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Kısaltmalar 
AC Alternatif Akım 
CAS Basınçlı Hava Sistemi 
CEMEP Elektrikli Makine ve Güç Elektroniği İmalatı Avrupa Komitesi 
CFL Kompakt flüoresan lamba 
CHP Kombine Isı ve Enerji  
CO Karbon Monoksit 
COP Performans Katsayısı 
DC Doğru Akım  
DCS Dağıtılmış Kontrol Sistemi 
EnMS Enerji Yönetim Sistemi  
GT Gaz Türbini 
HE Yüksek Verimli  
HID Yüksek Yoğunlu Deşarj  
IE Uluslararası Verimli 
LED Işık yayan diyot 
M&T İzleme ve Hedefleme 
MH Metal Halide 
MV Civa buharlı 
PLC Programlanabilir Lojik Kontrolör 
SCADA Veri tabanlı Kontrol ve gözetleme sistemi 
SHP Ayrı Isı ve Enerji 
STCS Buhar Türbini Kojenerasyon Sistemleri  
TDS Toplam Çözünmüş Katılar 
VSD Değişken Hızlı Sürücü  
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1 Kazanlar 

1.1. Türkiye’de Mevcut Kazan Teknolojisi 

Kazanlar spesifik olarak, ısı ürünün içerisinden geçerken yanma ile su/organik sıvı içerisine ısı 
eşanjörü aracılığıyla aktarıldığı su ısıtma/ısı transferi organik sıvı/ buhar üreten ürünlerdir. Aşağıdaki 
formül kazanlar için anahtar performans göstergelerini göstermektedir:  

 
Anahtar performans göstergesi (KPI): termal verimlilik (%) 

 

Diğer birçok yerel ve uluslararası üreticinin yanında, Türkiye’de en önemli Kazan tedarikçileri Bosch, 
Erensan, Alarko, Ferroli, ECA, Selnikel, Buderus ve Viessman ve Wolf bulunmaktadır.  

Fazla sayıda tedarikçi nedeniyle pazarın gelişkinliği oldukça yüksek kabul edilmektedir. Piyasada 
birçok kazan türü bulunmaktadır, şöyle ki; 

• Yüksek/düşük sıcaklık- yüksek/düşük basınç, yüksek verimli sıcak su kazanları 

• Yoğuşmalı sıcak su kazanları ve 

• Buhar kazanları 

Teknolojinin gelişkin olması ve yüksek derecede verimli olması nedeniyle son yıllarda bu ünitelerin 
performanslarında önemli ilerleme gözlemlenmemiştir. İlave analiz olarak bir referans ünite 
seçilmiştir: 25 kW gaz yakmalı yoğuşmalı kazan ünitesi. 25 kW doğalgaz yakmalı yoğuşmalı 
kazanların fiyatları 2,000-4,000 ABD Doları civarındadır.  

Sonraki tablo kazanlar için anahtar yaklaşımları özetlemektedir. Türk pazarında en uygun kazanların 
performansları OECD ülkeleri ile karşılaştırılabilir.  

 
Mekan ve proses ısıtma sistemi – Kazan 

Çalışma için seçilen ürün 25 kW doğalgaz yakmalı yoğuşmalı sıcak su kazanı 

İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi 

• Alarko,  
• Bosch,  
• Ferroli,  
• Erensan 
• Wolf,  
• Viessmann 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzının 
gelişkinliği 

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 

Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar %0 %90 %90 %%90 
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Mekan ve proses ısıtma sistemi – Kazan 

Türkiye’de en iyi performans 
gösteren ekipman 

• Tüm kazan kategorileri için gaz ve/veya yağ ateşlemeli(burada gaz 
biyogaz içerir ve yağ  sıvı biyoyakıt içerir) 

• Yanmış odun, tahıl kamışı veya onlardan üretilen yakıtlar gibi katı yakıtlar 
• Net termal verimlilik 

- ≥ %95 yoğuşmalı sıcak su kazanı, ve; 
- ≥ %93 yüksek/düşük sıcaklık- yüksek/düşük basınç, yüksek verimli 

sıcak sukazanı ve 
- ≥ %92 buhar kazanları için 
- ≥ %85 biyokütle kazanı için 

Referanslar 

• EU IPPC Enerji verimliliğine yönelik En iyi uygun Teknolojiler (BAT) ile ilgili 
referans doküman,  

• Konsey yönetmeliği92/42/EEC,  
• Konsey yönetmeliğ 93/68/EEC,  
• Yönetmelik 2004/8/EC,  
• Yönetmelik 2005/32/EC,  
• Yönetmelik 2008/28/EC  
• İngiltere Hükümeti enerji tasarrufunu artırma sermaye ödeneği (ACA) 
• İmalatçılar 

1.2. Sistemin tanımı  

Kazanlar fosil yakıt enerjisini sıcak suya veya buhara dönüştürür; bu da proses ısıtma, mekan 
ısıtma veya kullanma sıcak suyu üretmek için kullanılır. Endüstriyel proses ve mekan ısıtma için 
talebin yaklaşık %40’ı buhar ve sıcak su üretmek için kullanılır. 1. 

Kazanlar iki geniş kategori içerisinde yer alır: su borulu kazanlar (Şekil 1-1) ve alev borulu veya 
silindirik borulu kazanlar (Şekil 1-2). Su içeren su borulu kazanlar boruların dışında akan yanma 
gazları ile ısıtılırken, alev borulu kazanlarda yanma gazları boruların içinde ve sular ise boruların 
dışında akar. Kazan büyüklüğünü ve gücü belirlemek için anahtar tasarım parametreleri çıkış buhar 
kütle debisi, basıncı ve sıcaklığıdır. 2. 

  

Şekil 1-1: Tipik su borulu kazan Şekil 1-2: Tipik üç geçişli alev borulu kazan 

Su borulu kazanlara aşağıdakileri gerektiren enerji santrali uygulamalarında kullanılır: 

                                                      
1http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Stromnutzung/Dokumente/Energy_modernisation_of_industrial_heating.pdf 
2http://www.iea-etsap.org/web/e-techds/pdf/i01-ind_boilers-gs-ad-gct1.pdf 

http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Stromnutzung/Dokumente/Energy_modernisation_of_industrial_heating.pdf
http://www.iea-etsap.org/web/e-techds/pdf/i01-ind_boilers-gs-ad-gct1.pdf
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• Yüksek buhar çıktısı ( 500 kg/s değerine kadar) 
• Yüksek basınçlı buhar ( 160 bar değerine kadar) 
• Kızdırılmış buhar (550°C değerine kadar). 

Ancak su borulu kazanlar aynı zamanda silindirik borulu kazanlarla rekabet edecek şekilde imal 
edilir. Küçük su borulu kazanlar tek ünite halinde imal edilip monte edilebilirken büyük üniteler genel 
olarak parçalar halinde imal edilir ve sahada monte edilir. 3. 

Kazanlar aynı zamanda yakıt tipine göre (yağ, gaz, biyokütle ve atık) ve sıcak su veya buhar üretip 
üretmemelerine göre sınıflandırılır.  

Kazanların işletme verimliliği faydalı ısı çıktısı olarak sunulan yakıt girdi enerjisi olarak yakıtın oranı 
bağlamında ölçülür. Aşağıdaki şekil buhar üretirken meydana gelen kayıpları gösterir. Baca gazı 
kayıpları en önemli olanlar olup bazı durumlarda %20’lik kayıplara ulaşabilir, diğer kayıplar ise yakıt 
ve havanın içindeki neme, bunun yanında yayılma ve blöf kayıplarına bağlıdır. Toplamda bu örnek 
üretilen ısının yaklaşık %75’inin buhara gittiğini gösterir. (Şekil 1-3) 

 
Şekil 1-3: Kazandan kaynaklanan kayıplar4 

Kazan verimliliği testleri kazan verimliliğinde her türlü düşüşün tanımlanmasına ve düzeltici 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Kazan verimliliği genel olarak baca gazlarının kimyasal 
bileşimi analiz edilerek değerlendirilir: Örneğin çok fazla oksijen fazla havayı ifade eder (bu da ısının 

                                                      
3http://www.spiraxsarco.com/Resources/Pages/Steam-Engineering-Tutorials/the-boiler-house/water-tube-boilers.aspx 
4Karbon tröstü, CTV018 

http://www.spiraxsarco.com/Resources/Pages/Steam-Engineering-Tutorials/the-boiler-house/water-tube-boilers.aspx
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israf edildiğini ifade eder) çok fazla CO ise oksijen miktarının az olduğunu, yanmanın eksik 
olduğunu ifade eder. (bu da yakıtın israf edildiğini ifade eder) 

1.3. Enerji Tasarruf Önlemleri 

 

Buhar ve yüksek sıcak su kazanları endüstriler için önemli maliyet tasarrufları sağlayabilecek birçok 
enerji tasarruf imkanları bulunmaktadır. En uygun seçenekler, kazan türüne ve ısıtma sistemine, 
proses gerekliliklerine ve diğer ısıtma taleplerine ve bütçeye bağlıdır. Aşağıdaki tablo azalan enerji 
tüketimine göre verimlilikleri bağlamında alternatif enerji tasarruf önlemlerini sıralar.   

Tablo 1-1: Kazanlarda Enerji Tasarruf Önlemleri 

Önlem Enerji Tasarruf Oranı (ESR) 
Ekonomizerli besleme suyu ön ısıtma %4 -%7,  yoğuşma için  %15 değerine 

kadar 
Fazla hava kontrolü  %5 değerine kadar, O2 değerinde her 

%1’lik azalma için verimlilikte 0.5 % artış 
 Artan kondensat dönüşü %10 değerine kadar 
fanlar ve pompalar için VSDler Kullanılan elektrik %20 değerine kadar  
Kazan değiştirme  %20 değerine kadar 
 Kazan yükleme- planlamayı kontrol etme %15 değerine kadar 
Yayınım ve iletim ısı kaybı azaltma %15 değerine kadar 
Yanma havası ön ısıtma  20°C artış için %1 kadar 
 Otomatik blöf %2 -% 4 
Kazan buhar basıncının azaltılması  %2 değerine kadar 

1.3.1. Kazanların İşletme ve Bakımı 

Kazanın optimum performans ve etkili çalışması için etkin bakım gereklidir. Bu bağlamda manuel 
kontroller yerine sofistike kontrol sistemleri kullanılır. Bakımın gerekli olduğu üç alan aşağıdaki 
gibidir: 

• Yanma Verimliliği: Buhar sıcaklığı ve basıncı, besleme suyu ve sıcaklığı, buhar debisi ve 
yakıt tüketim oranının basit ölçümleri ile belirlenebilir.  

• Isı transfer verimliliği: Su veya yanma gazı içeren boruların yüzeylerinin ısı transfer 
karakteristikleri, bu yüzeylerin malzeme birikmesi nedeniyle kirlenmesi sonucunda azalabilir. 
Birikme seviyesini azaltmak için kazan besleme suyuna profesyonel arıtma uygulanmalıdır. 
Aşırı veya eksik arıtmanın meydana gelmemesi için su arıtma sistemlerinin fonksiyonu 
üzerinde düzenli kontroller gerçekleştirilmelidir.  

• Kazan Isı Kayıplar: Bu ısı kayıpları baca gazı veya kazan yüzeyi ile gerçekleşmektedir. Kızıl 
ötesi görüntüleme gibi düzenli kontroller ve teknikler kazan yüzeyindeki sıcak bölgeleri 
algılamak için kullanılabilir.  
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Kazanın uygun çalışması ve bakımı için manuel bakım da gereklidir. Gösterge amaçlı olarak 
aşağıdakileri içerebilir: bakım planı, kazan tesis ve kontrollerin diyagramları, acil kapama 
prosedürleri, ayarlar ve talimatlar vb5,6 

1.3.2. Ön Isıtma Yanma Havası 

Yanma havasının genel olarak ortam sıcaklığında olması nedeniyle baca gazları daha fazla 
soğutulabilir. Kazan tesisinin termal verimliliği, yanma havasının sıcaklığının 20°C artırılması 
ile %1 oranında artırılabilir. Ön ısıtmada yanma havası için gereken ısı, kazan baca gazları, 
kazanın üst kısmından çekilen hava ve kazan gövdesinden çekilen ısı dahil olmak üzere çeşitli 
kaynaklardan çekilebilir. Dönen çark tipi hava ön ısıtıcıları bu amaçla kullanılan en yaygın ısı 
eşanjörü türüdür. Şekil 1-4 ön ısıtıcılı yakma sistemini sunmaktadır.  

 

 

Şekil 1-4: Ön ısıtıcılı yakma sistemi7 

1.3.3. Ekonomizerlerin Kullanılması 

Kazan baca gazları geri dönüştürülebilen ve başka yerde kullanılabilen büyük miktarlarda baca gazı 
içerir.Kazandan elde edilen baca gazı üretilen buhardan genel olarak daha yüksek sıcaklıktadır ve 
modern buhar kazanlarında tipik olarak yaklaşık 200°C civarındadır. Geri kazanılan ısı, kazana 
giren soğuk suyu ön ısıtmak üzere kullanılır böylece suyu gereken seviyeye ısıtmak için gereken ısı 
miktarı azalır.  

En yaygın baca gazı ısı geri kazanım sistemleri ekonomizerlerdir. Ekonomizerler (Şekil 1-5) kazan 
besleme suyunu ön ısıtmak için kazan baca gazlarından elde edilen atık ısıyı geri kazanan ısı 
eşanjörleridir. Ekonomizerler tipik olarak enerji tüketimini %2 ile %5 arasında azaltabilirken baca 
gazı sıcaklığı ve ekonomizer türüne bağlı olarak daha fazla tasarruf elde edilebilir. Potansiyel enerji 
tasarruflarının göstergesi olarak besleme suyunda 10°C ile 30°C arasındaki artış, yakıt 
tüketimini %4- ile %7 arasında azaltabilir.  
                                                      
5Carbon Trust, Steam and high temperature hot water boilers 
6http://www.sustainability.vic.gov.au/~/media/resources/documents/services%20and%20advice/business/srsb%20em/resources%20a
nd%20tools/srsb%20em%20best%20practice%20guide%20heating%202009.pdf 
728, Berger, 2005 

http://www.sustainability.vic.gov.au/%7E/media/resources/documents/services%20and%20advice/business/srsb%20em/resources%20and%20tools/srsb%20em%20best%20practice%20guide%20heating%202009.pdf
http://www.sustainability.vic.gov.au/%7E/media/resources/documents/services%20and%20advice/business/srsb%20em/resources%20and%20tools/srsb%20em%20best%20practice%20guide%20heating%202009.pdf
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Şekil 1-5: Ekonomizerli yakma sistemi8 

Baca gazı çıkış sıcaklığı 140°C olan modern kazan için yoğuşmalı ekonomizer çıkış sıcaklığını 65°C 
değerine düşürebilir ve kazan termal verimliliğini %5 oranında artırabilir. Ancak ekonomizerler genel 
olarak kapasitesi 3 MW üzerinde olan kazanlar için uygundur.  

1.3.4. Değişken Hızlı Sürücüler (VSD’ler) 

Yanma Havası damperi brülöre doğru yanma havasını ayarlar. Damperler genel olarak kazanın 
çalışma aralığının alt ve üst kısmında kötü kontrol karakteristiklerine sahiptir. İlave olarak kazan 
yükü ile ilgili olarak fan motor tüketimlerinde çok sınırlı varyasyonlar vardır.  

Bu sonuçlar gerekli elektrik tüketiminden yüksektir. Genel olarak eğer kazanın yük karakteristikleri 
değişken olursa mevcut damperleri VSD’lerle değiştirmek maliyet verimli olacaktır. VSD sistemlerini 
kullanmanın iyi yanma koşulları sağlarken yüksek kazan verimliliği sağlamada en maliyet verimli 
yöntem olduğu gösterilmiştir. 9. 

1.3.5. Otomatik Blöf Kontrolü 

Buhar kazanlarında kazan buhar domunda su buharlaştıkça besleme suyunda mevcut katılar geride 
kalır. Asılı katılar çamur ve tortuları oluşturur, bunlar da kazan içerisinde ısı transferini kötüleştirir. 
Çözünmüş katılar köpüklenme ve kazan suyunun buhara taşınmasını destekler. Asılı ve toplam 
çözünmüş katıların (TDS) kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için düzenli olarak su kazandan 
deşarj edilir veya blöf yapılır.  

Isı eşanjörü kullanılarak, flaş buhar geri kazanım tankı veya kazan tamamlama suyunu ön ısıtma 
için ısı eşanjörü ile birlikte flaş buhar geri kazanım tankı ile kullanılarak kazandan blöf ile geri 

                                                      
8 Karbon tröstü, Buhar ve yüksek sıcaklıklı sıcak su kazanları 
9Karbon tröstü, Buhar ve yüksek sıcaklıklı sıcak su kazanları 
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kazanılabilir. Böyle önlemler kazana doğru besleme suyunun sıcaklığını artırarak ve kazan 
içerisinde tüketilen yakıt miktarını azaltarak enerji tasarrufu sağlayabilir. Blöf suyunu flaş tanktan 
geçirmek düşük basınçlı buhar üretir. Basıncın blöf vanası akış yönünda azaltıldığı için buhar flaş 
eder ve toplanabilir. Sürekli blöften geri kazanılan flaş buhar enerji kayıplarını %50 oranında 
azaltabilir ve kazan ısı girişinde %0.5-2.5 oranında kazanç sağlayabilir. Kalan sıvı blöfünden ısı geri 
kazanmak için ısı eşanjörlerini kullanmak ısı kaynında %25 oranında azalma sağlayarak ısı girişinde 
%0.75 ile %3.75 oranında azalma sağlayabilir.  

Blöf oranını optimize etmenin en iyi yolu otomatik blöf kontrol sistemi kurmaktır. tüketim, bertaraf, 
arıtma ve suyun ısıtmasında önemli miktarda maliyet tasarrufları elde edilir. 10, 11, 12. An TDS izlemeli 
otomatik blöf sistemi Şekil 1-6 'da sunulmaktadır.  

 

Şekil 1-6: TDS izlemeli otomatik blöf sistemi13 

1.3.6. Yayılma Kayıplarının Minimizasyonu 

Yayılma kayıpları çalışan kazanın dış yüzeyinden konveksiyon ve yayılma ısı transferi 
kombinasyonu aracılığıyla meydana gelir. Kazan çıkışının azalması ile bu kayıplar artar bu nedenle 
kazanı tam yükte çalıştırmak kaybın yüzdesini azaltır. Kazanın yüzey alanı gövdesi ile ilişkili olduğu 
için büyük kazanlar için bağıl kayıp daha düşüktür ve daha küçük olanlar için daha yüksektir.  

Modern ve verimli kazanlarda yayılım kayıpları ısı girişi değerinin %1 oranından az olmalıdır ancak 
kötü veya hasar görmüş yalıtıma sahip eski kazanlarda dikkate değer biçimde daha yüksek olabilir 
ve %2 oranından daha yüksek olmalıdır. Yayılma kayıpları kazan sıcaklığına bağlıdır. Sıcak 
bekleme koşulları altında kazan yakıt tüketimini izleyerek değerlendirilebilir.  

Kazan dairesi içerisinde Tüm borulama, vana, flanş ve donatılar  yeterli şekilde yalıtılması ve vana 
keçeleri/kapakları bakım çalışmasından sonra değiştirilmelidir. 14,15. 

                                                      
10http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/steam10_boiler_blowdown.pdf 
11http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/steam9_blowdown.pdf 
12http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/steam23_control_system.pdf 
13http://www.eurotherm.com/boiler-blowdown-control 
14Carbon Trust, Buhar ve yüksek sıcaklık sıcak su kazanları 
15http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/efficiency/industrial/cipec/6691 

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/steam10_boiler_blowdown.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/steam9_blowdown.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/steam23_control_system.pdf
http://www.eurotherm.com/boiler-blowdown-control
http://www.nrcan.gc.ca/energy/publications/efficiency/industrial/cipec/6691
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1.3.7. Kondensat Dönüşünün artırılması 

Buhar kazanlarında enerji verimliliğini artırmanın yöntemlerinden birisi kazana doğru kondensat 
dönüşünü artırmaktır. Kondensatın ısı içeriğinden besleme suyunu ısıtmak üzere faydalanılabilir bu 
da kazan besleme suyu hava giderici ısıtmak için daha az buhar gerektirecektir.  

Kondensatın saf suya zaten arıtılmış olması nedeniyle daha az bölf gerekir, ilave olarak kazan yakıt 
ihtiyacını azaltır. Basit hesaplama kondensat içerisindeki enerjinin tipik sistem içerisinde toplam 
buhar enerjisi içeriğinin %10 oranından fazlası olabileceğini göstermektedir. Her türlü ilgili flaş 
veya yaş buharın basınçlandırılması nedeniyle bu buhar atık ısı buhar kazanları (ısı değişimi içeren) 
ve kaskat sistemleri için yeniden kullanılmak üzere geri kazanılabilir. 16,17. 

1.3.8. Yoğuşmalı Kazanların Kullanılması 

Yoğuşmalı kazanlar yüksek verimli modern kazanlar olup ekstra ısı eşanjörleri dahil eder, baca 
gazları içerisindeki buhar suya yoğuşturulabilir böylece ısı  kazan sistemine giren suyu ön ısıtmak 
için geri kazanılabilir- bu kazan verimliliğini %10 ile %12 arasında artırabilir.  

Geleneksel kazanlarla %80-85 karşılaştırıldığında %98 oranında termal verimlilik elde edilebilir. 
Yoğuşmalı kazanların verimliliği kazana dönüş sıcaklığına ve suyun dağıtım sıcaklığına bağlıdır. 
Yoğuşmalı kazan kesit alanı Şekil 1-7 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 1-7: Yoğuşmalı Kazan- Çapraz Kesit18 

1.3.9. Fazla Hava Kontrolü 

Fazla yanmayı sağlamak için, yanmada normal varyasyonlar elde etmek için ve bazı yakıtlar için  
tatmin edici baca koşulları elde etmek için tüm pratik durumlarda fazla hava gereklidir.  
                                                      
16http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/steam8_boiler.pdf 
17http://www.tlv.com/global/SG/steam-theory/vented-pressurized-condensate-recovery.html 
18Karbon Tröstü 

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/steam8_boiler.pdf
http://www.tlv.com/global/SG/steam-theory/vented-pressurized-condensate-recovery.html
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Optimum fazla hava fırın tasarımı, brülörün tipi, yakıt ve proses değişkenlerine göre değişiklik 
gösterir. Farklı hava yakıt oranları ile testler gerçekleştirerek belirlenebilir. Fazla havayı optimum 
seviyede olacak şekilde kontrol etmek her zaman baca gazı kayıplarında azalmaya yol açar; fazla 
havada elde edilecek her %1’lik azalmada verimlilikte yaklaşık %0.6 artış elde edilir. Etkin gaz 
yakmalı silindirik borulu kazanlar tipik olarak %15 ile %30 arasında fazla hava gerektirir; bu da 
ortaya çıkan baca gazında %9 ile %10 arasında CO2, %3 ile %5 arasında O2 yer almasına neden 
olur. Dijital yanma kontrol sistemleri %5 oranında enerji tasarrufları sağlayabilir.  

1.3.10. Kazanların Değiştirilmesi 

Genel olarak şirketler verimliliğin %80’in altına düştüğü zamanlarda kazan değiştirmeyi göz önünde 
bulundurmalıdır. Kazan aşağıdaki durumlarda ise kazanı değiştirme finansal olarak caziptir: 

• Eski ve verimsizse; 
• Ucuz ikame yakıtları yakamıyorsa; 
• Mevcut gerekliliklere göre aşırı veya az boyutlu ise ve ideal yükleme koşulları için 

tasarlanmamışsa 
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2 Ocaklar ve Fırınlar 

2.1 Sistemin tanımı 

Ocaklar hammaddeleri yüksek sıcaklıklarda işlemek için kullanılan araçlardır, bunlara örnek olarak 
döküm için sıcak metalleri ergitmek veya şekillerini veya özelliklerini değiştirmek için malzemeleri 
ısıtmak gösterilebilir (ısıl işlem), Isı üretmek için kullandıkları yöntemlere göre karakterize edilen iki 
yaygın ocak türü bulunmaktadır. : 

• Yakmalı ocak (yakıt türü) 
• Elektrik ocağı, elektrik kullanır 

Ocaklar aynı zamanda malzemenin içlerine şarj edilme yöntemlerine göre de sınıflandırılabilir (yığın, 
periyodik veya fasılalı ocaklar) ve atık ısı geri kazanım yöntemlerine göre de sınıflandırılabilir 
(reküperatif veya rejeneratif ocaklar). Ocaklar birçok şekil, büyüklük ve biçim alabilir. Baca gazı 
ürünlerinin doğrudan malzemelerle temas edeceği için ocakta kullanılacak yakıt önemli bir 
seçimdir19. 

Birçok ısıtma ekipmanı için sağlanan ısının büyük kısmı egzoz veya baca gazı şeklinde kaybolabilir- 
bu kayıpların kapsamı ısıtma ekipmanın tasarım ve işletilmesi ile ilgili çeşitli faktörlere 
dayanmaktadır. Ocak ısı kayıpları aşağıdakileri içerebilir:  

• Baca gazı kayıpları; 
• Yakıt içerisinde nemden kaynaklanan kayıplar; 
• Ocaktaki açıklıklardan kaynaklanan kayıplar; 
• Ocak yüzeyinden kaynaklanan kayıplar; 
• Diğer kayıplar 

 Tipik ocak yerleşimi ve kayıpların meydana geldiği alanlar Şekil 2-1 içerisinde gösterilmektedir.  

                                                      
19http://www.enggpedia.com/chemical-engineering-encyclopedia/dictionary/thermodynamics/1778-furnace-types-classification-of-
furnace 

http://www.enggpedia.com/chemical-engineering-encyclopedia/dictionary/thermodynamics/1778-furnace-types-classification-of-furnace
http://www.enggpedia.com/chemical-engineering-encyclopedia/dictionary/thermodynamics/1778-furnace-types-classification-of-furnace
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Şekil 2-1: Fırın yerleşimi ve ortaya çıkan kayıplar20 

2.2 Enerji tasarruf önlemleri 

Aşağıdaki tablo enerji tüketimini azaltmada verimlilikleri bağlamında alternatif enerji tasarruf 
önlemlerini sıralamaktadır.  

Tablo 2-1: Ocak ve fırınlarda enerji tasarruf önlemleri  

Önlem Enerji Tasarruf Oranı (ESR) 
Baca gazlarından atık ısı geri kazanımı %10 - %30 
Doğru refrakter türünün seçilmesi %10 - %20 
Ocak yüzey ve açıklıklarından enerji kayıplarının 
azaltılması 

%2 - %15 

Optimum ocak sıcaklığında çalışma %5 - %10 
Optimum kapasite kullanımı %5 - %10 
Yanma havasında optimizasyon Yaklaşık %5 
Ocak çekişinde doğru miktar %5’e kadar 

Endüstriyel ocaklarda enerji tüketimini azaltabilecek tipik enerji verimliliği önlemleri aşağıdakileri 
içermektedir.  

2.2.1 Baca gazlarından atık ısı geri kazanımı 
Yakıt yakmalı birçok ocak için beslenen ısının büyük miktarı egzoz veya baca gazı olarak 
atılmaktadır. Baca gazları ısı girişinin %35 ile %55 oranını baca aracılığıyla ocağa taşır. Bu ısının 
                                                      
20En iyi uygulama  Ocak performansını optimize etmek için yöneticilere yönelik rehber GPG 253, 2001  
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geri kazanımı önemli miktarda enerji tasarruflarına yol açabilir. En yaygın ısı geri kazanım yöntemi 
ocak çıkışına yerleştirilen gazdan gaza ısı eşanjörleridir. Isı eşanjörleri sıcak baca gazlarından gelen 
yanma havasına veya endüstriyel tesis içerisinde diğer proseslerle ilgili sıcak sulara doğru aktarmak 
için kullanılabilir.  

Yüksek sıcaklıklı ısı geri kazanım ekipmanları (reküperatörler ve rejeneratif hava ısıtıcıları) baca 
gazlarından ısı geri kazanmak için kullanılabilir. (Şekil 2-2 ve Şekil 2-3). Reküperatörlerde sıcak 
gazlar demetler halinde yerleştirişmiş borular içerisinden geçer. Yanma havası seri yönlendirici 
plakalar aracılığıyla boruların dış kısmı üzerinden yönlendirilir. Rejeneratif hava refrakter setlerini 
ayırmak zorundadır. Bunlar alternatif olarak sıcak baca gazları ile ısıtılır ve gelen yanma havası ile 
soğutulur. Damperler düzenli aralıklarla sıcak gazları ve soğuk havayı bir tuğla grubundan diğerine 
yönlendirir. Bu nedenle  tuğlalardan bir grubu sıcak gazlarla ısıtılırken diğer grup yanma havasını 
ısıtmaktadır. Rejeneratif hava ısıtıcının avantajı paslanmaz çelik veya diğer ısıya dayanıklı pahalı 
malzemeden yapılmış ince duvar borulaması ihtiyacı olamadan çok yüksek sıcaklıkta gazı 
kullanabilmesidir. Genel olarak %5 ile %30 arasında tasarruf elde edilebilir. 21,22. 

 

  

Şekil 2-2: Durağan hal ters akım akış reküperatif ısı 
eşanjörü23 

Şekil 2-3: Doğrudan yakmalı yanma modunda 
kendinden rejeneratif brülör24 

2.2.2 Optimum Kapasite Kullanımı 
Ocak yükünü etkileyen en önemli faktörlerden birisi yüktür. Bu ocak içerisine yerleştirilen malzeme 
miktarı, ocak içerisindeki yerleşimini ve ocağın içerisinde harcadığı zamanı içerir. Ocak her zaman 
optimum yükle yüklenmelidir.  Ancak pratikte bunun her zaman mümkün olmayabileceğine dikkat 
edilmelidir. Ocak verimliliği tasarım noktasına kadar üretimle birlikte artar bu noktanın üzerinde ise 
hızla düşer.  

                                                      
21http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/install_waste_heat_process_htgts8.pdf 
22 Endüstri,ticaret ve kurumlar i proses ocakları, kurutucular ve fırınlar içini enerji madenler için  için enerji yönetim serileri Kanada  
23http://www.industrialheating.com/articles/92444-improving-energy-efficiency-with-recuperative-and-regenerative-burners 
24http://www.industrialheating.com/articles/92444-improving-energy-efficiency-with-recuperative-and-regenerative-burners 

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/install_waste_heat_process_htgts8.pdf
http://www.industrialheating.com/articles/92444-improving-energy-efficiency-with-recuperative-and-regenerative-burners
http://www.industrialheating.com/articles/92444-improving-energy-efficiency-with-recuperative-and-regenerative-burners
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Şekil 2-4: Fırın verimliliği yüke karşı25 

2.2.3 Ocak yüzey ve açıklıklarından kaynaklanan kayıplar  
Yüzey ısı kayıpları ısı transferi ve yayılan ısı transferi nedeniyle meydana gelen ısı kayıplarını içerir.  
Sürekli veya fasılalı ocaklarda çalışan yakıtın %30 ile %40 pranları arasında ocak yüzey ve 
duvarlarından kaybolan ısıyı tamamlamak için kullanılır. Isı kayıpları duvar yayımlılık ve kalınlığa ve 
kullanılan refrakterlerin termal iletkenliğe bağlıdır. Birçok durumda ısı transferi hem konveksiyon 
hem de yayılıma bağlıdır.  

Isı kayıpları uygun olan yerlerde açıklıkların adedi ve sayısını azaltarak veya yayılma perdeleri veya 
siperleri şeklinde metotlar uygulayarak azaltılabilir. Açıklığın değişken olduğu bazı durumlarda 
(kapağın yük veya şarj malzemesinin şarj etme veya boşaltma için kullanıldığı durumda) kapı açılma 
zamanı veya süresini kısaltarak azaltmak mümkündür. 26. Böyle önlemler ocak yakıt tüketiminde 
%2 ile %15 arasında ısı kayıplarında azalma sağlayabilir.27 

2.2.4 Yanma havasının optimizasyonu 
Yanma havasını optimize etme ocaklarda enerji korumanın en ekonomik ve basit yöntemidir. Ocak 
sıcaklığı yüksek olduğu zaman olası tasarruflar daha yüksektir. Yakıtın minimum yanma miktarı ile 
yanmasını sağlamak için ocağın işletmecisinin hava filtrelemesini kontrol etmesi, yanma havası 
basıncını ayarlaması yüksek yakıt kalitesi sağlaması ve fazla hava miktarını izlemesi gerekir.  

Fazla karbonmonoksit oluşumunu önlemek (genel olarak 30-50 ppm’den fazla konsantrasyon olarak 
tanımlanır) ve meydana gelen yanmamış hidrokarbonların oluşumunun önlemek için hava yakıt 
oranların kontrol edilmesi gerekir. Bu önlemler %5 ile %25 oranında tasarruf sağlayabilir. 28.  

                                                      
25US DoE 
26 Boilers Endüstriyel Isıtma Ekipmanı ve Kazanlarda Uygun Yalıtım Kullanarak duvar ısı kayıplarının azaltılması, Güney Kaliforniya 
Gaz Şirketi , Mayıs 2012 
27DoE Endüstriyel Teknolojiler Daires, Proses ısıtma Teknolojleri İçin Yol haritası 2001 
28DoE Endüstriyel Teknolojiler Daires, Proses ısıtma Teknolojleri İçin Yol haritası 2001 
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2.2.5 Oksijen Zenginleştirilmiş Yanma 
Hava yakıt yanması esnasında havanın içerisindeki azot reaktif oksijeni seyreltir ve enerjinin bir 
kısmını sıcak yanma gazı egzoz gazı içerisinde uzaklaştırır. Yanma havası içerisindeki oksijeni 
artırma egzoz gazlarındaki enerji kaybını azaltabilir ve verimliliği artırabilir.  

Oksijen ve oksijen zenginleştirilmiş hava kullanan birçok tesiste yanma havası içerisindeki oksijen 
konsantrasyonunu artırmak için sıvı oksijen kullanılır veya azotu uzaklaştırma ve akabinde oksijen 
içeriğini zenginleştirmek için vakum basınçlı salınım yüzeye tutunma üniteleri kullanılır. Bazı 
sistemleri ana yanma kolektöründeki oksijenin neredeyse %100’ünü kullanır, diğerleri ise gelen 
yanma havasındaki oksijeni artırmak için oksijenle harmanlar. Bazı sistemler standart brülörlerle 
birlikte yardımcı oksi yakıt brülörleri kullanır. Şekil 2-5 Oksijen zenginleştirilmiş brülörün şematik 
gösterimini göstermektedir. Oksijen iyileştirilmiş yanma genel olarak başlıca cam ergitme 
endüstrisinde kullanılır ancak çelik, alümünyum, kağıt ve kağıt hamuru üretimi, petrol ve kimya 
endüstrilerinde de diğer uygulamalar bulunabilir.  

 
Şekil 2-5: Oksijen zenginleştirilmiş brülör29 

2.2.6 Otomatik Kontrol 
Otomatik kontroller gereksiz yüksek sıcaklıklar, fazla havalar veya kötü yanmadan dolayı yanmayan 
yakıtlardan kaynaklanan atık ısıyı önler. Aynı zamanda aşırı ısınma fazla oksitlenme vb gibi 
nedenlerle ısıtılan üründe zararı önler. Otomatik sıcaklık kontrolörleri fırın içerisinde yer alan 
termokupllarla aktive edilir.  

İyi yanmanın sürekli sağlanması için atmosferin otomatik kontrolü ocağa girmeleri ile birlikte yakıt ve 
yanma havasının uygun şekilde oranlanması ile gerçekleştirilir. Otomatik basınç baca damperlerini 
çalıştırır ve böylece oksijeni çevreleyen atmosferden hariç tutan ısıtma odası içerisinde sabit 
önceden belirlenmiş basınç değerinin elde edilmesini sağlar. 30. 

2.2.7 Doğru Refrakterlerin Seçilmesi 
ocak veya fırının performansını maksimize etmek için refrakterler uygun olarak seçilmelidir. Ocak 
imalatçıları veya kullanıcıları refrakter malzemeleri seçerken aşağıdaki hususları dikkate almalıdır: 

• Ocağın türü 
• Metal şarj türü 

                                                      
29http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/oxygen_enriched_combustion_process_htgts3.pdf 
30http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/phamducdung/thamkhao/Mark's%20Standard-Handbook/Furnace.pdf 

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/oxygen_enriched_combustion_process_htgts3.pdf
http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/phamducdung/thamkhao/Mark's%20Standard-Handbook/Furnace.pdf
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• Cürufun varlığı 
• Uygulama alanı 
• Çalışma sıcaklıkları 
• Aşınma ve darbe kapsamı 
• Ocağın yapısal yükü 
• Yapıda ve sıcaklık dalgalanmalarınada sıcaklık gradyanına bağlı gerilim 
• Ocak ortamı ile kimyasal uygunluk 
• Isı transferi ve yakıt korunumu 
• Maliyet 
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3 Kombine Isı ve Enerji (Kojenerasyon-CHP) ve 
Trijenerasyon 

3.1 Türkiye’de Mevcut CHP Teknolojileri 

Kojenerasyon sistemi (CHP) tek entegre sistem içerisinde faydalı enerji türlerinin (genellikle 
mekanik ve termal) çoklu çeşitlerinin ardışık veya eş zamanlı olarak üretilmesidir. CHP sistemleri 
çeşitli ayrı komponentlerden oluşur- itici güç (ısı motoru), jeneratör, ısı geri kazanımı ve elektriksel 
bağlantı- entegre bütün olacak şekilde koordine edilirler.  

Tüm sistemi tahrik eden ekipman türü genel olarak CHP sistemini belirler. Temel olarak iki küçük 
CHP türü vardır: gaz türbini ve pistonlupistonlu motor Aşağıdaki formül CHP için anahtar 
performans göstergelerini sunar.  

Anahtar performans göstergeleri (KPI): elektrik verimliliği (%) 

Anahtar performans göstergeleri (KPI): toplam verimlilik (%) 

CHP biyokütle ile beslenebilir Biyogaz uygun şekilde değiştirilmiş dizel motorlarda veya çiftlik 
kullanımı amacıyla elektrik üretmek için yeni biyogaz motorlarında yakıt kaynağı olarak kullanılabilir. 
Aşağıdaki formül biyogaz CHP için Anahtar Performans Göstergelerini gösterir  

Anahtar performans göstergeleri (KPI): Elektrik verimliliği (%) 

Anahtar performans göstergeleri (KPI): Biyogaz üretim faktörü (Nm3/kg) 

Anahtar performans göstergeleri (KPI): Metan içeriği (%) 

Küçük CHP’lerin iyi geliştirilmiş ve gelişkin içten yanmalı motor ve ısı geri kazanım teknolojileri 
kullanmalarına rağmen, makine yüzey çalışmasında son zamanlarda meydana gelen gelişmeler, 
daha iyi yanma kontrolleri, daha uzun çalışma saatleri böyle sistemlerin performansı son yıllarda 
marjinal şekilde artırmıştır.  

Küçük CHP pazarında gelişimi değerlendirmek için en büyük pazar payına sahip beş adet CHP 
tedarikçisi ile irtibat kurulmuştur; bu şirketler MWM, 2-g, MTU, GE Jenbacher ve Viessmann’dir. Son 
zamanlara kadar düşük verimlilikleri ve büyük MW birimlerine nazaran daha yüksek birim 
maliyetlere sahip olmaları nedeniyle finansal olarak cazibeli olmadıkları için bu pazar Türkiye’de 
kurulan çok az sayıda birimler nedeniyle göreceli olarak daha az olgunlaşmış olarak kabul edilebilir.  

2008 Bina Enerji Performans yönetmeliğinin yeni binalarda küçük CHP montajlarını teşvik etmesi ile 
Orta ölçekli enerji üretiminin (<500 kWe) bina sahiplerine 10 yıllık süre boyunca ürettikleri fazla 
enerjiyi şebekeye satma imkanı sağladığı için pazarın üssel olarak büyümesi beklenmektedir.  

Çalışma için referans ünite 250 kW eş pistonlu motor olarak seçilmiştir. Referans ürünün bedeli 
piyasada otomasyon ve ısı geri kazanım seçeneklerine bağlı olarak 220,000 ile 260,000 ABD Doları 
arasında değişmektedir.  
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Pistonlu motor teknolojilerini baz alan küçük CHP bazlı teknolojilere ilave olarak küçük gaz türbinleri 
de piyasa bulunabilmektedir. Ancak Türkiye’de aktif olan küçük CHP tesislerinin anahtar uluslararası 
tedarikçilerini küçük gaz türbinlerini mevcut durumda beslememektedir.  

Son zamanlarda ulusal mevzuata aktarılmış olan Yeni Yönetmelik 2012/27/AB hem pistonlu motor 
hemde küçük türbinler için verimlilik oranını %75 olarak ayarlamıştır. Aşağıdaki tablo küçük CHP 
tesisleri için anahtar varsayımları özetlemektedir. Türk pazarında en uygun pistonlu motorların 
performansı OECD ülkeleri ile kıyaslanabilirdir. Ancak bu durum pazarda henüz yaygın olman gaz 
türbinleri ile ilgili küçük uygulamalar için geçerli değildir.  

 
Enerji beslemesi – küçük CHP 

Çalışma için seçilen ütün 250 kWel pistonlu motor 

İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi 

• MWM,  
• 2-g,  
• MTU,  
• GE Jenbacher 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzının 
olgunluğu 

Pazar nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 

Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar %7 <%10 %90 %90 

Türkiye’de mevcut en iyi 
performans gösteren 
ekipman 

• Pistonlu motor 
- Sadece doğalgaz veya biyogaz kullanın (metan içeriği ≥ %55), ve; 
- Elektrik verimliliği ≥ %35, ve; 
- Toplam verimlilik ≥ %85. 

• Küçük gaz türbini 
- Sadece doğalgaz yakıtı kullanın; 
- Elektrik verimliliği ≥ %25, ve; 
- Toplam verimlilik ≥ %85. 

Referanslar 
• COGEN Avrupa 

YÖNETMELİK  2012/27/EU 
• İmalatçılar ve; 
• Kombine ısı ve enerji için Kalite güvence (CHPQA). 

 

Kojenerasyon tesisini absorbsiyonlu soğutma sistemi ile birleştirmek soğutma için mevsimsel fazla 
ısıdan yararlanma imkanı sağlar. Kojenerasyon tesisinin soğutma devresinden elde edilecek sıcak 
su, absorbsiyonlu soğutucu için tahrik enerjisi gibi görev yapar. Gaz motorundan elde edilen sıcak 
egzoz gazı buhar üretimi için enerji kaynağı olarak kullanılabilir; bu daha sonra yüksek verimli çift 
etkili buharlı soğutucuda enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Absorbsiyonlu soğutucu piyasası 
özellikle küçük üniteler için oldukça yeni ve yüksek derecede gelişkin değildir ve Türkiye’de Alarko 
Carrier, Broad, World Energy ve LS  gibi çok az marka aktiftir. 

• Absorbsiyonlu soğutucular: 

• Tek etkili absorbsiyonlu soğutucu verimliliği > 0.6 ve; 

• Çift etkili absorbsiyonlu soğutucu verimliliği > 1.0. 
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Referans çalışması olarak 500 kWfr değerinde tek kademeli absorbsiyonlu soğutucu seçilmiştir. 
Seçilmiş verimli absorbsiyonlu soğutucuların ortalamada pazar yayılım oranı çok yüksektir. Çoğu tek 
etkili absorbsiyonlu soğutucunun COP’si 0.6’dan daha yüksektir. (genellikle 0.65 -0.7 arasında) 

Aşağıdaki tablo absorbsiyonlu soğutucuların önemli varsayımları özetler ve seçilmiş teknolojinin 
yeni önerilmiş kriterlerinin içerir.  

HVAC&R Sistemi– Soğutucu– Absorbsiyonlu soğutucu 
Çalışma için seçilen ürün • 500 kWfr tek etkili absorbsiyonlu soğutucu 

İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi 

• Broad,  
• Alerko  
• Carrier 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzının 
gelişkinliği 

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 

Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar %0 %10 %50 %80 

Türkiye’de mevcut en iyi 
performans gösteren 
ekipman 

• Tek etkili absorbsiyonlu soğutucu COP >0.65, ve; 
• Çift etkili absorbsiyonlu soğutucu COP >1.0. 

Referanslar 
• Enerji verimliliği ile ilgili en iyi uygun teknikler hakkında (BAT) AB IPPC 

referans dokümanı 
• İmalatçılar 

 

3.2 Sistemin Tanımı 

CHP termal ve elektrik enerjisinin eş zamanlı olarak üretilmesidir. Çeşitli teknolojiler içerebilir ancak 
her zaman elektrik jeneratörü ve ısı geri kazanım sistemi içerir. Isıdan faydalanarak CHP %90 
üzerinde verimlilik elde edebilir ve geleneksel enerji santralleri ve kazanlarla kıyaslandığında elektrik 
beslemesindeki tüketimi %20-30 oranında azaltabilir. CHP tesisi dört temel elemandan oluşur.: 
Tahrik gücü, elektrik jenetarörü, ısı geri kazanım sistemi ve kontrol sistemi. Şekil 3-1 CHP ve ayrı Isı 
ve Enerji (SHP) üretimini gösterir her birinin aynı faydalı enerji miktarını üretmek için ihtiyaç 
duyacağı enerji miktarını gösterir.  
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Şekil 3-1: CHP SHP üretimi karşılaştırılması31 

  

3.2.1 Buhar Türbinleri 
Buhar türbinleri kojenerasyon sistemleri (STCS) en yaygın olarak kullanılan sistemlerdir ve 
çalışmaları Rankine çevrimini baz alır. Kazan içerisinde yakılabilen çok çeşitli türlerde yakıt 
kullanabilirler. Kojenerasyon sisteminde kullanılabilen iki tür buhar türbini vardır: Karşı basınç türbini 
ve ara buharlı yoğuşmalı türbin.  

Karşı basınç türbininde çıkış buharı türbinden atmosfere nazaran daha yüksek basınçla çıkar ve 
doğrudan ısı yayacağı ve yoğuşacağı yüklere doğru akar. Ara buharlı yoğuşmalı türbinde yüksek 
basınçlı buhar türbine girer ve uygun basınç ve sıcaklığa ulaştığında ısıtma prosesini beslerken 
kalan kısım genişlemeye devam eder ve son olarak yoğuşturulur.  

 Karşı basınç türbini basit verimlidir ve çok az soğutma suyu kullanır veya hiç kullanmaz. Göreceli 
olarak ucuzdur. Ancak en büyük dezavantajı sistemin esnek olmamasıdır ve elektrik üretiminin ısı 
üretimiyle alakalı olmasıdır ve ısıl üretimden bağımsız olarak regüle edilebilme olasılığıdır.  

Ara buharlı yoğuşmalı türbin tesisleri karşı basınç türbinlerine nazaran daha fazla elektrik üretir ve 
daha fazla esnektir. Ancak soğutma kuleleri ve kondenser gibi yardımcı ekipmanlara ihtiyaç 
duyarlar; bu nedenle daha pahalı ve daha az verimlidir. Karşı basınç ve ara buharlı yoğuşmalı 
türbinlerin şekli (Şekil 3-2) içerisinde sunulmaktadır.  

                                                      
31 US EPA CHP Ortaklığı 
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Şekil 3-2: Karşı basınç ve çıkarım yoğuşmalı türbinler32 

3.2.2 Pistonlu Motorlar 
Pistonlu motorlar birkaç kW değerinden 5 MW üzeri değere kadar değişen büyüklüklerde enerji 
üretim uygulamaları için uygundur. Pistonlu motorların avantajlarından birisi diğer tahrik güçlerine 
nazaran elektriksel olarak daha verimli olmalarıdır. CHP sistemlerini baz alan pistonlu motor 
şematiği Şekil 3-3 içerisinde gösterilmektedir. 33. 

 

                                                      
32UNEP 
33Enerji Çözümleri Merkezi  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj71eqQ5YDLAhXGOhoKHddiAM4QjRwIBw&url=http://www.i15.p.lodz.pl/strony/EIC/ec/technical-options.html&psig=AFQjCNGc77B4Pnw9N2BQb25aqNR9rtqyow&ust=1455866677022962
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj71eqQ5YDLAhXGOhoKHddiAM4QjRwIBw&url=http://www.i15.p.lodz.pl/strony/EIC/ec/technical-options.html&psig=AFQjCNGc77B4Pnw9N2BQb25aqNR9rtqyow&ust=1455866677022962�
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Şekil 3-3: Pistonlu motoru baz alan CHP sistemi 

3.2.3 Gaz Türbinleri  
Gaz türbinleri (GT) genel olarak sürekli çalışmanın gerekli olduğu ve doğalgazın mevcut olduğu ve 
ısının yüksek basınçlı buhar şeklinde tüketildiği ve ısı talebinin 200°C ve üzeri sıcak gazları içerdiği 
yerlerde kullanılır.  

Pistonlu motorlarla karşılaştırıldığında gaz türbinlerinin temel dezavantajı  özellikle küçük boyutlarda 
düşük verimlilikleridir.  Brayton çevrimi ile enerji üretmek için GT şematiği Şekil 3-4 içerisinde 
sunulmaktadır.   

 
 

Şekil 3-4: Gaz türbinli CHP34 

3.3 Tri-jenerasyon 

Sıcak iklime sahip ülkelerde ısıtma ihtiyaçları sadece çok az kış ayları için gereklidir ancak yaz 
ayları süresince önemli soğutma ihtiyaçları bulunur. Bu durumda kojenerasyon tesisinden elde 
edilen ısı, absorbsiyon çevrimleri ile soğutma üretmek üzere kullanılır. Bu genişletilmiş kojenerasyon 
prosesi trijenerasyon veya kombine ısıtma, soğutma ve enerji üretimi olarak bilinir.  

Kojenerasyon tesisini absorbsiyonlu soğutma sistemi ile birleştirme soğutma için mevsimsel fazla 
ısıdan yararlanma imkanı sağlar. Kojenerasyon tesisi soğutma devresinden elde edilecek sıcak su 
absorbsiyonlu soğutucu için tahrik enerjisi gibi görev yapar. Gaz motorundan elde edilen sıcak 
egzoz gazı buhar üretimi için enerji kaynağı olarak kullanılabilir bu daha sonra yüksek verimli çift 
etkili buharlı soğutucuda enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Trijenerasyon sistemi prensibi Şekil 3-5 
içerisinde gösterilmektedir.  

                                                      
34CIBSE, CHP Group 
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Kojenerasyon tesisinin termal çıkışının %80’ine kadar değeri böylece soğutulmuş suya 
dönüştürülebilir. Bu şekilde yıl boyunca kapasite kullanımı ve kojenerasyon tesisinin genel verimliliği 
önemli ölçüde artırılabilir.  

 
Şekil 3-5: Kombine Isı, Soğutma ve Enerji Üretimi35 

3.3.1 Absorbsiyonlu Soğutma 
Absorbsiyonlu soğutucular enerji kaynağı olarak elektriktense ısıyı kullanır. Absorbsiyonlu soğutma 
için en yaygın ısı kaynağı doğalgaz olduğundan, gaz yakıtlı soğutma olarak da adlandırılır. Diğer 
olası ısı kaynakları propan, güneş enerjisiyle ısıtılmış su veya jeotermal enerjiyle ısıtılmış sudur. 
Absorbsiyon döngüsü, buhar sıkıştırma döngüsüne benzer; ana farkları kompresörün absorblayıcı, 
pompa ve rejeneratör arasında yer alan kimyasal döngüyle değişmesidir.  
 

 

 
 

 3-6: Temel Buhar Sıkıştırma Döngüsü36  Şekil 3-7: Temel absorbsiyonlu soğutma 
döngüsü37 

                                                      
35TRIGEMED proje 
36 CIBSE CHP Group 
37 CIBSE CHP Group 
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Absorbsiyonlu soğutma döngüsü üç temel prensibe dayanır: 

• Sıvı ısıtıldığında kaynar (buharlaşır) ve gaz soğutulduğunda yoğuşur.  

• Sıvıya etki eden basıncı düşürmek onun kaynama noktasını düşürür. 

• Isı akışı sıcaktan soğuk yüzeye doğrudur. 

Absorbsiyonlu soğutma bir termo-kimyasal “kompresöre” dayanır. İki farklı akışkan kullanılır: Bir 
soğutucu ve bir absorban (emici). Bu akışkanların birbirine karşı yüksek “çekimi” vardır, bu birinin 
diğeri içerisinde hızlı çözünebildiği anlamına gelmektedir. Soğutucu – genellikle su – gaz ve sıvı 
arasında kolayca hal değiştirebilir ve sistemin içinde dolaşır. 

Prosesi, doğalgazın yanmasından kaynaklanan ısı veya atık ısı kaynağı çalıştırır. Soğutucunun 
absorbana (genellikle lityum bromür ya da amonyak) olan yüksek çekimi, soğutucunun normalden 
daha düşük sıcaklık ve basınçta kaynamasına yol açar ve bir yerden başka bir yere ısı aktarır. 

Yaygın olarak kullanılan iki absorbsiyon döngüleri: 

• Lityum brömür (LiBr) döngüsü, 

• Amonyak-su (NH3H2O) döngüsüdür. 

LiBr döngüsü daha yaygındır.  

Absorbsiyonlu soğutucular ısı kaynağının şekline göre sınıflandırılabilir: 

• Doğalgaz kullanan doğrudan-ateşlemeli üniteler 

• Dış bir kaynaktan sağlanan buhar veya sıcak sıvıdan faydalanan dolaylı-ateşlemeli üniteler 

• Egzoz gazı veya farklı ısı kaynakları kombinasyonuyla ateşlenen Bespoke makinaları 

 Piyasada hem soğutma hem de ısıtma kapasitesine sahip makinalar da mevcuttur. Absorbsiyonlu 
ısıtıcı/soğutucular harici kazanlara olan ihtiyacı azaltarak maliyet ve alan gerekliliklerini azaltabilir. 

3.3.2 Absorbsiyonlu Soğutmaya Karşı Buhar Sıkıştırmalı Soğutma 
Absorbsiyonlu soğutucu çalıştırma enerjisi olarak ısı kullanırken, buhar basınçlı soğutucular elektrik 
kullanır. Buhar sıkıştırmalı soğutucular günümüzde dünyada en yaygın olarak kullanılan soğutucu 
tipidir. 
Absorbsiyonlu soğutucuların olası bir dezavantajı 0.6-0.8 arasında olan düşük performans 
katsayısıdır (COP). Bu, buhar sıkıştırmalı soğutucuların 2 ve 5 arasındasıcaklık değişimine bağlı 
olarak değişen COP’si ile karşılaştırılmalıdır. 
 Absorbsiyonlu soğutucunun bir başka dezavantajı absorberi ve kondenseri soğutmak için dış 
soğutucuya ihtiyaç duymasıdır. Sıkıştırmalı soğutucularla karşılaştırıldığında, absorbsiyonlu 
soğutucularda soğutma etkisi birim başına dış soğutucuya olan ihtiyaç çok daha fazladır. Eğer 
civarda göl ya da dere gibi doğal bir ısı alıcı yoksa absorbsiyonlu soğutma için gereken fazladan 
soğutma kulesi kapasitesi bu teknoloji için daha fazla maliyete sebep olacaktır. 
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Bu dezavantajlara rağmen absorbsiyonlu soğutmanın sıkıştırmalı  soğutmayla hem ekonomik hem 
de çevresel olarak rekabet etme imkanı vardır. Sıkıştırmalı soğutucu yerine absorbsiyonlu soğutucu 
kullanıldığında elektrik tüketimi azaltılabilir. 
Eğer absorbsiyon soğutucusu için ucuz çalıştırma ısısı imkanı varsa, daha ekonomik bir alternatif 
olabilir. Ayrıca atık ısı veya yenilenebilir bir kaynaktan ısı kullanılıyorsa CO2 salınımı, düşen elektrik 
tüketiminden kaynaklı olarak azalacaktır. 
Ek olarak, absorbsiyonlu soğutucularda soğutucu olarak su kullanılabildiğinden, sıkıştırmalı 
soğutucularda kullanılan çevreye zararlı soğutucuların yaratacağı sorunlar da önlenir.  
Teknolojiye bağlı olarak, absorbsiyonlu soğutucuların soğutma kapasitesi 13 kW’tan 9.1 MW’a 
kadardır. Adsorpsiyon döngülü daha küçük soğutma kapasiteliler halihazırda mevcuttur. Daha 
büyük üniteler genellikle daha verimli olup entegre vakum pompası da içerirler. Daha küçük 
ünitelerde yıllık vakumlama gerekebilir. Tek etkili absorbsiyon soğutucularının yatırım maliyeti 
kendisine denk olan elektrikli veya motorlu soğutuculara göre %20-50 oranında daha yüksektir. 
Absorbsiyon teknolojisinin ana faydaları aşağıdaki gibidir: 

• Absorbsiyonlu soğutucular pratikte bakım gerektirmez. (birkaç mekanik parça) 
• Absorbsiyonlu soğutucuların ortalama ömrü 20 yıldır, ancak çok daha fazla da olabilir. 
• Absorbsiyonlu soğutucular neredeyse hiç elektrik enerjisi tüketmez. 
• Çalıştırma enerjisi için elektrik yerine ısı kullanmak CO2 salınımını azaltır. 
• Absorbsiyonlu soğutucular, küresel ısınma olasılığı olmayan, doğal soğutucu kullanır,  

Küresel olarak, absorbsiyonlu soğutma genişçe yayılmıştır. 1997 yılında dünya çapında büyük 
ölçekli absorbsiyon tipi ısı pompaları üretimi %44’ü Japonya ve %35’i Çin’de olmak üzere 10.000 
üniteydi. Yakın dönemde, Japonya’da orta boy bireysel  absorbsiyon tipi soğutucular da geliştirildi. 
Avrupa’da absorbsiyonlu soğutucu piyasası gelişmektedir. Örneğin İtalya’da, kurulmuş 
soğutucuların tamamının %84’ü enerji sistemine yerel olarak yerleştirilmiş absorbsiyonlu 
soğutuculardır. 
 

3.4 Faydaları 

Geleneksel elektrik ve enerji kaynakları ile kıyaslandığında CHP teknolojileri önemli faydalar 
üretebilir:  

• Önemli Enerji Tasarrufları: Enerji ihtiyaçlarını %30 oranında azaltabilir. EC Yönergesi 
204/8/EC yüksek verimli kojenerasyon sistemlerinin ayrı elektrik ve yakıt tüketimi ile 
kıyaslandığında %10 oranından daha fazla temel enerji tasarrufu elde ettiğini 
tanımlamaktadır.  

CHP durumunda kurulum gereğinden fazla elektrik sağlar ve fazla elektrik tekrar şebekeye 
satılara ilave gelir akışı sağlayabilir.  
• Emisyonların minimum %10 oranında azalması 
• Maliyet tasarrufları: Şebekeden ve sahadaki kazanlardan elde edilen elektrikle 

kıyaslandığında maliyetler %15 ile %40 arasında azaltılabilir. 
• Beslemeye yönelik artan güvenilirlik: Elektrik şebekesine bağlanan CHP santralleri kesintisiz 

çalışmayı garanti eder.  
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4 Buhar Dağıtımı 

4.1 Sistemin tanımı 

Buhar bir yerden diğerine ısı transferi gerçekleştirmek için kullanılır. Mekanik enerji üretiminden 
mekan ısıtmaya ve proses uygulamalarına dek endüstri içerisinde çok geniş popüler kullanım 
alanları vardır. Buhar kullanmanın sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

• Buhar verimlidir ve üretilmesi ekonomiktir.  
• Buhar kullanılacağı noktaya kolay ve uygun maliyetli şekilde taşınabilir. 
• Buharın kontrol edilmesi kolaydır. 
• Enerji proses içerisinde kolayca transfer edilebilir. 
• Modern buhar tesisinin yönetilmesi kolaydır. 
• Buhar esnektir. 

Buhar kullanım noktalarında aşağıdaki şekillerde mevcut olmalıdır:  

• Isı transferini sağlamak için yeterli ısı akışını sağlayabilecek doğru miktarda, 
• Doğru sıcaklık ve basınçta, aksi durumda performans etkilenecektir. 
• Isı transferini engelleyebilecek hava ve yoğuşmayan gazlar içermeyecek şekilde 
• Temiz şekilde tufal (pas veya karbonat birikintileri) boru kıvırmları içerisinde ve küçük 

orifislerde, buhar tutucu ve vanalarda erozyon miktarını artırabilir.  
• Kuru,.buhar içerisinde su damlacıklarının varlığı buharlaşmanın gerçek entalpisini azaltır 

aynı zamanda boru duvarları ve ısı transfer yüzeylerinde tufal oluşumuna yol açabilir.  

A Tipik Buhar Dağıtım Sistemi Şekil 4-1 içerisinde sunulmaktadır.38. 

 

                                                      
38Spirax Sarco 
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Şekil 4-1: Tipik Buhar Dağıtım Sistemi 

4.2 Enerji tasarruf önlemleri 

Aşağıdaki tablo enerji tüketimini azaltmada verimlilikleri bağlamında alternatif enerji tasarruf 
önlemlerini sıralar 

Tablo 4-1: Buhar dağıtımda enerji tasarruf önlemleri 

Önlem Enerji tasarruf oranı (ESR) 
Borulama ve ekipman montajı %3 - %13 
Buhar tutucuların doğru çalışması %10 - %15 
Flaş buhar geri kazanımı Yaklaşık %10 
Buhar basıncının doğru kullanılması  %10 değerine kadar 
Kodensat geri kazanımı Besleme suyunda 6°C artış için %5 veya 

%1  oranında  
Bakım ve temizlik işlerinin iyileştirilmesi %2 - %10 
Isı transfer bariyerlerinin minimize edilmesi %5 değerine kadar 

Buhar dağıtım sistemleri ile ilgili birçok enerji verimlilik olanakları bulunmaktadır. En önemlileri 
aşağıdaki gibidir:  

4.2.1 Buhar kaçaklarından kaçınma 
7 kg/cm2 buhar taşıyan boru üzerinde yer alan 3 mm çapındaki deliğin yılda 32,000  litre yakıtın israf 
edilmesine yol açtığı öngörülmektedir. Kaçakları ortadan kaldırmak için şirketin kaçakları derhal 
ortadan kaldırması ve herhangi bir boru hattında, vanada, flanşta ve bağlantı noktasında olabilecek 
kaçakları belirlemek için sürekli kontrol programları oluşturması gerekmektedir.  

4.2.2 Borulama ve ekipmanın yalıtımı 
Kötü veya uygunsuz şekilde yalıtım monte edilmişse çok büyük miktarlarda ısı kaçağı meydana 
gelebilir. Yalıtımın veya iyileştirişmiş yalıtımı belirlemede önemli bir faktörü enerji verimliliğindeki 
maliyetlerdir. Yalıtımdaki verimlilik azalan dönüş kuralını takip eder.  

Bu yalıtımın enerji ve gider tasarrufu getireceği anlamına gelir ancak yalıtımın kalınlığının artması ile 
birlikte tasarruf edilen ilave enerji miktarı ve maliyetler azalacaktır. ( 

Şekil 4-2). 
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Şekil 4-2: Yalıtımla İlgili Ekonomik Kalınlık 

Şekil her bir m2 için yalıtım giderlerinin yalıtım kalınlığı ile birlikte arttığını göstermektedir. Yalıtılmış 
yüzeylerdeki ısı tasarrufları yalıtımın artan kalınlığı ile birlikte azalmaktadır. Belirli bir seviyede her 
türlü ilave yatırım ekonomik olarak gerekçelendirilemez. Yalıtım miktarının yatırımda en büyük 
dönüşü sağladığı nokta yalıtımla ilgili ekonomik kalınlık noktasını verir. Genel olarak boru ve 
ekipmanları yalıtmak %3 ile %13 arasında enerji tasarrufu sağlayabilir. 39.  

4.2.3 Buhar tutucuların doğru çalışması 
Aşağıdaki alanlara dikkat edilmesi koşuluyla buhar tutucuları kullanılarak enerji kayıpları azaltılabir: 

• Buhar tutucuları test etme 
o Görsel: Akış ve akış varyasyonları  
o Ses : Akış tarafından oluşturulan sesin kontrolü 
o Sıcaklık: Çıkışta deşarj sıcaklığı 

• Tutucu türüne bağlı olarak rutin bakım ve uygulamaları 
• İç parçaların değiştirilmesi ve 
• Tutucuların değiştirilmesi 

Buhar tutucuların doğru şekilde kullanılması ile %10-15 oranında ısı geri kazanımları elde 
edilebilir. 40. 

                                                      
39Buhar sistemlerini Optimize etme kısım 1 
40Spirax Sarco, Buhar sistemlerinin iyileştirilmesi Kısım I 
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4.2.4 Flaş buhar geri kazanımı 
Flaş buhar basınç azaltıldığı zaman sıcak kondensatan salınır. Örneğin buhar kazandan alındığı 
zaman buharın basıncı düşerse kazanın su içeriğinin bir kısmı kazan yakıtından elde edilen ısı ile 
üretilen yaş buharı tamamlamak için flaş edilir.  

Eğer flaş buhar kullanılacaksa ne kadarının uygun olacağını bilmek faydalı olacaktır. Bu miktar 
hesaplama ile hazır olarak elde edilebilir veya basit tablo ve grafiklerden kolaylıkla okunabilir. Flaş 
buhar geri kazanımı %10 oranına kadar enerji tasarrufları elde edilebilir.  

4.2.5 Kabul edilebilir en düşük basınçta buhardan faydalanmak 
Temel kural olarak buhar mümkün olan en yüksek sıcaklıkta üretilmeli ve dağıtılmalıdır ancak daha 
yüksek gizli ısıya sahip olacağı için mümkün olan en düşük basınçta kullanılmalıdır. Ekipman 
tasarımına bağlı olarak ekipmanın çalışabileceği en düşük sıcaklık aşağıdakilerden fedakarlık 
yapmadan belirlenebilir:  

• Üretim zamanı: Buhar tablolarından da görülebileceği üzere buhar basıncı ne kadar düşük 
olursa sıcaklığı da o kadar düşük olur. Sıcaklığın düşük buhar basınçlarında yönlendirici güç 
olması nedeniyle ısı transferinin hızı düşük olacak ve işleme zamanı yüksek olacaktır;  

• Buhar tüketimi: Sabit kayıpların yüksek olduğu ekipmanlarda (örneğin büyük kurutma 
silindirleri) artan işleme zamanına bağlı olarak düşük basınçlarda da buhar tüketiminde artış 
olabilir. 

4.2.6 Kondensat Geri Kazanımının iyileştirilmesi 
Kondensat geri kazanımı aşağıdaki nedenleri içerir: 

• Kondensat (yoğuşma suyu) değerli bir kaynaktır ve çok küçük miktarlarda geri kazanım bile 
ekonomik olarak gerekçelendirilebilir. Geri kazanılmayan kondenstat kazan dairesinde soğuk 
tamamlama suyu ile yer değiştirebilir bu da su arıtma ve suyun ısıtılmasında kullanılan 
yakıtta ilave maliyetlere neden olur.  

• Daha soğuk kazan besleme suyu kazan içerisinde buhar oluşturma hızını azaltır. Besleme 
suyu sıcaklığı ne kadar düşük olursa suyu ısıtmak için o kadar daha fazla ısı dolayısıyla 
yakıt gerekir bu da buharı artırmak için daha az ısı ayrılmasını sağlar.  

• Kondensat damıtılmış su olup içerisinde neredeyse hiç toplam çözünmüş katı içermez ve bu 
nedenle besleme tankına daha fazla kondensatı geri döndürmek bölf ihtiyacını dolayısıyla 
kazandan enerji miktarını azaltır.  

Verimli bir kondensat geri kazanım sistemi kazan besleme suyunda 6°C sıcaklık için yakıtta 
%1 oranında kazanç sağlayabilir. 41. Böyle sistemler aynı zamanda çok daha kısa geri ödeme 
sürelerine sahip olma eğilimindedir. (Şekil 4-3). 

                                                      
41UNEP Asya’da Endistriye yönelik enerji verimliliği rehberi, 2006 
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Şekil 4-3: Kondensat Geri Kazanım Sistemi42 

4.2.7 Isı transfer bariyerlerinin minimize edilmesi 
Isı transfer bariyeri Şekil 4-4’te gösterilmektedir. Metal duvarı ısı transfer prosesinde tek engel 
olmayabilir. Hava şeridi, kondensat ve buhar tarafında tufal olma ihtimali vardır. Ürün tarafından 
pişmiş ürün veya tufal veya durgun ürün şeridi olabilir. İşletme bu engellerin oluşumunu minimize 
etmek için gereken eylemleri gerçekleştirmelidir.  

 
Şekil 4-4: Isı transfer bariyerleri arasında ısı gradyanı43 

                                                      
42Spirax Sarco http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials/condensate-recovery/introduction-to-condensate-
recovery.asp 
43Spirax Sarco 

http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials/condensate-recovery/introduction-to-condensate-recovery.asp
http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials/condensate-recovery/introduction-to-condensate-recovery.asp
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5 Basınçlı Hava Sistemleri (CAS) 

5.1 Türkiye’de mevcut hava kompresörü teknolojileri 

Hava kompresörleri endüstriyel operasyonlarda hava basıncını artırmak için özel olarak tasarlanan 
ürünlerdir. İki temel kompresör türü vardır:  

• Pozitif deplasman - Pozitif deplasman türünde verilen bir gaz veya hava miktarı yanma 
odasında tutulur ve kapladığı alan mekanik olarak azaltılır, ve boşaltmadan önce basınçta 
karşılık gelen yükselmeye neden olur. Sabit hızda hava akışı boşalma basıncındaki 
değişikliklerle birlikte önemli ölçüde sabit kalır.  

• Dinamik -. Dinamik kompresörler sürekli akan hava veya gaza çok yüksek hızlarda dönen 
çarklar aracılığıyla hız enerjisi uygularlar. Hız enerjisi hem pervane hem de boşaltma sarmal 
yapıları aracılığıyla basınç enerjisine dönüştürülür.  

Aşağıdaki formül hava kompresörleri için Anahtar performans göstergeleri gösterir. : 

Anahtar performans göstergeleri (KPI): spesifik enerji tüketimi [Wh/m3] 

Hava kompresörleri belirli unsurlar ve alt unsurlarda artan iyileşmelerle ilerleyen gelişkin teknolojileri 
baz alır. Kompresörün verimliliğindeki iyileştirmelerin birçoğu gelişmiş otomasyon ve kontrol 
sistemleri ve bunun yanında artan elektrik motorları verimliliği ve daha iyi makine ve tasarım 
aracılığıyla iyileştirmelere bağlıdır.  

Çeşitli türlerde ve kapasitelerde hava kompresörü üreten neredeyse 40 adet şirket olmasına rağmen 
standart veriler Türk Pazarında bulunan beş önemli tedarikçiden alınmıştır. Şöyle ki: Atlas Copco, 
Dalgakıran, Kaeser, Ekomak ve Komsan, yaklaşık olarak pazarın %40-50 oranını kapsamaktadır.  

Referans ünite olarak hava kompresörlerinde çalışma gerçekleştirebilmek içi 35 kW yağlamalı tip 
vidalı kompresör genel olarak kullanılan ünite olarak seçildi. Son 10 yılda teknolojik ilerlemelerin 
referans ünitenin verimliliğini artırmasına rağmen benzer ünitelerde verimlilik sadece %3 oranında 
artmıştır.  

Referans ürün için Pazar fiyatları 8.000 ABD Doları ile 35,000 ABD Doları olarak bulunmuştur. 
Sonraki tablo hava kompresörü için anahtar varsayımları özetlemektedir. Hava kompresörleri için en 
uygun performanslar OECD ülkeleri ile kıyaslanabilirdir.  

 
Basınçlı hava sistemleri – hava kompresörleri 

Çalışma için seçilen ürün 37 kW yağlamalı vidalı tip havalı kompresör 

İrtibat kurulantedarikçi 
listesi 

• Atlas Copco,  
• Kaeser,  
• Dalgakiran 
• Ekomak ve; 
• Komsan 

Kriter Teknolojik 
ilerleme  

Piyasa arzının 
gelişkinliği 

Pazar nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 
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Basınçlı hava sistemleri – hava kompresörleri 
Tedarikçilerden elde edilen 
ortalama sonuçlar %0 %50 %50 %75 

Türkiye’de en iyi performans 
gösteren ekipmanlar 

• Spesifik tüketim ≤ 100 Wh/Nm3 
• VSD ile donatılma 
• ISO 1217:2009 ile uygun performans 

Referanslar 
• İmalatçılar  ve;  
• Enerji verimliliği için en iyi uygun teknolojiler hakkında AB IPCC referans 

doküman  

5.2 Sistemin tanımı 

 Endüstri içerisinde basınçlı hava çok yaygındır ve her türden uygulamada kullanılır. Tipik basınçlı 
hava sistemi Şekil 5-1 ile gösterilmekte olup kompresör ve hava arıtmayı içeren arz tarafı ve dağıtım 
ve depolama sistemleri ve son kullanım ekipmanı içeren talep tarafından oluşur.  

Uygun şekilde işletilen besleme tarafı uygun basınçta ve maliyet verimli şekilde sağlanan temiz, 
kuru ve dengeli hava sunulmasını sağlar. Uygun şekilde işletilen talep tarafı israf edilen havayı 
minimize eder ve endüstri proses ve uygulamaları için basınçlı havayı kullanır.  

 
Şekil 5-1: Tipik Endüstriyel Basınçlı Hava Sistemi Bileşenleri44 

Basınçlı hava sistemleri büyüklük olarak birkaç kW değerinden birkaç yüz kW büyüklüklere 
değişebilir. Elektrik motoru ile tahrik edilen sistemlerle karşılaştırıldığında basınçlı hava sistemleri 
genel olarak daha küçük, daha hafif ve daha esnek olarak tasarlanabilir ve bunlar endüstride yaygın 
şekilde kullanılma sebeplerinden bazılarıdır. Hız ve tork kontrolüne izin verir ve pnömatik araçların 
kullanıldığı yerde elektrik gerekmemesi nedeniyle güvenlik avantajları sergilerler. CAS 

                                                      
44https://www1.eere.energy.gov 

https://www1.eere.energy.gov/
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ekipmanlarının neredeyse tüm endüstrilerde bulunabilmesine rağmen motorla tahrik edilen 
sistemlere nazaran daha az verimlidir.  

5.2.1 Basınçlı havanın Kullanımları 
Kullanım alanları pnömatik araçları, ambalajlama ve otomasyon araçlarını enerjilendirme ve 
konveyörleri içerir. Aynı zamanda güç sağlarlar ve aşırı yüklenmeden zarar görmezler. Hava ile 
enerjilendirilen araçlar sonsuz değişken hız ve tork kontrolü olanağına sahiptir ve istenen hız ve tork 
değerine kolaylıkla ulaşabilir. İlave olarak kıvılcım üretmemeleri nedeniyle genellikle güvenlik 
nedenleriyle de tercih edilmektedir.  

Birçok imalat endüstrisi hava ve gazı yanma için ve oksidasyon, parçalama, kirojenik, soğutma, 
filtreleme, dehidrasyon ve havalandırma gibi proses işlemleri için kullanır. Basınçlı hava aynı 
zamanda taşıma, inşaat, madencilik, tarım, rekreasyon ve hizmet endüstrileri gibi imalat olmayan 
sektörler için hayati rol oynar.  

5.2.2 Kompresör Türleri 
İki temel kompresör türü bulunmaktadır:  

• Pozitif Deplase: Pozitif deplase türünde verilen hava ve haz miktarı basınçlandırma 
odasında tutular ve kapladığı hacim mekanik araçlarla sıkıştırılarak boşaltmadan önce 
basınçta artışa neden olur. Sabit hızda hava akışı önemli ölçüde sabit kalırken deşarj 
basıncında önemli değişiklikler olur.  

• Dinamik:Dinamik kompresörler çok yüksek hızlarda dönen pervaneler aracılığıyla kinetik 
enerjiyi akan hava veya gaza uygular. Kinetik enerji hem pervane ve hemde boşaltma 
sarmal yapıları difüzörleri aracılığıyla basınç enerjisine dönüştürülür. Santrifüj tip dinamik 
kompresörlerde pervane kanatlarının şekli hava akışı ve üretilen basınçlar arasında ilişkiyi 
belirler.  

5.2.3 Kompresör Ana Gücü 
Ana güç kompresörü tahrik etmek için enerji sağlayan ana enerji kaynağıdır. Ana güç kompresörü 
çalıştırma, tam hıza ivmelendirme ve üniteyi çeşitli tasarım koşulları altında çalıştırmak için gerekli 
enerjiyi sağlar.  

Enerji aşağıdaki kaynaklardan herhangi biri ile sağlanabilir: elektrikli motorlar, dizel veya doğalgazlı 
motorlar, buhar türbinleri ve yanma türbinleri. Elektrik motorları uzak ara en genel ana güç tipidir. 

5.2.4 Basınçlı Hava Sistemi Kontrolleri  
Basınçlı hava sistemi kontrolleri kompresör beslemesini sistem talebi ile eşleştirmeye yarar. Verimli 
çalışma ve yüksek performans sağlamak için uygun kompresör kontrolleri gereklidir. Kompresör 
sistemlerinin tipik olarak sistemin maksimum talebini karşılamak için boyutlandırılmaları nedeniyle 
düşük talep zamanlarında kompresörün çıkışını azaltmak için kontrol sistemleri her zaman 
gereklidir.  

Verilen sistem içim belirlen kontrol sistemi genel olarak kullanılan kompresör türüne ve tesis talep 
profiline göre belirlenir. Her çok düzenli taleple tekli kompresör sistemi kullanılırsa basit kontrol 
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sistemi uygun olabilir. Diğer taraftan çoklu kompresör, değişken talep ve birçok türden kullanıcının 
olduğu karmaşık sistem daha sofistike kontrol stratejisi gerektirir.  

5.2.5 Basınçlı hava Verimliliği 
Basınçlı hava sisteminin enerji dengesi Şekil 5-2’de sunulmaktadır. Giriş enerjisinin üçte ikisinden 
fazlası atık ısı ve diğer kaçaklar nedeniyle kaybolur.  

 
Şekil 5-2: Endüstriyel Basınçlı Hava Sistemleri İçin Sankey Diyagramı45 

5.3 Enerji Tasarruf Önlemleri 

Basınçlı hava sistemleri genel olarak en az enerji verimli sistem olup giriş enerjinin %80 oranı 
basınçlandırma ısı enerjisine kaybolur ve düşük kalitede  ısı sonucundan herhangi bir geri kazanım 
olmadığı varsayılır. Birçok endüstriyel tesislerde hava kompresörleri diğer her türlü ekipmana 
nazaran daha fazla elektrik tüketir. 

Çalışmalar ABD ve AB’de basınçlı hava sistemlerinin endüstriyel elektrikte yaklaşık %10 oranında 
elektriği tüketir. 46 47 Enerjinin önemli kısmı kaçaklara ve uygunsuz son kullanımlara doğru kaybolur 
ve net sistem verimliliği  %10-15 oranında ortaya çıkar. 48. CAS optimize edilmesi en büyük prosesle 
ilgili olmayan, endüstriyel enerji verimlilik olanaklarını sunar burada en iyi uygulamaların sunulması 
aracılığıyla %20-50 aralığında enerji tasarrufları elde edilebilir.49. Tabloda yer alan rakamlar Avrupa 
SAVE programı çerçevesi altında detaylandırılır.  

                                                      
45http://www.sankey-diagrams.com/wp-content/gallery/o_gallery_207/meskell_sankey_ireland.jpg 
46Radgen, P.; Blaustein, E. (2001): Avrupa Birliliği Basınçlı Hava Sistemleri, Stuttgart: LOG_X. 
47XEnergy (2001):  Basınçlı Hava Verimlilik Hizmetleri piyasasının değerlendirilmesi, ABD Enerji bakanlığo 
48Basınçlı hava zorlukları ve ABD enerji bakanlığı (2003), Basınçlı hava sistemleri performansını iyileştirme: Endüstri için kaynak 
kitap, hazırlayan Lawrence Berkeley National Laboratory and Resource Dynamics Corporation, Washington, D.C., United States, 
DOE/GO-102003-1822. 
49Motor ve sürücülerde enerji verimliliği iyileştirmeleri 
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Tablo 5-1: CAS lerde öngörülen enerji tasarruf önlemleri50 
Enerji tasarruf 

önlemleri 
% 

uygulanabilirlik 
% 

kazançlar 
% potansiyel 

katkı Açıklamalar 

Sistem montajı veya yenileme 
Sürücülerin 

iyileştirilmesi 
(yüksek verimli 

motorlar) 
25 2 0.5 Küçük sistemlerde en çok 

maliyet verimli (<10kW)  

Sürücülerin 
iyileştirilmesi (hız 

kontrolğ) 
25 15 3.8 

Değişken yüklere uygulanabilir. 
Çoklu makine kurulumlarıda 

sadece bir makineye değişken 
hızlı sürücü kurulmalıdır. 
Sistemin genel iyileştirme 

kazanı tekli veya çoklu olması 
ile ilgilidir.  

Kompresörün 
iyileştirilmesi 30 7 2.1  

Sofistike kontrol 
sistemlerinin 
kullanılması 

20 12 2.4  

Diğer 
fonksiyonlarda 

kullanım için atık ısı 
geri kazanımı 

20 20-80 4 
Elektrik faydalı ısıya çevrildiği 
için kazanç elektrik değil enerji 

cinsindedir. 

İyileştirilmiş 
soğutma, kurutma 

ve filtreleme 
10 5 0.5  

Çoklu basınçlı 
sistemler dahil 

olmak üzere  
50 9 4.5  

Sürtünme ile ilgili 
basınç kayıplarının 
azaltılması (örneğin 

boru çapını 
artırarak) 

50 3 1.5  

Belirli son kullanım 
araçlarının optimize 

edilmesi 
5 40 2  

Sistemin çalışması ve bakım 
Hava kaçaklarının 

azaltılması 80 20 16 En büyük potansiyel kazanç 

Daha sık filtre 
değiştirme 40 2 0.8  

5.3.1 Hava girişini dikkatli şekilde tasarlamak ve giriş basıncını azaltmak 
Hava alıcılar en yoğun talep etkinliklerini karşılamak için basınçlı havayı depolamak için sistem 
içerisinde depolanır. Birincil ve ikincil olmak üzere iki tür sistemdeki yüksek talebe sahip son 
kullanıcıların olumsuz etkilerini minimize ederek arzı talebe uyarlamak için kullanılır. Her ikisinin de 
kendi avantaj ve dezavantajları olmasına rağmen en iyisi her ikisini birden sağlamaktır. Depolama 

                                                      
50Enerji verimliliği için en uygun tekniklerle ilgili referans doküman, Şubat 2009 
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büyüklüğü talebi karşılamak için gereken hacmi ve bunun yanında kompresörün tipi ve kontrolünü 
baz almalıdır.  

Yüksek basınçlı uygulamalar yüksek sistem basıncı gerektirir. Birçok sistemde bu yüksek basınç 
gereklilikleri toplam basınçlı hava tüketiminin sadece küçük yüzdesini oluşturur ancak tüm sistemin 
işletme basıncını belirlerler. Aynı zamanda sistem basıncı arttıkça hava kaçaklarının etkisi artar ve 
suni olarak artan ilave talebe ve artan enerji tüketimine neden olur. Sistem basıncını dengelemek ve 
yüksek basınca hitap etmek sistem basıncında azalmaya neden olur.  

• Atmosfer ve kompresör giriş vanası giriş noktası arasındaki girişte giriş basıncında 
her 1 KPa (veya %1) azalma için aynı çıktıyı elde edebilmek için %0.5 oranında enerji 
artışı gerekmektedir.    

• Giriş sıcaklığında her 4°C azaltma kompresör enerji tüketiminde %1 azalmaya neden 
olur.  

Sonuç olarak giriş havası olabildiğince soğuk olmalı ve giriş kanalları olabildiğince kısa olmalı, 
büyük kesit alana, pürüzsüz iç yüzeye ve geniş yarıçap eğimlerine sahip olmalıdır.  

5.3.2 Enerji verimli modelin seçilmesi  
Farklı kompresör türleri farklı işletmesel karakteristiklere sahiptir. Santrifüj veya modüleli kontrollü 
dönen vidalı kompresörler baz yüklü makineler kullanarak için uygundur çünkü kısmi yüklemede 
verimliliği kaybeder. Aksine çok kademeli pistonlu VSD ve değişken deplasmanlı kompresörler dahil 
olmak üzere diğer kompresörler daha iyi kısmi yük verimliliğine sahiptir ve sistemin değişen talebini 
karşılamak üzere kullanılabilir. Kompresörlerin tipini, kontrolünü, büyüklüğünü ve adedini anlamak 
özellikle arz ve talebi uyarlamaya çalışırken önemlidir.  

Dengeli yüklere sahip küçük kompresörler için basit kaskat yapısı iyi çalışabilir ancak birçok sistem 
bazı kontrol sistemleri türlerinden faydalanabilir. Aynı türden çoklu kompresör türleri için araç üzeri 
kontrol sistemleri birbirine bağlanabilir veya basit sıralama kontrol sistemi kullanılabilir. Hedef biri 
hariç tüm kompresörleri tam kapasitede çalıştırmaktır. Farklı türden kompresörlere sahip basınçlı 
hava sistemleri için daha sofistike kontrol sistemlerini kullanmak uygun olabilir.  

Sonuç olarak şirket en enerji verimli model olmasa bile toplam ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılayan 
kompresörü seçmesi beklenir.  

5.3.3 VSD'lerin (Değişken Hızlı Sürücülerin) Kullanılması  
Değişken Hızlı Sürücüler motor giriş gerilimi ve frekansını değiştirerek AC motor ve hızını kontrol 
etmek için elektromekanik sürücü sistemlerinde kullanılır. Kompresör kapasitesi genel olarak kısma 
ile ayarlanır bu metot kompresör tam hızda çalışırken performansını kısıtlar. Ancak VSD'lerin 
kullanılması enerji tüketiminin çıkışla yakın derecede eşleştiği kompresör çıkışını ayarlamada daha 
verimlidir.  

Böylelikle VSD kullanımından kaynaklanan enerji tasarrufları sadece motor yükünde değişmeler 
olması durumunda gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak VSD kullanmanın uygunluğu sadece motorun 
genel yükleme faktörü, çalışma şekli ve koşullarını hesaba katılarak ayrıntılı çalışma 
gerçekleştirilerek belirlenebilir.  
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VSD'ler hava ihtiyaçları günün zamanı ve haftanın gününe göre değişiklik gösterdiği zaman 
kullanılabilir. (Eğer talepteki dalgalanmalar oldukça düşükse elektrik tasarruflarının yatırımın 
maliyetini gerekçelendiremez. )51. 

5.3.4 Atık Isı Geri Kazanımı  
Hava kompresörü tarafından tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %80-%93 oranı ortama salınan ısı 
enerjisine dönüştürülür. Birçok durumda bu ısının %50-90 oranı mevcut termal enerjinin avantajını 
kullanmak ve hava veya suyu ısıtmak üzere ısı geri kazanım sistemini uygun şekilde tasarlayarak 
geri kazanılabilir. Isı geri kazanımı için olanak alanları mekan ısıtma, su ısıtma, kurutma basınç 
havası, kazan tamamlama suyunu ön ısıtmayı içerir. Tipik 47 lt/s (100 cfm) kapasiteye sahip hava 
kompresörü tam yükte yaklaşık 22 kW enerji tüketir ve bunun neredeyse 20 kW oranı ısı olarak geri 
kazanabilir.  

Kompresör türüne bağlı olarak ısı arasoğutucu, soğutucu sonrasında, yağ soğutucu ve silindirlerden 
geri kazanılabilir. Su soğutmalı motorlara sahipler ısı geri kazanımı için olanaklar sunar bunun 
neden ise motorlar tarafından üretilen ısı da geri kazanılabilir. Motorla tahrik edilen kompresörler ısı 
geri kazanımı için daha fazla olanaklar sunar bunun nedeni ise ısının motor kılıfları ve motor 
egzozundan da ısı geri kazanabilir.  

5.3.5 Kaçak Algılama ve Hava Kaçaklarının Onarılması  
Hava kaçakları genel olarak basınçlı hava sistemlerinde atılan enerjinin en büyük nedenidir 
genellikle basınçlı hava üretiminde %20-30 oranında atığa neden olur. İyi şekilde bakım sağlanan 
bir sistemde kapasitenin %10 oranından daha azı kaçaklara bağlı olarak kaybolmalıdır.  

Genel olarak her 10 l/s basınçlı hava kaçağı enerji kullanımını yıllık 7000 kWh değerinde artırır bu 
700 kPA sistem içerisinde tek 2.5 mm çapında deliğe eşdeğerdir. Bu nedenle üretim personelinin 
sadece kaçakları belirlemesi değil aynı zamanda etiketlemesi gerekir böylece çabuk ve kolay 
şekilde onarılabilir. En yaygın ve etkili yöntem ultrasonik kaçak algılamadır.  

5.3.6 Basınçlı Hava Kullanıcılarını Ortadan kaldırma 
 Basınçlı havanın çok verimsiz bir enerji şekli olması nedeniyle iyi bakım uygulamaları kontrollü 
enerji kullanımında çok önemlidir. Kullanıcı gereklilikleri kolaylıkla değişmeyebilir çünkü üretimi 
potansiyel olarak etkileyebilir ancak olası iyileştirmeler çok büyüktür. En büyük olası olanaklardan 
birisi bazı uygulamalarda basınçlı hava kullanımını ortadan kaldırmaktır-özellikle mil çalışması 
gereken yerlerde- örneğin makine parçalarını temizlemek ve sıvıları soğutmak ve karıştırmak için 
basınçlı hava dışında diğer enerji kaynaklarını kullanmak daha etkili ve verimli olabilir.  

5.3.7 Kontroller 
• Kompresörün çalışma zamanını kontrol etme: Kompresörün çalışma saatlerini azaltma enerji 

tüketimini azaltacaktır. Aynı zamanda daha az çalışma saatlerine sahip ayrı üretim 
alanlarına izolasyon vanalarını monte etmek  ve kullanılmayan alanları kapatmak da 
mümkündür.  

                                                      
51IPPC, enerji verimliliği için en uygun teknikler hakkında referans doküman, haziran 2008 
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• Basıncı Kontrol etme: Basınçlı hava sisteminin hava basıncını azaltma enerji tüketiminde 
önemli tasarruflara yol açabilir. Her bir besleme borusunun üzerine basınç seviyesi mümkün 
olarak düşük olacak şekilde ancak memnun edici seviyede çalışmasını sağlayacak şekilde 
basınç ayarı yapılacak şekilde regülatör monte edilebilir. 700 kPA seviyesinden 600 kPA 
seviyesine gerçekleştirilecek çalışma basıncındaki azalma kompresör enerjisinde yaklaşık 
%8 oranında tasarruf sağlanabilir.  

• Hızı Kontrol etme: Genel kural olarak dağıtım beslemesindeki hava hızı  6 m/s değerini ve 
kol hatlarındaki hava hızı 10 m/s değerini aşmamalıdır.  Hava hızındaki %50 artış enerji 
kullanımını %2 oranında artıracaktır.   
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6 Motorlar ve Sürücüler 

6.1 Türkiye’de Mevcut Motor Teknolojisi 

Elektrik motoru elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek üzere özel olarak tasarlanmış bir 
üründür. Sonraki şekil farklı elektrik motorları türlerini göstermektedir. Sanayide en geniş ölçüde 
kabul gören elektrik motoru türü üç fazlı alternatif akımlı motordur. Sonraki şekil motorlar için 
anahtar performans göstergelerini göstermektedir.  

 
Anahtar performans göstergeleri(KPI): elektrik verimliliği(%) 

 

Uluslararası Elektrikli Motorları İmalatçıları Derneği (NEMA) ve motor üreticilerinin çabaları 
sayesinde son yıllarda elektrik motorlarının verimliliği önemli ölçüde artmıştır. 

1998 yılında Avrupa elektrik makineleri ve güç elektroniği (CEMEP) ve Avrupa komisyonu arasında 
gerçekleştirilen gönüllü anlaşma sonucunda aşağıda belirtildiği üzere 1.1 kW ile 325 kW arasında üç 
adet enerji verimlilik sınıfı tanımlanmıştır: 

• EFF3 = Düşük enerji verimlilik seviyelerine sahip motorlar 

• EFF2 =İyileştirilmiş verimlilik seviyesine sahip motorlar 

• EFF1 = Yüksek enerji verimliliği seviyelerine sahip motorlar 

IEC 60034-2-1:2007 ile uygun yeni ölçüm yöntemleri (testlerden elde edilen verimlilik ve kayıpları 
belirlemek için standart yöntemler) IEC 60034-1ile tanımlanan tüm motorlara uygulanır. Bu kayıplar 
ile ilgili daha kesin bilgiler elde etmemize yardımcı olur. Yeni standart önceki Avrupa standardı EN 
60034-2:1996 yerini alır ki bu standardın geçerliliği 1 kasım 2010 tarihinde sona ermiştir. Yeni 
verimlilik standardına uygun olarak işaretlenen motorların yeni ölçüm yöntemlerine uygun olarak 
ölçülmeleri gerekir. 

 Yeni uluslararası verimlilik sınıflandırma sistemlerinin IE kodu  açık numaralandırma sistemi vardır  
ve gelecek gelişmeleri ilave etmek daha kolaydır. İlave olarak eski Avrupa EFF sınıflandırma 
sisteminde olmayan IE3 sınıflandırma sistemi vardır. Kapsam da önemli ölçüde genişletilmiştir yeni 
IE kodu daha büyük güç aralığına uygulanır.  
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Şekil 6-1 motor verimlilik sınıflandırması 

AB Komisyon Yönetmelik (EC) No 640/2009 Elektrik motorları için ekotasarım gereklilikleri Haziran 
2011’den beri yürürlüktedir. Bu yönetmelik üç fazlı alçak gerilim elektrik endüksiyon motorları için 
zorunlu minimum gereklilikleri empoze eder.  

Özellikle 1 Ocak 2015 tarihinden beri Ek 1 Madde 1 ile tanımlandığı şekilde veya IE verimlilik sınıfını 
karşılamak çin 3.5 kW ile 375 kW arası motorların verimliliği IE3 verimlilik seviyesinden az 
olmamalıdır ve değişken hızlı sürücü ile donatılmalıdır. Bu Türkiye’deki mevzuatlara göre de 
uygulanabilir.  

 
Şekil 6-2 Motor verimlilik sınıfı geçişi için mevzuatsal zaman çizelgesi 

Bu yönetmelik son kullanıcının IE3 motor veya(sabit veya değişken hızlı)  ve değişken hız sürücü ile 
kontrol edilen motor arasında seçim yapmasına imkan sağlar. Ancak değişken hız sürücü ile 
donatılan enerji verimliliği bakış açısından IE3 verimli motorlara eşdeğer değildir. 

Türkiye’de elektromanyetik sektörü iyi gelişmiştir : gerçek olarak trafo, elektrik motoru ve diğer 
yardımcı ekipman üretiminde 600’den fazla üretici çalışmaktadır. Elektrik motorları ve diğer ilgili 
parçalar toplamda 6 milyar dolar değeri ile en fazla ihraç edilen ürünler arasındadır.  

 Piyasadaki anahtar oyuncular Siemens, ABB, GE ve Mitsubishi gibi uluslararası tedarikçilerdir;e 
GAMAK, Wat, İntermotor ve Elektromak ise yerel üreticilerdir. Bunların dışında birçok yerel makine 
üreticisi vardır  

25 kWel üç faz asenkron motorun temsili birimi ile ilgili standart teknoloji giderlerinin belirlemek 
üzere çalışma gerçekleştirilmiştir.  Aşağıdaki tablo elektrik motoru için anahtar varsayımları 
özetlemektedir. Türk pazarındaki en uygun motorların performansı OECD ülkeleri ile 
kıyaslanabilirdir.  

 
Motor Sistemi - Motorlar 

Çalışma için  seçilen  ürün 22 kW üç faz iki kutuplu 
İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi • Siemens, Wat 

Kriter Teknolojik 
İlerleme 

Piyasa arzının 
Gelişkinliği 

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 



  
 
 
 
 

 

Avrupa Birliği / Katılım öncesi yardım aracı (IPA) Enerji Sektörü teknik Yardım Projesi 
Hizmet Sözleşme No 2009TR16IPR013-02-SER-04 Sayfa- 49 - 
 

Motor Sistemi - Motorlar 
Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar %1.5 %75 %10 %80 

Türkiyede mevcut en iyi 
performans gösteren 
ekipman 

• IE3 premium verimlilik 

Referanslar 
• IEC 60034-2-1:2007 
• Avrupa Komisyon Ortak araştırma merkezi).  ( Avrupa Elektrik Makineleri ve 

Güç Elektroniği İmalatçıları Komitesi CEMEP) 
• İmalatçılar 

6.2 Sistemin Tanımı 

Elektrik motorları endüstri tarafından kullanılan tüm elektriğin yaklaşık üçte ikisine ve ticari tesislerde 
kullanılan tüm elektriğin yarısına karşılık gelir.  

Şekil 6-3 ABD içerisinde tüm motor sistemlerinin toplam elektrik tüketimlerinde çeşitli motor 
sistemlerinin payını gösterir. Rakamları ülkelere göre biraz farklılık göstermesine rağmen genel 
model birçok ülkede genel model kıyaslanabilirdir. Pompalama, basınçlı hava sistemleri ve fan 
sistemleri en çok elektrik tüketen motor sistemleri arasındadır.  

25%

16%

14%
7%

12%

22%

4.0%

Pompa

Basınçlı Hava

Fanlar

Soğutma/dondurma

Malzeme yükleme

Malzeme işleme

Diğer

 
Şekil 6-3: ABD'de endüstriyel motor sistemleri tarafından kullanılan toplam elektrikte farklı motor 

sistemlerinin payı52 

Doğru akım (DC) ve Alternatif Akım (AC) başlıca elektrik motorları türleridir. Şekil 6-4 en yaygın 
elektrik motor türlerini göstermektedir. Bunlar giriş beslemesi, yapı ve çalışma mekanizmasına göre 
kategorize edilir.  Doğru akım motorlar doğru akım kaynağı gerektiren  veya alternatif akımını doğru 
akıma çeviren dönüştürme cihazı gerektiren oldukça pahalı araçlardır. Normal koşullarda 
beslemenin alternatif akım olması nedeniyle alternatif akım motorlar en sık kullanılan motorlardır.  

                                                      
52IEA 2007 
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Şekil 6-4: Elektrik Motorları başlıca türlerinin sınıflandırılması 53 

Motor isim plaka değerleri sürekli çalışma içerisinde faydalı mekanik çıkış gücünü ve sıcaklık 
yükselmesinin belirlenen yalıtım sınıfı içerisinde kalmasını baz alır.  

Motorun verimliliği motorun faydalı mekanik gücünün toplam elektrik enerji girişine oranıdır ve 
genellikle yüzde olarak ifade edilir.  

Birçok elektrik motoru anma değerinin %50 ile %100 arasında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu yük 
aralığında verimlilikleri göreceli olarak yüksektir. Maksimum verimlilik genel olarak anma yüklerinin 
%75’i yakınlarında elde edilir. Anma yükünün bazı noktalarının altındaki yüklerde verimlilik etkileyici 
şekilde azalır. Kötü bakım ve onarımlar verimliliği azaltır. İyi verimlilik aralığı ayrı motorlar arasında 
farklılık gösterir be büyük motorlar daha büyük aralığa sahip olma eğilimindedir. Bu trend Şekil 6-5 
içerisinde sunulmaktadır.  

 

 

 

Şekil 6-5: Farklı anma çıkışlarına sahip elektrik motorlarında verimlilik (verimlilik büyük motorlarda 
artar)54 

Elektrik motorları endüstriyel elektrik tüketiminin yaklaşık %60 ile %70 orana karşılık gelir ve 
dünyada endüstri nihai enerji kullanımının yaklaşık %15 oranına karşılık gelir. 55. Motor elektrik 
                                                      
53Elektrik enerjili ekipmanlar: Elektrik motorları , Asya Endüstrisi için Enerji Verimlilik Rehberi , UNEP 
54Premium- Verimlilik Motorları Doğal kaynaklar Kanada 
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tüketiminin en büyük kısmı çıkış güçleri 0,75 ile 375 kW arasında değişen orta boyutlu motorlara 
atfedilebilir. İlave olarak motorun görevi, yükü ve çalışma zamanı da verimliliğini değerlendirmede 
önemli faktörlerdir. Eğer motor sürekli olarak tam yükte çalışıyorsa montajından itibaren oldukça 
kısa süre içerisinde elektrik ücretlerinde kendi satın alma maliyetlerini kullanma ihtimali vardır. 
İndüksiyon motorları için dünyada çeşitli enerji verimlilik standartları mevcuttur. Avrupa ile ilgili 
olanlar aşağıda sunulmaktadır.  

 

IEC 60034-30:2008 ile tanımlanan verimlilik sınıfları 

Bu standart üç faz, kafesli endüksiyon motorlar için üç IE(Uluslararası verimlilik) verimlilik sınıfı 
tanımları: 

• IE3 (Premium verimlilik)  
• IE2 (Yüksek verimlilik) 
• IE1 (Standart verimlilik) 

Bu standardın kapsamı hemen hemen tüm motor türlerini kapsaması nedeniyle daha geniştir. 
(örneğin standart, tehlikeli alan, deniz, fren motorları). Dördüncü bir sınıf IE4 (süper premium sınıf 
olup) 2010 yılında IEC60034-31:2010 teknik şartname ile tanımlanmıştır.  

 

Yönetmelik 640/2009, 4/2014 Yönetmeliği ile değiştirildiği şekilde 

1,000 V motor değerine kadar sürekli çalışma şekline sahip tek hızlı trifaze endüksiyon motorlarını 
kapsar ve Yönetmelik 2005/32/EC “Enerji kullanan ürünler için ekotasarım gerekliliklerini ayarlamak 
için çerçeve oluşturma”yı baz alarak elektrik motorları verimliliği ile ilgili gerekliliklerin yürürlüğe 
girme zamanını tanımlar. Bu gereklilikler aşağıda sunulmaktadır”: 

6 Haziran 2011 Aşama 1: Motorlar IE2 verimlilik seviyesini karşılamalıdır. 

1 Haziran 2015 Aşama 2: 7.5 ile 375 kW anma çıkışına sahip motorlar IE3 verimlilik seviyesini 
veya VSD ile donatılırsa IE2 verimlilik seviyesini karşılamalıdır.  

1 Haziran  2017 Aşama 3: 0.75 ile 375 kW anma çıkışına sahip motorlar IE3 verimlilik seviyesini 
veya VSD ile donatılırsa IE2 verimlilik seviyesini karşılamalıdır 

IEC/EN 60034-30-1:2014 ile tanımlanan verimlilik sınıfları 

Bu standart frekans, kutup adedi ve motor gücünü baz alarak sınıf verimlilik değerleri grubunu 
oluşturur. Standart daha geniş kapsamlı ürünleri kapsar. Motor teknolojileri ve besleme gerilimi 
arasında ayrım yapılmaz. Bu farklı motor teknolojilerinin doğru çevrim içi çalışma için değiştirilmeleri 
koşuluyla enerji verimlik potansiyeline göre tamamen karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Enerji aralığı 
120W ile 1000 kW arası motorları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.  

                                                                                                                                                                                  
55IEA 2007 
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6.3 Enerji Tasarruf Önlemleri 

Enerji iyileştirme için en önemli yöntemler aşağıdakileri içerir: 

6.3.1 Yüksek Verimli Motorların Kullanılması 
Ekipman değiştirileceği zaman işletmeler genel olarak en düşük sermaye yatırımını seçmeye 
eğilimlidir ancak böyle derhal enerji tasarruflarının hatalı ekonomi olduğu gösterilmiştir. Ekipmana 
yatırım yapmadan önce yaşam döngüsünü dikkate almak maliyeti azaltmaya ve uzun vadede nakit 
akışını iyileştirmeye yardımcı olabilir. . 

Aşağıdaki durumlarda standart motorların yüksek verimli (HE) motorlarla çalıştırılması dikkate 
alınabilir: 

• Motor yaşam ömrünün sonuna gelmiş olması nedeniyle değiştirilmesi gerekebilir; 
• Motor arızalanmışsa ve onarılması gerekirse; 
• Değiştirme durumunda maliyet tasarrufları iyi iş oluşturuyorsa 

Eylemlere çabuk rehber olması amacıyla aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir : 

• Tipik olarak yılda 8000 saat veya üzerinde sürekli olarak çalışan ve verimsiz olduğu kabul 
edilen motorlar sonraki uygun fırsat örneğin planlı duruş süresinde verimli motorlarla 
değiştirilebilir.  

• Uygun şekilde boyutlandırılan ancak standart verimliliği sahip motorlar arızalandıklarında 
yüksek verimli motorlarla değiştirilebilir.  

• .Uygun şekilde verimli olarak kabul edilen ve yılda 2000 saatten az çalışan motorlar yeniden 
sardırılabilir veya benzer motorla değiştirilebilir.  

Mevcut standart motorun uygun şekilde boyutlandırılmış verimli motorla değiştirilmesi çalışma 
saatlerinin, verimlilik iyileştirme değerlerinin ve yükünün bilinmesini gerektir. Kısmi yük motorun 
anma tam yük kapasitesi ile karşılaştırıldığında gerçekten sağladığı yük kapasitesi olarak bilinir. 
Motor kısmi yükleri giriş enerjisi, amper ve hız ölçümleri gerçekleştirerek belirlenebilir.  

Kullanımdaki motorun yaşı ve verimliliğine bağlı olarak daha az verimli motorun daha yüksek verimli 
motorla değiştirilmesi dikkate değer tasarruflar sağlayabilir ve geri ödeme süreleri sadece birkaç yıl 
olabilir. Yüksek çalışma saatlerine sahip uygulamalarda özelikle birçok vardiya ile çalışan tesislerde 
değiştirme işlemi çok karlı olabilir. 56. 

Vaka çalışmaları yaşı 20’den fazla olan motorların birçok şirkette halen kullanıldığını göstermiştir. 
(gelişmekte ve bunun yanında gelişmiş ülkelerde). Çok kısa geri ödeme süreleri elde edilse bile 
motorun arızalanmasından sonra standart yerine yüksek verimli motorlar seçilmelidir. Yüksek verimli 
motorun fiyat farkı yaklaşık %20 olup genellikle birkaç ay içerisinde geri ödemektedir. 57. 

Motorun arızalanması durumunda şirketler genel olarak arızalı motoru yeniden sardırma ve daha 
yüksek yeni motor yatırımından kaçınmayı tercih etmektedir. Verimlilik noktasından bakılacak olursa 
yeniden sardırma iki açıdan kötü karar olabilir. Eski az verimli motor 10 veya 20 yıl boyunca 

                                                      
56Elektrik motor sistemlerinde enerji verimliliği : Gelişmekte olan ülkeler için teknik potansiyeller ve politika, UNIDO, 2011 
57Elektrik motor sistemlerinde enerji verimliliği : Gelişmekte olan ülkeler için teknik potansiyeller ve politika,, UNIDO, 2011 
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kullanılmaya devam edecek ve yeniden sardırma motor verimliliği kaybını  yüzde 1 ile 3 arasında 
artıracaktır; bu da elektrik motorları için önemli bir miktardır. 58. 

6.3.2 Motor büyüklüklerinin optimize edilmesi 
Korumacı mühendislik uygulamalarının sonucu olarak tahrik sistemleri genel olarak olması 
gerekenden daha büyük olarak seçilir. Örneğin santrifüj pompalarda genel olarak proses 
tasarımında satın alma şartnamelerine ve garantileri karşılamak üzere imalatçı tarafından her 
aşamada belirlenen emniyet marjinleri nedeniyle büyük olarak belirlenir. İlave olarak tesisin işletme 
koşullarının değişmiş olması nedeniyle de pompa fazla büyük olarak belirlenmiş olabilir.  

Sonuç olarak hem tahrik edilen ekipman hem de elektrik motoru optimal verimlilik noktasının çok 
uzağında çalışmaktadır. Durum bu ise verilen aşırı büyük motoru daha küçük motorla değiştirme 
dikkate alınmalıdır. Eylemlere yönelik aşağıdaki hususlar çabuk rehber olarak dikkate alınabilir. : 

• Yılda 2000 saatten fazla çalışan ve önemli ölçüde aşırı veya eksik şekilde boyutlandırılmış 
motorlar bir sonraki fırsatta örneğin planlanan duruşta daha verimli uygun şekilde 
boyutlandırılmış motorlarla değiştirilmelidir.  

• Orta seviyede aşırı boyutlandırılan veya az yüklenen motorlar arızalandığı zaman uygun 
şekillendirilmiş daha verimli motorlarla değiştirilmelidir.  

6.3.3 VSD’lerin(Değişken hızlı sürücülerin) kullanılması 
Pompa, fan ve kompresörler gibi elektrikli endüksiyon motorları ile tahrik edilen sıvı akışkan 
ekipmanlarının debi kontrolü ve genellikle sabit hızda çalıştırılması genel olarak basma tarafında 
ekipmanın kontrol vanalarını kısarak veya bypass akışı ile elde edilir. (bu durumda üretilen akışın bir 
kısmı son kullanıcıları bypass yaparak emiş tarafına geri beslenir.) 

Değişken akış talebi ve göreceli statik basınç yükselmesi olan uygulamalarda AC indüksiyon 
motorları ile değişken hız sürücü kombinasyonu kısma, bypass kontrol veya açma/kapama kontrolü 
için verimli ve maliyet tasarruf alternatifi olabilir. Bunun nedeni enerji ihtiyacının pompa üçüncü 
gücü  veya kompresör hızı ile değişmesidir.  

Genellikle bağımsız cihazlar için uygundur ve motor elektrik beslemesine bağlanır ancak bazı daha 
küçük motor tasarımlarında VSD motor üzerine inşa edilebilir ve entegre motor sürücü oranı olarak 
uygundur. (Şekil 6-6) 

                                                      
58 Elektrikli motor sistemlerinde enerji verimliliği: Gelişmekte olan ülkeler için teknik potansiyeller ve politika yaklaşımları UNIDO, 2011 
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Şekil  6-6: Değişken hızlı sürücüler: bağımsız motor solda ve entegre motor sağda 

VSD motor çıkışını programlanabilir ayarları ve (normal olarak) bir veya iki sensörden (sıcaklık, 
basınç, seviye, ağırlık, debi vb.) aldığı sinyalleri kullanarak ayarlar ve önemli enerji ve maliyet 
tasarrufları sağlar. Bazı VSD kullanımlar aşağıdaki gibidir: 

• Pompalar: Önceden ayarlanmış basınç seviyeleri ve sisteme basma debilerini ayarlamak vb. 
• Fanlar: Yukarıda yer alan pompalara benzer şekilde. 
• Kazanlar: Giriş yanma havasında miktarı ayarlayarak optimal yanmayı sağlamak için (büyük 

kazanlarda baca gazı içerisinde oksijen sensörü VSD fanı regüle eder. ) 
• Hava kompresörleri: değişen talebi karşılamak ve istenen basınç/debiyi sağlamak için 
• Konveyörleri: Hız kontrolü, ağırlık kontrolü ile 
• Soğutma sistemleri: Önceden ayarlanan sıcaklık değerlerini sağlamak için 
• Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme,. İç mekan koşullarını düşük enerji tüketimi ile 

sağlamak için. 

6.3.4 Yumuşak Yol vericilerin montajı 
Motorlar ilk çalışırken çok yüksek akım çekerler- bunlar önemli ısı üretebilir, enerji tüketimini 
artırabilir, motor aşınmasını artırır ve motorun yaşam ömrü beklentisini azaltır.  

Motorların ilk çalıştırılması esnasında yumuşak yol vericileri kullanmak daha pürüzsüz ilk çalıştırma 
sağlar ve her saatte daha fazla çalıştırmaya imkan sağlar. (çok sık çalıştırılıp durdurulan motorların 
çalıştırılması için çok faydalıdır.) 

6.3.5 Otomatik Kontrollerin Monte Edilmesi 
Otomatik kontrol sistemleri enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur. Örneğin motorlu 
enerjilendirilen ekipmanı günün belirli zamanlarında çalıştırma ve durdurma için zamanlayıcı 
kullanılabilir. Bir ekipmanı diğerine bağlamak için kilitlemeler kullanılabilir. Motorda yük olmadığını 
anlamak için yük algılama cihazları kullanılabilir böylece uygun bir zaman sonra durdurulmasını 
sağlayarak enerji tasarrufu sağlayabilir.  
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7 Pompalar ve Pompalama Sistemleri 

7.1 Türkiye’de mevcut pompa teknolojisi 

Pompalar soğutma ve yağlama sistemleri, işlem yapmak üzere akışkanları transfer etmek ve hidrolik 
sistemler için tahrik gücü sağlamak üzere tasarlanan ürünlerdir. 

Pompalar akışkana enerji ekleme şekillerine göre sınıflandırılırlar: Pozitif deplasman pompaları 
akışkanı doğrudan sıkıştırırken santrifüj pompalar akışkanı hızlandırır ve bu kinetik enerjiyi basınca 
dönüştürür. Sonraki formül fanlar için Anahtar performans göstergeleri gösterir.: 

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI): En iyi verimlilik noktası [%] 

Pompa sektörü Türkiye piyasasında gelişkin bir sektör olarak ifade edilebilir. Piyasada global 
şirketler olarak üç ana oyuncu vardır: Wilo ve Grundfos ve yerel marka olarak Standart pompa 
neredeyse piyasanın %90’ını  kapsar.  

Pompalarda değişen verimlilik seviyeleri bulunmaktadır. Santrifüj pompalar genel olarak en verimli 
nokta (BEP) değerinin altına olan en yüksek verimlilik değerinin altında çalışmaktadır. Sirkülasyon 
pompaları için iki kategori vardır: 

• Pompa motorlarının entegre olduğu sirkülasyon pompaları ve; 
• Pompa ve pompa motorlarının entegre OLMADIĞI sirkülasyon pompalar 

Birinci sınıf için, 1 Ocak 2013 tarihinden beri tüm sirkülasyon pompaları imalatçıları tarafından EEI 
(enerji verimlilik endeksine uygun olarak tanımlanır.) Sirkülasyon pompaları içerisinde en verimli 
sınıfta (Sınıf A) değişken hızlı sürücü ve kalıcı manyetik motor yer alır.  A verimlilik sınıfı içerisinde 
yer alan sirkülasyon pompalarının piyasaya nüfuz etme oranı yaklaşık %10 olarak öngörülmektedir. 
Sonraki tablo pompalar için anahtar varsayımları özetlemektedir. Türk piyasası içerisinde en uygun 
pompaların performansı OECD ülkeleri ile kıyaslanabilirdir.  

 
Motor sistemi- Pompalar 

Türkiyede mevcut en iyi 
performans gösteren 
ekipman 

• Sirkülasyon pompaları,burada motor ve pompa entegredir (EEIA verimlilik 
sınıfı) 
- Enerji verimlilik endeksi (EEI) < 0.27; 
- En az IE3 sınıfı verimlilikte motor ile donatılır 
- VSD ile donatılır 

• Pompa ve motorun entegre olmadığı sirkülasyon pompaları 
- IEC 3 motor  sınıfında verimlilik motoru ile donatılır 
- VSD ile donatılır 

7.2 Sistemin Tanımı 

Pompalama Sistemleri dünya elektrik enerji talebinin neredeyse %20 oranına karşılık gelir. İlave 
olarak belirli endüstriyel tesis işletmelerinin enerji kullanımında %25-50 oranına karşılık gelir. 
Pompalama sistemlerinin kullanım alanı çok geniştir.  Evsel, ticari ve tarım hizmetleri sağlar. İlave 
olarak kentsel su ve atık su hizmetleri ve gıda işleme, kimyasal, petrokimya, farmasötik ve mekanik 
endüstrilerinde endüstriyel hizmetleri sağlar.  
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Pompaların iki temel amacı bulunmaktadır: 

• Sıvının bir yerden diğerine transfer edilmesi (örneğin yeraltı aküferinden su depolama 
tankına) 

• Sistem etrafında su dolaştırma (örneğin makine ve ekipmanlar arasında soğutma suyu veya 
yağlayıcılar) 

Pompalar sıvılara enerji ekleme şekilleriyle de sınıflandırılabilir: 

• Santrifüj pompalar: sıvıyı hızlandırır ve kinetik enerjiyi basınca çevirir 
• Pozitif deplasman pompalar: Sıvıyı doğrudan sıkıştırır 

Santrifüj pompaların sabit hız çalışma karakteristikleri Şekil 7-1’de gösterilmektedir ve aşağıdaki 
gibidir: 

• Pompanın performansı:. Belirli debilerde Pompa tarafından üretilen basıncı basma yüksekliği 
olarak gösteren grafiktir. (Basma yüksekliği metre olarak ifade edilen basınç ölçüsü olup 
sistemin potansiyel enerjisine eşdeğer sistem sıvı kolonunu ifade eder. )  Şekil 7-1’de Basma 
(H) olarak tanımlanmış olup debi şekilde  Deşarj (Basma)(Q) olarak tanımlanmıştır.  

• Pompanın verimliliği: Pompanın verimliliği pompanın akışkan gücünün pompanın mil gücüne 
oranındır. Burada mil gücü doğrudan bağlanan motor/pompa kombinasyonlarında motor 
gücüdür.  

• Pompanın çıkış gücü: Şekil 7-1.’de çıkış gücü olarak tanımlanır.  
• Motora beslenen elektrik enerjisi: Şekil 7-1’de giriş enerjisi (P) olarak tanımlanır.  

 

 
 Şekil 7-1: Santrifüj pompaların sabit hız çalışma karakteristikleri  

Bu ilişkileri anlamak santrifüj sistemi tasarlama ve çalıştırma için önemlidir. Üç farklı enerji türünün 
(pompa, mil motor) hesaplanma şekli aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.  
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Motor gücü(Elektirksel) 
Pi=Ps/nm 

nm = motor verimliliği 

Mil gücü(Mekanik) 
Ps=Ph/nh 

nh = pompa verimliliği 

Pompa akışkan gücü(kW) 
Ph= (HxQxd)/367 

 H = sıvı basma 
yüksekliği(m) 
 Q = debi(m3/h) 
 d = Akışkanın yoğunluğu 
 (tons/m3, su=1) 

Bağlılık yasaları: hız (N) ve diğer değişkenler arasında ilişkiyi tanımlar. 

Debi: Q1/Q2 = (N1/N2)  Basma yüksekliği: H1/H2 = 
(N1/N2)2 

Akışkan gücü: P1/P2 = 
(N1/N2)3 

 
Şekil 7-2: Pompa sistemleri temel bileşenleri, enerjilerinin hesaplanma şekilleri ve Bağlılık yasaları 

Pompa sisteminde birçok durumda amaç sıvıyı bir noktadan istenen yere transfer etmektir.  Örneğin 
yüksek seviyede rezervuara veya sistem etrafında sirküle etmek için. Örneğin ısı transfer amacı 
olarak. Sıvının istenen hızda transfer edilmesi için basınç gereklidir ve bu sistemdeki kayıpların 
üzerinden gelmelidir. İki tür kayıp vardır: statik ve sürtünme basma yüksekliği 

• En basit şekliyle statik basma yüksekliği besleme ve sıvının gideceği yer arasındaki 
yükseklik farkı veya debiden bağımsızsa pompanın basılacağı tanktaki basınçtır.  

• Sürtünme basma yüksekliği bazen dinamik basma yükseklikleri kaybı olarak adlandırılmakta 
olup sıvının içerisinden geçtiği boru, vana veya sistemdeki diğer ekipmanlardaki sürtünme 
kaybıdır. Debinin karesi ile orantılıdır.  

Pompa sistem içerisine monte edildiği zaman etkisi pompa ve sistem eğrilerini toplayarak 
gösterilebilir. (Şekil 7-3). Çalışma noktası iki eğrinin kesiştiği noktadır 

 

Akış 

Basma  basıncı 

Statik 
basınç 

Pompa performans eğrisi 

Sistem 
eğrisi 

Pompa işletme 
noktasu 
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Şekil 7-3: Santrifüj pompa için sistem eğtisi ve performans eğrisi. Pompa verimlilik eğrisi de dahil 
edilir. Sabit motor hızı 

7.3 Enerji Tasarruf Önlemleri 

7.3.1 Doğru Pompanın Seçilmesi 
Şekil 7-4 içerisinden temiz su pompalanan santrifüj pompa için tipik olarak satıcı tarafından 
sağlanan pompa performans eğrilerini göstermektedir.  

 
Şekil 7-4: Santrifüj pompa için pompa performans eğrisi 

Pompayı seçerken tedarikçiler kullanıcı tarafından sistem eğrisi ile bu eğriyi olası en yakın şekilde 
karşılayan pompa eğrisi ile eşleştirmeye çalışır.  

Çalışma noktası sistem eğrisi ve pompa performans eğrisinin kesiştiği yerdir. En iyi verimlilik noktası 
(BEP) maksimum pervane çapında pompalama kapasitesidir bir başka ifadeyle pompa verimliliğinin 
maksimum olduğu noktadır. BEP eğrisinin sağında veya solunda bulunan her noktada daha düşük 
verimlilik değeri vardır. Pompanın aşırı büyük seçilmesi durumunda BEP etkilenir. Aşırı büyük 
seçilmiş pompalardaki verimsizlikler VSD montajı ile, daha düşük rpm, daha küçük çark veya 
çarkların ayarlanması ile giderilebilir.  

7.3.2 Debinin Kontrol Edilmesi – Hız Varyasyonu  
Pompa hızının kontrol edilmesi debiyi kontrol etmenin en verimli yoludur, çünkü pompanın hızı 
azaldığı zaman güç tüketimi de azalır. Pompa hızını azaltmak için kullanılan en yaygın yöntem 
VSD’lerin kullanılmasıdır. VSD’ler sürekli aralıkta pompaların hızının ayarlanmasını sağlar ve çoklu 
hızlı pompalarda pompanın hızında altlamalar yapılma ihtiyacını önler.  

Enerji tasarrufuna ilave olarak VSD uygulamasının önemli amaçları aşağıdaki gibidir:  

• VSD’lerin debideki küçük varyasyonları çabuk şekilde düzeltebilmeleri sayesinde iyileştirilmiş 
proses kontrolü.  

• Pompa, yatak ve keçe aşınmalarının azaltılması sayesinde sistemin güvenilirliğinde artış 
• Kontrol vanaları, bypass hatları sayesinde sermaye&bakım giderlerinde azalma 
• Geleneksel yol vericilere ihtiyaç duyulmaz 
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• Yumuşak yol verici özelliği:. VSD’ler motorlarda daha düşük ilk çalıştırma akımlarının ortaya 
çıkmasını sağlar.  

7.3.3 Değişken talep için paralel pompalar 
İki veya daha fazla pompayı paralel çalıştırmak ve talebin düşük olduğu zamanlarda bazılarını 
kapatmak önemli enerji tasarrufları sağlayabilir. Farklı debiler sağlayan pompalar kullanılabilir. 
Paralel pompalar statik basma yüksekliğinin toplam basma yüksekliğinin yüzde ellisinden fazla 
olduğu durumlarda kullanılabilir. Tekli pompa, paralel çalışan iki pompa ve paralel çalışan üç pompa 
için pompa eğrileri şekil 7-5’te sunulmaktadır.  

 
Şekil 7-5: Paralel pompaların eğrisi 

Şekil pompaların paralel çalıştırılması durumunda normal koşullarda sistem eğrisinin değişmediğini 
ve sistem debisinin farklı pompaların debilerinin toplamından düşük olduğu görülmektedir.  

7.3.4 Çarkın ayarlanması 
Çarkın ayarlanması çarkın çevresel hızında orantılı değişiklik sağlar. Çarkın çapını değiştirme 
pompa debisini kontrol etmek için enerji verimli yoldur. Ancak bu seçeneği kullanmak için 
aşağıdakiler dikkate alınmalıdır: 

• Bu seçenek değişken akış modellerinin olduğu yerde kullanılamaz 
• Çark çapı orijinal çark çapının %25 oranından fazla ayarlanmamalıdır aksi halde kavitasyona 

bağlı titreşime yol açar ve bu nedenle pompa verimliliği düşebilir 
• Pompanın balansının ayarlanması gerekir yani pervanenin ayarlanması (küçültülmesi) her 

yönde olmalıdır.  
• Pervanenin kendisini değiştirme küçültmeye nazaran daha iyi bir seçenektir aynı zamanda 

bazen daha pahalı olabilir ve bazen daha küçük çark çok küçük olabilir.  
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8 Endüstriyel Dondurucu ve Soğutma 

8.1 Türkiye’de mevcut soğutucu teknolojisi 

 Soğutucular, soğutma sistemi aracılığıyla sıvıları soğutmak için özel olarak tasarlanmış, fabrika 
içerisinde monte edilen tek parça ünite içerisinde ambalajlanmış ürünleri kapsar.  

Soğutma sistemlerinin çoğunluğu buhar basınçlandırma çevrimi (elektrikle tahrik edilen) kullanır. Isı, 
su/hava sıcaklığını düşüren soğutucu madde buharlaştıkça ısı eşanjörü aracılığıyla emilir. Isı daha 
sonra soğutucu madde yoğuştukça diğer bir ısı eşanjörü aracılığıyla uzaklaştırılır. Elektrikli 
soğutucular üç farklı kategoride sınıflandırılır: Scroll tip(kaymalı), vidalı tip ve santrifüj tip.  

Yoğuşma türüne bağlı olarak elektrikli soğutucu hava soğutmalı veya su soğutmalı olabilir. Su 
soğutmalılar  genel olarak soğutma kuleleri ile donatılır ve hava ile soğutmalı tipe nazaran daha 
verimlidir. Aşağıdaki formül elektrikli soğutucular için Anahtar performans göstergelerini gösterir: 

 

Anahtar performans göstergesi (KPI):Performans katsayısı (COP)  

 

Çevrimin termal olarak tahrik edilmesi durumunda soğutucular absorbsiyonlu  tip olarak adlandırılır. 
İki tür absorbsiyonlu soğutucu vardır: tek kademeli ve çift kademeli: aşağıdaki formül absorbsiyon 
soğutucuları için anahtar performans göstergelerini gösterir.  

Anahtar performans göstergesi (KPI): Performans katsayısı (COP)  

 

HVAC&R  ile ilgili önemli uluslararası tedarikçiler Carrier, York, Trane, McQuay, Clivet ve GEA ve 
bunun yanında çeşitli Türk markalarıdır. Türkiye’de toplamda 1,500 şirket HVAC&R sektöründe 
çalışmaktadır ve bunların %61’i istanbul’da, %10’u Ankara’da, %8’i İzmir’de yer almakta ve kalanı 
ise Türkiye’nin diğer bölgelerine dağılmış durumdadır. HVAC&R sektörünün gelişkinliği yüksek 
seviyede kabul edilebilir. Elektrikli soğutucu teknolojisi komponent seviyelerinde maksimum 
teknolojik limitlerine ulaşmaktadır.  

Son yıllarda teknolojik gelişmeler elektrikli soğutucu performanslarından iyileşme sağlamalıdır. 
Teknolojik iyileşmeler COP iyileşmesinde %10-15 oranında olarak tahmin edilmektedir.  

Referans çalışması olarak 500 kWfr değerinde elektrikli vidalı kompresör soğutucu seçilmiştir. 
Referans ünite için fiyat aralığı marka ve verimlilik baz alınarak 40,000 ile 120,000 ABD Doları 
arasında değişmektedir. Aşağıdaki tabloda elektrikli soğutucular için anahtar yaklaşımlar yer 
almaktadır. Türk pazarındaki en uygun soğutucuların performansı OECD ülkeleri ile 
karşılaştırılabilirdir.  

 
HVAC&R Sistemi– Soğutucu– Paket elektrikli soğutucu 

Çalışma için seçilen ürün • 500 kWfr elektrikli vidalı konpresörlü soğutucu (hava soğutmalı tip) 
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HVAC&R Sistemi– Soğutucu– Paket elektrikli soğutucu 

İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi 

• Carrier,  
• Clivet and  
• McQuay 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzının 
gelişkinliği 

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 

Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar %8 %80 %60 %25 

Türkiye’de mevcut en iyi 
performans gösteren 
ekipman 

• Paket elektrikli soğutucu (hava soğutmalı tip) performans katsayısı (COP) ≥ 
3.0 (7°C/12°C - 30°C/35°C) 

• Paket elektrikli soğuutcu (su  soğutmalı tip) performans katsayısı (COP) ≥ 4.0 
(7°C/12°C -30°C/35°C) 

• Sadece HFC soğutucular 

Referanslar 

• Enerji verimliliği ile ilgili en iyi uygun teknikler hakkında (BAT) AB IPPC 
referans dokümanı 

• US Enerji bakanlığı ve 
• İmalatçılar 

 

Daha verimli kompresörlerin kullanılması, invertör, artan ısı eşanjörü verimlilikleri, daha iyi 
aerodinamik tasarım ve kontroller sayesinde elde edilen iyileştirmeler sonucunda VRF teknoloji 
ilerlemiştir.  

Referans ünite olarak 100 Kwfr VRF seçildi VRF pazarı oldukça gelişkin olup önemli şirketler 
Arçelik, LG, Daikin, Fujitsu, Carrier, Toshiba Mitsubishi ve Midea’dır ve pazarın %70’inden fazlasını 
kapsamaktadır.  

Marka ve verimlilik baz alınarak 100 kWfr VRF ünitesi için referans ünite fiyat aralığı 8,000 ile 
25,000 ABD Doları arasında değişmektedir.  

COP değeri 3.4 ‘ü aşan VRF üniteleri piyasada kolaylıkla bulunabilir.Hatta piyasada bulunan bazı 
ürünler 4.25 COP değerine kadar ulaşabilmektedir. Aşağıdaki tablo VRF sistemilerinin anahtar 
yaklaşımlarını özetlemektedir. Türk pazarında en uygun VRF sistemlerinin performansı OECD 
ülkeleri ile kıyaslanabilirdir.  

 
HVAC&R Sistem– Soğutucu – VRF sistemi 

Çalışma için seçilen ürün 100 kWfr VRF ünitesi 

İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi 

• Arçelik,  
• Carrier,  
• Bosch 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzının 
gelişkinliği  

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 

Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar %12 %80 %50 %60 

Türkiye’de mevcut en fazla 
performans gösteren 
ekipmanlar 

• Soğutma Performans Katsayısı (COP) ≥ 3.4 
• Isı pompası konfigürasyonu da bu kategori içerisinde yer alır. 
• Sadece HFC soğutucular 
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HVAC&R Sistem– Soğutucu – VRF sistemi 

Referanslar 
• Enerji verimliliği ile ilgili en iyi uygun teknolojiler (BAT) hakkında AB IPCC 

referans dokümanı,  
• İmalatçılar. 

 

Split(ayrı) ünitelerde son yıllarda kompresörlerin artan ısı eşanjörleri, verimlilikleri, daha iyi 
aerodinamik tasarım ve kontroller sayesinde dikkate değer ilerlemeler gözlemlenmiştir. Genel olarak 
konut ve bina sektörlerindekullanılmaktadır.  

Referans ünite olarak 6.5 kWfr split ünite seçilmiştir. Split ünite piyasası oldukça gelişkin olup önemli 
şirketler arasında Arçelik, LG, Daikin, Bosch, Fujitsu, Carrier, Toshiba, Mitsubishi, Midea, Vestel, 
Airfel, Sharp, Beko, General, Panasonic ve diğer Türk ve uluslararası markalar yer almaktadır.  

6.5 kWfr split ünite için fiyat aralıkları marka ve verimlilik ve bunun yanında gürültü ve estetik gibi 
konfor kriteri baz alınarak 700 ile 2,500 ABD Doları arasında değişmektedir.  

COP değeri 3,4‘ten fazla olan split sistemler piyasada kolayca bulunabilmektedir. Geleneksel split 
iklimlendirme teknolojileri kompresör hızı değiştirilemediği için ya maksimum hızda çalıştırılır veya 
kapatılır. İnvertörlü iklimlendiriciler motorun dolayısıyla kompresörün hızını kontrol etmek üzere 
değişken frekanslı sürücü kullanırlar. Durdurma çalıştırma çevrimlerini ortadan kaldırma verimliliği 
artırır, bileşenlerin ömrünü uzatır ve iklimlendirme ünitesinin enerji beslemesi üzerine yüklediği 
keskin dalgalanmaları ortadan kaldırır. Aşağıdaki tablo split üniteler için anahtar varsayımları 
özetlemektedir. Türk pazarında en uygun split ünitelerin performansları OECD ile 
karşılaştırılabilirdir.  

 
HVAC&R  Sistem  – Soğutucu –Split üniteler 

Çalışma için seçilen ürün 6.5 kWfr split ünite 

İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi 

• Arçelik,  
• Carrier,  
• Bosch,  
• Daikin 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzının 
gelişkinliği 

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 

Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar %10 %80 %60 %60 

Türkiyede mevcut en  iyi 
performans gösteren 
ekipman 

• Soğutma performans katsayısı  (COP) ≥ 3.4 veya  A+ verimlilik sınıfı veya 
SEER > 5.6  

• Isı pompası konfigürasyonu da bu kategori içerisinde yer alır. 
• VSD ile donatılır. 
• Sadece HFC soğutucular. 

Referanslar 
• Enerji verimliliği ile ilgili en iyi uygun Teknolojiler (BAT) hakkında AB IPPC 

referans dökümanı 
• İmalatçılar 
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 Absorbsiyonlu soğutucu piyasası özellikle küçük üniteler için oldukça yeni ve yüksek derecede 
gelişkin değildir ve Türkiye’de Alarko Carrier, Broad, World Energy ve LS ‘ye ait çok az marka 
aktiftir.  

Referans olarak 500 kWfr tek kademeli soğutucu seçilmiştir. Piyasanın gelişkin olmamasına bağlı 
olarak fiyatların belirlenmemiş olmasına rağmen ve tedarikçi ve müşteri arasında pazarlıklar 
sonucunda değişmesine rağmen tek kademe 500 kWfr ünite için fiyat aralığı 150,000 ile 250,000 
ABD Doları arasında öngörülebilir. Aşağıdaki tablo absorbsiyonlu soğutucular için anahtar 
varsayımları özetlemektedir. Piyasa henüz gelişkin olmadığı için Türk piyasasından en iyi 
performans gösteren  ekipmanların performansı OECD ülkelerinden düşüktür.  

 
HVAC&R Sistemi – Soğutucu– Absorbsiyonlu soğutucu 

Çalışma için seçilen ürün 500 kWfr tek etkili absorbsiyonlu soğutucu 

İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi 

• Broad,  
• Alarko 
• Carrier 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzının 
gelişkinliği 

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 

Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar %0 %10 %50 %80 

Türkiye’de mevcut en iyi 
performans gösteren 
ekipman 

• Tek etkili absorbsiyonlu  COP  ≥ 0.65 ve;  
• Çift etkili absorbsiyonlu COP ≥ 1.0 

Referanslar 
• Enerji verimliliği ile ilgili en iyi uygun Teknolojiler (BAT) hakkında AB IPPC 

referans dökümanı 
• İmalatçılar 

8.2 Sistemin Tanımı  

Endüstriyel soğutma endüstride geniş ölçüde kullanılmakta olup gıda endüstrisinde elektrik enerji 
giderleri kısmının önemli bir kısmına hitap eder ve bazen et, tavuk ve balığın endüstriyel 
işlenmesinde toplam enerji giderlerinin %50’sine ve dondurma üretiminde toplam enerji giderlerinin 
%70’ine karşılık gelir.  

Soğutma tesisleri sadece sermaye açısından maliyetli değildir aynı zamanda kendi enerji 
tüketimlerine bağlı olarak önemli işletme giderlerine de sahiptir. Soğutma (soğutucu) sistemleri 
genel olarak hizmet ömürleri süresince satın almaları için giderlere nazaran çalışmaları için yedi ile 
on kat arası maliyete sahiptir. Soğutucunun türü sistemin basınç kapasitesine ve soğutma 
esnasında elde edilmesi gereken sıcaklık değerlerine bağlıdır. En yaygın şekilde kullanılan 
soğutucular genel olarak klorinatlı florokarbon ailelerine aittir. (Aynı zamanda pazarda freonlar 
olarak da bilinmektedir. Aşağıda göründüğü şekilde soğutma çevrimi aşağıda yer almaktadır. ) 
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Şekil 8-1: Soğutma çevrimi59 

Soğutma tesisinde beş temel bileşen vardır: 

• Evaporatör 
• Kompresör 
• Kondenser 
• Genleşme vanası  
• Soğutucu, üründen ısıyı iletmek için 

Soğutma çevrimini başarılı şekilde çalıştırmak için her bir komponent soğutucu sistem içerisinde 
mevcut olmalıdır.  

 

Evaporatörler- Evaporatörün amacı istenmeyen ısının sıvı soğutucu ile üründen uzaklaştırılmasını 
sağlamaktır. Evaporatör içerisinde yer alan sıvı soğutucu düşük basınçta kaynamaktadır. Basıncın 
seviyesi iki faktörle belirlenir: 

• Evaporatör içerisinde ısının üründen sıvı soğutucuya doğru absorbe edildiği oran 
• Kompresör tarafından düşük basınçlı buharın evaporatörün uzaklaştırıldığı oran 

Isı transferini sağlayabilmek için sıvı soğutucunun sıcaklığı, soğutulan üründen daha düşük 
olmalıdır. Transfer edilmesi ile birlikte sıvı soğutucu emiş hattı aracılığıyla kompresör kullanılarak 
evaporatörden çekilir. Evaporatör bobininden ayrılırken soğutucu sıvı buhar şeklindedir.  

Evaporatörler aynı zamanda soğutmanın gerektiği diğer ısı eşanjörlerine dolaşım sağlamak için 
genellikle su şeklinde soğutulmuş sıvı devresi sağlar.  
                                                      
59BERG Chilling System, inc. 
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Kompresörler - Kompresörlerin amacı düşük basınçlı düşük sıcaklığa sahip buharı emiş hattı 
aracılığıyla evaporatörden çekmektir. Çekilmesi ile birlikte buhar basınçlandırılır. Buhar 
basınçlandırıldığı zaman sıcaklığı yükselir. Böylece kompresör buharı düşük sıcaklıklı buhardan 
yüksek sıcaklıklı buhara dönüştürür böylece basıncını artırır. Daha sonra buhar kompresör 
hattından basma hattına basılır. İki temel basınçlandırma teknolojisi türü vardır.  : 

• Pozitif deplasman (veya hacimsel): Basınç, gazın yer aldığı hacmi azaltarak artırılır.  
• Dinamik: Gazın hızı artırılır ve hız enerjisi daha sonra basınç enerjisine dönüştürülür.  

 

Kondenserler- Kondenserin amacı soğutucudan dış havaya doğru ısı çıkarmaktır. Kondenser genel 
olarak binanın güçlendirilmiş çatısına monte edilir ve böylelikle ısı transferi sağlanır. Kondenser 
üzerine monte edilen fanlar kondenser bobinleri aracılığıyla hava çekilmesini sağlar.  

Yüksek basınçlı buharların sıcaklığı yoğuşmanın başlayacağı sıcaklığı belirler. Isının kondenserden 
havaya doğru akmasının gerekmesi nedeniyle yoğuşma sıcaklığının hava sıcaklığından yüksek 
olması gerekmektedir. Kondenser içerisindeki yüksek basınçlı buhar daha sonra bir kez daha sıvı 
soğutucu olacağı noktaya soğutulurken bir kısım ısı muhafaza eder. Daha sonra sıvı soğutucu 
kondenserden sıvı hattına akar.  

 

Genleşme Vanası- Soğutma sistemi içerisinde genleşme vanası sıvı hattının sonunda evatörün 
önünde yer alır.  Kondenserden gelmiş olan yüksek basınçlı sıvı genleşme vanasına ulaşır. Daha 
sonra vana orifisten geçen soğutucunun basıncını azaltır. Basıncı azaltılırken soğutucunun sıcaklığı 
da  çevreleyen havanın sıcaklık değerinin altına düşer. Bu düşük basınçlı, düşük sıcaklıklı sıvı daha 
sonra  evaporatöre basılır.  

 

Soğutmanın verimliliği kullanılan soğutucu türü ve çalışma koşullarına göre belirlenir. Performans 
katsayısı  (COP) olarak ifade edilmekte olup bu elde edilen net soğutma oranı  ve soğutma sistemi 
tarafından tüketilen toplam enerji (yardımcı sistemler dahil) oranı olarak ölçülür.  

Soğutma sisteminin güvenilir ve ekonomik olarak çalıştırılabilmesi için boru işleri ve ekipmanların iyi 
şekilde yalıtılması çok önemlidir. Özellikle düşük buharlaşma sıcaklığına sahip sistemlerde 
(soğutulmayan alanlarda uzanan geniş emiş hatlarına sahip) önemlidir bunun nedeni ise 
kompresöre giren gaz sıcaklığındaki her türlü artışın verimliliğini azaltacak olmasıdır.  

8.3 Enerji tasarruf oranları 

Aşağıdaki tablo enerji tüketimini azaltmada verimlilik açısından alternatif enerji tasarruf önlemlerini 
sıralamaktadır:  

Tablo 8-1: Endüstriyel dondurucu ve soğutmada enerji tasarruf önlemleri 
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Önlem Enerji tasarruf oranı (ESR) 
Isı geri kazanımı %30 oranına kadar 
Yüksek verimli motorların kullanılması %20 oranına kadar 
Otomatik kaçak algılama sistemlerinin 
kullanılması 

%15 oranına kadar 

Yük azaltma %10 oranına kadar 
Çok kademeli soğutma sistemleri %10 kadar COP oranında artış 
İyi bakım ve temizlik hizmetleri %5 - %15 tesis koşullarına bağlı olarak 
Kontrolleri iyileştirme %2 - %5 

Soğutma sistemlerinin tasarımı, işletmesi ve bakımı aracılığıyla önemli iyileştirmeler elde edilebilir 

8.3.1 Soğutmada yük azaltma 
Soğutma yükü çeşitli yöntemlerle azaltılabilir: 

• Dondurma ihtiyacı olmadan soğutma veya ön soğutma yaparak; 
• Soğutulacak binada ve borulamada yalıtımı iyileştirme ve havalandırmayı azaltma 
• Soğuk depolarda kapıların açılması gereken zaman adedini azaltmak. Mümkün değilse 

kapıların açık kalma süresini minimuma indirmek. Mümkün olan yerlerde otomatik kontrollü 
kapılar veya ısı yalıtım perdeleri kullanmakta veya girişlerde hava kilitleme sistemleri kurmak 

• Soğuk depo içerisinde taşımayı optimize etmek;  
• Soğutulmuş odalarda daha verimli aydınlatma sistemleri kullanmak 

8.3.2 Kondenser ısı geri kazanımı 
Prosesler için sıcak hava veya su tüketimi olmasına durumunda, soğutma sahasına yakın 
temizleme veya ısıtma prosesleri olması durumunda ve ısı talebi soğutma tesisinin çalışma 
zamanları ile eş zamanlı olduğu durumlarda soğutma sisteminden ısı geri kazanımının kullanılması 
önerilir. Bazı seçenekler aşağıdakileri içermektedir:  

• Kondenser içerisinde havanın doğrudan ısıtılması. Bu en verimli enerji geri kazanım 
sistemidir ancak kondenser ve ısıtılan havanın talep noktası arasında uzun mesafe 
nedeniyle genellikle uygulanamaz. Ancak hava veya suyu ısıtma nedeniyle kondenserden 
25 ile 25°C arasında geri kazanılan ısı, ofisleri ısıtma ve havayı kurutma için kullanılabilir.  

• Kompresör ve kondenser arasına kurulan kızgınlık gidericiden de ısı geri kazanılabilir. Bu ısı 
60 ile 90°C arasında olabilir. Isı eşanjörü bir tarafta soğutucuyu ve ısıtılacak sıvıyı diğer 
tarafta kullanır ve soğutucuyu kızdırır böylelikle kondenser tarafından soğutulması gereken 
soğutma suyu veya havası miktarını azaltır. Kızgınlık gidericinin büyüklüğü sıcak su talebini 
karşılayacak şekilde tasarlanır. Eğer talep değişirse depolama tankı kullanılabilir.  

Yağlı soğutuculardan ısı geri kazanan vidalı kompresör kullanan tesisler 35-40°C sıcaklıklarda su 
üretebilir. Ancak kondenser içerisindeki ısı deşarjının ancak %10 ile %25 oranı bu teknik kullanılarak 
geri kazanılabilir.  
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Isı geri kazanım ekipmanını mevcut soğutma tesisine kurarken geri kazanılabilecek enerji miktarı 
soğutma kapasitesinin %30’u  kadar olabilir. Ancak böyle bir ekipmanın 30 kW'tan daha az güce 
sahip kompresörlere monte edilmesi uygun değildir. 60. 

8.3.3 Sistem kontrollerinin iyileştirilmesi 
Sistemin kontrolünü iyileştirerek enerji verimliliğini iyileştirmek mümkündür, örneğin: 

• Özellikle vidalı kompresörlerde kompresörleri kısmi yüklemeyerek 
• Soğuk tarafta sıcaklık derecelerini artırarak ve sıcak tarafta sıcaklık derecesini azaltarak- her 

bir sıcaklık değişikliği enerji tüketimini %2-%5 arasında azaltabilir.  

8.3.4 Soğutma kaçaklarını azaltmak 
Soğutucu kaçakları sistem verimliliği ve COP oranını azaltabilir. Böylelikle kaçak sistemleri iklim 
değişikliğine iki kez katkıda bulunabilir, ilk olarak soğutucunun kendi kaçakları aracılığıyla ve 
sonrasında yüksek elektrik tüketimi ile ilgili emisyonlarda artışlar. 

Ancak olası kaçakları önlemek için otomasyon kalıcı kaçak algılama sistemleri kurmak mümkündür. 
Bunlar tekli veya çok noktalı 16 yeri algılayabilen araçlarla mevcuttur. Kaçak algılama sistemleri 
soğutma için enerji tüketimlerinde %15 oranına kadar tasarruf sağlayabilir. 61 

8.3.5 Çok Kademeli Soğutma 
Basit soğutma çevrimi tek kompresörün etkili şekilde sağlayabileceği maksimum basınç farkı ile 
sınırlıdır- tek kademeli sistem genel olarak -26°C sıcaklık altında sıcaklık elde edemez. Çok düşük 
sıcaklıkların gerektiği durumda çok kademeli soğutma sistemleri geniş ölçüde kullanılmaktadır. 
Ancak aşağıdakileri sağlayabilecek çok yüksek basınçlandırma oranları sağlamalıdırlar: 

• Basınçlandırma (Sıkıştırma) verimliliğini artırma; 
• Kompresörden elde edilen soğutucu buhar sıcaklığını artırma; 
• Her bir birim soğutma üretimi için enerji tüketimini artırma 

Böyle sistemlerin iki türü vardır: Kaskat ve çok kademeli. Çok kademeli sistemler aynı soğutma 
sistemi içerisine bağlanan iki veya daha çok kompresör içerir. (Şekil 8-2). 

Çok Kademeli sistemler genel olarak kaskat sistemlere nazaran daha verimli olmaları ve daha ucuz 
olmaları nedeniyle tercih edilir: Flaş kazandan elde edilen doymuş buharı ikinci kompresörden elde 
edilen atık su ile karıştırmak ısı eşanjörü kullanmaya nazaran enerji taşımanın daha verimli bir 
yoludur.  

                                                      
60Carbon Trust, Soğutmada ısı geri kazanımı nasıl uygulanırCTL056 
61Carbon Trust, Soğutma sistemleri Enerji tasarruf olanakları ile ilgili soğutma sistemleri CTG046, 2008  
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.  

Şekil 8-2: Çok kademeli basınçlandırma ve soğutma çevrimi62 

8.3.6 Hava soğutmalı soğutucu yerine su soğutmalı soğutucular 
COP sistemin sıcaklık yükselmesine bağlı olarak değişir- sıcaklık yükselmesi buharlaşma sıcaklığı 
ve yoğuşma sıcaklığı arasındaki farktır. Aşağıdaki şekil sıcaklık yükselmesi ne kadar düşük olursa 
güç tüketiminin o kadar yüksek olduğunu ve COP değerinin daha yüksek olacağını gösterir.  

 

 
Şekil 8-3: Enerji girdisi buharlaşma ve yoğuşma sıcaklığına karşı63 

                                                      
62Learn Thermo.com 
63Enerji verimli soğutma teknolojileri–  temelleri, 2000 Enerji verimli en iyi uygulama programı  
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Yoğuşma sıcaklığının kabul edilen yoğuşma termal vektörüne bağlı olması nedeniyle kondenser 
tipinin seçilmesi soğutucu performansını önemli ölçüde etkiler. Özellikle soğutma kulelerinde 
yoğuşturulan su ortam havasından daha düşük sıcaklıklara neden olur bu da daha iyi performans 
elde edilmesini sağlar. Eğer su varsa ve hava özel olarak nemli değilse su soğutmalı soğutucular 
hava soğutmalı soğutuculara nazaran daha iyi performanslar sağlar. Genel kural olarak yoğuşma 
sıcaklığında 1°C azalma COP değerinde %2-4 oranında artış sağlar.  

8.3.7 Serbest Soğutma Uygulaması 
Özel yerel hava koşulları serbest soğutma çözümünü kabul etmek için proses soğutma talebi ile 
uygun görülebilir. Kış zamanında dış sıcaklık yüklerden ısıyı uzaklaştırmak için soğutucu kullanımını 
ortadan kaldırabilir. Serbest soğutma kışın soğutucuları kapatma ve soğutuculardan geri gelen suyu 
soğutulmuş su boru hattına bağlanan plakalı tip ısı eşanjöründe geçirererk resirküle etmektir.  

İtalya Agrate'de ST sahasında serbest soğutma sistemi uygulandı: Serbest soğutmanın Performans 
katsayısı (COP) 20 olup önceki değere göre 5 kat yüksektir bu nedenle 3 aylık çalışmamam süresi 
nedeniyle soğutucu çalışma ömrü %25 oranında uzatılır.  
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9 Proses Kontrol Sistemleri 
Endüstriyel sahada enerji kullanımını azaltma enerji tüketiminin anlamlı, doğru ve zamanında 
ölçümünü ve enerji yöneticilerinin bu bilgilere erişebilmesi ve değerlendirebilmesini gerektirir. Bu 
bölümde Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) ve İzleme ve Hedefleme (M&T) ele alınmaktadır.  

9.1  Enstrümantasyon 

Kapalı Çevrim kontrol sistemi herhangi bir tasarım proses kontrolünün temel yapı bloğudur. Tipik 
kapalı çevrim kontrol sistemi Şekil 9-1 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 9-1: Kapalı çevrim kontrol sistemi64 

Bir  kapalı çevrim kontrol sistemi aşağıdakilerden oluşur. 

• Ölçüm aracı –Genel olarak özel bir fiziksel özelliği ölçen (örneğin sıcaklık, debi) sensör ve 
sensör çıkışını kontrole gönderilecek standart kontrol sinyaline çeviren transmiter.  

• Kontrolör –Bu genellikle merkez odanın korunaklı bir yerinde yer alır.  
• Regülatör – Proses çıktısını kontrol eder  

Çeşitli proses kontrol sistemleri  vardır: 

                                                      
64Karbon tröstü, CTV030 
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• Tek çevrim kontrolörler: Elektronik röleler ve basit aç-kapa kontrolörler. Bu kontrolörler 
sıcaklık, debi, basınç ve diğer ölçüm okumalarını sensörlerden alır ve vanalar gibi diğer 
kontrol elemanlarına gönderir ve bu değerlerin istenen aralıkta olmasını sağlar, her kontrol 
çevrimi kendi kontrolörüne sahiptir.  

• Sıra Kontrolörleri: Programlanabilir lojik kontrolörler gibidir (PLCs). Bu kontrol yönteminde 
kontrol prosesi başlangıçta daha önceden belirlenmiş olan prosedüre uygun olarak  birbirinin 
ardı gerçekleştirilen tekli aşamalara bölünür.  

• Dağıtılmış Kontrol sistemleri (DCS): DCS büyük ve karmaşık prosesleri kontrol eder ve 
proses çalıştırma ve kapama işlemlerini sıralayabilir. DCS genel olarak imalat ekipmanında 
kullanılır ve makineyi kontrol etmek için giriş ve çıkış protokollerinden faydalanır.  

•  (SCADA) Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemleri:.SCADA sistemleri bilgisayar 
üzerinde çalışmak ve çok geniş yelpazede endüstriyel prosesleri kontrol etmek üzere 
tasarlanır. Bazı sistemler aynı zamanda hata teşhisi ve üretim planlama fonksiyonları içerir.  

Proses kontrol sistemleri genel olarak maliyet verimlidir, prosesleri ve yardımcı hizmetleri kontrol 
etmeleri nedeniyle toplam enerji tüketimi üzerinde çok büyük etkileri vardır. En iyi uygulama ve 
proses kontrolünü benimsemek mevcut proses kontrol sistemlerinin kalitesi ve prosesin doğasına 
bağlı olarak  %5 ile %15 arasından enerji tasarrufları sağlayabilir.  

9.2 İzleme ve Hedefleme (M&T) 

Enerji ve malzeme akışlarının daha iyi incelenmesidir. Bu yönetim ilgili akışların izlenmesi ve 
verimsizliklerin anlaşılmasını esas alır. Verimliliği iyileştirme potansiyelini keşfetmek için 
faydalanılabilecek araçlar iki gruba ayrılabilir. : 

• Etüt yaklaşımları, Enerji etüdü gibi etüt yaklaşımları, kayıpların özel nedenini anlamak 
suretiyle enerji verimliliği potansiyelini keşfetmeye odaklanır. Bu yaklaşımların avantajı 
verimlilik iyileştirme önemleri uygulama ve geliştirmedir, yaklaşımlar sadece tetkik edilen 
zaman dilimi içerisinde tesisin anlık görüntüsünü sağlar. Endüstriyel proseslerin dinamik 
doğası uygulanan önlemlerin gerçek faydalarını izlemede zorluklar çıkarır.  

• Muhasebe yaklaşımları (çevre yönetimi) tüm çevresel giderleri izler. Çevre yönetimi 
dinamik bilgilendirme sistemi olup prosesin ürün olmayan çıktıları ile ilgili  kayıpları 
belirlemeyi ve nicelendirmeyi mümkün kılar. Ancak kendi başına enerji kullanımı ve malzeme 
girdilerinin verimliliğini izlemez, çünkü gerçek verimlilik sadece dikkate alınan malzeme 
kullanımı ve enerji akışları değil aynı zamanda belirlenen yer için enerji ve malzeme 
tüketimini etkileyen faktörlerdir.  

M&T adı verilen dinamik muhasebe yaklaşımı ile bu problemin üzerinden gelinir. M&T malzeme 
ve enerji girdilerinin gerçek verimliliğini zamanında izlemeye imkan sağlar ve böylece sistemin 
verimliliğinin etkilediği insanlara yönelik hesap verilebilirliğini sağlar. Bu sistem endüstriyel ayarlar 
içerisinde sürekli iyileştirmeler için sürekli yaklaşım olarak verimliliği sürdürmek için önemli 
görülmektedir.  

M&T başlangıçta İngiltere'de şirketlerin ölçülen enerji ve/veya malzeme tüketim bilgisi ile ilgili olarak 
ayrıntılı analizler aracılığıyla enerji verimliliği elde etmesi ve sağlamasını sağlayacak araç olarak 
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geliştirilmiştir. Tüketim verileri enerji ve/veya malzeme tüketimini etkileyen faktörlere karşı 
incelenmiştir. Bu daha temiz üretim önlemlerinin belirlenmesi, uygulanması ve sürdürülmesini 
sağlar. yaklaşımın çok geniş yelpazede endüstriyel ve ticari ortamlarda çok düşük yatırım maliyetleri 
ile iyi tasarruf seviyeleri elde edebildiği gösterilmiştir. 65.  

9.3 M&T Genel Prensipleri 

M&T genel olarak üç özel faaliyetten oluşur. İzleme, Hedefleme ve Raporlama. Bu bileşen faaliyetler 
ayrıdır ancak birbirleriyle ilişkilidir.  

İzleme, enerji kullanımı hakkında verilerin düzenli olarak toplanmasıdır. Amacı yönetim kontrolünün 
temelini oluşturmak ve. ve gerekli yerlerde yönetim eylemi gerçekleştirmek için enerji tüketiminin 
belirlenen modelden ne zaman ve neden saptığını belirlemektir. İzleme temel olarak belirlenen 
hedefi korumak için amaçlanır.  

Hedef Belirleme, ileri doğru çalışmak yönetim amacı olarak belirlenmesi istenebilen enerji tüketim 
seviyelerinin belirlenmesidir.  

Raporlama, enerji kullanımını, azaltma hedeflerinin elde edilmesi ve tasarrufların doğrulanmasını 
sağlayacak şekilde izleme prosesinden elde edilen yönetim bilgilerini koyarak döngüyü kapatmaktır.  

Yeni optimizasyon eylemleri tipik olarak ortaya çıkabilir ve bu nedenle ölç- analiz et- eylem çevrimi 
sonsuz şekilde sürekli iyileştirmenin amacı için doğru olarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 
devam eder.  

 
Ölç  Veri Analiz Bilgi Eylem Gerçekleştir Sonuç 

Şekil 9-2: Ölçme analiz eylem çevrimi 

İzleme ve hedef belirleme ortak unsurlara sahiptir ve aynı bilginin çoğu kısmını paylaşır. Ancak 
genel kural olarak izleme hedef belirlemeden önce gelir çünkü izleme olmadan enerji yöneticisinin 

                                                      
65İyileşme yoksa ödeme yoksa enerji yönetimi ve daha temiz üretim için yeni enerji yönetiminin tanıtımı için araç Vladimir Dobes,  
Bilgi İşbirliği&Sürdürülebilir İyileşme için Öğrenme ERSCP-EMSU conference, Delft, The Netherlands, October 25-29, 2010 
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nereden başlayacağını veya hedefin elde edilip edilemeyeceğine karar verme konusunda nereden 
başlayacağını bilmesi mümkün değildir. Raporlama aşaması sadece yönetim kontrolünü değil aynı 
zamanda performans ve hedefler arasında hesap verilebilirlik sağlar.  

M&T'nin amacı enerjinin nasıl kullanılacağı konusunda daha iyi anlayış sağlayarak hava, üretim 
performansı ve diğer önlemlerle ilgili enerji tüketim verileri ile ilgilidir. Özellikle  enerji tüketimini 
azaltmak için kaçınabilir atık veya diğer olanak işaretleri olup olmayacağını belirleyecektir. M&T 
düzenlemesi enerji yönetim faaliyetlerine yönelik önemli destekler sağlayarak enerji yöneticisinin 
aşağıdakileri elde etmesini sağlayacaktır: 

• Aksi halde gizli kalabilecek önlenebilir enerji israflarını algılamak. Bu kötü kontrol, 
beklenmeyen ekipman arızaları, insan hataları nedeniyle rastgele meydana gelen atık olup 
genellikle kolay ve ucuz şekilde düzeltilebilir. (veya aslında hiç maliyet olmadan). Böyle 
problemleri algılamak ve düzeltmek M&T düzenlemesini işletme maliyetinden daha fazlasını 
kapsamalıdır.   

• Endüstri tarafından üstlenilen her türlü enerji proje ve kampanya tarafından elde edilen hava, 
üretim faaliyetleri seviyeleri ve diğer harici faktörlerle ifade edecek şekilde tüm tasarrufları 
nicelendirme 

• Personel farkındalığı için geri besleme sağlama, bütçe ayarlarını iyileştirme ve karşılaştırma 
işlemi gerçekleştirme66. 

M&T faaliyetleri içerisinde veri bilgi farklı varlıklardır. Tesis, sistem veya prosesi izleme faaliyeti hem 
ölçme ve analizi kapsar. Veriler ölçüm sonuçları gibi ham sayılardır.  

Bilgi veriye bağlı olarak analizin bir tür sonucu olarak ortaya çıkar. Performans verilerini yönetim 
bilgileri şeklinde arındıran ise analizdir- izleme fonksiyonunun anahtar özelliğidir. Yönetim bilgisi 
ham veri içerisinde açık olabilecek performans hakkında soruları ortaya çıkarır ve problemlerin 
düzeltilmesi için ve performans optimizasyonla ilgili eylemlere yol açar.   

Sonuç olarak M&T tipik olarak endüstriyel proseslere uygulanan enerji yönetim sisteminin parçasını 
oluşturur.  

9.4 Enerji Yönetim Sistemleri  (EnMS) 

Enerjinin nasıl kullanıldığı ve yönetildiğini anlamak üretim maliyetlerini yönetmek için önemlidir. 
Kuruluş çapında enerji yönetim programı uygulayarak enerjinin nasıl yönetileceğini değiştirmek 
enerji verimliliği önlemlerini getirmenin en başarılı ve maliyet verimli yollarından birisidir. İdeal 
koşullarda böyle bir program tesis, çalışma, çevre, sağlık ve personel yönetimini içermelidir.  Olumlu 
değişim için temel oluşturma ve kuruluş içerisinde enerji yönetimine rehberlik sağlamak için anlamlı 
enerji yönetim programı gereklidir. EnMS avantajları aşağıdaki gibidir.  

• EE, Kullanım ve tüketim dahil olmak üzere enerji performansını iyileştirme;  
• Maliyetlerin azaltılması;  
• Enerji kaynaklarının yönetimi ile ilgili olarak şeffaflık oluşturma ve iletişimi kolaylaştırma; 

                                                      
66 Carbon Trust İşletmelerin enerji kullanımlarını kontrol etme ve yönetmelerine yardımcı olmak için tekniklerin izlenmesi ve 
yönetilmesi. CTG008 Karbon trostü 
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• EnM en iyi uygulamaları teşvik etme ve iyi EnM davranışlarını güçlendirme;  
• Enerji sistemi programınızı sistematik ve yapısal yolla belgelendirmiş olma; 
• Tesislerin EE teknolojileri uygulaması ve önceliklendirmesine yardımcı olma 
• Şirketin çevre performansını iyileştirme  

Enerji yönetim sistemi aşağıdakilerden oluşur: 

• Enerji yönetim planı oluşturma  
• Enerji kayıtlarını düzenleme 
• Her bir ekipman için anahtar performans göstergeleri tanımlama ve izleme  
• Gelecekteki enerji ihtiyaçlarını belirleme 
• Öneriler geliştirme ve uygulama  
• Çalışanlar ve enerji ekibi arasında iletişim stratejilerini planlama 
• Performans verimliliğini değerlendirme  
•  

Enerji çevrim temel unsurları Şekil 9-3 te gösterilmektedir.  
 

Anahtar Alan Ana konular 

Politika Enerji yönetimi politik beyanı 

Planlama 

• İncelenen ve gözden geçirilen önemli enerji sistemleri  
• Ölçülebilir enerji  amaç ve hedeflerinin ayarlanması 
• Sorumlulukları ve zaman çerçevesi tanımlanmış programlar 

Uygulama ve İşletme 

• Roller ve sorumluluklar: İş tanımı yapılmış enerji 
yöneticisi/enerji takımı  

• Eğitim ve farkındalık : EV ve EM programlarına aşina enerji ile 
ilişkili personel   

• İletişim: Enerji performans üzerine bilgilendirme çalışanlara 
duyurulur 

• Dökümantasyon ve belgelerin kontrolü 
• Operasyonel kontrol: ekipman işletmesi üzerine yönergeler, 

ekipman ve hizmetlerin teminiile ilgili değerlendirmeler 

Kontrol Etme-İzleme 

• İzlenen ve raporlanan enerjinin kullanım miktarı ve maliyetleri   
• İzlenen plana karşı ilerleme 
• Uygunsuzluk değerlendirme kayıtlarının kontrolü  
• Düzenli olarak gerçekleştirilen iç etüt 

Gözden Geçirme • Üst yönetim tarafından gözden geçirilen EMS’nin etkenliği   

Şekil 9-3: Enerji çevrim temel unsurları67 

                                                      
67ISO 50001 Standardı 
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EnMS PLANLA UYGULA KONTROL ET ÖNLEM AL döngüsünü takip eder. Proses veya 
sistemlerin  sürekli iyileştirilmesi için çerçeve sağlar. Dinamik bir modeldir. (bir çevrimin sonuçları 
diğer için temel oluşturur). Bu nedenle enerji verimliliği ile ilgili sürekli iyileştirmeler tipik olarak güçlü 
kuruluş taahhüdü olduğu zaman gerçekleşir. EnMS enerji verimliliği iyileştirmelerinin bir kereye 
mahsus değil sürekli iyileştirme ile ilgili devam eden prosesin tanımlanması ve uygulanmasını 
sağlar. Sağlıklı enerji yönetim programının desteğini arkasına almadan enerji verimliliği 
iyileştirmeleri sistem bakış açıları ve/veya uygun bakım ve takibin eksik olması nedeniyle tam 
potansiyeline ulaşamaz.  

Enerji verimliliğine sistematik şekilde yaklaşarak maksimum sonuç elde edilebilir. EnMS kuruluşun 
enerjiyi kullandığı şekilde iyileştirmeleri tanımlama, planlama ve uygulama için sürekli proses 
oluşturur. Enerji yönetim sistemin karmaşık olması gerekmez ve işletmenin büyüklüğüne göre 
uyarlanması gerekir. Büyük işletme enerji yönetim sistemleri için uluslararası standart olarak 
ISO50001 uygulamayı göz önünde bulundurmalıdır. Daha küçük işletmeler için pratik olmayabilir ve 
daha basit versiyon uygulanabilir.  
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10 Aydınlatma 

10.1 Türkiye’de mevcut aydınlatma sistemleri 

FMCS altında aydınlatma kontrol sistemi 

Aydınlatma kontrolleri, elektrikli aydınlatmayı anahtarlamak ve çıkışını ayarlamak için özel olarak 
tasarlanan ürünlerdir. 

Aydınlatma kontrolleri aydınlatmayı açar ve kapatır ve özel alanlarda ışık seviyelerinin gün ışığı, 
kullanım duurmu ve ayrı faaliyetlerdeki değişimlere göre gerektiği şekilde ayarlanabilmesini sağlar.  

Çok geniş çeşitlilikte aydınlatma kontrolleri mevcuttur ve bunlar basit elle kumanda edilen 
anahtarlardan elektrik aydınlatma seviyelerini planlanan çalışma saatleri, kullanım seviyeleri ve özel 
alanlarda mevcut gün ışığına göre aydınlatma seviyelerini otomatik olarak ayarlayan tam otomatik 
kontrol sistemlerine dek değişim gösterebilir.  

Bu alt bölümde elektrik aydınlatma tesisatlarının genel işletmesini yönetmek için olanak sağlayan 
zaman kontrolörleri, varlık algılayıcılar, gün ışığı algılayıcılar ve merkezi kontrol üniteleri yer alır.  

Bu sektör Osram, Philips, GE Aydınlatma ve Toshiba gibi global aydınlatma şirketlerinin elindedir. 
Teknolojinin iyi şekilde gelişmesine rağmen piyasanın olgunluğu yüksek yatırım miktarı nedeniyle iyi 
değildir. Piyasanın gelişkinliği %20 olarak öngörülebilir. Aşağıdaki tablo aydınlatma kontrol 
sistemleri için  FMCS altında anahtar varsayımları özetlemektedir. Türkiye’den en uygun aydınlatma 
kontrol sistemlerinin performansı OECD ülkeleri ile karşılaştırılabilirdir.  

 

 Aydınlatma sistemi - FMCS altında aydınlatma kontrol sistemi 
İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi • Philips 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzının 
olgunluğı 

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 

Tederikçilerden elde edilen 
sonuçlar %0 %20 %95 %100 

Referanslae • Enerji yıldız gereklilikleri 
• İmalatçılar 

 

Lambalar 

.Lamba üniteleri verimli aydınlatma sağlamak için özel olarak tasarlanan ürünlerdir. Flüoresan 
aydınlatma (lineer veya kompakt) ticari düzenlemelerde en yaygın şekilde bulunabilen genel amaçlı 
aydınlatma ile  Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) ve Işık yayan diyotlar (LED) gibi geniş yelpazede 
seçenekler mevcuttur. Sonraki enerji verimli aydınlatmada öncü bir seçenektir. Aşağıdaki formül 
lambalar için Anahtar performans göstergeleri göstermektedir. 
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Anahtar performans göstergeleri (KPI): özel tüketim (Lümen/Watt) 

Aşağıda belirtildiği üzere lambalar için birçok alt kategori bulunmaktadır. : 

• Lineer flüoresan lambalar (T5 ve  T8 Flüoresan lambalar); 

• Kompakt flüoresan lambalar; 

• Endüksiyon lambalar; 

• Deşarj lambalar; 

• LED lambalar. 

Türk aydınlatma sektörü akkor flaman ve florasan lambalara yapılan yatırımlarla birlikte 60’lı yılların 
sonunda kuruldu. Bu alandaki en eski imalat tesisi Fersa olup yatrımlar 70’li yılların başında 
dekoratif ve ticari aydınlatma armatürleri için yapılmıştır. Pelsan Arlight, Veksan gibi firmalar üretime 
80’li yıllarda başlamıştır. Son olarak bu endüstrideki yatırımlar 90‘lı yılların başlarında hız kazanmış 
ve endüstrinin günümüzdeki konumuna ulaşmasını sağlamıştır.  

Endüstri geçtiğimiz 15 yıl içerisinde önemli ilerleme göstermiştir. Örneğin 2007-2012 yılları 
arasındaki dönemde aydınlatma armatürlerinin üretimi ortalama %3.5 oranında artmıştır. Diğer 
taraftan aydınlatma armatürlerinin tüketimi bu dönem boyunca yaklaşık %5 oranında artmıştır. 
Aşağıdaki şekil aydınlatma armatürleri üretim ve tüketiminde genel eğilimi göstermektedir.   

Tablo 10-1: 2007-2012 dönemi boyunca Aydınlatma Armatürleri üretim ve tüketimi 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ortalama 
değişim 

Yerli üretim (Milyon $) 610 630 550 610 670 720 
 

~3.5 
 

Yerli tüketim (Millyon $) 660 700 550 700 820 840 ~5.0 
 

 

Kompakt ve lineer türler dahil olmak üzere flüoresan Türkiye aydınlatma piyasasında en yaygın 
olarak kullanılan ürünlerdir. Kesin veri grubu elde edilememiş olmasına rağmen flüoresanın 
yüzdesinin 2012 yılında biraz arttığı ve %45 oranına ulaştığı tahmin edilmektedir. Aksine geleneksel 
akkor flaman ve halojen lambalar düşüş trendinde olup 2007-2012 yılları arasında kullanım yüzdesi 
%10 azalmış ve %30 değerine ulaşmıştır.  

Gaz deşarjlı ve metal halide ışık kaynakları da 2012 yılında toplam pazar payı içerisinde biraz artış 
sergilemiş ve %15 değerine ulaşmıştır. Diğer tüm aydınlatma kaynakları arasında LED’ler en 
popüler olanlar olup aynı dönem içerisinde tercih edilen yöntem olmuştur. Beş yıllık süre boyunca 
LED bazlı armatürleri Pazar payını %7 oranında artırmış ve pazar hacmi %10 oranına ulaşmıştır.  

2007 ve 2012 yılları arasında aydınlatma kaynakları ile ilgili genel trend aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir.  
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Şekil 10-1: 2008-2012 yılları arasında Türkiye’de kullanılan aydınlatma kaynakları 

Pazarın neredeyse %90’ı üç global aydınlatma şirketi Philips, OSRAM ve GE’nin elindedir. Bunlar 
dünya çapında Pazar lideri şirketlerdir. Aşağıdaki tablo LED’ler hariç olmak üzere lambalar için 
anahtar varsayımları özetler. Türkiye’de en iyi performans gösteren ekipmanlar OECD ülkeleri ile 
karşılaştırılabilirdir.  

 
Aydınlatma sistemi –lambalar 

İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi • Philips 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzının 
gelişkinliği 

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 

Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar %0 %95 %95 %95 

Hangi performans 
gerekliliğinin referans 
karşılaştırmasını ötesine 
geçtiğinin kapsamı 

 %20  N.A. 
 %20  %25 

 
 %35  N.A. 

 %20  %25 
 

 %35  N.A. 
 %20  N.A. 

Referans ekipman için yeni 
kriter N.A. N.A. N.A. N.A. 

Türkiye’de mevcut en iyi 
performans gösteren 
ekipman 

• CRI minimum %75; 
• Flüoresan lamba türü  T8 HO veya  HE; 
• Flüoresan lamba türü  T5 HO veya HE;  
• 4 pimli entegre olmayan kompakt 

Referanslar • AB yönergesi  2005/32/EC, ve; 
• İmalatçılar 

 

Bilindiği üzere LED’ler başlangıçta dekoratif aydınlatma ve arka plan aydınlatma amaçlı olarak 
kullanılmıştır. Daha sonra genel ve mimari aydınlatma uygulamalarına uyarlanmışlardır.  
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LED’lerin karakteristikleri sayesinde çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilirler. Sektörel geri 
beslemelere göre, korumacı bir yaklaşımla LED aydınlatmanın mevcut pazar payının toplam sektör 
hacminin %10’u kadar olduğu söylenebilir. Ancak bu hacim temel olarak dekoratif ve eğlence amaçlı 
aydınlatmadan oluşur.  

Türkiye LED pazarı trendi ile ilgili gelecekteki tahminler Global LED piyasası trendlerinden farklı 
değildir.  Büyük LED tedarikçilerinin beklentilerine göre LED’lerin piyasaya nüfuz etme oranları 2023 
yılında %35-40 oranına ulaşacaktır. Türkiye’deki piyasa büyüme potansiyelini dikkate alarak 
aşağıdaki şekil yardımıyla türkiye’deki toplam LED pazarının 2023 yılı itibariyle 300 milyon ABD 
Doları olacağı öngörülebilir.  

 

Şekil 10-2 Türkiye LED aydınlatma piyasa değeri 

LED sektöründe önemli aktörler üretimlerini hali hazırda Uzakdoğu’ya kaydırmışlardır. Ancak seri 
üretime bağlı kaliteden kaynaklanan şikayetlerdeki hızlı artış meydana gelmektedir.  Bu gerçek 
Türkiye’nin aydınlatma sektöründeki büyük oyuncular tarafından üretim üssü olarak seçilme şansını 
artırmaktadır. Aşağıdaki grafik LED pazarı için öngörülen kırılımı göstermektedir.  
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Şekil 10-3: Türkiye’de LED aydınlatma sektör hacminin kırılımı 

Yukarıda şekilde gösterildiği üzere ürün satışlarının çoğunluğu mimari tasarım ve dekoratif 
aydınlatma içindir. Son yıllarda mimari ve dekoratif aydınlatma da LED’lerin kullanımı önemli ölçüde 
artmıştır. Bu şekilde LED’ler aydınlatma alt sektöründe önemli paya ulaşmıştır. Mevcut durumda 
piyasada bulunan ürünlerin yaklaşık %50 oranı mimari tasarım, dekoratif ve eğlence amaçlıdır.  

LED teknolojisinin gelmesi ile birlikte birçok Türk şirketi yatırım yapmış ve son birkaç yılda sadece 
Türk aydınlatma sektörüne yönelik LED ekipmanı üretmek üzere işlemlere başlamıştır. Örneğin 
Baytaş ve Bestaş şirketleri 2011 yılında kurulmuştur. Focus LED onlardan biri olup 2009 yılında 
kurulmuştur. Teknoled ve PSL Elektronik – Fiberli aynı sektörde olup 2008 yılında kurulmuştur. ACG 
elektronik özel belediye ve devlet sektörleri için yenilikçi LED aydınlatma ürün ve hizmet 
tedarikçisidir. LEDArt da konut ve ticari sektörler için LED aydınlatma üzerine odaklanmaktadır. 
Zetamar endüstriyel ve dış mekan aydınlatma için LED ürünleri üreticisi olarak bilinmektedir. 
Yukarıda ifade edilen firmaların tamamnı LED teknolojisinde uzmanlaşmıştır ve her birinin protföyü 
%100 LED ekipman bazlıdır.  

Son zamanlarda kurulan LED ürünü imalat şirketlerine ilave olarak çeşitli segmentlerde yer alan 
diğer imalatçılarda Türkiye LED aydınlatma armatür sektörüne girmektedir. Vestel bu durumda en 
önemli örnektir. Tüketici elektroniğinde ve ev elektrikli aletleri sektöründe lider şirket olmasına 
rağmen şirket aydıntlatma sektörüne girdi ve tam LED bazlı aydınlatma armatürleri ile birlikte LED 
iyileştirme ürünleri satmaya başladı.  

Türkiye’deki umut verici LED pazarı yabancı yatırımcıların dikkatini çekmekte ve cazibe 
yaratmaktadır. Örneğin LED teknolojisinde lider şirket olan Optogan Ledison Patan Ltd ile ortaklık 
anlaşması aracılığıyla LED lambaları ve armatürleri Türkiye’de satmak için satış merkezi kurdu. 
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Benzer şekilde GE aydınlatma ve Philips’te Türkiye’de ilave enerji verimlilik projeleri olanakları 
aramaktadır.  

Türkiye’de LED aydınlatma nüfuz etme oranları dört sektör altında sınıflandırılmaktadır. Sektörlere 
göre resmi olmayan LED nüfuz etme oranları aşağıda öngörülmektedir.  
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Şekil 10-4: Sektörlere göre tahmini LED aydınlatma yayılım oranları  

Yukarıdaki şekilde verildiği üzere dış aydınlatma dışında uygulamalar için LED nüfuz etme oranları 
(ulaşım, sinyalizasyon, sokak aydınlatması) ve ticari binalar için aydınlatmalar Türkiye’de hala düşük 
seviyelerdedir. Aşağıdaki tablo LED aydınlatma ve LED armatürler için anahtar varsayımları 
özetlemektedir. Türk piyasasında en iyi performans gösteren ekipmanlar OECD ülkeleri ile 
kıyaslanabilirdir. Ancak piyasa nüfuz etme oranları hala çok düşüktür.  

 
Aydınlatma sistemi –Lambalar 

Alt kategori LED lamba ve LED armatürler 
Çalışmna için seçilen ürün 13 W LED Lamba 

İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi 

• Philips,  
• Vestel,  
• Arçelik,  
• LG,  
• Niki LED 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzının 
olgunluğu 

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknolojik 
giderler 

Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar %0 

%60 Led piyasası 
% 6Toplam 
aydınlatma 

%70 LED piyasası 
%7 toplam 
aydınlatma 

%80 
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Aydınlatma sistemi –Lambalar 

Türkiye’de mevcut en iyi 
performans gösteren 
ekipman 

• LED lamba ve LED armatürler 
- PF>0.9 
- CRI>70 
- CE markalama 
- Yukarıdaki değerleri kanıtlayan akredite laboratuarlardan test raporu 

vardır  veya Relux veya Dialux gibi global aydınlatma tasarım 
yazılımlardan elde edilen fotogrametrik veriler vardır 

• LED lambalar 
- EN 60598-1 ile uygun olarak minimum 25,000 saat minimum ekonomik 

yaşam ömrü  
- Mimimum lamba verimliliği  > 65 lm/W (Tc<3000 Kelvin içi, minimum  

verimlilik  60 lm/W) 
• LED luminaries 

- EN 60598-1 ile uygun olarak minimum 35,000 saat minimum ekonomik 
yaşam ömrü  

- Mimimum lamba verimliliği  >95 lm/W (Tc<3000 Kelvin içi, minimum  
verimlilik  90 lm/W) 

Referanslar 

• EU Yönerge 2005/32/EC 
• EN 62560; 
• EN 61347-2-13; 
• IEC/PAS 62612 Ed. 1; 
• EN 60598-1; 
• EST LED armatür gereklilikleri 
• İmalatçılar 

 

Armatürler 

Arnatürler lambaları kullanmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Ancak ışık şiddetini güçlü şekilde 
etkileyebileceği için enerji perspektifi ile tasarımları oldukça önemlidir.  

  En yaygın kullanılan dağıtıcılar parabolik ve prizmatiktir. Parabolik difüzörler prizmatik olanlara 
nazaran daha verimlidir; bunun nedeni ise daha büyük ışık şiddeti sağlamalarıdır. 
Uygulamalarındaki tek kısıtlama sadece ızgara ile korunmalarıdır yani tesis emniyet gerekliliklerini 
ihlal etmedikleri doğrulanmalıdır.  

Türkiye’deki aydınlatma armatür piyasası oldukça gelişmiştir. Küresel aydınlatma armatürleri 
firmaları olan  Philips ve Siteco’ya ilave olarak EAE ve Cemdağ gibi çok iyi yerel imalatçılar da 
vardır. Çalışma için seçilen referans ünite 2x54 W High Bay aydınlatma armatürüdür. Aşağıdaki 
tablo aydınlatma armatürleri için anahtar varsayımları özetler. Türkiye’deki armatürlerin en iyi 
performansları OECD ülkeleri ile karşılaştırılabilirdir.  

 

Aydınlatma sistemi – Aydınlatma armatürleri 
Çalışma için seçilen ürün 2x54W High Bay 
İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi • EAE 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzı 
gelişkinliği 

Piyasa nüfuz etme 
oranları 

Teknoloji 
giderleri 

Tedarikçilerden elde edilen 
sonuçlar Değerlendirilmedi %80 %60 %60 
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Aydınlatma sistemi – Aydınlatma armatürleri 

Türkiye’de mevcut en iyi 
peformans gösteren 
ekipman 

• Fotogrametrik verileri EN 13032-1&2   ile uygun olarak akredite 
laboratuarlarda ölçülmüştür 

• Elektronik kontrol donanımlar (ECG) ve lambalar 
• CE marking 

Referanslar • EU Yönerge 2005/32/EC, Komisyon Yönetmelik (EC) No 245/2009 
• İmalatçılar 

 

Balastlar 

Balastlar aydınlatma sistemlerinde elektrik devresinde elektrik akımını kısıtlamak için özel olarak 
tasarlanır. Balastlar aydınlatmada kırpışmayı önlemek için çok önemlidir. İki temel balast türü vardır: 
elektronik ve manyetik 

Elektronik balastların nihai olarak flüoresan aydınlatma uygulamalarında manyetik balastlara 
nazaran daha fazla pay alması beklenir. Elektronik balastlar içsel olarak manyetik olanlara nazaran 
%10 daha az enerji tüketir ve kayıpları %10 oranında azaltır.  

Balast pazarında üç büyük oyuncu yer almaktadır.  Philips, Osram ve Tridonic. Bu uluslararası 
imalatçıların dışına birkaç adet yerli imalatçı da vardır. Ancakyerli imalatçıların çoğu düşük verimli 
ürünler üretmektedir.  

Avrupa Standardı EN 50294 ve Yönetmelik 2000/55/EC kayıpları baz alarak yedi farklı sınıf 
oluşturur. A1, A2, A3, B1, B2, C ve D. B,C ve D manyetik balastlardır. A sınıfı elektronik balastlar 
içindir. C ve D sınıfları ise yasalarla pazardan hali hazırda çıkarılmıştır.  

 A1 ve A2 balastların pazardaki nüfuz etme oranları yaklaşık %40 civarındadır. Tüm yeni imalat ve 
satın almalarda elektronik kontrol donanımları vardır. Ancak mevcut durumda değiştirilmesi gereken 
önemli miktarda eski manyetik balastlar vadır.  

A1 ve A 2 sınıfı balastların fiyatları kapasitelerine göre 20 ABD Doları ile 120 ABD Doları arasında 
değişmektedir.  A1(kısılabilir-dimlenebilir) ve A2 türü balastlar piyasadaki en verimli balastlardır ve 
hala iyi nüfuz etme oranlarına sahip değillerdir. Aşağıdaki tablo balastlar için anahtar varsayımları 
özetler. Türk pazarındaki en uygun performansa sahip balastlar OECD ülkeleri ile 
karşılaştırılabilirdir.  

 
Aydınlatma sistemi - Balastlar 

İrtibat kurulan tedarikçilerin 
listesi • Osram 

Kriter Teknolojik 
ilerleme 

Piyasa arzı 
gelişkinliği 

Piyasa nüfuz etme 
oranı 

Teknoloji 
giderleri 

Results from suppliers %0 %80 %40 %40 

b hangi performans 
gerekliliğinin referans 
karşılaştırmasını ötesine 
geçtiğinin kapsamı  

% 20  N.A. 
 %20  %25 

 
 %35  N.A. 

 %20  %25 
 

 %35  N.A. 
 %20  N.A. 
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Aydınlatma sistemi - Balastlar 
Türkiye’de mevcut en iyi 
performans gösteren 
ekipman 

• Elektronik tip ve; 
• A1 ve  A2 sınıfı. 

Referanslar • EU Yönerge 2005/32/EC, Komisyon Yönetmelik (EC) No 245/2009 
• İmalatçılar 

10.2 Sistemin Tanımı  

İyi aydınlatma iş yerlerinde hem doğru çalışmayı kolaylaştırmak hem de hoş çalışma ortamı 
sağlamak için gereklidir. Aydınlatma terimi hem doğal gün ışığını hem de suni aydınlatma 
kaynaklarını (lambalar) içerir. Aydınlatma sistemleri çok az veya hiç uygunsuzluk içererek maliyet 
verimli enerji tasarrufları için birçok olanak sağlar. Birçok durumda aydınlatma iyileştirilebilir ve aynı 
zamanda işletme maliyetleri azaltılabilir. Daha özel olarak : 

• Aydınlatmanın toplam enerji faturalarının %20 ile %45 aralığından değeri gibi büyük kısmını 
oluşturması nedeniyle aydınlatma iyileştirmeleri birçok ticari yapıda mükemmel yatırımdır.  

• Endüstriyel tesislerde aydınlatmada kullanılan enerji toplam enerji giderlerinin %3 ile  %10 
arasında değerini oluşturur ancak aydınlatma iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi en kolay 
değişiklikler olduğu için enerji verimliliğini iyileştirme gerçekleştirilmesi en kolay olandır.  

10.2.1 Lamba Türleri  
Akkor flaman lambalar: (tungsten-filaman ve tungsten halojen) mekanı aydınlatmak için genel 
olarak en az verimli yöntemlerdir ve muhtemelen endüstride en az uygun olan seçimdir. AB dahil 
olmak üzere birçok ülke geleneksel akkor flaman lamba kullanımını yasaklamıştır ve 2012 yılından 
beri kullanmamaktadır. .  

 
Şekil 10-5: Akkor flaman lambalar 

Halojen lambalar standart akkor flaman lambalara nazaran daha verimlidir ancak AB halojen 
ampülleri 2016 yılında aşama aşama bitirme konusunda hedef koymuştur bunun yerine 2016 'dan 
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sonra satın alınacak tüm lambalarda asgari B enerji sınıfına sahip olma şartı getirilmiştir. . Bu 
aşama aşama bitirme 2018 yılına kadar ertelenmiştir.  

Flüoresan lambalar: Civa buharı ve diğer gazları içerir ve diğer akkor flaman lambalara nazaran 
dört beş kat daha verimlidir. Kompakt Flüoresan lambalar (CFL) vida tabanı olan ve elektronik 
balast içeren adaptör modülü ile konfigüre edildiği zaman filaman ampul duyuna doğrudan monte 
edilebilir.  

 
Şekil 10-6: Flüoresan lambalar 

Tam parlaklık elde etmek üzere ısınma süresi çabuktur ve genellikle bir dakikadan az sürer. Verimli 
kaynak olup tipik verimlilik her Watt için yaklaşık 80 lümendir ve iyi renk oluşturma özelliği vardır. 
Yaşam ömrü çok geniş yelpazede değişir ve kompakt flüoresan lambalar genellikle 6,000 saat 
yaşam ömrüne sahipken boru şeklinde  olanlar 12,000 saat ömre sahiptir ancak uzun boru şeklinde 
olanların yaklaşık 70,000 saat çalışma ömrü vardır.  

Yüksek Şiddetli Deşarj Lambalar (HID) Lambalar:Lamba Ailesi yüksek ve düşük basınçlı 
sodyum, metal halide ve civa buharlı lambaları içerir. Bazı HID lambalarda iki lamba çıkış seviyesi 
bulunur. HID lambaları flüoresan lambalara nazaran daha yüksek sıcaklıklarda çalışır bu da birçok 
depo ve fabrikada uygun olmayan çalışma koşullarını meydana getirir.  
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Şekil 10-7: Deşarj Lambalar 

Genel olarak HID lambaların temizlenmesi lambaların parlaklığını sağlamak için gereklidir. Metal 
Halide lambalar civa buharlı lambalara (MV) nazaran iki kat daha verimlidir ancak yaşam ömürleri 
6,000 ile 20,000 saat arasında değişir, bu da MV ile karşılaştırıldığında göreceli olarak kısadır.   

Metal halide (MH): Endüstri standardında yüksek verimli seçenek için tipik lambadır. Renkleri ayırt 
etmenin önemli olduğu yerlerde yaygın olarak kullanılır. Piyasada çeşitli MH lambalar vardır. En iyi 
seçenekler darbe çalıştırmalı metal halide lambalar olup standart metal halide lambalara nazaran 
önemli avantajları vardır.  Aynı zamanda seramik MH yüksek renk oluşturma gereken yerlerde 
önemlidir, üstün performanslara sahip Flüoresan lambalar anahtarlaması olup yüksek renk 
oluşturma  (CRI) uygulamalarında kullanılır.  

Işık yayan diyotlar (LEDs):. Bu lambalar 40 yıldan fazla süredir genel kullanıma sahiptir ve en 
geleneksel kullanımı televizyonların üzerine bekleme durumunda çalıştığını gösteren LED'şerdir. 
Bunlar çok küçük noktasal kaynak olup çok parlak görülebilir. Son yıllarda bu araçların ışık çıkışları 
hızlı şekilde geliştirilmiş ve ticari kullanımlarını uygun hale getirmiştir. Tipik olarak 50,000 saat 
şeklinde uzun ömürlüdür ve verimlilikleri gittikçe artmaktadır. Diğer lambaların aksine LED lambalar 
tipik olarak aydınlatma armatürü içerisine entegre edilir bu nedenle lamba değiştirme yapılmaz.  

Farklı türde lambalar için Lümen/watt şeklinde verimlilik Şekil 10-8 'te yer alan histogram içerisinde 
sunulmaktadır.  
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Şekil 10-8: Genel Lamba türlerinin verimliliği68 

Tablo 10-2 Farklı aydınlatma türleri karakteristiklerini ortaya koymaktadır. 

 

 

 

                                                      
68 Focus on Energy, Endüstiyel Aydınlatma En İyi Uygulamalar, Randy Johnson, US Lamp, Inc. 
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Tablo 10-2: Endüstriyel Uygulamalar için Lamba Türleri ve Karakeristikleri69 

LAMBA TÜRÜ LED, yeni armatürler LED değişim lambaları 
T8 yüksek 

performanslı 
elektronik balastlı 
flüoresan lamba 

T5 elektronik balastlı T5HO elektronik 
balastlı 

Yüksek 
yoğunluklu 

deşarj 

Lümen/wat 60 - 100+ 50 - 100+ 86 - 96+ 86 - 96+ 86 - 96+ 90 

Anma 
ömürleri 
(saat) 

50,000 - 100,000+ 25,000 - 50,000+ 24,000 - 42,000+ 30,000 - 40,000 30,000 - 40,000 18,000 - 24,000 

Renk 
oluşturma 
endeksi 
(CRI)70 

80 - 90+ 80 - 90+ 80 - 85 80 - 85 80 - 85 22 - 90 

K olarak renk 
sıcaklığı71 

2,700 - 6,000+ 2,700 - 6,000+ 3,000 - 6,500 3,000 - 5,000 2,700 - 5,000 2,100 - 4,000 

Tipik 
uygulamalar 

• Ortam görev ve 
vurgu aydınlatma 

• Pist aydınlatma 
• girintili veya gömme 

aydınlatmalar 
• projektör dış mekan 

aydınlatmalarmanza
ra aydınlatmaları, 
otoparklar, spor 
sahaları 

• Uzun süre açık 

• Ortam görev ve vurgu 
aydınlatma 

• Pist aydınlatma 
• girintili veya gömme 

aydınlatmalar 
• Dekoratif aydınlatmalar 
• Uzun süre açık kalan 

aydınlatmalar 

Sıklıkla açılıp kapatılan 
aydınlatmalar  

• Her türden orta 
yüksek 
yüksekliklere 
sahip tavanlı 
olan genel ortam 
aydınlatması, 
ofisler, sınıflar, 
depolar, 
perakende 
mağazaları 

• T12 lerle 
değiştirme için 

• Her türden orta 
yüksek 
yüksekliklere sahip 
tavanlı olan genel 
ortam aydınlatması, 
ofisler, sınıflar, 
depolar, perakende 
mağazaları 

• Dolaylı, 
doğrudan/dolaylı 
asılı aydınlatmalar 
için mükemmel 

• yüksek raf 
uygulamaları 

• geniş alanlar, 
yüksek tavanlı 
bölgeler (>15 ft) 

• depolar, spor 
salonları, hizmet 
mağazaları 

 

• Dış mekan ve 
otopark 
aydınlatma 

• yüksek raf 
uygulamaları 

• bazı düşük 
raf 
uygulamaları 

• Spor sahaları 

 

                                                      
69Energy Trust of Oregon, İşletmeniz için yeni enerji verimli aydınlatma teknolojilerine yönelik rehber 
70 CRI: Doğru aydınlatma kaynağı nesneyi doğal ışıkla karşılaştırıldığında nasıl görülmesini sağlar 
71 Renk sıcaklığı ne kadar yüksek olursa ışık o kadar daha mavi veya daha soğuk olur. Doğru renk sıcaklığı uygulamaya göre değişir.  
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LAMBA TÜRÜ LED, yeni armatürler LED değişim lambaları 
T8 yüksek 

performanslı 
elektronik balastlı 
flüoresan lamba 

T5 elektronik balastlı T5HO elektronik 
balastlı 

Yüksek 
yoğunluklu 

deşarj 

kalan aydınlatmalar 
• yüksek raflı yerler 
• Soğuk ortamlar 
• Sıklıkla açılıp 

kapatılan 
aydınlatmalar 

mükemmel 
seçenek 

• düşük raf ve 
belirli çok 
yüksek raf 
uygulamaları 

 

seçenek 
• düşük raf ve belirli 

çok yüksek raf 
uygulamaları 

 

Özellikler • Yüksek derecede 
yönlü veya yönsüz 
olabilir 

• Çok uzun ömür, 
büyük bakım 
tasarrufları 

• Enerji verimli 
• Anlık olarak tam 

parlaklık elde 
edilebilir 

• Bir çoğunun ışık 
şiddeti kısılabilir 

• Kısıktan parlağa 
seçenekler 
ambiyans yaratır 

• Çok az ısı UV ışını 
yok 

• Birçok aydınlatma 
kontrol edilebilirdir 

• Bir çoğu mali 
olarak rekabet 

• Yüksek derecede yönlü 
veya yönsüz olabilir 

• Dayanıklı, ampüller gibi 
kırılmaz, darbeye karşı 
dayanıklı 

• Çok uzun ömür, büyük 
bakım tasarrufları 

• Enerji verimli 
• Anlık olarak tam parlaklık 

elde edilebilir 
• Bir çoğunun ışık şiddeti 

kısılabilir 
• Kısıktan parlağa seçenekler 

ambiyans yaratır 
• Çok az ısı UV ışını yok 
•  Fiyat konusunda oldukça 

rekabetçi. 
• Halojen aydınlatmalara 

yönelik mükemmel 
değişikliklr, yüzde 75 
oranına enerji tasarrufu 

• Mükemmel 
lümen sağlama 

• Birçok wat 
değeri mevcuttur 

• düşük başlangıç 
maliyeti 

• Tehlikeli madde 
bertarafı 
gerektirir 

 

• Daha küçük lamba 
boyutları daha iyi 
optik kontrol sağlar 

• Mükemmel lümen 
sağlama 

• Tehlikeli madde 
bertarafı gerektirir 

 

• Eski HID'lere göre 
artan aydınlatma 
verimliliği 

• Kullanım 
sensorları ve diğer 
aydınlatma 
kontrolleri 
kullanabilir 

• Anında çalışır 
• Tehlikeli madde 

bertarafı gerektirir 

 

• Mekanda 
gerektiği 
zaman yoğun 
noktasal ışık 
kaynağı 
sağlar 

• İlk çalışma 
gecikmesi 
vardr 

• Tehlikeli 
madde 
bertarafı 
gerektirir 
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LAMBA TÜRÜ LED, yeni armatürler LED değişim lambaları 
T8 yüksek 

performanslı 
elektronik balastlı 
flüoresan lamba 

T5 elektronik balastlı T5HO elektronik 
balastlı 

Yüksek 
yoğunluklu 

deşarj 

edebilecek hale 
gelimiştir. 

sağlayabilir.  
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10.3 Enerji Tasarruf Önlemleri  

Birçok endüstriyel tesiste maliyetleri kısma ve enerjiyi azaltmak için en büyük olanaklar aydınlatma 
iyileştirmelidir. İlk olarak aydınlatma tasarımcısı sadece mevcut aydınlatmayı değil ışık seviyelerine 
de dikkat ederek mekanın gereklilikleri konusunda değerlendirme gerçekleştirmelidir. Eskimiş veya 
verimsiz aydınlatmada güncelleme yapma dikkate alınırken genellikle çabuk kazanımlara gitmek 
tercih edilmektedir. Bu mümkün olmasına rağmen daha derin iyileştirmelerin olası artan 
kazanımlarına dikkat edilmelidir. Çabuk kazanımlar sadece kısa dönemli onarımlardır. Eğer 
aydınlatma çok verimsizse artırılmış iyileştirmeye yönelik daha büyük sermaye yatırımlarının 
faydaları artacak ve enerji ile ilgili tasarruflar çabuk şekilde yatırımı geri ödeyecektir.  

Aydınlatma iyileştirmelerini planlarken tasarımcılar ışık kaynakları ve aydınlatmaların kombinasyonu 
ideal olarak bakmalıdır.  Çözümlerinin parçası olarak dahil etmek istedikleri bu unsurlar kesinlikle tavan 
türü, yerleşim ve kolonlar gibi tüm özelliklere uygun olmalıdır. Kural olarak tetkikin yeniden tasarıma 
kıyasla iyileştirmenin maliyetini ortaya çıkardıktan sonra aydınlatma bütçesi oluşturulmalıdır. Ancak bütçe 
gereklilikleri tam olarak bilinmeden bazı proje hedeflerini belirlemek yaygın değildir- enerji verimliliğini ve 
aydınlatma çıkışını optimize ederken aydınlatma için en düşük toplam maliyetleri sağlayan  

Aşağıdaki tablo verimlilik ve enerji tüketimini azaltma bağlamında alternatif enerji tasarruf 
önlemlerini sıralar.  

Tablo 10-3: Aydınlatmada enerji tasarruf önlemleri 

Önlem Enerji tasarruf oranı (ESR) 
Yüksek verimli lamba ve armatürlerin kullanılması %80 oranına kadar; T12’den T8’e 30% oranına 

kadar  
Modern aydınlatma yönetim sistemlerinin 
uygulanması 

30% oranına kadar; kullanım sensorları için 10% - 
20% 

Elektronik balastların kullanılması 10% - 30% 
Bakım ve temizlik hizmetlerinin iyileştirilmesi 5% oranına kadar 

10.3.1 Yüksek Verimli Lambalar ve Armatürler 
Standart metal halide lamba ve HID elektromanyetik balastlardan çağdaş teknolojilere dönüşüm 
şeklinde tesis aydınlatma iyileştirmeleri iki ayrı yönde devam eder. Bazı tesislerde değişim darbe 
çalıştırma veya seramik metal halide lamba (250,300,320, 350 ve 400Watt )ve HID elektronik balast 
gibi yeni HID teknolojilerini içerir. Diğer tesisler ise yüksek çıkışlı, doğrusal T5 lambalara başlıca 54 
watt elektronik balastlı yüksek çıkışlı lambalara yönelmektedir.  

Günümüzde yeni HID lambaları ve balast teknolojileri istisnai verimlidir. İyileştirmelerde eski 
teknolojiler yerine HID elektronik balast sisteminin tercih edildiği zaman daha düşük watt değerine 
sahip lambalarla ortalama ışık seviyelerine ulaşabilir veya aşabilirsiniz. Örneğin MVR400/U 
lambaları 320 W yüksek çıkışlı metal halide lambalarla değiştirebilir ve her armatür için 113 Watt  
tasarruf ve %24 ortalama daha fazla aydınlık elde edebilir ve ampul değiştirme sürelerini 
uzatabilirsiniz.  
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Standart metal halide lambalar yerine yüksek çıkışlı füoresan lambaları tercih eden tesisler enerji 
verimliliği, renk oluşturma ve lümen elde etmede etkileyici iyileştirmeler elde edebilir. En son 
doğrusal flüoresan çözümleri daha fazla renk seçimleri ve kullanım veya hareket sensorları ile 
esneklikte yeni seviyeler sağlar.  

. Örneğin Kuzey Carolina'da yer alan GE tesisi yeni yüksek raf flüoresan sistemine 390,000 ABD 
Doları yatırım yapmış. Standart 400 W metal halide lambalar ve HID balastlar  T8 ve T5 doğrusal 
elektronik balastla eşleşen lambalarla değiştirilmiştir. Yeni aydınlatma düzenlemesinin yaklaşık %65 
oranı 4-ft. F32T8/SPX50/HL kullanmaktadır. Aydınlatma çıkışı ve verimliliğinin önemli olduğu bazı 
durumlarda tesis 5,000º Kelvin T5 lambaları kullanmaktadır.  

Tesis yetkilileri 1.8 milyon KWH değerinde elektrik tasarrufu elde ettiklerini, CO2 emisyonlarının 1 
milyon kilogram azalttıklarını ve işletme maliyetlerini 132,000 ABD Doları  azalttıklarını bildirmiştir. 
Yeni sistemin geri ödeme süresi 2.8 yıl olarak öngörülmektedir. 72. 

Akkor flamanlı lambaları LED ampüllerle değiştirerek %80 oranından daha fazla önemli elektrik 
tasarrufları elde edilebilir. Teknolojideki güncel gelişmeler önceki modellere nazaran daha iyi renk 
özelliklerine sahip yeni nesil LED üretimini sağlamıştır. LED lambaların ömrü 50,000 saat kadar 
yüksek olabilmektedir.  

Endüstri sektöründe kullanılan tipik aydınlatma iyileştirme çözümleri Tablo 10-4 içerisinde 
gösterilmektedir.  

Tablo 10-4: Endüstriyel uygulamalar için tipik aydınlar iyileştirme çözümleri 

Mevcut Ekipman İyileştirme Çözümü 
HID 400 W Yüksek raf 6T8 veya 4T5HO 
HID 400 W Yüksek raf  T8 veya T5  sensor kontrollü   

HID 400 W Darbe çalıştırmalı MH 320W elektronik 
balastlı 

2 lamp T12 HO or 2 lamp T12 VHO 4 lamba HPT8  komponentli  

10.3.2 Aydınlatma yönetim sistemleri  
En verimli lambalar ve armatürler bile açık bırakılırsa veya ihtiyaç duyulmayan zamanlarda enerji ve 
para israf eder, bu da kontrolleri aydınlatma sisteminizin önemli bir parçası haline getirir. Günümüz 
seçenekleri bunu kolaylaştırır. Otomatik kontroller zaman, kullanım, boş olma, ışık seviyeleri, gün 
ışığı uygunluğu veya kombinasyonunu baz alarak aydınlatmayı açıp kapatabilir veya kısabilir. 
Şimdilerde bir çoğu kablosuz opsiyonlar halinde mevcuttur bir çoğu yeni tesisatlarda ve iyileştirme 
kitlerinde önceden monte edilmiş olarak gelir.  

Aydınlatma kontrolleri aydınlatmanın kullanılmasında ve doğru yer ve doğru zamanda doğru 
aydınlatmanın sağlanmasında anahtar özelliğe sahip olabilir. Yeterli gün ışığı olduğu zaman veya 
ondan faydalanabilecek kimse olmadığı zaman aydınlatma kapatılabilir veya kısılabilir. Işık seviyesi 
görev ve faaliyetin gerekliliklerine göre değişebilir. Uygun şekilde uygulanan aydınlatma kontrolleri 
bunun sağlanmasını ve elektriğin gereksiz yere kullanılmamasını kolaylaştırır.  

                                                      
72Kaynak: http://www.plantservices.com/ 
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Otomatik aydınlatma kontrolleri genel olarak üç harekete karşı tepki gösterir: 

• Hareket sensoru – kullanım kontrolü  
• Zaman saati – zamanlanmış program  
• Aydınlatma sensoru – gün ışığı bağlama  

Aydınlatma yönetim sistemleri yeni veya tamamen iyileştirilmiş aydınlatma tesisatı ile donatıldığı 
zaman daha fazla maliyet verimlidir- %20 ile %30 arasında enerji tüketimleri azalabilir.  

10.3.3 Elektronik Balastlar 
Yüksek verimli flüoresan aydınlatmalarda elektronik balast 50 Hz enerji beslemeyi 28-30,000 Hz 
değerine dönüştürür bu da hem lamba ve ballast gerekliliklerini azaltır ve lamba ve balast ömrünü 
artırır. Tek ballast birçok ayrı lambayı sürebilir.  

Stroboskopik etkileri yoktur. Balastlar lambaları anlık olarak çalıştırır ve lambaların arızalanması 
durumunda kırpışma (flicker) önleyerek anında enerjilerini keser. Yüksek frekanslı aydınlatma daha 
yüksek kalite faktörüne, gerilim dalgalanmalarına karşı daha düşük hassasiyete ve standart balast 
kullanan sistemlere nazaran daha düşük amortisman değerine sahiptir. Gün ışığı kontrol sistemleri 
ile birlikte kısılabilir balastlar toplam enerjiyi %10 oranında kısabilir ve böylece yapay aydınlatma 
seviyelerini düşürebilir ve enerji tasarrufu sağlar.   

Bu nedenle yeni flüoresan lamba satın alınırken elektronik yüksek verimli çalışma saatleri yıllık 
5,000 çalışma saatten fazla olan lambaların satın alınması önerilir.  Aşağıdakiler yerine yüksek 
verimli lambalar kullanarak elde edilecek Toplam (balast ve lamba ) tasarrufları aşağıdaki şekilde 
olacaktır: 

• Standart balast ve 38 mm lambalarla donatmak %30 civarında 
• Standart balast ve 26 mm lambalarla donatmak %25 civarında 

Enerji verimliliğini artırabilecek iyi bakım ve temizlik çalışmaları aşağıdakileri içerir:  

• Doğal ışık kullanımını iyileştirme; 
• Aydınlatma cihazlarının düzenli olarak silinmesi ve temizlenmesi; 
• Cam kapakların düzenli olarak temizlenmesi ve silinmesi; 
• Genel olarak yeterli aydınlatma olduğu zaman gündüz yapay aydınlatmaların kapatılması 
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