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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

8.Türkiye Enerji Zirvesi
Türkiye Enerji Zirvesi’nin
sekizincisi bu yıl 10-11 Ekim 2017
tarihleri arasında Antalya
Regnum Carya Golf & Spa Resort
Otelde düzenlenecek.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı himayelerinde, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) destekleriyle yapılmakta
olan Zirve’de enerji piyasalarında
yaşanan dönüşüm sürecinin
Türkiye ve global enerji
piyasalarına etkileri, gelecek
trendleri, Türkiye enerji
piyasalarının bu süreçteki
beklenti ve gereksinimleri, enerji
sektöründe her geçen gün
giderek artan dijitalleşmenin

sektörde yarattığı değişimler,
enerji finansman koşullarındaki
değişim, yenilenebilir enerji
dönüşümü ile Türkiye’yi yakından
ilgilendiren Orta Doğu
bölgesinde enerji jeopolitiği tüm
boyutları ile tartışılacak.
Zirve’de Türkiye’yi çok yakından
ilgilendiren bölge ülkeleri
arasında var olan güvenlik,
diplomatik ve siyasi problemler
nedeniyle bölgesel ilişkilerde
gerilimlere yol açan Doğu
Akdeniz enerji kaynaklarıyla ilgili
son gelişmeler uluslararası
hukuk, güvenlik, diplomatik,
teknik ve ticari açılardan ele
alınacak.

TÜYAK Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 2017
İki yılda bir yapılan “Yangın ve
Güvenlik Sempozyumu ve
Sergisi”nin beşincisi 9 – 10 Kasım
2017 tarihlerinde İstanbul Cevahir
Otel’de yapılacak. Uluslararası
Sempozyum; ulusal ve uluslararası
kuruluşların destekleri, yurt içi /
yurt dışı üniversite ve ﬁrma
temsilcilerinin katkıları ile
gerçekleştirilecek.
Sempozyum ve sergi; yangına,
sabotaja, depreme, iş kazalarına,
çevre risklerine karşı algılayan,
uyaran ve uygun çözüm sunan yeni
cihaz ve sistemleri tanıtmak,
günümüz teknolojisine uygun
koruma ve önleme sistemlerindeki
gelişmeleri ve yeni tasarım
esaslarını açıklamak, problemleri
tartışmak, yangın ve güvenlik
sektörünün tüm paydaşlarını bir
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araya getirmek, ilgili yönetmelik
ve standartlardaki gelişmeleri
açıklamak amacıyla da
düzenleniyor. Uluslararası
Sempozyumun ana teması
“Yangında Can Güvenliği ve Risk
Yönetimi” olacak ve bu konulara
öncelik verilecek.
Sempozyumda, yangın ve
güvenlik alanında bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri
tartışılacağı, tasarımcı,
uygulayıcı, araştırmacı ve
işletmecilerin bir araya geldiği,
teknolojik gelişmelerin
tanıtılacağı ve yeni ürünlerin
sergileneceği TÜYAK-2017
sektörün büyük buluşma yeri
olacak. Sempozyuma katılım
ücretsizdir.
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ELEKTROSTATİK FİLTRE
(ESP)

RESTORAN MUTFAĞINDA OLUŞAN
DUMANI FİLTRELEYİN, MÜŞTERİNİZİN
MARKA İMAJINI KORUYUN

KOKU NÖTRALİZE
EDİCİ (ON-100)

UV FİLTRE
(UV-C)

Restoran mutfaklarında pişirme işlemi sonucu ortaya çıkan yağlı duman davlumbaz ve baca sisteminin iç
yüzeyini kaplar ve bu birikim baca yangınlarına sebep olur. Ayrıca geleneksel filtre yöntemleri ile
tutulamayan duman çevreye önemli ölçüde rahatsızlık verir.
Elektrostatik filtre uygulaması bu yağlı dumanın baca sistemine ilerlemesine izin vermez.
Aktif karbon filtre ile desteklenmiş bir uygulamada yağ buharı ile birlikte kokuları da filtreleyebilirsiniz.

ELEKTROSTATİK FİLTRE ve UV-C FİLTRE UYGULAMASI
Elektrostatik Filtreler (ESP)
Duman ve yağ partiküllerini %98 oranında yok eder.
Mikron altı (0,01µm) partikülleri bile filtreler.
Dahili yağ toplama haznesi mevcuttur.
Modüler dizayna sahiptir.
Özellikle endüstriyel mutfaklar için dizayn edilmiştir.
Enerji tasarruflu : en fazla 50W enerji tüketimine sahiptir.

Ağaoğlu MyOffice 212 Taşocağı Yolu Cad. No:3 D:30
Güneşli Bağcılar - İSTANBUL
Tel: (212) 441 55 96 Fax: (212) 441 55 60
www.ventek.com.tr

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan,
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriXsilindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro
Control sistemi sayesinde, değişken gaz
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar.
www.viessmann.com.tr

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. / Merkez: Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No. 39
34775 Ümraniye - İstanbul · Telefon: (0216) 528 46 00

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler
Soğutma sistemleri
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ergimizin 110. Sayısında sizlerle buluşmaktan çok
mutluyuz. Bu sayımızda değişik haberlerin yanı sıra
üç makale ile birlikteyiz. Bu üç makale de enerji
tasarrufu ve enerji ekonomisini değişik yönlerden
ele almaktadır. Bu kapsamda, ASHRAE üyeleri Steve
Kavanaugh ve Chris Gray makalelerinde düşük maliyetli
toprak kaynaklı ısı pompaları için basit bir yaklaşımı bizlere
tanıtmaktadır. Bu makalede de olduğu gibi, ısı pompalarının ekonomisi ve enerji tasarrufundaki potansiyel katkıları
nedense hep Birinci Yasa çerçevesinde ele alınmıştır. Buna
karşın, REHVA’nın önümüzdeki günlerde yayımlayacağı
Net-Sıfır Enerjiye Yakın Hastane Binaları dergi özel sayısında TTMD olarak çıkacak olan makalemizde (Targeting
Nearly-Zero Exergy Hospital Buildings (nZEXHB): a new
performance metric and a case study) belirteceğimiz
gibi ısı pompalarının en önemli parametresi olan ısıtma ve
soğutma tesir katsayılarına (COP) İkinci Yasa açısından
bakacak olursak ısı pompasında ısıtma veya soğutmada
tükettiğimiz elektrik gücü ile ürettiğimiz ısıl güç arasında
enerji niteliği (kalitesi) açısından büyük bir dengesizlik
bulunmaktadır. Elektriğin katma değeri Termodinamiğin
İkinci Yasasına göre yaklaşık 1 kW/kW iken, örneğin 55°C
sıcaklıkta ısı temin eden bir toprak kaynaklı ısı pompasının
(TKIP) katma değeri, yani birim güçten elde edilebilecek
en fazla yararlı iş temel Carnot Çevrimine göre en fazla
0,14 kW/kW’dır. Bu durumu aşağıdaki şekil üzerinde açıklamanın ve HVAC sistem ve cihazlarının performanslarına
öncelikle bu gözle bakmanın büyük yararı bulunmaktadır.
Bu örnekten açıkça
görüldüğü üzere ısı
pompasının ısıtma tesir
katsayısı, COP 7.28’in
üzerine çıkmadığı sürece
bu sistem genel enerji
bilançomuz açısından
zarardadır.
İkinci makale ise tekstil
sanayisinde en büyük
enerji tüketimine neden
olan Ramöz makinesi için bir ısı geri kazanım eşanjörü
ekonomik açıdan incelenmekte ve çok haklı olarak
öncelikle ek basınç kayıpları nedeni ile ortaya çıkan ek
maliyetler göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak bu ve
buna benzer uygulamalarda ısı geri kazanımı için tüketilen
elektro-mekanik güç ile elde edilen ısıl gücün gene İkinci
Yasa çerçevesinde incelenmesinde de yarar bulunmaktadır.
Görülecektir ki, ekonomik çözümlemeler ile bu tür çözümlemeler farklı sonuçlar ortaya koyacaktır.
Üçüncü makale ise çok enteresan bir konuya- 3B Eklemeli
(3 D Printing) uygulamalarının HVAC sektörüne yakın gelecekteki önemine değinmektedir. Bu makale aslında bizlere
Tesisat Mühendisliğin görmekte olduğu teknik, bilimsel ve
pratik ufkumuzun ne kadar genişlediğine işaret etmektedir.
Yukarıda özetlemeye çalıştığım konuların dergimiz açısından çok önemli iki boyutu bulunmaktadır. İlk boyut, büyük
bir olasılıkla şaşırtıcı bir şekilde, bu başyazıda bilimselliğin
öne çıkması özellikle bir de şekille destekleniyor olmasıdır.
Dergimiz çok bilimsel olmaya doğru mu gidiyor, okuyucu
açısından nasıl değerlendirilmektedir? Kabul edilmelidir ki,

tesisat ve enerji konularındaki kapsam ve derinliğin yanı sıra teknolojinin her geçen gün ARGE boyutunda
ve enerji planlaması boyutlarında
gelişiyor olmasının dergiye nasıl
yansıtılacağı tartışılması gerekli bir
konu olmaya başlamıştır. Bu bağlamda değişik kesitlerdeki okuyucu
kitlelerinin görüşlerine baktığımızda
iki farklı görüş ortaya çıkmaktadır.
Bunlardan birincisi, derginin bu hali
ile bile çok bilimsel oluşu, ikinci
ise tam tersi yönde derginin magazin niteliğinde oluşudur.
Kabaca bu şekilde açıklayabileceğimiz bu iki zıt görüş çerçevesinde derginin bir ‘Bilimsel Dergi’ bir de ‘Bülten’ şeklinde iki
ayrı yayına dönüştürülmesi, bunlara ek olarak da elektronik
ortamda sık periyotlarda dernekten haberler oluşturulmasıdır.
Bilimsel derginin önemli bir faydası da hakemli bir dergi konumuna ulaştığında yerli yayınların nitelik ve nicelik açılarından
artması ve sektörün gerek duyduğu bilimsel alt yapıyı oluşturmasıdır. Diğer yayının özelliği ise Dernek Bülteni olarak şimdiki
dergi misyonunu takip ederek uygulama düzeyinde ve pratik
anlamda mühendis ve sanayicinin gereksinimlerine cevap
vermesi, dernek haberlerine, yeni uygulamalara, başarı hikayelerine, patentlere ve yönetmeliklere yer vermesi olacaktır.
İkinci boyut ise tesisat mühendisliğinde enerjinin tamamen ön
plana çıkmasıdır. Aslında enerji kavramı da hem niteliksel hem
niceliksel anlamda kavram ve kapsam değişikliğine uğramaya
devam etmektedir. Enerji, çevre ve su birlikteliğinin ortaya
koyduğu ortak akıl, artık enerjinin sadece dolarla sentle değerlendirilmesini çok geride bırakmıştır. Günümüzde enerji ekonomisi, CO2 salımları, çevre kirliliği, insan refahı ve sağlığı yanında
gerçek katma değerler platformunda hesaplanır ve planlanır
olmuştur. Ancak ülkemizde enerji sadece bir ekonomik meta
olarak görülmeye devam edilmektedir. Bu yanlışın aşılmasında
bizlere büyük görevler düşmektedir. Bir örnek vermek gerekirse son YEKA Rüzgâr ihalesi görünürde sadece “elektriği
bana kaça satacaksın” düzeyinde kalmıştır. Evet şartnamede
bilindiği ve açıklandığı kadarı ile önemli öngörüler, kısıt ve şartlar varsa da yaygın bir eş baz değerlendirmesi yapılmalı, yapıldı
ise açıklanmalı idi. Örneğin, en ucuz teklif verilen seçenekteki
türbinlerin kesin ve gerçek teknolojisi ve ortalama gerçek
verimleri ile diğer tekliflerdeki bu değişkenler elektriğin satış
teklif fiyatına ne şekilde ve hangi ortak tabanda yansıtılmıştır? Bu kapsamda elektromanyetik etki, çevre gürültüsü gibi
parametrelerin teklifler arasındaki dağılımı nedir? Yoksa değerli
bilim adamı Sayın Peter Novak’ın bir ASHRAE sunusunda belirttiği gibi toplumumuz enerjinin niceliğine para ödeyip sadece
niteliğini kullanmaya devam mı edecektir? Yoksa enerjiye yeni
bir bakış açısı ile mi bakacağız? İşte bu kabuk değiştirmenin
odağında da Tesisat Mühendisleri bulunmaktadır. Derneğimizin
ikinci 25 yılını kutlamaktayız ve yol haritamızı çizmemiz için
bu bizim için önemli bir fırsat olarak karşımızda durmaktadır.
Bu bağlamdaki çok değerli katılımınızı hepinizden her zaman
bekliyoruz.
El ele, daha verimli, daha akılcı çözümlere ulaşmak üzere hoşça
kalın, saygılarımla
Prof. Dr. Birol Kılkış
TEMMUZ - AĞUSTOS 2017
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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.
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TTMD Temsilcilik Toplantısı Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Yönetim Kurulu tarafından organize
edilen, TTMD Temsilcilikleri ve
Yönetim Kurulu’nu bir araya getiren
“Temsilcilik Toplantısı” 29 Temmuz
2017 tarihinde Ankara Latanya
Hotel’de yapıldı. Toplantının açılış
konuşmasını Yönetim Kurulu Genel
Sekreteri Kemal Gani Bayraktar
yaparken, toplantıya TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış
internet aracılığıyla canlı bağlantı
sağladı.
Toplantıda ilk sunumu TTMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sarven
Çilingiroğlu yaptı. Çilingiroğlu, TTMD
çalışmaları hakkında katılımcılara
bilgiler sundu ve il temsilcilerinden
tanıtım filmi ve sunumunun, her
seminer ve toplantı öncesinde mutlak surette gösterilmesi dileğinde
bulundu. Çilingiroğlu ayrıca 12 -14
Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak
olan TTMD Sempozyumu ve yeni
yayınlanacak 3 kitap (62-1 / 62-2
Ashrae Standartları, TTMD Sistem
Seçimi Çalıştayı) hakkında bilgiler
verdi.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Temsilcilik
Komisyon Başkanı Göksel Duyum da
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bir sunum gerçekleştirerek
TTMD Temsilcilerinden beklentileri
ve 2017-2019 döneminde yürütülecek çalışmaları aktardı.
Temsilciliklerin yeni üye kaydı ve
eski üye borçlarının temsilciler
tarafından takip edilmesi ve komisyonların hemen kurularak daha
fazla üye katılımlarının sağlanması
için çalışmalar yapılması gerektiğini
belirten Duyum, özetle beklentileri
şu şekilde sıraladı:
a) Temsilciliklerin yılda en az 8
seminer yapması,

b) Temsilciliklerin çalıştaylara katkı
sağlanması,
c) Temsilciliklerin faaliyetleri ile ilgili
her ay değerlendirme raporunun
gönderilmesi,
d) Temsilciliklerin seminere katılamayan katılımcılara cep telefonu
yardımıyla seminerlerin duyurulması,
Toplantının devamında TTMD İl
Temsilcileri, kendi illerine bağlı
çalışmalar hakkında bilgilendirme
yaparak yönetim kurulundan beklentilerini birer sunum halinde ilettiler.
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TTMD İstanbul İl Komisyonları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tanışma Toplantısı
Yapıldı
TTMD İstanbul Üye İlişkileri ve
Sosyal Organizasyonlar Komisyonu
tarafından organize edilen İstanbul İl
Temsilciliği Komisyonları ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Tanışma toplantısı
22 Ağustos 2017 tarihinde TTMD
Kozyatağı ofisinde yapıldı. Çok
sayıda Komisyon üyesi ve başkanlarının yanı sıra TTMD Yönetim Kurulu
Üyelerinin katıldığı toplantıda TTMD
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İstanbul İl Temsilcisi Görkem Kızıltan
Ustalı ilk olarak kısa bir konuşma
yaptı ve toplantının düzenlenme
amacını anlattı.
Daha sonra TTMD Yönetim Kurulu
adına Başkan Yardımcısı Sarven
Çilingiroğlu bir konuşma yaparak geçen dönem çalışan ve bu
dönemde çalışmalarını sürdürecek
komisyonların işleyişlerini ve bun-

lardaki bazı değişiklikleri paylaştı.
Çilingiroğlu, yönetim kurulu ve
komisyoların daha uyumlu şekilde
çalışması için gereken desteği
vereceklerini söyledi. Toplantıda
ayrıca diğer komisyon başkanları ve
yeni üyeler de söz olarak, ilerleyen
dönemde yapılacak çalışmalara katkı
koymak istediklerini belirttiler.

TTMD İzmir Bowling Etkinliği Düzenledi
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir İl Temsilciliği tarafından
düzenlenen Bowling Etkinliği 17
Temmuz 2017 tarihinde Karşıyaka
Ege Park’ta yapıldı.
Geceye katılan TTMD İzmir Üyeleri
ilk kez düzenlenen etkinlikte hoşça
vakit geçirdiler.
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TTMD'den Dünya Çevre Günü Mesajı
5 Haziran Dünya Çevre Günü
nedeniyle bir açıklama yapan
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
(TTMD) Yönetim 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 ekonomi-

miz 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 harmanlaması gerekir.
Türkiye’de neredeyse tamamı ithal
edilen doğalgazın yüzde 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.

ISK-SODEX 2018 Fuarı Hazırlıkları Devam Ediyor
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Isıtma, Soğutma, Klima, İklimlendirme (HVAC-R), Yalıtım, Pompa,
Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş
Enerjisi konularında Türkiye’nin en
büyük fuarı olan ISK-SODEX 2018
Fuarı için hazırlıklar devam ediyor.
7-10 Şubat 2018 tarihlerinde
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleşecek ISK-Sodex için Fuar
Teknik Komite ve Yürütme Kurulu
Toplantıları, paydaş derneklerin
katılımcılarıyla düzenli aralıklarla
yapılıyor.
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Küresel Yenilenebilir Enerji Çözümleri Vitrini GRESS, “COP23 Onaylı Etkinlik”
Olarak COP23 ile eş zamanlı yapılacak
GRESS, Yenilenebilir Enerji Sektörü ve COP23 Delegeleri Arasında
Buluşma Noktası olarak görev
yapacak.
Uluslararası ve Avrupa’nın önde
gelen yenilenebilir enerji dernekleri, BM İklim Değişikliği Konferansı
COP23’le (BM İklim Değişikliği
23.Taraflar Konferansı) paralel olarak, 7-8 Kasım 2017’de Bonn’da
düzenlenecek olan Küresel Yenilenebilir Enerji Çözümleri Vitrini
(GRESS) etkinliği için bir araya
geldi. Yakın zamanda, GRESS, Fiji
Hükümeti, COP23 Başkanlığı’ndan
“COP23 Onaylı Etkinlik” olarak
resmi onayını aldı.
COP23, Fiji Hükümetinin başkanlığındaki UNFCCC Sekreteryasının
merkezinde gerçekleşecek ve
yaklaşık 200 hükümetin 2050
yılına kadar sera gazlarını nötralize
etmek üzere anlaşmaya vardığı,
çığır açan Paris’teki COP21’in izinden gidecek. Marakeş’teki COP22
sırasında, 48 hükümet daha da ileri
giderek %100 yenilenebilir enerji
hedeflerini açıkladı.
COP21’de imzalanan Paris anlaşması ile BM İklim Değişikliği Konferansı, artık emisyonsuz bir enerji
arzı sağlamak için gerekli olan teknolojilere ve çözümlere odaklandı.
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Bu nedenle GRESS, yenilenebilir
enerji sektörünün sağlayabileceği
çözümlere odaklanacak. Tüm
yenilenebilir enerji branşlarındaki
şirketler, teknolojilerini ve hizmetlerini COP23 delegelerine sunmaya
davet ediliyor. Buna paralel olarak,
200 ülkeden COP23 temsilcilerinin
tümü ücretsiz olarak GRESS’e
katılmaya, uygulayıcılar ve çözüm
sağlayıcılarla görüşmeye çağırılıyor.
GRESS’in eşbaşkanları arasında:
Global %100 Yenilenebilir Enerji
Platformu, REN İttifakı, Uluslararası
Jeotermal Birliği IGA, Uluslararası
Hidroelektrik Derneği IHA, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu

ISES, Dünya Biyoenerjisi Derneği
WBA, Dünya Rüzgâr Enerjisi Birliği
WWEA, Avrupa Yenilenebilir Enerji
Enerji Federasyonu EREF, Alman
Yenilenebilir Enerji Federasyonu
BEE, Enerji İzleme Grubu ve diğer
bazı ulusal yenilenebilir enerji dernekleri bulunuyor.
GRESS’in yapılacağı, Federal Sanat
ve Sergi Sarayı, Bundeskunsthalle,
COP23’ün bitişiğinde yer alıyor.
IGA Yönetici Direktörü Marit
Bromme: “Dünyayı Soğutmalı - Jeotermal ile sıcak kalmalı. Uluslararası
Jeotermal Birliği, COP23 sırasında
Bonn’daki GRESS etkinliğine ev
sahipliği yapmaktan gurur duyuyo-

ruz ve önümüzdeki on yıllarda fosil
yakıttan iklim dostu çözümlere
geçişi sağlayacak, küresel enerji
portföyünü değiştirecek bu önemli
diyaloga katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
IHA Yönetici Direktörü Richard
Taylor: “Uluslararası Hidroelektrik
Derneği, Küresel Yenilenebilir Enerji
Vitrini’ni destekliyor IHA üyeleri,
su ve enerji hizmetlerinin herkese
sürdürülebilir bir şekilde ulaştırıldığı birbirine entegre bir dünya
vizyonunu paylaşıyor: Küresel
Yenilenebilir Enerji Çözüm Vitrini
COP23 katılımcıları için, küresel
yenilenebilir enerji topluluğunun en
son yenilikleri ve ilerlemesini deneyimlemek ve yenilenebilir enerji
teknolojilerinin birlikte nasıl çalıştığını görmek konusunda mükemmel
bir fırsat sunacak” dedi.
ISES Başkanı David Renné: “Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu,
bu önemli etkinliğe katılmayı dört
gözle bekliyor ve COP23’e katılacak olanların hepsini de GRESS’e
katılmaya çağırıyor. ISES’in maliyetleri düşüren ve yenilenebilir

enerji sistemlerinin güvenilirliğini
artıran teknik ve akademik Ar-Ge
programları ile enerji, ulaşım, ısıtma
ve soğutma sektörlerinde tüm son
kullanım enerji gereksinimlerini
%100 yenilenebilir enerji ile karşılama hedefi doğrultusunda enerji
dönüşümünü desteklemektedir.
ISES çalışmalarını Güneş Enerjisi
Dergisi’nde, web seminerleri, konferanslardaki sunumları ve çevrimiçi
haber bültenleri ve yayınlarıyla
duyurmaktadır. GRESS katılımcıları,
teknoloji atılımları, en iyi uygulamalar ve %100 yenilenebilir enerji
tedariğine ilişkin örnek uygulamalar
hakkında en yeni bilgileri edinme
fırsatına sahip olacak” dedi.
WBA İcra Direktörü Bharadwaj Venkata: “Yenilenebilir enerji teknolojileri; küresel ısınmayı azaltmak,
küresel enerji ve iklim hedeflerini
karşılamak için en iyi çözümdür.
Bugün mevcut en yeni yenilenebilir
enerji teknolojileri çözümleri hakkında güncel bilgi almak için ideal
bir yer olacak olan GRESS etkinliğinin bir parçası olmaktan heyecan
duyuyoruz “dedi.

WWEA Genel Sekreteri Stefan
Gsänger: “Etkinliğimizin COP23’ün
bitişiğinde olması şansını kullanıyoruz ve dünyanın yenilenebilir enerji
topluluğunu Bonn’a gelip 200
ülkenin önde gelen karar vericileri
ile en son kazanımlarını paylaşmaya
davet ediyoruz. Hiçbir yenilenebilir enerji teknolojisi tek başına
duramaz, güneş, su, biyoenerji,
jeotermal ve rüzgâr enerjilerinin
sinerjileri dünyayı yeni refah çağına
götürecek. “

SOSİAD, Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklenen “Real Alternatives for
LIFE Projesi”nin 2. Safhasında Sosyal Ortak Olarak Yer Alıyor
Amacı, düşük GWP’ye (Küresel
Isınma Potansiyeli) sahip soğutkanlar için karma öğrenme platformu
oluşturmak olan ve AB Komisyonu
tarafından desteklenen Real Alternatives projesinin ikinci safhasında
SOSİAD da sosyal ortak olarak aktif
rol alacak. “REAL Alternatives for
LIFE” başlığı ile lansmanı yapılan
projede; mevcut eğitim içerikleri
güncellenecek, emniyetli çalışma
standartları ile ilgili yeni eğitim
materyalleri geliştirilecek ve pratik
uygulamalar ile değerlendirme
metodolojisi belirlenecek. Aynı
zamanda, eğitimcilerin eğitimi
ile ilgili tüm sosyal ortakların
bulunduğu ülkelerde seminerler
düzenlenecek. Bu eğitimlerin ilgili
alandaki işverenler, tedarikçiler,
üreticiler, son kullanıcılar ve politika
belirleyiciler tarafından tanınması

için geniş çapta yürütülecek faaliyetler de proje kapsamı içinde
yer alıyor. Sonuç olarak, bu yeni
soğutkan uygulamaları konusunda
güven artırıcı bir ortam oluşturulması amaçlanıyor. Projenin sonunda
tüm Avrupa’da yaklaşık 220 bin
teknisyene proje tarafından akreditasyonu sağlanmış eğitmenler tarafından bu eğitimlerin ulaştırılması
hedefleniyor. REAL Alternatives for
LIFE; HFO’lar, R32, hidrokarbonlar,
karbondioksit ve amonyak gibi
düşük GWP’li soğutkanlarla ilgili iyi
uygulamaları amaç edinen eğitimlerin tüm Avrupa’da yaygınlaştırılmasını destekliyor. İlgi, tecrübe ve
bilgi seviyesinin artırılarak alternatif
soğutkanların ilgili sektörlerde
yaygın kullanılmasının önündeki
engellerin aşılması bir diğer öncelik.
13 ülkeden enstitüler ile eğitim

ve sektörel kuruluşlar Haziran
2017’de başlayıp üç yıl sürecek
bu önemli uluslararası projede birlikte çalışacak. Türkiye (SOSİAD),
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya,
Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, İspanya, Romanya,
Danimarka ve Portekiz gibi 13
farklı ülkeden 15 sosyal ortağın yer
aldığı projenin sonuçları 13 farklı
dilde yayımlanacak. Proje yönetimi;
İngiltere’den IOR (The Institute of
Refrigeration) ve London South
Bank University, Belçika’dan University College Limburg, Almanya’dan
IKKE, İtalya’dan ATF, Fransa’dan
PROZON ve International Institute
of Refrigeration ve SOSİAD’ın da
tam üye olduğu merkezi Belçika’da
bulunan AREA (Air Conditioning
and Refrigeration European Association) tarafından gerçekleştirilecek.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2017
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ABD’de Temyiz Mahkemesi, EPA’yı HFC’ler Konusunda Durdurdu
ABD Columbia Bölgesi Temyiz
Mahkemesi, 8 Ağustos’ta, Çevre
Koruma Ajansı’nın Temiz Hava
Yasası’nın 612. Bölümü uyarınca
HFC soğutucu akışkanlarını kısıtlamaya yönelik girişimini engelledi.
Mahkeme, EPA’nın 2015’te deklare
ettiği iklimlendirme ve soğutma
uygulamalarında HFC kullanımının
azaltılarak sonlandırılması kararını,
“HFC (hydrofluorocarbon) soğutucu akışkanların ozon tabakasını
gidermediği” gerekçesi ile iptaline
karar verdi. Bölge Hakimi Kavanaugh; “EPA’nın Bölüm 612’ye
ilişkin yeni yorumu, yasada
yazılanla uyuşmamaktadır. Bölüm
612, üreticilerin HFC’ler gibi ozon
tabakası tüketmeyen maddeleri
değiştirmelerini istemiyor (ya da
EPA’ya böyle bir izin vermiyor). Bu
nedenle üreticilerin HFC’lerin yerine
alternatif akışkanları kullanmaya

zorlayan 2015’te alınan kararı feshediyoruz. EPA’dan da bu kararla
uyumlu olacak şekilde yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz” dedi.
HFC’lerin kısıtlanması konusunda
sektörde bir kamplaşma bulunuyordu. Bazı üretici ve son kullanıcılar, R-134a, R-404A ve R-407B
gibi çok iyi tanıdığı, teknik personelin uygulamayı bildiği HFC’lerin
pazardaki varlığını sürdürmesini
tercih ederken, bir diğer taraf da,
klima ve soğutma endüstrilerinin,
belirli soğutucu akışkanların küresel
çapta aşamalı değişimine uyum
sağlamak için, uygun alternatifler
lehine HFC’lerden uzaklaşılmasını
tercih ediyor. Mexichem Fluor, Inc.
ve Arkema, dilekçe vererek mahkemeye başvuran taraflardı. Chemours Company FC, LLC ve Honeywell
International, Inc. şirketleri ise

EPA’nın HFC’leri kısıtlayan kararını
destekleyen şirketlerdi. Konuya ilişkin olarak Klima, Isıtma ve Soğutma
Enstitüsü (AHRI) Başkanı Stephen
Yurek; “Bu karar bizim endüstrimiz
için önemli etkilere sahiptir ve
EPA’nın cevabını yakından takip
edeceğiz. Mahkemenin kararına
rağmen, sanayimiz HFC soğutucu
akışkanların kullanımını genel olarak
reddetmek için yapılan ve onayladığımız Kigali Değişikliği’nin uygulanmasına bağlı kalacaktır” dedi.

Avrupa Isı Pompası Zirvesi için Geri Sayım Başladı
Chillventa tarafından desteklenen beşinci Avrupa Isı Pompası Zirvesi 24-25 Ekim 2017 tarihlerinde
gerçekleşecek. Etkinlik, dünya
çapındaki ısı pompası uzmanlarına,
know-how paylaşmak, araştırma
sonuçlarını tartışmak, yeni trendler
ve gelişmeler hakkında bilgi toplamak için birinci sınıf bir platform
sunuyor. Kongre ile eşzamanlı
olarak fuayede ısı pompası sergisi
bulunuyor. Avrupa Isı Pompası
Zirvesi, bir kez daha ısı pompası
uzmanlarına ticari ve endüstriyel
ısı pompalarının kullanımı ve çeşitli
uygulamaların ayrıntılı açıklamaları
için büyüleyici, yüksek kaliteli bir
program sunacak. Programın odağında Avrupa ısı pompası pazarı
kadar küresel pazarlar da olacak.
Net sıfır enerji binaları (nZEB’ler)
ve akıllı şebekeler konusunda
yapılan son Ar-Ge çalışmalarının
sonuçlarına ilişkin sunumlar ve hibrid teknolojinin sağladığı fırsatlar,
sektörün uzmanları tarafından ilgi
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görecek. Gelecekteki bileşenler ve
yenilikçi sistemler de yeni gelişmelere ışık tutacak. NürnbergMesse
Avrupa Isı Pompası Zirvesi Genel
Müdürü Daniela Heinkel, “Etkinlik,
ısı pompaları alanında Avrupa’da
önemli ve merkezi bir etkinlik haline
geldi. Tam anlamıyla uzmanlaşmış,
profesyonel bir kongre ile fuaye
sergisinin birleşimi, uluslararası
pazarlarını genişletmek isteyenler
için bir fırsat olacak” dedi.

Birinci sınıf kongre programı
Kongre programında yer alan
birçok konferans çevrimiçi (online)
olarak da izlenebilecek. Bu yılki
zirvenin bir diğer önemli noktası,
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA-HPT)
tarafından organize edilen bir
entegre program olacak. IEA-HPT
oturumları programda IEA HPT-Eki
olarak listelenmiştir. Isı pompasının
mevcut durumu ve geleceği ile ilgili
soruları cevaplamak için 30’dan
fazla ünlü Alman ve uluslararası

konuşmacı programa katılacak.
Programda çok geniş bir yelpazede
konular yer alacak:
• Avrupa ısı pompası pazarındaki
son eğilimler hakkında, doğrudan Avrupa Isı Pompası Birliği
tarafından; tarım, balıkçılık sektörlerinde, ticari ve endüstriyel
süreçlerde ısı pompalarının başarılı uygulamaları hakkında bilgiler
sunulacak. Bu bilgiler, IEA HPT Ek
48: Endüstriyel Isı Pompaları’nın
bir parçasıdır.
• IEA Isı Pompa Teknolojisi Programı üyeleri, net sıfır enerji
binaları, akıllı şebekeler ve hibrit
ısı pompaları ile bağlantılı olarak

ısı pompaları ile devam etmekte
olan projelerden elde edilen
sonuçlar hakkında rapor sunacak.
• Araştırma enstitüleri, ses
radyasyonunu ve zeotropik
soğutkanların kullanımı hakkında
görselleri ile birlikte sunum gerçekleştirecek.
• Komponentlerin geliştirilmesi
de aynı derecede önem verilen
konular olacak: R-290 ile kullanılan kompresörler, gelişmiş fanlar,
yeni nesil plakalı ısı değiştiriciler,
soğutucu akışkanlar, pompalar
ve kontrol sistemleri için yeni
çözümler gibi.
• Model tabanlı tasarım gelişmeleri,
kurulum ve devreye alma için
sistem çözümleri sergilenecek
ve gazla çalışan sistemler ile

güneş enerjili ısıtma sistem kombinasyonları da sunum konuları
arasında yer alacak. Avrupa
Isı Pompası Zirvesi’ndeki tüm
konferanslar için eşzamanlı çeviri
(Almanca / İngilizce) sağlanacak.
Avrupa Isı Pompası Zirvesi 2017
için katılım ücreti 510 euro. 460
euroluk erken rezervasyon indirimleri 15 Eylül 2017’de sona eriyor.
Fiyata, zirveye katılım, öğle yemeği
dahil olmak üzere kongre ikramları,
fuaye fuarına giriş ücretleri dahil.
(https://www.hp-summit.de/en/
participation/congress)

Isı pompası know-how merkezinin
güçlü ortakları
NürnbergMesse, Avrupa Isı Pompası
Zirvesi’ni; AREA (Avrupa Soğutma,

Klima ve Isı Pompası Müteahhitleri
Birliği), BWP (Alman Federal Isı
Pompası Birliği), DKV (Alman
Soğutma ve Havalandırma Birliği),
EHPA (Avrupa Isı Pompası Birliği),
EPEE (Avrupa Enerji ve Çevre
Ortaklığı), IEA Isı Pompası Merkezi,
IZW (Isı Pompaları ve Soğutma Bilgi
Merkezi), VDKF (Alman Soğutma
ve İklimlendirme Şirketleri Birliği) ve
ZVKKW (Soğutma, İklimlendirme ve
Isı Pompaları Birliği) gibi endüstri ve
araştırma topluluğunun sponsorları
ile yakın işbirliği içerisinde organize
ediyor.
Tüm konferans ve konuşmacıların
ayrıntıları için: www.hp-summit.de/
symposium
Fuaye sergisine katılan kuruluşlar
konusunda ayrıntılar için: www.
hp-summit.de/foyer-expo

Avrasya Tüneli’nin İşletme ve Bakım Binası, LEED Sertifikasını Almaya Hak
Kazandı
Asya ve Avrupa’yı ilk kez
deniz tabanı altından geçen iki
katlı karayolu tüneliyle birbirine
bağlayarak iki kıta arasında hızlı,
ekonomik, güvenli, konforlu ve
çevreye duyarlı ulaşım hizmeti
veren Avrasya Tüneli’nin İşletme
ve Bakım Binası, Amerikan Yeşil
Binalar Konseyi’nin (USGBC) verdiği
LEED Altın Sertifikası’nı almaya
hak kazandı. Avrasya Tüneli,
çevreye, topluma ve şehre olan
duyarlı yaklaşımıyla uluslararası
standartlarda örnek olan, ekolojik
dengeleri gözeten, çevre dostu
özellikleriyle ön plana çıkıyor.
Avrasya Tüneli için uluslararası
standartlara uygun bir Çevresel ve
Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)
süreci uygulanarak Çevre ve Sosyal
Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlandı.
ÇSED sürecinde geliştirilen tüm
etki azaltıcı önlemler tanımlanarak
nihai tasarım, inşaat ve işletme
aşamalarında uygulama yöntemleri
ortaya koyuldu. Bununla birlikte
LEED standartları kapsamında su
ve elektrik verimliliğini sağlayan
sistem ve uygulamaların kullanıldığı

Avrasya Tüneli İşletme ve Bakım
Binası’nda doğal aydınlatmadan da
maksimum düzeyde faydalanılıyor.
Ayrıca bisiklet parkı, elektrikli araç
ünitesi ve ısı tasarrufu sağlayan
camlar gibi çevreye duyarlı uygulamalara da LEED Altın Sertifikalı
binada özellikle yer verildi. Çevresel
ve toplumsal çalışmalarıyla Avrasya
Tüneli Projesi, daha önce Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
tarafından ‘En İyi Çevresel ve
Sosyal Uygulama’ ödülüne de layık
görülmüştü. USGBC (Amerikan Yeşil

Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil bina sertifikası LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design-Enerji ve Çevre
Dostu Tasarımda Liderlik), dünyada
tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en
prestijli yeşil bina sertifikası olarak
biliniyor. LEED sertifikası için ‘Sürdürülebilir Araziler’, ‘Su Verimliliği’,
‘Enerji ve Atmosfer’, ‘Malzeme ve
Kaynaklar’, ‘Yerleşim ve Ulaşım’,
‘İç Mekân Kalitesi’, ‘İnovasyon’,
‘Bölgesel Öncelik Kredileri’ kriterleri
üzerinden değerlendirme yapılıyor.
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EPEE, AB Üye Devletlerini Kigali Değişikliği’ni Hızla Onaylamaya Çağırıyor
Avrupa’daki soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası endüstrisini
temsil eden Avrupa Enerji ve
Çevre Ortaklığı (EPEE), AB üye
devletlerini, hidroflorokarbonların
(HFC) küresel alanda aşamalı olarak
kaldırılmasına ilişkin Montreal Protokolü için Kigali Değişikliğini hızla
onaylamaya çağırıyor.
EPEE Genel Müdürü Andrea Voigt,
AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele için küresel çabalara öncülük
etmekte kararlılığını sürdürdüğünü
ve değişikliği resmen onaylamaya
hazır olduğunu belirtti. Voigt,
“Bu, şu an AB üye ülkelerinin HFC
konusunun önceliğini kabul etmesi
ve gereken uygulamayı taahhüt
etmesi anlamına geliyor” dedi.
Kigali Değişikliği, Ozon Tabakasını
İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nün 28. Taraflar
Toplantısında (MOP28) 15 Ekim
2016’da Ruanda, Kigali’de kabul

edilen bir değişikliktir. Değişiklik,
Protokol kapsamında kontrol edilen
ve durdurulacak olan maddeler
listesine hidroflorokarbonları (HFC)
ekliyor. EPEE, AB üyesi devletleri, AB’nin HFC’lerin kullanımını
azaltma amaçlı bu küresel çabanın
öncülüğünü göstermek için kendi
onay süreçlerini hızla yürürlüğe
koymaya çağırıyor. Değişikliğin 1
Ocak 2019’da yürürlüğe girmesi
için Montreal Protokolü’ne taraf
olan 20 üye tarafından onaylanması
gerekiyor. Bu nedenle, AB ve üye
devletleri tarafından onaylanması,

değişikliğin yürürlüğe girmesini
ivmelendirebilir. EPEE, hem AB hem
de ulusal karar vericiler, sanayi, son
kullanıcılar ve okullarla yakın işbirliği
içinde çalışarak farkındalık yaratmak
ve Kigali’nin gereksinimlerini karşılamak için uzun bir yol kat edecek AB
F-gaz düzenlemelerinin başarılı bir
şekilde uygulanması için rehberlik
etmeye çalışıyor. EPEE, Gapometer
sayesinde, hedeflerine ulaşmak için
karşılaşılan başlıca güçlükleri ve bu
güçlüklerin aşama aşama üstesinden gelmek için yapılması gereken
somut adımları belirledi.

MTMD Kuruluşunun 10. Yılında 6. Olağan Genel Kurulunu Tamamladı
Mekanik Tesisat Müteahhitleri
Derneği (MTMD), 6. Olağan Genel
Kurulu’nu 27 Mayıs 2017 tarihinde
Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia’da
gerçekleştirdi. 2015-2017 dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Bilge’nin açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul; yapılan saygı
duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması
ve Divan Başkanlığı seçimi ile
devam etti. Genel Kurula katılan
sektörel dernek temsilcileri yaptıkları konuşmalarda Genel Kurul için
iyi dileklerini sundular.

Yönetim Kurulu
Asıl Üyeleri:
1 İrfan ÇELİMLİ
2 İbrahim BİNER
3 Barış ŞEVKETBEYOĞLU
4 Gürkan ARI
5 Mustafa BİLGE
6 Önder BOYALIKLI
7 C. Çetin YILDIRIM
Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri:
1 Emel MUTLU
2 Mehmet UZEL
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MTMD Genel Kurulu’nda Divan
Kurulu’na tek liste verilerek aşağı-

Yönetim Kurulu Başkanı
Başkan Yrd.
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye

daki dernek kurul üyeleri oy birliği
ile seçildi.

3 Cihan AKBULUT
4 Maksut BALTACI
5 Murat SUİÇMEZ
Denetleme Kurulu
Asıl Üyeleri:
1 Osman ARI
2 Ayşe Begüm TUNÇ
3 Soner ÇELİK
Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri:
1 Fevzi DURGUN
2 Aykut ARSLAN

3 Metin KENTER
Onur Kurulu Üyeleri:
1 Mürşit ÇELİKKOL
2 İsmet MURA
3 Ersin GÖKBUDAK
4 Hüseyin ERDEM
5 Seçkin CERAN
Onur Kurulu
Yedek Üyeleri:
A. Medih ERTAN
1. Öcal KARABAYIR
2. Mehmet T. GÜRHAN

10. MTMD Çalıştayı Gerçekleştirildi
“Mekanik Tesisat Sektörünün
Genel Durumu ve Geleceği” konulu
10. MTMD Çalıştayı, 12-14 Mayıs
tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştirildi. Çalıştayda ortaya çıkan ve
tüm paydaşlarca hemfikir olunan
ana sorun, sektörde yaşanan haksız
rekabetin artması olarak belirlendi.
Bunun da firmaların yaşamsal döngülerini tehdit ettiği ve bu sürdürülemez durumun ortadan kaldırılması
için tüm sektör çalışanlarının ortak
iradesi ve talepleri ile acil eylem
planı oluşturulması gerektiği sonucuna varıldı. MTMD 10. Çalıştayında
alınan kararlar, Sonuç Bildirgesi’nde
şöyle özetlendi:
1- Sektördeki standartların geliştirilmesi konusunda çalışmalar
yapılması.
2- Yurtdışı pazarların geliştirilmesi
için ortak kullanılacak yurtdışı
ofislerin kurulması ile ilgili sektör içi
çoklu görüşmeler yapılması.
3- Haksız rekabetin engellenmesi
için sektörel platformda bir
güvence sisteminin oluşturulması
(İGP- İklimlendirme Güvence Plaformu veya benzeri).
4- Sürdürülebilir yönetimin geliştirilmesi için firmalarda çalışmalar
yapılması.
5- Tahsilat riskinin azaltılması için
ortak çalışmalar yapılması.
6- FIDIC’e paralel taslak sözleşme
hazırlanması ve sektörde kullanımının yaygınlaştırılması.
7- BIM (Building Information Modeling) çalışmalarının desteklenmesi
ve uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi.

8- Uluslararası eşdeğer dernekler
ile ilişkilerin geliştirilmesi.
9- Meslek içi personel eğitimi ile
ilgili çalışmalar yapılması (Mühendis, tekniker ve işçi).
10- Yabancı elektro-mekanik firmalarının Türkiye pazarına girme
eğilimlerinin takip edilmesi.
11- Gelişen malzeme teknolojileri
ve montaj şekilleri ile ilgili yurtdışı
yeniliklerin takip edilmesi.
12- MTMD yeni üye katılımlarının
hızlandırılması konusunda çalışmalar
yapılması.
13- Yüksek Yapılar Yönetmeliği
ile ilgili çalışmalar yapılması ve
konunun TTMD’ye yönlendirilerek
takibinin yapılması.
14- Yapı Denetim Kanunu’nun işler
hale getirilmesi, kuvvetler ayrılığının
güçlendirilmesi.
15- Kamu ihale yöntemi bağlamında haksız rekabetin önlenmesi
için çalışmalar yapılması.
16- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Genel Teknik Şartname çalışmalarının takip edilmesi.
17- Derneğin proje yönetim
firmaları ile ortak çalışmalarının
artırılması.
18- Yurtdışı tanıtım ve girişim
faaliyetlerinde sektör personel ve
kaynaklarının ortak kullanımı konusunda çalışmalar yapılması.
19- Mekanik tesisat sektöründe
uygulamacı ve tasarımcı gruplar
için mesleki sorumluluk sigortasının
araştırılması.
20- Talep (Claim) yönetimi
konusunda çalışmalar yapılması
ve bu konuda ortak bir yöntem

geliştirilmesi.
21- DEİK’e üye olma konusunun
dernek yönetiminde değerlendirilmesi.
22- Dernek bünyesinde ikişer
kişiden oluşan ekipler ile yatırımcı,
tasarımcı, işletme ve proje yönetim
grupları yanı sıra üretici ve satış
firmaları ile iş birliğini geliştirici çalışmalar yapılması.
23- Pazarlama stratejisi geliştirilmesi yönünde ortak çalışmalar
yapılması ve yatırımcıya yönelik
olarak yeni bir pazarlama yönteminin geliştirilmesi.
24- TAD (Test, ayar ve dengeleme)
konusunun tüm sektör bileşenlerince desteklenmesinin koordine
edilmesi.
25- Sektörde disiplinler arası
geçişin sakıncalarının belirlenmesi; örneğin malzeme sağlayıcı
firmaların (özellikle VRF klima ile
yangın sistemlerinde) aynı zamanda
tasarım ve uygulama yapmalarının
sakınca ve sıkıntıları belirtilmeli.
Tasarım hizmeti, malzeme satışı
ve uygulama hizmetlerinden en az
ikisini ve/veya üçünü birlikte yapan
firmaların isimleri ve yaptıkları
işlerin tüm sektörle bilgi olarak
paylaşılması.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Yayınlandı
GÜNDER tarafından gönderilen
‘’Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’’
Resmi Gazete’nin 3 Temmuz 2017
tarihli sayısında yayınlandı. Düzenlemenin 59. maddesi ile binalarda,
binaların kendi ihtiyaçları için
yapılacak güneş enerjisi sistem
kurulumlarının yapı ruhsatı izni
gerektirmediği hükmü getirildi.
Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler MADDE 59 – (1) Basit tamir
ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır

kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/
kameriye ve benzerlerinin yapımı ile
bölme duvar, bahçe duvarı, duvar
kaplamaları, baca, saçak, çatı ve
benzeri elemanların tamiri ve pencere değişim ruhsata tabi değildir.
(2) Taşıyıcı sistemi etkilememek ve
634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda
enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C”
olacak şekilde mesleki yeterlilik

sertifikalı uygulayıcılar tarafından
yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile
binanın kendi ihtiyacı için yapılacak
güneş kaynaklı yenilenebilir enerji
sistemleri ruhsata tabi değildir.
Bunlara ait uygulama projelerinin
hazırlanması ve fenni mesuliyetin
üstlenildiğine dair taahhütname
ile birlikte ilgili idareye sunulması,
binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2017
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MCE 2018 için Çalışmalar Hızlandı
MCE - MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT Fuarı, 13-16 Mart
2018 tarihleri arasında Milano’da
yapılacak. İki yılda bir yapılan
MCE fuarının 41.’si için çalışmalar
ivmelenerek devam ediyor. Evsel
ve endüstriyel tesisatlar, klima
ve yenilenebilir enerji alanlarında
dünyanın önde gelen fuarlarından
biri olan MCE’de uluslararası
boyutu güçlü, teknolojik yenilikleri
içeren sistemler ve çözümler, yine
başrolde olacak. MCE - MOSTRA
CONVEGNO EXPOCOMFORT 2018
fuarına bugüne kadar, 1.100’den
fazla doğrudan katılımcı kaydedildi.
Başarıya ulaşması için gereken tek
şey var. Birçok yeni şirket, ilk kez
MCE’de kendini tanıtma fırsatı
bulacak. MCE 2018’ye bazı büyük
isimler ise geri dönüş yapacak ve
uluslararası katılım gösteren firma
sayısında ise artış görülecek. Özellikle, klima, soğutma ve donanım
sektörlerine ayrılmış sergi alanı
neredeyse tamamen tükenmiş
bulunuyor. Sıhhi tesisat teknolojisi,
su arıtma, ısıtma ve yenilenebilir
enerji alanları için de şimdiden
%80’in üzerinde katılım talebi
kaydedildi. Fuar, yüksek teknoloji
çözüm üreticileri, toptancılar ve
perakendeciler, tasarımcılar ve

montajcılar için HVAC&R sistemleri
pazarındaki yenilikleri ve öncü
sektör trendlerini keşfetmek
konusunda benzersiz bir fırsat
sunacak. Reed Exhibitions Italia’nın
Genel Müdürü Massimiliano Pierini;
“MCE, yaratıcı yenilikçi olmaya
özen gösteren güçlü bir sanayi
sektörünün gelişimine ayna tutuyor ve eşlik ediyor. MCE yeni iş
bağlantıları üreten ve geliştiren
ideal bir platformdur. MCE 2018,
bu amaca ulaşmak için çevrimiçi bir
platform olarak ücretsiz bir ticaret
eşleme hizmeti başlattı. Bu araç,
katılımcılara ve ön kayıt yaptıran
katılımcılara detaylı bir kişisel profil
oluşturarak, fuarda ilgilendikleri
kategorilere ve ürünlere öncelik
vermelerine, önerilen kişileri araştırmalarına ve zamanlamalarını
yaparak zamanlarını verimli kullanabilmelerine yardımcı olacak. Bu yeni
platform ile katılımcılarımıza yeni
ağ fırsatları sunmayı hedefliyoruz
“dedi. MCE 2018’in yeni özellikler
arasında, daha önce Avrupa ve
İtalyan işletmelerinin en umut verici
ve dinamik pazarlarından biri olan
Hindistan’ı bu yılki özel bir konuğu
olarak gören “Partner Ülke” girişimi
bulunuyor. “Partner Ülke” konsepti
kapsamında Hintli şirketler 600

metrekareden fazla sergi alanı ile
katılım gösteriyor. Ayrıca, yeni
lanse edilen ve MCE müteşebbislik
ağına değer katacak BIE - BIOMASS
INNOVATION EXPO, enerji verimliliği
ve sektör gündeminin diğer önem
verilen konularına odaklandı. MCE
2018, her zamanki gibi Profesör
Vittorio Chiesa başkanlığındaki
Milan Politeknik Üniversitesi Enerji
ve Strateji Grubu Bilimsel Komitesi
tarafından koordine edilen ve
sektörel dernekler ile işbirliği içinde
yapılandırılan yoğun bir konferans,
çalıştay ile kültür ve bilimsel etkinlik programları sunulacaktır. Bir kez
daha, MCE’nin güçlü yönlerinden
biri olan “Bu Çok Akıllı” çalıştayı
ve sergisi 2/4 no’lu salonda; bina
otomasyonu, ev otomasyonu, akıllı
ölçümleme, akıllı şebekeler, yenilenebilir enerji elektriği ve mobil
uygulamalarla uzaktan yönetim
alanlarında konunun uzmanlarını bir
araya getirecek.

Gece de Elektrik Sağlayabilen Büyük Ölçekli Güneş Enerjisi Projesi
Projeciler, Ortadoğu’da yapımı
planlanan büyük bir güneş enerjisi
projesinde gece boyunca elektrik
sağlayabileceklerini söyledi.
Bloomberg haber servisine göre,
1 milyar $’lık (770 milyon £) plan,
Dubai’de 16:00 ile 10:00 saatleri
arasında 200 megawatt’a kadar
güç sağlayacak. Fotovoltaik hücreler kullanarak elektrik üretmek
yerine sistem, güneş enerjisini
konsantre etmek ve suyu ısıtmak
için aynalar kullanarak çalışır. Isı,
ergitilmiş tuzda depolanır ve daha
sonra bu ısı, bir türbini çalıştıracak buharı üretmek için kullanılır.
Projenin arkasındaki ACWA Power
International adlı Suudi Arabistan
merkezli şirketin CEO’su Paddy
Padmanathan, haber servisine bu
sistemin dünya genelinde giderek
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çok daha popüler hale geleceğini
söyledi. “Daha rekabetçi olmasa
da, 18 ay içinde konsantre güneş
enerjisinin kombine gaz çevrimi ile
başa baş kalacağını düşünüyorum.
Sistemin odak noktası fotovoltaik
ve piller üzerine yoğunlaştı, ancak
ne kadar süreyle şarj edebilecekleri konusunda bir sınır var.
CSP’nin [yoğunlaştırılmış güneş
enerjisi] gece boyunca çalışabileceğini kanıtlıyoruz.” dedi. Sistem,
ergimiş tuzu şaşırtıcı derecede
490 dereceye kadar ısıtabiliyor.
Padmanathan şu anda sadece
iki şirketin güneş CSP sistemleri
tedarik ettiğini belirtiyor ve ekliyor:
“Diğerleri iflas etti. Ama piyasaya
girmeye başlayan en az beş Çinli
şirket olduğunu biliyorum”.
ACWA, Fas ve Güney Afrika’da

da CSP tesisleri inşa etti ve Suudi
Arabistan’da bir tesis kurmayı
planlıyor. Padmanathan, “Şu anda
hep PV ve rüzgâr konusunda teklif
veriliyor, ancak özellikle maliyet
açısından rekabet edebileceklerini
gördüklerinde bir CSP projesi isteyebileceklerini düşünüyorum” dedi.
Bloomberg Yeni Enerji Finans’ın
güneş analizi başkanı Jenny Chase;
“Fotovoltaik (PV) güneş panellerinin azalan maliyetleri, güneş enerjisini kullanan bu rakip yöntemin
şansını düşürüyordu. Dubai’deki
bu tesis 2021 yılına kadar teslim
edilecek. O zamana kadar, güneş
enerjisi PV’lerinin ve pillerin maliyet
açısından aynı seviyeye gelmesini
bekliyoruz. Bu yeni tesis, bir güneş
termik santralinden çok daha esnek
yapıda olacak” dedi.
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Klima Satışları Artış Gösteriyor
Türkiye iklimlendirme sektörünün
% 90’ını temsil eden İklimlendirme
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
– İSKİD, sektörün 2016 karnesini
açıkladı. Açıklanan İSKİD envanterine göre, 2016 verilerinde önceki
yıla göre artış gösteren klima
satışlarının değerlendirmesini yapan
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner
Yönet, “Türkiye’de ev tipi klima
satışları bir önceki yıla göre %
17,5 artarak 800 bin adete ulaştı.
Bu satış büyüklüğü ile Türkiye,
Avrupa’da en büyük üç pazardan
biri olma özelliğini korudu” değerlendirmesinde bulundu. İSKİD’den
yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “Ticari klima olarak isimlendirilen değişken debili klima dış
ünite satış rakamlarında da benzer
artışlar envanter çalışmalarına
yansıdı ve son 6 yılında yaklaşık
31.000 adetlik satış büyüklüğüne
ulaşıldı. Merkezi sistemler, soğutma
grupları ve aksesuarları ile birlikte
Türkiye iklimlendirme sektörü
toplamda (2016 yılında) 1,4
milyar USD iç satış büyüklüğüne
ulaştı. Akdeniz ülkelerinde ev tipi
klimaların kullanımı yüzde 20-50
aralığında iken bu oran ülkemizde
henüz yüzde 10 civarındadır. Bu
durum, ülkemizde ev tipi klimaların
kullanımının giderek aratacağı ve
pazarın konutlarda büyümeye açık
potansiyelini gösterdiği şeklinde
yorumlanıyor. Türkiye iklimlendirme
sektörü, dünya pazarının önemli bir
parçasıdır ve küresel gelişmeler
çerçevesinde şekillenmektedir.
Buna paralel olarak Türkiye’de son
derece bilinçli bir müşteri kitlesi

bulunuyor. Son yıllarda kullanıcılar,
klimalarını sadece fiyatlarına bakarak değil, enerji sınıflarını, montaj
avantajlarını dikkate alarak seçiyor.
Satın aldığı klima cihazını mutlaka
yetkili servislerin yapmasını talep
ediyor. Klima bakımının sağlık
ve ekonomik açıdan öneminin
fark edilmesi ve klima ömrünün
uzatılabilmesi için talep gören ek
bakım paketleri satışında da önemli
oranda artış gerçekleşti.
2017 yılının sıcak sezonuna girdiğimiz şu günlerde klima için sağlanan
ÖTV indirimi nedeniyle tüm İSKİD
üyesi şirketler, önemli kampanyalar
ile müşterilerine çeşitli avantajlar
sağlayarak özellikle Mart – Mayıs
döneminde çok sayıda klima
cihazının satışını gerçekleştirdi.
Yaz dönemindeki montaj yükünün
hafifletilmesi ve kullanıcıların daha
verimli hizmet alabilmesi için erken
satışlar sektörü olumlu olarak etkiledi. 2017 yılı ilk 6 ayında yaşanan
olumlu gelişmelerin ardından ve
klima satın alma kararı verilmesinde
yaz dönemi hava sıcaklıklarının da
önemli bir etken olduğu düşünüldüğünde, bu yıl da Türkiye klima
pazarının büyümeye devam etmesi
bekleniyor.”

Açıklanan verileri yorumlayan İSKİD
Yönetim Kurulu Başkanı Taner
Yönet, iklimlendirme sektörünün
2017 hedefleri ve sektörün trendleri hakkında da önemli bilgiler verdi.
“Sektör, çevre duyarlılığı daha yüksek ürün ve malzemelere yönelecek.
Bu bağlamda karbon salımlarının
düşürülmesi ve cihazların akıllı sistemler ile bütünleşmiş hale gelmesi
de yeni trendler arasında. Bu cihazlar hem son kullanıcının konforu
hem de bulut yönetimi ile servis
hizmetlerinden önemli kazanımlar
sağlıyor. Türkiye’de üretim yapan
şirketlerin önümüzdeki dönemde
daha çevre dostu ve akıllı teknolojilere yönelmesi bekleniyor. Küresel
ısınmanın etkileri iklimlendirme
pazarını daha da büyütecek ve bu
konuda AB bölgesinin üretim üssü
durumunda olan ülkemizin alacağı
pay da artacak” açıklamalarında
bulundu. Türkiye pazarında özellikle
iç hava kalitesi ve enerji verimliliği
önümüzdeki dönemde de İSKİD’in
odaklanacağı konular arasında
yer alıyor. Dernek, bu konularda
farkındalık yaratacak çeşitli eğitim
seminerleri ve yayımlar hazırlanması konusunda da çalışmalarına
başlamış bulunuyor. Türkiye’de
sektörün gelişimini hızlandıracak
en önemli faktörlerden biri de
önümüzdeki dönemde uygulamaya
alınacak teknolojik değişimlerin hızlı
bir şekilde pazara adaptasyonu
olacağını belirten Taner Yönet, ek
olarak enerji verimli ürünlerde son
kullanıcı lehine sağlanacak teşviklerin de pazarın gelişimine katkı
sağlanacağını bildirdi.

Çevre ve Hava Kirliliği Her Yıl 12,6 Milyon İnsanın Ölümüne Sebep Oluyor
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı rapora göre her yıl 12,6 milyon
insan çevre kirliliğine bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor.
Açıklanan rapora göre her yıl
1,7 milyon insan sağlıksız çevre
koşulları sebebiyle kansere yakalanıyor. Ajans Press’in Dünya
Sağlık Örgütü raporundan derlediği
bilgilere göre dünya nüfusunun
yüzde 92’si yüksek derecede kirli
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madde bulunan hava soluyor. Hava
kirliliğine bağlı hastalıklar sebebiyle
her yıl 6 milyon insanın yaşamını
kaybettiği belirtilirken ölümlerin
yüzde 90’ı düşük ve orta gelir
düzeyli ülkelerde meydana geliyor.
Ajans Press’in yaptığı medya incelemesinde hava kirliliğinin içinde
bulunduğumuz yıl 4 bin 523 habere
konu olarak medyanın önemli sağlık
başlıklarından biri olduğu belirlendi.

Dünyada Suudi Arabistan, Katar,
Mısır ve Bangladeş havanın en kirli
solunduğu ülkeler oldu. Havanın en
temiz olduğu ülkeler ise sırasıyla;
Solomun Adaları, Yeni Zelanda, Kiribati, Brunei Darüsselam, Vanuatu,
İsveç, Micronesi, Fiji ve Avustralya
oldu. Türkiye’de havayı en kirli
soluyan ilk üç şehrimiz ise sırasıyla
Batman, Hakkâri ve Gaziantep olarak belirtildi.

ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

Norveç 2020 Yılına Kadar Petrolün Bina Isıtmasında
Kullanımını Adım Adım Yasaklayacak

Oslo, Norveç – Ortadoğu’nun
ardından Dünya’nın en büyük petrol
ve doğalgaz kaynaklarına sahip olan
Norveç yakında bina ısıtmasında petrol
ürünleri kullanımını yasaklayan ilk ülke
ünvanına sahip olacak. Norveç 2020
itibariyle petrol ve parafinin bina ısıtmasında yasaklanmasını sağlayacak
kanunları Meclis’ten geçirmeye hazırlanıyor. Norveç İklim ve Çevre Bakanı

yasağın eski ve yeni tüm konutları, özel
sektör ve kamu binalarını kapsayacağını ve bu girişim sayesinde Norveç’in
neden olduğu sera gazı emisyonlarının
yıllık bazda 340.000 ton azaltılacağını
söyledi. Norveç vatandaşlarına petrol
türevlerine alternatif olan ısı pompası,
hidroelektrik ve odun yongası sobası
gibi teknolojilere yönelmelerini tavsiye
diyor.

Kirli Havayı Enerji Eldesi için Hidrojene Çeviren
Cihaz

Leuven, Belçika — Belçikalı araştırmacılar güneş ışığı, nano-parçacıklar
ve fotoelektrik kimyasal membran
kullanarak havadaki kirleticileri ayırıp
basit hidrojene dönüştüren bir cihaz
geliştirdiler. Proje aynı konuda çalışan iki

ekip tarafından geliştirildi. Antwerp’teki
ekip ışık kullanarak havayı temizleyen bir
süreç üzerine çalışmaktaydı. Söz konusu
çalışmalar sonucunda araştırmacılar
fotokatalist adı verilen ve ışık tarafından
aktive edilen ve hava kirliliğini daha az
toksik bileşenlere dönüştüren nano-malzemeler üretti. Leuven Üniversitesi’nde
yerleşik ikinci araştırma grubu ise fotoelektrokimyasal hücreler denen ve suyu
enerji eldesi için hidrojen gazına çeviren
membranlar üzerine çalışıyordu.
Ortaya çıkartılan yeni cihaz su yerine kirli
havayı hidrojen gazına dönüştüren bir
prosesi kullanıyor.

Bu sayfa ASHRAE’nin haftalık e-bülteni The HVAC&R Industry’den çevrilmiştir.
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Londra’daki Gökdelen
Yangının İki Sorumlusu:
Arızalı Soğutucu ve
Bina Kaplaması

Londra, İngiltere — Londra polisine
göre Londra’da bulunan Grenfell
Gökdeleni’ndeki yangının çıkmasına
bozuk bir dondurucu ve standartlara
uygun olmayan bina kaplamaları
neden oldu. 14 Haziran’da çıkan ve II.
Dünya Savaşı’ndan sonra Londra’nın
yaşadığı en büyük yangında 79 kişi can
verdi. Londra Büyükşehir Polisi facianın
binanın 4. katında çıkışında rol oynayan
Hotpoint FF175BP tip buzdolaplarının
imalat hatası yüzünden hiçbir zaman
geri çağrılmadığını bildirdi. Binanın
yalıtımlarının ve kaplamalarının da
güvenlik testlerini geçemediği iddia
edildi. Binadaki yangın kaplamalar
üzerinden yayılmıştı.
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Energy and Economical Analysis of Heat Recovery
Exchanger Design for Stenter Machine

Tekstil işletmelerinde kullanılan konveksiyon ramöz
makinalarında kurutma ve fikse amaçlı kullanılan havanın
sıcaklığı 140-180°C arasındadır. Fabrika ortamından
alınan hava doğal gaz yakılarak bu sıcaklığa ısıtılmaktadır.
Kurutma işleminden çıkan ortalama 150°C sıcaklıktaki
hava ise bacadan dışarı atılmaktadır. Bu atık sıcak nemli
havayı kullanarak, kurutucuya giren soğuk havayı ısıtmak
ve dolayısıyla tüketilen doğal gaz miktarından tasarruf
elde etmek mümkündür. Bu çalışmada bir tekstil fabrikasında kullanılan katlı konveksiyon ramöz makinasından
atılan baca gazından enerji tasarrufu amacıyla gövdeborulu ısı geri kazanım eşanjörü tasarımı yapılmıştır. Hava
çıkış sıcaklıklarının bulunmasında logaritmik ortalama
sıcaklık farkı yöntemi, gövde tarafı basınç kaybı hesabında
Bell-Deleware yöntemi kullanılmıştır. Hem hava çıkış
sıcaklıklarını hem de basınç kaybını etkileyen şaşırtma
levhası aralığı ekonomik analiz sonucu tespit edilmiştir.
Şimdiki zaman değerlendirme metodu kullanılarak farklı
şaşırtma levhası aralıkları için geri dönüş süresi hesaplanmış ve en ekonomik şaşırtma levhası aralığı 0.775 m
olarak bulunmuştur.

Abstract: The temperature of the air used for drying
and fixing purposes in convection stenter machines
is between 140-180°C. The air taken from the factory
environment is heated to this temperature by burning
natural gas. The air at an average temperature of 150°C
from the drying process is thrown out of the chimney. By
using this waste hot moist air, it is possible to heat the
cold air entering the dryer and thereby save the amount
of natural gas consumed. In this study, a shell-pipe heat
recovery exchanger was designed to save energy from
flue gas taken from a double layer convection stenter
machine used in a textile factory. The logarithmic mean
temperature difference method is used to find the air
outlet temperatures and the Bell-Deleware method is
used to calculate the shell side pressure loss. The baffle
spacing, which affects both the outlet temperatures and
pressure loss, has been determined by economic analysis.
Using the present time evaluation method, the return
time for different baffle spacing was calculated and the
appropriate baffle spacing was found to be 0.775 m.

Anahtar kelimeler: Isı geri kazanımı, ısı değiştirgeci,
basınç kaybı.

Key words: Heat recovery, heat exchanger, pressure
loss.
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1. Giriş
Ramözler, tekstil terbiye işletmelerindeki ana ısıl enerji
tüketicileridirler. Ramöz, tekstil terbiye işletmelerinde,
gerek konveksiyon kurutma gerekse diğer kurutma yöntemlerine göre çalışan makinalar arasında en önemli ve
en çok kullanılan kurutma makinasıdır. Bu makina yalnız,
kurutma için değil, her türlü bitim işlemi sonrasındaki
kurutma ve kondenzasyon veya kumaşların termofiksajı
amacıyla da kullanılmaktadır (Uçak, 2010 ).
Ramöz içerisine verilen toplam ısının bir kısmı kumaş
tarafından taşınan ve etrafa verilen ısıdır. Bu ısı yaklaşık
% 15 civarındadır. Isının geri kalan kısmı ise, kumaştaki
suyu buharlaştırmak için harcanan ısı ve kurutma havasını ısıtmak için harcanan ısıdır. Bu ısıların toplamı % 85
civarındadır. Bu ısı enerjisi ramöz bacasından atmosfere
salınır. Bacadan atılan bu ısı enerjisi geri kazanım amaçlı
kullanılabilir (Int Kyn.1)
Pulat ve ark. (2004) tarafından Türkiye tekstil endüstrisinde
özellikle kurutma işlemlerinden elde edilen atık ısı potansiyeli incelenerek sudan suya gövde-boru ısı eşanjörlü atık ısı
geri kazanım sisteminin etkin çalışma koşullarını optimize
etmek için ekserji temelli bir yaklaşım uygulanmıştır.
Çalışma sonucunda atık ısı geri kazanım sisteminin geri
dönüş süresinin 6 aydan daha az olduğu bulunmuştur.
Isı eşanjörleri katı bir cidarla birbirinden ayrılan farklı
sıcaklıklardaki iki akışkan arasında ısı transferi sağlayan
cihazlardır. Endüstriyel işlemler için farklı tip ve dizayna
sahip ısı eşanjörleri kullanılmasına rağmen en yaygın kullanılan tip gövde-borulu ısı eşanjörleridir (Fettaka ve ark.

2013). Gövde borulu ısı eşanjörlerinin en iyi şekilde dizayn
edilebilmesinde temel hedefler, daha yüksek türbülans,
daha düşük basınç düşüşü, daha yüksek ısı transfer katsayısı
ve minimum kirlenmedir (Mohanty,2016).
Bu çalışmada, bir tekstil işletmesindeki 6 kabinden
oluşan katlı ramöz makinesinin bacasından atılan sıcak
gazın, makineye verilen soğuk havayı ısıtmak amacıyla
kullanıldığı gövde borulu bir eşanjör tasarlanmıştır. Farklı
şaşırtma levhası aralıkları için ısı geri kazanım eşanjöründen
akışkan çıkış sıcaklıkları ve basınç kayıpları hesaplanmış ve
ekonomik analiz sonucu en küçük geri dönüş süresini veren
şaşırtma levhası aralığı tespit edilmiştir.
2. Eşanjör Tasarımı
2.1. Eşanjör Boyutları ve Çıkış Sıcaklıkları
Ramöz bacasından çıkan atık gaz doğal gazın yanması
sonucunda oluşan bileşenler, bazı tekstil parçaları ve yağdan oluşmaktadır. Bu maddeler zamanla boru yüzeylerinde
birikerek ısı eşanjörünün etkinliğinin azalmasına neden
olur. Bu yüzden özellikle kirletici akışkanlar için uygun bir
konstrüksiyon olan ve karşıt akış elde etmenin kolay olduğu
gövde borulu eşanjör ısı geri kazanımı için tercih edilmiştir.
Ramöz makinasının üst kısmına yerleştirilecek olan gövde
borulu ısı geri kazanım eşanjörünün boyutları yerleşim
yeri düşünülerek belirlenmiştir. Şekil 1’de şematik olarak
gösterilen tek boru geçişli ısı değiştirgecinde temizleme
kolaylığı nedeniyle borular saptırmalı kare düzenleme şeklinde yerleştirilmiştir. Dizayn değerleri Tablo 1’de özetlenen
eşanjörün boru tarafından fabrika ortamından alınan soğuk
TEMMUZ - AĞUSTOS 2017

TTMD DERGİSİ

29

MAKALE
hava, gövde tarafından ise kurutma makinasından çıkan
sıcak nemli hava geçmektedir.
Tablo 1. Isı geri kazanım eşanjörü dizayn değerleri.

Boru iç çapı (m)

0.036

Boru dış çapı (m)

0.04

Boru ısı iletim katsayısı (W/mK)
(Paslanmaz çelik)

16.2

Boru sayısı (adet)

365

Boru uzunluğu (m)

4.65

Kesme oranı (%)

30

Eşanjör temiz hava giriş sıcaklığı (oC)

30

Baca gazı sıcaklığı (oC)

150

Eşanjör temiz hava kütlesel debi (m3/h)

15000

Eşanjör kirli hava kütlesel debi (m3/h)

Atık ısı geri kazanım eşanjörü için enerji analizi ve basınç
kaybı hesabı Genceli (1999)’da ayrıntıları verilen BellDeleware yöntemine göre yapılmıştır. Başlangıçta kabul
edilen boru tarafı ve gövde tarafı akışkanlarının çıkış sıcaklıklarının enerji analizi sonunda bulunan değerlerle eşit
olması için iterasyon bir işlem yapılmıştır. Boru ve gövde
çıkış sıcaklığının hesabı için izlenilen yöntem Şekil 2’de
gösterilen algoritma ile özetlenmiştir.
TTMD DERGİSİ
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Tablo 2’den görüldüğü gibi şaşırtma levhası aralığının artması ile boru çıkış sıcaklığı düşmekte gövde çıkış sıcaklığı
yükselmekte dolayısıyla ısı transfer verimi düşmektedir.
Boru tarafı basınç kaybı sıcaklık değişimine bağlı olarak
yükselirken gövde tarafı basınç kaybı şaşırtma levhası
aralığının artmasıyla büyük oranda azalmaktadır.
Tablo 2. Enerji ve basınç kaybı analizi sonuçları.

Şaşırtma levhası
aralığı (m)

0.465

0.58

0.775

1.16

Boru çıkış Sıcaklığı (oC)

94.78

93.41

91.43

88.28

Gövde çıkış sıcaklığı (oC)

85.44

86.81

88.79

91.94

Toplam ısı transfer
katsayısı (W/m2K)

31.27

29.93

28.1

25.42

Boru tarafı basınç kaybı (Pa)

386.4

387.1

388.1

389

Gövde tarafı basınç Kaybı (Pa)

9424

5562

2812

1084

15000

Şekil 1. Eşanjör boyutları
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Eşanjörün her iki tarafı için çalışma akışkanı olan havanın
özellikleri akışkan giriş ve çıkış sıcaklıklarının ortalamasında değerlendirilerek EES (Engineering Equation Solver)
programı ile bulunmuştur. 1 alt indisi boru tarafı, 2 alt indisi
gövde tarafı akışkan özelliklerini ifade etmektedir.
Enerji analizi ve basınç kaybı hesabı şaşırtma levhası
sayısı (Nb)’nın 9, 7, 5 ve 3 olması durumlarında yapılmış
ve şaşırtma levhası aralıklarına göre sonuçlar Tablo 2’de
özetlenmiştir.

Isı eşanjöründe soğuyan gazın yoğuşma ihtimali de araştırılmış olup 150°C sıcaklık ve 0.08 kgH2O/kgh mutlak neme
sahip olan baca gazının yoğuşma sıcaklığı 48.39°C olarak
bulunmuştur. Bu değer gövde çıkış sıcaklığı olarak bulunan
88.79°C nin çok altında olduğundan yoğuşma riski dikkate
alınmamıştır.
2.2. Yakıt tasarrufu ve Fan enerji kaybı
Isı geri kazanım eşanjörü ile geri kazanılan ısı miktarı (Q)
ve bu ısı miktarına karşılık tasarruf edilen yakıt miktarı (Vy)
Denklem (1) ve (2) ile hesaplanır.

			

(1)

ve (4) ile bulunmuştur. Fan verimleri %85 olarak alınmıştır.

				

(2)

				
				

(3)
(4)

Burada Hu doğal gazın alt ısıl değeri, yanma verimi olup
Hu= 34485kJ/m3 ve =0.90 değerindedir.
Makinenin mevcut durumda kullanmakta olduğu baca
fanının ısı geri kazanımı eşanjörünün gövde tarafındaki
basınç kayıplarını karşılayacak bir fanla değiştirilmesi ve
ayrıca temiz havanın makinaya verilebilmesi için eşanjörün
boru tarafındaki basınç kayıplarını karşılayacak bir fanın
ilavesi gerekmektedir. Gövde ve boru tarafı fan güçleri
basınç kayıpları ve hava debisine bağlı olarak Denklem (3)

Tasarruf edilen enerji, yakıt tasarrufu ve fan güçleri şaşırtma
levhası aralıklarına göre Tablo 3’de özetlenmiştir.
3. Ekonomik Analiz ve Geri Dönüş Süresi
Isı geri kazanımı sonucu elde edilen aylık parasal tasarruf
(Gy), tasarruf edilen yakıt miktarı ile yakıtın birim fiyatının
çarpımı ile bulunur.
				
(5)
Tablo 3. Yakıt tasarrufu ve fan gücü.

Şaşırtma levhası aralığı (m)

0.465

0.58

0.775

1.16

Tasarruf edilen enerji (kW)

282.3

276.9

269

256.4

Yakıt Tasarrufu (m3/h)

32.74

32.12

31.2

29.74

Boru tarafı fan gücü (kW)

1.894

1.898

2102

1.907

Gövde tarafı fan gücü (kW)

46.2

27.26

12.84

9.725

Fanların aylık enerji maliyeti (Ge) Denklem (6) ile bulunur.
		
(6)

Şekil 2. Eşanjör tasarımı hesap algoritması.

Burada t ramöz makinasının aylık çalışma süresi (saat) olup,
makine günde 22 saat ayda 29 gün çalışmaktadır. Doğal
gazın birim fiyatı Fy ve elektrik birim fiyatı Fe fabrikanın alış
fiyatı olup değerleri Tablo 4’de gösterilmektedir.
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Tablo 4. Ekonomik analiz için sabit değerler.

çapının 0.3 ile 0.5 arasında seçilmesi, ısı geçişi ve basınç
kayıpları açısından uygundur (Genceli,1999). Bu çalışmada,
yakıt ve elektrik fiyatının bu oran üzerinde önemli bir etkiye
sahip olduğu ve bu sebeple bölge ya da ülkelerin ekonomik
değerlerine göre değişkenlik gösterebileceği görülmüştür.

Elektrik birim fiyatı (TL/kWh)

0.21

Doğal gaz birim fiyatı (TL/m3)

0.74

Isı geri kazanım eşanjör maliyeti (TL)

153 000

Aylık faiz oranı (%)

%0.85

Bu çalışma 3150652 nolu TÜBİTAK TEYDEB Projesi kapsamında yapılmıştır.

Çalışma saati (h/ay)

638

Kaynaklar

Teşekkür

Şimdiki zaman değerlendirme yöntemi ile bulunan geri
dönüş süreleri farklı şaşırtma levhası aralıkları için Tablo
5’de görülmektedir. Şaşırtma levhası aralığı arttıkça, fan
enerji maliyetindeki azalma yakıt tasarrufundaki azalmadan
daha fazla olduğu için geri dönüş süresi azalmış fakat bu
durum 0.775 m den daha büyük aralıklarda tersine dönerek
geri dönüş süresi artmıştır. Tablo 5’deki sonuçlara göre
B=0.775m’nin en ekonomik aralık olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Geri dönüş süresi (n).
Şaşırtma levhası aralığı (m)

0.465

0.58

0.775

1.16

Yakıt parasal tasarrufu (TL/ay)

15459

15164

14731

14041

Toplam fan enerji maliyeti (TL/ay)

6443

3907

2102

1559

Geri dönüş süresi (ay)

18.4

14.5

12.84

13
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4. Sonuç

Havva Ceylan

Yükselen enerji maliyetleri ve artan çevre bilinci nedeniyle
ısı geri kazanım uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Atık ısının
geri kazanılması işleminde enerji tasarrufunun yanında ek
maliyetler de ortaya çıktığı için ekonomik analiz kaçınılmazdır. Özellikle ısı geri kazanım eşanjöründeki basınç kayıpları
enerji tüketiminde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden
kazançlar ve ek maliyetler dikkate alınarak optimum eşanjör dizaynı yapılmalıdır.

1986 yılında Akdeniz Üniversitesi Makina Mühendisliği
bölümünden mezun olan Ceylan, 1988 yılında aynı üniversite yüksek lisans eğitimini ve 1993 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Enerji Programında doktora eğitimini tamamladı. Halen Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi
olarak görev yapmaktadır.
Buket Çınar Gelir

Bu çalışmada yerleşim yeri düşünülerek boyutları belirlenmiş olan ısı geri kazanım eşanjöründe optimum şaşırtma
levhası sayısı 6, şaşırtma levhaları arasındaki optimum
aralık 0.775m. bulunmuştur.
Şaşırtma levhaları arasındaki mesafe, gövde çapının 0.2 ile 1
katı arasında değişebilmesine rağmen, bu mesafenin gövde
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2013 yılında Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği
bölümünden mezun olan Çınar, 2013 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başladı. 2013-2014 yılları
arasında HASSAN GROUP firmasında üretim şefliği yaptı.
2014 yılında başlamış olduğu YÜNSA Arge Merkezinde’ki
arge mühendisliği görevine devam etmektedir.
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Düşük maliyetli Toprak
Kaynaklı Isı Pompaları
için basit bir yaklaşım
Steve Kavanaugh, Ph.D., ASHRAE Bilim Kurulu Üyesi
Chris Gray, Ph.D., ASHRAE Üyesi

Ticari ve kurumsal binalar için toprak kaynaklı ısı pompalarına (TKIP) yönelik genel kanı, çok sayıda projede
kullanılmalarını engelleyen, toprak ısı değiştiricisi için
ilave bir değere sahip olmasıdır. Bu engeli aşmanın bir
yolu, burada değerlendirilen ve birkaç durumda uygulanan “loop leasing”dir (döngü kiralama). Bu yaklaşım, bir
yatırımcı ya da tesis için toprak ısı değiştiricisinin montajının yapılması ve bina sahibine aylık bir ücret karşılığında
kullanımının kiralanmasıdır. Bir elektrik tesisi öncelikle
karakteristik bir TKIP’nın kurulum ve koruyucu bakım
giderlerini karşılaştırarak bu düzenlemenin ekonomik
yönünü araştıracak bir ekip kurmuştur.
Bununla birlikte, tesis TKIP maliyetinin ofisler, okullar ve
az katlı oteller için kullanılan diğer yüksek kaliteli HVAC
sistemlerinin maliyetleri ile karşılaştırılmasını istemiştir.
Değerlendirme için belirlenen sistemler hem sabit hava
debili (CAV) hem de değişken hava debili (VAV) bir elektrik kazanlı dört borulu soğutulmuş sulu sistemleridir. Ek
olarak, bir toprak ısı değiştiricisinin konvansiyonel bir
soğutulmuş su sistemine bağlanmasında yaklaşım, üniter
ısı pompası sistemlerinin merkezi olmayan toprak ve iç
mahal boru şebekesine bağlanması lehine engellenmiştir.
Bu makale, 150 ton (530 kW)’lık bir soğutma yüküne
sahip Birmingham’ Ala.’da bulunan 72,000 ft2 (6700
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Bu makale Nisan 2016’da ASHRAE Journal’da yayımlanmıştır. 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.

m2)’lik alana sahip bir okul için karşılaştırma sonuçlarına
yoğunlaşmaktadır.
Karşılaştırmaya dayalı sonuçlara bu yaklaşım, TKIP
sisteminin kurulum maliyetlerinin CW-CAV sisteminden
%11.7 ve CW-VAV sisteminden %31.9 daha az olduğunu
göstermiştir. TKIP’nın yıllık koruyucu bakımı (KB), CW-CAV
sisteminden %1.2 daha yüksektir ama CW-VAV sisteminden %39 daha düşüktür. TKIP, CW-CAV ve CW-VAV’nin
tasarım yükü sistem talepleri sırasıyla 133 kW, 157 kW ve
177 kW’tır. Kurulum maliyetleri 2014 verilerini1, koruyucu
bakım giderleri 2015 verilerini2 ve talep hesaplamaları ise
yeni revizyonu yapılan ASHRAE GSHP dokümanını3 temel
almaktadır. Maliyetler bileşenler için kontrolcüleri (termostatlar, VAV aktüatörleri, sensörler vb.) içerirken bina
otomasyon sistemlerini (BAS) veya enerji geri kazanım
ünitelerini (ERU) içermemektedir.
Ortak Döngülü TKIP Sistemleri
Merkezi olmayan TKIP tasarımı yaklaşımı, gerçek enerji
tüketimi ve kurulum maliyetleri yönünden uzun bir
vadede etkin olması için uygulanmaktadır. ASHRAE
Dergisinde bir dizi makale serisi ile (Haziran 2012’den
Şubat 2013’e kadar) çalışmanın sonuçlarını sunmaktadır.

250 ft’te 10
sondaj deliği
1 in. HDPE U
borusu

ortak döngülü TKIP sistemini ele
almaktadır. Şekil 1 iki ortak döngülü
bir ofis binasına ait bir örneği göstermektedir.

Her biri 30 ton (106 kW) yüke sahip
beş ortak döngünün sayısı, sistemlerin büyük ve küçük döngüler ile
çekvalf
küresel vana
başarılı olarak çalışmasından dolayı
rastgele seçilmiş değildir. Bu durumda
ısı
Basınç/Sıcaklık
pompası
kontrolcü
akışkan debisini 3 gpm/ton
girişli T
(kW başına 0.054 L/s)’da yaklaşık 90
Flanşlı falnşlı sirkülasyon
gpm (5.7 L/s)’ye limitler, böylece en
küresel pompası ve
güney
büyük boru nominal çapı 3 inç (75
vana
servis için izolasyon
kümesi dört
vanaları
ısı pompası
mm) ve DR 13.5 yüksek yoğunluklu
polietilen borudur (HDPE). Bu durum
dokuz sondaj
deliği 1 in. HDPE
ortalama bir sistem basınç kaybıyla
U borusu 0.9
sonuçlanacaktır ve böylece 245 W
Btu/h.ft.F harç
pompalar, 3 tonluk (10.6 kW) kırk
sınıflara hitap eden ısı pompasının
herbirine yeterli debiyi sağlar. Daha
büyük 5 tonluk (17.6 kW) ünitelerin
Şekil 1. Ortak döngülü TKIP3
herbiri iki pompa veya daha büyük bir
pompa gerektirecektir.
Ortak döngülü TKIP maliyetleri ve talep Seçenek 1 olarak
ASHRAE TKIP yazılarında ele alınan üç sistem tipi; bileşik
Tablo 1’de gösterilmiştir. Bir 3 ton (10.6 kW) kapasiteye
sistem, ortak döngülü sistem ve bir borulu sistemdir. Bu
sahip ısı pompasının kurulum maliyeti hava kanalları ve
karşılaştırma, binaya hizmet veren toplam 46 üniteli, sekiz
bir ayarlanabilir termostat ile birlikte 7,011 $’dır. Koruyucu
ile on ısı pompasına bağlanmış beş ortak döngü kullanan

kuzey
kümesi
dört ısı
pompası
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bakım giderleri herbiri için 182 $’dır. Ünitelerin nominal
enerji verimliliği oranları 22.0 Btu/W.h (COP=6.5)’tır fakat
tasarım fan gücü, debiler, hava ve su sıcaklıkları eklendiğinde düzeltilmiş EER, 15.4 Btu/W.h (COP=4.5)’tır. Bu, 2.34
kW’lık bir soğutma talebi ile sonuçlanır. 5 tonluk (17.6 kW)
ısı pompası için kurulum maliyeti 8.411$, koruyucu bakım
184$, EER değeri 14.4 Btu/W.h (COP=4.2) ve soğutma yükü
4.2 kW’tır.
Uzun dönemlik performans araştırmalarına ilişkin makalelerden bir tanesi, 2006-2010 tarihleri arasında güney ve
orta batıda kurulan TKIP sistemlerin maliyet analizini içeren
bir araştırma olarak sunulmuştur4. Yatay kollektörleri de
içeren dikey toprak ısı değiştiricilerinin maliyeti dikey sondaj borusunda en düşük 7 $/ft (23$/m)’ten 15$/ft (49$/m)’e
ortalama 12$/ft (39$/m)’tir. Bu karşılaştırma için 15 $/ft (49
$/m) değeri kullanılmıştır. 33,750 ft (10,300 m)’lik sondaj
deliği alanı için nihai maliyet 506,250 $’dır. Toprak döngü
tasarımı 225 ft (69 m)’lik derinlikte 150 sondaj deliğidir. Beş
devrenin herbiri herbir ortak döngü için 30 sondaj deliğine
sahipti.
Mekanik maliyet verileri1, yalıtılmış çelik soğutulmuş su
borularının maliyeti için 72 $/ft (236 $/m)’lik bir yaklaşım
sunmaktadır. Bu yaklaşım, birim soğutma yükü başına
zemin alanı 545 ft2/ton (14.4 m2/kW) olan bir binaya
uygulandığında, birim zemin alanı başına boru uzunluğunun oranı 0.13 ft/ft2’dir. Örnek bina daha yüksek bir yük
yoğunluğuna sahiptir bu nedenle oran, aşağıya doğru 0.11
ft/ft2’e ayarlanmıştır. Sonuç, toprak döngü maliyetinden
%11 daha fazla olan bir iç tesisat maliyetinin 570,240 $
olmasıdır. “Merkezi olmayan” TKIP’ları için önerilen malzeme HDPE veya fiber-core polipropilen iken soğutulmuş
su sistemi seçenekleri ile uyumlu olması için çelik boru
düşünülebilir.

Su Soğutmalı Soğutulmuş Su Sabit Hava Debili
Sistem
Tablo 2’de gösterildiği gibi sabit hava debili soğutulmuş su
(CW-CAV) sistemi için birincil soğutma ekipmanları iki adet
0.68 kW/ton (COP=5.2) veriminde su soğutmalı döner vidalı
80 ton (280 kW)’luk soğutma gruplarıdır. Bu, minimum
gerekli değer ile kıyaslandığında %10’luk bir iyileşmedir5.
Kurulum maliyetleri herbiri için 68,000 $, koruyucu bakım
maliyetleri herbiri için yıllık 199 $ ve herbiri için talep 54.4
kW’tır. Tek bir 150 ton/450 gpm (529 kW/28.4 L/s) fiberglas
içten çekişli soğutma kulesi için kurulum maliyeti 55,100 $,
senelik koruyucu bakım maliyeti 125 $, ve %90’lık verimde
motor ile 45 gpm/hp (kW başına 3.81 L/s) değerinde fan
gücü 8.3 kW’tır.
Hava dağıtım sistemi kırk adet nominal 3 ton (10.6 kW)
kapasiteye sahip dört borulu fancoil ve altı adet nominal 5
ton (17.6 kW) kapasiteli dört borulu fancoilden oluşmaktadır. Kurulum masrafları küçük fancoiller için 7,375 $ ve her
büyük fancoil için 11,400 $, ve herbiri için yıllık koruyucu
bakım maliyeti yıllık 145 $’dır. Güç gereksinimi tahmin
etmek için 400 cfm/ton (kW başına 54 L/s)’luk bir değer
kabul edilmiştir. Fanlar elektronik olarak kumanda edilen
motorlar vasıtası ile sürülmektedir ve ASHRAE’nin güncel
araştırmaları 1200 cfm (2040 m3/h) fancoillerin talebinin
460 W, 2000 cfm (3400 m3/h)’den daha büyük olanlar için
de 760 W olduğunu göstermektedir.
Sıcak su, herbiri için kurulum maliyeti 30,400 $, koruyucu
bakım maliyetleri yıllık 411 $ olan 210 kW’lık iki adet elektrikli kazan tarafından sağlanmaktadır ve bunların pompaları doğal olarak soğutma talebine katkı yapmamaktadır.
Soğutulmuş su tesisatı sisteminin de toplam maliyeti
570,240 $’dır ama eşdeğer ölçüde bir ısıtma sistemi için
ısıtma tesisatı boru çapı bakımından daha küçüktür ve

Tablo 1. TKIP kurulum, koruyucu bakım maliyetleri ve soğutma yükü
BAKIM

SEÇENEK 1 – BEŞ ORTAK DÖNGÜLÜ TKIPA
DÖNGÜ DETAYI: 150 TON; 150 SONDAJ DELİĞİ; 225 FT/SONDAJ

TOPLAM

ÜNİTE

BİLEŞEN ÖZELLİKLERİ

ÜNİTE MALİYETİ

TOPLAM MALİYET

40 adet

7,022 $

280,440 $

182 $

7,280 $

2.4

96.0

8,411 $

50,466 $

184 $

1,104 $

4

24.0

52 adet

Kanal ve Termostatlı 3 ton Isı Pompası,
Boru Tesisatı Dahil Değil
Kanal ve Termostatlı 5 tonluk Isı
Pompası, Boru Tesisatı Dahil Değil
1/6 hp (0.12 kW) hat üzeri
Sirkülasyon PompasıB

1,300 $

67,600 $

-

-

0.3

13.0

33,750 ft

Dikey HDPE Toprak Döngüsü (225 ft’te 150)

115 $

506,250 $

-

-

-

-

7,920 ft

İç Tesisat Sistemi (72$/ft koşullarında)

72 $

570,240 $

-

-

-

-

Toplam

1,474,996 $

Toplam

8,384 $

Toplam

133

Maliyet/ton soğutma

9,833.31 $

Maliyet/ft2

20.49 $

A Ünite kontrolleri maliyetlerini içerir fakat BAS veya

enerji geri kazananım sistem maliyetlerini içermez

B 1/8 hp ile 1/3 hp arasında interpolasyon yapılmıştır
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$/YIL

TOPLAM

MİKTAR / BİRİM

6 adet
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ÜNİTE

SOĞUTMA YÜKÜ

kW

Tablo 2: CW-CAV kurulum maliyeti, koruyucu bakım maliyeti ve soğutma yükü
BAKIM

SEÇENEK 2 – ELEKTRİKLİ KAZANLIA DÖRT BORULU CAV SOĞUTULMUŞ SU SİSTEMİ

BİRİM

SOĞUTMA YÜKÜ

TOPLAM

BİRİM

TOPLAM

MİKTAR/BİRİM

BİLEŞEN TANIMI

BİRİM MALİYETİ

TOPLAM
MALİYET

2 adet

80 Ton Paket tipi Döner-Vidalı Soğutma GrubuC

68,000 $

136,000 $

199 $

398 $

54.4

108.8

40 adet

Hava Kanalları Dahil 3 tonluk 4 Borulu CAV Fancoiller

7,375 $

295,000 $

145 $

5.800 $

0.46

18.2

6 adet

Hava Kanalları Dahil 5 tonluk 4 Borulu CAV FancoillerD

11,400 $

68,400 $

145 $

870 $

0.76

4.6

2 adet

Pompalar ve Bağlantılar Dahil 210 kW Kazanlar

30,400 $

60,800 $

411 $

822 $

-

-

1 adet

Fiberglass, içten çekişli 150 tonluk Soğutma Kulesi

55,100 $

55,100 $

125 $

125 $

8.3

8.3

7,920 ft

Soğutulmuş Su Tesisatı Sistemi (72 $/ft)

72 $

570,240 $

-

-

-

-

7,920 ft

Sıcak Su Tesisatı Sistemi (50 $/ft)

50 $

396,000 $

-

-

-

-

400 ft

Yoğuşturucu Su Tesisatı Sistemi (72 $/ft)

72 $

28,800 $

-

-

-

-

2 adet

7½ hp (5.6 kW) Soğutulmuş Su PompalarıE

12,800 $

25,600 $

66 $

6.0

6.0

6.0

2 adet

10 hp (7.5 kW) Yoğuşturucu Su PompalarıE

16,800 $

33,600 $

66 $

132 $

7.5

7.5

Toplam

1,669,540 $

Toplam

8,147 $

Toplam

153.5

Maliyet/Ton

11.130 $

Maliyet/ft2

23.19 $

A Ünite kontrol maliyetini içerir fakat BAS veya enerji

geri kazananım sistemi maliyetlerini içermez
C Brüt ton (fancoil üniteleri ile net ton için %5 azaltılın)
D Extrapolasyon yapılmıştır
E Yedek Pompa yükleri dahil değildir
TKIP Maliyet Getirisi

maliyet 50 $/ft (164 $/m)’e veya 396,000 $’a düşürülmüştür. Yoğuşturucu su tesisatının soğutma kulesine 400 ft
(120 m) olacağı ve 72 $/ft (236 $/m) ile toplamda 28,800 $
maliyeti kabul edilmiştir. 7.5 hp (5.6 kW)’lık soğutulmuş su
pompası ve yedek pompanın herbirinin kurulum maliyeti
12,800 $, koruyucu bakım maliyeti yıllık 66$’dır ve %90’lık
bir motor veriminde bir pompa soğutma talebine sadece
6 kW’lık katkı yapmaktadır. 10 hp (7.5 kW)’lık yoğuşturucu
pompalarının herbirinin kurulum maliyeti 16,800 $, koruyucu bakım maliyeti yıllık 66$ ve %90’lık bir motor verimi
ile 7.5 kW’lık talep değerleri mevcuttur. Toplam 1,669,540
$’lık CW-CAV sisteminin maliyetinin 995,040 $’ının tesisat
sistemi maliyeti olduğuna dikkat ediniz ki bu, TKIP sistemininkinden %11.7 daha fazladır. Toplam sistem talebi 153.5
kW’tır ve bu, TKIP’ndan %20.5 daha fazladır.
Su Soğutmalı Soğutulmuş Su Değişken Hava Debili
Sistem
Soğutulmuş su değişken hava debili (CW-VAV) sistemin
soğutma kısmının tahmini basitleştirilmiştir çünkü
referans1 benzer bir uygulama için sistem maliyetlerini
içermektedir. Maliyet özeti, soğutma grubu, soğutulmuş ve
yoğuşturucu suyu tesisatı ve pompaları, klima santrallerini
(KS) ve soğutma kulesini (Tablo 3) içermektedir.

$/YIL

kWe

% -11.6

Referans maliyetler CAV-AHU’ya ait olduğundan dört VAVAHU için maliyet farkı (her ünite için 8,300 $) eklenerek
düzenleme yapılmıştır. Buna karşın, daha pahalı pistonlu
soğutma grupları (her biri 74.000 $) yerine kullanılan 0.68
kW/ton (COP=5.2)’luk bir verime sahip iki adet 80 ton (280
kW)’luk döner vidalı soğutma grupları için elde edilen
tasarruf (her biri için 68,000 $) belirtilmiştir. Soğutma
grupları, pompalar, soğutma kulesi ve tesisat sistemi için
kurulum maliyetleri 1,100,400 $, senelik koruyucu bakım
456 $, ve talep 130.7 kW’tır. VAV-AHU’lar için koruyucu
bakım maliyeti 1,084 $ ve KS fan gücü 3.0 in. su basıncında
(750 Pa), %75 verimde fan ve %90 verimlilikte motorlarla
29.4 kW’tır.
Hava dağıtım sistemi, kırk adet 1,250 cfm (2100 m3/h) fan
tahrikli VAV (FPVAV) terminalleri ve altı adet 2,000 cfm
(3400 m3/h) FPVAV terminallerinden oluşmaktadır. Ünite
kurulum maliyetleri sırasıyla 11,750 $ ve 17,625 $’dır ve
yıllık koruyucu bakım maliyetleri her biri için 199 $’dır. Fanlar elektronik olarak kumanda edilen motorlar tarafından
sürülmektedir ve güç talebi daha küçük FPVAV terminallerinin her biri için 460 W daha büyükleri için 760 W’tır.
Elektrikli kazanların her birinin yıllık koruyucu bakım
maliyeti 411 $’la her birinin maliyeti 30,400 $’dır ve pompalar soğutma yüküne katkıda bulunmamaktadır. Sıcak su
tesisatı 396,000 $’dan daha fazladır. Toplam CW-VAV sistem
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MAKALE
Tablo 3. CW-VAV kurulum maliyeti, koruyucu bakım maliyeti ve soğutma talebi
BAKIM

SEÇENEK 3 – ELEKTRİK BOYLERLİA SOĞUTULMUŞ SU DÖRT BORULU VAV

TOPLAM

BİRİM

TOPLAM

BİRİM MALİYETİ
1,100,400 $

1,100,400 $

456 $

456 $

130.7

130.7

4 adet

BİLEŞEN
Soğutma Suyu Sistemi: (2) 80 ton Soğutma
Grubu, CW Pompaları (10 hp), CHW
Pompaları (7.5 hp), Soğutma Kulesi F
Fancoillerin VAV klima santraline
dönüştürülmesi (15,000 cfm, 3.0 in.)

TOPLAM
MALİYET

8,300 $

33,200 $

271 $

1,084 $

7.3

29.4

2 adet

Pompa (5 hp/3.7 kW) ve Tesisat ile 210 kW Kazan

30,400 $

60,800 $

411 $

822 $

-

-

Sıcak Su Tesisat Sistemi (50 $/ ft)

50 $

396,000 $

-

-

-

-

11,750 $

470,000 $

199 $

7,690 $

0.48

19.0

17,625 $

105,750 $

199 $

1,194 $

0.76

4.6

Toplam

2,166,150 $

Toplam

11,516 $

Toplam

183.6

Maliyet/ton

14,441 $

Maliyet/ft2

30.09

MİKTAR /BİRİM
1 adet

7,920 ft
40 adet
6 adet

1,250 cfm (2100 m3/h) FPVAV Tekrar
ısıtmalı terminaller ve kanal
2,000 cfm (3400 m3/h) FPVAV Tekrar
ısıtmalı terminaller ve kanal

A Ünite kontrol maliyetlerini içerir fakat BAS veya enerji

geri kazananım sistemi maliyetlerini içermez
E Yedek pompa yükleri katılmamıştır
F Brüt ton (KS için %10 azaltılmış) pistonlu soğutma grubu maliyeti
daha az pahalı vidalı soğutma grubu için ayarlanmıştır
TKIP Maliyet Getirisi

$/YIL

kWe

-%31.9

Geleneksel Kanının Veriler ile Aydınlatılması
Tesisat

leşme/daralmaya izin veren tablalara yerleştirilebilir.
Küçük veya mevcut olmayan geri dönüş kanal hatları ile
üniter ısı pompaları kullanımı ve;
Toprak ısı değiştiricilerinin boyutlandırılması böylece
döngü sıcaklıkları kritik değerlerin oldukça altında tutulur
(bu durum, statik basınçların daha büyük olduğu yüksek
binalar için kullanılamaz)

Geleneksel kanı, TKIP’nın daha büyük bir pazar penetrasyonuna sahip olması için toprak ısı değiştiricisinin maliyetinin azaltılmasının zorunlu olması yönündedir. Tablo 1’de
gösterildiği üzere, toplam TKIP sistem maliyeti 1,474,996
$ iken iç tesisatın maliyetinin 570,240 $ olduğuna dikkat
ediniz. Bir diğer önemli husus, TKIP bir iç tesisat döngüsüne sahip iken soğutulmuş su (CW) sistemleri iki döngü
gerektirir.
Maliyetlerin daha da azaltılması sürecine yardımcı olması
için Tablo 4 özet bir formatta maliyet referansından1 derlenmiştir. Tablo 1’de kullanılan TKIP iç tesisat maliyetleri
çelik boruyu temel almaktadır. Tablo 4, HDPE boru ve
bağlantı parçalarının maliyetleri önemli ölçüde çeliğe göre
daha azdır. Ek olarak, HDPE korozyon koruması gerektirmez, ki bu ortalama bir bakım bütçesi ve sınırlı sayıda personeli olan bina sahipleri için önemli bir fayda sağlamaktadır. HDPE’nin dezavantajları ise önemli, bir ısıl genleşme,
yangın yönetmeliği kısıtlamaları ve özellikle daha yüksek
su sıcaklıklarında daha düşük nominal basınca sahip
olmasıdır. Fiber-core polipropilen malzemenin (FCPP)
kullanımı ısıl genleşme, korozyon önleme ve nominal
basınç hususlarında önemli iyileşmeler gösterebilir. Buna
karşın, FCPP’nin maliyetinin çelik boruya yaklaşık eşdeğer
olduğuna dikkat ediniz. Düşük yükseklikli binalarda HDPE
borunun sınırlandırmaları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
Çapın sınırlandırılması, böylece kollektör borusu gen-

Tablo 4’ün en alt satırında gösterildiği üzere daha küçük
çapa sahip HPDE’ler için füzyon aparatları ortalama maliyetlerine dikkat etmek gerekmektedir. 4 in. (100 mm) çapa
kadar boru için bir alın kaynağı aparatı maliyeti 805$ iken
6-12 in. (150-300 mm) çapında HDPE için eşdeğer aparatlar
27,900$’dır. Ek olarak, 4 in. (100 mm) ve daha küçük boru
çapına sahip boru ve bağlantı parçaları maliyetleri ile 6
in. (150 mm) ve daha büyük çapa sahip olanlar arasında
büyük bir fark olduğuna dikkat ediniz.
Tablo 1’de ısı pompası ekipmanlarının ortalama maliyetlerine de dikkat etmek gerekmektedir. Bu değerler sabit hızlı
ekipmanlar içindir. Dual kapasiteli (DCHP) ve değişken
hızlı ısı pompalarının (VSHP) daha yüksek verimde olması,
tam yük hava debisi ile kısmi yük nominal değerlerine
dayanmaktadır ve dağıtım sistemi boyunca havanın
sirkülasyonu için güç gerekmediği kabul etmektedir.
Yüksek verimli tek hızlı ısı pompaları genellikle birçok dual
kapasiteli ve değişken hızlı ısı pompasından daha fazla tam
yük verimine sahiptir3. DCHP’ler ve VSHP’ler, nem alma ve
konforlu ısıtma modunda hava çıkış sıcaklıklarını sağlamak
adına fan gücü gereken kısmi yük hava debisi için ayarlandığında verimdeki artış küçüktür ya da yoktur. Ek olarak,
hava dağıtım sistemleri kısmi yük hava debilerinde konforu
sağlaması için iyileştirilmek (ilave kanal, difüzör, ve/veya
fanlar) zorundadır.
Referans, tesisat sistemi su arıtımı için koruyucu bakım

maliyeti 2,166,150 $’dır, ki bu TKIP sisteminden %31.9 daha
yüksektir, tesisat sistemi maliyetlerinin 995,040 $ olduğuna
dikkat etmek gerekir. Toplam sistem talebi 183.6 kW’ tır ki
bu da TKIP’dan %38 daha yüksektir.

38

BİRİM

SOĞUTMA TALEBİ
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Tablo 4. İç boru, bağlantı parçaları ve ekipman maliyetleri

BORU MALZEMESİ
Çelik- Siyah
(Ölçek 40)

10 ft (3m) aralıklarda
kelepçeli birleşim taşıyıcıları

Yerden 10 ft (3 m)
Yukarıda Borulama

HDPE
DR 11
3-4ft (1-1.2m) aralıklarda
alın kaynaklı bağlantı
parçaları taşıyıcıları
Yerden 10 ft (3 m)
Yukarıda Borulama

Polipropilen
DR 11

Taşıyıcılar her 10
ft’te 3 her m’de 1
Yerden 10 ft (3 m)
Yukarıda Borulama

Nominal ÇAP

DÜZ BORU

90° DİRSEK

45° DİRSEK

BİRLEŞİM

T BORUSU

REDÜKSİYON

IN (MM)
1 (32)
1.25 (40)
1.5 (50)
2 (60)
3 (80)
4 (100)
6 (150)
8 (200)
10 (250)
12 (300)
ÇAP (IN.)
1 (32)
1.5 (50)
2 (60)
3 (80)
4 (100)
6 (150)
8 (200)
10 (250)

$/FT
$/M
15.9
52
18.3
60
21
69
26
85
43
141
53
174
98.5
323
137
449
177
581
200
656
DÜZ BORU
1.9
6
2.4
8
4.0
13
4.9
16
8
27
20
66
34
112
53
174

$/Bağ. Par.
47
50.5
54
61
96.5
114
256
465
755
1150
90° DİRSEK
13.5
17.0
17.0
34
47
109
268
1000

$/Bağ. Par.
47
50.5
54
61
96.5
114
256
465
755
1150
45° DİRSEK

$/Bağ. Par.
72.5
72.5
83
92.5
127
181
400
770
1400
1950
T BORUSU
17.7
24.8
21.2
39.0
57
142
350
1044

$/Bağ. Par.

13.5
34
47
109
268
1000

$/Bağ. Par.
32.5
32.5
36
46.5
61.5
85
141
208
289
320
BİRLEŞİM
13.5
21.0
28.7
36.9
48
73
96
115

12 (300)

77

1055

1055

135

1400

306

90° DİRSEK
19
26
29
36.5
42
87.5
153
320
630
895

45° DİRSEK
19
26
29
36.5
41.5
92
163
335
550
735

BİRLEŞİM
21
25.5
27
32.5
38.5
63.5
99

T BORUSU
32
38
42.5
56
66.5
116
189
450
705
970

REDÜKSİYON
21
23
27
38.5
62
108
148
221
286

ÇAP (IN.)
3/4 (25)
1 (32)
1.25 (40)
1.5 (50)
2 (60)
3 (80)
4 (100)
6 (150)
8 (200)
10 (250)

253

DÜZ BORU
15.85
52
17.5
57
20.5
67
24.5
80
30
98
40.5
133
54.5
179
60.5
198
90.5
297
122
400

67.5
82.5
99
165
315
555
935
REDÜKSİYON

20.3
20.3
30
71
109
187

HDPE Alın Füzyon kaynağı ekipman maliyeti: 1-4 in. (32-100 mm)= 805$, 6-12 in. (150-300mm)=27,900$

maliyetlerini içermemektedir. H&CWS’ler, koruyucu
bakıma ihtiyaç duyan, bir tanesi soğutma bir tanesi de
ısıtma için olan iki adet ayrık döngüye sahip dört borulu
sistemlerdir. Üçüncü tesisat döngüsü yoğuşturucu suyu
döngüsüdür ama koruyucu bakım maliyetleri akışkan
soğutma koruyucu bakım maliyetlerine eklenmiştir. İç
tesisat döngüsü metal (bir koruyucu bakım maliyeti vardır),
HDPE (koruyucu bakım maliyeti yok) veya ısıl olarak kaynaklanmış FCPP (bunun da koruyucu bakım maliyeti yok)
olabilir. Güney iklimlerinde birçok uygulamada HDPE ve
FCPP kullanımı, düşük iletkenlikli borunun yüzeyi yüksek
nemli soğutma sezonu boyunca sıcak olduğundan ve sıklıkla ısıtma sezonu boyunca hava çiğ noktasının üzerinde
olduğundan yalıtım olmaksızın yapılabilir.
Kontroller
Tablo 1, 2 ve 3 oda termostatları dışındaki kontrollerin
maliyetini içermez. Bina otomasyon sistemlerindeki geliş-

meler etkileyicidir. Hareketli komponentlerle sıcaklıklar,
hava debileri ve basınçların grafik gösterimleri etkileyicidir.
Ancak, bu gelişmelerin maliyeti ve verimliliği genellikle iyi
bir şekilde betimlenmemiştir.
Tablo 5 ve Şekil 2 ve 3’te gösterilen veriler, TKIP ve diğer
temel HVAC sistemleri için ileri bina otomasyon sistemlerinin maliyet etkenliği hakkında ciddi endişeleri ortaya
çıkarmıştır. Tablo 5’te gösterilen şaşırtıcı şekilde yüksek
kurulum ve kalibrasyon maliyetleri, kırkaltı 286$’lık programlanabilir termostatın kalibrasyon ile her zon için yalnızca bir mahal sıcaklık sensörü ile değişiminin 30,000$’dan
daha maliyetli olacağını belirtmektedir. Bu durum 15
$/ft (49$/m) birim maliyetinde 2.000 ft (625 m)’den
daha fazla toprak ısı değiştiricisinin maliyetine eşdeğerdir.
Bu ilave maliyet çoğaltıcı paneller, kontrolcüler, bilgisayar ve gerekli yazılımları içermemektedir. Tablo 5’teki
değerler, Referans 1’de sayfa 268-270 arasına bakılarak
doğrulanablir.
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Tablo 5. Kontrol maliyetleri1
Yalın Maliyet
Sensörler ve Transdüserler
Kanal Sıcaklık Sensörü (EMT’de 50 ft uzunluğunda)
Mahal Sıcaklık Sensörü (EMT’de 50 ft uzunluğunda)
Kanal Nem Sensörü (EMT’de 50 ft uzunluğunda)
Mahal Nem Sensörü (EMT’de 50 ft uzunluğunda)
Kanal Statik Basınç Sensörü (EMT’de 50 ft uzunluğunda)
Hava debisi (cfm) Transdüseri (EMT’de 50 ft uzunluğunda)
Su Sıcaklık Sensörü (EMT’de 50 ft uzunluğunda,
Boru bağlantısı dahil değil)
Su Debisi Transdüseri (EMT’de 50 ft uzunluğunda,
Boru bağlantısı dahil değil)
Su Fark Basınç Sensörü (EMT’de 50 ft uzunluğunda, boru bağlantısı dahil değil)
Güç (kW) Transdüseri (EMT’de 50 ft uzunluğunda)
Enerji (kWh)Toplayıcı (EMT’de 50 ft uzunluğunda,
pulse transmitteri dahil değil)
Mahal Statik Basınç Sensörü (EMT’de 50 ft uzunluğunda)

360 $
575 $
605 $
925 $
490 $
660 $

O&P ile birlikte
Sensör başına $
395 $
635 $
665 $
1025 $
540 $
730 $

360 $

395 $

2075 $

2300 $

850 $

935 $

1175 $

1300 $

545 $

600 $

925 $

1025 $

KONTROCÜLER

KONTROLCÜ BAŞINA $

Energy Star derecelendirmesi

Çoğaltıcı Panele Sahip 48 Noktalı Fonksiyon tahtası
Çoğaltıcı Panele Sahip 128 Noktalı Fonksiyon tahtası
Makine Dairesinde 16 Noktalı DDC Kontrolcüsü
Makine Dairesinde 32 Noktalı DDC Kontrolcüsü
Mahal Sıcaklık Sensörü ile VAV Terminal Kutusu Kontrolcüsü
Arayüz devreye alma maliyetleri
Yazılım Programı Yüklenmiş Bilgisayar (Kompleksliğine Göre Değişebilir)
Renkli Grafik Yazılımı (Kompleksliğine Göre Değişebilir)
Renkli Grafik Slaytları (Kompleksliğine Göre Değişebilir)
Mühendislik, Kalibrasyon ve Devreye Alma İşçiliği (Sensör Başına)
Temel Bakım Yönetim Yazılımı (Kompleksliğine Göre Değişebilir)

Bina otomasyon sistemli
TKIPları için ortalama
Energy Star derecelendirmesi = 61

Şekil 2, kontrol tipine göre ölçülmüş TKIP Bina Energy
Star derecelerini göstermektedir. Bu saha test sonuçları
ortalama 80 Energy Star derecesine sahip oda termostatlı
sistemlerin ortalama 61 Energy Star derecesine sahip bina

TTMD DERGİSİ

5050 $
6925 $
3125 $
5200 $
805 $

5675 $
3400 $
426 $
Sensör Başına 292 $
1700 $

6250 $
3750 $
470 $
Sensör Başına 320 $
1875 $

E= İlkokul
H= lise
Ho= Otel
M= Ortaokul
O= ofis
Mfa= Çok aile

Şekil 2. TKIP kontrol tipi için Energy Star derecelendirmeleri7
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4575 $
6300 $
1925 $
4725 $
735 $
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Oda termostatlı
TKIPları için ortalama
Energy Star derecelendirmesi = 80

otomasyon sisteminden daha
iyi bir performans sağladığını
göstermektedir. İki tane BAS
kontrollü 20 ve 21 Energy Star
derecesine sahip liseler dışında ki
bunlar merkezi soğutulmuş sulu
TKIPlarıdır, bütün sistemler üniter
ısı pompalarına sahiptir. Oda termostatlarının kullanımı ve üniter
ısı pompaları mükemmel bir TKIP
performansını garanti etmediği,
Energy Star derecelendirmesinden 1 almış olan otel örneğine
görüldüğü gibi ortadadır.

Şekil 3, BAS’lerine sahip binaların
( ∼110 kBtu/ft2) ortalama ticari
binalardan ( ∼80 kBtu/ft2) daha
fazla enerji tüketimi eğiliminde olduğunun doğruluğunu
ispatlamaktadır. Şekilde ayrıca üniter sistemli binaların VAV
ve soğutulmuş su sistemleri kullanan binalara göre daha
az enerji tüketme eğiliminde olduğu gösterilmektedir.

miktarda artan maliyetlerin
doğruluğunu belirtinceye kadar
üniter TKIP uygulamalarında
Bireysel klimalar
sofistike bina otomasyon sistemBireysel ısı pompaları
lerinin kullanımını minimize edin.
Bu,
bir toprak ısı değiştiricisinin
Paket tipi klimalar
kiralanmasında tesis yararına
Paket tipi ısı pompaları
olma konseptine dönüşe öncülük
eder: bir TKIP sisteminin diğer
Enerji yönetimi kontrol sistemi
sistem alternatiflerine daha
Değişken hava debili sistemler
üstün bir verim sağlayabilmesi
gösterilmektedir. Bununla birlikte,
Merkezi soğutulmuş su sistemleri
TKIP sisteminin yüksek maliyeti
Tüm ticari binalar ortalama
konusundaki algılar halen devam
etmektedir. Daha önce bahsedilen fayda analizlerinin sonuçları
Bina alan enerji tüketimi
kullanıcının yalnızca enerji tüketiminin düşmeyeceğini talebinin
Şekil 3. Soğutma ekipmanı tipine göre ticari bina enerji tüketimi8
de azalacağını ortaya koymuştur
Tablo 2 ve 3’te gösterildiği üzere, CW ve VAV sistemlerinin
oysa tüketicinin toplam işletme maliyetleri ve toplam kurudaha yüksek talebi daha yüksek enerji kullanımında
lum maliyetleri de azalacaktır. Bu sebeple, eğer bu makaönemli ölçüde etkiye sahiptir. Ayrıca, bu sistemler, üniter
lede belirtilen uygun tasarım ve kurulum teknikleri izlenirse,
ekipmanlar tarafından ısıtılan ve soğutulan binalara göre
bir tesis için enerji verimli, düşük risk yatırımı ortaya
kullanıcı yoğunluğunun çok olduğu ve birim kullanım
çıkar ve kullanıcı daha düşük bir maliyette çok iyi sonuçlar
alanı başına daha büyük yüklere sahip binalarda kullanılma
alır.
eğilimindedirler.
Kaynaklar
Değerlendirme

Split sistem ısı pompaları

Toprak ısı değiştiricisinin maliyeti bir ticari bina TKIP sisteminin toplam maliyetinde önemli bir paya sahip olmasına
rağmen, bu durum TKIP’nın kullanılmaması için tek neden
olmamalıdır: toplam sistem ölçeklendirmesi ile maliyet
analizi yapılmalıdır. Ayrık ısıtma ve soğutma sistemlerine
sahip diğer HVAC seçenekleri ile karşılaştırıldığında
TKIP ekipmanları hem ısıtma hem de soğutmayı birlikte
gerçekleştirdikleri için ilave toprak döngüsü maliyeti karşılanmaktadır. Aşağıdaki konseptlerin uygulandığı basit
tasarımlar kullanılarak toprak ısı değiştiricisi maliyetinden
fazlası karşılanabilir.
1. Büyük çaplı merkezi tesisat sistemlerinin kullanımını
çoklu ortak döngülü, çoklu tek boru döngülü, üniter döngülü, veya herbir tipin kombinasyonları olarak değiştirin.
2. Merkezi olmayan döngülerin düşük basınç gereksinimlerinin avantajlarını kullanın ve güvenilir aç-kapa pompa
kontrolünü uygulayın.
3. Merkezi olmayan TKIP’ları için iç tesisatta düşük maliyetli
küçük çaplı (1-4 in. [32-100 mm]) HDPE boru avantajını
kullanın.
4. Gerçek işletme koşullarında dual kapasiteli ve değişken
hızlı ısı pompalarına göre öncelikle daha yüksek verimli
olma eğiliminde olan sabit hızlı sudan havaya ısı pompalarını kullanın.
5. Gelecekte bağımsız saha çalışmaları limitli bütçe ve
personel kaynağı olan bina sahipleri için açıkça önemli
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6. O’Neal, D.L., C.L. Reid, D.D. Ingram. 2015. “A simplified
model of the fan/motor performance of fan-powered
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pumps, ventilation air, and controls.” ASHRAE Journal
54(7):26–34.
8. EIA. 2008. “Commercial Building Energy Consumption
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ÖZET
3B eklemeli üretim son on yılda paradigma değişikliği
başlatmıştır. Önümüzdeki 2-5 yıl içerisinde ana sanayide
yoğun olarak kullanılması beklenmektedir. Önümüzdeki
yıllarda HVAC sistemlerinin üretiminde 3B eklemeli üretimin birincil yöntem olacağını öngörüyoruz. Öncelikle 3
Boyutlu Bileşen Üretimi (3B-BÜ) ile başlayacak süreç, sonrasında bu bileşenlerin oluşturduğu Cihazların Üretimi
(3B-CÜ) ile ilerleyip son aşama olarak bütünleşik tasarım
teknolojisinin geliştirilmesi ve 3B Bina İnşası (3B-Bİ) ile
HVAC sektörünün yöntemlerinin tamamen değişmesi
söz konusudur.
Anahtar kelimeler: 3B yazıcı, Eklemeli üretim, HVAC,
Serbest form tasarım
3D PRINTING OF HVAC SYSTEMS
Abstract
3D-Printing (additive manufacturing) has been a paradigm change for the manufacturing industry especially
on the last decade. It is expected that it will be used in
the enterprise within the following 2-5 years. We predict
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that additive manufacturing will be the primary method
for the production of HVAC systems; firstly components
such as heat exchangers (3D-CM), followed by the Equipment Manufacturing (3D-EM), and finally the technology
will be adopted to the integrated design and 3D building
construction (3D-BC).
Key words: 3D Printing, Additive Manufacturing, HVAC,
Free form design
GİRİŞ
3B eklemeli üretim, imalat sanayi için özellikle son on
yılda yeni ve tercih edilir bir üretim yöntemi olmuştur.
Başlarda hobi aracı olarak kullanılan 3B yazıcılar, günümüzde kendisine çok geniş bir endüstriyel alan yaratarak,
prototip, bileşen ve sistem elde etme aşamasında
fonksiyonel parçalar üretmek için kullanılmaktadır. 3B
eklemeli imalat teknolojisini ve çevresel etkisini incelemek, endüstriyel standartları oluşturmak için birçok
organizasyon ve işbirliği bulunmaktadır. Akademik ve
sektörel kaynaklara göre bugünün endüstriyel üretim
yöntemlerinin yerini, eklemeli üretim yönteminin alacağı
beklenmektedir. Özellikle, “bulut imalatı” ve “kitlesel
özelleştirme” üzerine şekillenen sanayinin gelecek plan-

lamaları 3B eklemeli üretim yöntemine dayanmaktadır.
Gelişmekte olan teknolojiler üzerine oluşturulan Gartner’ın
Hype döngüsü [1], kurumsal 3B baskının ana akım imalat
sanayiinde 2-5 yıl içinde birincil yöntem olarak kullanılacağını bildirmektedir.
3B eklemeli üretim yönteminin önemli bir etkiye sahip
olacağı alanların başında Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat
sektörleri gelmektedir. Yapı teknolojisi ile ilgili en güncel
konu, tüm bileşenleri bir araya getiren bir binanın genel
tasarımını içeren bütünleşik bir tasarımdır. Bütünleşik bina
tasarımları insanoğlu için eski çağlardan beri önemli bir
konu olmuştur. Bütünleşik tasarımlar ile ilgili çözümler
sunan temel yapılara örnek olarak Ondol ve Hypocaust

sistemleri verilebilir. Ondol sistemi [2], Kore’nin geleneksel
evlerinde aynı anda pişirme ve yerden ısıtma için kullanılan
doğu dünyasından bir örnektir. Hypocaust [3], YunanRoma topluluğunun entegre bir tasarım örneğidir ve bu
sistem oda zemininin altında sıcak hava üreten, dolaştıran
bina ve ayrıca duvarları ısıtabilen bütünleşik tasarımdır [1].
Hypocaust sistemi, bir tür eklemeli imalat işlemi olan
tuğlaların üst üste konulması yoluyla inşa edilmiştir (Şekil
1). Dolayısıyla, Hypocaust sistemi, bütünsel bir yaklaşımla
inşa edilecek olan yakın gelecekteki binaların atası olarak
kabul edilebilir. Geleceğin binaları, atalarının inşa edildiği
gibi, mimari elemanları, HVAC sistemleri ve sıhhi tesisatları
ile bir bütün olarak eklemeli üretim ile yapılacaklardır.

Şekil 1. Eski çağlarda ısı geri kazanımı ve yönetimi sağlayan Ondol ve Hypocaust örnekleri [2,3].
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Binalarda eklemeli üretim yönteminin ilk örnekleri, 2004
yılında Khosnevisk grubu tarafından ortaya konulmuştur
[4]. Yöntem, bina inşaatı için eklemeli üretim uygulaması
olan “Countour Crafting” olarak adlandırılmıştır. Eklemeli
üretimin depremler, sel baskınları, savaş ve diğer doğal
afetler nedeniyle harap olan üçüncü dünya ülkelerinde,
yeniden yapılandırma için çalışan afet ve yardım kuruluşları tarafından en yararlı yöntem olduğu söylenmektedir.
Bununla birlikte, uzay bina kolonilerin inşası için eklemeli
üretim yöntemini kullanma konusundaki bir proje (NASA
ile birlikte) de dâhil olmak üzere bu konuda gelişen teknolojiler üzerinde çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca, bütünleşik tasarım ihtiyaçları ve bütünleşik bina tasarımlarında
bina ile birlikte üretilmesi planlanan HVAC ekipmanları
konusu da bu çalışmada vurgulanmıştır.
Günümüze dönecek olursak, 2015 yılında dünyanın ilk 3B
baskılı apartman binası eklemeli üretim yöntemi ile Çin’de
inşa edilmiştir. 2016’ da ise 3B eklemeli üretim yöntemi ile
Dubai’ de çağdaş tasarımlara sahip bir ofis inşa edilmiştir.
Ofisin tüm mobilyaları da 3B eklemeli üretim yöntemi
ile üretilmiştir. Ancak, mekanik tesisat, atık su tesisatı
vb. kısımlar geleneksel yöntemlerle üretilerek binaya
bağlanmışlardır. Dünyadaki 3B eklemeli üretim yöntemi
ile üretilen evlerin veya yapıların birçok örneği vardır. Bu
yapıların bazıları mütevaziden ütopiğe geniş bir aralıkta
barınaklar, diğerleri ise farklı amaçlar için oluşturulan
tamamen işlevsel yapılardır [5]. Eklemeli üretim yöntemi
kullanmanın çok etkili bir şekli de, modüler bir biçimde
inşa edilecek şekilde tasarlanmış dinamik mimari örnekleridir. Bu amaçla, birkaç 3B yazıcıya sahip fabrikalar kurulup,
modüller şantiye içinde imal edebilir. Modülün bütünleşik
tasarımında HVAC ve sıhhi tesisat bileşenlerinin bir kısmını
veya tamamını içereceği ve bileşenlerin eklemeli üretim
aşamasında üretilebilecekleri düşünülmektedir.

eklemeli üretim ile seri üretimde kullanıldığını gösteren
herhangi bir bilgi de yoktur.
Tibaut vd. [11] ve Joplin [12] tarafından eklemeli üretim
ve bütünleşik tasarımın olası durumu hakkında iki önemli
çalışma yakın gelecekte yaşanması beklenen değişimler
hakkında önemli öngörüleri içermektedir. Tibaut vd.
(2016), “Dijital Yapılı Binalar” (Digitally Fabricated Buildings) kavramını ortaya atmış ve mimarlık, mühendislik,
inşaat sektörleri ile işletme sahiplerine eklemeli üretimin,
“bir sonraki en büyük adım” olma potansiyeline sahip
olduğunu belirtmiştir. Büyük ölçekli eklemeli üretim sistemi uygulamaları henüz erken araştırma aşamasındadır.
Ancak, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektör temsilcileri
arasında eşgüdümün sağlanması, yapı bilgi modellemesi
(BIM) olgunluğu, iş akışı modeli otomasyonunun daha
da parametrikleştirilmesi ve bütünleşik yapı elemanları
mühendisliği alanlarının yakın gelecekte önemli araştırma
ve uygulama konuları olması beklenmektedir [11]. Yeni
mühendislik yaklaşımları, bina inşa elemanları, sıhhi
tesisat, HVAC, elektrik tesisatı vb. unsurlar için doğadan
ilham alan özgün (serbest) tasarımları içermektedir. Joplin
[12], 3B geleceğin beklenen bir ürünün 3B HVAC sistemleri
olacağını ve HVAC sektörünü sonsuza kadar değiştiren
yeniliklerin beklendiğini belirtmiştir.
Bu bilgiler ışığında, 3B eklemeli üretim yönteminin gelecekte üretimde birincil yöntem olacağını tahmin ediyoruz
ve Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektörleri özelinde
bu konunun 3 aşamada gerçekleşeceğini düşünüyoruz.
İlk aşama olarak ısı değiştiriciler gibi Bileşenlerin Üretimi
(3B-BÜ) ve ardından bu bileşenlerin oluşturduğu Cihazların
Üretimi (3B-CÜ) ve son aşama olarak da bütünleşik tasarım
teknolojisi ve 3B Bina İnşası (3B-Bİ).
AR-GE BAŞLANGIÇ ÇALIŞMALARI

HVAC SEKTÖRÜ DEĞİŞİME HAZIR MI?
Konu hakkında farkındalığın olduğunu gösteren bazı
göstergeler olsa da, ayrıntılı çalışmalar bulunmamaktadır.
3B eklemeli üretim, HVAC bileşenlerinin ve cihazlarının
prototiplerini hazırlama aşamasında özellikle fan üreticileri
tarafından kullanılmaktadır. 3B eklemeli üretim yöntemi ile
ısı değiştirici imalatı alanındaki öncü çalışmalar Amerika’da
Maryland Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan
çalışmalarda, 3B yazıcı ile üretilen sudan-havaya ısı değiştirici prototipi geleneksel yollarla imal edilen kanatlı boru
tipi ısı değiştiricisine göre hem %20 malzeme tasarrufu
sağlamış hem de %20 daha hafif olarak üretilebilmektedir
[6]. Akademik alanda, polimer bazlı malzemeden üretilen
ısıl sistemler hakkında birçok güncel çalışma bulunmakla
birlikte [7-10], 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak polimer malzemeden üretilen ısı değiştiriciler hakkında çok az
çalışma bulunmaktadır. Ayrıca bu Ar-Ge çalışmalarının 3B
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Öngörülen sürecin her üç aşamasını da içeren (3 boyutlu
bileşen üretimi, cihaz üretimi ve bina inşaatı), 3B eklemeli
üretim teknolojisinin HRV (Isı Geri Kazanımlı Havalandırma)
sistemlerine uygulanması ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır.
İlk adım, bileşen üretimi olaraki ısı değiştiricilerinin üretimi
olmuştur. HRV sistemlerinde çoğunlukla selüloz, PET veya
alüminyum ısı değiştiriciler kullanılmaktadır. 3B eklemeli
üretimde kullanılmak üzere geniş bir malzeme yelpazesi
mevcuttur, ancak havadan havaya çapraz akışlı plakalı ısı
değiştirici malzemesi olarak için ABS (Akrilonitril Butadien
Stiren) kullanılmıştır. Bu kavramsal bir çalışma olduğundan
materyal konusu birincil mesele değildir, asıl konu üretilebilirliktir.
Üretilebilirliği etkileyen ana parametre geometridir ve geometrik tasarıma yeni bir yaklaşım gerekmektedir. Geleneksel üretim yöntemlerinden farklı olarak, malzemeyi ayrık

Şekil 2. 3B eklemeli üretim ile üretilen ısı değiştirici örnekleri
bir şekilde üst üste ekleyerek üretim, tasarım sırasında
boyutlandırma ve tolerans stratejilerini tamamen değiştirmektedir. Kritik geometrik parametreler katman kalınlığı,
tek duvar kalınlığı ve nozül çapı gibi yepyeni kavramlarla
tanımlanmaktadır. Piyasada çok çeşitli 3B yazıcılar bulunmakla birlikte teknoloji çok hızlı ilerlemektedir. Bu nedenle
yakın gelecekte yazıcı yetenekleri ikinci planda kalacak, arz
ve talep dengesi talep tarafı tarafından yönetilecektir.
Bizim örneğimizde, ısı değiştiricileri her zaman boşlukludurlar. Bu nedenle bir diğer soru şudur: Malzeme ekleyerek
boşlukları nasıl kurabiliriz? 3B eklemeli üretim sırasında
boşlukları oluşturmak için destek malzemeleri veya destek
yapıları kullanılır. İmalat işleminden sonra destek malzemesinin mekanik veya kimyasal olarak temizleme işlemi başlar.
Bununla birlikte küçük boşluklarda mekanik temizleme çok
zordur. Destekler kullanıldığında daha fazla zaman, malzeme ve para kullanılır. Daha mantıklı bir çözüm, herhangi
bir destek kullanmadan üretilebilen kendinden destekli bir
geometri oluşturmaktır. Topoloji optimizasyonu, üretim
sürecinin en verimli yolunu belirlerken, ısı transferi ve
basınç düşüşü ile ısı değiştiricinin optimize edilmiş bir
başarıya sahip olmasını sağlayan anahtardır. Önümüzde
bekleyen daha birçok sorun var. Ancak, serbest şekil (free
form) veya doğrusal olmayan (non-linear) geometrik
tasarımlar ile eklemeli imalatının
imkânları kesinlikle daha verimli
bileşenlerin üretilmesini sağlayacaktır. 3B eklemeli üretim ile
üretilen ısı değiştiricilerinin bazı
örnekleri Şekil 2’de verilmektedir.

birçok işlem vardır. Hibrid bir
yaklaşım, gövdeyi tek bir sürekli
parça olarak (3B eklemeli üretim
ile) üretip, diğer bileşenleri
(ısı eşanjörü, fanlar, filtreler ve
elektronik parçalar) daha sonra
gövdeye monte etmektir (Şekil
3-a). Daha eklemeli bir yaklaşım
ise, gövde ve ısı değiştiriciyi tek
bir sürekli parça olarak üretmek
ve daha sonra diğer bileşenleri
eklemek olacaktır (Şekil 3-b).
Üretim metodu ve tedarik
süreçleri konusunda özgür olduğunuzda, zihninizi boşaltabilir
ve ana mühendislik problemine
odaklanabilirsiniz. İkinci tasarım (Şekil 3-b), dış boyutlar
sabit tutulduğunda, birincisinin (Şekil 3-a) iki katı olan bir
ısı değiştirici hacmine sahiptir. Yöntem endüstri için tamamen kullanılabilir olduğunda mühendislik ve bütünleşik
tasarım her zamankinden daha önemli olacaktır.
Gelecek perspektifimizin son seviyesi bina yapımıdır.
Geleneksel yöntemlerle yükleri hesaplayabilir ve herhangi
bir üreticiden bir sistem seçebiliriz. Son teknoloji ise binayı
inşa ederken kanalları bina içine gömmemizi sağlamaktadır. Ancak, bir adım ileri gittiğimizde, yapı elemanları içine
gömülü kanallarla birlikte, diğer bileşenleri de binanın iç
veya cephe duvarlarına yerleştirebileceğiz. Şekil 4, yüklerini
hesaplamış olduğumuz bir dairenin bütünleşik tasarımını,
binanın 3B eklemeli üretim için hazırlanan CAM modelini
ve kanallar ile birlikte duvara gömülü olan HRV ünitesini
göstermektedir. Uygun 3B yazıcı ile tek yapmanız gereken
CAM modelini yazıcıya yüklemek.
SONUÇ
Yukarıda anlatılanlar HVAC sektörü için yeni ve çığır açacak
bir sürecin başlangıcı olarak görülebilir.
Sonuç olarak gelecek perspektifimiz;

İlerleme sürecinin sonraki aşaması
cihaz üretimidir. Geleneksel üretim yöntemleri için tasarlanan ve
bu yöntemlerle üretilen sıradan
bir ticari HRV ünitesini ele alalım.
Bu ünitenin imalatı sırasında Şekil 3. 3B eklemeli üretim ile üretilen HRV cihaz örnekleri
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Polymer Hollow Fibre Heat Exchangers for Building Heat
Recovery Application”, Energy and Buildings, pg. 99-108,
2016.
[8] Miroslav Raudensky, Ilya Astrouski and Miroslav Donhal,
“Intensification of Heat Transfer of Polymeric Hollow Fiber
Heat Exchangers by Chaotisation”, Applied Thermal Engineering, pg. 632-638, 2017.
[9] S. Sabek, F. Tiss, R. Chouikh and A. Guizani, “Numerical
Investigation of Membrane Based Heat Exchanger with
Partially Blocked Channels”, Applied Thermal Energy, pg.
203-211, 2016.

Şekil 4. Bir dairenin 3B eklemeli üretim için bütünleşik tasarımı
• Yakın gelecekte 3B Eklemeli Üretim öncelikle HVAC bileşenlerinin, sonra cihazların (HRVU, AHU,vb.) üretiminde
alternatif bir yöntem olarak kullanılacaktır.
• Bir binanın tüm bileşenlerinin (duvarlar, çatı, kanallar
vb.) yerinde bütünsel bir yaklaşımla 3B Eklemeli Üretim
ile üretileceği günler çok uzak değildir.
• 3B Eklemeli Üretim dünyayı ‘Kartezyenden’ ‘Kartezyen
olmayana’ (serbest form, doğrusal olmayan) dönüştürecek. Bu değişim aynı kapasitede daha yüksek verimli ve
daha küçük cihaz tasarımlarını mümkün kılacaktır.
• 3B Eklemeli Üretim değişik disiplinlerden tasarımcıları
bütünleşik tasarım için işbirliği yapmaya zorlayacaktır.
• 3B Eklemeli Üretime uygun bütünleşik tasarım ihtiyacı,
kartezyen veya kartezyen olmayan geometrilerin bu
yolla üretilebilmesi için geliştirilecek bir yazılım sektörü
oluşturacaktır.
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