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BAŞKANDAN
Değerli okurlarımız,

D

ergimizin yeni bir sayısında tekrar birlikteyiz. Küresel ısınmaya olumsuz etkileri artık
tartışmasız biçimde ortaya çıkan ve başta
CO2 salımları olmak üzere tüm sera gazı
salımlarında önemli ölçüde sorumluluğu bulunan
enerji üretiminde fosil yakıtların payı, enerjinin
verimli ve akılcı kullanılmayışı, taşımacılık sektöründeki genel plansızlık ve verimsizlikler, plansız
kentleşmenin getirdiği meteorolojik ve çevresel
olumsuzlukları özellikle yaz aylarında hep birlikte
yaşıyoruz. Kış aylarında bu olumsuzlukların günlük
hayatımıza ve enerji bilançomuza ne denli yansıyacağını ise kestirmek oldukça zor. Bu bağlamda,
tesisat mühendisine çok önemli görevler düşüyor.
Çok önceki yıllardaki tesisat mühendisliği hizmetleri ve kavramı, binalarda konfor, hijyen, bireysel
ısıtma gibi küçük bir ölçekten sonraları sırası ile
binalarda merkezi ısıtmaya, daha sonra klima sistemlerine genişledi. Günümüzde ise toplu konutlarda ve şehirlerde bölgesel sistemlerin olabilirliğini
tartışmakla vakit geçiriyoruz ve bir türlü yaygın
bir şekilde alanımızı bu yönde genişletemiyoruz.
Halbuki, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin
uygulanması dünya genelinde hiç de yeni değil.
Ülkemizde ise birkaç örnek ve jeotermal uygulamalar dışında bu konunun adeta yabancısıyız.

Dünyada artık 4DE+ yani dördüncü nesil ve ötesi
bölge enerji sistemleri ve bunlara uyumlu bina
tesisat sistemleri tümsel olarak tasarlanıyor ve
uygulanıyor. Dolayısı ile tesisat mühendisliği kapsamını mimarlıktan istatistiğe, ekonomiye, fiziğe
ve matematiğe kadar uzanan geniş bir disiplinler
yelpazesinde genişleterek küresel ısınmaya karşı
etkin ve yaygın, gerçekçi ve kalıcı çözümlerin
geliştirilmesi ve uygulanmalarında çok farklı ve
geniş vizyonlu görevler bizleri bekliyor. Bu alanda
çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunuyoruz ve
nitekim Hong Kong’ta yapılan Sürdürülebilir Yapılı
Çevre 2017’ye etkin bir katılım sağladık ve bu
konudaki görüş ve önerilerimizi belirttik, Çin’den
Japonya’ya, İspanya’dan Hindistan’a kadar yayılan

bir coğrafyadan gelen delegelerle tartıştık.
Gelinen bu günkü noktada
kentlerin akıllı olmasından öte
akılcı olmasının gereği tartışmasız ortaya çıktı. Akıllı ve
akılcı kent arasında çok önemli
farklar bulunmakta. Örneğin,
bir toplu taşıma hizmetinin
yolcu duraklarında yolculara
bildirimi, hizmetin otomasyonu, trafik ışıklarının ve
yönlendirmelerin dinamik optimizasyonu yanı sıra binaların otomasyonunda yapay zeka gibi unsurların bulunması, o şehri bir ölçüde akıllı ve hatta gene bir ölçüde
enerji verimli kılsa da, yapılı çevrenin her şeyden önce
enerji kaynaklarını “akılcı” kullanması gerekir. Bunun
da ön şartı; doğru enerji kaynaklarının ve türlerinin
öncelikle yerel ve yenilenebilir olmasını, doğru yerde,
doğru zamanda, doğru sırada, doğru miktarda, doğru
oranlarda ve doğru kalitede kullanılmasını gerektirir.
Doğru enerji kalitesi ise termodinamiğin Birinci Yasası
tarafından tariflenemez. İkinci yasaya gerek vardır. Bu
konu 2017 Yenilenebilir Enerji Haftasında Brüksel’de
tarafımızca etkin bir biçimde dile getirildi ve yapılan
temaslar çerçevesinde Derneğimizden bu konuda bir
rapor istendi. Bu raporu AB Başkanlığına sunmuş bulunuyoruz. Sonuç itibarı ile -evet tesisat mühendisliği
ülkemizde faaliyet alanını konutlardan toplu konutlara
kadar genişletmişse de- önümüzde uzun, zorlu fakat
çok yararlı olabilecek bir yol vardır. Bu yolda ilerlemek
üzere ikinci 25 yılımızın strateji planlarının oluşturulmasında ve yol haritamızda daima sizlerle birlikte
olacağız, çözümler üreteceğiz. Bu yönde organize
etmekte olduğumuz 2018 TTMD Uluslararası Sempozyum etkinliği önemli bir ilk adım, uluslararası bir
platform ve fırsat teşkil ediyor.
12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Sempozyuma fikirlerinizle, tebliğlerinizle ve
önerilerinizle birlikte katılımınız bekler saygılar sunarım.
Prof. Dr. Birol KILKIŞ, Fellow ASHRAE
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı
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yeni yayınlanan kitaplarımız
Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği
Bölgesel Isıtma
Kılavuzu bölgesel ısıtma sistemlerinin, buhar ve sıcak-su sistemlerinin her ikisi adına,
Teknik Yayın No: 33

Bölgesel Soğutma Kılavuzu bölgesel soğutma sistemlerinin merkezi soğutma grubu tesislerini,
soğutulmuş su dağıtım sistemlerini ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34

merkezi ısıtma tesisleri, dağıtım sistemleri ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap sistem iyileştirmeleri ve bir bölgesel soğutma sistemine
ısıl depolamanın entegrasyonu hakkında ilave bilgiyle planlamaya ayrılmış bir bölümü de içerir.
Birkaç durum çalışmasını da içeren işletme ve bakım hakkında kılavuz sistemlerin olması gerektiği
gibi çalıştığından emin olmak için işletmecilere yardımcı olmak adına sağlanır. Son olarak, daha
derin bir analizle ilgilenenler için Bölgesel Soğutma Kılavuzu ilave detayların bulunabileceği bilgi
kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir.

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap planlamaya, ısı ve elektrik gücünün kojenerasyonu hakkında
bilgiyle ilaveten ısıl depolamanın bir bölgesel ısıtma sistemi içine entegrasyonuna adanmış bir
bölümü de içerir. Sistemlerin tasarlandığı şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olmak için
işletmecilere yardım adına işletme ve bakım hakkında kılavuzluk da sağlar. Ek olarak, uygun yerlerde
örnekler sunulmuştur ve üç detaylı durum çalışması bir ek bölümde dahil edilmiştir.

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar.

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler,
tesis mühendisleri, bölgesel soğutma işletme mühendisleri ve soğutulmuş su sistemi tasarımcıları
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır.
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TTMD, SODEX Ankara Fuarı’na Katıldı
İklimlendirme sektörünün en
önemli buluşmalarına ev sahipliği
yapan SODEX Fuarları kapsamında
düzenlenen SODEX Ankara, 10-13
Mayıs 2017 tarihleri arasında Congresium Ankara ATO Uluslararası
Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçek-
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leştirildi. Hannover Messe Sodeks
Fuarcılık tarafından düzenlenen ve
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar
Birliği (İSİB) tarafından desteklenen
fuar; Doğalgaz, Isıtma, Soğutma,
Klima, Pompa, Vana, Tesisat, Su
Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi

Sistemleri gibi farklı ürün gruplarını
tek bir çatı altında toplayarak
ziyaretçilerine sektörün yeniliklerini
keşfetme imkanı sundu. Dört gün
boyunca süren fuarda TTMD bir
stant ile yer alarak üyeleri ve sektör
temsilcileriyle bir araya geldi.
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HABERLER

TTMD’den Dünya Çevre Günü Mesajı

5 Haziran Dünya Çevre Günü
nedeniyle bir açıklama yapan Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği Yöne-

tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol
Kılkış, küresel sorunumuz olan çevre
kirliliğinin ülkemizdeki yansımalarının
giderek arttığını belirtti. Birol Kılkış:
“Günümüzde insan sağlığını ve
tüm çevresel dengeleri tehdit eder
boyutlara ulaşan küresel ısınma gerçeği bu denli büyürken sürdürülebilir
bir gelecek için enerji verimliliğinin
yanı sıra enerjinin akılcı kullanımı
gerekiyor. Bunun, hem ülkemiz ve
ekonomimiz için önemli bir etken,
hem de iklim değişikliği ve küresel
ısınma ile mücadelede etkin bir yöntem olduğunun herkesçe bilinmesi
lazım” dedi.
TTMD Başkanı Kılkış açıklamasında
şunlara dikkat çekti: “Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından
önemli bir potansiyele sahiptir,
ancak bu kaynakların çok akılcı bir
şekilde harmanlanması gerekir.

Türkiye’de neredeyse tamamı
ithal edilen doğal gazın %67’sinin
elektrik üretiminde verimsiz, atık
ısısından faydalanılmadan gökyüzüne atılan çağdışı bir teknolojiyle
üretim yapmaktadır. Artık, enerjinin
sadece verimli değil, doğru enerjinin
doğru yerde, doğru zamanda, doğru
kalitede ve doğru miktarda kullanma
bilinci yerleşmeli ve ulusal boyutta
çok uzun soluklu enerji politikalarının geliştirilme ve uygulamaya
başlanma zamanı gelmiştir” diye
konuştu.
Kılkış, “TTMD, enerji verimliliği
yansıra enerji akılcılığı ve sürdürülebilir kentler konularındaki gelişmeleri
izleyerek ülkemizdeki çalışmalara
katkı koymakta ve öncülük yapmaktadır” sözleriyle TTMD’nin bu
çalışmalar içinde aldığı konumun
altını çizdi.

TTMD Sektörel Basınla Buluştu

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 4 Mayıs 2017 tarihinde TTMD
İstanbul Ofisi’nde gerçekleşen
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toplantıda sektörel basın mensuplarıyla bir araya geldi. TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış,

TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri Sarven Çilingiroğlu, Tuba Bingöl Altıok,
Nermin Köroğlu Isın ve Birol Yavuz,

TTMD Dergisi Yayın Yönetmeni Yrd.
Doç. Dr. Murat Çakan ve TTMD
Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Arısoy’un yanı sıra toplantıya tesisat sektöründen basın
mensupları katıldılar.
Toplantının açılışını yapan TTMD
Başkanı Birol Kılkış, sektörümüzün
önemli haber ve iletişim kaynağı
olan basın mensuplarıyla, ilerleyen
dönemde birlikte hareket edebilme
adına çalışmalarını sürdüreceklerini
söyleyerek TTMD faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Sektörel basın ve TTMD ilişkilerinin
geliştirilmesi üzerine fikirlerin görüşüldüğü toplantıda, iklimlendirme
sektörünün sorunları ve çözüm
önerileri dile getirildi.
Toplantıda ayrıca TTMD Tüzüğü’nde
yapılan değişiklikler, TTMD’nin 2018
yılında düzenleyeceği Uluslararası
Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Dış İlişkiler Komisyonu’nun
çalışmaları hakkında basın mensupları bilgilendirildi.
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Mekanik Tesisat Sistemlerinde Commissioning ve Ülkemizdeki Uygulamaları
Anlatıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
İstanbul Temsilciliği’nin düzenlediği
2016/17 dönemi son eğitim semineri 6 Mayıs 2017 tarihinde Point
Hotel Taksim’de yapıldı. Mekanik
Tesisat Sistemlerinde Commissioning ve Ülkemizdeki Uygulamaları
konulu seminere Cüneyt Mert ve
Dr. İbrahim Çakmanus konuşmacı
olarak katılırken, seminerin oturum
başkanlığını Devrim Gürsel yürüttü.
Seminerin ilk sunumunu yapan
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Dr. İbrahim Çakmanus öncelikle
commissioning tanımını ve neyi
amaçladığını anlattıktan sonra
commissioning’e proje aşamasında
başlanmasının en uygun zaman
olduğunu söyledi. Plan, dizayn,
inşa ve devreye alma gibi evrelere
değinen Çakmanus, commissioning
sayesinde işletme maliyetlerinde
%5 ile %20 arasında tasarruf sağlandığına dikkat çekerek commissioning için binayı işletecek kişilerin

iyi eğitimli olması gerektiğini belirtti.
İkinci sunumu gerçekleştiren Cüneyt
Mert, yangın alarmı, sprinkler
sistemi, duman kontrolü, enerji
aydınlatmaları, doğal gaz, acil çıkış
tabelaları vb. birçok commissioning
başlığını detaylı şekilde anlattıkta
sonra commissioning prosedürü
hakkında bilgi verdi. Commissioning
şirketlerinin bağımsız olması gerektiğine dikkat çeken Mert, ancak bu
sayede sağlıklı değerler elde edilebileceğini söyledi. Katılımcılardan
gelen soruların yanıtlandığı son
bölümün ardından seminer TTMD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sarven Çilingiroğlu’nun oturum başkanı ve konuşmacılara teşekkürüyle
tamamlandı.

Diğer
Sertifikalar:
Yeşil Binaların Lider Global Tedarikçisi

Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx) Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com • www.friterm.com • www.drirotors.com

HABERLER

TTMD Temsilciliklerinde Carrier HAP Kursları Devam Ediyor
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Alarko Carrier işbirliğiyle
hayata geçirilen Carrier HAP 5.0
– Isı Kazancı ve Sistem Tasarım
Programı Kursu, İstanbul ve Ankara
Temsilciliklerinde verilmeye devam
ediyor. TTMD Ankara Ofis’inde
30 Mart-2 Nisan 2017 tarihleri
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arasında gerçekleşen 6. kursa
6 kişi katılırken, eğitim Volkan
Ünlü tarafından verildi. İstanbul
Temsilciliği’nde 11-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 54.kursa
ise 10 kişi katılırken, eğitim Mustafa Kemal Sevindir ve Aziz Erdoğan tarafından verildi. Kursiyerlere

4 gün boyunca program hakkında
genel bilgi, program terminolojisi,
proje detayları, ekipman seçimi gibi
konular detaylı şekilde anlatıldı.
Örnek proje ile kişisel çözüm çalışmasının ardından kursiyerler sınav
sorularını yanıtladı.

HABERLER

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sonuç Bildirisi Yayınlandı
1. Bütünleşik performans, tasarım
performansından işletme, ölçme
ve denetim performansına kadar
bütün tasarım yapım, devreye alma
ve denetim süreçlerini kapsar. Bu
nedenle mühendislik, mimarlık uygulamaları başta olmak üzere sürece
doğrudan ya da dolaylı katılan bütün
aşama ve sistemlerin performansı
ayrı ayrı ölçülmeli ve bütünleşik
olarak değerlendirilmelidir.
2. Meslek Odalarımızın ve Sektör
Derneklerinin tüm karşı görüşlerine
karşın, hükümetin, başta TMMOB
Yasası olmak üzere mesleğimizi
yakından ilgilendiren İmar Kanunu
ve Yapı Denetim Kanunu ve ikincil
mevzuatta yapmaya çalıştığı
düzenlemeler yapı üretim ve
denetim süreçlerinde kuralsızlığı ve
denetimsizliği getirmekte, güvenli,
sağlıklı, konforlu yapıların yapımını engellemekte; mesleğimize,
meslektaşlarımıza, sektörümüze
zarar vermektedir. Yapı üretim ve
denetim süreçlerine yönelik mevzuat kamusal bir bakış açısıyla ele
alınmalı, meslek odalarıyla işbirliği
yapılarak yeniden düzenlenmelidir.
3. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun katılım ile kanıtlanmıştır.
Meslekte uzmanlık ve belgelendirme
çalışmalarında Makina Mühendisleri
Odası’nın yanı sıra sektör dernekleri
ve üniversiteler de bu süreçlere
katkı koymalı ve bu alanda teorik
ve uygulamalı eğitim merkezlerinin
sayısı artırılmalıdır. TAD (Test,
Ayar ve Dengeleme) konusunda
yapılan çalışmalar bu kapsamda
ele alınmalı Oda-Sektör ilişkileri bu
alanda devam etmelidir. Doğrulama
ve Belgelendirme (commissioning)
çalışmaları de aynı anlayışla ele
alınmalıdır.
4. Enerji Verimliliği Kanunu ve
uygulamaları Mayıs 2017 itibariyle
10. yılını doldurmaktadır. Kanuna
göre Türkiye’deki bütün binaların
Mayıs 2017 itibariyle Enerji Kimlik
Belgesine sahip olması zorunluluğu
2020 yılına ertelenmiştir. Ancak
Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarında
kullanılan BEP-TR yazılımları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu konuda
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bir an önce meslek odaları, sektör
dernekleri ve üniversiteler ile birlikte
yeni bir yazılım hazırlanarak/seçilerek en kısa sürede uygulamaya
geçilmelidir.
5. 2015 yılında gerçekleştirilen
kongre sonuç bildirisinde önerilen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekanik İşler Genel Teknik Şartnamesi
kapsamı ve güncellemesi konusunda
başlatılan çalışma çok önemli olup,
mekanik tesisat tasarım kısmını da
kapsayacak şekilde, sürdürülebilir
ve kendini güncelleyen kapsamlı bir
şartname hazırlığı sürdürülmelidir.
Bu konuda sektör bileşenlerinin de
katkılarını almak üzere çeşitli toplantılar yapılmalıdır.
6. Sektörel yayın kalitesini artırmak,
yayın problemlerine ortak çözümler
oluşturmak üzere Odanın sekretaryalığında, Sektör Dernekleri, Sektör
Yayın Kuruluşları, Sektörel Yayınlar
Derneği ile birlikte ortak çalışma
ilkeleri oluşturularak Sektör Yayın
Takip Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır.
7. KOBİ’lerin AR-GE çalışmalarına
katkı vermek üzere Oda ve Sektör
Dernekleri ile birlikte AR-GE Takip ve
Destek Birimi oluşturulmalıdır.
8. Bilindiği üzere hem “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” hem de
“Kamu İhale Kanunu” kapsamında
gerçekleştirilen kamu projelerinde
büro tescil belgesi aranması
yönünde bir zorunluluk mevcut
değildir. Bu konunun ivedilikle gündeme alınarak mevzuatlarda yapılacak değişiklikle kamu projelerinde
büro tescil belgesi zorunluluğunun
getirilmesi yönünde çalışmalar
yapılmalıdır.
9. Yapı sınıfları günün koşullarına
göre yeniden belirlenmeli, güncelliğini yitirmiş tanımlar kaldırılmalıdır.
Bununla beraber Mühendislik
Hizmetleri Şartnamesindeki hizmet
bedeli hesabının; yapı yaklaşık maliyeti üzerinden yapı sınıflarına uygun
olarak hesaplanması için belirlenen
hizmet oranları dönemin şartları
çerçevesinde tekrar ele alınmalı ve
teknolojinin gelişmesiyle beraber
makina mühendisliği hizmetlerindeki

artış bu oranlar belirlenirken mutlaka göz önüne alınmalıdır.
Ayrıca makina mühendisliği uzmanlık alanı içerisine giren bazı özel
uzmanlık tasarım hizmetlerinin
bedelleri de yapı yaklaşık maliyetinin bir oranı olarak, ayrı ayrı tespit
edilerek toplam hizmet bedeline
eklenmelidir.
10. Çağdaş bilimsel ve teknik yöntemlerin yeterince kullanılmadığı
çalışmalarla ortaya çıkan genel
verilere dayanarak, jeotermal
enerji gelişmeleri ile ilgili olumlu
veya olumsuz değerlendirmeler,
ülkemizdeki jeotermal enerji–çevre
değerlendirmesinde yararsız bir
kaotik atmosferin oluşmasına neden
olmaktadır. Sorunların bütünleşik
performans kavramı ve üniversite–
endüstri işbirliği ile tanımlanması ve
çözümlenmesi için, kamu kuruluşları
ve jeotermal yatırımcılar tarafından
kaynak yaratılması; bu alandaki
çalışmaların koordine edilmesi için
de ilgili bağımsız bir kurumsal yapının oluşturulması önemlidir ve acil
bir gerekliliktir.
11. Jeotermal kaynaklardan üretilen
elektrik için devletin verdiği alım
garantisi ve tarife 2020 yılında
sona ermektedir. Bu tarihten hemen
önce tamamlanacak santrallar tarife
ve alım garantisinden 10 yıl süre
ile faydalanabileceklerdir Jeotermal
kaynaklardan elektrik üretimi bir
taraftan yüksek bir tarife ve alım
garantisi ile teşvik edilirken, diğer
yandan elektrik üretim lisanslarının da, saha kapasitesi dikkate
alınmaksızın sınırsızca verilmesi,
yatırımcıları saha potansiyeline
dikkat etmeksizin, 2020 yılından
önce ulaşabilecekleri en yüksek
kapasiteyi bir an önce devreye
almaya zorlamaktadır. Sonuçta,
hem doğal kaynaklar, hem de finansal kaynaklar kötü yönetilmektedir.
Gerçekleştirilen santrallarda üretilen
güç ile kurulu güç arasındaki oran
uygun bir seviyede değildir. Bu
nedenlerle:
Jeotermal kaynaklı elektrik üretiminde, tüm dünyadaki artışın
%50’den fazlasının Türkiye’de

olması normal bir durum değildir.
Jeotermal enerji ile ilgili ülke strateji
belgesi, eylem planı, yol haritası vb.
referans belgeler ile, ülke ölçeğinde
uygulanması zorunlu uygulama
esasları ve standartlar hızla oluşturulmalıdır.
12. Hem üretim sahalarından hem
de yerleşim birimleri sınırlarında
ve içinde yapılan elektrik üretimi
santrallarının emisyonlarının yerleşik
ölçüm cihazlarıyla izlenmesi ve
değerlendirilmesi, gerek emisyona
maruz gruplar gerekse sosyal barış
açısından önemlidir. Bu alandaki
çalışmaların üzerindeki kamusal
denetim artırılmalıdır.
Ayrıca;
Jeotermal uygulamalar “Bütünleşik

Performans” şemsiyesi altında
projelendirilmeli, uygulanmalı ve
işletilmelidir. Bu anlamda ilgili
çevre mevzuatının uygulanması ve
eksikliklerin giderilmesi için gerekli
mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.
Jeotermal elektrik üretim projelerinin, sera, kurutma vs. gibi entegre
projelerle geliştirilmesi için teşvik
sağlanması hem çevresel sorunların
azaltılmasında hem de istihdamın
artırılmasında önemli rol alabilecektir.
Aynı rezervuarda, birden fazla ve
kendi bölgesindeki saha işletiminde
bağımsız işletmelerin olması, çevre
ve enerji duyarlı rezervuar işletilmesi
için ciddi bir engel olarak görülmektedir. Bu durum ayrıca olumsuz bir

sosyal etkileşime de neden olmaktadır. Aynı rezervuardan sürdürülebilir
bir enerji üretimine uygun bir üretim
ve re-enjeksiyon planlamasının ve
işletmesinin geliştirilmesine imkan
verecek yasal ve teknik mevzuat
oluşturulmalıdır.
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Sodex Fuarı‘nın niteliği
ve niceliğiyle çağdaş, demokratik,
sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı
inancı ile yukarıdaki istemlerimizin
yaşama geçirilmesinin takipçisi
olunacak ve 14. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi ve Fuarı‘nın
aynı anlayış ile, ulusal ve uluslararası
katılımın daha da artırılarak, gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

TTMD Ankara İftarda Buluştu
TTMD Ankara İl Temsilciliği
tarafından düzenlenen İftar
Yemeği organizasyonu 14 Haziran
Çarşamba günü Ankara Uludağ
Restoran’da yapıldı. Etkinlikte çok
sayıda TTMD üyesi bir araya geldi.

Otomasyonda Teknolojik Gelişmeler Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Ankara İl Temsilciliği 20162017 Eğitim Dönemi son semineri,
17 Haziran 2017 tarihinde Ankara
Latanya Hotel’de gerçekleştirildi.
Otomasyonda Teknolojik Gelişmeler
konulu seminerin oturum başkanlığını Levent Tosun yürütürken,
konuşmacı Ogün Okur bir sunum
yaptı.
Okur sunumda ilk olarak, enerji kullanımı, otomasyon mimarisi, güncel
bina yönetimi sistemi hakkında bilgi

verdikten sonra ısıtma, soğutma,
iklimlendirme, aydınlatma ve yangın
gibi konulara değindi. Soğutma
sistem yönetimi ve optimizasyonu,
enerji raporlaması, saha ekipmanlarını detaylı şekilde anlatan
konuşmacı son bölümde binalarda
nesnelerin interneti hakkında bilgiler paylaştı. Katılımcılardan gelen
soruların yanıtlandığı son bölümün
ardından seminer, oturum başkanı
ve konuşmacıya teşekkür belgesi
takdimiyle son buldu.
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TTMD İstanbul, Bahara Merhaba Kahvaltısı Düzenlendi
TTMD İstanbul Temsilciliği Üye
İlişkileri ve Sosyal Organizasyonlar
Komisyonu tarafından, Temsilcilik
komisyonlarında görev alan üyeler
için düzenlenen “Bahara Merhaba
Kahvaltısı” 21 Mayıs 2017 tarihinde Ada Barobahçe Kanlıca’da
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yapıldı. Etkinliğe katılan TTMD Üyeleri, eşleri ve çocuklarıyla hoş vakit
geçirdiler. Kahvaltı sonrasında,
2015 -2017 Döneminde çalışan
komisyon başkanlarına TTMD İstanbul Temsilciliği tarafından teşekkür
sertifikası verildi.

TTMD Londra’da Gerçekleşen Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve
Topluluklarda Enerji Teknik İşbirliği Programı (IEA-EBC TCP) 81. Yürütme
Kurulu Toplantısında Temsil Edildi
Uluslararası Enerji Ajansı
Binalarda ve Topluluklarda Enerji
Teknik İşbirliği Programı (IEA-EBC
TCP - International Energy Agency
Energy in Buildings and Communities Technical Collaboration
Program) 81. Yürütme Kurulu
toplantısı 7-10 Haziran tarihlerinde
Londra’da gerçekleşti.
TTMD toplantıda Türkiye’deki
enerji kaynakları kullanımı ve
enerji verimliliği uygulamaları,
yenilenebilir enerji, binalar, belediyeler ve potansiyel fırsatlar, Ar-Ge
öncelikleri ve yürütülen faaliyetler,
bölgesel ihtiyaçlar hakkında detaylı
bir sunum yaptı ve Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği (TTMD) ve
bugüne kadar yarattığı değerler
hakkında detaylı bilgi aktardı.
TTMD’nin bir yıla yakın bir süredir
geliştirilen olumlu iletişimi takiben
davet edilerek katıldığı toplantıda;
IEA EBC Teknik İşbirliği Programında aktif çalışma ve Türkiye
Cumhuriyetini temsil etme isteğimiz 23 üye ülke temsilcilerinden
müteşekkil Yürütme Kuruluna iletilmiş ve takibinde yapılan oylamada
ülkemiz Uluslararası Enerji Ajansı
Binalarda ve Topluluklarda Enerji
Teknik İşbirliği Programı’na katılımı
hususunda oybirliğiyle resmi olarak
davet edilmiştir.
Yürütülmekte olan Ar-Ge projeleri
hakkında ulaşılan sonuçlar ve
ara faaliyet raporlarının değerlendirildiği toplantı; “Doğal ve
elektrikli aydınlatma için bütünleşik
çözümler”, “Bölgesel ölçekte enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji ile
birleşik maliyet etkin bina yenilemesi”, “Tarihi binalarda en düşük
enerji talebi ve CO2 salımı amaçlı
yenileme” ve “Net sıfır enerji
topluluklarına doğru” konularında
detaylı sunumların gerçekleştirildiği
ve profesyonellerin katıldığı Teknik
İşbirliği Programı yaygınlaştırma
etkinliği olan Teknik Sempozyum
ile tamamlandı.

IEA-EBC TCP hakkında:
Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda
ve Topluluklarda Enerji Teknik İşbirliği Programı, binalar ve topluluklar
alanında uluslararası bir enerji araştırma ve yenilik programıdır. Halen
23 üye ülke arasında Bütünleşik
planlama ve bina tasarımı, Bina
enerji sistemleri, Bina zarfı, Topluluk ölçeğinde yöntemler, Binalarda
gerçek enerji kullanımı alanlarında
ortak Ar-Ge projeler oluşturan
Teknik İşbriliği Programı; bugüne
kadar farklı konularda 57 araştırma
projesini tamamlamış olup, halen
18 araştırma projesi 23 ülkeden
gönüllü araştırmacılar katılımıyla
sürmektedir. Daha detaylı bilgi için
www.iea-ebc.org
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İSİB, Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Bahar Konferansı’na
Sponsor Oldu

Avrupa inşaat sanayisinin en
yüksek temsil organı olan Avrupa
Uluslararası Müteahhitler Birliği’nin
(EIC- European International Contractors) Genel Kurulu ve İlkbahar
Konferansı 20-21 Nisan 2017
tarihlerinde “Kentsel Alanlarda
Sürdürülebilir Çözümler” temasıyla
Kopenhag/Danimarka’da gerçekleştirildi. İSİB, söz konusu orga-

nizasyona sponsor olarak destek
vermeye devam ediyor. Program
kapsamında Avrupa’nın önde gelen
müteahhit firmaların temsilcileri ile
bire bir görüşmeler gerçekleştirildi.
Türk ekonomisinin ve endüstrisinin
avantajlı durumuna vurgu yapılmasının yanı sıra, Türk iklimlendirme sektörünün rekabetçi yapısı hakkında
katılımcılar bilgilendirilerek karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşmacı olarak yer alan
Danimarka Dışişleri Bakanı Anders
Samuelsen ile bir görüşme gerçekleştirilirken, kendisine İklimlendirme
Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı S. Zeki Poyraz ile
Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu

Başkanı Şerafettin Ceceli tarafından
Türkiye’yi anlatan bir kitap hediye
edildi. Daha önce EIC tarafından
Berlin ve Brüksel’de gerçekleştirilen
konferanslara da İSİB sponsor olmuş
ve bu çerçevede tanıtım faaliyeti
gerçekleştirmişti. EIC, Avrupa çapındaki 15 ülkenin ulusal müteahhitler
birliği üyesi olan müteahhitlik firmalarının dünya genelinde faaliyetlerine
destek vermek amacıyla politik, ekonomik ve yasal koşulları geliştirme
ve iyileştirme yönünde çalışmalar
yapıyor. Türkiye’nin de dahil olduğu
15 farklı Avrupa ülkesinden Müteahhitler Birliklerini bir çatı altında
toplayan EIC, Türk yapı sektörü için
önemli bir muhatap olarak karşımıza
çıkıyor.

2017 Ashrae Yaz Konferansı ve Aasa Toplantısı Kaliforniya Long Beach’te
Gerçekleşti

2019 yılında 125. yılını kutlamaya
hazırlanan AHSRAE’nin 2017 Yaz
Konferansı Long Beach Kaliforniya’da
24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.
Mevcut Dönem Başkan’ının ve bu
dönemin faaliyet raporunun sunulduğu Konferansın açılışında, 111
özverili üyesi üstün başarıları ve
ısıtma, havalandırma, iklimlendirme
ve soğutma endüstrisinde enerji
verimliliğini arttırmaya yönelik katkılarından dolayı 18 ayrı kategoride
ödüllendirildi. Ödül törteninin ardında
söz alan İnsan Hakları Merkezi Yöneticisi ve Küresel Atık Sabun Projesi
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Kurucusu olan Derreck Kayongo; atık
sabunların değerlendirerek Afrika’da
hastalık ve ölümle mücadelede nasıl
başrol oynadığını, bireysel girişimlerin
geleceği nasıl şekillendirdiğini, gündelik yaşamımızda israf edilen sabunun
yokluğun olduğu bölgelerde ne kadar
değerli olduğunu kendi yaşamından
örneklerle anlatarak vurguladı.
ASHRAE’nin yeni Başkanı Bjarne W.
Olesen, yaptığı Başkanlık konuşmasında; yeni döneme yönelik temasının
“Topluluğumuzun Genişletilmesi”
olduğunu, bu tema ile ASHRAE’nin
“küresel topluluğu, teknolojik ufukları ve topluluğun üyelerine sunulan
değerleri” genişletme konusundaki
liderliği için çaba sarfedeceğini
belirtti.
Yüksek düzeyde eğitim içeriği ve
network oluşturma fırsatları için
sanayi temsilcilerini, uzmanları, akademisyenleri ve profesyonelleri bir
araya getiren ve Çalıştay, Seminer,
Tartışma, Forum, Konferans Bildiri
Oturumuları ve ücretli Eğitimler yapılanmasındaki dört günlük konferans,
özellikle son yıllarda Kaliforniya’da
inşaat sektörünün ön planda konusu
olan Net Sıfır Enerjinin (NZE) avantajlarını da ele aldı. Binaların tasarım
ve işletilmesinde inşaat hedeflerine

nasıl ulaşılacağı, konut ve konut
dışı binalar için Enerji Verimliliği
Standartlarının tüm ticari binaların
2030 yılına kadar NZE olmasını nasıl
sağlayacağı, Kaliforniya hedefleri ve
sürdürülebilirlik, Net Sıfır Enerji Binaları, Bina Yaşam Güvenlik Sistemleri,
Devreye Alma: Yeni ve Mevcut Binaları ve işletimlerinin optimizasyonu,
Kontroller, Temel ve Uygulamalar,
HVAC ve R Sistemleri ve Ekipmanları,
Soğutma, Konutlar: Standart Kılavuz
İlke ve Kodlar, Beşinci Yıllık Araştırma
Zirvesi konferansta ele alınan diğer
konulardı.
TTMD’nin de katılmış olduğu AASA
(Ashrae Associate Society Alliance)
Toplantısında, dünyanın dört tarafından gelen iklimlendirme sektörü
meslek örgütleri faaliyetleri hakkında
bilgi verdi; özellikle Hindistan ISHRAE
Şubat 2018’deki Bina ve Tesisat
Fuarı, Romanya ise evsahipliği yapacakları Clima2019’u hazırladıkları
video eşliğinde tanıttı. İngiltere
temsilcisi ise, Lord Kelvin’in doğum
günü olan 26 Haziran’ın “World
Refrigeration Day” olarak kutlanması
için öneri sunduklarını ve bunun
ASHRAE Üye Dernekleri tarafından da
desteklenmesi hususunda müteşekkir
olacaklarını bildirdi.

TÜYAK 2016/17 Dönemi Eğitim Seminerlerinin 7.’si “Yangın Pompaları” Konusuyla
Yapıldı
Türkiye Yangından Korunma
ve Eğitim Vakfı ve Derneği’nin
düzenlediği 2016/17 Eğitim
Seminerlerinin yedincisi 15 Nisan
2017 tarihinde Hilton İstanbul
Kozyatağı’nda yapıldı.
Katılımın yoğun olduğu “Yangın
Pompaları” Seminerinin Oturum
Başkanlığını Prof. Dr. Haluk Karadoğan yaptı. Seminerde konuşmacı
olarak Cezmi Nurşen ve Sıtkı Engin
yer aldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan TÜYAK Dernek Başkanı
Filiz Mumoğlu, “2016 yılının Ekim
ayından itibaren başlayan eğitim
seminerlerimize Mayıs ayı itibarıyla ara veriyoruz. 2017-2018
döneminde yeni sürprizlerle tekrar
karşınızda olacağız. Mayıs ayında
düzenleyeceğimiz son semineri-

mize de katılımın yoğun olacağına
inanıyoruz. 9-10 Kasım 2017
tarihlerinde gerçekleştireceğimiz
sempozyum çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Uluslararası kuruluşlardan sempozyumumuz
için destek almaya başladık. Bildiri
özetlerinin gönderimi sonlandı ve
bu yıl 80’den fazla bildiri aldık.

Bilim Kurulumuz bildiriler üzerine
çalışmaya başladı. Ayrıca üzerinde
titizlikle çalıştığımız dergimiz çok
yakın zamanda raflarda yerini alacak. Sektörümüzde yangın bilincinin
üst düzeye taşınması için elimizden
gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.
Mumoğlu’nun ardından seminerin
ilk sunumunu “Yangın Pompalarının
FM/UL Test Süreçleri” konu başlığı
ile Cezmi Nurşen, ikinci sunumunu
ise “Yangın Pompa İstasyonlarında
Uygulama Hataları” konu başlığı ile
Sıtkı Engin gerçekleştirdi. Seminer
soru-cevap bölümünün ardından
sona erdi.
Bir sonraki seminer 13 Mayıs 2017
tarihinde “Yangın Tesisatında
Sismik Tedbirler” konu başlığıyla
düzenlenecek.

Enerji Kimlik Belgesi için Son Tarih 2020 Yılına Uzatıldı ve Yalıtım Uygulamaları
için Asgari Sözleşme Örneği Yayımlandı
“Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28 Nisan
2017 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik değişikliği ile beraber
özellikle Enerji Kimlik Belgesi ve
Isı Yalıtım Uygulamalarında önemli
güncellemeler yapıldı. Söz konusu
güncellemelerin özeti:
• Enerji kimlik belgesinin tapu
daireleri tarafından alım satım
işlemlerinde istenmesi, 1 Ocak
2020 yılına ertelenmiştir.
• Enerji kimlik belgesi verilmesi
çalışmaları bakanlık tarafından
denetlenecek ve düzenleyen
firmaların yetkilerini kötüye
kullandıkları ya da asılsız belge
düzenledikleri tespit edilirse
yetkileri askıya alınacak ve
soruşturma açılacaktır.
• İlgili şartları sağlayan SMM
firmaları da mevcut binalarda
EKB düzenleyebilecektir.
Şartlar aşağıdaki gibidir.

- EKB uzmanı bulundurması,
- Etüt proje uzmanı bulundurması,
- Türkak kalibrasyonlu termal
kamera bulundurması vb.
Yalıtım uygulayıcı firmalara uygulama sonunda Enerji Kimlik Belgesi
düzenleme ve termal kamera
ölçümü yapma zorunluluğu getirildi. Yalıtım sektörü için önemli
konu, yalıtım uygulamalarında kullanılacak asgari sözleşme örneğinin
tanımlanmış olması. Yalıtım sözleşmelerinde yer alması gereken
maddelere göre;
• TS-825 standardı ekinde yer
alan veya ulusal teknik onay
kuruluşlarından onay almış
malzemeler kullanılması,
• Isı yalıtım uygulama kılavuzu
veya üretici firma standartlarına
göre uygulama yapılması,
• Uygulanacak malzemelerin CE
ya da G uygunluğu olması,
• Yalıtım uygulaması

sonrasında Enerji Kimlik
Belgesinin de uygulayıcı
firma tarafından verilmesinin
zorunlu hale getirilmesi,
• Yalıtım uygulamasının sonunda
termal kamera veya U değeri
ölçer cihazlarla uygulamanın
belgelendirilmesi, Müşterinin
uygulayıcıya gerekli elektrik
su ihtiyacını karşılaması,
• Uygulayıcının "Isı Yalıtımcısı"
yeterlilik belgesi olması,
• Uygulayıcının her türlü iş sağlığı
ve güvenliği tedbirini alması,
• Uygulayıcının moloz
ve atıkları belediyenin
gösterdiği yere taşıması,
• Uygulayıcının nakliye ve
imalatın her aşamasından
sorumlu olması,
• 5 yıl garanti süresinin olmasıdır.
Yönetmelik

örneği

için:

http://

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170428-1.htm
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BACADER, “Baca Uygulamalarına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
Konulu Çalıştay Gerçekleştirdi
Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları
Derneği (BACADER), 2-4 Mart 2017
tarihleri arasında Antalya Kemer
Mirada Delmar Otel’de “3. Baca ve
İç Tesisat Güvenliği Stratejik Değerlendirme Toplantısı” düzenledi.
GAZBİR-GAZMER desteğiyle gerçekleştirilen toplantıya, Enerji Piyasası
ve Denetleme Kurumu, Türk
Standartları Enstitüsü, muayene
kuruluşları, gaz dağıtım şirketleri ve
BACADER’e üye firmalarının yetkilileri iştirak etti. Toplantı kapsamında
yapılan ve moderatörlüğünü BACADER Genel Koordinatörü Muammer
Akgün’ün yürüttüğü “Baca Uygulamalarına Yönelik Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” başlıklı çalıştayda ise baca
sektörünün en önemli 10 sorunu
belirlendi. Söz konusu 10 sorun için
10 ayrı masadaki katılımcılar, çözüm
önerilerini ortaya koydu.
Çalıştayın çıktıları aşağıdaki başlıklarda ve içerikte olmak üzere;
1- Periyodik kontroller konusunda;
“Bacaların montajı ve devreye
alınmasından 5 yıldan sonra her yıl
periyodik kontrol yapılmalıdır. Bu
süreçte baca ve yağlı kanal temizliği
konusunda İtfaiye tarafından yetkilendirilmiş Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli Seviye 2 Personeli
tarafından kontrolü ile Baca Kontrol
personeli tarafından yapılmalıdır.
Bacaların montajı ise gaz dağıtım
şirketleri tarafından Baca Montaj
Personeli Seviye 3 ve Baca Kontrol
Personeli Seviye 4 personeline sahip
baca montaj firmaları tarafından
yapılmalıdır. Sürecin gelişimi ve
devamı için EPDK tarafından yasal
mevzuat düzenlenmelidir. Bunun
altyapısının oluşabilmesi için gerekli
yasal mevzuatın oluşması” gerekliliği benimsendi.
2- Baca projelerinin sahibinin kim
olduğu konusunda, “Doğalgaz iç
tesisat yetki belgesi firma makine
mühendisi olmalıdır. Bunun için;
Doğalgaz iç tesisat / Mühendis
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yetki belgelerine sahip olmalı
Endüstriyel tesisat / Mühendis yetki
belgelerine sahip olmalı
Baca tesisat / Mühendis yetki belgelerine sahip olmalı
Makine Mühendisleri Odası baca
tesisatı uzmanlık müfredatı eğitimi
ve yetki belgesi için çalışma yapılması” görüşü benimsendi.
3- Muayene kuruluşları konusunda;
“Gaz dağıtım şirketlerinin EPDK ile
yapacağı görüşmeler sonunda yasal
alt mevzuatın oluşturulmasının
sağlanması ve düzenlenerek yayımlanmasının ve gaz dağıtım şirketleri
tarafından bölgesindeki sertifikalı
firmalar tarafından mail veya web
sitesinde yayımlanarak yapılacak
duyuru ile belirlenen tarih itibarıyla
proje ve baca saha uygulama kontrollerinin, görevlendirilecek muayyen
gaz dağıtım şirketlerinin muayene
kuruluşları tarafından gerçekleştirileceğinin tebliğ edilmesinin ve belirlenecek geçiş süresi sonunda ilgili
muayene kuruluşunun TÜRKAK’tan
akredite olmasının sağlanması ile
çözümleneceği” görüşü benimsendi.
4- Saha uygulamaları konusunda;
“Proje-tesisat uygunluğunun
kontrolünün sağlanmasına yönelik
bir çalışma yapılması ve belirlenen
randevu gününde muayene kuruluşu yetkilisine, gaz dağıtım şirketi
yetkisinde refakat etmesi gerektiği”
görüşü benimsendi.
5- Belgelerin izlenebilirliği
konusunda; “Sektör tarafından
güvenilirliği kabul edilmiş kurum
ve kuruluşların temsilcilerinden bir
komite oluşturulmalıdır. Bu komite
tarafından oluşturulacak bilgi bankasında; belge veren akredite kurumları, belge alan firmalar, firmaların
belge kapsamları bilgilerini içeren bir
paylaşım olmalıdır. Bu paylaşım, bir
web sitesinden
a) Gaz kuruluşları
b) Akredite muayene firmalarına
verilerek kullanıcı şifresi ile de bu

bilgiler izlenebilir olur. Ayrıca baca
tüm etiketlerinin (modüller, baca
plakası vb.) kare kodlu olması, süreç
içerisinde güvenilirliği ve takibi de
ayrıca sağlanacağı” konusunda fikir
birliğine varıldı.
6- Hermetik bacalar konusunda;
“Hermetik bacaların bir baca olduğu
kabul edilmelidir ve denetim sistemine dahil edilmesi gerekir. TS
EN 15287 standardı kapsamında
devreye alma ve periyodik kontrol
kapsamına alınmalıdır. Isıtma sisteminin seçimine uygun baca yapılmalıdır. Yeni binalarda baca çözümleri
standartlara uygun yapılmalıdır.
Ortak bacalarda;
a- Hava atık gaz sistemi kurulması,
b- Yandan çıkışlar için standardın
öngördüğü şartlara uyulması, binalardan yandan çıkışların sayı sınırlaması için Sağlık Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerin
de dahil olduğu bir komisyon oluşturulması,
c- Çevre kirliliği, sağlık ve enerji
verimliliği çerçevesinde veya
standarda uygun bireysel bacaların
yapılması sağlanmalıdır.
Eski bacalarda belirlenen kusurlar
için 6 aylık bir süre verilerek
düzeltme istenmesi ve eski sistemlerde kontrol yapılarak güvenlik
seviyesinin iyileştirilmesine yönelik
uzun vadeli tedbirlerin ve mevzuat
kaynağının oluşturulması” gerektiği
görüşleri benimsendi.
7- Şaft içi uygulamalar konusunda;
“Şaft içi uygulaması yüksek olan
bacalarda bacanın yukarıdan aşağıya indirilmesi sorun olmaktadır.
4 m’den yüksek metrajlarda duvar
sabitlemesi gerektiğinden dolayı,
çözüm olarak kompozit baca uygulaması yapılabilir. Hermetik baca
uygulamaları şaft içine doğrudan
yapılamamaktadır. Oysa hava atık
gaz sistemi uygulamalarla tüm baca
sistemlerinde 20 adet hermetik
cihazı bacaya bağlanabilir. Kapalı

şaft uygulamalarında şaft kapatılmadan önce kontrol kuruluşu veya
gaz dağıtım şirketi kontrol personeli
tarafından şaft içerisinde kullanılacak olan malzemelerin kontrolünün
yapılması gereklidir. Kapalı şaftlarda
karbonmonoksit birikmesi riski
nedeniyle CO zehirlenmesi riskini
azaltmak için şaft atmosfere açık
olmalıdır. Bacalarda müstakil baca
şaftı olmalı” şeklinde görüş oluşturuldu.
8- Muayene kuruluşlarının gaz dağıtım şirketleri tarafından görevlendirilmesi konusunda; “Baca yapım
(montaj) ve kontrolü hususunda
sertifika yönetmeliği kapsamında
tanımlanması konusunda EPDK
gündemine alınmalıdır. Baca
yönetmeliği çıkarılması, bacaların
bu kapsamda montaj ve kontrolünün A tipi muayene kuruluşlarına
devredilmesi (Asansör Yönetmeliği
örneğinde) için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na EPDK tarafından görüş/
süre vb. yazı yazılabilir. Bu yazının
bilgi olarak Sağlık Bakanlığına da
gönderilmesi” görüşü benimsendi.
9- Kazan dairesi şartnamesi konusunda; “Kazan dairesi ile alakalı
yasal mevzuat düzenlenmeli, bina
tesliminde (resmi, özel) Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ya da belediyenin
oluşturacağı yasal mevzuata göre
onay vermesi gereklidir. Tasarım
konusunda oluşturulacak mevzuata
göre mimarlar, mühendisler bilgilendirilmelidir. Emniyet açısından kazan
dairelerini en üst katta olması ayrıca
değerlendirilmelidir. Binanın ısıl ihtiyacına göre kazan dairesi alanları
belirlenmelidir. Kazan dairesinde
baca çapı hesabına göre uygun
boyutlarda baca şaftı yapılmalıdır.
Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma
sıvısının atılabilmesi için (özellikle
kat altında kalan kazan daireleri
için pompa sistemi yapılmalıdır.)
gerekli tertibat hazırlanmalıdır. 350
kW üzeri kazan dairelerinde yangın
dolabı yerine yangın topu (6 kg)
konulmalıdır. (yangın yönetmeliği )”
şeklinde görüş oluştu.

10- Standart dışı projelerin oluşturulması konusunda; “Şartname
oluşturulmalıdır.
a- Aynı ortamda birden fazla 35 kW
altı endüstriyel pişiricinin baca çıkışlarının olması durumunda bu tarz
sistemlerde davlumbaz yapılmalıdır.
b- 35 kW üstü; baca sistemi ile
aynı malzemeden yapılmalıdır. Baca
sistemi fanlı tip olmalıdır. Sistem
tasarımı (Hesaplama Yöntemi)
belirlenmelidir. Cihaz üretici beyanı
varsa dikkate alınmalıdır. Veri yok
ise, davlumbaz hacmi ve belirlenen
yakalama hızı ile debi belirlenmelidir.
Bulunan debi, ortam hava değişim
kat sayısı kontrol edilmelidir. Ram
Cihazlarının;
a- Tasarım
b- Malzeme Standardı (TS EN
13084)
Fan Basıncı > P1:200 Pa, N1:40 Pa
c-Hesaplama Yöntemleri (Baca +
Ortam değerlendirilmeli)
d- 1 kW için 1m3 hacim oranı bu
tarz sistemlerde ayrıca değerlendirilmelidir.” şeklinde değerlendirme
yapıldı.
Baca montaj firmalarının faaliyet
bölgelerinde görev yapabilmeleri
için gerekli yasal dayanağın hazırlanması konusunda; “Baca montaj
firmalarının ilgili bölgede faaliyet
gösterebilmesi için, EPDK tarafından

hazırlanacak olan bir yönetmelik ya
da ilavesi ile, gaz dağıtım firması
tarafından baca montaj faaliyeti
konusunda görevlendirme yapabilmelidir. İç tesisat yapım, bakım,
onarım sertifikası sahibi firmalar
baca montaj faaliyet konusunda
yetki alamaz” şeklinde görüş bildirildi. Masalar, belirlenen sorunlara
çözüm önerilerini oluşturdu ve son
gün kapanış toplantısından önce
masalarca belirlenen masa sözcüleri
tarafından masaların çözüm önerileri
sunuldu. Sunum esnasında çözüm
önerilerine katılımcılar tarafında
gelen sorular, sunum yapan masa
sözcüleri tarafından yanıtlandı.
Sonuç olarak, Baca Yönetmeliğinin
acilen hayata geçirilmesi ve içeriğinin çalıştayda oluşturulan çözüm
önerilerini de içermesi gerektiği, gaz
sektörü tarafında da özellikle EPDK
tarafından bir yasal düzenlemenin
acilen yapılması gerekliliği ortaya
çıktı. Bununla birlikte akredite muayene kuruluşlarının sayısının henüz
yeterli olmaması nedeniyle muayene
faaliyetlerinin tüm bölgelerdeki gaz
dağıtım bölgelerine yayılması ve
gelişmesinin zaman alacağı da net
bir şekilde görüldü.
Bu nedenle yasal mevzuata bir
geçiş süresinin konulmasının faydalı
olacağı belirtildi.

MGV’den Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’a
Onur Madalyası
Marmara Grubu Vakfı (MGV)’nın
düzenlediği 20. Avrasya Ekonomi
Zirvesi 4-6 Nisan 2017 tarihlerinde
İstanbul WOW Otelde gerçekleştirildi. Zirve, 44 ülkeden 300 devlet
adamı, akademisyen, din ve iş
adamının katılımıyla düzenlendi.
20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde
Prof. Dr. Nilüfer Eğrican, MGV’nın
çalışmalarına yıllardır verdiği destekten dolayı onur madalyası aldı.
Eğrican’a madalyayı Makedonya
Cumhurbaşkanı H. E. Gjorge Ivanov
takdim etti. 20. Avrasya Ekonomi
Zirvesi etkinlikleri, 6 Nisan 2017
akşamı Maltepe Belediyesi’nin

sponsorluğunda gerçekleştirilen
bir akşam yemeği ile sona erdi.
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Refrigeration2030 Etkinliği için Soğutma Sektörü Uzmanlarına Paris Ev
Sahipliği Yapacak
Eurovent ve Uniclima, endüstriyel
ve ticari soğutma, proses soğutma
ve gıda soğuk zinciri konularındaki
gelişmeler ve yeni eğilimleri içeren
etkileşimli forumlar düzenliyor.
Eurovent Derneği ve Uniclima1
17 Mayıs 2017 tarihinde Paris’te
Refrigeration2030 etkileşimli forumunu düzenleyeceğini açıklamıştı.
Bu etkinlik sektörde büyük ilgi
gördü ve AFCE2, AFF3, AICVF4
ve PERIFEM5 gibi organizasyonlar
tarafından da desteklendi. Etkinliğe
Avrupa’nın önde gelen sektör temsilcileri konuşmacı olarak katılacak.
Refrigeration2030’un, endüstriyel
ve ticari soğutma, proses soğutma
ve gıda soğuk zinciri teknolojilerinde, üreticiler, yapı müşavirleri,
müteahhitler, tasarımcılar, planlamacılar, enerji yöneticileri, yasa
yapıcılar, süpermarket zincirleri,
meslek örgütleri ve diğer ilgililer
için katma değer sağlayacak ileri
görüşlü bir seminer programı bulunuyor. Avrupa Birliği 2030 hedeflerini birleştirmekte ve teknolojilerin
ve mevzuatın o zamana kadar
nasıl adapte olabileceğini ve geliştireceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya
koymaktadır. Refrigeration2030,
Avrupa Birliği’nin 2030 hedeflerini
ve teknolojilerin nasıl gelişeceği,

yasal düzenlemelerin, o zamana
kadar nasıl adapte edileceği konusunda detayları ortaya koyacak.
Uniclima Genel Sekreteri JeanPaul Ouin, “Amacımız, katılımcıları
endüstrimizin, ürünlerin ve yasal
düzenlemelerin 2030 yılına doğru
hangi yöne gittiği konusunda
bilgilendirmektir. Böylelikle gidişatı
göreceğiz, ama Eurovent Derneği
ile Uniclima arasındaki bu ilk ortak
etkinlik vasıtasıyla soğutma sektörünü etkileyen gelişmeleri eleştirel
bir şekilde yansıtmış olacağız”
diyor. Eurovent Derneği Genel Sekreteri Felix Van Eyken de konuya
ilişkin şunları söylüyor: “Eurovent
Derneği misyonu itibarıyla her
zaman üyelerimize ve sektörümüze
gelecekteki olası beklentiler ve
potansiyel gelişmeler hakkında
bilgi aktarır ve değişen bir Avrupa
ve küresel çevre için önceden
adapte olabilmelerine yardımcı
olmaya çalışır. Refrigeration2030
ile vizyonumuzu sektörümüzün
kilit uzmanlarıyla birlikte doğrudan yansıtmayı hedefliyoruz.”
Detaylı program ve kayıt için www.
refrigeration2030.eu sitesini
ziyaret edebilirsiniz. Kayıt ücreti
60 Euro’dur. Kayıtlar, ilk 80 kişinin kaydından sonra kapanacak.

Refrigeration2030 Interclima+Elec
(7-10 Kasım 2017, Parc des Expositions, Paris) fuarı tarafından da
desteklenmektedir. Interclima+Elec
ticari binalarda ve konutlarda akıllı
çözümler, ısıl konfor, enerji verimliliği, yenilenebilir enerjili sistemler
konularında çözümleri ve çözüm
ortaklarını seçmek için sektörün
karar verici konumda olan uzmanları
ve uygulamacıları bir araya getiren
önemli bir platformdur.
1 Fransız Isıtma, Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Endüstrisi
Derneği
2 Fransız Soğutma, İklimlendirme ve
Çevre Ortaklığı
3 Fransız Soğutma Derneği
4 Fransız HVACR Mühendisleri Derneği
5 Fransız Perakende ve Dağıtım
Teknik Derneği

4. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması
Sonuçları Belli Oldu

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği (İSİB) tarafından düzenlenen
“4. İklimlendirme Sanayi Ürün ve
Mühendislik Tasarımı Yarışması”nın
ödül töreni 6 Nisan 2017 tarihinde
Antalya Kaya Belek Hotel’de
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gerçekleştirildi. İklimlendirme
Göker, Halit Akın Altınörs, Atakan
sektörünün önde gelen isimlerinin
Yenilikçi, Selim Adakul ve Naim
Özetci kazandı. Son olarak 10
katılımıyla gerçekleştirilen törende
bin TL’lik Üçüncülük Ödülünü ise
yarışmada ilk üçe giren proje
sahipleri ödüllerini İklimlendirme “Dönel Çarklı Dolaylı Evaporatif
Soğutma Sistemi Uygulaması”
Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim
isimli projenin sahibi Sena Özlem
Kurulu Başkanı Salih Zeki Poyraz’ın
elinden aldı.
Arıca kazandı. Ödül kazanan tasaYarışmada 25 bin TL’lik İSİB Büyük
rımlar Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Halit
Ödülünü “Modüler Akıllı Mini
Turgut Salaçin, Zeki Özen, Prof. Dr.
Buzdolabı” isimli projeleri ile Esra
Atilla Bıyıkoğlu, Prof. Dr. Macit
Kıygın, Ferah Yıldırım ve Bülent Toksoy, Prof. Dr. L. Berrin Erbay,
Doğan kazandı. 15 bin TL’lik İkin- Dr. Murat Çakan, Bahadırhan Tari,
cilik Ödülünü “Yoğunlaştırıcılı Isı
Akın Kayacan, Ersin Gökbudak,
Depolu Havalı Güneş Kolektörü ve
Serdar Elçe, Saim Kırgız, Mehmet
Paneli Tasarımı” isimli projeleriyle
Arik ve Mehmet Durmaz tarafınİlhan Ceylan, Mehmet Tolunay
dan seçildi.

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Mesleki ve Teknik Eğitim
Çalıştayı Düzenlendi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Türkiye İklimlendirme
Meclisi Mesleki ve Teknik Eğitim
Çalıştayı, 17 Mayıs 2017 tarihinde
TOBB’un İstanbul Hizmet Binası’nda
düzenlendi. Ulusal mesleki ve teknik
eğitimin her boyutuyla incelendiği
çalıştayın açılışında konuşmacı
olarak MYK Yönetim Kurulu ve
Kurum Başkanı Adem Ceylan, MEB
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
Ali Rıza Altunel, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı adına Pervin Doğan, İSEDA
adına TOBB İklimlendirme Meclisi
Üyesi Turhan Karakaya, İSEDA
adına TOBB İklimlendirme Meclisi
Üyesi Uğur Otaran ve Daikin adına
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi
Üyesi Zeki Özen yer aldı. Çalıştayın
moderatörlüğünü TOBB Türkiye
İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki
Poyraz üstlendi. Üç ayrı masada
düzenlenen Çalıştayda; iklimlendirme sektöründe satış sonrası ve
uygulama hizmetleri yürüten firmaların sürdürülebilir gelişmelerinin
sağlanması için yapılması gerekenler
tartışıldı. Birinci çalıştayda “Mesleki
ve Teknik Eğitimde Sektörel Destekler ve Mevzuat ile ilgili Kolaylıklar” konusu İSEDA Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Gökmen Uzun
moderatörlüğünde, ikinci çalıştayda
“Eğitim Akreditasyonunda Son
Gelişmeler ve Kişisel, Kurumsal
Yetkinlikler Nelerdir?” konusu TOBB
Türkiye İklimlendirme Meclisi Üyesi
Uğur Otaran moderatörlüğünde,
üçüncü çalıştayda ise “Servis ve
Uygulamada Sürdürülebilir Gelişme
ve Hedeflenen Sonuçlar” konusu
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi
Üyesi Turhan Karakaya moderatörlüğünde tartışıldı. Çalıştay sonunda
sektörün ihtiyaçları göz önüne
alınarak hazırlanacak rapor, kamu
kurum/kuruluşları ile paylaşılacak
ve raporun milli eğitim programına
dahil edilmesi sağlanacak.

TOBB ile MYK arasında
“İklimlendirme Alanı Ulusal
Yeterlilik Hazırlama İşbirliği
Protokolü” imzalandı
Çalıştayda

TOBB

ile

Mesleki

Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında
“İklimlendirme Alanı Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü”
imzalandı. İmza töreninde konuşan
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk
Öztürk, “TOBB bünyesinde çalışmalarını yürüten Türkiye sektör
meclisleri, kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarını aynı çatı altında
bir araya getiren, sektörel gelişmeler ve sorunların değerlendirildiği,
ortak aklın sektör ve ülke menfaatleri çerçevesinde oluşumunu sağlayan yapılardır” dedi. Öztürk, TOBB
Türkiye İklimlendirme Meclisi’nin
Avrupa’nın üretim merkezlerinden
biri olan Türkiye iklimlendirme
sektörünün önde gelen firmaları,
dernek temsilcileri ile sektörün
tüm paydaşlarını kapsayan en üst
temsilcisi konumunda olduğunu
söyledi. İklimlendirme Meclisi’nin,
iklimlendirme sektörünün gelişimine
ve ülke ekonomisine önemli katkı
sunmayı amaçlayan projeler yürütmekte olduğunu belirten Öztürk,
iklimlendirme sektörünün ihtiyacı
olan nitelikli ve yetişmiş iş gücü ihtiyacının karşılanmasının meclisin en
önemli projeleri arasında yer aldığını
ifade etti. Öztürk, şu açıklamalarda
bulundu: “Bireylerin mesleğini başarıyla icra etmesine ve bunun ölçümüne imkân tanıyan ve sektörde
bilgi ve beceri sahibi kişileri yetkinlik
olarak farklı bir yere taşıyacak olan
Ulusal Yeterlilik Hazırlama sürecine
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi
olarak talip olduk. Sağ olsun Mesleki
Yeterlilik Kurumumuz da bizi bu

iş ile görevlendirdi. Bu vesile ile
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme
Merkezleri’nden (MEYBEM) bahsetmek isterim. Tehlikeli ve çok tehlikeli
mesleklerde yaşanan ölümlü iş kazalarının artması üzerine, TOBB olarak
elimizi taşın altına koyarak MEYBEM
merkezlerini kurduk. 2015 yılının
aralık ayında yetki alan MEYBEM 1,5
yılda 20 binden fazla bireyin sınav
ve belgelendirme sürecinde görev
aldı. Özellikle inşaat, metal, makine
ve asansör mesleklerinde 63 ilde
sınav ve belge hizmetini kurumsallaştırmayı başardık. 19 meslekte
devam ettiğimiz süreç, Mesleki
Yeterlilik Kurumumuzun da izni ile
önümüzdeki ay 33’e yükselecek.
Hedefimiz tehlikeli ve çok tehlikeli
mesleklerin tamamına sınav ve belgelendirme hizmeti vermek.” MYK
Başkanı Adem Ceylan ise özellikle
tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde
belge zorunluğu getirilmesinin
finansman açısından önem arz ettiğini vurguladı. Ceylan, “Protokolün
başta iklim, iklimlendirme sektörü
olmak üzere bütün sanayi alanında
üretim, etkinlik ve verimliliğe
rekabet gücünü artırmasında katkı
sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
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ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

MIT Enerji Kullanım Verilerini İçeren Web Sitesini
Öğrenci ve Öğretim Üyelerine Açıyor

Cambridge, Mass., A.B.D. — MIT
kampüs içindeki enerji kullanımı ve
karbon yayımı verilerini içeren beta
formatındaki web sitesini yayına
soktu. “Energize_MIT ” ismindeki
sitesi MIT öğrencileri, öğretim üyeleri,
araştırmacılar ve ilgili kurumlara
karar almalarında yardımcı olmak
için hizmet verecek. Site bir dizi grafik

görüntüleme aracılığıyla kampüs içinde
yer alan bina bazında elektrik, doğal
gaz, fuel-oil, buhar ve soğutma suyu
kullanımının yanısıra enerji kullanımı
yüzünden ortaya çıkan sera gazı salımı
detaylarını yayınlıyor. Site bunlara ek
olarak, kullanıcılara, her 15 dakikada
bir kaydedilen bazı verileri tablo olarak
indirme fırsatı da sağlıyor.

Hindistan Hükümeti Hızla Artan Klima Kullanımını
Azaltmak İçin Önlemler Alıyor
bir peşinat yükü altına girmeden yüksek
verimli yeni klimalarla değiştirmesi için
kolları sıvadı.
Klima sahipleri masrafları iki ya da üç
sene içerisinde sağlanan enerji verimliliği yoluyla ortaya çıkan tasarrufla geri
ödeyebilecekler.
Yeni Delhi, Hindistan — Hindistan
çapında evlerin şimdilik sadece %6’sı
klima kullanıyor. Öte yandan, yükselen
hayat standartlarına bağlı olarak klima
satışları ülke bazında yıllık olarak %1015 artış gösteriyor.
Hindistan’ın klima pazarındaki bu hızlı
genişleme enerji ve çevre konularında
bazı kaygıların artmasına neden oluyor.
Sorunların azaltılması için, Hindistan
Enerji Verimliliği Kurumu (EESL) klima
kullanıcılarının eski klimalarını herhangi
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Google Veri Merkezi’nin
Suyla Soğutulması
Konusunda Yaşanan
Savaş

Goose Creek, Güney Carolina, A.B.D.
— Google’ın Güney Carolina’da bulunan
veri merkezi bugünlerde büyük bir tartışmanın konusunu oluşturuyor. Google
merkezin soğutulması için Charleston
kasabasında bulunan akiferden günde
5680 ton su çekme izni için başvuruda
bulundu.
Kasaba sakinleri, çevre korumacıları
ve su tedarik kuruluşlarının yetkilileri
su yatağından sürdürülebilir olarak
çekilecek su miktarı konusunda şüpheci
davrandıklarından, Google’ın bu girişimine karşı çıktılar. İzin çıkarsa Google
Charleston ve çevresindeki üç kasabada
en fazla su kullanan üç kurumdan birisi
haline gelecek. Hâlihazırda bölgenin
kullanımı için akiferden belediyeler,
endüstri ve özel kullanıcılar günde 41600
ton su pompalıyor. Pompalanan su akifere sızan sudan daha az olduğundan
söz konusu kuyulardaki basınç hızla
azalıyor. Güney Carolina Sağlık ve Çevre
Dairesi Google’ın başvurusunu 2017’nin
Haziran ayında karara bağlayacak.

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

HVAC Expo, 4.Uluslararası Isıtma Soğutma Klima, Tesisat,
Su Şartlandırma ve Yalıtım Fuarı
14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Irak’ın Erbil Kentinde yapılacak.
Irak Hvac Expo, Uluslararası
Isıtma, Soğutma, Klima, Tesisat,
Su Arıtma ve Yalıtım Sergisi,
Irak, Türkiye, BAE, Çin, Ürdün,
İtalya, Belçika, İngiltere, ABD,
Malezya dahil 11 farklı ülkeden
83 uluslararası markayı bir araya
getirdi. Bin önceki fuarı
Hindistan’dan 9.700 kişi ziyaret
etti. Irak Hvac Expo, Elan Expo ve
Atılım Fuarları tarafından Erbil
Uluslararası Fuar Alanı’nda
düzenleniyor.
Büyüme hızı %8 olan ve dev
yatırım projeleri bulunan Irak’ta
düzenlenen bu fuara 90’ı aşkın
katılımcı firma ve 10.000’i aşkın
ziyaretçi kaydedilmesi
bekleniyor. Fuarda aynı zamanda
450’ye yakın B2B iş görüşmesi
organize ediliyor.
Not: Son birkaç yıldır bölgede

inşaat sektöründe güçlü bir
büyüme yaşandığı görülüyor.
Yalnızca göçe bağlı nüfus
artışının Erbil’de %4.5,
Süleymaniye’de %9.4 olduğu
tahmin ediliyor. Sonuç olarak,
bölgede altyapı ve inşaat
ekipmanlarına süratle ihtiyaç
duyuluyor. Konut ve işletmelerin
hızla genişlediği alanlarda
hastaneler, okullar, konutlar,
konutlar ve diğer kurumlara da
gereksinim duyuluyor. Irak’ın
şimdilerdeki yeniden yapılanması
HVAC sektörü için de büyük bir
talep yaratıyor. Irak hükümeti,
kalkınma planının bir parçası
olarak 1 milyon yeni konut inşa
etmeye karar vermişti ve bu
konut binalarının %85’inin ise
özel sektör tarafından
yürütüleceği tahmin ediliyor.

2017 ASHRAE Building Performance Analysis Conference
27-29 Eylül 2017 tarihlerinde ABD’nin Atlanta kentinde yapılacak.
Önceden ASHRAE Enerji
Modelleme Konferansı olarak
bilinen 2017 ASHRAE Yapı
Performans Analizi Konferansı
hakkında organizasyon yöneticisi
Dennis Knight şu bilgileri veriyor:
“Bu konferans modelleme ve
simülasyonun tasarım yönünü ele
almaktadır. Konferansın amacı,
uygulayıcılara, yüksek
performanslı, düşük enerji tüketen,
çevreye duyarlı ve sorumlu, güvenli
ve sağlıklı binaları planlamak,
tasarlamak, inşa etmek ve
işletmek için gereken en güncel ve
en iyi uygulamaları, iş akış
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süreçlerini sunmaktır”.
Teknik program, 16 oturum ve 41
sunumdan oluşuyor. Oturum
başlıklarından bazıları;
Performansın Kalıcılığı:
Kullanım Sonrası Verilere Sahip,
Modelli ZNE Projelerinden
Öğrenilen Dersler, HVAC
Mühendislik İş Akışı’nın BIM
Çalışma Ortamına
Entegrasyonu, Bina Performans
İyileştirmesini Doğrulamak İçin
Mevcut Bina Modellemesi ,
Performans Modelleme ve
Tasarım: Analizin Tasarım
Sürecine Etkisi Nasıl Olabilir?

(Şimdilik...)
Tüm yalıtım dünyası için gelecek yeniden yazılıyor.
Çünkü biz, Avrupa ve Uzakdoğu arasındaki bölgede yer alan
en büyük ve en modern yalıtım üssünü kurduk.
100 Milyon TL’lik yatırım ile 75.000 m2 alana sahip teknoloji harikası
yeni tesisimizin gücüyle, 4.000 çeşit yalıtım malzemesini
75 ülkeye ihraç etmeye hiç durmadan devam ediyoruz.
Biz ODE’yiz. Bu gurur bizim, bu gurur tüm Türkiye’nin.

www.ode.com.tr
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Yeni-Eski Soğutucu Akışkan
Endüstriyel Soğutma
için Karbondioksit
Donald L. Fenton, PhD., P.E., ASHRAE Ömür Boyu Üyesi
Bu makale ASHRAE Journal’ın Ağustos 2016 sayısında yayımlanmıştır.
Telif Hakkı 2016 ASHRAE. ASHRAE Journal hakkında daha fazla bilgi
için www.ashrae.org‘u ziyaret ediniz.

Karbondioksit (CO2), ilk olarak 1850’de Alexander Twinning tarafından Birleşik Krallık’ta patentlenmiş sonrasında
da burada iklimlendirme ve denizcilik uygulamalarında
kullanılmış eski bir soğutucu akışkandır. 1930’larda başlayan CFC, HCFC ve HFC sentetik soğutucu akışkanlarındaki
gelişmelerle CO2 popularitesini yitirdi ve 1960’larda
tamamen kayboldu. Sonrasındaki iki onyıl CFC ve HCFC
soğutucu akışkanlarının kendi kayboluşlarına neden
olması muhtemel dünyanın üst atmosferik ozon tabakasını bir miktar yok ettiği deneysel olarak belirlenmiştir [1].
Bu sonuçlara cevap olarak, birçok ülke bu CFC ve HCFC
soğutucu akışkanlarının, ozon tabakasının yeniden doldurulmasına izin verecek uygun bir zaman dilimi içinde,
üretimini durdurma konusunda anlaşmışlardır. İkinci ve
dördüncü düzenlemeleri CFC ve HCFC soğutucu akışkanları ile ilgili olan bu anlaşma Montreal Protokolü olarak
bilinir [2-3]. Aynı zamanda Lorentzen [4-5] CO2’i CFC ve
HCFC soğutucu akışkanları için bir alternatif soğutucu
akışkan olarak önermiştir.
CO2’nin yeniden gündeme gelmesinin ardından, uygulamalar ilk önce mobil iklimlendirme ve ısı pompalı su
ısıtıcılarında görülmüştür. CO2’nin bir ısı transferi akışkanı
olarak, bir kaskat soğutma sisteminde düşük sıcaklık
soğutucu akışkanı olarak veya tek başına bir soğutucu
akışkan olarak kullanılmasını içeren diğer uygulamalar
peşi sıra takip etmiştir. Kuzey Amerika’da 150’den fazla
süpermarkette transkritik ve diğer CO2 sistemleri çalışmaktadır [6] ve bir çoğu planlanmakta olan 70’den fazla
NH3-CO2 endüstriyel kritikaltı kaskat sistemler çalışmaktadır [7].
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Transkritik soğutma çevrimleri, soğutucu akışkanın
süperkritik akışkan olarak isimlendirildiği ve yoğun bir
gaz gibi davrandığı soğutucu akışkanın kritik noktasının
üzerindeki koşullarda CO2 gaz soğutma (ısı atımı için
yoğuşmanın yerine) gerektirir [8]. Tersine, kritikaltı
soğutma sistemleri faz değişimi, yoğuşmanın olduğu
kritik noktanın altındaki koşullarda çalışır. Bu makalenin
odağı CO2’nin bir soğutucu akışkan olarak kullanıldığı
endüstriyel soğutmadır.
CO2 doğal olarak meydana gelen bir maddedir; çünkü
dünya atmosferinde yaklaşık olarak 404 ppm’lik (v/v
hacmen) bir konsantrasyonda bulunur. Doğal soğutucu
akışkan olarak sınıflandırılan diğer maddeler amonyak, su,
hava ve hidrokarbonlardır ki hepsi doğal olarak oluşur.
Tablo 1. CO2 ve diğer soğutucu akışkanların fiziksel
özellikleri
R22
Doğallık

Hayır

Kimyasal Formül

CHClF2

Molekül ağırlığı

86.5

R507A

R404A

NH3

CO2

Hayır

Hayır

Evet

Evet

NH3

CO2

17

44

R125/143a R125/142a/134a
(50/50)
(44/52/4)
98.9

97.6

ODP

0.04

0

0

0

0

GWP

1790

4000

3700

<1

1

Kritik basınç (psia)

723.7

537.4

540.8

1643.7 1070

Kritik sıcaklık (°F)

205.1

159.1

161.7

270.1

87.8

Kaynama sıcaklığı (°F)a -41.5

-52.1

-51.2

-28

-109.1b

Donma sıcaklığı (°F)

-251.4

-

-

Yanıcılık

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Toksisite

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

ASHRAE Güvenlik Grubu

A1

A1

A1

B2L

A1

a 14.696 psia’da; b Süblimleşme

-107.8 -69.8

Atmosferdeki bilimsel çalışmalar dünya atmosferindeki
CO2’nin küresel ısınmaya önemli bir katkısı olduğunu
ortaya koymuştur. Atmosferik CO2 emisyonlarının önemli
kaynakları fosil yakıtlı elektrik üretim santralleri ve her tipte
aracı çalıştıran yanmalı motorlardır. Şu anda düzenlemeler
bir soğutma sisteminden salınabilecek CO 2 miktarlarını
sınırlamamaktadır.

karakteristiklerine karşın, NH3 toksisite ve orta düzeyde
yanıcılık gibi dezavantajlara sahiptir. Bu nedenler CO 2’yi
endüstriyel soğutma sistemlerinde birçok uygulama için
dikkate almaya değer bir soğutucu akışkan yapmıştır.

Bütün doğal soğutucu akışkanlar için ozon tahrip potansiyeli (ODP) sıfırdır. Bu soğutucu akışkanlar için küresel ısınma
potansiyeli de sıfır veya küçüktür. Karbondioksitin küresel
ısınma potansiyeli 1 (tanım gereği bu değere set edilmiştir)
iken tersine CFC ve HCFC soğutucu akışkanlarınınki 1000’i
aşmaktadır.

•

Şekil 1, CO2 ve NH3’ü de içeren bazı soğutucu akışkanlar için
doyma basıncına karşılık doyma sıcaklığının çizimidir ve aşağıda
belirtilenleri göstermektedir:
CO2 mutlak üçlü nokta basıncı 5.18 bar (75.1 psi) atmosferik basıncın üzerindedir.
• CO2’nin kritik nokta sıcaklığı tipik tasarım yoğuşma
sıcaklığından düşüktür.

Karbondioksitin fiziksel karakteristiği eşsizdir. Termodinamik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi, komponent tasarımı, sistem tasarımı ve işletim Tablo 1’de gösterilen CO2’nin
karakteristikleri ile sınırlanır. Karbondioksitin donma
noktasının (üçlü nokta) -56.6°C (-69.8°F) ve NH3’ün donma
noktasının -77.7°C (-107.8°F) olduğuna dikkat ediniz.
Buna karşın, CO 2 için kritik sıcaklık NH 3’ünkinden
oldukça düşük olup 31°C (87.8°F) iken NH 3 için 132.3°C
(270.1°F)’tır. Bu esnada CO2 için donma noktası (üçlü nokta)
NH3’ünkinden çok farklı değildir, CO2’in kritik sıcaklığı
önemli ölçüde NH3’ünkinden düşüktür.
Şimdilerde üretimi durdurulmuş bir HCFC olan R22,
endüstriyel sistemler için popüler bir soğutucu akışkan idi.
Sırasıyla, R507A ve R404A soğutucu akışkanları bir azeotrop
ve karışımdır ve her ikisi de HFC’dur. Bunların yüksek GWP’si
(küresel ısınma potansiyeli) soğutucu akışkan olarak bunların geleceğini belirsiz hale getirmektedir. İyi termodinamik

Doyma basıncı (psia)

Karbondioksitin Fiziksel Karakteristiği

Doyma sıcaklığı (°F))

Şekil 1. Bazı soğutucu akışkanlar için doyma basınçları ve
sıcaklıkları
MAYIS - HAZİRAN 2017
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kritik nokta

katı

sıvı

sıvı ve gaz

Basınç, P

gaz
katı

katı ve gaz

Entalpi, h
Şekil 2. CO2 için basınç-entalpi diyagramı

Şekil 3 ve 4, p-h (basınç-entalpi) eksenlerinde sırasıyla CO2
ve NH3 için doymuş sıvı ve buhar eğrilerini göstermektedir.
Bu iki grafik ve yukarıda bahsedilen özellikler CO2’i endüstriyel soğutmaya uygularken önemli ve pratik sonuçlara
sebep olmaktadır.

yoğunluğu yüksek olduğundan kompresörler küçüktür ve
buharlaştırıcılar iyi performansla işletilir. Bundan başka,
Şekil 1 incelendiğinde CO2 için basınç-sıcaklık eğrisinin
eğimi aynı sıcaklık değişimi için daha büyük bir basınç
değişimi göstermektedir. Bir başka deyişle, CO2’deki basınç
düşüşleri daha küçük sıcaklık düşüşlerine neden olmaktadır.
Örneğin, -42.8°C (-45°F)’de doymuş CO2 buharı 0.07 bar (1.0
psi)’lık bir basınç düşüşüyle 0.22°C (0.4°F) sıcaklık düşüşüne
karşılık gelir.
Buna karşın, -42.8°C (-45°F)’de doymuş NH3 buharı 0.07 bar
(1.0 psi)’lık bir basınç düşüşüyle yaklaşık 9 veya 10 kat daha
büyük olan 2.0°C (3.6°F) sıcaklık düşüşüne karşılık gelir. Bu
sonuçlar bir araya geldiğinde kritikaltı buhar sıkıştırmalı
soğutma çevrimleri için CO2’ye mükemmel özellikler vermektedir.
CO2 ile ilgili bir endişe, katı CO2’nin (kuru buz) basınç tahliye
vanasıdan çıkış tesisatı içinde buhar akışını bloke edecek
olası oluşumudur. Şekil 2 incelendiğinde CO 2 ters basıncının mutlak 5.2 bar (75.1 psi) üçlü noktadan daha küçük
olması kuru buz oluşumu ile sonuçlanacaktır.
Bir kompresörün deşarjına ya da bir sıvı seperatörünü
korumak amacıyla bağlanmış olan tahliye vanaları için katı
faza geçme riski, CO2 deşarjı bir çıkış kollektörüne bağlandığında minimize edilir. Tahliye vanalarının koruduğu
komponentler veya doymuş sıvı CO2 içeren tanklar dışarıya
yerleştirilmeli ve katılaşmayı önlemek için çıkış tesisatı
içermemelidir.

Basınç

CO2’nin bir düşük sıcaklık soğutucu akışkan (atmosferik
basıncın üzerinde düşük sıcaklıklarda), aksine NH3’ün
orta sıcaklıklı bir soğutucu akışkan olduğuna dikkat edin.
Sadece önemli özelliklerin gösterildiği karbondioksitin faz
diyagramı Şekil 2’de gösterilmiştir. Burada karbondioksitin
gizli ısısı doymuş sıvı ve buhar çizgilerinin arasındaki yatay
mesafe olarak gösterilmiştir. R-22 ile karşılaştırıldığında karbondioksitin gizli ısısının oldukça yüksek olduğu, NH3’ün
gizli ısısından yüksek olmadığı görülebilir. Buna ek olarak,
karbondioksitin basınç-entalpi diyagramı karbondioksitin
yüksek basınçlarda ve düşük sıcaklıklarda-eğrinin tepe
noktası (kritik nokta) sadece 31.0°C (87.8°F)’tır- bulunabileceğini göstermektedir.

CO2’in yüksek basıncından dolayı atmosferik hava ve suyun
sisteme girmesi mümkün değildir ve CO2’nin emme buhar

Entalpi

Basınç

Şekil 4. NH3 için basınç-entalpi diyagramı [10]

CO2 Buhar Sıkıştırmalı Çevrimler
CO2 Transkritik Çevrimi
Entalpi

Şekil 3. CO2 için basınç-entalpi diyagramı [10]
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Temel buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi soğutucu akışkanın bağlantılı tesisat vasıtasıyla komponentler arasında

Gaz soğutucu

Kompresör

Sönümleme
tankı

Buharlaştırıcı
Şekil 5. Transkritik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi
komponentleri

buharlaştırıcıların içinde oluşur. Şimdilik, hidratların oluşumunu önlemek için su içeriğinin 10 ppm (v/v) veya daha
az bir konsantrasyonda tutulması tavsiye edilmektedir [8].
CO2-NH3 Kaskat Çevrimi

Şekil 6. Transkritik sıkıştırmalı soğutma çevrimi için p-h diyagramı
taşındığı dört bileşenden oluşur. Şekil 5 bu komponentleri
ve bunların birbirine nasıl bağlandığını gösteren bir
şemadır. Şekil 6 çevrim hal noktalarının gösterildiği CO2’nin
p-h diyagramıdır. Gösterilen çevrim, ısı atım prosesinin
CO2’nin kritik basıncından yukarıda meydana gelmesi ve
olağan yoğuşma yerine “gaz soğutma” içermesi nedeni
ile transkritik bir buhar sıkıştırmalı çevrimdir. Şu anda, bu
çevrim süpermarketler gibi ticari soğutma sistemlerine
uygulanmaktadır.
Şekil 5’te gösterilen sönümleme tankı, bir devren çıkarma
sırasında CO2’nin basıncını sınırlandırır. Sistemin alçak tarafına yerleştirilen ve işletim sırasında sıvının drenaj olabilmesi için yönlendirilen tankın hacmi, ısınma üzerine sıvının
buhara flaş etmesi ile basınç artışını ortalama bir düzeyde
tutar. Diğer metotlar emniyet tahliye vanaları tarafından
basıncın tahliyesini ve sonraki yeniden doldurma veya
küçük bir yeniden yoğuşturma ünitesini içerir.
CO2 kullanan tüm soğutma sistemleri için su kirlenmesi
minimumda tutalmalıdır. Mevcut su; sıvı, buz ve/veya hidratlar (buz gibi görünen kristal katılar) olabilir. Buz ve hidratlar sistemin düşük sıcaklık tarafında özellikle genleşme
cihazlarının arkasında, toplayıcıların içinde, pompalarda ve

Önemli ölçüde büyük kapasiteler ile işletilen endüstriyel
soğutma sistemleri buharlaştırıcılar, kompresörler, yoğuşturucular, kontrol vanaları, tanklar, tesisat ve diğer ekipmanlar
için daha büyük komponent boyutları ile sonuçlanır. Kritik
noktanın üzerinde olduğunda CO2’nin yüksek basıncı nedeniyle endüstriyel soğutma sistemleri şimdilik CO2 basıncının kritik basıncın altında kaldığı üretilen komponentlerin
genellikle çalışma tasarım basıncında mevcut olduğu
kritikaltı çevrimler olarak tasarlanır. Kritikaltı çevrimler ile ısı
atımı prosesi gerçek yoğuşmanın olduğu buhardan sıvıya
faz değişimini gerektirir. Bu makalenin geri kalan kısmının
odağı endüstriyel soğutma alanında uygulamaları nedeni
ile CO2 kritikaltı buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleridir.
Endüstriyel soğutma sistemlerinde CO2 soğutucu akışkanı
ile ilgili genel referanslar ASHRAE-Soğutma Elkitabı’nı [9]

NH3 yoğuşturucusu

sönümleme
tankı

Kaskat
yoğuşturucu

NH3
kompresörü

CO2 buharlaştırıcısı
CO2
kompresörü
Şekil 7. Kaskat buhar sıkıştırmalı soğurma sistemi
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uygun bir sıcaklık farkı CO2’den NH3’e ısıyı transfer etmek
için gerekir ve genellikle 13.3°C (23.9°F) ve 12.2°C (21.96°F)
arasında tasarlanır, dengeleme ekipmanı ve işletme maliyeti Şekil 8’de gösterilmiştir.
Kaskat ısı değiştiricisi CO 2-NH3 kaskat sisteminin işletiminde oldukça önemlidir. CO2’nin NH3 tarafına sızmasını
önlemek zorundadır, eğer sızıntı meydana gelirse, sistemi
kapatması muhtemeldir. Sistemin kapanmasını önleme
yaklaşımları: izole edilmiş yedek ısı değiştiricilerini ve
sistem kapanmadan önce sızıntıyı tespit eden alarm sistemlerini içerir. Kaskat ısı değiştircisinin CO2 tarafında tasarım
basıncı yüksektir; yaklaşık olarak mutlak 41.4 bar (600 psi).
Kaskat ısı değiştiricisi için üç tipte ısı değiştiricisi uygundır:
kabuk-boru, plakalı ve kabuk-plakalı.
Kabuk-boru: Bu konfigürasyon kabul edilebilir bir
seçimdir, ama göreceli olarak yüksek NH3 şarjı ve büyük
izdüşüm alanı dezavantajları sıkıntı yaratmaktadır. Boru ve
boru bağlantı noktalarındaki sızıntı riskini azaltmak adına
kabuk-boru ısı değiştiricilerinin sızıntı için ilave bir bariyer
sağlayan çift borulu (konsantrik) tipleri mevcuttur.
Plakalı: Bu ısı değiştiricileri göreceli olarak daha küçüktür
ve sadece küçük NH3 şarjı gerektirir. Ek olarak, eğer bir
kaynak hatalı ise CO2’nin, NH3’ün içine sızmayacağı bir
konfigürasyona sahiptir. Yüksek CO2 tasarım basıncı nedeni
ile tamamen kaynaklı konstrüksiyon gerekmektedir.
Kabuk-plakalı: Kısmen düşük bir NH3 şarjı, küçük izdüşüm alanı ve plakalı ısı değiştiricilerine göre daha düşük
maliyetleri bu ısı değiştiricilerinin özellikleridir. Plaka yığını
(içinde CO2’nin yoğuştuğu) NH3’ün içine daldırılmıştır, böylece oluşabilecek herhangi bir sızıntı CO2’nin NH3 tarafına
girmesine izin verecektir.

Şekil 8. NH3-CO2 kaskat soğutma sistemi için basınç-entalpi
diyagramı
ve IIAR (Uluslararası Amonyak Soğutma Enstitüsü) CO2
Elkitabı’nı [8] içerir.
CO2 kritikaltı buhar sıkıştırmalı çevrimlerde kullanıldığında
bir kaskat sistemin düşük sıcaklık devresinde veya en
yüksek CO2 basıncının ortalama olduğu bir ikincil soğutucu olarak ortaya çıkar. Her iki durumda da NH3, oldukça
azaltımış bir şarjla makina dairesinde sınırlandırılır.
Yüksek sıcaklık devresinin (5-6-7-8) NH3 kullandığı ve düşük
sıcaklık devresinin (1-2-3-4) CO2 kullandığı bir CO2-NH3 kaskat sisteminin şeması Şekil 7’de gösterilmiştir. Bir kaskat ısı
değiştiricisi ısıyı düşük sıcaklık devresinden yüksek sıcaklık
devresine transfer eder; bu hem bir evaporator hem de
bir yoğuşturucu gibi hizmet verir. Kaskat yoğuşturucuda
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Eğer bir sızıntı kaskat yoğuşturucunun yüksek CO2 basınçlı
tarafında meydana gelseydi CO2, NH3 içine sızardı ve
çelik için korozif ve amonyum karbamatı (H2NCO2NH4)
oluşturmak üzere kimyasal olarak tepkimeye girerdi. Eğer
amonyum karbamat meydana gelirse, bu, sistemi özellikle
filtreleri ve vanaları tıkar. Bu nedenle amonyum karbamatın
oluşumunu anlık olarak hisseden algılayıcıların kullanımı
otomatik izolasyon vanalarını kapatır ve tesis personeline
alarm verir, böylece kirlenme sistemin tamamına yayılmaz.
Neyse ki amonyum karbamat sıcak su ile yıkanabilir.
Şekil 9 bir ideal CO2-NH3 kaskat çevrimi ile bir ideal iki kademeli NH3 soğutma sisteminin karşılaştırmasının tahmini
performansını göstermektedir. “İdeal” aşağıdaki şartları
belirtir: yoğuşturucu çıkışında doymuş sıvı, buharlaştırıcı
çıkışında doymuş buhar, basınç kaybı yok ve tesisatta ısı
transferi yok ve kaskat yoğuşturucu için 0°C (0°F) yaklaşım
sıcaklığı. NH3 iki kademeli sistem, CO2-NH3 kaskat sistemi
ile -28.9°C (-20°F) ile -51.1°C (-60°F) arasında değişen

ideal kompresör verimleri,
yaklaşım sıcaklığı 0°F

buharlaşma sıcaklığı (oF)
Şekil 9. İdeal NH3 iki kademeli çevrim COP’si ile ideal CO2-NH3
kaskat çevrimi COP’sinin 0°F yaklaşım sıcaklığı ve farklı kaskat
sıcaklıkları için buharlaşma sıcaklığı ile değişimi

CO2-NH3 kaskat COP’si NH3 iki kademelininki yaklaşık
olarak -42.8°C (-45°F) buharlaşma sıcaklığında geçtiğini
göstermektedir. İşletme tecrübesine göre Toogood [11]
tarafından hazırlanan raporda, -28.9°C (-20°F) dondurucu,
-6.7°C (20°F) soğutucu, -50°C (-58°F) üflemeli dondurucunun
olduğu bir soğuk depolama alanında CO2-NH3 kaskat sistemi kullanımının soğutma için elektrik enerjisi tüketimini
iki kademeli NH3 sistemi ile karşılaştırıldığında %5.8 azalttığını göstermektedir. Arkasından Lynch [12] tüm Birleşik
Devletlerde işletilen 11 CO2-NH3 kaskat sistemi için benzer
sonuçları raporlamıştır.
İkincil Soğutucu Akışkan olarak CO2

buharlaşma sıcaklığı (oF)
Şekil 10. NH3 iki kademeli için çevrim COP’si ile CO2-NH3 kaskat için
çevrim COP’sinin gerçekçi kompresör verimleri kullanılarak kaskat
sıcaklığı 20°F ve yaklaşım sıcaklığı 8°F iken karşılaştırılması

buharlaştırıcı sıcaklıkları için, -23.2°C (-10°F), -17.8°C ve
-12.2°C (10°F) kaskat yoğuşturucu sıcaklıkları için, 0°C (0°F)
yaklaşım sıcaklığı için karşılaştırıldığında daha büyük bir
COP’ye sahiptir.
Kaskat sıcaklığının etkisinin düşük olduğu gözlemlenmiştir.
Yaklaşık -0.6°C (31°F)’de NH3 iki kademeli COP’si CO2-NH3
kaskat’a göre yaklaşık %10 daha büyüktür ve -51.1°C’de
(-60°F) %1 daha büyüktür. Şekil 10, COP’nin tahmin edilmesinde kaskat sıcaklığı ve kaskat yaklaşım sıcaklıklarının
sırasıyla -6.7°C (20°F) ve -4.4°C (8°F)’ta sabit tutulduğu, NH3
iki kademeli ve CO2-NH3 kaskat sistemleri için gerçekçi
kompresör verimlerini kullanır.

CO2’in bir buhar sıkıştırmalı sistemle birlikte ikincil akışkan

yüksek basınç
tankı

yoğuşturucu
yüksek
kademe
kompresörü

genleşme vanası
CO2 proses ısı
değiştiricisi

flaş tankı/
intercooler

düşü
kademe
kompresörü

genleşme
vanası
surge tankı

NH3 buharlaştırıcı
pompa

Şekil 11. CO2’nin ikincil soğutucu olduğu iki kademeli NH3 buhar
sıkıştırmalı sistem
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olarak kullanılması şematik olarak Şekil 11’de gösterilmiştir.
Bu durumda tüm soğutma kapasitesi, bir NH3 buharlaştırıcısında (sıvı chiller) ikincil soğutucu CO2’yi soğutan iki
kademeli NH3 soğutma sistemi tarafından karşılanır.
İki kademeli NH3 şarjı önemli ölçüde azalır çünkü dış
evaporatif yoğuşturucu haricinde sadece buharlaştırıcı,
yoğuşturucu, tesisat ve makine dairesindeki tanklarda
gerekmektedir. Buna karşın, eğer evaporatif yoğuşturucu
bir soğutma kulesi ve ısı değiştiricisi ile değiştirilirse bütün
NH3 şarjı makine dairesinde kalacaktır. Özellikle, Şekil 11
sıvının hem CO2 proses ısı değiştiricisine hem de dönüşüne
beslendiği bir pompalı sirkülasyonlu sıvı soğutma CO2
sistemini göstermektedir.
Alternatif olarak, CO2’nin CO2 proses ısı değiştiricisinde
buharlaştığı, ki burada bir buharlaştırıcı gibi hizmet vermektedir, buharı (ya da karışımın) NH3 buharlaştırıcısına
yoğuşma için geri döndürdüğü Şekil 12’de gösterildiği
gibi bir uçucu sıvı CO2 sistemi uygulanabilir, burada CO2
hal noktaları 10 ve 11 CO2 sıvıdan buhara dönüşümünü
ortaya çıkarmaktadır. Uçucu akışkanın avantajı azaltılmış
CO2 şarjıdır. CO2 buharlaştırıcısında kaynama, göreceli
olarak düşük sıvı özgül ısısı (2.1 kJ/kg [0.5 Btu/lb.°F]) yerine
CO2’nin buharlaşma gizli ısısını (330.3 kJ/kg [142 Btu/lb])
kullanır. Böylece uçucu bir sıvı sistemi buhara dönüştürerek
bir pound CO2 için 142 Btu (149 kJ) soğutma sağlar iken
tamamı sıvı olan bir sistem 5.6°C (10°F)’lik bir sıvı sıcaklığı
artışı ile ancak 11.6 kJ/kgCO2 ve 5 Btu/lbCO2 sağlar.

seperatörleri ya da hem mekanik ayrışma hem de birleştirici
elemanların kullanımına bağlı olarak kullanılabilir. Dikkat
edilmesi gereken nokta: vanalar ve kontrolcüler gibi komponentlerin yağsız çalışmaya uygun olması zorunluluğudur.
Değerlendirmeler
CO2 beş doğal soğutucu akışkandan birisidir ve geçen yirmi
yılda, özellikle endüstriyel sistemler için düşük sıcaklıklı
soğutmayla popularite kazanmıştır. CO2 bir kaskat veya
ikincil soğutucu soğutma sisteminde kullanıldığında
amonyak sistem şarjı yaklaşık %80 azalmaktadır ve bir
sızıntı veya dökülmenin sonuçlarının azaltılacağı makine
dairesi ile sınırlanmaktadır. Buna karşın, CO2 sorunsuz
değildir, bunlardan ikisi sistemin yüksek çalışma basıncı ve
sınırlı kullanışlı işletme sıcaklığı aralığıdır; -53.9°C (-65°F)’tan
26.7°C (80°F)’a. Üreticiler tekliflerine soğutucu akışkan olarak CO2’nin uygulanmasını desteklemek için yüksek basınç
komponentlerini ilave etmektedir. Süregelen iyi mühendislik tasarımları ve sanayi desteği ile CO2 bir endüstriyel
sistem soğutucu akışkanı olarak popularitesini artıracaktır.
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Şekil 12. Uçucu ikincil akışkan olarak CO2 için p-h diyagramı
Genel olarak yağlama yağı buharlaştırıcılar boyunca geçen
CO2 içinde mevcut değildir. Böylece, en büyük toplam ısı
transferi katsayısı sağlanır, iyi bir sistem performansı ile
sonuçlanır. Yağsız pistonlu kompresörler CO2 ile kullanım
için uygundur. Yağlı pistonlu veya vidalı kompresörler yağ
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MAKALE

Buz Pistleri için CO2
Soğutma Sistemlerinin
Gelişimi
Jörgen Rogstam, ASHRAE üyesi

Sektör, büyük olasılıkla yapay buz pistlerinin soğutulmasında bir değişimi tecrübe etmektedir. 1999 yılında
ikincil soğutucu akışkan olarak karbondioksiti (CO 2)
kullanan ilk buz pisti sistemi kurulduktan sonra, 2010’da
transkritik CO2 sistemi kullanan ilk buz pateni pisti yapıldı.
Bu makale buz pistlerinde CO2 kullanmanın arkasındaki
mantık ve bunu sağlayan teknolojinin gelişimi ele almaktadır.

40

Bu makale Ekim 2016’da ASHRAE Journal’da yayınlanmıştır. Tüm
hakları ASHRAE’ye aittir. Bu makale ASHRAE’nin izni olmaksızın
elektronik ya da yazılı olarak çoğaltılamaz ve/veya kopyalanamaz.
Daha fazla bilgi için www.ashrae.org ziyaret edilebilir.

özelliklere sahip maddeler üretmeyi öğrendi. Bugün,
R-22, Montreal Protokolü’ne göre terk edilmiş olmakla
birlikte, Kuzey Amerika’daki pek çok buz pateni pistinde
hala kullanılmaktadır. EPA’nın kabul edilebilir ikame maddeleri listesi2 soğutma endüstrisinde birçoklarını doğal
soğutucu akışkanlara doğru itecektir. Doğal alternatifler
arasında, buz pisti soğutması için yalnızca birkaç tanesi
uygun olup amonyak, hidrokarbonlar ve CO 2 normal
olarak düşünülebilir.

Buz pateni pistlerinin geçmişi ve gelişimi Martin tarafından “Buz Pistlerinin Evrimi”nde belgelenmiştir ve bilinen
ilk buz pistinin 1876’da Londra’daki Glaciarium olduğu
sonucu ortaya çıkmıştır. Teknik olarak “bakır borular yere
döşenmekte ve bir gliserin ve su karışımı eter ile soğutulduktan sonra dolaştırılır” olarak açıklanmıştır. Akışkanlar
farklı olmasına rağmen çoğu modern buz pateni pisti
benzer şekilde tarif edilebilir.

Endüstriyel soğutma sektöründe (buz pateni pistleri de
dâhil), amonyak onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Son zamanlarda, ticari sektör başta olmak üzere
birçok uygulamada CO2’nin soğutucu akışkan olarak
kullanımına olan ilgilinin arttığını görüyoruz. Endüstriyel
sektördde mevcut olan bu ilginin ticaret için de önemli
ölçüde uygulamaları olacaktır.

Soğutucu Akışkanlar

Soğutma Endüstrisinde Karbondioksit

19. yüzyılda başlayarak soğutma tarihinin ilk zamanlarında yalnızca doğal akışkanlar mevcuttu. 20. yüzyılın
başlarında kimya bilimi, R-12 ve R-22 gibi daha uygun

CO2’nin geçmişi iki döneme ayrılabilir. İlk dönem, sistemlerin 19. ve 20. yüzyıllarda nasıl geliştiğini ve geliştirildiğini açıklayan Bodinus3 tarafından iyi tanımlanmıştır. Bu
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Arena Marcel Dutil, Les Coteaux, QC, Kanada bir transkritik CO2 soğutma sisteminin kullanıldığı dünyanın ilk buz pistidir.

çağın bitmesini sentetik soğutucu akışkanların tanıtılması
ve yerini alması nedeni ile 1950’lerde CO2’ye olan ilginin
fiilen kaybolmasına bağlamıştır (Şekil 1).

ikinci dönemini başlattı. CO2 teknolojisinin farklı uygulamalarda nasıl kullanılabileceğini araştırdı ve birçok makale
yayınladı. 1993’te CO2’nin ideal soğutucu akışkana yakın
olduğunu belirtti. CO2 ile ilgili ele aldığı konulardan birisi
ısının nasıl geri kazanabileceği ve ilaveten prosesi optimize
etmek için ilgili kontrol stratejileri idi.
Karbondioksitin Özellikleri
Karbondioksit, diğer doğal alternatiflerle karşılaştırıldığında teknik avantajlar sağlayan doğal, yanıcı olmayan
ve toksik olmayan bir maddedir. Toksiklik ile ilgili olarak
Uluslararası Mekanik Stadart (IMC) ve Avrupa Birliği’ne ait
EN 378 gibi standartlar CO2’yi bir soğutucu akışkan olarak
kullanmak için belirli güvenlik önlemlerini uygulamaya
zorlar.

Şekil 1. 20. yüzyılın başlarından CO2 sistemleri için bir
reklam
1980’lerin sonunda Norveçli profesör Gustav Lorentzen,
CO2’yi tekrar kullanma fikrini ortaya attı ve bu CO2’nin

CO2 ile ilgili zorluk, yaklaşık 74 bar (1070 psi) bir mutlak
basınçta 31°C (88°F) kritik noktaya sahip olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Kritik noktanın üzerindeki koşullarda, sıvı ile buhar arasındaki fark kaybolur ve yoğuşma
meydana gelmez. Uygun tasarımla CO2 sistemleri birçok
uygulamada iyi verim ve düşük maliyet sunar.
MAYIS - HAZİRAN 2017
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Kritik nokta (31 °C)

gibi bir CO2 çözümüne öncülük etmiştir. 2004
yılının sonlarında devreye giren İsviçre piyasası,
ısı geri kazanımını içeren transkritik CO2 sistemlerinden oluşuyordu6.

basınç

Isı Geri Kazanımı

dış ortam

Mahal ısıtması, şebeke suyu ısıtması ve yeniden
yüzeylendirme suyu vb. için buz pisti soğutma
sistemlerinden ısı geri kazanımı kavramı
yaygın olarak bilinmektedir. Bu ya pasif olarak
basitçe mevcut ısının kullanımıyla, çoğunlukla
kızgınlık giderimi olarak ya da aktif olarak atılan
ısının ilgili sıcaklığını yükseltmek için kollektör
entalpi
basıncının kontrol edilmesiyle uygulanmaktadır.
Şekil 2. Transkritik CO çevriminin p-h diyagramında şematik olarak göstermi
Çoğu soğutma sistemleri, çoğunlukla kullanım
(www.ipu.dk)
suyu için yeterli olan 60°C (140°F) civarındaki
sıcaklıklarda atılan ısının bir kısmını sağlayabilir
ve geri kalanı daha düşük sıcaklıklarda mahal ısıtma ve kar
Transkritik Çözümler
eritme için sağlanabilir.
Transkritik çalışma modu önemlidir, çünkü çoğu modern
CO2 sistemi bu şekilde çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Aynı prensip, CO2 için de geçerlidir; tek fark, kritik noktanın
üzerinde çalışırken kollektör basıncının optimizasyonu
Transkritik terim kritik noktaya işaret eder. Soğutma
ile ilgili bazı başka gereksinimlerin olmasıdır. Bu çalışma
çevrimi, CO2 için benzersiz olan, kritik noktanın üstünde
modu ve ilişkili kontrol Lorentzen4 tarafından tarif edilmiş
ve altında çalıştığı zaman, transkritik olarak adlandırılır ve
ve daha sonra Madsen7 tarafından gösterilmiştir. Çevre
Şekil 2’de görülebilir.
havası sıcaklığı kış boyunca düşük olmasına rağmen, kollektör basıncı, ısıyı kullanılabilir bir sıcaklıkta geri kazanmak
Ticari Uygulamalar
için soğutma prosesinin çalışmasında ne kadar gerekiyorsa
bunun üstüne yükseltilir.
Sawalha5, doktora tezinde transkritik bir CO2 sisteminin
İskandinav ülkelerinde ilk kurulumunun 2003 yılında
CO2 Buz Pistleri - Birinci Nesil
Danimarka’da gerçekleştiğini ve bunu 2004 yılında iki İsveç
kurulumunun izlediğini belirtmiştir. Transkritik CO2 piyaSon yıllarda inşa edilen buz pistleri, ikincil bir soğutucu
sasının alanının öncülerinden biri Linde Kältetechnik’tir
akışkanın kullanıldığı dolaylı sistemlere sahiptirler. Sek(güncel adı Carrier Refrigeration) ve Şekil 3’te gösterildiği
törde genellikle kullanılan ikincil soğutucu akışkanlar,
kalsiyum klorür, propilen glikol, etilen glikol ve
makismum
daha yakın zamanda karbondioksittir.
basınç

depo

makine dairesi

Hem propilen hem de etilen glikol nispeten
çevre dostudur ancak uygun olmayan özellikleri yüksek pompalama gücüne ve sistemin
düşük perfomansına yol açar.

LT soğutma noktaları
MT soğutma noktaları

Şekil 3. 2004 yılından Linde Kältetechnik’in transkritik CO2 sistemine ait şematik
bir gösterimi5
42
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Bir tuz olan kalsiyum klorür, glikollere göre
pompalama gücü açısından daha iyi verimlilik
sunar ve en azından Avrupa’daki buz pistlerinde halen en yaygın çözümdür. Kalsiyum
klorür, korozyon gibi pratik zorlukları bulunmaktadır ve CO2 veya amonyak-su karışımı
lehine popülerliğini kaybetmektedir. CO2, ikincil bir soğutucu olarak kullanıldığında, düşük
pompalama gücü nedeniyle ilginç avantajlar
sunar. Kalsiyum klorür ile karşılaştırıldığında,

1.0 Soğutucu Akışkan
Sirkülasyonu
1.1 Sürücü motorlu
kompresör
1.2 Yoğuşturucu
1.3 Genleşme vanası
1.4 CO2 Yoğuşturucu

2.0 CO2 devresi
2.1 CO2 tankı
2.2 CO2 pompaları
2.3 CO2 dağıtıcı
2.4 CO2 boru şebekesi
2.5 CO2 kollektörü
2.6 CO2 sıcaklık kontrolü

3.0 Soğutma suyu devresi
3.1 tekrar soğutma tesisi
3.2 soğutma suyu pompaları
3.3 soğutma suyu oluğu
4.0 Elektrik mühendisliği
4.1 kontrol kabini

Şekil 4. 1999 Dornbirn buz pistinin amonyak-CO2 şeması9

pompalama gücü bakımından %10 daha az güç gerektirir8.
Öte yandan, sistem çalışma basıncı yüksek olduğundan
pistin taban boru sisteminin basınca dayanacak şekilde
metalden yapılması gereklidir.
Herhangi bir birincil soğutucu akışkan ile kombinasyon
halinde CO2’yi ikincil soğutucu akışkan olarak kullanan
buz pistleri burada “birinci kuşak” olarak anılacaktır. Pompa
sirkülasyonlu CO2’yi bir ikincil soğutucu akışkan olarak
kullanan ve ana soğutucu akışkanı amonyak olan 1999’da
kurulmuş ilk buz pisti Avusturya’daki Dornbirn’dir. Sulzer
(bugün Axima) sistem tasarımcısıydı ve bilgi formunda sistemi tanıtmıştır10. Şekil 4, amonyak ve CO2 esaslı sistemin
temel bileşenlerini göstermektedir.

Şekil 5. CO2 ’nin ikincil soğutucu akışkan olduğu 2006’da kurulan
Backavallen buz pisti

Avusturya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Japonya ve İskandinavya’daki şirketler ve Axima 1999 yılından sonra hem yeni
yapılan hem de yenilenen pistlerde CO2’yi ikincil soğutucu
olarak kullanmaya devam ettiler. 2015’te ikincil soğutucu
akışkanı CO2 olan bilinen 56 buz pisti mevcuttu. Kurulum
maliyetini düşüren gelişmedeki bir adım, pistin tabanında
bakır boru kullanmaktı. 2004 yılında bir İsveç projesinde
bu çözüm araştırıldı ve 2006’da Backavallen buz pistinin
inşasıyla sonuçlandı11. Backavallen buz pistinde bulunan
amonyak kompresörleri ve CO2 pompa modülü Şekil 5’te
görülebilir. 15 başka pist tabanı bu bakır boru teknolojisiyle 2006’dan 2015’e kadar yapıldı.
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7. yedek yoğuşturucu ünitesi,
8. ısı değiştiricisi,
9. sıcak su ısı geri kazanım pompası,
10. çift duvarlı ısı değiştiricisi,
11. genleşme tankı,
12. sıcak glikol ısı geri kazanım dağıtım pompası,
13. sıcak glikol ısı geri kazanım sirkülasyon pompası,

buz çukuru/yeraltı ısıtma

H-3: ana giriş ısıtma
H-4: soyunma odası ısıtma
H-5: Taze hava ısıtma
H-6: XXX ısıtma

1. Kompresörler,
2. yağ seperatörü,
3. ısı değiştiricisi CO2/glikol,
4. dış ortam gaz soğutucusu,
5. düşük basınç sıvı tankı,
6. pompa,
7. yedek yoğuşturucu ünitesi,

H-1: buz pisti ısıtma

MAKALE

buz pisti

sıcak
glikol
tankı
500 Gal.

sıcak su
tankı
800 Gal.

Su girişi

Şekil 6. Arena Marcel Dutil’de kurulan transkritik CO2 sistemi St. Gedeon (Kanada) 201012
edecek kadar gelişmiş değillerdi. Bunun sonucunda bir
CO2’li buz pisti soğutma sistemi kapasite ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 15 kompresöre ihtiyaç duyarken
tipik bir amonyak sistemi sadece iki kompresör kullanırdı ki
bu, CO2 sisteminin pahalı ve pratik görünmemesine sebep
oldu. Bu durum, potansiyel avantajlar bilinmesine rağmen,
buz pisti uygulamalarında bu teknolojinin nispeten geç
girişine katkı sağladı.

Şekil 7. CO2’yi birincil soğutucu akışkan olarak kullanan ısı geri
kazanımlı bir indirekt buz pisti soğutma sistemi14

Birincil Soğutucu Akışkan CO2 - Direkt Sistemler
Şimdiye kadar tartışılanların ışığında buz pisti uygulamasında birincil soğutucu akışkan olarak CO2’nin kullanılması
doğal bir sonuç gibi görünüyor. Birincil soğutucu akışkan
olarak CO2 kullanan buz pistlerindeki sistemlere “ikinci
nesil” olarak atıfta bulunuyoruz. 1999’da Dornbirn buz
pistindeki evrimleşen pompa sirkülasyonlu CO2 sistemleri
ve buna paralel olarak gelişen ticari sektördeki transkritik
CO2 sistemlerinin birleşeceği barizdi. 2000’lerin başında,
kompresör soğutma kapasiteleri açısından transkritik CO2
sistemlerinin komponentleri henüz buz pistlerini inşa
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İlk bilinen CO2 transkritik buz pisti tasarımı Ocak 2006’da
Katrineholm kent buz pateni pisti için bir İsveçli müteahhit
tarafından önerilmişti12. Önerilen tasarım, 300 kW (85 ton)
soğutma kapasitesini karşılamak üzere 12 kompresöre
sahipti. Bu nedenle, Katrineholm sonunda İsveç’te ilk
öngörülen birinci nesil CO2 sistemini kurmayı seçti, bu
yüzden önerilen transkritik CO2 sistemi asla inşa edilmedi.
Bilinen ikinci transkritik CO2 buz pisti önerisi Danimarka’daki 2009 Gentofte buz pistinin genişleme projesidir;
bir alternatif öneri bir direkt transkritik CO 2 sistemini
içermekteydi. Buz pateni pisti genişleme projesi ertelendi
ve sonunda geleneksel indirekt amonyak çözümü seçildi.
İlk bilinen direkt ikinci nesil CO2 buz pateni pisti 2010
yılında yapılan Kanada’nın Québec St Gedeon’daki Arena
Marcel Dutil’dir. İlk kurulan ikinci nesil CO2 buz pateni pisti
olma özelliğine sahip olduğundan detaylıca belgelendi ve
ilgili makale Mart 2012’de ASHRAE Dergisi’nde yer aldı.13

Şekil 6, ilişkiyi ve Avrupa’da transkritik CO2 süpermarket
sistemlerinin pompa sirkülasyonlu CO2 sistemleri ile nasıl
kombine edildiğini göstermektedir. Sola doğru, sıvı tankı,
sistemin esasen pompa sirkülasyon bölümünü gösteren
“yeşil devreye” bağlanır. Doğrudan tankın altına, CO2’yi
zemine dağıtan pompalar yerleştirilmiştir. Sol alt bölümde,
mavi emme hattıyla sıvı tankına bağlı olan yedi kompresörden dördü görülebilir. Kırmızı çizgiler, kompresörden
ısı geri kazanım eşanjörü vasıtasıyla gaz soğutucusuna
kadar olan yüksek basınç kısmını göstermektedir. Simard13
tarafından belirtildiği üzere, enerji maliyetinde büyük
ölçüde ısı geri kazanımıyla açıklanabilen önemli bir azalma
kaydedilmiştir.
Dahası, buz kalitesinin çok iyi olduğu anlaşıldı, ki bu
genellikle daha kolay kontrol edildiklerinden dolayı direkt
soğutmanın potansiyel bir avantajıdır. Pist zemininde
CO2 sirkülasyonu nedeniyle tek bir buz pisti katmanı için
toplam şarj yaklaşık 2000 kg (4400 lb)’dir. Daha önce de
belirtildiği gibi, Avrupa Standartı EN378 gibi standartlar,
ilgili güvenlik çıkarımlarını ele alan ilişkili önlemleri belirtmektedir.
İndirekt Sistemler - Ana soğutucu akışkan CO2
CO2, indirekt buz pisti sistemlerinde kalsiyum klorür,
glikoller, vb. gibi bir ikincil soğutucu akışkanı soğutan
birincil soğutucu akışkan olarak da kullanılabilir. Bu çözüm,
enerji açısından biraz daha az elverişli olmasına rağmen,
bir soğutma sistemi retrofiti açısından hala ilginçtir. Buz
pistlerinde ikincil bir soğutucu ile birincil soğutucu olarak
CO2 kullanımı geçmişte önerildi ancak gerçekleştirilmeden
önce 2012’ye kadar sürecekti. Birincil soğutucu olarak
CO2 önerisi 2002’de Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu
el kitabındadır14 ve sonra Mayekawa15’dan bir patent
başvurusu yapılmıştır. Şekil 7’de, patent başvurusundaki
transkritik CO2 sistemi 20 numaralı kutu ve pist yüzeyi 4
numara olarak belirtilmiştir.
Yine de ilk indirekt CO2 buz pistinin kurulumu, Dollar des
Ormeaux, Quebec, Kanada’da kurulana kadar 2012 olacaktı.
Bu tesis, buz pateni pisti alanının yanısıra bir CO 2 buz
pateni pisti sisteminden geri kazanılan ısının bir yüzme
havuzu kompleksini ısıtmak için nasıl kullanılabileceğinin
ilginç bir örneğidir. Bu kurulum ASHRAE Journal’da açıklanmaktadır15. 2015 yılında ASHRAE Teknoloji Ödülleri’nde
Birincilik ile ödüllendirildi.
Değerlendirmeler ve Öneriler
Günümüzün transkritik CO2 buz pistlerinin temel sistem
ilkeleri ve işlevleri esas olarak geçmişteki direkt soğutma
sistemleri gibi çalışmaktadır. Aradaki fark basitçe soğutucu
akışkan seçimidir. Sonuçta, soğutucu akışkan amonyak,

R-22 veya CO2 ne olursa olsun, aynı sistem çözümleri ve
temel bileşenler uygulanmaktadır. CO2’nin buz pisti uygulamaları için uygun özelliklere sahip olması 2010’da Arena
Marcel Dutil’den birkaç kez potansiyel bir çözüm olarak
tanımlanmasına rağmen, neden bu kadar geç uygunlandığını anlamak zordur.
Cevabı bulmak için, doğal soğutucu akışkan alternatiflerinin tekrar kullanılmaya başladığı noktaya bakmamız gerekiyor. Daha önce de belirtildiği gibi, CO2’nin geri dönüşü
Prof. Lorentzen’in çalışmasıyla başladı ve geliştirilen ilk
uygulamalar 1990’ların başlarında otomotiv iklimlendirme
sistemleri idi. Bu yeni CO2 döneminin başlangıcında kompresör gibi bileşenler geliştirildi ve otomotiv sistemleri için
gereken oldukça küçük soğutma kapasitelerine uyarlandı.
Gelişmedeki bir sonraki aşama, ticari sektörün 1990’ların
sonunda CO 2’yi sistemlere adapte etmeye başladığı
zamandı. Öncelikle, kompresörler daha büyük soğutma
kapasitelerine adapte olmak zorundaydı, bu nedenle inşa
edilecek süpermarketlerde 10-20 kompresör vardı. Buz
pisti endüstrisi hala iki kompresörle çalışmaya alışkındı.
Çok sayıda kompresör kullanmak, kaçınılmaz olarak, sistemin maliyetini olumsuz bir şekilde etkileyecekti.
CO2’nin sanayi sektöründe genel kabul görmüş bir sistem
çözümü olabilmesi için tüm bileşenlerin daha yüksek
basınçlara izin verecek şekilde uyarlanması gerekiyordu.
Tasarımlar yeni olduğundan ve imal edilen parçaların sayıları az olduğundan fiyat genellikle yüksekti. Sistemler daha
popüler hale geldiğinde/yaygınlaştığında ve tasarımlar
daha da optimize edildiğinde fiyatlar düştü.
Sistem performansı ve maliyet bakımından kompresör
hayati bir bileşendir. Bu nedenle, gelişimin, bir tek katmanlı
buz pistini sürüdürebilmek için gerekli kompresörlerin
sayısı bakımından gösterilmesi konuyla ilgilidir. 2006’da ilk
transkritik öneride12 300 kW (85 ton) soğutma kapasitesini
karşılamak için 12 kompresör gerekmekteydi. Marcel Dutil
Arena 2010 yılında inşa edildiğinde 317 kW (90 ton) soğutmaya karşılık gelen yedi adet kompresör kullandı.
Yakın zamanlarda İsveç’teki bir CO2 buz pisti projesinde,
belirtilen 250 kW (71 ton) soğutma kapasitesini karşılamak
için dört kompresör kullanmaktadır. Bu rakamlar, CO2 teknolojisinin son yıllarda bileşenler açısından hızla geliştiğini
göstermektedir.
Avrupa’da ikincil soğutucu olarak CO 2 kullanan ilk buz
pistlerinde zeminde ¾ inç (19 mm) çelik borular kullanıyordu9,10. 1999 ve 2000 yıllarında ilk kurulan yedi
sistemden üçü daha önce amonyak taşıyan mevcut boru
sistemlerini kullanan retrofit uygulamalarıydı. Bunun
yanında yenilenen sistemlere çelik boru sistemlerine sahip
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yeni sistemler de inşa edildi. 1999 ile 2004 yılları arasında
23 tane buz zemini kuruldu. Bunların yaklaşık yarısı yeni ve
geriye kalanları da retrofitlerdi. Çelik boru tasarımıyla ilgili
zorluk kurulumun maliyetiydi, bu da aslında 70’lerde çelik
boru tasarımının plastik borular lehine terk edilmesinin
nedenidir. Buna karşın CO2’yi kullanmak için CO2’nin sistem
basıncı nedeniyle metal borular gerektirmesinden başka
seçenek yoktur.
İsveç Backavallen buz pistinde kurulan, ikincil soğutucu
akışkan olarak CO2 ile bakır boru konsepti iyi bir teknik
çözüm olduğu kanıtlandı, ancak ticari bir başarı sağlamak
için hala yeterli değildi. 2005-2010 yılları arasında İsveç,
Norveç, Japonya ve Finlandiya’da beş ile altı yeni kurulumda CO2’nin halen ikincil soğutucu akışkan olduğu ve
bir çok durumda amonyak ile birlikte kombine edildiği aynı
konsept kullanıldı.
2000’lerin başında transkritik CO2 sistemleri popülerlik
kazandı ve ticari alandaki ilk sistemler 2003’te kuruldu.
Teknolojinin önemli bir maliyet odağına sahip olan ticari
sektöre girmesiyle sistem bileşenlerinin maliyetini azaldı.
Ayrıca, bu durum sistemlerin daha yüksek tasarım basınçlarına izin vermesi yanında sistemlerin daha pratik ve daha
güvenli hale getirecek ve nihai olarak daha enerji verimli
çözümlere yol açacak yeni ve daha iyi uyarlanmış bileşenlerin geliştirilmesini tetikledi.
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Buz pisti sektöründe ikinci nesil sistemleri kabul görmesinin 2010 yılına kadar sürmesinin nedeni, risk almaya
hazır müşteri olmaması ve transkritik bir CO2 sisteminin
kurulması için biraz daha yüksek maliyetin olmasıydı. Bu
sistemlere herhangi bir talep yoktu, ancak teknolojinin
yavaş yavaş öncelikle Avrupa’da ve Kanada’da süpermarketlerde daha geliştirilmesiyle teknolojiye olan güven arttı.
Bileşenlerin maliyeti ve nihayetinde sistemlerin maliyeti
azalmasıyla ikinci nesil CO2 buz pisti soğutma sistemlerinin
pazarını açtı. Bugün, Kanada, ABD ve İsveç’teki CO2 buz
pisti sistemlerinin sayısında hızlı bir artışı tecrübe ediyoruz.
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Şekil 8. CO2 buz pisti teknolojisi evrimi zaman çizelgesi

 

TTMD YAYINLARI
Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34

Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma sistemlerinin, buhar ve sıcak-su sistemlerinin her ikisi adına,
merkezi ısıtma tesisleri, dağıtım sistemleri ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.
Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap planlamaya, ısı ve elektrik gücünün kojenerasyonu hakkında
bilgiyle ilaveten ısıl depolamanın bir bölgesel ısıtma sistemi içine entegrasyonuna adanmış bir
bölümü de içerir. Sistemlerin tasarlandığı şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olmak için
işletmecilere yardım adına işletme ve bakım hakkında kılavuzluk da sağlar. Ek olarak, uygun yerlerde
örnekler sunulmuştur ve üç detaylı durum çalışması bir ek bölümde dahil edilmiştir.

www.ttmd.org.tr

BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 33

Bölgesel Soğutma Kılavuzu bölgesel soğutma sistemlerinin merkezi soğutma grubu tesislerini,
soğutulmuş su dağıtım sistemlerini ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.
Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap sistem iyileştirmeleri ve bir bölgesel soğutma sistemine
ısıl depolamanın entegrasyonu hakkında ilave bilgiyle planlamaya ayrılmış bir bölümü de içerir.
Birkaç durum çalışmasını da içeren işletme ve bakım hakkında kılavuz sistemlerin olması gerektiği
gibi çalıştığından emin olmak için işletmecilere yardımcı olmak adına sağlanır. Son olarak, daha
derin bir analizle ilgilenenler için Bölgesel Soğutma Kılavuzu ilave detayların bulunabileceği bilgi
kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir.

ASHRAE®
Bölgesel Isıtma
Kılavuzu

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler,
tesis mühendisleri, bölgesel soğutma işletme mühendisleri ve soğutulmuş su sistemi tasarımcıları
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır.

Kapsamlı Kaynak

Kapsamlı Kaynak

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

Planlama & Sistem Seçimi • Merkezi Tesisler • Dağıtım Sistemleri

• Isı Transferi Hesaplamaları • Sistem O&M • Tüketici Ara Bağlantıları

• Isıl Depolama • Sistem O&M • Son Kullanıcı Ara Bağlantıları

ASHRAE®
Bölgesel Soğutma
Kılavuzu

Yenilenebilir Enerji
Kaynakları ile
Birleşik Isı ve
Güç Üretimi

Duman Kontrol
Sistemleri

Sıhhi Tesisat
Teknolojisi

ASHRAE
Yeşil Rehber

2006
ASHRAE®
El Kitabı

2004
ASHRAE®
El Kitabı

Endüstriyel Fanlar

Konfor Modülü
Uygulama Kılavuzu

Düşük Sıcaklıklı
Isıtma Yüksek
Sıcaklıklı Soğutma

Mekanik Tesisat
Proje Hazırlama
Temel Kuralları

HVAC Sistemleri
için Ses ve
Titreşim Kontrolu
Kılavuzu

HVAC Akustiği
için Algoritmalar

TTMD Genel Merkezi
Tel: (0312) 419 45 71
E-Posta: ttmd@ttmd.org.tr

TTMD İstanbul Ofisi
Tel: (0216) 464 93 50
E-Posta: ttmd.istanbul@ttmd.org.tr

TTMD İzmir Ofisi
Tel: (0232) 449 33 45
E-Posta: ttmd.izmir@ttmd.org.tr

www.ttmd.org.tr

TTMD, 1992 yılından bugüne
Tesisat Mühendisliği’nin topluma verdiği
hizmetlerin gelişmesi için çalışıyor

Daha sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam alanları için;
- üyeleri arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor,
- bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor,
- üniversite-sanayi işbirliğine destek veriyor,
- çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor,
- yurtdışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü
yurtdışında temsil ediyor.

Avrupa Isıtma ve
İklimlendirme
Dernekleri Federasyonu
Üyesidir

