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SayÜn MeslektaílarÜm;
HazÜrlanma süreci ve yayÜnlandÜðÜ ilk günden itibaren sancÜlÜ baílayan
BEP-TR serüveni de maalesef sÜkÜntÜlÜ baíladÜ ve bir türlü düzelmedi. Bu
hatanÜn düzelmesi için baíÜndan bu güne kadar vermií olduðumuz çaba ve
mesai artarak devam etmekte. TOBB ñklimlendirme Meclisi, ñSKñD, ñSKAV,
DOSñDER, MTMD’nin katkÜlarÜ 5 Avrupa ülkesinde bu ií nasÜl yapÜlÜyor diye
TTMD olarak gidip araítÜrdÜk ve raporumuzu sizlerle paylaítÜk. Bu süreçte,
TTMD Heyeti ve TOBB ñklimlendirme Sektörü Meclis BaíkanlÜðÜ’ndan da
üst düzey katÜlÜmlarla Bakan YardÜmcÜsÜ Muhammed Balta’yÜ ziyaret ettik.
Daha sonra TTMD Heyeti ve TOBB ñklimlendirme Meclisi BaíkanÜ Zeki
Poyraz ile, Çevre ve ìehircilik BakanÜ Erdoðan Bayraktar’Ü ziyaret ettik.
BakanlÜk Müsteíar YardÜmcÜsÜ Sedat KadÜoðlu’nun da katÜlÜmÜyla gerçekleíen
toplantÜda binalara enerji kimlik belgesinin hazÜrlanmasÜnda kullanÜlan BEPTR yazÜlÜmÜndaki yaíanan sorunlar ve çözüm önerileri paylaítÜk.
TTMD & Alarko Carrier & Radyo ODTÜ ñíbirliði ile enerji verimliliði için kamu
spotlarÜ hazÜrladÜk ve Radyo ODTÜ vasÜtasÜyla halkÜmÜzÜ bilinçlendirilmeye
çalÜítÜk.
Binalarda Enerji Verimliliði Konusunda Gençlerin Eðitimi ve ñstihdam
Edilebilirliðinin SaðlanmasÜ (Yeíil Meslekler ñçin Gençlerin Eðitimi) Projesini
baíarÜyla tamamladÜk. Bu proje kapsamÜnda; Erzurum, Kayseri ve Samsun’da
eðitime alÜnan 156 kursiyerin 152‘si sÜnavÜ baíarÜyla geçmií ve (baíarÜ oranÜ
%97,4) sertifikalandÜrÜlmÜí, halkÜn bilinçlendirilmesine yönelik çok sayÜda
aktivite düzenlenmiítir.
Bu projeden sonra hÜzla AB projelerinde aktif rol almaya baíladÜk,
çalÜímalarÜmÜz nihayet sonuç vermeye baíladÜ. AyrÜntÜlarÜnÜ dergimizin iç
sayfalarÜnda bulacaksÜnÜz o yüzden sadece isimlerini burada paylaíacaðÜm. AB
projelerimiz daha önce baílayan dönemimizde yoðun çalÜímalarla HIP Projesi,
AquaConserver Projesi, düíük maliyetli ve kolay bir tadilat sonucunda
iíletime alÜnabilecek bir evsel gri su ve ÜsÜ geri kazanÜmÜ sistemini, 2014 yÜlÜ
ortasÜnda hayata geçirmeyi amaçlamaktadÜr. Yine yeni baílayan ve beni çok
heyecanlandÜran geleceðin teknolojisi olacaðÜna inandÜðÜm ve uygulamalar
ve sonucunu ilk bizim göreceðimiz Smart Heat Projesi Evsel ÜsÜtma ve sÜcak
su sistemleri için modüler platform teknolojisinin etkin entegrasyon ve RES
(Yenilenebilir Enerji KaynaklarÜ) ile verimli çalÜímasÜnÜ etkinleítirmek amacÜyla
yapÜlan bir çalÜímadÜr. Yenilenebilir enerji kaynaklarÜ ile desteklenen yüksek
kapasiteli bir termal depo oluíturularak büyük kapasiteli ve pahalÜ sistemlere
alternatif geliítirme çalÜímasÜdÜr. Yeni baíladÜðÜmÜz ve meslektaílarÜmÜz için çok
önemli baíka bir projemiz ise SertifikalÜ Bina Enerji Yöneticilerinin Teknik
Kapasitelerinin ArttÜrÜlarak Karbon Emisyonunun (ñngiltere Birleíik KrallÜðÜ
Refah Fonu) AzaltÜlmasÜ Projesi. Bu projenin kurgusu, yazÜlÜmÜ ve hayata
geçirilmesi tamamen TTMD Genel Koordinatörü B. HakkÜ Buyruk ve TTMD
profesyonelleri ile gerçekleítirilmektedir. Bu proje kapsamÜnda yer alan ileri
düzey teorik ve uygulamalÜ eðitimler baíarÜ ile devam etmektedir. AyrÜntÜlarÜna
yine dergi içerisinde ulaíacaksÜnÜz. BunlarÜn dÜíÜnda yeni baílayacak imzalanmÜí
ve imza aíamasÜnda olan projelerimizi yakÜnda sizlerle paylaíacaðÜz.
Kamu ile ilgili çalÜímalarÜmÜz kapsamÜnda; Sn Enerji BakanÜ Taner YILDIZ,
Müsteíar YardÜmcÜsÜ Sn Zafer BENLñ ve ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Sn Yusuf YAZAR ile TTMD Heyeti ve TOBB ñklimlendirme Meclisi BaíkanÜ Zeki
Poyraz’Ün katÜlÜmlarÜyla Türkiye’nin Enerji PolitikalarÜ ve Enerjide dÜía baðÜmlÜðÜnÜ
önlemek için gereken çözüm önerilerden oluían bir sunum ve bilgilendirme
toplantÜsÜ yapÜldÜ. AyrÜca, Çevre ve ìehircilik BakanlÜðÜ Yüksek Fen Kurulu
(YFK) tarafÜndan yayÜnlanacak olan “2013 Birim FiyatlarÜ”nÜn düzenlenmesi
için MTMD ile birlikte çok deðerli çalÜímalar yapÜlmÜí, YFK yetkili ve ilgilileri ile
birlikte düzenli toplantÜlar yapÜlmakta, çalÜímalar sürdürülmektedir.
SaygÜlarÜmla;

Gürkan ARI
TTMD Yönetim Kurulu BaíkanÜ
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TTMD Dergisi Makale YazÜm Etik KurallarÜ

Türk Tesisat Mühendisleri Derneði
1.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneði
1992 yÜlÜnda ÜsÜtma, soðutma, klima, havalandÜrma, sÜhhi tesisat, yalÜtÜm ve yangÜn alanlarÜnda Mekanik Tesisat Mühendisliði’nin ve sektörün topluma verdiði hizmetlerin geliítirilmesi amacÜyla kurulan Türk Tesisat
Mühendisleri Derneði -TTMD bugün; tasarÜmcÜ, uygulayÜcÜ, öðretim
görevlisi, imalatçÜ, mümessil ve iíletmeci gibi deðiíik disiplinlerden profesyonellerin ortak amaçlar için biraraya geldiði, sektörün en büyük sivil
toplum kuruluíu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
TTMD; öncelikle profesyonel hizmet veren meslekdaílarÜyla, yeni mezun mühendisler ve bu meslekte yetiímek isteyen öðrencilerin uygulama alanÜndaki eðitim ve araítÜrmalarÜ için gerekli bilgi ve teknoloji
transferinin gerçekleímesine katkÜda bulunmak, sektördeki bilgi birikimini ve bilgi alÜíveriíini artÜrarak, daha iyi bina ve tesislerin yapÜlmasÜ
ile ülkemizde güvenli, konforlu, saðlÜklÜ, enerjiyi verimli kullanan ve çevreyi
koruyan yaíam alanlarÜ yaratmayÜ amaçlamaktadÜr. TTMD bu doðrultuda; kamu kurum ve kuruluílarÜ, sanayi, üniversite, araítÜrma kurumlarÜ ve diðer meslek ve uzmanlÜk gruplarÜ ile dayanÜíma ve eígüdüm
içinde pek çok çalÜíma gerçekleítirmektedir.
TTMD, uluslararasÜ platformlarda Türk tesisat mühendislerini temsil
ederken, ayrÜca yurtdÜíÜ meslek örgütleri ile temaslarÜnÜ sürdürerek
sektör ile ilgili bilgi ve teknolojik geliímeleri izlemekte ve üyelerine
iletmektedir.
TTMD, sürekli olarak düzenlediði seminer ve kurslarÜn yanÜnda sempozyum
ve kongreler de organize etmekte, Tesisat sektörüyle ilgili doðru ve
çaðdaí bilgiler içeren dergi, kitap ve el kitaplarÜ yayÜnlamakta, “Uygulama KurallarÜ”nÜ koymakta, mesleði uygularken ülkenin geliíimine katkÜda bulunmak yönünde, tüzüðünde yazÜlÜ hususlar çerçevesinde çalÜímalar yaparak, kamuya yararlÜ sonuçlar alÜnmasÜna katkÜda
bulunmaktadÜr.

Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliði uygulamalarÜ,
projelendirme ve hedef kitlenin genel meslekî ilgisine yönelik
konulardan seçilmelidir.
2.
Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanÜlmalÜ, genel ahlak
kurallarÜna riayet edilmelidir.
3.
Makalelerde geçerli dil Türkçe’dir. Teknik bir zorunluluk
olmadÜkça kullanÜlan kelimelerin yabancÜ dilde olmamasÜna
özen gösterilmelidir.
4.
Makalelerde belirli bir zümre, sÜnÜf, kiíi, íirket veya íirketler
topluluðunun menfaati öne çÜkarÜlamaz veya hedef gösterilemez.
Bu konuda reklam veya propaganda yapÜlamaz.
5.
Özellikle sistem veya cihaz tanÜtÜmÜ yapÜlan makalelerde,
kesinlikle ürünün (veya sistemin) markasÜ kesinlikle belirtilmediði
gibi; imalatçÜ, uygulamacÜ vs. firmalarÜn tanÜtÜm ve reklamÜ da
yapÜlamaz.
6.
Makale baílÜklarÜ herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarÜyla
aynÜ olamaz veya benzerlik göstermez.
7.
YayÜmlanmasÜ teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir
dergi veya kitapta yayÜmlanmamÜí olmalÜdÜr.
8.
AynÜ makale, farklÜ tarihlerde de olsa, iki defa yayÜmlanamaz.
9.
Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacÜyla yanlÜí bilgiler
verilemez.
10. Makalede anlatÜlan konu yazarÜn sorumluluðundadÜr.

TTMD Dergisi Makale YazÜm Etik KurallarÜ
1.

Yönetim Kurulu
Gürkan ARI (Baíkan)
M. Bülent ÖZGÜR (Baíkan YardÜmcÜsÜ)
Baycan SUNAÇ (Baíkan YardÜmcÜsÜ)
HÜrant KALATAì (Baíkan YardÜmcÜsÜ)
Bünyamin ÜNLÜ (Genel Sekreter - Üye)
Murat GÜRENLñ (Sayman Üye)
Abdurrahman KILIÇ (Üye)
Ömer KÖSELñ (Üye)
Güniz GACANER (Üye)
Kemal Gani BAYRAKTAR (Üye)
Tuba Bingöl ALTIOK (Üye)
Sarven ÇñLñNGñROïLU (Üye)
Ramazan YAZGAN (Üye)

Temsilcilikler
Metin Karabacak, Adana
Züleyha Özcan, Ankara
Ayíen HamacÜoðlu, Antalya
ñbrahim Akdemir, Bursa
Tefik DemirçalÜ, Denizli
Özcan Türkbay, Eskiíehir
Göksel Duyum, ñstanbul

ñbrahim Üstün TatlÜdil, ñzmir
Necdet Altuntop, Kayseri
ñlhan Tekin Öztürk, Kocaeli
Öner Boysal, Konya
Orhan CazgÜr, Samsun
Mustafa Eyriboyun, Zonguldak

Geçmií Dönem BaíkanlarÜ
Kurucu Onursal Baíkan
Celal Okutan
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I. Dönem - Celal Okutan
II. Dönem - Numan ìahin
III. Dönem - M.Serdar Gürel
IV. Dönem - Ömer Kantaroðlu
V. Dönem - Engin Kenber
VI. Dönem - B.Erdinç Boz
VII. Dönem - Hüseyin Erdem
VIII. Dönem - Abdullah Bilgin
IX. Dönem - Cafer Ünlü

UluslararasÜ Üyelikler
American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
Federation of European HVAC Associations
Climamed

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Yazar adlarÜ, 50 kelimeyi geçmeyecek, özgeçmiíleri ile birlikte
sunulmalÜdÜr.
Makale ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek íekilde, türkçe
özet sunulmalÜdÜr.
Makaleler ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek íekilde, ingilizce
özet sunulmalÜdÜr.
Makaleler tercihen “Microsoft Word” formatÜnda, 9 punto, tek
ara yazÜlmalÜdÜr.
Makaleler Times New Roman yazÜ karakteri kullanÜlarak iki
yana yaslanmÜí olarak ve 1,5 aralÜklÜ yazÜlmalÜdÜr.
Makale bölümleri arasÜnda bir satÜr aralÜðÜ boíluk bÜrakÜlmalÜdÜr.
Tablo ve íekillere ait baílÜklarÜn ilk harfleri büyük harf diðerleri
küçük harf olmalÜdÜr.
Makaleler 6 sayfayÜ geçemez.
Metin içinde açÜklama niteliðindeki dipnotlara yer verilmemelidir.
Dipnot niteliði taíÜyabilecek her türlü açÜklama numaralandÜrÜlarak
metnin sonundaki notlar baílÜðÜ altÜnda sÜralanmalÜdÜr.
Metin veya notlar içinde yer alacak alÜntÜlar yazar soyadÜ/soyadlarÜ
ve yayÜn yÜlÜ olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
Kaynaklar bildirinin en son bölümünde sunulmalÜ ve yazar
soyadlarÜna göre alfabetik olarak dizilmelidir.
Makaleler sÜrayla BaílÜk, Yazar ñsimleri, Özet, ñngilizce BaílÜk,
Abstract, Girií, Ana Metin, Referanslar / Kaynaklar, Ekler (eðer
varsa), Özgeçmií bölümlerinden oluímalÜdÜr.
Makaleler A4 ebadÜnda yazÜcÜ çÜktÜsÜ halinde e-posta veya CD
ile dernek merkezi adresine ulaítÜrÜlacaktÜr.
Makalelerle birlikte görsel dökümanlarla (dia, fotoðraf, resim,
grafik, çizelge) orjinallerinin sunulmasÜna özen gösterilmelidir.
Makalelerin ingilizce ve türkçe anahtar kelimeleri yazÜlmalÜdÜr.

Makale Gönderim Adresi
TTMD Genel Merkezi
Bestekar Sk. Çimen Apt. No:15/2
KavaklÜdere/Ankara
Tel : 0 312 419 45 71-72
Faks :0 312 419 58 51
Web: www.ttmd.org.tr
E-posta: ttmd@ttmd.org.tr
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TTMD Geçmií Dönem Baíkanlar ToplantÜsÜ YapÜldÜ

Türk Tesisat Mühendisleri Derneði geçmií dönem
baíkanlarÜ toplantÜsÜ TTMD X.Dönem Yönetim Kurulu
BaíkanÜ Gürkan ArÜ tarafÜndan Ankara’da düzenlendi.
TTMD’nin kuruluíundan bugüne gelmesini saðlayan
tüm baíkanlarÜn katÜlÜmÜyla gerçekleíen toplantÜda
Gürkan ArÜ son dönem TTMD çalÜímalarÜ hakkÜnda bilgilendirmede bulunarak geçmií dönem baíkanlarÜnÜn,
TTMD’nin gelecek yÜllarÜ için düíündüðü vizyon ve çalÜímalarÜn alt yapÜsÜnÜ atabilmek için görüí ve önerilerini aldÜ.
Gürkan ArÜ, “TTMD’nin kurumsallaímasÜ adÜna arzu
ettiðimiz yapÜlanmaya yönelik önemli adÜmlar atÜldÜ. Bu
çerçevede, TTMD’nin daha etkin ve saygÜn bir íekilde
ulusal ve uluslararasÜ platformda hak ettiði deðeri gör-

meye baíladÜðÜnÜ ifade etmekten mutluluk duyuyoruz.
TTMD, ulusal ve uluslararasÜ projelerde ortak olarak yer
almak suretiyle sektörümüze destek vermekte, kamu
kurum ve kuruluílarÜnÜn doðru yönlendirilmesi amacÜyla kanun, yönetmelik, teblið, standart vb. her türlü
yasal düzenlemeye katkÜ saðlamakta ve kendi kadrosu
ile ulusal ve uluslararasÜ projeler yürütmektedir. YakÜn
gelecekteki planÜmÜz ise kurguladÜðÜmÜz bir proje vasÜtasÜyla (ñngiltere Projesi) eðitim alt yapÜsÜnÜ oluíturmayÜ hedeflediðimiz profesyonel eðitimlerin 2013 yÜlÜnda
baílatÜlmasÜdÜr” dedi.
ToplantÜ sonunda Gürkan ArÜ, TTMD’nin bugünlere
gelmesinde vermií olduklarÜ katkÜlardan dolayÜ geçmií
dönem baíkanlarÜna teíekkür etti.

CLIMAMED’13 TanÜtÜm ÇalÜímalarÜ Sürüyor
için hazÜrlÜklar sürüyor. Kongre’nin Yönetim Kurulu
ToplantÜsÜ 4 Ekim Períembe günü ñstanbul The Marmara Otel’de yapÜldÜ.
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Akdeniz Ülkeleri Tesisat Mühendisleri Dernekleri’nin
(AICARR – ñtalya, AICVF – Fransa, APIRAC – Portekiz,
ATECYR – ñspanya, TTMD – Türkiye) ortaklaía düzenlediði, UluslararasÜ ñklimlendirme Kongresi CLIMAMED’13

ToplantÜya Türk Tesisat Mühendisleri Derneði adÜna
TTMD BaíkanÜ Gürkan ArÜ, Climamed 2013 Yönetim
Kurulu BaíkanÜ Cafer Ünlü, TTMD Yönetim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Abdurrahman KÜlÜç ve Tuba
Bingöl AltÜok, Climamed 2013 Bilim Kurulu BaíkanÜ
Prof. Dr. Ahmet ArÜsoy ve TTMD Genel Koordinatörü

Haberler

HakkÜ Buyruk katÜlÜrken; ATECYR’dan Julia Cano,
AICARR’dan Francesca Romana Dambrosio ve APIRAC’dan Bertrand Montmoreau toplantÜda yer aldÜ.
“Binalarda net sÜfÜr enerji kullanÜmÜ” ana temasÜyla 3- 4
Ekim 2013 tarihleri arasÜnda ñstanbul’da yapÜlacak olan
Climamed’13 Yönetim Kurulu toplantÜsÜnda Kongreye
Akdeniz Ülkeleri baíta olmak üzere Avrupa Ülkelerinden ve çevre ülkelerden bilimsel ve ziyaretçi olarak katÜlÜmlarÜn saðlanmasÜna yönelik yapÜlacak çalÜímalar,
sosyal programlar ve teknik konular konuíuldu.
CLIMAMAED’13 Kongresi’nin yurtdÜíÜ tanÜtÜm çalÜímalarÜ kapsamÜnda, çeíitli ülkelerde gerçekleítirilen
kongre ve fuarlara katÜlan CLIMAMED’13 BaíkanÜ

News

Cafer Ünlü, ASHRAE Kongresi-Dallas, Climatization
FuarÜ Madrid, REHVA Kongresi-Prag gibi organizasyonlarÜn yanÜ sÜra 9-11 Ekim 2012 tarihlerinde Nurnberg’de
gerçekleíen UluslararasÜ Soðutma Teknolojileri FuarÜ
Chillventa’ yÜ ziyaret etti. Fuarlarda çok sayÜda Climamed broíürü daðÜtÜlÜrken, yurtdÜíÜnda ayrÜca ASHRAE
Journal, REHVA Journal dergileri ile ñspanya, ñtalya,
Fransa ve Portekiz’de yayÜnlanan sektörel dergilerde
Kongrenin haber, duyuru ve ilanlarÜnÜn yayÜnlanmasÜ
için çalÜímalar sürdürülüyor. Yurtiçinde ise sektörel
dergilere ilan gönderimi, sempozyum ve kongrelerde
tanÜtÜm, üniversitelerde ve MMO íubelerinde Kongre
posterlerinin asÜlmasÜyla Kongrenin tanÜtÜm çalÜímalarÜ sürdürülecek.

TTMD IsÜ YalÜtÜm Zirvesi’ne KatÜldÜ
T.C. Çevre ve ìehircilik BakanlÜðÜ ñstanbul Çevre ve
ìehircilik ñl Müdürlüðü’nün katkÜlarÜyla ve çeíitli
sponsor firmalarÜn destekleriyle ñZODER tarafÜndan
düzenlenen IsÜ YalÜtÜm Zirvesi 27 Eylül 2012 tarihinde
Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleítirildi. Kamu ve
kamuoyunu bilinçlendirmek, sektörü hareketlendirmek
için yeni giriíim ve geliímelere zemin saðlayacak
önemli bir platform oluíturmasÜ amaçlanan “IsÜ
YalÜtÜmÜ Zirvesi”ne TTMD Genel Koordinatörü B.HakkÜ
Buyruk panelist olarak katÜldÜ.
Zirvede; IsÜ YalÜtÜmÜnda Doðru Malzeme Seçimi, IsÜ
YalÜtÜmÜnda YanlÜí Malzeme AlgÜsÜ, Bunun Sonucunda
Oluían HaksÜz Rekabet ve Çözüm YollarÜ, IsÜ YalÜtÜmÜ
Sektöründe Malzeme ve Uygulamada Gözetim Denetim, Enerji Verimliliði için IsÜ YalÜtÜmÜ ve Enerji
Kimlik Belgesi gibi konular masaya yatÜrÜldÜ. “Enerji
Verimliliði ñçin IsÜ YalÜtÜmÜ Ve Enerji Kimlik Belgesinin
YaygÜnlaítÜrÜlmasÜ” adlÜ panelde yer alan HakkÜ Buyruk,
TTMD adÜna bir sunum gerçekleítirdi.
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Frigrofik Araçlar ile Diðer IsÜtma ve Soðutma
UygulamalarÜ ñçin Düíük Maliyetli, Hafif ve Yüksek
YalÜtÜmlÜ Polimer (HIP) Geliítirme Projesi
AB 7. Çerçeve ProgramÜ kapsamÜndaki KOBñ’ler için
ortaklÜk/iíbirliði araítÜrma projeleri alt baílÜðÜnda
kabul edilen bu projede, Türk Tesisat Mühendisleri
Derneði’nin de içinde olduðu, 6 ayrÜ ülkeden 11 Enstitü
ve KOBñ’den oluían proje grubu halen çalÜímalarÜna
devam etmektedir.
HIP projesinde; yüksek iç/doðal fazlÜ emülsiyon bazlÜ
yeni bir sÜnÜf polimer yalÜtÜm malzemesi geliítirilmesi
amaçlanmaktadÜr. HIPE malzemeleri birçok uygulamada kullanÜlmÜí olmakla birlikte, yüksek performans
gerektiren durumlarda daha önce hiç kullanÜlmamÜítÜr. Bu tip malzemelerde gözenek ebatlarÜ, daðÜlÜmÜ ve
mekanik özellikler kolaylÜkla kontrol edilebilmektedir.
Bu sebeplerden dolayÜ, malzemenin ÜsÜl özellikleri kesin bir íekilde düíük maliyetli üretim süreçleri ile saðlanabilmektedir.
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Üç yÜl süreli olan projenin, 24. Ay toplantÜsÜ 17-18 Ekim
tarihlerinde proje katÜlÜmcÜlarÜndan olan Heatrae Sadia’nÜn Norwich, ñngiltere’de bulunan tesislerinde
gerçekleítirilmiítir. TTMD’nin iki temsilciyle katÜldÜðÜ
toplantÜda yapÜlan teknik çalÜímalarÜ deðerlendirilmiítir. AyrÜca, geliítirilmekte olan ürünün ticari amaçla
deðerlendirilebilmesi için gerekli olan çalÜímalar da
görüíülmüítür. Bu kapsamda, malzemenin sektörde
ki pazar payÜ ve bu payÜn arttÜrÜlmasÜ için yapÜlmasÜ gereken çalÜímalar ile muhtemel yatÜrÜmcÜ ve üreticiler
ile ilgili araítÜrmalar da yer almÜítÜr. HIP projesi hakkÜnda detaylÜ bilgi www.fp7-hip.eu adresinden temin
edilebilir.
AB 7. Çerçeve ProgramÜ kapsamÜndaki KOBñ’ler için
ortaklÜk/iíbirliði araítÜrma projeleri alt baílÜðÜnda
kabul edilen bu projede, Türk Tesisat Mühendisleri

Haberler

News

Derneði’nin de içinde olduðu, 8 ayrÜ ülkeden 14 Enstitü
ve KOBñ’den oluían proje grubu halen çalÜímalarÜna
devam etmektedir.
Bu projede, yenilenebilir enerji sistemlerinden elde
edilecek enerjinin etkin kullanÜmÜnÜ saðlamak üzere,
faz deðiítirme esasÜna dayalÜ, düíük maliyetli verimi
yüksek bir modül (SmartHeat) tasarlanmasÜ ve bu modülün gerek sÜhhi sÜcak su ve gerekse ÜsÜtma sistemine
entegrasyonu amaçlanmaktadÜr. Geliítirilen bu modül
ile yenilenebilir enerji sistemlerin kurulum maliyetlerinin azaltÜlmasÜ ve daha yaygÜn kullanÜlmasÜnÜn saðlanmasÜ hedeflenmektedir. Modül geliítirme çalÜímalarÜ
çerçevesinde bir veya daha fazla yenilenebilir enerji
kaynaðÜnÜn verimli ve etkin íekilde kullanÜlabilmesi için
gerekli kontrol sistemleri, yüksek enerji yoðunluklu ÜsÜl
depolama ve mevcut sistemlere entegrasyon ile ilgili
çalÜímalar yapÜlmaktadÜr.
Geliítirilmekte olan SmartHeat sisteminin saha uygulama ve izleme çalÜímalarÜ Almanya, ñspanya ve Türkiye’de gerçekleítirilecektir. TTMD tarafÜndan Ankara’da
yapÜlacak olan uygulama öncesinde yapÜlan 34. Ay toplantÜsÜ proje ortaklarÜndan Pera Technology’nin Melton
Mowbray de bulunan merkezinde 17-18 Ekim 2012
tarihlerinde yapÜlmÜítÜr. TTMD’nin iki temsilciyle katÜldÜðÜ toplantÜda teknik detaylarÜn yanÜnda uygulamaya
yönelik detaylar görüíülmüítür. Proje ortaklarÜ, TTMD
tarafÜndan seçilen ve uygulama/izlemenin yapÜlacaðÜ
Ankara’da ki konut hakkÜnda bilgilendirilmiílerdir. AyrÜca, TTMD temsilcileri Pera Technology tesislerinde
kurulmuí olan örnek SmartHeat sistemini de diðer
uzmanlarla beraber inceleyerek görüí alÜí veriíinde
bulunmuílardÜr.
Üç yÜl süreli bu proje hakkÜnda detaylÜ bilgi
http://www.smartheat.org.uk adresinden temin edilebilir.
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TTMD Boðaz’da Buluítu

Türk Tesisat Mühendisleri Derneði 2012-2013
sezonuna ñstanbul BoðazÜ’nda merhaba dedi.
TTMD ñstanbul Temsilciliði Üye ñliíkileri Komisyonu
tarafÜndan organize edilen tekne turu 13 Eylül 2012
Períembe akíamÜ yapÜldÜ. Sektörün önde gelen birçok
ismi yanÜ sÜra, TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok
sayÜda TTMD üyesini bir araya getiren gezi; konuklarÜn

Kabataí ve Beylerbeyi kÜyÜsÜndan alÜnmasÜyla baíladÜ.
BoðazÜn serin sularÜnda, gecenin ilerleyen saatlerine
kadar süren tekne turunda yeni dönem için karíÜlÜklÜ
iyi dilekler aktarÜldÜ. KonuklarÜn müzik eíliðinde hoíça
vakit geçirdiði gecenin sonunda organizasyonu
düzenleyen TTMD ñstanbul Temsilciliði Üye ñliíkileri
Komisyonu’na teíekkür edildi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri YapÜldÜ
Türk Tesisat Mühendisleri Derneði ñstanbul ñl
Temsilciliði’nin 2012-2013 Dönemi ilk eðitim semineri
22 Eylül 2012 Cumartesi günü ñTÜ MimarlÜk Fakültesi
TaíkÜíla Yerleíkesi’nde gerçekleíti. Yeni Türk Ticaret
Kanunu konulu seminere Sezai Mandal konuímacÜ
olarak katÜlÜrken, TTMD ñstanbul Temsilcisi Göksel
Duyum oturum baíkanlÜðÜnÜ yürüttü.
Seminerin ilk bölümünde Eski Türk Ticaret Kanunu
hakkÜnda bilgi veren Sezai Mandal, 6102 sayÜlÜ Yeni Türk
Ticaret Kanunu’nun 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM
tarafÜndan kabul edilmesinin ardÜndan 1 Temmuz
2012’de yürürlüðe girdiðini belirtti. Yeni kanunun 1535
madde ve 9 geçici maddeden oluítuðunu belirten
Mandal, kanunun yürürlüðe girmeden önce 2 kez
deðiíikliðe uðradÜðÜna dikkat çekti. Yenilenen kanunla
ulaíÜlmak istenen hedeflere deðinen konuímacÜ, eski
ve yeni kanunu karíÜlaítÜrmalÜ olarak anlatarak yapÜlan
deðiíiklikler hakkÜnda katÜlÜmcÜlara detaylÜ bilgiler
verdi.

Seminerin ikinci bölümünde suç ve cezalara iliíkin
yaptÜrÜmlar anlatÜldÜ. Dinleyicilerden gelen sorularÜn
yanÜtladÜðÜ son bölümün ardÜndan konuímacÜ Sezai
Mandal’a TTMD ñstanbul Temsilciliði tarafÜndan
teíekkür plaketi takdim edildi.
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Etkili ñletiíim ve Hizmette Kalite AnlatÜldÜ
Türk Tesisat Mühendisleri Derneði ñzmir ñl Temsilciliði tarafÜndan, mesleki eðitim çalÜímalarÜ kapsamÜnda
düzenlen “Etkili ñletiíim ve Hizmette Kalite” semineri
29 Eylül 2012 tarihinde MMO ñzmir Tepekule Kongre
Merkezi Akdeniz Salonu’nda gerçekleítirildi. Oturum
baíkanlÜðÜnÜ TTMD ñzmir ñl Temsilcisi ñbrahim Ü. TatlÜdil’in yürüttüðü seminere Endüstri Mühendisi Turhan
Karakaya konuímacÜ olarak katÜldÜ.
Seminerin ilk bölümünde iletiíimin tanÜmÜ, söze dayanan ve söze dayanmayan iletiíim, beden dili ve öðeleri,
jestler ve mimikler gibi konulara deðinen Turhan Karakaya; iletiíimde karíÜmÜzdakinin davranÜílarÜnÜ anlama
ve analiz etme yöntemlerini anlattÜ. Etkin iletiíimde
dinlemenin önemini belirten Karakaya, etkin dinleyici
olmak için temel ilkeleri sÜraladÜ. ñkinci bölümde iíte
ve ií yerinde iletiíim, hizmet öncesi ve sonrasÜ müíteri
ile iletiíim teknikleri, hizmette müíteri memnuniyeti
için 10 altÜn kural gibi konular hakkÜnda bilgi veren konuímacÜ, baðlÜ müíteri yaratma ve müíteriyi baðlÜ tutmanÜn ipuçlarÜnÜ anlattÜ. KatÜlÜmcÜlardan gelen sorularÜn yanÜtlandÜðÜ son bölümün ardÜndan seminer TTMD
ñzmir ñl Temsilciliði’nin konuímacÜya teíekkürüyle son
buldu.

ñnsan ñliíkileri ve ñletiíim Becerileri
Semineri YapÜldÜ
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Türk Tesisat Mühendisleri Derneði Ankara ñl Temsilciliði tarafÜndan düzenlenen ñnsan ñliíkileri ver ñletiíim
Becerileri konulu seminer 29 Eylül 2012 tarihinde Ankara Plaza Otel’de gerçekleítirildi. Oturum baíkanlÜðÜnÜ Akdeniz Hiçsönmez’in yürüttüðü seminere Prof.
Dr. Erhan Eroðlu konuímacÜ olarak katÜldÜ. ñletiíimin
tanÜmÜnÜ yaparak sunumuna baílayan Eroðlu, insan
iliíkilerinde doðru iletiíim kurabilmenin önemine deðinerek, saðlÜklÜ iletiíim kurulmasÜ için yapÜlmasÜ gerekenleri anlattÜ. Genií bir katÜlÜmÜn saðlandÜðÜ seminer
sonunda TTMD BaíkanÜ Gürkan ArÜ, konuímacÜ ve
oturum baíkanÜna teíekkür belgesi takdim etti.

Haberler

News

TTMD Carrier Hap KurslarÜ Devam Ediyor

Türk Tesisat Mühendisleri Derneði ve Alarko Carrier
iíbirliðiyle hayata geçirilen Carrier HAP – IsÜ KazancÜ
ve Sistem TasarÜm ProgramÜ kursu TTMD ñstanbul
Temsilciliði’nde verilmeye devam ediyor. 13-6 Eylül
tarihleri arasÜnda gerçekleíen 29. Kursta, 9 katÜlÜmcÜ
daha eðitim alÜrken, kursun eðitimi Nermin Köroðlu
IsÜn ve Mustafa Kemal Sevindir tarafÜndan verildi.
4 gün süren eðitimde katÜlÜmcÜlara program hakkÜnda
genel bilgi, program terminolojisi, program hesaplama
metodu, proje detaylarÜ, ekipman seçimi gibi konularÜn
yanÜ sÜra; ASHRAE standartlarÜ, mahal iç ve dÜí yük

girdileri, sistem tasarÜmlarÜ, hava sistem tasarÜmlarÜ
eðitmenler tarafÜndan detaylÜ olarak anlatÜldÜ. Seçilen
sisteme göre deðiíen program girdileri irdelendi.
Carrier Eðitim Kursuna katÜlanlara TTMD ñstanbul
Temsilciliði tarafÜndan sertifika verildi.
Carrier Hap Basic ProgramÜnÜn bir üst versiyonu olan
Advanced kursunun ilki 24-27 Eylül 2012 tarihleri
arasÜnda gerçekleítirildi. Kursun eðitimi AmerikalÜ
Rudy Romijn tarafÜndan verilirken, ilerleyen dönemde
Advanced eðitimin Türkçe olarak verilmesi için
çalÜímalar devam ediyor.
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Makale Article

“Adreslenebilir” Kombine Tip Dinamik
Balans VanalarÜ ñle Uzaktan Devreye
Alma ve Tek ñstasyon Balanslama
(TñB) Yöntemi
Remote Commissioning With “Addressable” Pressure Independent
Control Valves And Single Station Balancing (Ssb) Method
Arcan HACIRAñFOïLU
Özet
“Uzaktan devreye alma” yöntemi; fan coil ve chiller beam sistemlerinin proje tasarÜmÜ, montaj, devreye alma ve
çalÜíma adÜmlarÜyla ilgili yeni bir sistemi tanÜmlamaktadÜr. Günümüzde pek çok havalandÜrma tesisatÜ, sistem ilk
devreye alÜnÜrken balanslanmakta, ancak zaman içerisinde, bina içindeki yük daðÜlÜmÜnÜn deðiímesi ve bazÜ vanalarÜn ayarlarÜnÜn atlanmasÜ sonucunda performans ve verimliliðini kaybetmektedir. Bu amaçla ülkemizde, TAB
(Test, Ayar, Balans) iílemlerini yerine getirmek, ileriki yÜllarda bina verimliliðini kontrol etmek için çeíitli firmalar
faaliyet göstermeye baílamaktadÜr. TAB iílemleri sonucunda bina verimliliði ciddi oranda iyileímekte ve uzun
dönemde TAB maliyetlerinin çok üzerin de kazançlar saðlanmaktadÜr. Ancak bu firmalarÜn TAB iílemlerini yerine
getirmesi, oldukça emek isteyen uzun süreli ve ilk maliyeti yüksek olan bir süreçtir.
“Uzaktan devreye alma” yöntemini olanaklÜ hale getiren “Adreslenebilir” Kombine Tip Balans VanalarÜ, TAB iílemlerinin bir bilgisayar ekranÜndan yapÜlabilmesine, farklÜ istasyonlara giden debilerin kontrol edilmesine ve vana
ayarlarÜnÜn deðiítirilebilmesine olanak tanÜr. Böylelikle TAB süreci kÜsalÜr ve maliyetler ciddi oranda düíürülür.
Bina yöneticilerinin enerji verimliliðini yükseltmeleri, karbon emisyonlarÜnÜ düíürmeleri gibi konularda ciddi baskÜ gördükleri günümüzde, uzaktan devreye alma metodolojisi, havalandÜrma tesisatÜnÜn tepkisel, adapte edilebilir
ve sistemin ömrü boyunca verimliliði koruyabilmesine olanak tanÜmaktadÜr. Bu yöntem, ayrÜca yöneticilerin, mevcut tesisatlarda ciddi maliyet artÜílarÜna yol açmadan ÜsÜ pompalarÜ gibi düíük karbon teknolojileri kullanabilmesinde kolaylÜklar saðlamaktadÜr.
Abstract
Remote commissioning opens the doors for a whole new approach to the design, installation, commissioning
and operation of fan coil and chilled beam systems. It delivers significant benefits throughout the life cycle of the
installation.
Traditionally, changing the configuration of a fan coil or chilled beam system, and subsequently recommissioning
the system, has been extremely disruptive and expensive. In particular, it has required specialist engineers to access the ceiling void to make all necessary adjustments, so that very often staff would have to be moved from the
area while the work was carried out.
As the modern workplace has become increasingly mobile and flexible, this has proved to be a major concern for
building operators. Maximum efficiency will only be maintained if the systems are adjusted each time the workspace changes, but the associated disruption and expense has often deterred people from making these changes. The
result is that many systems now fail to maintain their design performance as building operators compromise and
follow the path of least resistance.
The remote commissioning concept exploits the characteristics of “addressable” pressure independent control valves (PICVs) and the ability to adjust these valves from a remote location through a BMS or BACnet system.
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1. GñRñì
“Uzaktan devreye alma” yöntemi; fan coil ve chiller
beam sistemlerinin proje tasarÜmÜ, montaj, devreye
alma ve çalÜíma adÜmlarÜyla ilgili yeni bir sistemi tanÜmlamaktadÜr. Günümüzde pek çok havalandÜrma
tesisatÜ, sistem ilk devreye alÜnÜrken balanslanmakta,
ancak zaman içerisinde, bina içindeki yük daðÜlÜmÜnÜn
deðiímesi ve bazÜ vanalarÜn ayarlarÜnÜn atlanmasÜ sonucunda performans ve verimliliðini kaybetmektedir.
Bu amaçla ülkemizde, TAB (Test, Ayar, Balans) iílemlerini yerine getirmek, ileriki yÜllarda bina verimliliðini
kontrol etmek için çeíitli firmalar faaliyet göstermeye
baílamaktadÜr. TAB iílemleri sonucunda bina verimliliði ciddi oranda iyileímekte ve uzun dönemde TAB
maliyetlerinin çok üzerinde kazançlar saðlanmaktadÜr.
Ancak bu firmalarÜn TAB iílemlerini yerine getirmesi,
oldukça emek isteyen uzun süreli ve ilk maliyeti yüksek
olan bir süreçtir.

ancak ve ancak çalÜíma ortamlarÜnda her deðiíiklik olduktan sonra (ofis alanlarÜnÜn deðiítirilmesi, konutsal
amaçlÜ kullanÜlan dairelerin ofislere çevrilmesi, mevsime baðlÜ olarak daire yüklerinin deðiíim gösterdiði
oteller, ÜsÜ kaynaðÜ olan server/makine vb. cihazlarÜn
yerlerinin deðiítirilmesi vb.) sistemin yeniden ayarlanmasÜ ile oluíabilmektedir. Fakat bu ayarlamanÜn getirdiði maliyet ve kargaía pek çok kez bina yöneticilerini
ayarlarÜ deðiítirmeme eðilimine itmektedir. Sonuç, pek
çok sistemin proje performansÜnÜ yakalayamamasÜdÜr.
Bu durumun tersi bir íekilde, deðiíken hÜzlÜ sistemler
(VRF), herhangi bir kargaía yaratmadan ve minimum
maliyetlerle merkezi bir bilgisayardan ayarlanabilmekte ve devreye alÜnabilmektedir. Fakat projeciler ve bina
yöneticileri genellikle soðutma suyunun daðÜlÜmÜ ile ilgili íüphe duymakta ve genellikle hidronik sistemlere
yönelmektedir.
Uzaktan devreye alma, ‘adreslenebilir’ kombine tip
dinamik balans vanalarÜnÜn karakteristiklerini ve bu
vanalarÜn BMS veya BACnet sistemi ile uzaktan ayarlanabilme özelliðini kapsamaktadÜr.

ìekil 1

“Uzaktan devreye alma” yöntemini olanaklÜ hale getiren Adreslenebilir Kombine Tip Balans VanalarÜ, TAB
iílemlerinin bir bilgisayar ekranÜndan yapÜlabilmesine,
farklÜ istasyonlara giden debilerin kontrol edilmesine
ve vana ayarlarÜnÜn deðiítirilebilmesine olanak tanÜr.
Böylelikle TAB süreci kÜsalÜr ve maliyetler ciddi oranda
düíürülür.
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UZAKTAN DEVREYE ALMA NEDñR?
Geleneksel olarak, bir fan coil veya chiller beam sisteminin konfigürasyonunu deðiítirmek, tüm sistemi tekrar balanslamak demektir ki, bu çok maliyetli ve uzun
bir süreçtir. AynÜ zamanda bu iílem için íantiyeden ayrÜlmÜí olan kalifiye mühendisler binaya yeniden gelmek
ve asma tavanÜ açarak gerekli vana ayarlarÜnÜ yapmak
durumundadÜr.
Modern çalÜíma ortamlarÜ artan bir íekilde esnek ve
deðiíken olduðundan, bu durum bina yöneticileri için
ciddi bir sorun teíkil etmektedir. Maksimum verim,

ìekil 2: Vana, normal çalÜíma rejiminin dÜíÜnda, sistemi temizlemek
için ayda bir kez birkaç saniyeliðine tamamen açÜlabilir

‘Adreslenebilir’ kombine balans vanalarÜ kullanÜmÜ,
farklÜ koíullara adapte olmak için hÜzlÜ ve basit bir íekilde ayarlanabilir. BMS sistemindeki yönetici, bilgisayarÜndan, binadaki tüm balans vanalarÜ ile iletiíime
geçebilir, debi deðerlerini kontrol edebilir ve gerekli
debi ayarlamalarÜnÜ yapabilir. Oluíturulan bu dinamik
rejim, bina ve enerji yöneticileri için enerji tasarrufu ve
konfor seviyesinin yükselmesi adÜna müthií bir kontrol
olanaðÜ saðlar. Bu sayede asma tavanlarÜn açÜlarak vanalarÜn yerinde tek tek ayarlanmasÜnÜn önüne geçilir.
AynÜ íekilde, uzaktan devreye alma konsepti, bina yöneticilerine, VRF sistemleri ile kÜyaslanabilecek bir esneklik vermekte ve sistemlerinin optimum performans
vermesine olanak tanÜmaktadÜr. Bu makalede, uzaktan
devreye alma hakkÜnda daha detaylÜ bilgi verilecektir.
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ìekil 3: Adreslenebilir Kombine Tip Dinamik Balans VanalarÜ, 2 Yollu SÜcaklÜk Kontrol VanasÜ, Diferansiyel BasÜnç Kontrol VanasÜ ve BACnet íebekesi ile iletiíimde bulunan bir Aktüatörden oluímaktadÜr

BALANS VANALARININ GELñìñMñ
Kombine tip dinamik balans vanalarÜ, 2 yollu bir sÜcaklÜk kontrol vanasÜ ile diferansiyel basÜnç kontrol vanasÜnÜn fonksiyonlarÜnÜ teki bir vanada birleítirmektedir.
Çap seçimlerinin oldukça kolay olduðu bu kombine
vanalar, tam otoriteli sÜcaklÜk kontrolü saðladÜðÜ ve ana
hatlarÜn balanslanmasÜnÜ gerektirmediði için oldukça
hÜzlÜ bir íekilde sektörde yerini almÜítÜr. “Adreslenebilir” Kombine Tip Dinamik Balans VanalarÜnÜn bu sisteme kattÜðÜ deðeri anlatmadan önce, ÜsÜtma & soðutma
sektöründe bu noktaya nasÜl gelindiðine deðinmemiz
gerekiyor.
En baíta, sabit debili sistemlerin kullanÜldÜðÜ ve sÜcaklÜk balanslama iílemlerinin oldukça verimsiz yapÜldÜðÜ sistemler bulunmaktaydÜ. Bu sistemlerde, 4 yollu
kontrol vanalarÜ ve statik balans vanalarÜ kullanÜlarak
bölgesel sÜcaklÜk kontrolü yapÜlmaktaydÜ. Daha sonra
pompa üreticileri, frekans konvertörlü pompalarÜ ön
plana çÜkartmaya baíladÜlar ve böylelikle 2 yollu kontrol vanalarÜ kullanÜlarak ÜsÜtma ve soðutma sistemlerindeki enerji tüketimi azaltÜldÜ (küp kuralÜ). Fakat bina
içerisinde farklÜ yükler bulunduðundan, 2 yollu sÜcaklÜk
kontrol vanalarÜnÜn doðru çap seçimleri oldukça güçtü. Bu nedenle, 2 yollu vanalarÜn verimini arttÜrabilmek
için Diferansiyel BasÜnç Kontrol VanalarÜ kullanÜlmaya
baílandÜ. Bu sistem daha iyi olmasÜna karíÜn, yüksek
adette oldukça maliyetli diferansiyel basÜnç kontrol
vanasÜ gerektirdiði ve çap seçimleri ile ilgili sorunlarÜn
tamamÜnÜ önleyemediði için kesin bir çözüm olamadÜ.
Bu yönteme alternatif olarak ise içerisinde dahili olarak Diferansiyel BasÜnç Kontrol VanasÜ bulunan Kombine Tip Dinamik Balans VanalarÜ yaygÜnlaímaya baíladÜ. Bu íekilde her bir terminalde diferansiyel basÜnç
kontrolü yapÜlmaya baílandÜ ve küçük çaplÜ vanalar
kullanÜldÜðÜndan dolayÜ maliyetler düíürüldü. AyrÜca
sadece 2 yollu kontrol vanalarÜ üzerindeki diferansiyel
basÜnç sabit tutularak daha iyi bir kontrol saðlandÜ.

ìekil 5: Vana, sistem koíullarÜ ne olursa olsun her bir açÜklÜkta aynÜ
programlanabilmekte debiyi vermekte ve böylelikle aktüatör açÜklÜk miktarÜ bilgisayara iletilerek ve vanadan geçen debi miktarÜ bilinmektedir.

“Adeslenebilir” Kombine Tip Dinamik Balans VanalarÜ
ise, Kombine Tip Dinamik Balans vanalarÜnÜ istasyon
kontrolörü ile irtibatlandÜrarak, BACnet íebekesi üzerinden vana debi ayarlarÜnÜn yapÜlabildiði ve tüm vanalarÜn uzaktan devreye alÜnabildiði bir sistemdir. Devreye alma ise, bir devrede bulunan vanalarÜn sadece
tek bir debi okuma istasyonu (venturi veya elektronik
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debimetre) kullanÜlarak kontrol edildiði “Tek ñstasyon
Balanslama” yöntemi kullanÜlarak gerçekleítirilmektedir. Bu sayede asma tavana, sadece sistemde ciddi bir
sorun oluítuðunda müdahale amaçlÜ girilmektedir.
“ADRESLENEBñLñR” KOMBñNE TñP
DñNAMñK BALANS VANALARI NE GñBñ
AVANTAJLAR GETñRñYOR?
Adreslenebilir Kombine Tip Dinamik Balans VanalarÜ,
özel olarak bu amaçla hazÜrlanmÜí bir yazÜlÜm kullanmaktadÜr. Bu yazÜlÜm sayesinde; tüm vana bilgileri ve
hidronik performans verileri tek bir Excel dosyasÜna
yüklenebilmekte ve böylelikle verilerde herhangi bir
deðiíiklik olursa dosya basitçe güncellenebilmekte.
Güncellenen veriler ise BACnet üzerinden binadaki
tüm balans vanalarÜna aktarÜlÜyor ve vana konumlarÜ
deðiítiriliyor.
Adreslenebilir Kombine Tip Dinamik Balans VanasÜnÜn
fonksiyonelliði sayesinde, vana karakteristiðini veya
vana performans eðrisini fan coil ünitesi kontrolüne
programlayabilmek mümkündür. Performans eðrileri
kontrolöre girildiðinde, proje debi deðerleri PC bilgisayara girilebilmekte ve buradan fan coil kontrolörüne
yüklenebilmektedir. ñílemcikontrollü vana aktüatörü,
vana klapesinin doðru konumlandÜrÜldÜðÜndan emin olmaktadÜr. Proje debileri ile gerçek debiler arasÜnda bir
fark oluímasÜ durumunda uzaktan vana açÜklÜk oranÜ
deðiítirilebilmektedir.
Uzaktan eriíim, bina kullanÜma baíladÜðÜnda ve hava
koíullarÜna baðlÜ olarak ayarlamalar yapabilme olanaðÜ
da tanÜmaktadÜr. Ve yukarÜda anlatÜldÜðÜ üzere, bu tip
ayarlamalar, tesisatÜn ömrü boyunca sürekli yapÜlabilir.
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Kendi kasasÜ içindeki BMS/BACnet kontrolörü, takÜlabilir baðlantÜ ve soketleri ile vana aktüatörüne kablolanabilmekte ve böylelikle montaj süresi azaltÜlmakta ve
baðlantÜ hata riski minimuma indirgenmektedir. Aktüatör güç kablosu, aktüatörün çalÜímasÜ için gereken
gücü alabilmek için kontrolöre baðlanÜr ve fan coil ünitesindeki fanÜn açÜlmasÜnÜ saðlar. AyrÜca kontrolörden
fan coil ünitesi güç kaynaðÜ ve sÜcaklÜk sensörüne eriíen bir kablo da bulunmaktadÜr. BMS iletiíim kablosu
da takÜlÜp sökülebilir bir baðlantÜdÜr.
Sistemde kullanÜlan kontrolörlerde, vana aktüatörünü
saniyenin 1/900’de kadar zamanda kumanda edebilmek için iki hassas zamanlÜ çÜkÜí bulunmaktadÜr. Diðer
kontrolörlerle BACnet MS/TP íebekesi aracÜlÜðÜ ile iletiíime geçmekte ve böylelikle PC ile iletiíim de mümkün
olmaktadÜr. Böylelikle sistem yazÜlÜmÜ, kontrolöre direkt

olarak eriíim gerektirmeden güncellenebilmektedir.
Deðiíime Tepki Verebilme
Örneðin, bu tip bir sistem, herhangi bir kalifiye mühendis gerektirmeden, çalÜíma ortamÜndaki artan veya
azalan ÜsÜtma ve soðutma yüklerine baðlÜ olarak basit
ve hÜzlÜ bir íekilde debilerin ayarlanabilmesine olanak
tanÜyor. Bu deðiíiklik gereksinimleri, dairelerin kullanÜm miktarlarÜ deðiítiðinde oluían ÜsÜ kaynaklarÜnÜn
azalmasÜ, server ekipmanlarÜnÜn artÜíÜ veya ofislerde
yapÜlan deðiíiklikler sonucu oluíabilir.
Düíük Karbon Teknolojileri
Benzer íekilde, ÜsÜtma veya soðutmanÜn ÜsÜ pompasÜ kullanÜlarak yapÜldÜðÜ uygulamalarda, adreslenebilir
vana kullanmak, yÜl boyunca oluían ÜsÜtma ve soðutma
yük deðiíimlerine göre su debisinin ayarlanabilmesini
mümkün kÜlmaktadÜr. Böylelikle, ÜsÜ pompa çÜkÜíÜndaki
deðiíimlere göre su debisi ayarlanarak yÜlÜn büyük bir zamanÜnda aynÜ coil ÜsÜtma veya soðutma için kullanÜlabilir.
Daha Az BakÜm
Bu esneklik aynÜ zamanda bakÜm miktarÜnÜ düíürmek
için de kullanÜlabilir. Örneðin, vanalar çok kÜsÜk bir noktada çalÜítÜrÜldÜðÜnda, çÜkÜí orifisinin küçük olmasÜndan
dolayÜ bazÜ partiküller veya hava kabarcÜklarÜ vanada
tÜkanabilir. Geleneksel yöntemde bu partikülleri vanadan atabilmek için manüel olarak vanayÜ açmak gerekir. Fakat adreslenebilir sistem sayesinde tüm vanalar
ayda bir kez birkaç saniyeliðine tamamen açÜlÜp ayar
deðerine geri getirilebilir, böylelikle vanalarda biriken
tüm partiküller temizlenmií olur.
Manifold Sistemi
Her bir terminal ünitesinde tek bir vana kullanmanÜn
alternatifi, genellikle altÜ adet vana grubunu tek bir
ünitede toplayan manifold sistemleri kullanÜlmasÜdÜr.
Manifold sistemi, Adreslenebilir Kombine Tip Dinamik
Balans VanasÜnÜ; debi okuma, temizleme by-pas’Ü ve
drenaj vanasÜ ile birleítirmektedir. Bu kompakt ünite,
40mm merkez tasarÜmÜ sayesinde direkt olarak fan coil
ünitesi üzerine monte edilecek íekildedir. Manifold
sistemlerinin pek çok avantajÜ bulunmaktadÜr:
•

Tüm temizleme ve boru hattÜ testleri, terminal ünitesi borulamasÜ baðlanmadan yapÜlabilir.

•

TAB mühendisi, tek bir noktadan yaklaíÜk altÜ fan
coile ulaíabilir ve zaman tasarrufu saðlar.

•

Düzgün tasarlanmÜí bir kontrol çözümü ile her
manifolda tek tek gitmek gerekmez, TAB süreci
sadece “okuma ve kaydetme” íeklinde gerçekleíir.
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•

Manifold sistemini kaplayan yalÜtÜlmÜí hazne kullanÜmÜ sonucu sistemin yalÜtÜmÜ artar ve íantiyede
yalÜtÜm iíini azaltÜlarak enerji tüketimi düíürür.

•

YalÜtÜlmÜí hazne, aynÜ zamanda ünite verilerinin
saklanmasÜ için kullanÜlabiliyor ve ileriki TAB

Resim 6 – Manifold Sistemi direkt olarak süreçlerinde iíi
kolaylaítÜrÜyor. fan coil ünitesine monte edilmektedir
TEK ñSTASYON BALANSLAMA (TñB) YÖNTEMñ
Dinamik Balans VanalarÜ devreye alma iílemi gerektirmemesine karíÜn, çok yüksek adetlerde balans vanasÜ
kullanÜlan projelerde, pek çok kez taahhüt firmasÜ bazÜ
vanalarÜn maksimum debi ayarlarÜnÜ ayarlamayÜ atlamakta, hatalÜ ayarlama yapmakta veya aktüatör baðlantÜsÜnÜ eksik yapabilmektedir. Bu gibi durumlarda,
hatalÜ çalÜían vanalarÜn bulunmasÜ için tek tek her bir
balans vanasÜndan geçen debi okunmalÜ ve buna baðlÜ
olarak sistemin verimi kontrol edilmelidir. Sistem çalÜímaya baíladÜktan sonra da ileriki yÜllarda benzer bir
íekilde, TAB iílemleri dahilinde bu vanalardan geçen
debiler tek tek kontrol edilmektedir.
Bu uzun ve yorucu sürece alternatif olarak, Adreslenebilir Kombine Tip Dinamik Balans VanalarÜ kullanÜlarak
Tek ñstasyon Balanslama (TñB) Yöntemi geçekleítirilir.
TñB Yöntemi ile tek bir debi okuma istasyonu kullanÜlarak gruplanmÜí birden fazla balans vanasÜnÜn teyit
etme iílemleri gerçekleítirilmektedir. Böylelikle her bir
terminalde debi okuma orifisi yerleítirilme zorunluluðunun önüne geçilebilir
Geleneksel TAB mühendis, problemli devreleri tanÜmlamadan önce tüm sistemi balanslamaktadÜr. Daha
sonra bu problemler çözüldüðünde, tüm sistem tekrar
balanslanmalÜdÜr ki bu uzun süreç tüm proje iníaat
takvimini etkilemektedir.

Yeni TñB Metodu, problemli vanalarÜ tanÜmlamada ‘eksiltme’ tekniðini kullandÜðÜ için farklÜdÜr. Bu teknik, her
bir vananÜn proje debilerinin bilinmesine, dolayÜsÜ ile
bir grup terminal ünitesine gidecek toplam debinin bilinmesine dayanÜr.
Tüm vanalarÜn doðru çalÜítÜðÜ farz edilirse, her bir vana
tek tek izole edildiðinde sistemdeki toplam debinin ne
kadar etkileneceði bilinebilir. Bu mantÜk kullanÜlarak,
mühendis, bilgisayar ekranÜndan bir grup terminal
ünitesindeki vanalarÜ tek tek kapatarak eksilen debi
miktarÜnÜ görür. Eðer bu deðer, kapatÜlan vananÜn geçirmesi gereken debiye tekabül ediyorsa, vana doðru
ayarlanmÜítÜr. Eðer herhangi bir beklenmeyen durumla karíÜlaíÜlÜrsa, problemli vananÜn yeri direkt olarak belirlenebilir ve TAB mühendisi problemli noktaya anÜnda
müdahale edebilir.
Her bir grup terminal ünitesi için aíaðÜdaki prosedür
takip edilmelidir. Her bir grup, diðerlerinden baðÜmsÜz
olarak ölçülebilir. Böylelikle, tüm proje tamamlanmadan, yani mekanik tesisat süreci tam olarak bitmeden
bazÜ gruplarÜn teyit iílemlerinin yapÜlabilir ve proje bitií
zamanÜ kÜsalÜr.
Yöntem
Dijital bir manometre kullanarak, tüm terminaller tamamen açÜkken, Grup Ölçüm ñstasyonundaki (GMS)
diferansiyel basÜncÜ okuyun. Bu ölçülen deðer, Grup
Debisidir (QGFR) ve Grup Proje Debisi (QGDFR) ile kÜyaslanarak ilk kontrol yapÜlmalÜdÜr.
Grup Ölçüm ñstasyonundaki diferansiyel basÜncÜ (õPGS)
ölçünüz.

QGFR

: Grup Debisi (Grup Ölçüm ñstasyonunda okunan bir grup terminal ünitesinin debisi)

QGDFR

: Grup Proje Debisi (Bir grup terminal ünitesinin toplam proje debisi)

õPGS

: Grup Sinyali (Tüm terminaller açÜkken, Grup
Ölçüm ñstasyonunda okunan diferansiyel basÜnç sinyali)

GMS

: Grup Ölçüm ñstasyonu (Bir grup terminal
ünitesinin toplam debisini okumaya yarayan
debi okuma cihazÜ)
Bir sonraki aíamada her bir terminal ünitesi tek tek
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izole edilmeli ve her bir izole edilen terminal ünitesinden sonraki basÜnç farkÜ (õPTSS(n)) okunmalÜdÜr. Bu
diferansiyel basÜnç ölçümü debi cinsine çevrildiðinde
Terminal Eksiltme Debisi (QSFR(n)) íeklinde tanÜmlanÜr.
Burada belirtilen (n), terminal ünitesi referansÜdÜr.

Bir Örnek ÇalÜíma
AíaðÜdaki örnek, sistemin íematik çizimlerine dayanarak, altÜ terminal ünitesine ve sabit debili bir bypassa
sahip bir sistemde, tek istasyon balanslama yönteminin nasÜl uygulanacaðÜnÜ göstermektedir.

ñzole terminalin Terminal Debisi (QTFR(n)), grup ölçüm
debisinden Terminal Eksiltme Debisi çÜkartÜlarak hesaplanabilir.

Grup Ölçüm ñstasyonunun konumunu bulunuz ve grubu oluíturan terminal ünitelerini tanÜmlayÜnÜz. Tüm temizleme bypasslarÜnÜn kapatÜldÜðÜndan ve debi limitleme vanalarÜnÜn proje konumlarÜnda olduðundan emin
olunuz.

(õPTSS(n)) Ölçünüz

Ölçüm aletlerini Grup Ölçüm ñstasyonuna GMS-001
baðlayÜnÜz ve ölçüm aletinin havasÜnÜ alÜnÜz.
ñlk diferansiyel basÜnç okumasÜnÜ alÜp kaydediniz.
Ölçülen Grup Debisini hesaplayÜnÜz ve Grup Proje Debisi ile kÜyaslayÜnÜz.

õPTS(n) : Terminal Sinyal Düíümü (ñzole edilmií gruptaki belirli bir terminal ünitesinin Grup Okuma ñstasyonunda okunan diferansiyel basÜnç
ile Grup Sinyali arasÜndaki fark)
õPTSS(n) : Terminal Eksiltme Sinyali (Gruptaki belirli bir
terminal ünitesi izoleyken grup ölçüm istasyonunda okunan basÜnç farkÜ)
QSFR(n)

: Terminal Eksiltme Debisi (Gruptaki belirli bir
terminal ünitesi izoleyken grup ölçüm istasyonunda okunan debi)

QTFR(n)

: Terminal Debisi (Belirli bir terminal için,
Grup Debisi ve Terminal Eksiltme Debisi arasÜndaki fark)

ñzole edilen Terminal Ünitesi daha sonra tekrar açÜlmalÜ ve prosedür, bir sonraki terminal ünitesi için devam
ettirilmelidir.
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SonuçlarÜn ñrdelenmesi
Genel olarak, Tek ñstasyon Balanslama yöntemi sonuçlarÜnÜn irdelenmesi, diðer kullanÜlan devreye
alma yöntemlerinin irdelenmesi ile benzerlikler gösterir. Her bir Terminal Ünitesi için ölçülen debi, o ünitenin proje debi deðerleri ile kÜyaslanÜr. Eðer hesaplanan
debinin farkÜ, belirli bir sÜnÜr deðeri içerisindeyse, Terminal Ünitesinin balanslandÜðÜ sonucu çÜkartÜlabilir.

Devreye alma evrakÜnda belirtildiði íekilde TU-001 ile
baílayarak terminal ünitesini izolasyon vanasÜnÜ veya
hÜz kontrollü sistemlerde, bina yönetim sisteminden 2
yollu kontrol vanasÜnÜ kapatarak izole
ediniz.
Grup Ölçüm ñstasyonundaki Terminal Eksiltme Sinyalini ölçünüz ve kaydediniz.
õPTSS(TU-001)‘i ölçünüz Kaydedilen Terminal Sinyal Düíümünü ve Terminal Debisini hesaplayÜnÜz ve bu deðerleri proje verileri ile kÜyaslayÜnÜz.
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Terminal Ünitesini tekrar açarak Grup Sinyalinin orijinal ölçüm yerine yakÜnlÜðÜnÜ kontrol ediniz. õPGS‘i ölçünüz
Bypass BP-001 dahil olmak üzere, sürekli daha uzaktaki Terminal Ünitesine gidecek íekilde tüm prosedürü
tekrarlayÜnÜz.

Kaynaklar

SONUÇ
Bina yöneticilerinin enerji verimliliðini yükseltmeleri,
karbon emisyonlarÜnÜ düíürmeleri gibi konularda ciddi baskÜ gördükleri günümüzde, uzaktan devreye alma
metodolojisi, havalandÜrma tesisatÜnÜn tepkisel, adapte
edilebilir ve sistemin ömrü boyunca verimliliði koruyabilmesine olanak tanÜmaktadÜr. Bu yöntem, ayrÜca
yöneticilerin, mevcut tesisatlarda ciddi maliyet artÜílarÜna yol açmadan ÜsÜ pompalarÜ gibi düíük karbon teknolojileri kullanabilmesinde kolaylÜklar saðlamaktadÜr.
Adreslenebilir Kombine Tip Dinamik Balans VanalarÜ
kullanÜmÜ ile Uzaktan Devreye Alma ve Tek ñstasyon
Balanslama yöntemleri olanaklÜ hale gelirken; bina havalandÜrma esnekliði ciddi oranda artmakta ve ÜsÜtma &
soðutma yük deðiíimleri, mevsimsel deðiíiklikler gibi
durumlarda debiler kolayca ayarlanabilmekte ve enerji
tasarrufu saðlanmakta; TAB iílemleri ciddi oranda kÜsaltÜlmakta ve mümkün hale getirilmekte ve sistemin
yönetilebilirliði garanti altÜna alÜnmaktadÜr.
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FRESNEL AynalÜ Güneí OdaklayÜcÜ ve
ToplayÜcÜlarÜnÜn Isparta ñli ìartlarÜnda
Uygulanabilirliðinin AraítÜrÜlmasÜ
Investiagtion Of Applicable Of Fresnel Solar Collectors For Isparta
ñhsan DOSTUÇOK, Reíat SELBAì, Arzu ìENCAN ìAHñN, Ahmet ÖZDEMñR, Fatih YILMAZ
Özet
Güneí enerjisinden yararlanÜlarak enerji üretimi yapan sistemler teknolojik alanda, enerji darboðazÜ sonrasÜnda
yoðun íekilde kullanÜlmaya baílanmÜítÜr. Ülkemizde güneí enerjisinden basit gün ÜsÜ teknolojisi dÜíÜnda,
baíka bir teknolojiden yararlanÜlmamaktadÜr. Oysaki güneí enerjisinden daha yüksek sÜcaklÜk aralÜklarÜnda
çalÜíabilen çizgisel ve noktasal toplayÜcÜlÜ sistemlerle daha yüksek entalpili ve yüksek verimli olarak güneí
enerjisini, termal enerjiye dönüítürebilen sistemler mevcuttur.
Bu sistemlerden özellikle doðrusal odaklamalÜ birleíik parabolik güneí toplayÜcÜlarÜ ve silindirik parabolik
toplayÜcÜlarÜ kullanÜlmaktadÜr. Ancak bunlarÜn iki eksenle takibinde yaíanÜlan zorluklar, karmaíÜk konstrüksiyon
ve pahalÜ kontrol sistemlerine haiz olmalarÜndan dolayÜ basit, etkin, yüksek verimli ve ucuza mal olacak lineer
fresnel sistemler ülkemiz için uygun teknolojiler ve ekonomik çözümler ortaya koyacaktÜr.
Bu çalÜímada Akdeniz iklimi güneí kuíaðÜnda bulunan Isparta ili iklim íartlarÜna uygun lineer fresnel güneí
toplayÜcÜlarÜnÜn uygulanabilirliði araítÜrÜlmÜítÜr.
Abstract
Today solar energy systems have been more used because of energy shortage. In our country, solar energy for only
hot water production is utilized. However, systems that can operate at higher temperature are available. In these
systems, solar energy can be converted to thermal energy with higher efficiency. Particularly, compound parabolic
solar collectors with linear focusing and cylindrical parabolic collectors are used. However, these systems are complex and expensive. Linear fresnel systems is simpler, more efficient and cheaper.
In this study, applicable of linear fresnel solar collectors for Isparta has been investigated. Efficiency analysis of
system has been carried out.
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1. Girií
Dünyada enerji ihtiyaçlarÜ genellikle petrol doðalgaz,
kömür, linyit, gibi fosil kaynaklardan karíÜlanmaktadÜr.
Ancak fosil yakÜtlarÜn ömrü her geçen gün azalmaktadÜr. Bu duruma paralel olarak enerji fiyatlarÜ da gün
geçtikçe yükselmektedir. Tüm dünya ülkeleri enerjiye
daha ucuz ulaíabilmek için fosil yakÜtlarÜn yerini almaya aday olan yenilenebilir enerji kaynaklarÜna yönelmektedir.
Ülkemizde bulunan güneí enerjisi potansiyeli doðrudan kullanÜla bilindiði gibi parabolik çanak tipi,
parabolik oluk tipi, güneí kulesi, güneí bacasÜ, eve

doðrusal frensel gibi yoðunlaítÜrÜcÜ sistemler içeren
teknolojilerle dolaylÜ olarak da kullanÜlabilmektedir.
Doðrusal fresnel sistemler ÜsÜ enerjisi üretimi saðlamakta, üretilen ÜsÜ enerjisi ise buhar ve gaz santralleri
ile elektriðe çevrilebilmektedir. Bu sistemin diðer sistemlerden avantajÜ metre kare baíÜna düíen maliyetin
daha az olmasÜdÜr. Ancak ülkemizde henüz çok bilenen
ve uygulanan yaygÜn bir sistem deðildir.
2. Güneí Enerjisi
Türkiye güneí kuíaðÜ adÜ verilen 360 - 420 kuzey enlemleri arasÜnda yer almakta ve güneí enerjisi bakÜmÜndan
orta zenginlikte bir ülke durumundadÜr. Güneí enerjisinden yararlanma konusundaki çalÜímalar özellikle
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dürlüðünde (DMñ) mevcut bulunan 1966–1982 yÜllarÜnda ölçülen güneílenme süresi ve ÜíÜnÜm íiddeti verilerinden yararlanarak EñE tarafÜndan yapÜlan çalÜímaya
göre Türkiye’nin ortalama yÜllÜk toplam güneílenme
süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama
toplam ÜíÜnÜm íiddeti 1311 kWh/m²-yÜl (günlük toplam
3,6 kWh/m²) olduðu tespit edilmiítir.

ìekil 1. Isparta güneí enerjisi haritasÜ [kWh/m2-yÜl] (EñE, 2003)

1970’lerden sonra hÜz kazanmÜí, güneí enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakÜmÜn
dan düíme göstermií, çevresel olarak temiz bir enerji
kaynaðÜ olarak kendini kabul ettirmiítir. Çekirdeðinde
yer alan füzyon süreci ile açÜða çÜkan ÜíÜma enerjisi,
güneíteki hidrojen gazÜnÜn helyuma dönüímesinden
kaynaklanÜr. Dünya atmosferinin dÜíÜnda güneí enerjisinin íiddeti,1367 W/m² deðerindedir, ancak yeryüzünde 0–1100 W/m2 deðerleri arasÜnda deðiíim gösterir.
Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlÜðÜn mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladÜr.[1]
Güneí enerjisi potansiyeli ve güneílenme süresinin
yüksek olmasÜna karíÜlÜk düíük ve orta sÜcaklÜk uygulamalarÜnda sÜnÜrlÜ sayÜda kullanÜlmaktadÜr. Sanayinin
toplam enerji ihtiyacÜnÜn karíÜlanmasÜnda güneí enerjisinden yalnÜzca % 0,1 oranÜnda faydalanÜlmaktadÜr.
Ülkemizde güneí enerjisi uygulamalarÜ aðÜrlÜklÜ olarak,
güneí toplayÜcÜlarÜ vasÜtasÜyla düíük sÜcaklÜkta sÜcak su
ve sÜcak hava üretimi ile sÜnÜrlÜ kalmÜítÜr. Güneí enerjisi uygulamalarÜ; sÜcak su üretimi, bitkisel ürünlerin soðutulmasÜ ve kurutulmasÜ, piíirilmesi, deniz suyunun
damÜtÜlmasÜ, elektrik üretimi, hacim ÜsÜtÜlmasÜ ve soðutulmasÜ, sulama suyunun pompalanmasÜ, endüstriyel
iílem ÜsÜsÜ üretme, fotokimyasal ve fotosentetik çevrimlerin gerçekleítirilmesi olarak sÜralanabilir. [2]

3. DOïRUSAL FRESNEL SñSTEMñN
ÇALIìMA PRENSñBñ
Doðrusal Fresnel Güç sistemleri arka arkaya sÜralanan
düzlemsel aynalardan oluímaktadÜr. Güneí ÜíÜnlarÜ aynalar üzerine düíerek, aynalarÜn üzerinde ve belli bir
yükseklikte olan yalak içersine odaklanmasÜ prensibi
ile çalÜímaktadÜr. Böylece yalak içinde bulunan akÜíkanÜn ÜsÜtÜlmasÜ saðlanarak bu ÜsÜnÜn boruya ve boru içerisinden geçirilen akÜíkana aktarÜlmasÜ saðlanmÜí olur.
Bu sistemle yüksek sÜcaklÜklara ulaímak mümkündür.
Üretilen buhar istenilirse direk olarak kullanÜlabilir. AyrÜca buhar türbini ile elektrik enerjisine de dönüítürülebilir. [5]

Tablo 2. Doðrusal Fresnel Sistemin ÇalÜíma Prensibi [5]

4.ÖRNEK UYGULAMA
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Güneí enerjisinin avantajlarÜ; Bol ve tükenmeyen enerji kaynaðÜdÜr. Yenilenebilir ve süreklidir. Temiz enerji türüdür, doðaldÜr, çevreye ve saðlÜða zararsÜzdÜr. Çevreye
dosttur, doðaya zarar vermez. Su kirliliðine yol açmaz.
Sessiz, kokusuz, dumansÜz enerji saðlar.
Ülkemiz, coðrafi konumu nedeniyle sahip olduðu güneí enerjisi potansiyeli açÜsÜndan birçok ülkeye göre
íanslÜ durumdadÜr. Devlet Meteoroloji ñíleri Genel Mü-

ìekil 3. Örnek uygulamanÜn görünüíü
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ìekil 3’ de verilen örnek uygulama düzeneðinin
kÜsÜmlarÜ:
1- Soðuk su giriíi
2- SÜcak su çÜkÜí
3- Soðuk su giriíi sÜcaklÜk ölçer
4- SÜcak su çÜkÜíÜ sÜcaklÜk ölçer
5- Soðuk su giriíi debi ölçer
6- Soðuk su giriíi ve sÜcak su çÜkÜíÜ
7- Rüzgar hÜzÜ ölçer
8- Güneí ÜíÜnÜmÜ radyasyon ölçer
9- Nem-sÜcaklÜk ölçer
10- YoðunlaítÜrÜcÜ oluðu veya yalaðÜ
11- YoðunlaítÜrÜcÜ
12- Kontrol panosu
13- Deney seti iskeleti
14- Elektrik motorlarÜ ve koruma sacÜ
15- Aynalar
16- Zincir, diíli sistemi ve koruyucular
17- Miller
18- YataklÜ rulman
19- AlgÜlayÜcÜ
20- Tekerlekler

Güneíin yer deðiíimi (1saatte 15º - 1 dakikada 0,25º - 4
dakikada 1º) dört dakikada bir olduðu için bu iílemi
dört dakikada bir yapmaktadÜr. Bu sayede aynalarÜn
üzerlerine gelen güneí ÜíÜnÜmlarÜ odaða yüksek verimle yansÜmaktadÜr. Bu döngünün çalÜíabilmesi için
sistemin gündüz olduðunu algÜlamasÜ gerekmektedir.
Gece konumunda ise sistem çalÜímamaktadÜr. Sistem çalÜímaya baíladÜðÜnda, sisteme otomatik olarak
su verilmektedir. Daha sonra yine her dört dakikada
bir girií suyu sÜcaklÜðÜ, çÜkÜí suyu sÜcaklÜðÜ, girií suyu
debisi, aynalarÜn üzerine düíen ÜíÜnÜm, odaða düíen
ÜíÜnÜm, ortamÜn ÜíÜnÜmÜ, ortam sÜcaklÜðÜ, ortamÜn nemi,
ortamÜn rüzgar hÜzÜ gibi deðerler alÜnarak dataloger tarafÜndan kaydedilmektedir.
Bu sistemde dikkat edilmesi gereken nokta ise aynalar
arasÜ mesafelerin birbirlerini gölgelemeyecek íekilde
ayarlanabilmesidir. Tablo 1’de hesaplanan ve deney
düzeneðinde ayarlanan Aðustos ayÜ için saatlik ortalama ayna açÜlarÜ verilmiítir.
Tablo 1. Aðustos ayÜ için saatlik ortalama ayna açÜlarÜ
Ayna AçÜlarÜ
D

C

B

Ü

Ü
A

A

B

C

D

E

08:00 -20

-22

-27

-31

-33

39

43

47

50

54

09:00 -14

-15

-21

-24

-27

32

37

41

45

47

10:00

-7

-9

-14

-17

-21

26

31

35

39

41

11:00

-1

-3

-7

-11

-16

20

25

29

32

35

12:00

6

1

-1

-4

-9

13

18

22

25

28

13:00

14

10

7

4

-1

6

11

15

18

21

14:00

21

18

15

11

6

-1

4

7

10

14

15:00

28

25

22

18

13

-9

-4

-1

1

6

16:00

35

32

29

25

20

-16

-11

-7

-3

-1

17:00

41

39

35

31

26

-21

-17

-14

-9

-7

18:00

47

45

41

37

32

-27

-24

-21

-15

-14

19:00

54

50

47

43

39

-33

-31

-27

-22

-20

Saat

Doðrusal Fresnel Güneí Güç Sistemleri, son yÜllarda
yenilenebilir enerji kaynaklarÜna yönelimin artmasÜyla
yüksek sÜcaklÜktaki uygulamalar arasÜnda önem kazanmaya baílayan sistem olarak görülmektedir. Bunun
sebebi, diðer sistemlere oranla daha basit konstrüksiyon yapÜsÜ ve kurulum maliyetlerinin daha düíük olmasÜ gibi avantajlarÜ sayÜlabilir.
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Bu çalÜíma için íekil 3’de görülen deney seti kurulmuítur. Deney düzeneðinin çalÜímasÜ; basit olarak
düzlemsel aynalar üzerine düíen güneí ÜíÜnÜmlarÜnÜn
aynalarÜn ortasÜnda belli yükseklikte bulunan odaða
(yalaða) düímesi íeklindedir. Bunun için ise aynalar
miller üzerine monte edilmií ve kenarlarÜna özel olarak
yapÜlan diíli çarklar monte edilmiítir. Millerin deney
setine baðlanmasÜnda özel yataklÜ rulmanlar kullanÜlmÜítÜr. YapÜlan bu diíli çarklar birbirlerine ve motora
ayrÜ zincirler yardÜmÜyla baðlanmÜítÜr. MotorlarÜn çalÜímasÜ yapÜlan elektronik kontrol devresi ve buna uygun
yazÜlan program sayesinde saðlanmÜítÜr. Motorun hareketini veren sistem, ilk önce motorun belli açÜ aralÜklarÜyla çalÜíarak odaða gelen ÜíÜnlarÜnÜ ölçmekte ve
daha sonra yüksek olan deðere ayna açÜlarÜnÜ ayarlamaktadÜr. ñílem iki motor içinde yapÜlmakta ve sistem
ters döngülü olarak çalÜímaktadÜr.

Ü
E

Ü

Ü

ìekil 4’de Aðustos ayÜnda alÜnan deðerler saatlik aynalara gelen ortalama deðerlerin toplamÜdÜr. Sabah sekiz
ile akíam on dokuz arasÜnda her dört dakikada bir aynalara gelen toplam ÜíÜnÜmÜn alÜcÜya yansÜdÜðÜ deðerler
ölçülmüítür. KayÜplar ihmal edilmiítir.
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Tablo 2’de Aðustos ayÜ içinde aynalara gelen ÜíÜnÜm
deðerleri W/m2 olarak, aynalara gelen toplam enerji
W olarak alÜcÜya gelen toplam enerji W olarak, sabah
sekiz akíam on dokuz saatleri arasÜnda ölçümler yapÜlarak deðerler alÜnmÜítÜr. Suya aktarÜlan enerji ise
Q = m.c.õT (Suya AktarÜlan IsÜ Enerjisi) formülü ile hesaplanmÜítÜr.
Tablo 3’de ise Aðustos ayÜ için verim hesaplanmÜítÜr. Bu verim sÜcaklÜk deðerlerine baðlÜ olarak günün
deðiíik saatleri içerisinde sÜcaklÜða baðlÜ olarak artmÜí ve azalmÜítÜr. En yüksek verimimiz saat 13:00’de
% 36,44’lere kadar çÜkmÜítÜr. Günlük ortalama verim
ise % 22,59’dur.

ìekil 4. Aðustos ayÜ için saatlik ortalama alÜcÜya gelen
toplam ÜíÜnÜm analizi (W/m2)

ó=

Suya AktarÜlan IsÜ Enerjisi

1

AlÜcÜya Gelen Toplam Güneí Enerjisi
ó = Kollektör IsÜl Verimi

Q = m.c.õT (Suya AktarÜlan IsÜ Enerjisi)

(2)

Verim hesabÜnda suya aktarÜlan ÜsÜ enerjisinin alÜca
gelen toplam güneí enerjisine oranÜ sonucunda bulunmuítur. Suya aktarÜlan ÜsÜ enerjisin de Q= m.c.õT
formülü kullanÜlarak hesaplamalar yapÜlmÜítÜr. Burada
aynalara gelen tüm ÜíÜnÜmÜn yoðunlaítÜrÜcÜya yansÜdÜðÜ
kabul edilmiítir. Bu sayede bile verimin normalin üzerinde çÜktÜðÜ gözlenmiítir. Buda kontrol sisteminin güvenilirliðini kanÜtlamÜítÜr.
Tablo 2. Aðustos ayÜ için saatlik ortalama ÜíÜnÜm,
enerji ve verim deðerleri

Saat

Aynalara
Aynalara
AlÜcÜya
Gelen Gelen Toplam
Gelen
Toplam
Enerji
Toplam
IíÜnÜm
W
Enerji W
W/m2
(0,684 m2)

Suya
AktarÜlan
Enerji
W

08:00

7573

5179,93

5179,93

2139

09:00

8615

5892,66

5892,66

6034

10:00

9081

6211,40

6211,40

10770

11:00

9932

6793,49

6793,49

14907

12:00

9521

6512,36

6512,36

18524

13:00

9681

6621,80

6621,80

24130

14:00

10429

7133,43

7133,43

25541

15:00

10232

6998,69

6998,69

24983

16:00

10059

6880,36

6880,36

22646

17:00

9672

6615,65

6615,65

19740

18:00

8494

5809,90

5809,90

15710

19:00

6623

4530,13

4530,13

8943

6276,38

6276,38

Saatlik
Ortalama

9159,33

Tablo 3. Aðustos ayÜ için saatlik ortalama verim
deðerleri
Saat

Kollektör
IsÜl Verim(%n)

08:00

4,12

09:00

10,23

10:00

17,33

11:00

21,94

12:00

28.44

13:00

36,44

14:00

35,80

15:00

35,69

16:00

32,91

17:00

29,83

18:00

27,04

19:00

19,74

Günlük Ortalama
Kollektör IsÜl Verim (%N)

22,59

Tablo 3’de ise saatlik ortalama verim ile günlük ortalama verimin deðiíimi gözükmektedir.
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6. TARTIìMA VE SONUÇ
Yenilenebilir enerji kaynaklarÜnÜn en önemlilerinden
biri olan güneí enerjisinin ülkemizdeki potansiyeli oldukça yüksektir. Güneí enerjisi öncelikli olarak sÜcak
su eldesin de ve yardÜmcÜ olarakta mekan ÜsÜtmalarÜnda kullanÜlmaktadÜr.
Tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de enerji ihtiyacÜnÜn artmaya baílamasÜyla beraber yeni arayÜílar
içerisine girilmesi kaçÜnÜlmaz hale gelmiítir. YapÜlan
araítÜrmalar sonucunda güneí enerjisinin her alanda kullanÜlabileceði ve istenilen enerjiye dönüítürülebileceði konusu ayrÜ bir önem arz etmektedir. Bu
nedenle enerji ihtiyacÜnÜn karíÜlanmasÜ için güneí
enerjisine baðlÜ olarak yapÜlan sistemlerin araítÜrÜlmasÜ ve yaygÜnlaítÜrÜlmasÜ için yapÜlan çalÜímalar her
geçen gün artmaktadÜr. Bu duruma paralel olarak
güneí takip sistemlerinin kullanÜmÜ daha önemli hale
gelmektedir. Böylece kurulan sistemler, güneí takip
sistemleri sayesinde daha verimli ve kullanÜílÜ hale
gelmektedir.
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Bu çalÜímada öncelikle, Doðrusal Fresnel Güç Sistemler alanÜnda yapÜlmÜí çalÜímalar incelenmií, daha
sonra tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve sistem
veriminin artÜrÜlmasÜ için izlenecek yol belirlenmiítir.
Daha sonra tasarlanan deney setini oluíturmak için
gerekli malzemeler temin edilmií ve Doðrusal Fresnel Güç Sistemi deney seti kurulmuítur. Kurulum
aíamasÜndan sonra, sistem deneme amaçlÜ olarak
çalÜítÜrÜlÜp eksiklikleri tamamlanmÜí ve deðer alma
aíamasÜna geçilmiítir. Elde edilen sonuçlara göre deney setinin kollektör ÜsÜ veriminin günlük ortalamasÜ
%23’lere yaklaímaktadÜr. Bu sistem seri olarak baðlanÜrsa buhar elde edilmesi mümkün hale gelmektedir. Elde edilecek buhar, soðutma, elektrik üretimi,
kurutma, tuzlu sudan tatlÜ su elde etme, ÜsÜtma, tekstil, gÜda gibi önemli endüstriyel alanlarda kullanÜlabilmektedir. Deney setinde akÜíkan olarak su kullanÜlmÜítÜr. Ancak üretilecek olan Doðrusal Fresnel Güç
Sistemlerinde, su yerine yað ve soðutucu akÜíkan
kullanÜlmasÜyla elde edilecek buhar sÜcaklÜðÜnÜ yüksek
deðerlere çÜkarmak mümkündür.
YapÜlan çalÜímalar neticesinde Doðrusal Fresnel Güç
Sistemlerin, ülkemizde güneí potansiyelinin yüksek
olduðu Akdeniz, Ege ve Güneydoðu Anadolu gibi bölgelerde aðÜrlÜklÜ olarak kullanÜlabileceði düíünülmektedir. YapÜlan çalÜímada Akdeniz iklim kuíaðÜnda yer
alan Isparta tercih edilmiítir.

Deney setinde yer alan mekanik, elektrik, elektronik,
güç aktarÜm sistemleri ve diðer tüm ekipmanlar tamamen yerli kaynaklardan temin edilmiítir. Bu nedenle
doðrusal fresnel güç sistemlerinin üretim, kurulum
ve bakÜmÜ yerli sermayeye dayalÜ olarak gerçekleítirilebilir. Bu durum Doðrusal Fresnel Güç Sistemlerinin
ülkemizde tercih edilmesinde belirleyici olacaktÜr. AynÜ
zamanda benzer yoðunlaítÜrÜcÜ sistemlerle kÜyaslandÜðÜnda Doðrusal Fresnel Güç Sistemlerindeki birim
maliyetlerin düíük olmasÜ da diðer bir tercih sebebidir.
Deney seti çalÜítÜrÜldÜktan sonra bazÜ aksiliklerle de karíÜlaíÜlmÜítÜr. Güneíin aynalara göre doðu-batÜ yönündeki
açÜsÜ sürekli olarak deðiítiði için odaða gelen ÜíÜnÜmlarÜn
kaymasÜna sebep olmaktadÜr. Bu nedenle yoðunlaítÜrÜcÜnÜn ve yalaðÜn uzunluðunun, ayna boylarÜndan daha
uzun olmasÜ gerektiði görülmüítür. Diðer bir önemli husus ise ilk aynanÜn odak hizasÜndan biraz daha geride
olmasÜ gerektiðidir. Bunun sebebi yoðunlaítÜrÜcÜnÜn geniíliðinin büyük olmasÜndan dolayÜ ilk aynalarda zaman
zaman kÜsmi gölgelenmelerin olmasÜdÜr.
Deney setinde on adet ayna plaka vardÜr. Bu aynalarÜn
açÜlarÜ her dört dakikada deðiímektedir. Ayna açÜlarÜnÜn doðruluðu teorik hesaplar ve uygulama neticesinde düzenlenmií ve aynalarÜn gelen güneí enerjisini
odaða odakladÜðÜ görülmüítür.
Aynalara gelen güneí enerjisi solarmetre ile ölçülmüí
olup teorik deðerlere çok yakÜn olduðu görülmüítür.
Ancak alÜcÜya gelen güneí enerjisi ölçülememiítir. DolayÜsÜyla alÜcÜ verim ve kayÜplar belirlenememiítir.
Aynalara gelen enerjinin tamamÜnÜn alÜcÜya yansÜtÜldÜðÜ
düíünülmüí ve kollektör ÜsÜl verimi buna göre hesaplanmÜítÜr. Suya aktarÜlan enerji suyun debisi, girií ve
çÜkÜí sÜcaklÜðÜ ölçülerek tespit edilmiítir. Suya aktarÜlan
enerji ile alÜcÜya gelen enerji orantÜlanarak ÜsÜl verim hesaplanmÜítÜr. Buna göre ÜsÜl verim sabah saatlerinden
itibaren artarak saat 13:00’te %36,44‘e kadar ulaímÜítÜr. AlÜcÜya gelen enerjinin kayÜplarÜ da düíünüldüðünde bu kadar olmayacaðÜ düíünülürse, verimde daha
büyük olacaðÜ görülmektedir.
Sonuç olarak güneí sistemleri içerisinde, Doðrusal
Fresnel Güç Sistemlerinin büyük bir önem arz ettiði
görülmektedir. Bu sistemin tercih edilmesinde etkili
olan baílÜca sebepler; buhar elde edilebilmesi, verimin
yüksek olmasÜ, ilk yatÜrÜm ve bakÜm maliyetinin düíük
olmasÜ, enerji üretim birim maliyetinin düíük olmasÜ ve
tamamen yerli teknoloji ile üretilebiliyor olmasÜdÜr. Sis-
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temin artÜlarÜnÜn bu derece çok olmasÜ, birçok alanda
baíarÜyla uygulanabileceðini göstermektedir.
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Akifer Termal Enerji Depolama ñle
Binalarda Sürdürülebilir Enerji KullanÜmÜ
Sustainable Energy Use In Buildings With Aquifer
Thermal Energy Storage
Halime Ö. PAKSOY, Bekir TURGUT
Özet
Sürdürülebilir geliíme için daha verimli ve çevreye daha az zarar veren enerji teknolojilerinin geliítirilmesi ve uygulanmasÜ kritik öneme sahiptir. YeraltÜ Termal Enerji Depolama (YTED) sistemleri sürdürülebilir gelecek için bir
alternatif olarak geliítirilmiítir. YTED sistemlerinden biri olan Akifer (yeraltÜ su havzalarÜ) Termal Enerji Depolama,- ATED birçok ülkede enerji piyasalarÜna büyük bir baíarÜyla girmiítir. Akifer depolamayÜ cazip kÜlan en önemli
neden, düíük enerji tüketimiyle yüksek getiri saðlayan büyük miktardaki enerji tasarrufudur. ATED sistemi ÜsÜyÜ
depolamak için yeraltÜna yollarken veya çekerken yeraltÜ suyundan yararlanÜr. Bu sistemle sÜcak ve soðuk doðal
enerji kaynaklarÜ akiferde depolanabilir. Bu nedenle akiferde depolama bir yenilenebilir enerji teknolojisi olarak
deðerlendirilmektedir. Daha da önemlisi yerel ve doðal kaynaklarÜn kullanÜlmasÜ enerji güvenliðini artÜrÜken çevresel kaygÜlarÜ da azaltmaktadÜr.
Akifer depolama sistemleri 80’li yÜllarda geliítirilmeye baílanmÜítÜr. Türkiye’deki ilk ATED tesisi bir supermarket
için 2001 yÜlÜnda yapÜlmÜítÜr. Bunu takiben, 2005 yÜlÜnda yapÜlan Çukurova Üniversitesi araítÜrma çiftliðindeki
seranÜn ÜsÜtma soðutma ATED sistemi gelmektedir. Bu projeler ÜlÜman iklimde yapÜlan ilk ATED uygulamalarÜdÜr.
UluslararasÜ Enerji AjansÜ Enerji DepolamasÜyla Enerji Tasarrufu - IEA ECES kapsamÜnda gerçekleítirilen birçok
faaliyet ATED’in piyasalara baíarÜyla giriíinde önemli rol oynamÜítÜr. Bu bildiride mevcut projeler ve IEA ECES
deneyimlerine baðlÜ olarak ATED sistemlerinin farklÜ uygulamalarda gerçekleítirilebilmesi için gerekli strateji ve
kriterlerin verilmesi hedeflenmektedir.
Summary
Developing and deploying more efficient and less environmentally damaging energy technology is critical for sustainable development. Underground thermal energy storage (UTES) systems developed for this purpose provide an
opportunity for sustainable future. Aquifer Thermal Energy Storage – ATES, one of the UTES systems has penetrated the energy market in a number of countries with great success. The main reason that makes aquifer storage
attractive is the large saving of energy, with a small amount of driving energy producing a very large return. In an
aquifer ATES installation cold and heat are taken down into, and extracted from, the subsoil, with the help of groundwater. Natural energy in the form of heat and cold is stored in the aquifers. For this reason, aquifer storage can be
considered a renewable energy technology. More important is the fact that utilization of local and natural resources
increases energy security and decreases the environmental concerns.
In the 80’s many countries started to develop aquifer storage systems. The first ATES plant in Turkey for a supermarket was constructed in 2001. This was followed by a greenhouse heating and cooling ATES plant at Çukurova
University research farm in 2005. These projects are the first ATES applications in a warm climate. Several activities
within International Energy Agency Implementing Agreement on Energy Conservation through Energy Storage
– IEA ECES have significant role in successful introduction of ATES into the market. This paper attempts to give
strategies and guidelines for implementing ATES systems in various applications based on the existing projects
and experiences from IEA ECES.
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1. Girií
Dünyada yaíanan enerji krizleri, küresel ÜsÜnma, iklim
deðiíikliði belirtileri, fosil yakÜtlara baðÜmlÜlÜk ve mevcut kaynaklarÜn hÜzla tükenmesi alternatif enerji kaynaklarÜnÜn ve yönetiminin önemini daha da artÜrmÜítÜr.
Enerji talebinin %75’e varan kÜsmÜnÜ yabancÜ kaynaklardan saðlayan ülkemizde enerji güvenirliði ve dÜí ticaret açÜðÜnÜn artÜrÜcÜ kaygÜlarÜ yaíanmaktadÜr. Endüstri
devriminden bu yana dünya hÜzla artan enerji ihtiyacÜnÜ
fosil yakÜtlarla karíÜlayarak 0.6 °C ÜsÜnmÜítÜr. Deniz seviyesi yükselmií, ozon tabakasÜ delinmií ve asit yaðmurlarÜ doðayÜ tahrip etmií ve etmeye devam etmektedir.
Bu sorunlar karíÜsÜnda cevab bekleyen sorulardan biri
íudur: Tüm bu sorunlara yol açmayacak, sürdürülebilir ÜsÜtma ve soðutma nasÜl saðlanabilir? Sorunun akla
gelen ilk yanÜtÜ insanlÜk tarihinde yatmaktadÜr: Doðal
yenilenebilir kaynaklarÜ kullanmak. Geleneksel yenilenebilir kaynaklar; güneí, su, rüzgar ve biokütledir. Bu
kaynaklara beíinci olarak yer kaynaklÜ enerji eklenebilir. Yer kaynaklÜ enerjiden faydalanma, yerin doðal ÜsÜsÜ
veya soðukluðu ya da yüzey sularÜ ve havanÜn ÜsÜsÜnÜn
veya güneí enerjisinin yer altÜnda depolanarak kullanÜlmasÜ íeklinde olur.
Yenilenebilir ve doðal enerji kaynaklarÜndan termal
enerji depolama (TED) teknikleri olmaksÜzÜn sürekli
yararlanabilmek mümkün deðildir. TED teknikleri kullanÜm süresine göre ikiye ayrÜlÜr: KÜsa süreli depolama
(gece-gündüz) ve uzun süreli depolama mevsimlik
(yaz-kÜí). Uzun süreli TED ile temel olarak hedeflenen,
yazÜn sÜcaðÜnÜ koruyup kÜíÜn, veya kÜíÜn soðuðunu koruyup yazÜn yararlanmaktÜr. TED enerjinin elde edilmesiyle kullanÜmÜ arasÜndaki yer ve zaman farkÜnÜ kapatarak,
hem ÜsÜtma hem de soðutma için, iklim deðiíikliði ile
mücadelede enerji tasarrufu ve verimliliðini artÜran
alternatif ve esnek çözümler verir [1]. AyrÜca, yerel ve
yenilenebilir kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanÜlabilmektedir. Fosil yakÜt kullanÜma baðÜmlÜlÜk
ve ona baðlÜ olarak küresel ÜsÜnmaya neden olan CO2
emisyonu azaltÜlmaktadÜr.
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TED toprak-altÜ jeolojik yapÜyÜ kullanarak gerçekleítirildiðinde YeraltÜnda Termal Enerji DepolamasÜ (Underground Thermal Energy Storage -UTES) adÜnÜ alÜr. Termal
enerjinin depolanabilmesi için yeraltÜ çok uygundur.
YeraltÜnÜn depo olarak kullanÜlmasÜ sÜrasÜnda yalÜtÜma
gerek olmadÜðÜ gibi, yüzeyde kullanÜlacak alandan da
tasarruf edilir. YeraltÜnda 10-20 m den sonra, toprak-altÜ
sÜcaklÜðÜ yüzeydeki iklim deðiíikliklerinden etkilenmiyerek sabit kalÜr. Daha derinlerde ise jeotermal ÜsÜ akÜsÜna
baðlÜ olarak, sÜcaklÜk her 100 m’de ortalama 3ºC artar.
YeraltÜnda TED uygulamasÜ için pek çok teknik geliítirilmiítir. KullanÜm amacÜna ve depolama ortamÜna göre sÜnÜflandÜrÜlan bu teknikler ìekil 1 de íematik
olarak gösterilmiítir [2]. Depolama ortamÜ sadece su

olduðunda; doðal veya yapay yeraltÜ maðaralarÜnda
ve çukurda depolama yapÜlÜr. Akiferde Termal Enerji
Depolama (ATED) suyla jeolojik formasyonun beraber
olduðu akiferde yapÜlÜr [3]. Depolama ortamÜ toprak
veya kaya olduðunda Kuyularda Termal Enerji DepolamasÜ (KTED) yapÜlÜr. YeraltÜna sondajla açÜlan kuyuya, yerleítirilen U-boru sisteminde ÜsÜ taíÜyÜcÜ akÜíkan
dolaítÜrÜlarak depolama yapÜlÜr. Depolamada kullanÜlan
yenilenebilir enerji kaynaklarÜ doðal (güneí, hava, su,
toprak) ve yapay (atÜk ÜsÜ) olabilir. KTED doðrudan veya
ÜsÜ pompasÜna entegre edilerek “Yer KaynaklÜ IsÜ PompasÜ” (Ground Source Heat Pump-GSHP veya Geothermal Heat Pump-GHP)” uygulamalarÜnda kullanÜlabilir.

ìekil 1. YeraltÜnda Termal Enerji Depolama Teknikleri [2].

YeraltÜnda TED teknikleri içinde ATED ve KTED sistemlerinin birçok ülkede verimliliði yüksek ve ekonomik uygulamalarÜ bulunmaktadÜr. 1960 -1990 yÜllarÜ arasÜnda
Çin’de tekstil fabrikalarÜnda soðutmada kullanÜlmaya
baílayan ATED, oradan dünyaya yayÜlmaya baílamÜítÜr
[4]. Günümüzde ATED Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve Çin’de uygulanmaktadÜr [3-7].
Hollanda’da 1980 yÜlÜndan itibaren yapÜlan 200’ü aíkÜn
ATED projesinin %80’i konut sektöründe (hastaneler,
alÜí verií, ticaret merkezleri, hava alanlarÜ, vb.) geri
kalan kÜsmÜ da sanayi (proses soðutma ve ÜsÜtma) ve
tarÜm (seralar) sektöründe uygulanmÜítÜr. Hollanda
hükümetinin yaptÜðÜ çalÜímada ATED uygulamalarÜnÜn
2020 yÜlÜnda enerji üretimine yaklaíÜk yÜlda 500 milyon
m3 doðal gaz karíÜlÜðÜ 15 PJ katkÜda bulunacaðÜ söylenmektedir [7].
ATED uygulamalarÜn en fazla olduðu ikinci Avrupa ülkesi ñsveç’tir. ñsveç’deki ATED uygulamalarÜnda doðrudan soðutma amaçlÜ depolamada % 90-95, hem soðutma, hem ÜsÜtma amaçlÜ depolamada % 80-85, sadece
ÜsÜtma amaçlÜ ÜsÜ pompasÜnÜn kullanÜldÜðÜ depolamada
% 60-75 enerji tasarrufu saðlandÜðÜ belirtilmektedir. [5].
Deniz suyunun soðuk enerji kaynaðÜ olarak kullanÜldÜðÜ
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ATED íehir merkezi soðutma sistemi Stokholm’de uygulanmÜítÜr [8]. Stokholm Arlanda havaalanÜnÜn ÜsÜtmasoðutma ve pistlerde buzlanmayÜ önlemek için yapÜlan
ATES sisteminin yapÜmÜ 2010 yÜlÜnda tamamlanmÜítÜr.
Bu sistem 2012 yÜlÜna kadar Arlanda havaalanÜnda
benimsenen sÜfÜr-CO2 emisyonu hedefinin bir parçasÜdÜr. Elektrik tüketiminin yÜlda 4-5 GWh ve yerel ÜsÜtma
ihtiyacÜnÜn da 10-15 GWh azaltÜlmasÜ beklenmektedir.
Buna karíÜlÜk yÜlda 7000 ton CO2 salÜnÜmÜ azaltÜlabilecektir. ATES sisteminin ÜsÜtma ve soðutma kapasitesi
8 MW’dÜr [9].
Amerika’da Auburn Üniversitesi’nde yüksek sÜcaklÜkta
ATED uygulamasÜnda nükleer enerji santralÜnÜn atÜk
ÜsÜsÜnÜn kaynak olarak kullanÜlmasÜ denenmiítir. [6].
Amerika’da Stockton Üniversitesi’nde 2009 yÜlÜnda
tamamlanan soðutma amaçlÜ ATED projesinin üniversitenin karbon ayak izini küçültüleceði belirtilmiítir
[10]. Almanya’daki ilk ATED uygulamasÜ Berlin’de Parlemento binasÜnÜn ÜsÜtma soðutma sistemi için kullanÜlmaktadÜr. Buradaki enerji kaynaðÜ ise kojenerasyon
santralinin atÜk ÜsÜsÜdÜr [11].

ìekil 2. ATED sistemi íematik gösterimi [2]

3. ATED PROJE AìAMALARI
3.1. ñklim KoíullarÜnÜn Belirlenmesi
UygulamanÜn yapÜlacaðÜ yerin iklim verileri tasarlanacak ATED sistemi için belirlenmelidir. Mevsimlik termal enerji depolama yapÜlÜrken aíaðÜdaki doðal kaynaklardan yararlanÜlÜr:

Bu bildiride Türkiye’de ve dünyadaki mevcut sistemlerde elde edilen deneyimlere dayanarak, ATED sistemlerinin uygulanmasÜ için gerekli kriterler ve proje geliítirme aíamalarÜ verilmiítir.

IsÜtma için
• DÜí ortam havasÜ
• Yüzey sularÜ (göl, nehir gibi) ve deniz
• Güneí enerjisi
• AtÜk ÜsÜ

2. ATED YÖNTEMñ
Akifer, yapÜsÜnda geçirimli jeolojik formasyon ve su bulunduran bir yer altÜ su havzasÜdÜr. Üst ve alt bölgesi
zayÜf geçirgen veya geçirimsiz tabaka ile sÜnÜrlÜ, geçirimli su-kumlutaí tabakasÜ olarak da tanÜmlanÜr. ATED
tekniðinde akifer kullanÜlarak doðrudan ÜsÜtma ve/veya
soðutma yapÜlabilir. Bu amaçla yeraltÜ suyu, depolanmasÜ istenilen enerji kaynaðÜ ile akifer arasÜnda ÜsÜ taíÜyÜcÜ akÜíkan olarak kullanÜlÜr. YeraltÜ suyunun yÜllÜk ortalama sÜcaklÜðÜ, akiferin bulunduðu yerin yÜllÜk ortalama
sÜcaklÜðÜnÜn ±1ºC civarÜnda sabit kalÜr. Sistemde biri
sÜcak, diðeri soðuk olmak üzere iki kuyu grubu bulunur
(ìekil 2). KÜíÜn sÜcak kuyu grubundan çekilen su ÜsÜtmada kullanÜldÜktan sonra sÜcaklÜðÜ düíer ve soðuk kuyuya yollanÜr. Soðutmaya ihtiyaç olduðunda da soðuk
kuyudan çekim yapÜlarak kullanÜlÜr. Bu iílem sÜrasÜnda
atÜlan ÜsÜ ise sÜcak kuyuya yollanÜr. YeraltÜ suyu kuyular
arasÜnda kapalÜ devrede dolaítÜrÜlÜr. Bir ÜsÜ deðiítirici
aracÜlÜðÜyla yeraltÜ suyundan kullanÜcÜya ÜsÜ veya soðuk
aktarÜmÜ yapÜlÜr. Doðal akifer sÜcaklÜklarÜnÜn doðrudan
ÜsÜtma ve/veya soðutma için yeterli olmadÜðÜ durumlarda ÜsÜ pompasÜ da kullanÜlabilir.

Soðutma için
• DÜí ortam havasÜ
• Yüzey sularÜ (göl, nehir gibi) ve deniz
Bu kaynaklardan yararlanma süreleri ve kapasiteleri sÜcaklÜk, ÜíÜnÜm ve yaðÜí gibi iklim verileri ile belirlenebilir.
Örneðin Adana için ìekil 3’de verilen saatlik dÜí ortam
sÜcaklÜklarÜnÜn yÜl içindeki daðÜlÜmÜ ile dÜí ortam havasÜndan yararlanarak ÜsÜtma ve soðutma amaçlÜ depolama
yapÜlabilecek süreler belirlenebilir. DÜí ortam havasÜnÜn
sÜcaklÜðÜ yeraltÜ sÜcaklÜðÜndan düíük olduðunda soðutma
amaçlÜ depolama, yüksek olduðunda da ÜsÜtma amaçlÜ
depolama yapÜlabilir. YeraltÜ deðiímez sÜcaklÜðÜ belli bir
derinlikten sonra, dÜí iklim koíullarÜndan etkilenmeyen
sabit sÜcaklÜk olarak tanÜmlanÜr ve yaklaíÜk olarak bir yerin yÜllÜk ortalama sÜcaklÜðÜnÜn ±1°C civarÜnda olarak alÜnÜr. Bu durumda Adana için kabul edilen yeraltÜ deðiímez sÜcaklÜðÜ 19-20°C’dir. ìekil 3’de kÜrmÜzÜ kesik çizginin
üstünde kalan yerler ÜsÜtma amaçlÜ ve altÜnda kalan yerler soðutma amaçlÜ depolama yapÜlabilecek saatleri ve
sÜcaklÜk deðerlerini göstermektedir. Sistemi toprakaltÜnÜn
termal dengesini bozmayacak íekilde tasarlamak gereklidir. AyrÜca yüksek sÜcaklÜktaki uygulamalarda yeraltÜ
suyunun kimyasal bileíimine baðlÜ olarak kireçlenme ve
çökelmeler de meydana gelebilir. Depolama sÜcaklÜklarÜnÜ belirlerken bu durumun da dikkate alÜnmasÜ gerekir.
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lerin doðrulanmasÜ ve gerekli akifer özelliklerinin belirlenmesi gereklidir.

ìekil 3. Adana için saatlik hava sÜcaklÜk daðÜlÜmÜ

3.2. Jeolojik ve Hidrojeolojik YapÜnÜn Belirlenmesi
Projenin uygulanacaðÜ yerde bir akiferin varlÜðÜnÜn
tespiti için ilk aíamada varsa jeolojik ve hidrojeolojik
haritalar incelenir. Bu haritalardan mevcut jeolojik
yapÜ, arazinin eðimi, beklenen geçirimli ve geçirimsiz
tabakalar gibi ön-bilgiler elde edilir. AyrÜca civarda bulunan, daha once açÜlmÜí kuyularÜn da araítÜrÜlmasÜ gereklidir. ìekil 4’de Çukurova Üniversitesi’nde yapÜlan
ATED projesinde kullanÜlan üzerine mevcut kuyularÜn
da yerleítirildiði 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasÜ (a) ve
yeraltÜ su tablasÜ haritasÜ (b) gösterilmektedir [12].
Bu kuyularÜn sondajÜ sÜrasÜnda elde edilen kuyu loglarÜ
incelenerek su veren formasyonlar ve akiferin özellikleri hakkÜnda bir ön tespit yapÜlabilir. Uygulama alanÜnda
açÜlacak bir araítÜrma kuyusu ile elde edilen ön bilgi-

3.3. AraítÜrma Kuyusu
ATED sisteminde kullanÜlacak akiferin özellikleri uygulamanÜn yapÜlacaðÜ yerdeki jeolojik ve hidrojeolojik
durumu tam olarak gösteren bir araítÜrma kuyusu ile
belirlenebilir. AçÜlan araítÜrma kuyusu, uygun özelliklerdeyse daha sonra ATED sistem kuyularÜndan biri
olarak deðerlendirilebilir. AraítÜrma kuyusunda akiferin durumunu, özelliklerini ve ATED sistemine uygunluðunu belirlemek için aíaðÜdaki özelliklerin belirlenmesi gerekir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Akifer(ler), kalÜnlÜðÜ ve verimi
Stratigrafi (kesilen katmanlar)
Statik düíüm (yeraltÜ suyu seviyesi)
YeraltÜ suyu tablasÜ eðimi (doðal akÜmÜn yönü)
Hidrolik iletkenlik (permeabilite)
Transmisivite (hidrolik iletkenlik x kalÜnlÜk)
Depolama katsayÜsÜ (hacime baðlÜ olarak verim)
SÜnÜr koíullarÜ (positif veya negatif çevresel sÜnÜrlar)

AraítÜrma kuyusu uygun bir sondaj yöntemiyle ve formasyona uygun matkap uçlarÜ kullanÜlarak açÜlÜr. Kuyunun derinliði ìekil 4’de verilen jeoloji ve hidrojeoloji
hakkÜnda bilgi verilen haritalar ve mevcut kuyu bilgileri
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(a)

(b)

ìekil 4. a) AraítÜrma alanÜ 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasÜ b) AraítÜrma alanÜ yeraltÜ su tablasÜ haritasÜ [12].
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incelenerek belirlenir. Akiferde aranan özelliklerin belirlenmesi için araítÜrma kuyusunda íu iílemler yapÜlÜr:
•
•
•

Sondaj sÜrasÜnda jeolojik formasyon örnekleri toplanmasÜ
Jeofizik etüd
Su kimyasÜ analizleri

BaílangÜçta her 3 m’de bir, 30 m’den sonra 1,5 m’de
bir kesilen katmanlardan jeolojik formasyon örnekleri
toplanÜr. AraítÜrma kuyusu tamamlandÜktan sonra killi
ve sulu katmanlarÜn yerlerinin ve derinliklerinin kesin
olarak belirlenebilmesi için Gamma ve resistivite jeofizik log’larÜ alÜnÜr. Jeofizik etüd ve sondaj sÜrasÜnda

alÜnan örneklerden elde edilen sonuçlardan kuyu kütüðü oluíturulur (ìekil 5). Çukurova Üniversitesi’nde
yapÜlan ATED projesi için ìekil 5’de verilen jeofizik etüd
sonuçlarÜna göre 12-23 m ile 39-44 m’de iki akifer olduðu tespit edilmiítir [12-13].
Akiferinin bulunduðu derinliklerden alÜnan örneklere
elek analizi yapÜlarak, formasyondaki tanecik boyut
daðÜlÜmÜ belirlenir. Elek analizi sonuçlarÜna göre çakÜllama, borulama ve filtreli borularÜn filtre büyüklükleri
belirlenir.
YeraltÜ suyunun kimyasÜ içinde bulunduðu jeolojik formasyona, yaíÜna, akÜm rejimlerine ve coðrafik konuma
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ìekil 5. Jeofizik etude sonuçlarÜ ve kuyu kütüðü [12]
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göre farklÜlÜklar gösterebilir. Bu nedenle araítÜrma kuyusundan alÜnan su örneklerine kimyasal analizler yapÜlarak suda çözünmüí iyonlarÜn (Cl¯, CO3 ¯2, HCO3¯,
SO4¯2, NO3¯, Na+, Ca+2, Mg+2, Mn+2, Fe+2, Fe+3) deriíimleri, pH ve sÜcaklÜk deðerleri belirlenmelidir. Kimyasal analiz sonuçlarÜ ATED sistemi açÜsÜndan potansiyel
bir tÜkanÜklÜk sorunu olup olmadÜðÜnÜ göstermektedir.
Boru malzeme seçiminde korozyona karíÜ dayanÜklÜ
malzeme olmasÜna özen gösterilmelidir.
3.4. Simulasyonlar
AraítÜrma kuyusundan ve ön araítÜrmadan elde edilen
veriler ile simulasyonlar yapÜlÜr. Simulasyon aíaðÜdaki
konularÜ belirlemek amacÜyla yapÜlÜr:
•
•
•
•

KuyularÜn yerlerinin ve sayÜlarÜnÜn belirlenmesi
FarklÜ yükler ile sistemin termal olarak nasÜl davranacaðÜnÜn belirlenmesi
FarklÜ debilerde hidrolik etkinin tahmin edilmesi
Hidrolik etki alanÜnÜn belirlenmesi

Bu amaçla kullanÜlabilecek aíaðÜdaki simulayon programlarÜ kullanÜm kolaylÜðÜna göre sÜralanmÜítÜr [14]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SPREADSTO-1
CONFLOW
AST
TWOW
PIA12
HB-MULTIFIELD
MODFLOW
THETA
TRNAST
TRADIKON-3D
HST2D/HST3D
FEFLOW

CONFLOW akifer simulasyon programÜ ile, ATED sisteminde yapÜlan su enjeksiyonu ve çekiíleri sonucu
akifer etrafÜnda oluíacak hidrolik etkiler ve sÜcaklÜk yayÜlÜmÜ belirlenir. Simulasyonda iki kuyu grubu arasÜndaki mesafe, akifer kalÜnlÜðÜ, volumetrik ÜsÜ kapasitesi
ve transmisibilitesi veri olarak girilir. ìekil 6’da Çukurova Üniversitesi ATED projesi için yapÜlan simulasyonda
elde edilen, yaz aylarÜ boyunca yapÜlacak sÜcak su enjeksiyonu sonucu akiferde sÜcak yayÜlÜm tayflarÜnÜn görüntüsü verilmiítir. Bu simulasyonlar aracÜlÜðÜyla sÜcak
ve soðuk gruplarÜ arasÜndaki sÜcak ve soðuk tayflarÜn
çakÜímasÜnÜn önleneceði güvenilir uzaklÜk belirlenir.

ìekil 6. SÜcak enjeksiyon sonrasÜ CONFLOW simulasyon sonucu [12]

ATED sisteminin tasarÜmÜ, hidrolik ve termal etkilerinin
belirlenmesi için simulasyonlar íarttÜr. Simulasyonlarda kullanÜlan verilerin araítÜrma kuyu sonuçlarÜndan
elde edilen gerçek sonuçlar olmasÜ modelleme sonuçlarÜnÜn doðruluðunu arttÜracaktÜr. Modelleme sonuçlarÜnÜn çalÜíma koíullarÜndan sapma gösterebileceði
düíünülerek dikkatle deðerlendirilmesi gereklidir.
3.5. ATED KuyularÜ
ATED sisteminin en önemli ve hassas kÜsmÜ kuyulardÜr.
TÜkanma, korozyon gibi olasÜ problemlerin belirlenmesi için açÜlacak araítÜrma kuyusuyla yukarÜda 3.3 bölümünde verilen iílemlerin büyük bir özenle yapÜlmasÜ
çok önemlidir. Kuyularla ilgili ilk etapta karíÜlabilecek
diðer bir sorun da otomasyon sisteminden kaynaklanabilir. ATED kuyularÜnÜn iníaasÜnda aíaðÜdaki özellikler aranÜr:
•
•
•
•

Kuyudan su çekme ve besleme iílemelerinin minimum akÜí direnciyle gerçekleímesi
Kuyulardan çekilen suyun formasyon kalÜntÜlarÜ
içermemesi
Akiferin dÜí kirleticilerden etkilenmeyecek íekilde
tasarlanmasÜ
Korozyon ve tÜkama sorunlarÜ olmadan uzun süre
kullanÜlabilmesi

ATED sisteminin ÜsÜtma/soðutma kapasitesini karíÜlayacak kuyu sayÜsÜ akiferin debisine baðlÜ olarak hesaplanÜr. Her ATED kuyusu için aíaðÜda verilen iílemler
sÜarasÜyla tekrarlanmalÜdÜr:

Makale Article
3.5.1. Kuyu yer tespiti
AçÜlacak her kuyunun yerleíim planÜna göre yer tespitinde aíaðÜdaki koular dikkate alÜnÜr:
•
•
•
•

AçÜlacak kuyunun en yakÜn binaya uzaklÜðÜnÜn 7
m’den az olmamasÜ
Kuyu açmadan evvel daha önceden yeraltÜna döíenmií olan borularÜn yerleri ve derinliklerinin
belirlenmesi
Civarda bulunan kuyularÜn hangi amaçla ve ne kapasitede kullanÜldÜðÜnÜn belirlenmesi

kuyu verimini etkileyen önemli bir parametredir. Akifer formasyonuyla yapÜlan elek analizi sonucuna göre
en ince tanecik boyutuna göre filtre seçilir. En verimli
filtre tipi ìekil 8-a’da gösterilen sürekli filtre (Johnson
fitre)’dir [2]. Diðer bütün filtre tiplerinde akÜí kayÜplarÜ
daha yüksektir. Korozyona dayanÜklÜ malzemelerden
(plastic, fiberglas gibi) yapÜlmÜí hazÜr filtreli borular
(ìekil 8-b)’da kullanÜllabilir.

3.5.2. Sondaj
KuyularÜn sondajÜnda kullanÜlacak yöntem uygulama
yerinin jeolojik yapÜsÜna göre belirlenir. Sedimanter
formasyonlar için ters dolaíÜmlÜ döner yöntem tercih edilir. Sert zeminlerde darbeli sondaj tekniðinden
(Hammer drilling – DTH) yararlanÜlÜr. Sondaj sÜrasÜnda
sondaj çamurunun çevreye atÜlmamasÜ ve toplanmasÜ
için önlemler alÜnmalÜdÜr.
3.5.3. Jeofizik Testler
3.3 bölümünde araítÜrma kuyusu için yapÜlan ve sonuçlarÜ verilen jeofizik etüdler açÜlan her kuyuya uygulanmalÜdÜr. Bu testler sondaj tamamlandÜktan hemen
sonra uygulanÜr. Kesilen formasyonlardaki killi ve su
içeren tabakalarÜnÜn yerleri bu testlerle kesin olarak belirlenmektedir.

ìekil 7. ñzleme borusu ve kuyu borusuna kaynakla baðlanan ayraç
[15]

3.5.4. Kuyu tasarÜm
Jeofizik test sonuçlarÜ, sondaj sÜrasÜnda toplanan katman örnekleri ve daha sonra yapÜlan elek analizleri
de deðerlendirilerek kuyu tasarÜmÜ yapÜlÜr. ìekil 5’de
Çukurova Üniversitesi ATED projesi için yapÜlan kuyu
tasarÜmÜ görülmektedir.
3.5.5. Kuyu geliítirme
Kuyu geliítirme sistem tasarÜmÜna uygun kapasitede
besleme ve çekim yapÜlabilecek verimin elde edilebilmesi için yapÜlÜr. Bu iílemler ile kuyunun verimi arttÜrÜlÜr ve kapasitesi belirlenir. ATED sisteminin saðlÜklÜ
çalÜímasÜ için kuyularÜn iyi geliítirilmesi çok önemlidir.
Kuyu geliítirme aíaðÜdaki iílemlerden oluíur:
3.5.5.1. Borulama
Kuyu tasarÜmÜna göre kullanÜlacak filltresiz ve filtreli
toplam boru uzunluðu belirlenir. Borular birbirlerine
borunun malzemesine uygun bir kaynak yöntemiyle
birleítirilerek kuyuya vinçle indirilir. Kuyu içine yerleítirilen boruya parelel, izleme sensörlerini daldÜrabilmek
için bir izleme borusu da yerleítirilebilir. ìekil 7’de izleme borusunun yerini sabitlemek için paslanmaz çelik
ayraçlar kuyu borusuna kaynakla eklenir [15].
Akiferin olduðu katmanlara denk gelen derinliklerde
indirilen borular filtreli olarak hazÜrlanÜr. Filtre seçimi

(a)

(b)

ìekil 8. a) Sürekli filtreli (Johnson filtre) paslanmaz çelik boru
b) 4mm boyutunda filtreli plastik boru

3.5.5.2. Dolgu ve ÇakÜllama
Seçilecek çakÜl boyutu filtreli borunun açÜklÜk deðerine
göre belirlenmiítir. ÇakÜllama termi borusu kullanÜlarak homojen bir daðÜlÜm elde edilecek íekilde yapÜlÜr.
Gerekli görülen durumlarda birden fazla akifer katmanÜ
bulunduðunda farklÜ akiferlerin sularÜnÜn birbirine karÜímamasÜ için iki akifer arasÜnda kil tampon uygulanabilir (ìekil 5).
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3.5.5.3. YÜkama
Maksimum kapasitenin yaklaíÜk %25’ine gelen çekimde, yeraltÜ suyu gözle görülür berraklÜða gelene kadar
su pompalanmasÜ ve maksimum kapasiteye ulaíana
kadar azar azar artÜrarak.pompalamanÜn sürdürülmesi ile yÜkama iílemi yapÜlÜr. YÜkamaya basÜnçlÜ havayla
beraber pompaja devam edilebilir. Bu amaçla hava
geçirmez özel bir kuyubaíÜ kullanÜlÜr. 100 kPa basÜnçta
hava özel kuyubaíÜndan bir kompressör aracÜlÜðÜyla kuyuya yollanÜr. YÜkama iílemi kademeli pompaj, aralÜklÜ
pompaj ve maksimum kapasitede pompaj olmak üzere
aíamalarda tamamlanÜr. Maksimum kuyu kapasitesinde yapÜlan yÜkamanÜn ardÜndan Membran Filtre Indeksi
(MFI) ölçümü yapÜlarak istenilen berraklÜðÜn elde edildiði belirlenir [15].

3.5.6. KuyubaíÜ ve dalgÜç pompa yerleíimi
ATED kuyularÜ kuyubaíÜ tasarÜmÜ ve yerleíimiyle tamamlanÜr. ìekil 10 da gösterilen kuyubaíÜ Çukurova
Üniversitesi ATED projesi için yapÜlmÜítÜr [12]. Kuyu
baíÜnda otomasyonda kullanÜlacak sÜcaklÜk ve seviye
ölçerlerin de yerleítirilmesi gereklidir.

3.5.5.4. Pompaj testi
Pompaj testi 2 saat boyunca maksimum kuyu kapasitesinde yeraltÜ su seviyesi düíümünü ölçülerek yapÜlÜr.
Pompaj testine uygulanacak programa örnek aíaðÜda
verilmiítir [15]:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pompaj testi öncesi doðal yeratÜsuyu seviyesi
ñlk beí dakika boyunca her dakikada bir
ñlk saat boyunca her 10 dakikada bir
ñlk 2 saat boyunca her saatte bir
Pompaj testi sonunda
Pompaj testi tamamlandÜktan sonraki ilk beí dakikada her dakikada bir
Pompaj testi tamamlandÜktan sonraki ilk yarÜm saatte her 10 dakikada bir
Deðiíiklik görülmeyene kadar her saatte bir

Pompaj testi sonuçlarÜ ìekil 9’da gösterilen yarÜ-logaritmik grafikte saniye cinsinden logaritmik zamana
karíÜlÜk düíüm (m) grafiðe geçirilir [12]. Çizilen teðetin
eðiminden akifer transmissivitesi hesaplanÜr. Hidrolik
iletkenlik ise transmisivite/akifer kalÜnlÜðÜ baðÜntÜsÜndan hesaplanÜr.
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ìekil 9. Düíüm deðerlerinin logaritmik zamana karíÜ grafiði [12]

ìekil 10. Kuyu baíÜ tasarÜmÜ [12].

ATED kuyularÜnda kullanÜlÜcak dalgÜç pompalarÜn, akiferin kapasitesiyle uyumlu, sürekli suyun içinde kalmaya dayanÜklÜ ve farklÜ debilerde çalÜítÜrmaya elveriíli
frekans kontrollü olmalÜdÜr.
3.6. Enerji Sistemine BaðlantÜ
AraítÜrma kuyusundan elde edilen kapasite, sÜcaklÜk ve
ÜsÜtma/soðutma ihtiyacÜ kullanÜlarak gerekli ÜsÜ deðiítirici tasarÜmlarÜ yapÜlÜr. ATED sistemiyle bina enerji sistemi arasÜnda ÜsÜ deðiítiricisi baðlantÜlarÜ yapÜlÜr. AyrÜca
depolama yapÜlacak kaynak(lar) ile ATED kuyularÜ arasÜnda da ÜsÜ deðiítiriciler gereklidir. ìekil 11’de Çukurova Üniversitesi BalcalÜ Hastanesi için fizibilitesi yapÜlan
ATED sisteminin íemasÜnda kullanÜlan ÜsÜ deðiítiriciler
ve baðlantÜlarÜ görülmektedir [13].
Sistemin kontrol ve otomasyonu sÜcaklÜk ölçümü, kuyulardaki su seviyesi ve akÜí hÜzÜ ölçümlerine göre yapÜlÜr. IsÜtma/soðutma ihtiyacÜ ve depolanacak enerji dÜí
ortam sÜcaklÜðÜna ve kaynaðÜn sÜcaklÜðÜna baðlÜ olarak
deðiíim gösterir. YeraltÜ suyu debisi bu deðiíken ihtiyacÜ karíÜlamak için dalgÜç pompanÜn frekansÜnda deðiíiklik yaparak kontrol edilir.
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4. TÜRKñYE’DE ATED POTANSñYELñ
ATED sistemleri iklim koíullarÜna baðlÜ olarak doðrudan ÜsÜtma ve soðutma, sadece doðrudan soðutma,
ÜsÜ pompasÜ destekli ÜsÜtma ve soðutma ve ÜsÜ pompasÜ
destekli ÜsÜtma íeklinde uygulanabilmektedir. Çizelge
1’ de ñsveç’de uygulanan ATED sistemlerinin maliyet
karíÜlaítÜrÜlmasÜ yapÜlmÜítÜr [5].

ìekil 10. Çukurova Üniversitesi BalcalÜ Hastanesi
ATED sistem tasarÜmÜ [13]

Çizelge 1. ñsveç’de uygulanan ATED sistemlerinin
ekonomik olarak karíÜlaítÜrÜlmasÜ [5]

ATED UygulamasÜ

GeriEnerji
COP
Tasarrufu (%) ödeme (yÜl)

Doðrudan ÜsÜtma ve
soðutma

20-40

90-95

0-2

IsÜ pompasÜ destekli
ÜsÜtma soðutma

5-7

80-87

1-3

IsÜtma pompasÜ
destekli sadece ÜsÜtma

3-4

60-75

4-8

20-60

90-97

0-2

Sadece doðrudan
soðutma

Türkiye’de ATED için ilk fizibilite çalÜímasÜ Çukurova
Üniversitesi BalcalÜ Hastanesi için yapÜlmÜítÜr [13].
Türkiye’deki ilk ATED uygulamasÜ ise Mersin’de bir süpermarketin ÜsÜtma/soðutma sisteminde gerçekleítirilmiítir. YatÜrÜm maliyetinin konvansiyonelle aynÜ olduðu sistem, Aðustos 2001’den itibaren, konvansiyonel
sistemlere göre yaklaíÜk % 60 daha yüksek verimle çalÜímaktadÜr [16]. Türkiye’deki ikinci ATED uygulamasÜ
Çukurova Üniversitesi araítÜrma çiftliðinde domates
yetiítiriciliði yapÜlan 360 m2 bir plastik seranÜn ÜsÜtma
ve soðutmasÜ için gerçekleítirilmiítir. 80 m derinliðinde iki kuyudan oluían sistemle sÜfÜr fosil yakÜt tüketilmií, kÜsa süreli de olsa soðutma uygulamasÜ, hasat

sürecinin erkene alÜnarak uzatÜlmasÜ ve ürün verimi
% 40 artÜrÜlmasÜ saðlanmÜítÜr. % 68 enerji tasarrufuyla
sistemin geri ödeme süresi 2 yÜldan azdÜr [12,17].
8,5 milyon bina, 18,5 milyon adet konut bulunan ülkemizde 2008 yÜlÜnda binalarÜn tükettiði enerji toplam tüketimin % 35-40’Ü olup, bu oranÜn % 82’si ÜsÜtmada kullanÜlmaktadÜr [18]. 5627 sayÜlÜ Enerji Verimliliði Kanunu ve
bu kanuna dayanarak yürürlüðe giren Binalarda Enerji
PerformansÜ Yönetmeliði ile yeni ve mevcut binalarda
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluðu getirilmiítir. Bu belgede binalarÜn enerji sÜnÜflarÜ A-G arasÜnda sÜnÜflandÜrÜlÜrken, yeni binalarÜn D sÜnÜfÜ ve daha fazla
enerji tüketimine ve CO2 salÜnÜmÜna sahip olmamalarÜ
gerekmektedir. Bu zorunluluk düíük maliyetlerle yüksek enerji tasarruf potansiyeli saðlayabilen ATED sistemlerinin ülkemizde de yaygÜnlaímasÜ için önemli bir
fÜrsattÜr. ATED sistemlerinin yaygÜn olarak kullanÜlabilmesi için aíaðÜdaki konular dikkate alÜnmalÜdÜr:
•

ñklim koíullarÜ

•

Jeolojik koíullar

•

Uygun akiferler

•

Teknolojinin farkÜndalÜk düzeyi

•

Enerji politikalarÜ, yasa ve yönetmelikler

•

Mevcut enerji sistemleriyle rekabet düzeyi

•

Uzman ve teknik eleman eðitimi

5. SONUÇLAR
ATED sistemleri yüksek enerji tasarruf potansiyeli ile
özellikle ÜsÜ pompasÜz uygulanmasÜ durumunda çok
kÜsa sürede kendini amorti edebilmektedir. Doðal ve
yerel enerji kaynaklarÜn kullanÜmÜyla fosil yakÜtlara baðÜmlÜlÜðÜ azaltarak CO2 emisyonlarÜnÜ da azaltmaktadÜr.
Birçok ülkede baíarÜyla uygulanan bu sistem ülkemizde de sürdürülebilirbir enerji kullanÜmÜ için önemli bir
alternatiftir. ATED sistemlerinin baíarÜyla uygulanmasÜ
için dikkatle yapÜlmasÜ gereken bir ön araítÜrma ve tasarÜm süreci çok önemlidir. Bu konuda deneyimli ve
eðitimli uzmanlara olan talebi karíÜlayacak çalÜímalar
yapÜlmalÜdÜr. ATED sistemlerinin yaygÜn uygulanmasÜ
önündeki en önemli engellerden biri de yeni teknolojilere karíÜ duyulan dirençtir. ATED uygulama sayÜsÜnÜn
artmasÜyla, ülkemizde enerji tüketiminde ikinci büyük
sektör olan binalarda yaygÜn olarak kullanÜlan fosil
yakÜt tüketiminin azaltÜlmasÜyla iklim deðiíikliðine yol
açan sera gazlarÜnÜn emisyonu da önemli miktarda
azaltÜlabilecektir.
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