik
enerjisi EAC,m (kWh/ay) fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi tarif edilebilir.
fm = EAC,m / EL,m		

(19)

Şekil 3. Isı değiştiricisinin şematik gösterimi [4]
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Şekil 4. PV/T dizisinin aylık ortalama DC elektrik verimi

Şekil 5. PV/T dizisinin aylık ortalama termal verimi [1]

Şekil 6. Tüketilen elektrik enerjisi ile tasarlanan sistemde farklı eğim açılarındaki üretilen elektrik enerjisi
aylara göre değişimi

62
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Şekil 7. Aylık ortalama dış hava sıcaklığı

Şekil 8. Aylık ortalama PV modül sıcaklığı

Şekil 9. PV/T sistemine gelen toplam ışınım miktarının aylara göre değişimi
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Şekil 10. Sistemden faydalanma oranının aylara göre değişimi

Şekil 11. 17 Temmuz için 16° eğim açısında PV/T
sistemindeki sıcaklık dağılımları

Şekil 13. 10 Aralık için 16° eğim açısında PV/T sistemindeki
sıcaklık dağılımları

64

Şekil 12. 17 Temmuz için 66° eğim açısında PV/T
sistemindeki sıcaklık dağılımları

Şekil 14. 10 Aralık için 37° eğim açısında PV/T
sistemindeki sıcaklık dağılımları
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3. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
TRNSYS programında tasarlanan sistemde,
PV/T modül eğim açısı p, aşağıda sıralanan durumlar için hesaplanmış ve bu açılarda sistemin
analizi yapılmıştır.
Yıllık optimum verim için, modülün optimum
eğim açısı enlem açısı E (0)’nin fonksiyonu olarak Eşitlik (20)’de verilmiştir [10].
β = E.0,9 = 41.0,9 ≈ 370

(°)(20)

En soğuk üç ay için ve en sıcak üç ay için optimum açılar sırası ile Eşitlik (21) ve (22) ile aşağıda verilmiştir [5].
β = E + 250 = 41 + 25 = 660

(°)(21)

β = E − 250 = 41 − 25 = 160

(°)(22)

Optimum eğim açısı için 37° derece, en soğuk
üç ay için optimum eğim açısı 66° ve en sıcak
üç ay için optimum eğim açısı 16° derece olarak
hesaplanmıştır. Yapılan tasarımda Kırklareli ili
için ayrı hesaplama yapılarak değerlendirme yapılmıştır.
TRNSYS programında tasarlanan sistemde veriler ve simülasyon çıktıları, bir integratör aracılığı ile saatlik, günlük ve aylık zaman dilimlerinde integre edilmiştir.
PV/T dizisinin aylık ortalama DC elektrik verimi Şekil 4’de verilmiştir.
Şekil 4’de görüldüğü üzere sistemin kış aylarında 16º eğim açısında elektrik üretim veriminin
en yüksek değerleri hesaplanmıştır. Kış aylarında 16º eğim açısı sistemin elektrik üretim veriminin, 66º eğim açılı sistemin elektrik üretim
verimden fazla olmasının nedeni hücre sıcaklığının daha düşük olmasıdır. Aynı nedenle yaz
aylarında hücrelerin ortalama sıcaklıklarının
artması ile elektrik üretim verimlerinin düştüğü
görülmektedir. Şekil 5’de verildiği üzere ortam
sıcaklığının artması nedeni ile termal verimin
arttığı görülmektedir.
Şekil 6’da Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın 2012 yılı elektrik
tüketim miktarları ile oluşturulan sistemde üretilen elektrik enerjisi miktarlarının aylara göre
değişimi gösterilmektedir [1].

Şekil 6’da görüldüğü gibi yaz aylarında klimaların kullanılmasıyla enerji tüketiminin artmasına
rağmen, üretilen enerji miktarı tüketim miktarına yaklaşmaktadır. 16º kolektör eğim açılı
sistem Haziran ayında, 37º kolektör eğim açılı
sisteme göre %8,24 oranında, 66º kolektör eğim
açılı sisteme göre %45,04 daha fazla enerji üretmektedir. 66º kolektör eğim açılı sistem ise kış
aylarında, 37º kolektör eğim açılı sisteme göre
%10,87 oranında, 66º kolektör eğim açılı sisteme
göre %39,16 daha fazla enerji üretmektedir. Yaz
ve kış ayları için optimum kolektör eğim açılarının sağlanmasıyla %45 değerine kadar daha fazla enerji elde edileceği görülmektedir.
Aylık ortalama PV modül sıcaklığı Şekil 7’de,
aylık ortalama dış hava sıcaklığı Şekil 8’de verilmiştir. Yaz aylarında 16º kolektör eğim açılı
hücrenin, kış aylarında 66º kolektör eğim açılı
hücrenin sıcaklığı daha yüksektir. Bunun nedeni kolektörde toplanan ışınım miktarıdır. Ayrıca
Şekil 7’de görüldüğü gibi modül sıcaklığı, ortam
sıcaklığına paralel olarak artmaktadır. PV/T sistemine gelen toplam ışınım miktarının aylara
göre değişimi Şekil 9’da, sistemden faydalanma
oranının aylara göre değişimi Şekil 10’da verilmiştir.
Şekil 10’da görüldüğü üzere sistem faydalanma
oranının, 16º kolektör eğim açısı için temmuz
ayında maksimum noktaya ulaştığı görülmektedir. Bunun nedeni yaz aylarında ışınım miktarının yüksek olması ve güneş ışınlarının dünyaya
daha dik gelmesi sonucu 16º kolektör eğim açılı
sistemin daha fazla enerji üretmesidir. Sistem
faydalanma oranı, 16º kolektör eğim açılı sistemde yaz aylarında %86’ya, 66º kolektör eğim açılı
sistem kış aylarında %35’e kadar çıkmaktadır.
Temmuz ayında 16º kolektör eğim açısı için
maksimum noktaya ulaştığından, Temmuz ayı
için ortalama değeri temsil eden 17. Günü için
sistemdeki sıcaklıkların değişimi Şekil 11’de verilmiştir.
Şekil 11’de görüldüğü üzere gün içindeki dağılımlarda; maksimum sıcaklıklar PV/T hücre
ortalama sıcaklığı 57,24 ºC, şebeke suyunun
ısı değiştiricisine giriş sıcaklığı 22,25 ºC ve ısı
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Şekil 15. 10 Aralık için 66 ° eğim açısında PV/T sistemindeki
sıcaklık dağılımları

değiştiricisinden çıkış sıcaklığı 58,80 ºC saat
13.00’de olduğu görülmüştür. Temmuz ayı için
ortalama değeri temsil eden 17. günü için 66º
eğim açılı sistemdeki sıcaklıkların değişimi Şekil 12’de verilmiştir.

miştir. Bu esnada şebeke suyunun ısı değiştiricisine giriş sıcaklığı 13,58 ºC ve dış hava sıcaklığı
3,86 ºC’dir.

Şekil 12’de görüldüğü üzere gün içindeki dağılımlarda; maksimum sıcaklıklar PV/T hücre
ortalama sıcaklığı 50,66 ºC, şebeke suyunun
ısı değiştiricisine giriş sıcaklığı 22,26 ºC ve ısı
değiştiricisinden çıkış sıcaklığı 51,88 ºC saat
14.00’de olduğu görülmüştür.

Bu çalışmada, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası'nın elektrik ihtiyacı
baz alınarak TRNSYS programında tasarlanan
ve analiz edilen PV/T sistemi üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.

En düşük sistem faydalanma oranı, tüm PV/T
eğim açılarında Aralık ayında tespit edilmiştir.
Bu yüzden hesaplanan her eğim açısı için Aralık
ayını temsil eden 10. gün için sistemdeki sıcaklık dağılımları sırası ile Şekil 13, 14, 15’de verilmiştir.
Gün içindeki dağılımlarda; 16º eğim açısında
maksimum PV/T hücre ortalama sıcaklığı 21,20
ºC, ısı değiştiricisinden çıkış sıcaklığı 21,56 ºC
saat 12.00’de, 37º eğim açısında maksimum PV/T
hücre ortalama sıcaklığı 26,02 ºC, ısı değiştiricisinden çıkış sıcaklığı 26,63 ºC saat 12.00’de, 66º
eğim açısında maksimum PV/T hücre ortalama
sıcaklığı 28,93 ºC, ısı değiştiricisinden çıkış sıcaklığı 29,69 ºC saat 13.00’de olarak tespit edil-
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4. SONUÇ

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası yıllık elektrik tüketimi 64.315
kWh’dir. Yapılan çalışma sonucunda, TRNSYS
programında oluşturulan 16º kolektör eğim açılı
sistemle yıllık 39.417,55 kWh, 37º kolektör eğim
açılı sistemde 40.485,01 kWh, 66º kolektör eğim
açılı sistemde 35.683,84 kWh elektrik enerjisi
üretilebilmektedir. 16º kolektör eğim açılı sistemle ihtiyacın %61,29’u, 37º kolektör eğim açılı
sistemle %62,95’i, 66º kolektör eğim açılı sisteme
%55,48’inin karşılanacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Yaz aylarında, 16º kolektör eğim açılı sistemin
elektrik enerjisi ihtiyacının %86’sını karşıladığı,
ayrıca yazın kullanım suyu ısıtılmasına, kışın da
hem kullanım suyu hem de hacim ısıtmasında
kullanılan suyun ısıtılmasında destek sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar
enerji tasarrufu açısından önemlidir.
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Serbest Soğutma Uygulamalarında Üfleme
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Bu çalışmada serbest soğutma yapılabilen tam havalı iklimlendirme sistemlerinde
üfleme havası sıcaklığının tüketilen enerji miktarına etkisi farklı dış hava sıcaklıklarında incelenmiştir. Sistemde tüketilen toplam enerji üfleme fan gücü ve soğutma
kompresör gücünün toplamından oluşmaktadır. Mekanik soğutma ve kısmi serbest
soğutma yapılan bölgede, toplam tüketilen güç üfleme havası sıcaklığının azalmasıyla
artmıştır. Sadece fan gücünün mevcut olduğu serbest soğutma bölgesinde ise üfleme
havası sıcaklığındaki azalma toplam gücü azaltmıştır. Dış hava bağıl nemindeki azalmanın serbest soğutma potansiyelini dolayısıyla enerji tasarruf potansiyelini artırdığı
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Serbest Soğutma, Üfleme Havası Sıcaklığı, Enerji Tasarrufu.

Analysis of Photovoltaic Thermal Collector
System
ABSTRACT
In this study, the influence of the supply air temperature on the amount of energy consumed at different outside air temperatures was investigated in all-air central air-conditioning systems which can be freely cooled. The total energy consumed in the system
is the sum of the supply fan power and the cooling compressor power. İn mechanical
cooling and partial free cooling zones, the total consumed power has increased by the
decrease in supply air temperature. But the reduction in the supply air temperature
in the free cooling zone, where only the fan power is present, has reduced the total
power. The reduction in outdoor air relative humidity has been seen to increase the
energy saving potential due to the free cooling potential.
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1. GİRİŞ
Tam havalı iklimlendirme sistemlerinde uygulanılan serbest soğutma, enerji tasarrufu sağlamak
için önerilen yöntemlerden biridir. Serbest soğutma, bir mahallin doğrudan dış hava ile soğulması temeline dayanmaktadır. Serbest soğutma
potansiyeli ise, mekanik soğutma kullanmadan,
ısıl konforu sağlayacak şekilde dış ortam şartlarının soğutma yükünü karşılama ölçüsüdür [1].
Serbest soğutma, soğutma için en enerji verimli
tekniklerden biridir. Serbest soğutma kullanıldığında, konforlu oda sıcaklığı elde etmek ve
soğutma enerji gereksinimini en aza indirmek
için değişken hava debileri kullanılmalıdır. Bu
nedenle, serbest soğutma hava akışı için kontrol
mekanizmalarına ihtiyaç duyar [2]. Havalı tip bir
iklimlendirme sisteminde serbest soğutma, dış
hava şartlarına göre sıcaklık veya entalpi kontrolü ile yapılır. Sıcaklık kontrollü yönteminde
havanın enerjisi belirlenmediğinden bazı sıkıntılar yaşanabilir. Örneğin yüksek sıcaklıktaki bir
havanın entalpisi taşıdığı nem sebebiyle daha düşük sıcaklıktaki bir havanın entalpisinden düşük
olabilir. Bu sistemlerde en doğru çözüm entalpi
kontrolüdür [3].
Dış hava entalpisi üfleme havası entalpisinden
küçük ise serbest soğutma, üfleme havası ve mahal havası entalpileri arasında ise kısmi serbest
soğutma, mahal havası entalpisinden büyükse
mekanik soğutma yapılır [4]. Buna göre üfleme
havasının entalpisi dolayısıyla sıcaklığı serbest
soğutma ile enerji tasarrufunun belirlenmesinde
önemli bir parametredir.
Bu çalışmada serbest soğutma uygulanabilen
tam havalı bir iklimlendirme sisteminde toplam
enerji tüketiminin dış hava şartları ve üfleme havası sıcaklığı ile değişimi entalpi kontrolü dikkate alınarak incelenmiştir.
2. CİHAZ SOĞUTMA YÜKÜNÜN
BELİRLENMESİ
Şekil 1 gerekli durumlarda dış hava ile mahal
havasının karışabildiği tam havalı iklimlendirme sistemini göstermektedir. Soğutma makinesine (k) şartlarında giren hava (s) şartlarında
çıkmakta ve mahale üflenmektedir.

Şekil 1. Taze havalı mekanik sıkıştırmalı soğutma
sistemi

Mekanik sıkıştırmalı soğutma çevrimiyle çalışan cihazın soğutma yükü Denklem (1) ile bulunur.

=
Q c m s( hs − hk )

Mahal üfleme havası debisi (ṁs), mahal duyulur
soğutma yükü kullanılarak, mutlak nemi (ws) ise
ortamın kazandığı gizli ısı miktarı kullanılarak
bulunur.

Q d
cp( tm − ts )

(2)

=
Q giz m s( wm − ws )hg , s

(3)

m s =

Mutlak nem değeri ve kuru termometre sıcaklığı
bilinen üfleme havasının entalpisi (hs) ve diğer
nemli havaya ait özelliklerin bulunmasında EES
(Engineering Equation Solver) programı kullanılmıştır.
Uygun dış hava koşullarında iklimlendirilecek
mahallin, doğrudan dış hava ile soğutulması serbest soğutma olarak adlandırılır. Entalpi kontrollü serbest soğutma durumu, dış hava entalpisinin
mahal havası entalpisi ve üfleme havası entalpisi
ile karşılaştırılması sonucunda Şekil 2’de görüldüğü gibi üç bölgede incelenmektedir.
1. serbest soğutma (SS) bölgesi dış hava entalpisinin üfleme havası entalpisinden düşük olduğu
(h0< hs) bölgedir. Bu bölgede soğutma sistemi
çalıştırılmaz. Dış hava ile dönüş havası üfleme
havası entalpisi elde edecek oranlarda karıştırılır. Kullanılan dış hava miktarı (m0), Denklem
4 ile gösterilen enerji dengesi kullanılarak bulunur. Taze dış havanın üfleme havasına oranı taze
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Şekil 2. Serbest soğutma bölgeleri [3]

hava oranı (P) olarak isimlendirilmektedir.
(4)

m rhr + m oho =
m shs
m o = m s
=
P

( hs − hr )
( ho − hr )

(5)

m o ( hs − hr )
=
m s ( ho − hr )

(6)

Kısmi serbest soğutma (KSS) bölgesi dış hava
entalpisinin üfleme havası ve mahal entalpileri
arasında( hs< ho< hm) olduğu bölgedir. Bu bölgede tamamen dış hava kullanılır (h k= ho). Bir
miktar mekanik soğutma enerjisinden tasarruf
edilir.
Mekanik soğutma (MS) bölgesi dış hava entalpisinin mahal havası entalpisinden büyük
(ho > hm) olduğu bölgedir. Dışarıdan sadece min.

taze hava miktarı kadar temiz hava alınabilir.
Cihaza girişte havanın entalpisi (h k), mahal dönüş havası ve temiz havanın karışım entalpisidir.
h k = Pha + (1 − P)hr

(7)

Bu çalışmada P = %20 değeri kullanılmıştır.
3. SOĞUTMA SİSTEMİNDE HARCANAN
TOPLAM GÜÇ
Soğutma sisteminde harcanan toplam güç üfleme fanı ve soğutma kompresörü gücünün toplamıdır.
ẆT − Ẇ F + ẆR		

(8)

Üfleme havası debisi ve basınç kaybına bağlı
olan fan gücü Denklem (9) ile bulunur. Burada
fan verimi ηF= %85 ve basınç kaybı 100 Pa olarak kabul edilmiştir.

Şekil 3. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi
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(9)

Vh∆PG msvh∆PG
=
W
=

η fG

η fG

Sistemdeki soğutma makinası Şekil 2’de görülen
buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ile çalışmaktadır. Evaporatör sıcaklığı üfleme havası sıcaklığına göre (Te= Ts − 8) ve kondenser sıcaklığı dış
hava sıcaklığına göre (Tc= To + 8) belirlenmiştir.
Çevrimin özelliklerinin bulunması için EES
(Engineering Equation Solver) programı kullanılmıştır.
Cihaz soğutma yükünü sağlayan soğutma kompresörünün harcadığı güç Denklem (10-11) kullanılarak bulunur. Kompresör izentropik verimi
ηk=%90 olarak alınmıştır.

=
m r

Q L
Q c
=
( h1 − h 4 ) ( h1 − h 4 )

(10)

4. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
25 ℃ sıcaklık ve %50 bağıl nemde tutulan mahalin duyulur ısı yükü 0,7 kW, gizli ısı yükü 0,3
kW olarak kabul edilmiştir. %60 ve %40 dış
hava bağıl nemlerinde dış hava sıcaklığı (28-17
℃) aralığında değiştirilerek üfleme havası sıcaklığının 20,18 ve 16 ℃ değerleri için serbest
soğutma yapılan bölgeler belirlenmiş, Tablo 1’de
gösterilmiştir. 25 ℃ sıcaklık %50 bağıl nem için
mahal entalpi değeri (hm) 50,67 kJ/kg dır.
Tablodan görüldüğü gibi üfleme havası sıcaklığının artması serbest soğutma yapılan bölgeyi
genişletmektedir.
Dış havanın %60 ve %40 bağıl nem değerlerinde
toplam tüketilen enerji miktarının üfleme havası sıcaklığı ve dış hava sıcaklığına göre değişimi
Şekil 4 ve Şekil 5’de gösterilmektedir. Mekanik
soğutma ve kısmi serbest soğutma bölgesinde

Tablo 1. Serbest Soğutma Bölgeleri
to(℃)

ϕo (%)

ho(kJ/kg)

28

60
40
60
40
60
40
60
40
60
40
60
40
60
40
60
40
60
40
60
40
60
40
60
40

65.05
52.57
61.87
50.14
58.82
47.79
55.87
45.5
53.03
43.29
50.28
41.13
47.63
39.04
45.07
37.01
42.59
35.04
40.2
33.11
37.88
31.24
35.64
29.41

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

Ts=20 ℃
(hs= 43,39 kJ/kg)
MS
MS
MS
KSS
MS
MS
MS
KSS
MS
SS
KSS
SS
KSS
SS
KSS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

Ts=18 ℃
(hs= 40,47 kJ/kg)
MS
MS
MS
KSS
MS
KSS
MS
KSS
MS
KSS
KSS
KSS
KSS
SS
KSS
SS
KSS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

Ts=16 ℃
(hs= 37,56 kJ/kg)
MS
MS
MS
KSS
MS
KSS
MS
KSS
MS
KSS
KSS
KSS
KSS
KSS
KSS
SS
KSS
SS
KSS
SS
KSS
SS
SS
SS
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üfleme havası sıcaklığındaki azalma sonucunda
fan gücü azalmaktadır. Fan gücü 20 ℃ üfleme
sıcaklığında 13,97 W, 18 ℃ üfleme sıcaklığında
9,9 W, 16 ℃ üfleme sıcaklığında 7,65 W olarak
bulunmuştur. Fakat düşük üfleme sıcaklıklarında evaporator sıcaklığının düşmesi nedeniyle kompresör gücünün artması toplam gücün
artmasına neden olmaktadır. Serbest soğutma
durumunda kompresör çalışmadığından toplam
güç sadece fan gücünden oluşmaktadır.
Dış hava sıcaklığındaki azalma sonucunda hem
soğutma yükü azalmakta hem de daha düşük
kondenser sıcaklıklarında çalışılmaktadır. Bu
nedenle kompresör gücü ve toplam güç azalmaktadır. Kısmi serbest soğutma bölgesinde farklı üfleme havası sıcaklıkları için tüketilen güç
miktarları arasındaki fark sıcaklık yükseldikçe
azalmakta %60 bağıl nemde 28 ℃’nin üstündeki dış hava sıcaklıklarında yön değiştirmektedir.
Dış havanın 29 ̊ C olduğu durumda en küçük güç
tüketimi 18 ℃’lik üfleme sıcaklığında gerçekleşirken 31 ℃ ve üstü sıcaklıklarda 16 ℃’lik sıcaklıkta gerçekleşmektedir.
Şekil 5’ten görüldüğü gibi dış havanın %40 bağıl
nemde olması durumunda havanın enerjisi azaldığı için güç tüketimi %60 bağıl nemdeki havaya
göre daha az olmuştur. Ayrıca serbest soğutma
bölgesi genişlemiş ve daha yüksek sıcaklıklarda
da serbest soğutma imkanı doğmuştur. 20 ℃ üfleme sıcaklığında ve %60 bağıl nemde 20 ℃’den
daha düşük sıcaklıklarda serbest soğutma yapılırken 20 ℃ üfleme sıcaklığında ve %40 bağıl
nemde 24 ℃’den daha küçük sıcaklıklarda serbest soğutma yapılabilmektedir. Bu durum enerji tasarruf potansiyelini artırmaktadır.
%40 bağıl nemde 31 ℃’nin üstündeki dış hava
sıcaklıklarında üfleme havasına göre güç tüketimi yön değiştirmiştir. Dış havanın 32 ℃ olduğu
durumda en küçük güç tüketimi 18 ℃’lik üfleme sıcaklığında gerçekleşirken 35 ℃ ve üstü sıcaklıklarda 16 ℃’de gerçekleşmektedir.
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Mekanik soğutma bölgesi ve kısmi serbest soğutma bölgesinde yüksek üfleme havası sıcaklığı, serbest soğutma bölgesinde düşük üfleme
havası sıcaklığı tüketilen gücü azaltmaktadır.
Dış hava bağıl neminin düşük olduğu durumlarda tüketilen güç miktarı hem dış havanın enerjisi
azaldığı için hem de serbest soğutma potansiyeli
arttığı için azalmaktadır.
Farklı üfleme havası sıcaklıkları için tüketilen
güç miktarları arasındaki fark sıcaklık yükseldikçe azalmakta ve sonra aralarındaki ilişki tersine dönmektedir. Bu dönüş noktası %60 bağıl
nemde 28 ℃ iken %40 bağıl nemde 31 ℃ olmuştur.
Sonuç olarak üfleme havası sıcaklığının belirlenmesinde hem dış hava şartları hem de mahaldeki
soğutmanın serbest soğutma ağırlıklı olup olmadığı belirleyici olmaktadır. Mahallin bulunduğu
iklim şartları ve serbest soğutma potansiyeli incelenerek üfleme sıcaklığına karar verilmelidir.
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Genel Bakış;
Neden Bütünleşik Tasarım?
Daha az kaynak tüketen, konforlu ve sağlıklı,
yüksek performanslı binalara giderek artan ilgi
tüm dünyada bütünleşik tasarım sürecini gündeme getirmiştir. Günümüz yaşam koşullarına
uygun olarak binalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitlenmesi, zamanımızın çok önemli
bir bölümünü geçirdiğimiz binalarda kullanıcı
gereksinimlerini de çeşitlendirmiştir. Bu gereksinimlerin konfor ve sağlık şartlarından ödün
vermeden sağlanabilmesi için harcanan enerji
ve diğer kaynakların günümüz dünyasında tükenme noktasına yaklaşması nedeniyle yüksek
enerji verimli ve yüksek performanslı binaların
tasarlanması ve yapımı zorunlu hale gelmiştir.
Yüksek performanslı bina tasarımı ve yapımı
için ön şart ise, kesinlikle bütünleşik tasarım/
yapım sürecinin izlenmesidir.
Farklı disiplinlerin oluşturduğu farklı tasarım
ekiplerinin kendi alanlarında bağımsız kararlar
vermesi ve bazı tasarım ekiplerinin diğer ekiplerin belirlediği sınırlı koşullarda kendi doğrularını bulmaya çalışması şeklinde işleyen geleneksel tasarım yöntemiyle mümkün olan en yüksek
performansa ulaşmak kesinlikle olanaksızdır.
Bina tasarımı ve yapımında etkin olan, mimari tasarım, mekanik mühendisliği, elektrik mühendisliği ve statik mühendisliği ekipleri, şehir
plancısı, peyzaj mimarı, danışmanlar ve benzeri
paydaşlar zorunlu kesişim noktaları dışında bir-

Prof. Dr. Zerrin YILMAZ
birlerinden bağımsız kararlar aldıkları sürece
tasarım sürecinden verim alınması beklenemez.
Tasarım kararlarının gözden geçirilmesi ve başa
dönülmesi önemli ölçüde işgücü, para ve zaman
kaybıdır.
Gerçek enerji verimli ve yüksek performanslı
binaların tasarımı ve yapımı; öncelikle bina tipolojisine ve tüm çevresel etkenlere bağlı olarak,
ulaşılması mümkün olan hedeflerin doğru belirlenmesine bağlıdır. Tüm tasarım ekiplerinin ve
danışmanların, bu hedeflere yönelik olarak en
az işgücü ve zaman kaybıyla eşgüdüm içerisinde
çalışmasını sağlamak gerekir. Bunun için doğru yönetilen bir bütünleşik tasarım sürecine ve
tasarımın her aşamasının detaylı performans simülasyonlarıyla (modellemeyle) test edilmesine
ihtiyaç vardır. Aksi durumlarda hedeflere ulaşmaktan söz etmek mümkün değildir.
Bütünleşik Tasarım panelinin amacı, bina tasarımı ve yapımıyla ilgili farklı disiplinlerdeki
tasarımcıların bir araya getirilmesi; bu tasarımcıların konuya bakışını, çalışmalarında karşılaştıkları güçlükleri ve özellikle bütünleşik tasarım
konusunda ileriye dönük düşüncelerini paylaşacakları bir ortamın hazırlanmasıdır. Bu panelin
bir başlangıç olması ümit edilmektedir. Nihai
hedef ise, ülkemizdeki tasarımcıları bütünleşik
tasarım yolunda bir araya getirecek ileriye yönelik etkin çalışma yöntemlerinin belirlenmesidir.
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Mimari Bakış; Beklenmeyeni Aramak

Bütünleşik Tasarım Bağlamında
Deneyimler
"Mimari tasarım problemi olarak ele almamız
gereken konuların koşulları ve potansiyelleri
ile talep edilen arasındaki asimetrik yapı; bizi
alışılagelmiş ve süregidene karşı hep zor bir
mücadeleye iter. Bu süreçte soruları doğru
sormak, eldeki kaynakları doğru ortaklarla en
iyi biçimde kullanmak bu zorluğu aşmanın hep
anahtarı oldu."
"Bütünleşik Tasarım" içeriğini unuttuğumuz,
işin doğası gereği zaten olması gereken iletişim ve ortaklıkların biraz zamanın koşullarının
dayatması biraz da günün moda ismiyle "yeşil
bina" talepleri ile zorunlu hatırlanan ortak çalışmanın yeni adı.
Oysa nasıl sürdürülebilirlik adına yapılması gerekenlerin "yeşil bina" talebine ihtiyaç duymadan doğasında olması gerekiyorsa; bütünleşik tasarım da bir beklenti ya da zorunluluk olmadan
işin doğasında olması gereken bir konu.
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Boğaçhan DÜNDARALP, Mimar

"İyi mimarlık zaten sürdürülebilirdir ve arkasında doğru süreçler, doğru aktörlerle kurulmuş
güçlü bir iletişim bulundurur..." düşüncesini taşıyan bir mimar olarak; deneyimlerimizi projelerimiz üzerinden sunmayı planlıyorum.
Projeleri de tasarımlarımızın ana fikirleri, koşulları, soruları ve tasarım süreçlerinde proje
paydaşlarımızla kurduğumuz iletişim üzerinden
anlatmayı planlıyorum. Sunuma konu olacak 3
proje linkleri ile aşağıdaki gibidir:
NP12 Evleri:
https://bogachandundaralp.wordpress.
com/?s=np12+ ve http://www.ddrlp.com/tr/project_detail.asp?ID=13
LYFA / Lüleburgaz Futbol Akademisi:
https://bogachandundaralp.wordpress.
com/?s=lyfa ve http://www.ddrlp.com/tr/project_detail.asp?ID=22
URBANECOPOLIS:
http://www.ddrlp.com/tr/project_detail.
asp?ID=9 ve https://bogachandundaralp.wordpress.com/?s=urbanecopolis
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Yapı Mühendisi Bakışı; Değişen Yapı Stoku ve
Yapı Mühendisliği Gereklilikleri
Ülkemiz, özelikle son 10 yıllık dönemde, inşaat faaliyetleri ve hizmetleri odaklı bir büyüme
çabası içerisindedir. Bu çerçevede konut ve ticari yapı üretiminde önemli artış söz konusudur.
Yapılmakta olan yatırımların büyük şehirlerde
odaklanması, arazi değerini büyük ölçüde arttırmış ve bu durumun doğal gelişimi olarak yüksek
yapıların imalatında önemli artış oluşmuştur.
Az katlı yapıların yapısal analiz ve tasarımı için
kullanılmakta olan alışılagelmiş yöntemlerin
yüksek yapılar için yeterli olmadığı anlaşılarak,
gelişmiş ülkelere paralel olarak, yüksek yapılar
için özel analiz ve tasarım metotları geliştirilmektedir. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir
Belediyesi yüksek yapıların analiz ve tasarımı
için "İstanbul Yüksek Yapılar Deprem Yönetmeliği" hazırlatmıştır. Revizyon çalışmaları
sürmekte olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkında Yönetmelik (D.B.Y.B.H.Y.)
kapsamında yüksek yapıların analiz ve tasarım
çalışmaları regüle edilmektedir. Bu çalışmalar
kapsamında yüksek yapıların analiz ve tasarım
çalışmalarına performans tabanlı bir yöntem
tanılanmaktadır. Bu kapsamda yapılmakta olan
çalışmalar ile yüksek yapıların deprem etkileri
altında güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra,
eski döneme oranla yüksek ticari değere sahip
olan yüksek yapıların deprem etkileri altında etkin korunması hedeflenmektedir.

Yüksek Yapılarda Döşeme Diyafram
Tasarımının Önemi ve Döşeme
Düzensizliklerinin Etkileri
Yüksek yapılarda deprem etkisiyle oluşan ivmesel yatay yüklerin taşıtılması için perde sistemlerin kullanılması zorunlu hale gelmektedir.
Mimari tercihler ile yapılarda büyük açıklıklı
çerçevelerin kullanılması ile ivmesel yüklerin
döşemelerden yapılarda bölgesel olarak odaklanmış perde sistemlerine aktarılması gerekli

Murat ŞENER, Dr. İnşaat Yüksek Mühendisi

olmaktadır. Döşeme diyaframları ivmesel kuvvetlerin yatay yük taşıyıcı yapısal elemanlara
(perde ve kolonlar) etkin aktarımı açısından
büyük önem taşıdıkları için, yüksek yapılarda
döşeme diyaframlarının etkin ve doğru tasarımı
önem kazanmaktadır.
Yüksek yapıların özel mekanik ve elektrik sistem
ihtiyaçları ve mimari gereklilikler sonucunda,
bu tür yapılarda döşeme sistemleri bünyesinde
özel galeri boşlukları oluşturulması zorunlu olmaktadır. Galeri boşluklarının gelişigüzel oluşturulması D.B.Y.B.H.Y. bünyesinde tanımlanan
A2 tipi döşeme düzensizliklerine neden olmakta
ve yapıların deprem etkileri altında güvenliğini
riske atmaktadır. Bu çerçevede bütünleşik / eşgüdümlü tasarım pratiği ile mimari, yapısal ve
tesisat sistemleri tasarımlarının yapıların deprem etkileri altında güvenli davranışı gözetilerek
sürdürülmelidir.

Yapılarda Mimari Elemanların,
Ekipmanların ve Tesisat Sistemlerinin
Deprem Kaynaklı İvmesel Yüklere Karşı
Etkin Korunması
Yapı Mühendisliği pratiğinde yapıların taşıyıcı
sistemlerinin deprem kaynaklı ivmesel yüklere karşı tasarımına odaklanılırken, binalarda
yer alan mimari elemanların, ekipmanların ve
tesisat sistemlerinin deprem güvenliğinin ikinci plana atıldığı gözlenmektedir. Buna karşılık
konut, ticari veya endüstriyel yapılarda deprem
sürecinde oluşan etkiler yapı içeriğinde önemli
hasarlara yol açabilmektedir. Ülkemizde bu konunun genellikle tasarım ve imalat süreçlerinde
göz ardı edildiği ve bu nedenle büyük riskler
üstlenilmekte olduğu gözlenmektedir. ABD ve
Avrupa’da konuya özel yönetmelikler yürürlükte
veya hazırlık aşamasındadır. Konunun bilinçli
olarak ele alınarak, bütünleşik tasarım süreçlerinin standart bir parçası olarak değerlendirilmesi
önem arz etmektedir.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 161 - Eylül/Ekim 2017

Tesisat-161-23102017.indd 75

75
25.10.2017 13:58:51

ODA'DAN

Mekanik Tasarım Bakışı; Dünyamız Hasta!

Süleyman AKIM, Makine Mühendisi

Dünyamız hasta. Kendini korumaya çalışan her
organizma gibi kendine zarar veren canlılardan
kurtulmak için ateşi yükseliyor. Bilindiği gibi,
fosil yakıtlardan enerji üretmek, bu hastalığın en
önemli sebeplerinden biri.
Üretilen enerjinin %40’ının binaları ısıtmak,
soğutmak, aydınlatmak için kullanıldığını düşünürsek yapı tasarımı yapanların ne kadar sorumluluk altında olduğu ortadadır.
Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi gibi bütün bu
sebepler yapı sektöründe çevre dostu binaların
yapılmasını gündeme getirmiştir. Yeşil bina diye
tanımlanan binaların ne kadar yeşil olduğunu
derecelendiren kriterleri sıralayacak olursak;
•

Arazinin seçimi; yapılacak yapının çevresine olacak etkileri,

•

Binaya ulaşım,

•

Malzeme seçimi,

•

İnşası sırasında çevreye olan etkileri,

•

Hem şantiye sırasında hem de binadaki yaşam sırasındaki atık yönetimi,

•

Binanın kullanımı sırasında harcayacağı
enerji,

•

Su tüketimi,

•

İç hava kalitesi,

•

Yaşam döngüsü maliyeti,

•

Devreye alma,

•

İşletme ve bakım,

•

Yenilikçilik başlıkları altında sıralanabilir.

Yatırımı yapan, yapıyı üreten ve kullanacak olan
bütün paydaşların tasarım süresinde bir arada olmalarına "bütünleşik tasarım" denilebilir.

Bütünleşik Tasarım Nedir?
Bütünleşik Tasarım; 2012 yılında yapılan
TTMD'nin (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği)
hazırladığı mimar ve mühendislerin katılımıyla
oluşan bir çalıştayda;
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"Farklı disiplinlerdeki tasarımcıların bilgisayar
ortamında üç boyutlu bir model üzerinde; yapının kullanımı sırasında ne kadar enerji tüketeceği, inşasının nasıl yürütüleceği, hem şantiye hem
de kullanımı sırasında çevresi ve doğa ile olan
ilişkisinin nasıl olacağı, yatırım ve işletme maliyetlerinin ne kadar olacağı, bakımının nasıl yapılacağı gibi konuların önceden belirlenmesi için
yapılan çalışmalardır" şeklinde tanımlanmıştı.
Ancak "Bütünleşik Tasarım"a; yatırımcı, uygulamacı, kullanıcı ve işletmeci gibi bina ile ilgili diğer paydaşların da katılması gerektiği daha
sonraki çalışmalarda ortaya çıkmıştır.

Neden Bütünleşik Tasarım?
Binaların tasarım aşamasından itibaren ömürleri
boyunca çevreye verdikleri zararların günümüzde tehlikeli boyutlara ulaşması tüm dünyada az
kaynak tüketen, konforlu ve sağlıklı yüksek performanslı binaların yapımını zorunlu kılan bütünleşik tasarım sürecini gündeme getirmiştir.
Tasarım sürecinde yapının inşası ile ilgili bütün
problemleri görmek, çözüm bulmak, inşa süresini ve maliyeti azaltmak için bütünleşik tasarım
yapmak gereklidir. Aynı zamanda tasarımı en az
revizyonla tamamlayarak kendi enerjimizi daha
verimli kullanmak için bütünleşik tasarım yapmamız gerekir.
Yapı işinin paydaşlarını yatırımcı, tasarımcı, uygulamacı ve kullanıcı olarak gruplarsak; tasarım
süresince bütün bu grupların birlikte çalışmaları
sonucu doğayla uyum içinde, enerji etkin, ihtiyaca uygun, sürdürülebilir binalarda yaşamamız
mümkün olacaktır.
Sürdürülebilir, ekolojik, yeşil vs. binalara ne
isim verirsek verelim, yapıları tasarlarken; yatırımcı, kullanıcı, tasarımcı, uygulayıcı, malzeme
üreticisi, işletmeci vb. bütün disiplinler mümkün
olduğu kadar birbirlerine yakın ve uyumlu çalışmak zorundadır.
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Geleneksel tasarım sürecinde, inşaat ruhsatı
almak için çizilen mimarilerle başlayan tasarım sürecinde, binanın enerji ihtiyacını en aza
indirecek çözümler yeteri kadar araştırılmadan
tesisat projeleri hazırlanmaktadır. Ruhsat projesi
ayrı uygulama projesi ayrı kavramı ortadan kaldırılmalıdır.

Bütünleşik Tasarım Nasıl Yapılmalı?
Kullanıcıların konforu ve iç hava kalitesinden
ödün vermeden yüksek performanslı bina yapmanın ön şartı, bütünleşik tasarım ve yapım sürecinin izlenmesidir.
Alman Hoai Standardı tasarım için süreçleri dokuz adımda tanımlamaktadır. İlk iki adımı projelere başlamadan önceki yatırım danışmanlığı
hizmetleri veren firmalar tarafından hazırlanan
raporlar oluşturmaktadır.
Tasarımın avan, ruhsat, uygulama ve ihale dosyası aşamalarından sonra şantiyede kontrollük,
devreye alma aşamaları ve işletmenin ilk yıllarında, sistem düzenli çalışıncaya kadar devam
eden hizmetleri de kapsamaktadır.
Bu uygulamanın ülkemizde de yaygınlaşması ve
hak ettiği değeri alması gerektiğine inanıyorum.

BIM (Building Information and
Modelling)
Yapı Bilgi Sistemi, tasarım aşamasından başlayarak yapının ömrünü tamamlayıncaya geçen
sürecin modellemesini bilgisayar ortamında sağlayan bir yazılım sistemidir. Bütünleşik tasarımın çalışma ortamını oluşturmak için geliştirilmektedir.
Bir çizim programı olmasının yanı sıra, yapı
geometrisi, malzemeler, spesifikasyonlar, yasal
gereklilikler, montaj prosedürleri, fiyatlar, üreticiler, tedarikçiler vb. bilgileri de saklama ve tasarım aşamasında kullanma imkânı verir.
Yapıyı tasarlarken, enerji sarfiyatının, ömür
boyu maliyet analizinin de hesaplanabildiği bir
modelleme imkânı sağlamaktadır.
Bu programların kullanımı yaygınlaştıkça ihtiyaçlara göre çok daha fazla gelişecektir.

Uluslararası Projelerde Rekabet
Edebilecek Multi Disiplinli Tasarım
Ofisleri Oluşturmak ve Kümelenme
Ülkemizde, mimar, inşaat mühendisi, makina
mühendisi, elektrik mühendisi, altyapı mühendislerinin bir arada çalıştığı çok disiplinli tasarım ofislerinin oluşması ihtiyacı vardır. Tasarım
koordinasyonu sağlanması ve kurumsal bir yapı
oluşturması nedeniyle daha kaliteli ve daha az
maliyetli projeler üretmek mümkün olabilecektir.
Uluslararası tasarım ofisleriyle rekabet edebilmek için aynı disiplindeki tasarım ofisleri de
kendi aralarında birleşerek daha kurumsal bir
yapıya dönüşmelidir. Birlikte davranmak hem
pazarı genişletecek hem de daha kaliteli ve maliyeti daha az olan projeler üretilecektir.

Bütünleşik Eğitim
Mimarlık eğitimi sırasında yapılan atölye çalışmalarının mühendislik eğitimi alan öğrencilerle
birlikte yapılması gerekmektedir. Tesisat mühendisliği açısından durum çok daha üzücüdür.
Makina mühendisliği eğitimi, fabrikada imalatta
çalışacak mühendis yetiştirmek üzerine kuruludur. Yapı ve tesisat ile ilgili daha fazla eğitim verilmeli ve mimarlık öğrencileriyle ortak projeler
üretilmelidir. Mimari, statik, elektrik, mekanik
tasarım ofislerinin nezaretinde atölye çalışmaları yapılmalıdır.

Yurtdışı Pazarlar ve Üniversite Sanayi
İşbirliği
Yapılan son anketlerde, tesisat sektöründeki yerli üreticilerin, yurt dışındaki projelerin teknik
şartnamelerinde yer alamamaları nedeniyle hak
ettikleri yere gelemedikleri ortaya çıkmıştır.
Bu firmalar yurtdışına hazırladıkları projelerde
yerli malzemeyi teknik şartnamelerinde yazacakları için Türk malı ürünlere ihracat imkânı
doğacaktır.
Üniversitelerin üretici ve tasarımcı firmaların
ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yaparak üretimi yönlendirmesiyle, hem teknolojik açıdan
ülkemize itibar sağlayacak hem de ekonomik
açıdan ciddi bir kazanç olacaktır.
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Elektrik Tasarım ve Uygulayıcı Bakışı; Elektrik Tesisat
Proje Yapım Süreci: 2000 Öncesi

V. Tuncer Özekli, Elektrik Mühendisi

Ülkemizde elektrik proje tasarımları 2000 yılına kadar aydınger kâğıt üzerine rapido kalem
ile çizilerek gerçekleştirilirdi. Elektrik tesisat
projelerinin içeriği, genelde, kuvvetli akım, aydınlatma, topraklama gibi ana sistemlerden ibaretti. Mimari, inşaat ve mekanik projelerinin de
aynı şekilde elle çizimle yapılması, proje sürecini uzatır ve bu durum elektrik projelerini de
etkilerdi. Elektrik tesisatına ait kablo kesiti, gerilim düşümü ve kısa devre hesapları elle yapılır,
ancak aydınlatma hesapları için bazı aydınlatma
firmaları kendi armatürlerine ait programları
kullanarak proje firmalarına yardımcı olurdu.
Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları Kitapçığı,
Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, Kuvvetli Akım
Yönetmeliği ve TEDAŞ Örnek Proje Kitapçığı
proje yapımında önemli rol oynardı. Bu süreçte
yapılan projelerle, sahada çok az değişiklik yapılarak uygulama projesi tatbik edilirdi. Kablo
tepsi askı sistem detayları ve kablo tepsi kotları
projelerde belirtilir; mimari, inşaat ve mekanik
disiplinleri arasındaki koordinasyon bu zamana
göre daha kabul edilebilir seviyedeydi.

Elektrik Tesisat Proje Yapım Süreci: 2000
Sonrası
2000 yıllarından itibaren teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte bilgisayar programları elektrik
tasarımlarında kullanılmaya başlandı. Bu sayede proje yapım süreçleri kısaldı ama disiplinler
arası koordinasyon eksikliği artmaya başladı.
Proje firmalarında çalışan ve yeterli tecrübeye
sahip olduğu hissine kapılan pek çok mühendis
kendi proje firmalarını kurdu. Bu tür firmaların
artması kalitenin de bozulmasına neden oldu.
Tasarım aşamasında sistemlerin içeriğinde eksik tasarımlar yapılması, uygulama projelerinin
yüklenici tarafından sahada yeniden yapılmak
zorunda kalınmasına yol açtı; danışman, kontrol
firmaları ve yatırımcının da projelerin sahada
yapılmasını kabul etmesi olağan bir hal aldı.
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Büyük şehirlerde çok katlı binalara, otellere,
rezidans ve AVM’lere olan isteğin artması nedeniyle bu projeleri yapacak elektrik, mekanik,
mimari, inşaat tasarımcılarına da ihtiyaç arttı.
Binalarda enerji tasarrufu, aydınlatma otomasyonu, konfor ve güvenlik sistemlerine ağırlık verilmesi çeşitli disiplinlerin bir arada ortak çalışması gerekliliğini ortaya koydu. Özellikle son on
yılda yüksek katlı binaların iç ve dış görünüşüne
verilen önemin artması ile birlikte mimari projeler ön plana çıkmaya başladı.

Elektrik Tesisat Mühendisliğinin
Yönetmeliklerle İlişkisi
Mevcut Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama
Yönetmeliği, Resmi Gazete 03.12.2003 tarih ve
25305 sayı ile Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği
16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanmıştır. Günümüzün ilerleyen teknolojisi
göz önüne alındığında bu yönetmeliklerin tekrar
gözden geçirilmesi, sadece yüksek katlı binaları
değil endüstriyel tesisleri de içeren yeni yönetmeliklerin hazırlanması ya da mevcut yönetmeliklerin revizyonuna gidilmesi gerekir.

Bütünleşik Tasarım Uygulanmadığında
Elektrik Disiplini Açısından Karşılaşılan
Sorunlar
Mimari - Elektrik İlişkisi
•

Elektrik uygulama projelerinin son mimari
projeye uygun olmaması,

•

Elektrik kablo geçişleri için delik yerleri ve
betonarmede bırakılacak elektrik borularının mimari/inşaat çizimlerinde görünmemesi,

•

Transformatör, jeneratör OG/AG panoları
gibi büyük ekipmanların bilhassa AVM ya
da çok katlı binalarda, zemin kotunun çok
altında düşünülmesi durumunda, montaj
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zorluğunun yanı sıra tabii havalandırmanın
yeterli olmaması sebebi ile cebri havalandırma yapılması,
•

Genellikle topraklama tesisatının bina dışına çıkışları için mimari/inşai projelerde çıkış yeri belirtilmemesi,

•

Yıldırımdan koruma iletkeninin bina yüzeyinden inişine ait detayların mimari kesitlerde gösterilmemesi.

nin yeterli olmaması ve pano imalat ölçülerinde tadilata gidilmesi,
•

Pano odalarında, yükseltilmiş döşeme veya
kablo kanalı ya da kablo galerisi yapılmalı,
kablo tepsilerinin beton zeminden götürülmemesi,

•

Tesis için enerji müsaadesi alınmalı ve tesisin güç ihtiyacı belirlenmiş olmalı,

•

Trafo odası, jeneratör odası ve OG/AG panolarının bulunduğu mahal ölçüleri için imalatçı bilgileri dikkate alınmalı,

•

OG/AG pano yerleşimlerinde döşemede delik yerleri için imalatçı bilgileri esas alınmalı,

•

Jeneratör egzoz ve radyatör havalandırma
çıkışları ve yakıt tankı için jeneratör firması
ile birlikte ekipman yerleşim çalışması yapılmalı,

•

İnşaat alt yapı 1/500 plan üzerinde, tüm
elektrik kablo boruları/kanalları, yol geçişleri, topraklama kanalları ile mekanik, pis
su, yangın, temiz su tesisat borularının tek
bir planda gösterilmesi,

•

Kablo tepsi güzergahları için mekanik ve
mimari planlar üzerinde çalışmalar yapılarak, elevasyonlar tayin edilmeli ve askı
detaylarını da gösteren detay çizimler yapılmalı,

•

Yangın senaryo sistemi, proje firması liderliğinde bu konuda yetkili firma veya uzman
kişilere bir rapor halinde hazırlatılmalı;
yangın algılama panosundan hangi fanların
kontrol edileceği, hangi mekanik sistemlerin
çalıştırılacağı veya durdurulacağı bu senaryoda tariflenmelidir. Yangın sistemi projelendirilmesi de bu bilgiler ışığında uygulama safhasından önce yapılmalı,

•

AVM gibi dükkan ve mağaza sayılarının
fazla olduğu yerlerde, yangın sisteminin
devreye alınması esnasında karşılaşılan sorunların başında, dükkân dekorasyonlarının
zamanında tamamlanmamasında dedektör
montajları yapılamaması gelmektedir. Bu
sorunla karşılaşmamak için yangın sisteminde kontrol modüllerinin kullanılması, bu

Mekanik - Elektrik İlişkisi
•

Mekanik havalandırma kanalları ile kablo
tepsilerinin birlikte gittiği hacimlerde kablo
tepsileri için ayrılan yerin tepsi montajı ve
kablo çekimine uygun olmaması,

•

Tasarımda öngörülen mekanik ekipman tüketici güçlerinin, uygulamada satın alınan
ekipman güçleri ile uyuşmaması (Satın almada belirlenen güçlerin, projede hesaplanan güçlerden farklı olması; motor yol alma
şeklinin değiştirilmesi gibi durumlarda,
kablo kesitleri, MCC pano tek hat şemaları
ve ana dağıtım tablo çıkışlarının revize edilmesine neden olması),

•

Dilatasyon geçişleri ve sıhhi tesisat borularının elektrik odalarından geçmesine müsaade edilmesi,

•

Mekanik tesisat mahalleri uygulama projelerinin mekanik ekipmanların satın alınması
gerçekleştikten sonra yapılmasından dolayı,
elektrik tesisatına başlamak için mekanik
işlerin bitirilmesinin beklenmek zorunda
kalınması,

•

Mekanik otomasyon cihaz bağlantı sayısı
ve kablo metrajlarının otomasyon firması sorumluluğunda olmasına rağmen kablo
uzunluklarının elektrik keşif özetinde tahmini olarak verilmesi,

•

Mekanik otomasyon ile bina otomasyon
kapsam tarifinin net olarak yapılmaması.

Elektrik Projelendirmede Dikkat Edilmesi
Gereken Konular
•

OG/AG panoları imalat ölçülerinin doğru
tahmin edilememesi sebebi ile oda ölçüleri-
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sayede dükkân/mağaza sahiplerine istedikleri zaman detektör bağlantılarını yapabilme
fırsatı verilmesi,
•

Asma tavan olan yerlerde karelaj çalışması
yapılmalı, aydınlatma armatür, yangın detektör, hoparlör, kamera ve sprinkler sistemi
bu karelaj üzerinde gösterilmeli.

Bütünleşik Tasarım Neden Uygulanmalı
Proje yapımı konusundaki en büyük sıkıntı mevcut proje yapım şartnamesinin yeterli olmamasıdır. Proje tasarımında her sistemde neler olması
gerektiğinin belirtilmesi, pafta ölçülerine ve
plan ölçeklerine sadık kalınarak aynı sembollerin kullanılması ve sanki tek bir firmadan çıkıyormuş gibi çizimlerin yapılması gerekmektedir.
Tesisat mühendisliğini teşkil eden firmaların
birbirinden ayrı tasarımlar yapmaları durumunda disiplinlerden birinin diğer disiplinlerin belirlediği şartlara uymak zorunda kalması zaman
zaman yönetmelik ve standartlarda sapmalara
neden olacaktır. Uygulama esnasında bu sorunların daha belirgin bir hal alması ve projelerin

yeterli olmaması sebebi ile yüklenici firma tüm
disiplinleri biraraya getirerek koordinasyon çalışması yaptırmak zorundadır. Bu durumda daha
önceden alınmış kararlar tekrar gözden geçirilir
ve yeni bir çalışma süreci oluşturulur. Bu da projenin gecikmesine, iş gücü ve maddi kayıpların
oluşmasına neden olur.
Uygulama esnasında kayıpları en aza indirmek
için yatırımın başladığı andan itibaren, mimari,
inşaat ve elektrik, mekanik mühendislik bölümleri koordineli çalışmak durumundadır, Elektrik disiplini projenin başında çalışmaya başladığında binanın elektrik güç ihtiyacını, enerji
merkezinin yerleşimini, kat pano odaları ve şaft
genişlikleri hakkında detayları öneri olarak mimari disipline verecektir. Disiplinlerin kendi
başına aldığı kararların yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle daha sonradan oluşabilecek geri
dönüşlerden kaçınmak, sahada disiplinler arası
uyuşmazlıkları önlemek ancak BÜTÜNLEŞİK
TASARIM adı altında tüm disiplinlerin projenin başından uygulamanın sonuna kadar birlikte
devrede kalması ile mümkün olacaktır.

Mekanik Uygulama ve Beklentileri;
Bütünleşik Tasarım (BT)
"Yapı bileşenlerinin bütünsel olarak ele alındığı,
bütün disiplinlerin aynı anda ve tüm parametreleri dikkate alarak eş zamanlı yapılan, sürdürülebilir tasarım yapma yöntemi" diyebiliriz.
Bu gelişmiş tasarım çalışmasının bileşenlerini
ekli grafikte özetleyebiliriz.
Bütünleşik Tasarımda (BT), yapıya ilişkin güvenlik, enerji, doğal kaynak ihtiyaçları çevresel
etkiler, atık yönetimi, kullanıcı ilişkileri, konfor,
estetik, sürdürülebilir kavramların bir bütünsellik içinde ele alınması gereklidir.
Bunun için de, Bütünleşik Tasarım (BT) ile Geleneksel Tasarım (GT) yöntemindeki yaşanan
süreç ve harcanan emeğin özetlenmesi ve karşılaştırılması; aşağıdaki MacLeamy Eğrisi üzerinde yapılmaktadır. (Şekil 1)
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İrfan ÇELİMLİ, Makine Mühendisi

Bütünleşik Tasarımda (BT) Temel İlkeler
BT yönteminin başarılı olması için aşağıdaki ilkelerin esas alınması gereklidir:
•

Bütünleşik Hedef-İrade,

•

Bütünleşik Anlayış,

•

Bütünleşik Takım,

•

Bütünleşik Eğitim,

•

Bütünleşik Tasarım,

•

Bütünleşik Uygulama,

•

Bütünleşik İşletme,

•

Mesleki Egoların Bir Yana Bırakılması.

Bunlara bağlı olarak aşağıdaki yaklaşımların da
sağlanması gereklidir:
•

Her tür disiplinin orantılı olarak planlanması,
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•

Uygulama sırasında, tasarımın şantiye teknik ofisleri ile yürütülmesi,

•

Tasarımların başarılı sonuçlanması için
önemli-kritik sitemlerin bire bir modellenmesi (simülasyon) hedeflenmeli (yangın, duman, egzoz, uzun mesafeli hava atış vb.).

Bütünleşik Tasarımın Yürümesinde Uyum
•

Tüm disiplinlerin paralel yürütülmesi (mimari, iç mimari & mekanik & elektrik
konsept-fizibilite-ön tasarım-ihale uygulama),

•

Proje ürün girdilerinin öncelikle belirlenmesi,

•

İşverenden verilerini en başta doğru almak!

•

İstenen ürün ve yapının baştan iyi tanımlanması (hatalı yaklaşım: önce gemi yürüsün,
istim arkadan gelsin),

•

Tasarım sürecinin doğru ve iyi planlanması,
gerçekçi doğru süreyi baştan koymak önemli!

•

Genel sorun, tasarımın uzama şikâyeti.

Tasarım Aşamasındaki Parametreler
Başlangıçta aşağıdaki parametreleri ortaya koyarak BT başlamalıdır;
Şekil 1. MacLeamy Eğrisi, geleneksel ile bütünleşik
tasarım yaklaşımlarında harcanan emeğin
karşılaştırılması

•

Dengeli yaklaşım ve bütünsellik sağlama,

•

Ultra lüks mimari çözüme karşılık, aynı
yapı içinde ekonomik mekanik, elektrik sistem seçme yanlışının terk edilmesi,

•

Proje yöneticilerinin tüm disiplinlere aynı
eşitlikte yaklaşması, mesleğinden bağımsız
karar vermesi!

•

Uygulama ve tasarımda güvenlik ve yapı
standartlarına tam uyulması,

•

Zorlamalarla standartların bypass edilmemesi,

•

Yapı değişimlerinde (revizyonlarında) eşgüdüm sağlanması,

•

Öncelikle işveren/yatırımcı taleplerinin,
girdi (veri tabanı) olarak oluşturulması,

•

Yapı ve sistemle ilgili yapı kodlarının ortaya
konması ve netleştirmesi,

•

Tasarımcı proje (konseptini) ya da ana çatısını oluşturması,

•

Tüm tarafların belirli sürelerle bir araya gelerek (periyodik-haftalık vb.) eşgüdüm toplantılarının yapılması,

•

Sağlıklı ve gerçekçi bir tasarım programının
yapılması,

•

Yapı elemanları seçiminin zamanında (mekanik ve elektrik tasarımı geciktirmeyecek
şekilde!) yapılması,

•

Tasarım ve yapım sürecinde oluşan değişimlerin (revizyonların) çapraz bilgi ve sorgularla takibi-eşgüdümle tüm disiplinlerin
değişimi uygulaması.
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Ayrıca yukarıdaki belirtilen parametrelere ek
olarak, tasarım bileşenlerinin de aşağıda belirtilen davranışlar doğrultusunda çalışması esastır;
•

Tasarımcıların farklı disiplinler arası eşgüdüm projeye bütünsel bakma iradesi (mesleki egolarını terk etmesi),

•

Proje yürütücüsünün (işveren, mimar, tesisat vb.), proje ruhuna uygun doğru tercihlere
yönelmesi (mesleğinden bağımsız tavır alma
iradesi),

•

Tasarımcılar arası sağlıklı iletişim ortamının oluşturulması (Süreli toplantıların yapımı, internet ortamında sürekli haberleşme),

•

•

Eğitim Sürecinde Bütünleşik Tasarım
•

Üniversitelerde bölümler arasında iletişim,
eşgüdüm, ortak çalışma başlatılmalı, temel
yaklaşımın "Uyum Hedefi" olması gerektiği,

•

Eğitimdeki yapı branşları;

Proje yürütücüsünün karar ve tercihlerde
gecikmemesi (Zamanında karar ve müdahale),
Başlangıçta tasarım kurgusunun "tüm taraflarla doğru oluşturulması ve zaman planının
iyi yapılması, buna uyulması için irade.

Geleneksel-Bütünleşik Tasarım Süreci
Yaklaşımının Karşılaştırması
Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımının en temel
özelliği; disiplinler arası işbirliğinin olabildiğince üst düzeyde sağlanmasıdır. Bina tasarım sürecinde bulunan farklı disiplinler biraraya gelerek,
bütüne ilişkin görüşlerini bir girdi olarak sunarlar. Her disiplinden gelen yorumun, yapının diğer
özelliklerine de katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu disiplinlerin (mimar, mühendis, yüklenici, vb.) her birinin farklı bir iş tanımı olduğu
ve geleneksel tasarım sürecinde çoğu zaman
amaçlarını, diğer iş gruplarıyla yeterli iletişimi
sağlamadan gerçekleştirdikleri görülmüştür. Bu
durum, yeşil tasarım gibi alışılmış olmayan tasarım sürecinde istenmeyen boyut ve karmaşıklıktaki sistemler ortaya çıkarabilir. Bütünleşik bina
tasarımlarında, alınan her tasarım kararı tekil
etki yerine bir etkiler zinciri oluşturduğu için,
başarılı bir uygulama örneği; malzeme, sistem
ve kütle elemanlarının birbirleriyle arasında olan
ilişkinin anlaşılmasını gerektirmektedir. Tasarım ve üretim süreçlerinin en başından itibaren
tasarımcı, kullanıcı, karar verici gibi tüm tarafların bir arada çalıştığı, ihtiyaçlar ve çözümle-
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rin en erken aşamada ve en doğru şekilde ortaya
konduğu bir bütünleşik tasarım süreci yapılarda
her yönüyle verimliliğinin artırılmasında etkin
bir çözüm oluşturmaktadır.

•

İnşaat statik

•

İç mimarlık

•

Peyzaj 		

•

Elektrik

•

Mekanik

1

Bütünleşmeli!

* Staj seçiminde çapraz uygulama olabilir mi?
•

Eğitimde çapraz derslerin daha fazla olması,
artırılması,

•

Tercihe bağlı dersler.

Uygulayıcı Bakışı ve Beklentileri Temel
Beklentiler
•

Uygulama çizimlerinin seviyesi,

•

Detay çizimleri kim çizecek?

•

İhale çizimlerinin seviyesi,

•

Tasarım gurubunun, uygulama safhasına
katılması gerekli mi?

•

Planlanan mekanik/elektrik alan ve geçişlerin (şaft, teknik oda, asma tavan boşluk/
yükseklik vb.)

•

Mekanik ile elektrik disiplini arasında kalan
ortak sistemlerin nasıl planlanacağı?

•

Bina otomasyonunun hangi disiplinde uygulanacağı?

•

Üç boyutlu çizim tekniği ile yapılmış, çakıştırılmış uygulama projeleri,

•

Uygulama sırasında oluşan (işveren isteği
veya zorunlu) değişimlerin (revizyonların)
sahada teknik ofisler tarafından çözülmesi (Uygulayıcı mühendisleri veya tasarımcı
personeli tarafından).
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Uygulama Tasarımındaki Yaygın
Eksiklikler
•
•

•
•
•

Yapı işletme ve bakım senaryosunun olmaması,
İşveren/yatırımcı (veya temsilcisi) tarafından yapı kullanım amaç ve hedeflerinin verilmemesi,
Bina otomasyonu senaryosunun verilmemesi,
Yangın senaryosunun verilmemesi,
Deprem stratejisinin/senaryosunun verilmemesi.

Uygulayıcı Gözüyle Bütünleşik Tasarım
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Uygulama proseslerinin kontrolü,
Çakıştırma (süperpoze) yapılması,
Mimari-inşaai-elektrik-mekanik dağıtım
Uygulama proseslerinin yapımında yüklenici sorumluluğu
Tipik bakış hataları,
Banyolara/veya ıslak hacimlere yer süzgeci konulmaması (koku yapıyor diye!) çare
doğru süzgecin konması veya doğru işletme
hassasiyeti ile çözüm.
Güvenlik, estetikten önce gelir,
Sprinkler, yangın detektörü, duman egzoz
yerleşimi standartları,
Bakıma ihtiyaç duyulan elemanların kolay

•

ulaşılabilir olması (gömülü boru yerine açık
boru)
Tasarımda, danışmanlık mekanizması!

Yapım Aşamasındaki Bütünleşik
Uygulamalar
•

İnşaat süresince gereken geçici yapılar ve
tesisatların yangın önlemleri, geçici aydınlatma, enerji (elektrik, su, yakıt) teminleri,

•

Tüm inşaat risk sigortasının
Construction All Risk) yapılması,

•

Yapımda çalışan tüm yönetici ve çalışan iş
gücünü oluşturan personelin minimum sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının yaratılması (mobilizasyon, saha güvenlik ve temizlik koşulları vb.).

(Car-

KAYNAKÇA
Bu çalışmanın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır.
[1] www.cedbik.org , Çedbik Ortam
[2] www.surdurulebilirbinalar.net (Binalarda
Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi)
[3] www.taskisla.net
[4] www.atelierten.com
[5] www.ekodenge.com

Geleneksel–Bütünleşik Tasarım Süreci Yaklaşımının Karşılaştırması
GELENEKSEL TASARIM, GT
Lineer
Doğrusal süreç
Ekip elemanları yalnız gerektiğinde katılır

BÜTÜNLEŞİK TASARIM, BT
Bütüncül Sistem Yaklaşımı
Tekrarlanan süreç
Ekip elemanları süreç boyunca katılır

Daha çok karar daha az kişiyle alınır

Kararlar iteratif bir süreç çerçevesinde ekiplerle
alınır
Tüm yaşam döngüsü maliyeti ve faydalar göz önüne
alınır
Tam bir optimizasyon için sistemlerin birbiriyle
ilişkileri göz önüne alınır

İlk maliyete önem verilir
Her sistem tek başına incelenir

Erken aşamalarda daha az zaman, enerji ve işbirliği Zaman ve enerji ile en çok yatırım ilk aşamada
içerir
yapılır
Limitli optimizasyonun yapılabilmesi
Tam optimizasyonunun yapılabilmesi
Sinerji için daha az fırsatların olması

Sinerjinin gerekliliği

Sürecin operasyonda devam etmesi

Sürecin inşaat ile bitmesi

Süreçte bağımsız bir derecelendirme sisteminin
olması

Derecelendirme sistemi yok
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ÖNSÖZ
Makine ve kimya mühendisliğinin bir kolu olan proses
mühendisliği; maddenin bileşim, hal ve enerji değişimleri
gibi fiziksel ve kimyasal değişimlerinin yer aldığı, endüstriyel üretim işlemlerinin uygulama ve gelişimi ile ilgilenir.
Endüstride karşılaşabileceğimiz bu fiziksel değişimler
ünit operasyonlar (birim işlemler) ve kimyasal değişimler ise ünit prosesler şeklinde sınıflanır. Günümüzde her
ikisi de modern terimler dizisini daha iyi yansıtan ‘ayırma
süreçleri’ terimi ile genel olarak ifade edilmektedir. Tüm
endüstri dallarındaki proseslerde uygulanan işlemler teoride aynı, teorinin uygulandığı makine ve sistemler yönünden endüstri dalına ve amacına göre farklılık gösterir.
Süreç endüstrilerinde oldukça sık görülen ve buharlaştırma genel adı verilen önemli bir süreç vardır. Buharlaştırmada, kaynamakta olan bir sıvı çözeltiden buhar
uzaklaştırılır ve geriye daha derişik bir çözelti kalır. Çoğu
durumlarda buharlaştırma olarak adlandırılan ayırma
süreci, sulu çözeltilerden suyun uzaklaştırılması anlamına karşılık gelir.
Derişikleştirilecek çözeltinin ve dışarı alınacak buharın
özellikleri, kullanılacak buharlaştırıcı tipini ve sürecin
basıncı ile sıcaklığını büyük oranda etkiler. Bu çalışmada
buharlaştırıcı tipleri, yardımcı elemanları, tek ve çok kademeli buharlaştırıcılarda ısı aktarımı, kütle, bileşen ve
termodinamiğin birinci kanununa göre enerji dengelerinin nasıl hesaplandığı, otomasyonları, simülasyon çalış-
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maları örneklerle gösterilmiştir. Ayrıca termodinamiğin
ikinci kanunu hakkında verilen kısa bir açıklamadan sonra, çok kademeli bir buharlaştırıcı sisteminde uygulama
örneği gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde, mühendislik öğreniminde kaliteyi arttırmanın koşullarından biri de, araştırmacıların ve öğrencilerin
temel mühendislik konularında özellikle Türkçe yazılmış
ders kitaplarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamaktır.
Makine mühendisliğinin önemli bir disiplini olan ve dünyada hızla gelişen proses mühendisliği alanında çeviri ve
telif eserler sıkıntısı çekilmekte olup, kapsamlı bir ayırma işlemleri ders kitabına gereksinim duyulmaktadır.
Ayırma işlemlerinden biri olan buharlaştırma için yazılan
bu kitap, belirtilen eksikliği bir nebzede olsa karşılayacak
yapıdadır.
Bir araştırmacı ve yazarın içini gurur ve sevinçle coşturan bu serüveni yaşamanın mutluluğu için MMO İstanbul
Şubesi Başkanı Zeki Arslan ve yönetim kurulundaki tüm
çalışma arkadaşlarına minnettarlığımızı ifade ederiz. Bu
çalışmamızda da emeğini esirgemeden bize destek veren,
engin bilgisi ile çalışmamızı gözden geçirip düzeltmeler
yapan meslektaşımız Prof. Dr. Galip Temir’e teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca oldukça uzun olan çalışma süresince
kendilerine ayıracağımız zamandan fedakârlıkta bulunan
ailelerimize teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
Mart 2014				
		
Prof. Dr. Olcay KINCAY - Dr. N. Alpay KÜREKCİ
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SUNUŞ
Yayın çalışmalarına büyük önem veren Odamız, uzmanlık
alanlarına giren konularda üyelerinin ve ilgili teknik personelin gelişen teknolojiden yararlanması ve bilgi birikiminin artırılması için bünyesinde kurmuş olduğu Meslek İçi
Eğitim Merkezi (MİEM) aracılığıyla kurslar düzenlemekte
ve bu kurslara yönelik olarak yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Konusunda ilk veya tek olan kitaplarımız hem
üniversitelerde hem de sanayide çalışan teknik elemanlar
tarafından başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Bilimsel, teknolojik ve mühendislik uygulama alanlarındaki sürekli gelişmeler, üretim süreçlerinde var olan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini zorunlu kılmaktadır. Mesleki varlık koşulu bu alanlardaki faaliyetlere bağlı
olan mühendislerin, alanın gelişmişlik ve geliştirilebilirlik
düzeyine etki edebilecek nitelikte olması beklenmektedir.
Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma, üretim süreçlerinde değerlendirebilme yetisi ve çağı yakalamak için sürekli eğitim
şarttır.
Makina Mühendisleri Odası, sürekli eğitim ilkesi çerçevesinde, üyelerimizin meslek içi eğitimlerine çok yönlü fayda sağlayacak, kongre, sempozyum, konferans, seminer,
kurs ve yayın çalışmalarını arttırarak devam ettirmektedir.
Bu yönde yapılan çalışmaların en önemli amacı üyelerimizin konularında gelişmelerini sağlamaktır.
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Üyelerinin meslek alanlarındaki gereksinimlerini ve taleplerini dikkate alarak, gelişen bilim ve teknoloji doğrultusunda, toplumun ihtiyaçlarını gözeterek mekanik tesisat
sektöründeki gelişmelere paralel olarak yetişmiş teknik
eleman gücüne olan gereksinimin karşılanmasını sürekli
gündeminde tutmakta olan Odamız, mekanik tesisatta
yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye
ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olmasını sağlamak, bilgi ve deneyimin tüm meslek alanlarımızda olduğu
gibi mekanik tesisat alanında da yaygınlaşmasına katkıda
bulunmak hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu kapsamda “Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı”nın üçüncü baskısını meslektaşlarımız ve uygulamacıların hizmetine sunuyoruz.
Metin yazımında disiplinleri farklı çeşitli kişi ve kuruluşlar katkı koymuşlardır. Makina Mühendisi Celalettin Fırat
TÜRE, Makina Mühendisi Umut Ahmet TECER, Makina
Mühendisi Reşat ŞENER, Makina Mühendisi Ertuğrul DİKTAŞ, Kimya Mühendisi İlker ERDOĞAN, Elektrik Mühendisi Arif AYKAÇ’a kitabı hazırlama sürecindeki özverili katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Şubat 2015
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