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ÖZET
Binalarda enerji ekonomisi kavram› y›llar
içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al›nmas› da buna paralel olarak
de¤iflmifltir. Önceleri bina ›s› kay›plar›n›n
s›n›rland›r›lmas› amaçl› yönetmelikler
daha sonra yak›t tüketimini s›n›rland›rmaya yönelmifllerdir. Yeni ç›kan EnEV
2002 Alman Yönetmeli¤i ise binada kullan›lan bütün enerjiyi göz önüne alarak
yenilenemeyen primer enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n› s›n›rlamaktad›r. Böylece
yal›t›m, cihaz verimi ve otomasyon yan›nda kojenerasyon ve yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n kullan›m›n› da teflvik
etmekte, yap› sektörünü enerji tasarrufuna
yöneltirken ayn› zamanda çevre korumas›n› da gerçeklefltirmifl olmaktad›r.

A Global Look To Energy Economy
In Building Sector
ABSTRACT
Energy economy in buildings is a
developing concept. Regulations in this
field are changed in years. First regulations
considered only heat loss of buildings.
Afterward developing new regulations
restricted fuel consumption. Recent
approach from Germany is regulation
EnEV 2002. This regulation considers
restriction of nonrenewable primary
energy resources used in building sector.
By this approach beside heat insulation
of buildings, using high efficiency
equipment and automation; cogeneration
and renewable energy resources are also
pushed. This regulation will also help to
reduction of gaseous emissions.
1. Girifl
Yap›larda enerji ekonomisi 1973 petrol
krizinden sonra ortaya ç›kan ve aradan geçen
30 y›l boyunca güncelli¤ini koruyan bir konudur. Bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de
de enerji ekonomisi ve enerji tasarrufu üzerinde çok çal›fl›lan konular olmufltur. Enerji
kaynaklar›n› büyük ölçüde d›flar›dan ithal
eden ve k›s›tl› ekonomik imkanlar› dolay›s›yla zaman zaman enerji krizlerine giren
Türkiye için bu konu yaflamsal bir öneme
sahiptir. Özellikle binalarda enerji ekonomisi
ve tasarrufu geliflmifl Avrupa ülkelerine göre

Türkiye için daha önemlidir. Çünkü:
1. Yak›n y›llara kadar en büyük enerji tüketim
sektörü binalar olmufltur. Bu gün için de
endüstrinin hemen arkas›ndan gelmekte
ve yaklafl›k enerji tüketiminin üçte birini
oluflturmaktad›r.
2. Enerji tasarrufu, enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda en ucuz çözüm yoludur.
3. Türkiye’nin enerjiye ay›rabilece¤i ekonomik kaynaklar› k›s›tl›d›r.
Bu nedenle bütün dünyada oldu¤u gibi konu
devlet taraf›ndan ele al›nm›fl ve çeflitli
yönetmeliklerle insanlar enerji tasarrufuna
zorlanm›flt›r. Ancak bu yasal düzenlemeler
her zaman ileri Bat› ülkelerinin arkas›nda
kalm›fl ve uygulanmalar› da yayg›n olamam›flt›r. Dünyada enerji ekonomisiyle ilgili
do¤an fikir ve kavramlar ve bunlar›n geliflmesiyle ortaya ç›kan yönetmelikler Türkiye’ye
önemli bir faz fark›yla gelmektedir.

melikleriyle sa¤lan›rken, enerji ekonomisinin
di¤er önemli bir aya¤› olan cihaz ve sistem
verimlerimlerinin art›r›lmas› baflka bir çal›flma alan› olmufltur. Çünkü kazan, so¤utma
grubu, jeneratörler, pompalar, fanlar gibi
ekipmanlar ve borular, kanallar gibi ›s› enerjisini tafl›yan elemanlar verimsizlikleri nedeniyle enerji kayb›na neden olmaktad›rlar. Bunlar›n daha verimli hale getirilmesi önemli ölçüde enerjinin tasarrufu anlam›na gelmektedir.
Dolay›s›yla di¤er bir grup yönetmelik binalarda ›s›tmada kullan›lan cihazlar›n verim de¤erlerine belirli s›n›rlamalar getirmifltir. Bunlar›n
ayn› performans› sergilemeleri için daha az
yak›t ve enerji tüketecek yap›da olmalar› flart
koflulmufltur. Yüksek verimli kazanlar›n gelifltirilmesi, de¤iflken devirli ve yüksek verimli
fan ve pompalar›n kullan›lmaya bafllanmas›
b u k a p s a m d a g e r ç e k l e fl t i r i l m i fl t i r.

Türkiye’nin takip etti¤i enerji ekonomisi yönetmelikleri ve standartlar› Avrupa ve Almanya kaynakl›d›r. Di¤er yandan geçen 30 y›l
içerisinde Bat›da kavramlar zaman içinde
afla¤›daki s›rayla geliflmifltir:

1.5. Sistem verimi: Sistem kavram›
incelendi¤inde, tek tek elemanlar›n verimleri
kadar bir bütün olarak sistemin veriminin
önemli oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Sistemin sonuç hedefe yönlendirilmesinde (istenilen ›s›l
konfor koflullar›na ulaflmada), sistem seçimi
ve otomatik kontrol ön plana ç›km›flt›r.

1.1. Is› Yal›t›m›: ‹lk hareket enerji tasarrufu
olarak tan›mlanabilir. Burada yap›lardaki ›s›
kay›plar›n›n azalt›lmas›na çal›fl›lm›flt›r. Bunun
en önemli yans›mas› bina d›fl kabuklar›n›n
›s›l izolasyonunun art›r›lmas› olmufltur. Çat›,
döfleme ve d›fl duvarlar yal›t›m kabiliyeti
yüksek malzemelerden oluflturulmaya bafllanm›flt›r. Zaman içinde izolasyon de¤erleri
art›r›larak, binalar›n d›fltan yal›t›m malzemeleriyle bohçalanarak izole edilmesi noktas›na gelinmifltir.
1.2. Pencereler: Pencerelerde çift cam kullan›m› ve pencere alanlar›n›n azalt›lmas› yine
enerji tasarrufu kavram› içinde uygulanmaya
bafllam›fl ve ayn› zamanda pencereler ve
kap›lar gibi d›fl kabuk aç›kl›klar› daha
s›zd›rmaz hale getirilmifltir. Böylece hem
iletimle olan kay›plar, hem de enfiltrasyonla
ilgili kay›plar azalt›lm›flt›r.
1.3. ‹ç hava kalitesi: Ancak d›fl kabu¤un
s›zd›rmazl›¤›n›n art›r›lmas› iç hava kalitesi
sorunlar›n› beraber getirmifl ve iç hava kalitesi
kavram› enerji tasarrufu ile çat›flan yeni bir
çal›flma alan› yaratm›flt›r.
1.4.Kazan verimleri, pompalar, fanlar:
Yap›larda enerji tasarrufu ›s› yal›t›m yönet-

1.6.Otomatik kontrol: Her türlü de¤iflen
iklim koflullar›nda, bina koflullar›nda ve iflletme koflullar›nda konforun sa¤lanmas› ancak
otomatik kontrolle gerçekleflebilir. Örne¤in
›s›tma halinde her koflulda ne daha fazla ›s›tma, ne de daha az ›s›tma istenir. Her koflulda,
örne¤in iç s›cakl›k de¤eri 20 °C’de sabit tutulabilmelidir. ‹stanbul koflullar›nda iç s›cakl›¤›n 1°C daha yukar›da olmas› yak›t tüketimini yaklafl›k %10 daha art›rmaktad›r. Uygun
sistem seçimi, ›s› geri kazanma cihazlar›n›n
sisteme dahil edilmesi ve uygun kontrol sisteminin kullan›lmas› enerji ekonomisinin en
kuvvetli enstrümanlar› olmufltur. Ancak yönetmelikler genellikle bu yönde zorlama ve
s›n›rlamalar getirmekte daha yetersiz kalm›flt›r.
1.7.Sürdürülebilirlik ve çevre: Zaman
içinde sürdürülebilirlik kavram› geliflmifltir.
Sürdürülebilirlik konuyu en genifl boyutlar›
ile kavramaktad›r. Burada iki önemli sürdürülebilirlikten söz edilebilir. Bunlardan
biri do¤al enerji kaynaklar›m›z›n sürdürülebilir biçimde kullan›m›, di¤eri çevrenin
sürdürülebilir biçimde kullan›m›d›r. Asl›nda
bu iki kavram bütünsel bir bak›flta birbirini

desteklemektedir. Bir yandan yenilenemeyen
fosil yak›tlar gibi kaynaklar›m›z› en az düzeyde tüketmek, di¤er yandan do¤ay› kirletmemek. Do¤an›n kirletilmesinde konumuz
aç›s›ndan önem kazanan zararl› kat› partikül
ve gaz emisyonlar› ve sera etkisine sahip
yanma ürünü CO2 emisyonudur. Bu durumda global bak›fl aç›s›ndan, binalarda kullan›lan
enerjinin ekonomisi veya tasarrufu söz
konusu oldu¤unda, yenilenemeyen birincil
enerji kaynaklar›n›n kullan›m›ndaki tasarruftan ve ekonomiden söz etmek anlaml›d›r.
1.8.Optimizasyon: Burada enerji tasarrufu
fikri yerine enerji ekonomisi esas olmal›d›r.
Özellikle ulusal yönetmeliklerin bak›fl aç›s›
enerji tasarrufu de¤il, enerji ekonomisi olmal›d›r. Yani ne pahas›na olursa olsun enerji
tasarrufu yerine, ak›lc› ve enerjinin en ekonomik flekilde kullan›m› birinci önceli¤e sahiptir. Çünkü ekonomi ayn› zamanda optimizasyonu içermektedir. Bütün kaynaklar›n
sürdürülebilirli¤i anlam›nda ekonomik çözüm, optimum çözümdür ve dinamiktir.
Alman Yönetmelikleri: Bugüne kadarki
yaklafl›mda Alman yönetmelikleri binalarda
yak›t tasarrufu alan›n› birbirinden ayr› 3 ana
yönetmelikle kaps›yorlard›:
1. WSchV 95 Is› yal›t›m yönetmeli¤i,
2. HeizAnlV 98 Is›tma cihazlar› (verimlili¤i)
yönetmeli¤i,
3. BImSchV Çevre koruma yönetmeli¤i.
Almanya’da fiubat 2002’de yürürlü¤e konulan, Enerji tasarrufu (Birincil enerji korunumu) yönetmeli¤i EnEV 2002 art›k
bu alan› bir bütünlük içinde ele almaktad›r.
Burada binada kullan›lan yenilenemez birincil
enerjinin s›n›rland›r›lmas› yoluna gidilmektedir. Bunu gerçeklefltirebilmek için eldeki
ana imkanlar afla¤›daki gibi s›ralanabilir:
1. Is› yal›t›m› uygulanmas›,
2. Yüksek verimli cihaz kullan›lmas›,
3. Otomatik kontrol uygulamas›,
4. Kojenerasyon uygulanmas›,
5. Yenilenebilir enerji kaynaklar› kullan›lmas›.
2. Yak›t Tasarrufu - Yenilenemeyen
Birincil Enerji Kaynaklari Tasarrufu
Bu aflamada konuyu iki farkl› boyutta ele alman›n mümkün oldu¤u görülmektedir:
- Birinci boyut sadece ›s›tma amac›yla
binalarda kullan›lan yak›t›n s›n›rland›r›lmas›
boyutudur.

- ‹kinci boyut ise sürdürülebilirli¤i göz önünde tutarak binalarda kullan›lan yenilenemeyen
birincil enerji kaynaklar›n›n s›n›rland›r›lmas›d›r.
Henüz Türkiye konuyu ikinci boyutta ele alabilecek noktaya gelmemifltir. Yayg›n olarak
kullan›lan HVAC teknolojileri seviyeleri ve halk›n sat›n alma gücü düflüktür. Ancak Türkiye
aç›s›ndan konunun birinci boyutunun öncelikle ele al›n›p de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de sadece TS 825 Is› Yal›t›m› Standard› ve buna dayanan Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›
fiartnamesi’nden söz etmek mümkündür. Cihaz verimleri, sistem verimleri, otomatik kontrol
gibi konularda yapt›r›m ve tan›mlar üzerinde durulmamaktad›r. Çevre yönetmeli¤i konutlardan
ziyade endüstriyi hedef almaktad›r. Yani Türkiye’de enerji tasarrufu denilince sadece ›s› yal›t›m› yoluyla yak›t tasarrufu akla gelmektedir. Halbuki yukar›da ifade edildi¤i gibi, binalardaki
yak›t tüketiminin minimize edilmesi veya binalardaki yak›t ekonomisi hedeflendi¤inde üç
konu birlikte ele al›nmal›d›r:
1. Is› yal›t›m›,
2. Cihaz verimleri,
3. Otomatik kontrol (ve uygun sistem çözümleri).
Bu üç imkan birlikte kullan›larak çözüme gidilmelidir. Yani toplam yat›r›m›
ve yak›t tüketimini birlikte minimize eden optimum çözüm aranmal›d›r. TS
825’de binan›n ›s› kayb› minimize edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Halbuki as›l hedef binan›n
yak›t tüketiminin minimize edilmesi olmal›d›r. Bu konu üzerinde çal›fl›larak bina
tiplerine göre yat›r›m› ve yak›t tasarrufunu optimize edecek hedef de¤erler verilmelidir. Tasar›mc› yal›t›m miktar›, cihaz seçimi, kontrol sistemi seçimi parametrelerini birlikte oynayarak
optimum yat›r›mla hedeflenen yak›t tüketimine ulaflmal›d›r.
fiekil 1’de 5 farkl› hal için flematik olarak primer enerji ihtiyac› gösterilmifltir. Buna göre:
(1) hali referans hal olarak tan›mlanabilir. Burada net ›s› kayb› bina d›fl kabu¤undan olan
kay›p ›s›y› göstermektedir. Cihaz enerji kayb› kazandaki verimsizlikler dolay›s›yla kaybolan
›s› enerjisidir. Fazla enerji ise otomatik kontrolün yetersizli¤i nedeniyle gereksiz yere fazla
›s›tma sonucu tüketilen enerjidir.
(2) halinde ›s› yal›t›m› art›r›larak ›s› kayb› azalt›lm›fl ve bunun sonucu enerji tüketimi de
azalm›flt›r.
(3) halinde alternatif bir durum görülmektedir. Is› yal›t›m› art›r›lmam›fl, bunun yerine kazan
verimi art›r›lm›fl ve otomatik kontrol gelifltirilmifltir. Toplam enerji tüketimi yine azalm›fl
ve bir önceki düzeye inmifltir.
(4) halinde kojenerasyon kullan›lm›flt›r. Elektrik enerjisi ihtiyac› kojenerasyonla karfl›lan›rken
üretilen ›s› ›s›tmada kullan›lmakta ve ›s› yal›t›m› de¤ifltirilmemekle birlikte net ›s› kayb›
azalmaktad›r. Ayr›ca yak›t yakarak karfl›lanacak ›s›tma ihtiyac› çok düflüktür. Burada
otomasyon da art›r›lm›fl, kazan kullan›m› azald›¤› için burada kaybolan ›s› da azalm›flt›r.
(5) halindeyse günefl enerjisi gibi yenilenebilir bir kaynakla ›s›tmaya destek sa¤lanmaktad›r.
Burada yine yal›t›m de¤iflmese de yenilenebilir kayna¤›n deste¤i nedeniyle net ›s› ihtiyac›
ve ›s›tmada yak›t kullan›m› çok azalmaktad›r.
(1) halindeki enerji tüketimini azaltmak için binada ›s› yal›t›m›n› art›rmak suretiyle ›s› kayb›n›
düflürmek mümkündür. Ancak ayn› sonuca ›s› yal›t›m› yapmadan cihaz verimlerinin ve
otomatik kontrol sisteminin gelifltirilmesiyle de var›labilmektedir. Burada alternatifler aras›nda
seçim, yat›r›m maliyetinin minimize edilmesiyle yap›lmal›d›r.
Almanya’da yeni ortaya ç›kan EnEV 2002 yönetmeli¤i ise daha da genifl bak›fl aç›s›yla
binada tüketilen ›s› + elektrik bütün enerjinin optimizasyonunu ele almaktad›r. Sürdürülebilirlik
kavram› içerisinde çevreyi ve yak›t kaynaklar›n› korumak üzere binada kullan›labilecek
yenilenemeyen birincil enerjiyi s›n›rland›rmaktad›r. Bu durumda tasar›mc› aç›s›ndan yukar›daki
üç parametreye ilave olarak kojenerasyon kullan›m› ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›m› parametreleri de denkleme ilave edilmektedir. Bu durumda optimum çözüm

fiekil 1. Farkl› durumlarda primer enerji tüketiminin flematik olarak gösterilimi

minimum yat›r›m maliyetiyle istenilen hedef
enerji tüketim de¤erine inebilmektedir. fiekil
1’de (4) ve (5) halleri bu çözümleri örneklemektedir. (4) halinde kojenerasyon kullan›lm›flt›r. Primer enerji hem elektrik üretiminde
hem de ›s›tmada kullan›lmaktad›r. Is›tman›n
takviyesi için küçük bir ›s› üretimi gereksinimi bulunmaktad›r. (5) halinde ise ›s›tma
amac›yla yenilenebilir (örne¤in günefl enerjisi
deste¤i) bir enerji kayna¤›ndan yararlan›lmaktad›r. Bu durumda da ›s›tma için
primer enerji tüketimi azalmaktad›r. Ayr›ca
her iki halde de otomasyon, verimli cihaz
kullanma ve yal›t›m önlemleri belirli oranlarda kullan›lacakt›r. Böylece primer enerji
gereksinimini istenilen minimum de¤erlere
çekmek mümkün olacakt›r. Son hedef ise
s›f›r primer enerji kullan›m›d›r.
3. Is› Yal›t›m›
Is› yal›t›m› yak›t tasarrufunun birinci ve en
önemli eleman›d›r. Türkiye aç›s›ndan ›s›
yal›t›m› konusunda 1981 ve 2000 olmak
üzere iki tarih önemlidir. Bu y›llarda TS 825
numaral› Türk Standard› ve buna ba¤l› olarak
ç›kar›lan Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› fiartnameleri
ile binalarda ›s› yal›t›m› yap›lmas› flart
koflulmufl ve bu izolasyonun mertebesi
belirlenmifltir. Bu tarihlerden sonra yap›lan
binalar›n hangi oranda söz konusu düzenlemelere uydu¤u bir kenara b›rak›l›rsa,
Üç tip bina ve bunlar›n ›s›tma ihtiyac›ndaki
azalma afla¤›da verilmifltir:

Bina tan›m›

Is›tma
ihtiyac›

Fark

Yal›t›ms›z bina
1981 yönetmeli¤ine
uygun yal›t›ml› bina
2000 yönetmeli¤ine
uygun yal›t›ml› bina

100
67

%33

42

%58

Buna göre yal›t›ms›z bina ile 1981
yönetmeli¤ine uygun bina aras›nda
%33 yak›t tasarrufu, 1981 ve 2000 yönetmeliklerine uygun binalar aras›nda %37,5
yak›t tasarrufu ve yal›t›ms›z bina ile 2000
yönetmeli¤ine uygun bina aras›nda
%58 yak›t tasarrufu söz konusudur.
Is› yal›t›m›n›n yukar›da hesaba kat›lmayan
ikinci bir tasarruf imkan› daha bulunmaktad›r.
Bu imkan ise iç s›cakl›klar›n konfor flartlar›n›
bozmadan düflürülebilmesinden kaynaklanmaktad›r. Bina d›fl kabu¤unun ›s›l yal›t›m›
halinde d›fl kabuk iç yüzey s›cakl›klar› yükselecektir. Bu durumda iç ortam s›cakl›¤›n›
düflürmek mümkündür. Çünkü hissedilen
konfor s›cakl›¤›, iç ortam s›cakl›¤› ile çevreleyen yüzeylerin ortalama iç yüzey s›cakl›klar› ortalamas› olarak tan›mlan›r. ‹ç ortam
s›cakl›¤›n›n düflürülmesi ileride anlat›laca¤›
üzere yak›t tüketimini önemli ölçüde azalt›r.
Dolay›s›yla yal›t›m›n ilave bir yak›t tasarrufu
potansiyeli daha bulunmaktad›r.

4. Cihaz Verimlerini Yükseltmek
4.1. Kendinden Yo¤uflmal› Kazanlar›n
Kullan›lmas›
Bu kazanlar›n 40/30 °C sistemlerde
kullan›lmas› halinde Norm kullanma verimi
%109 (alt ›s›l de¤ere göre tan›mlanan) de¤erine kadar ç›k›labilir. Halbuki ayn› verim de¤eri iyi kaliteli yo¤uflmas›z kazanlarda (düflük
s›cakl›k kazanlar›)%95 mertebelerinde
kalmaktad›r. Buna karfl›l›k dönüfl suyu
s›cakl›¤› s›n›rlamal› standart kazanlarda Norm
kullanma verim de¤eri %90’›n alt›nda
kalmaktad›r. Buna göre y›ll›k yak›t tüketimi
aç›s›ndan en uygun koflullarda yo¤uflmal›
kazanlarla düflük s›cakl›k kazanlar› aras›nda
%14 mertebesinde, yo¤uflmal› kazanlarla
standart kazanlar aras›nda %20 mertebesinde
tasarruf söz konusudur. Afla¤›da görülece¤i
gibi bu tasarruf 75/60 °C sistemlerde daha
az olabilmektedir.
Kendinden Yo¤uflmal› Kazanlar Ve Düflük
S›cakl›k Kazanlar› Y›ll›k Verim De¤erleri
yak›t tüketimine etkiyen esas faktör kazan›n
y›ll›k verimi oldu¤undan, yo¤uflmal› kazan
ekonomisini de¤erlendirebilmek için,
öncelikle çeflitli kazanlar için y›ll›k ortalama
kazan verimi de¤eri belirlenmelidir. Bunun
amaçla s›cakl›k aral›¤› yöntemi kullan›lm›flt›r.
TTMD Türkiye iklim verileri projesinden
yararlan›larak elde edilen veriler afla¤›daki
hesap tablolar›nda gösterilmifltir. Oda
s›cakl›¤› 20°C sabit kabul edilerek, farkl› d›fl

Kendinden Yo¤uflmal› Kazan
D›fl hava ‹ç-D›fl hava Süre
‹htiyac›n
Is›tma dönüfl suyu Verim Süre x
s›cakl›¤› s›cakl›k fark›
max. yüke oran›
s›cakl›¤›
verim
(ºC)
(ºC)
(Saat)
(ºC)
15 ...11
7
1335
0,30
28
1,072 1431
11 ... 7
11
1720
0,48
35
1,05
1806
7 ... 3
15
1517
0,65
42
1,026 1556
3 ... -1
19
343
0,83
51
0,995
341
-1... -5
23
16
1,00
60
0,975
16
Toplam= 4931
Toplam= 5150
Y›ll›k Ortalama Verim= %104,5
Yo¤uflmas›z Kazan
D›fl hava ‹ç-D›fl hava Süre
‹htiyac›n
Is›tma dönüfl suyu Verim Süre x
s›cakl›¤› s›cakl›k fark›
max. yüke oran›
s›cakl›¤› (ºC)
verim
(ºC)
(ºC)
(Saat)
Teorik ‹zin Verilen
15 ... 11
7
1335
0,30
28
50
0,948 1266
11 ... 7
11
1720
0,48
35
50
0,948 1631
7 ... 3
15
1517
0,65
42
50
0,926 1405
3 ... -1
19
343
0,83
51
51
0,926
318
-1 ...-5
23
16
1,00
60
60
0,923
15
Toplam=
4931
Toplam=
4633
Y›ll›k Ortalama Verim= %94,0
Tablo 1. 75/60°C sistemde ‹stanbul için y›ll›k ortalama verim de¤erleri.
s›cakl›klar›ndaki yük oranlar› ve ›s›tma
sisteminden su dönüfl s›cakl›klar› belirlenmifltir. Su s›cakl›klar›na ba¤l› olarak da kazanlar›n teknik föylerinden söz konusu s›cakl›ktaki kazan ›s›l verimleri okunmufltur. Bu verim de¤erlerinin zaman a¤›rl›kl› ortalamas›
al›narak y›ll›k ortalama verim de¤eri bulunmufltur. Örnek olarak çelik, yo¤uflmas›z
düflük s›cakl›k kazan› ile buna karfl› gelen
kendinden yo¤uflmal› çelik s›cak su kazan›
için 75/60 °C ›s›tma sistemlerinde y›ll›k ortalama verim de¤eri ‹stanbul için Tablo 1’de
gösterilmifltir.
4.2. De¤iflken Devirli Pompalar
Her ne kadar sirkülasyon pompalar› küçük
güçlü olsalar da, sürekli çal›flt›klar›ndan ve
çok say›da olduklar›ndan toplamda tükettikleri elektrik enerjisi çok büyüktür. AB
ülkelerinde konut ›s›tmada kullan›lan küçük
(gücü 250 W’dan küçük) sirkülasyon pompalar› y›lda yaklafl›k olarak 40 TWh/y›l (=
6
40.10 kWh/y›l) elektrik enerjisi tüketmektedirler.
Sirkülasyon pompalar› zamanlar›n›n büyük
k›sm›nda k›smi yükte çal›fl›rlar. Almanya
için ›s›tmada kullan›lan sirkülasyon pompalar›
k›smi yüklerde y›ll›k çal›flma süresi oranlar›
afla¤›da verilmifltir. Buna göre pompa ›s›tma
mevsiminde % 44 oran›nda, %25 k›smi yükte
çal›flmaktad›r. Bu tür bir çal›flma rejiminde

de¤iflken devirli pompalar kullan›larak y›lda
%25-80 elektrik enerjisi tasarrufu yapmak
mümkündür [6].
Debi oran›
%100 tam yük
%75 k›smi yük
%50 k›smi yük
%25 k›smi yük

Zaman oran›
%6
%15
%35
%44

S›cak su tesisat›nda kullan›lan sirkülasyon
pompalar›n›n sa¤lad›¤› tasarrufun de¤erlendirilmesi için bir çal›flma yap›lm›flt›r. Bu
çal›flmada Ankara’da tipik bir k›fl mevsimi
boyunca sirkülasyon pompalar›n›n enerji
tüketimi hesaplanm›flt›r. K›smi yüklerde
de¤iflken devirli pompan›n, bas›nc› sabit
tutacak biçimde çal›flt›r›ld›¤› dikkate al›narak
gerekli güç de¤eri bulunmufltur. Güç de¤eri
çal›flma süresiyle çarp›larak harcanan elektrik
enerjisi bulunmufltur.
Öte yandan sabit debili halde güç de¤eri sabit
kal›r. Bu sabit güç de¤eri y›ll›k çal›flma
saatiyle çarp›larak sabit debili sistemin enerji
tüketimi kolayca bulunabilir. Tablo 2’de
Ankara için 90/70 ˚C sistemde yap›lan hesaplar verilmifltir. Sistem ›s› gücü 1.000.000
kcal/h olarak al›nm›flt›r. Buna göre de¤iflken
debili pompan›n, y›ll›k elektrik tüketimi=
913 kWh y›ll›k maliyeti= 146 EURO olmaktad›r. Buna karfl›l›k sabit devirli
pompan›n, y›ll›k enerji tüketimi= 833 x

4957= 4129kWh y›ll›k maliyeti= 661
EURO olmaktad›r.Her iki tip pompa
aras›nda y›ll›k enerji tüketim fark› 3218 kWh
ve bunun parasal karfl›l›¤› 515 EURO
de¤erindedir. Tasarruf oran› %78 olarak
hesaplanm›flt›r.
4.3. Oransal Brülör
Brülörlerin kendilerinin iyi olmas› kadar
kullan›ld›klar› kazana uyumlar› da çok önemlidir. Brülörleri, on-off brülörler, kademeli
brülörler ve modülasyonlu brülörler olarak
üç gruba ay›rmak mümkündür. Bunlar aras›nda yak›t tüketimi aç›s›ndan önemli farklar
bulunur.
On-off brülör:
Is›tma veya s›cak su ihtiyac› için tam kapasite
ile çal›fl›p durur. Her durma ve çal›flmada
kötü yanma oluflur ve daha fazla yak›t harcan›r.
Modülasyonlu brülör:
Is›tma (kalorifer) termostad›n›n ayarland›¤›
de¤ere göre modülasyon yap›l›r. Örne¤in
termostat 60°C ayarlanm›fl ise, kalorifer
devresi su s›cakl›¤› bu de¤ere yaklaflt›¤›nda,
Oransal yanma ile su s›cakl›¤› kontrol
edilerek alev k›s›l›r veya aç›l›r. Kapasite
aral›¤› %10-100 aras›nda olabilmektedir.
On-off kontrol ile çal›flan brülörler (iki
kademeli brülörlerde k›smen); her k›rm›z›
›fl›kta durup konta¤› kapatan, yeflil ›fl›kta
tekrar çal›flt›r›l›p sonraki k›rm›z› ›fl›¤a kadar
tam gaz gidip tekrar duran bir arabaya k›smen
benzetilebilir. Modülasyonlu brülörler ise;
h›z›n› ayarlayan, hiç k›rm›z› ›fl›¤a yakalanmadan ayn› sürede ayn› mesafeyi hep yeflil
›fl›kta geçen bir arabaya k›smen benzetilebilir.
Do¤ald›r ki bu araban›n yak›t tüketimi daha
az olacakt›r.
Brülörlerde fialt (durup-kalkma) Dolay›s›yla Oluflan Kay›plar
Brülörler ›s›tma modunda çal›fl›rken çok
düflük k›smi yük oranlar›na inmektedirler ve
bu nedenle y›ll›k flalt say›lar› çok yüksek
olmaktad›r. Özellikle on-off çal›flan kombilerde y›ll›k flalt say›s› 125000 mertebesinde
olabilmektedir. Modülasyonlu kombilerde
flalt say›s› do¤al olarak daha az olmaktad›r.
Tablo 3’de y›ll›k flalt say›lar› verilmifltir.
Brülörün her durup kalkmas› ön süpürme
nedeniyle ve bir süre karars›z ve kötü yanma
nedeniyle enerji kayb›na neden olurken;
durma periyodunda ki ilave so¤uma kay›plar›
yak›t tüketimini art›rmaktad›r. Esas kay›p ön
süpürmeden kaynaklanmaktad›r ve 30-90 sn

S›cakl›k aral›¤›
˚C
15...11
11...7
7...3
3...-1
-1...-5
-5...-9
-9...-13
Toplam

Zaman

K›smi yük

h/y›l
841
1085
1080
1059
517
253
122
4957

0,23
0,35
0,48
0,61
0,74
0,87
1,00

Su ç›k›fl
s›cakl›¤›
˚C
22,0
26,8
33,5
41,5
51,0
60,0
70,0

Is›l güç

Su debisi

kcal/h
225806
354839
483871
612903
741935
870968
1000000

kg/h
3321
5615
8564
12637
19024
29032
50000

Pompa
bas›nc›
kPa
30
30
30
30
30
30
30

Pompa gücü
W
55
94
143
211
317
484
833
TOPLAM

Enerji
tüketimi
kWh
47
102
154
223
164
122
102
913

Elektrik
Maliyeti
EURO
7
16
25
36
26
20
16
146

Tablo 2. ANKARA’da 90/70 ˚C sistemde Qdizayn=1000000 kcal/h olan bir sistemde de¤iflken debili sirkülasyon pompas›n›n y›ll›k
enerji tüketimi hesab›.
mertebesinde ön süpürme söz konusudur. Bu
kay›plar›n kapasiteye ve kazan tipine ba¤l›
olmakla birlikte %10 de¤erine ulaflabildi¤i
hesaplanm›flt›r.
5. Otomatik Kontrol
5.1. Oda s›cakl›¤› ayar noktas› do¤ru
seçilmelidir
Bir binan›n yak›t tüketimine etki eden en
önemli faktörlerden biri iç s›cakl›k de¤eridir.
‹ç s›cakl›k için genel kabul görmüfl standart
bir hesap s›cakl›k de¤eri vard›r. K›fl flartlar›nda bu iç s›cakl›k 20 °C de¤erindedir.
‹flletme s›ras›nda ise bu iç s›cakl›k de¤eri yak›t savurganl›¤›n›n en önemli eleman›d›r.
Birincisi, bu s›cakl›k baflta kabul edildi¤i gibi 20 °C ile s›n›rl› tutulmaz ve kullan›c› taraf›ndan kontrol sistemi bunun çok üzerinde
de¤erlere ayarlan›r. ‹kincisi, bu s›cakl›k ›s›tma
sistemimiz taraf›ndan istedi¤imiz de¤erde
kalacak biçimde kontrol edilemez ve arzumuz
d›fl›nda çok yüksek de¤erlere ç›kar.
Bütün bu tart›flmalarda öncelikle mertebenin
belirlenmesi gerekir. Yani iç s›cakl›¤›n bir
derece art›fl›nda, farkl› koflullarda ne kadar
veya hangi oranda yak›t tüketimi artar,
bilinmelidir. Y›ll›k yak›t tüketiminin hesab›nda sistem verimlerinin de dikkate al›nabilmesi için yine s›cakl›k aral›¤› yöntemi
kullan›labilir. Bu çal›flmada esas olarak konutlar dikkate al›nm›fl ve ›s›tma sisteminin
sadece gece 1-5 saatleri aras›nda 5 saat boyunca söndürüldü¤ü, di¤er saatlerde ›s›tma
sisteminin çal›flt›¤› varsay›lm›flt›r. Farkl› iç
s›cakl›klarda, farkl› iklimlerde yo¤uflmal› bir
tip kazan›n tüketti¤i yak›t miktarlar›
hesaplanm›flt›r. Sistem su s›cakl›¤› olarak
75/60 °C seçilmifltir. Binan›n ›s› kayb›n›
karfl›layacak tam büyüklükte kazan ve
radyatör yüzeyi seçildi¤i kabuller aras›ndad›r.
Hesaplanan y›ll›k yak›t tüketimi de¤erleri
Tablo 4’de verilmifltir. Bu tabloda bitiflik

sütunlarda, iç s›cakl›k art›fl›n›n enfiltrasyon
miktar›n›n artmas›na olan etkisi gibi, hesapta
gözönüne al›namayan faktörler dolay›s›yla
gerçekleflti¤i kabul edilen, pratik tasarruf
oranlar› da girilmifltir.
Buna göre iç s›cakl›¤›n 1 °C art›r›lmas›
y›ll›k yak›t tüketiminde flehirlere göre
%8 ile %12 aras›nda bir art›fla neden
olmaktad›r. So¤uk iklimlerde d›fl s›cakl›k
de¤iflim aral›¤› fazla oldu¤unda iç s›cakl›k
de¤ifliminin etkisi göreceli olarak daha az
olmaktad›r. Buna karfl›l›k Antalya gibi d›fl
s›cakl›¤›n fazla düflmedi¤i bölgelerde iç
s›cakl›k de¤iflimleri daha etkili olmaktad›r.
So¤uk bölgelerde 1°C de¤iflim içle d›fl
aras›ndaki s›cakl›k fark› yüksek oldu¤undan
daha küçük bir oran olmakla birlikte, ›s›tma
süresi fazla oldu¤u için mutlak yak›t tüketimine olan etki yaklafl›k sabit kalmaktad›r.
‹stanbul esas al›nd›¤›nda, y›l boyunca iç s›cakl›¤›n 22 °C yerine 20 °C de¤erinde tutulabilmesi halinde y›ll›k tasarrufu %17-20
gibi çok büyük bir de¤ere karfl› gelmektedir.
Bunun incelenen haldeki net karfl›l›¤› yo¤ufl3
mal› kazanda y›lda 125000 m yak›t tasarrufudur. Yap›lan tasarruf yaklafl›k kazan›n sat›n
alma fiyat›na karfl› gelmektedir.
5.2. Oda S›cakl›k Kontrolü Hassasiyeti
Oda s›cakl›¤›n› kontrol eden termostat›n s›cakl›k diferans› az olmal›d›r. Aksi halde konfor için termostat set de¤eri, ulafl›lan en düflük
s›cakl›k konfor de¤erinin alt›na inmeyecek
flekilde ayarlanaca¤›ndan, ortalama s›cakl›k
yükselir ve yak›t tüketimi artar. Normal tip
oda termostatlar›n›n s›cakl›k diferans› yaklafl›k olarak ±1 ºC dir. 22 ºC oda s›cakl›¤›n›
tercih eden bir kullan›c›, termostad› 23 ºC
s›cakl›¤a ayarlar, oda s›cakl›¤› 22-24 ºC aras›nda de¤iflir. Halbuki daha hassas kontrol
kabiliyeti olan olan bir termostat kullan›ld›¤›nda diferans› ±0,1ºC hassasiyetle

ayarlamak mümkündür. Bu durumda oda
s›cakl›¤› yaklafl›k olarak 22 ºC de¤erinde
sabit kal›r. Böylece oda s›cakl›¤›n›n 1 ºC
indirmek mümkün olur ve ‹stanbul için
bu yaklafl›k %10 yak›t tasarrufu ve daha
iyi bir konfor sa¤lar.
5.3. Oda S›cakl›k Kontrolü
(Termostatik radyatör vanas› kullan›m›n›n avantajlar›)
a- Güneflten olan ›s› kazanc›, günün farkl›
saatlerinde farkl› cepheleri etkiler. Güneflten
gelen enerji e¤er oda ›s›t›c›lar›nda termostatik
kontrol imkan› varsa, yak›t tasarrufuna
dönüflür. Bu durumda termostatik vanalar
k›sarak odaya beslenen yak›t enerjisini
azaltacaklard›r.
b- Benzer flekilde insanlardan, ayd›nlatmadan,
ocak-f›r›n, ütü, bilgisayar gibi cihazlardan
olan iç ›s› kazanc› termostatik vanalarla
sa¤lanan zon kontrolü varsa yak›t tasarrufuna
dönüflür.
c- Enfiltrasyon farkl› yöndeki odalar› rüzgara
ba¤l› olarak farkl› etkiler. Termostatik
vanalarla sa¤lanan zon kontrolü bu etkileri
de dengeler.
d- Kullan›lmayan odalardaki ›s›t›c›lar›n
kapat›lmas› yak›t tasarrufuna katk› sa¤lar.
e- Farkl› odalar› farkl› s›cakl›klara ayarlamak
imkan› verir. Salon 20-22 °C, yatak odas›
16-18 °C ve banyo 22-24 °C gibi farkl›
s›cakl›klara ayarlanabilir.
f- Dubleks daireler veya müstakil evlerde iç
merdivenin baca etkisi ile yukar› kaçan ›s›
üst katlar› daha fazla ›s›tabilir. Bunun önlenmesi yine termostatik vanalarla yap›labilir.
Termostatik vanalar merdivenin baca etkisini
azalt›r ve bina içinde s›cakl›¤› dengeler.

Güç
< 25 kW
< 25 kW
< 50 kW
< 50 kW
> 50 kW
> 500 kW

Y›ll›k flalt say›s›
125.000
60.000
40.000
30.000
20.000
< 10.000

Cinsi
Tek kademeli kombi
Modülasyonlu kombi
Tek kademeli kazan
‹ki kademeli kazan
modülasyonlu
modülasyonlu

Tablo 3. Gücü 24 kW olan çeflitli tip kombi ve kazanlarda y›ll›k flalt say›s›.

Böylece yak›t tasarrufu sa¤lar. Sa¤lanan
y›ll›k yak›t tasarrufu en az %10 mertebesinde kabul edilebilir.
5.4. Kazanlar›n Çal›flmaya Bafllama Ve
Durma Saatlerinin D›fl Hava S›cakl›¤›na Göre Otomatik Belirlenmesi
Bu tür geliflmifl bir panele ortam s›cakl›¤›n›n
hangi saatte (örne¤in 08:30’da) kaç derece
istendi¤i (örne¤in 20 °C) girilir. D›fl hava
s›cakl›¤›n›n düflük oldu¤u günlerde panel
kazan› daha erken saatlerde, d›fl hava
s›cakl›¤›n›n daha yüksek oldu¤u günlerde
ise kazan› daha geç saatlerde çal›flmaya
bafllat›r. Böylece yak›t israf› önlenir. Örne¤in
d›fl s›cakl›k –3 °C iken kazan saat 05:40’da;
d›fl s›cakl›k 14 °C iken saat 08:05’de
çal›flmaya bafllar. Ayn› panel akflamlar› mesai
saatinin bitiminden önce kazan› durdurarak
yak›t israf›n› önler. ‹ç ortam s›cakl›¤› mesai
saati sonuna kadar konfor flartlar› alt›na

6. Sonuç
Yukar›da incelenen çeflitli yöntemlerle y›ll›k
yak›t tüketimini azaltmak mümkündür.
Konvansiyonel ›s›tma sistemlerinde bu
amaçla, ›s› yal›t›m› – cihaz verimi – otomasyon üçlüsü tan›mlanabilir. Yak›t tasarrufunun yat›r›m› minimize edecek biçimde
gerçekleflmesi ancak bu üçlü grubun uygulamaya göre iyi irdelenmesine ba¤l›d›r. Enerji
ekonomisi bu üç imkan›n optimizasyonundan
geçmektedir. Bugün Türkiye’de geçerli olan
standart ve yönetmelik sadece yal›t›ma
bakmaktad›r. Halbuki yönetmelik sadece
yak›t tüketim hedeflerini koyarak maliyet
optimizasyonuna imkan verse, yal›t›m sektörü
d›fl›ndaki cihaz üretim sektörünü de teflvik
etmifl olacakt›r. Ayn› zamanda tüketiciyi de
minimum maliyetle maksimum fayday›

Yak›t tüketimi (m3/y›l)

fiehirler

Ankara
‹stanbul
‹zmir
Antalya

düflmez. Ayr›ca haftan›n her günü için ayr›
saatler ve s›cakl›klar tan›mlanabilir.

Oda s›cakl›¤›
20 ºC
701.000
729.000
592.000
491.000

Oda s›cakl›¤›
21 ºC
747.000
792.000
647.000
542.000

Oda s›cakl›¤›
22 ºC
793.000
854.000
701.000
593.000

sa¤layabilecek noktaya getirecektir.
Almanya’da kabul edilen yönetmelik ise bir
ad›m daha öteye giderek ülke ve dünya
ölçe¤inde fayday› maksimize edecek biçimde
yenilenemeyen primer enerji kullan›m›na
s›n›r getirmektedir. Bu durumda kojenerasyon
ve yenilenebilir enerji kullan›mlar› da
optimizasyon parametreleri içine girmektedir.
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‹ç s›cakl›kta 1 °C art›fl
için Yak›t tüketimindeki
art›fl oran›
Teorik
Yaklafl›k
hesaplanan
gerçekleflen
6,6%
%8
8,6%
%10
9,3%
%11
10,4%
%12

‹ç s›cakl›kta 2 °C art›fl için
Yak›t tüketimindeki art›fl oran›
Teorik
hesaplanan
13,1%
17,1%
18,4%
20,8%

Yaklafl›k
gerçekleflen
%16
%20
%22
%24

3

Tablo 4. ‹ç s›cakl›k art›fl›n›n 3700 kW’l›k yo¤uflmal› tip kazan›n y›ll›k yak›t tüketimine (m /y›l) etkisi
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Is› ve Buhar Üretiminde Geri Kazan›m Sistemleri
ve Uygulamalar›
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ÖZET
Bu makalede birinci safhada ›s› ve buhar
üretiminde oluflabilecek kay›plar ve kaynaklar› anlat›lm›fl, ileriki safhada ise bu
kay›plar› azaltmakta kullan›lan ekipmanlar ve dizayn kriterleri hakk›nda bilgiler
sunulmufltur. Ayr›ca buhar tesislerindeki
kay›plar, kaynaklar› ve önleme metotlar›
da anlat›lm›flt›r.

For Heat And Steam Generation
Heat Recovary System And
Applications
ABSTRACT
In this article,at the first stage losses and
their sources during heat and steam
production are explained,at the second
stage what kind of equipments can be
used in order to decrease these losses and
design criteria of these instruments are
explained. At the end of this article, sources
of losses and recovary systems for steam
boiler units are also mentioned.
1. Girifl
Buhar ve ›s› üretimi ve kullan›m› esnas›nda
oluflabilecek kay›plar› dört ana grupta
toplayabiliriz ;

Tam yanma reaksiyonunda:
1 C + 1 O2 = 1 CO2 + 8113 Kcal/kg °C
E¤er yanma esnas›nda yeterli oksijen mevcut de¤ilse, eksik yanma sonucu
2C + O2 = 2CO + 2467 Kcal/kg °C oluflur.
Görüldü¤ü gibi karbonun eksik yanmas› sonucunda CO (Karbon monoksit) dönüflmesi halinde elde edilen enerji tam yanma sonucunda oluflmas› gereken enerjinin % 30'u kadard›r.
E¤er yeterli oksijen temin edilirse reaksiyon afla¤›daki gibi tamamlan›r;
2 CO+ O2 = 2CO2 + 5646 Kcal/kg °C
De¤iflik hidrokarbon bileflenlerinden oluflan çeflitli yak›tlar›n yanmas› sonucunda afla¤›daki
reaksiyonlara benzer yanma reaksiyonlar› oluflur ve enerji aç›¤a ç›kar.
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O
Teorik hava miktar› 1 kg yak›t›n yak›lmas› için gerekli minimum hava miktar›d›r. Fazla
Hava ise yak›t›n ve yanman›n özelliklerine göre mükemmel yanmay› yakalayabilmek için
yak›ta verilen ilave havan›n artma oran›d›r.
2.1. Yanman›n ‹rdelenmesi:
Yetersiz hava ile yap›lan yanma sonucunda karbon monoksit (CO) oluflur, karbondioksit
(CO2) azal›r, yanma sonucu oluflan enerji azal›r, islilik bafllar ve yanma verimleri düfler.
Fazla hava ile yanma sonucunda ise karbonmonoksit (CO) azal›r karbondioksit (CO2) artar,
baca gaz› s›cakl›klar› yükselir ancak çok miktarda yanma reaksiyonuna girmeyen hava
›s›t›larak bacadan d›flar› at›l›r, yanma bozulur.

1- Yanma kay›plar›.
2- Ocak ve kazanlardaki yanl›fl dizayndan
dolay› kay›plar.
3- Baca gaz› enerjisinden dolay› kay›plar.
4- Genel buhar tesisat›ndaki kay›plar.

Yak›t tamam›yla yand›¤›nda, yak›t içerisindeki tüm karbon, karbondioksite (CO2); tüm
hidrojen su buhar›na (H2O) ve tüm sülfür,
sülfüroksite (SO2) dönüflür.
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Baca Kayb›
En Uygun n

1 mol O2 + 3,77 mol N2 = 4,77 mol
HAVA

Kay›plar

2- Yanma ve Yanma Kay›plar›
Bilindi¤i gibi hava oksijen, nitrojen ve az
miktarda di¤er gazlar›n bilefliminden oluflur.
Kabaca afla¤›daki yap› ile ifade edilir.

Toplam Kay›p

Minimum Kay›p

Hava Fazlal›k Katsay›s› n

fiekil 1. En uygun hava fazlal›k katsay›s›

Yanma optimizasyonu fiekil-1’e göre
yap›lmal› ve maksimum yanma verimi için
gerekli hava miktar› bulunmal›d›r.
3- Ocak ve Yak›c› Dizayn›nda Dikkat
Edilecek Hususlar ve Bunlardan Kaynaklanan Kay›plar
Yak›t›n içerisinde yand›¤› ocaklar ve yak›c›lar
yanma kurallar›na göre uygun olarak çok iyi
dizayn edilmelidir.
Ocak dizaynlar› yap›l›rken;
- Ocak ebatland›r›lmas›na ve yüküne,
- Ocak yüzeylerinin so¤utma flekline,
- Yak›t›n cinsine ve davran›fllar›na,
- Yak›c›lar›n cins ve özelliklerine,
- Seçilecek ocak malzemesine, dikkat edilmelidir.
fiekil 2. Baca gaz› s›cakl›¤› ve kazan ›s›tma yüzeyi mukayesesi

Ocak dizayn›nda ana prensip ocak içerisindeki yak›t› minimum hava ile yakmak ve bu
durum için gerekli flartlar› ve hacimleri sa¤lamakt›r.
Ocak ve yak›c›, yanma için dizayn kriteri
olan üç yanma ö¤esini (T. T. T. flartlar›) en
iyi flekilde sa¤layabilmelidir.
Tempareture (S›cakl›k)
Turbulance ( Türbülans)
Time
( Zaman)
S›cakl›k = Ocak yüzeyleri, hacmi ve so¤utma
flekli, yak›t›n yanma s›cakl›¤›n›n alt›na düflmemesini sa¤layacak flekilde dizayn edilmelidir.
Türbülans = ‹yi kar›fl›m yanma h›z›n› artt›r›r,
alevi k›salt›r, ocak hacmini düflürür, yanabilir
maddelerin oca¤› terk etmeden önce oksijen
(O2) ile karfl›laflma ihtimalini artt›r›r.
Time = Ocak ve brülör, yak›ta oksijenle karfl›lafl›p tam yanman›n sa¤lanabilmesi için yeterli zaman sa¤layabilmelidir.Yak›tlar içerisinde yak›lmas› en kolay olan yak›t gaz
yak›tlard›r. Hava ile iyi kar›flt›r›larak, yeterli
bir türbülans ile ocak içerisinde rahatl›kla
yak›labilir, yanma ayarlar›n›n yap›lmas› çok
kolayd›r. S›v› yak›tlar›n yanmas› gaza göre
zor olmakla birlikte en önemli problem s›v›n›n mümkün oldu¤unca iyi atomize edilmesidir, yak›t›n cinsine göre ön ›s›tmaya tabii
tutularak iyi atomize edilen s›v› yak›tlar ocak
içerisinde hava ile iyi bir türbülans oluflturarak yak›labilir.

fiekil 3. Kazanlarda inilebilecek minimum baca gaz› s›cakl›klar›

Kat› yak›tlarda durum biraz farkl›d›r, kat› yak›tlar çok iyi pülverize edilirse s›v› ve gaz yak›tlar gibi iyi bir türbülans ile havada yak›labilir. Parçal› kömürün yak›lmas› farkl›l›k gösterir.
Kömür ›zgara üzerinde, içerisinden hava geçerken yanar. Fakat yanma bu esnada tamamlanmaz.
Kömürün cinsine göre ›s›l de¤erinin % 40 veya % 60’›na sahip uçucu gazlar oca¤› yanmadan
terk eder. Ocak sonras› da bu ›s›l de¤eri yüksek uçucu gazlar› yakmak için mutlaka önlem
al›nmal›d›r.
4 . Baca Gaz› Kay›plar› ve Baca Gazlar›n›n De¤erlendirilmesi
4.1. Ekonomizörler ve Hava Is›t›c›lar› Genel Prensipleri
Bilindi¤i üzere kazanlarda ve ocakl› sistemlerde en büyük kay›p baca gazlar› ile d›flar› at›lan
enerjidir. E¤er bir kazanda yanma mükemmel, ocak dizayn› da teknik kurallara uygun ise,
kazan verimi direkt baca gaz› s›cakl›¤› ile ilgilidir. Teorik olarak baca gaz› s›cakl›klar›n›n
inebilece¤i minimum s›cakl›k, gazlar›n kazan› terk ederken en son temasta olaca¤› s›cakl›kt›r.
Konvansiyonel kazanlarda teorik minimum gaz s›cakl›¤› kazan taraf›ndaki suyun s›cakl›¤›

fiekil 4. Fuel-Oil için çi¤leme s›cakl›klar›
veya buhar›n yo¤uflma s›cakl›¤›d›r. fiekil 2,
baca gaz› s›cakl›klar›n› düflük s›cakl›klara
indirmek için gerekli ›s›tma yüzeylerini
göstermektedir.
fiekilden anlafl›laca¤› üzere gaz s›cakl›klar›
azald›kça birim yüzeyden yap›labilecek ›s›
transferi azalmaktad›r. Gaz s›cakl›¤› ile ›s›t›lan
ak›flkan aras›ndaki s›cakl›k fark›n›n azalmas›,
›s› transferini azaltmaktad›r. Mesela gaz s›cakl›¤›n›n 870 °C’den 370 °C’a düflmesi için
gerekli yüzey 100 birim ise, gaz s›cakl›klar›n›n 370 °C 'den 300 °C düflürülmesi için
gerekli yüzey 60 birimdir.
Pratik olarak buhar kazanlar›nda baca gaz›
s›cakl›¤›n›, doymufl buhar s›cakl›¤›n›n 70 °C
üzerindeki bir de¤erin alt›na çekmeye çal›flmak pratik de¤ildir ve bu kazan maliyetini
çok art›racakt›r.
fiekil-3, de¤iflik buhar kazan› iflletme
bas›nçlar› için minimum gaz s›cakl›¤› ile
doymufl buhar s›cakl›¤› aras›ndaki s›cakl›k
farklar›n›n 70 °C civar›nda olmas› gerekti¤ini
göstermektedir. Normal olarak minimum gaz
s›cakl›¤› buhar kazan bas›nc›n›n artmas› ile
yükselir. Gazlar›n kazan› yüksek s›cakl›kta
terk etmesi tamam›yla bir yak›t kayb› ve kazan veriminin düflmesi demektir. Minimum
inilebilecek gaz s›cakl›¤› gazlar›n yo¤uflma
(çi¤) s›cakl›¤› ile ilgilidir. Gazlar›n çi¤ s›cakl›¤› ise tamam›yla yak›t›n cinsi ve yak›t içerisindeki kükürt miktar› ile ilgilidir. fiekil-4’de
Fuel-Oil için, içersindeki kükürt miktar›na
ba¤l› olarak, oksijen içeri¤ine göre çi¤lenme
noktalar› verilmifltir.

Çi¤lenme s›cakl›¤›n›n minimum müsade edilebilir gaz s›cakl›¤› genelde 135 -175 °C civar›ndad›r. Kazanlarda minimum gaz s›cakl›klar›na EKOMOMiZÖR VE HAVA ISITICI'lar› kullan›larak düflürülebilir.
4.2. Ekonomizörler
Ekonomizörün kazana iki tür faydas› vard›r;
1-Baca gaz› s›cakl›klar›n› düflürerek kazan
verimini yükseltir, yak›t tasarrufu sa¤lar.
2-Kazana gönderilen su ile buharlaflmakta
olan su veya ›s›tma suyu aras›nda s›cakl›k
fark› düflece¤inden kazandaki ›s›l
gerilmeler azal›r, su içerisindeki gazlar›n
ç›k›fl› kolaylafl›r.
Bütün tasarruf sa¤layan cihazlarda oldu¤u
gibi ekonomizörlerde de ilk yat›r›m masraflar›
ile iflletme masraflar› aras›nda optimum bir
çözüm aramak gerekir.Bu nedenle, yak›t
fiyat›n›n çok düflük oldu¤u durumlarda, mevsimlik çal›flan veya ara s›ra devreye giren
buhar kazanlar› için ekonomizör uygun olmayabilir.
Bir buhar kazan›nda ekonomizör veya hava
›s›t›c›s› yak›t tasarrufu (veya ›s›l verim) aç›s›ndan ayr› görevi yaparlar. Genellikle düflük
buhar bas›nçlar›nda ve buhar debilerinde,
ekonomizörler hava ›s›t›c›lar›na göre daha
ekonomiktir. 25 t/h buhar debisinden büyük
de¤erlerde hava ›s›t›c›s› ekonomizörle rekabet
edebilmekte, büyük iflletmelerde ise hem
ekonomizör hem de hava ›s›t›c›s› ayn› anda
kullan›labilmektedir. Bunlar›n seçiminde bas›nç kayb›, korozyon, ilk yat›r›m ve bak›m
gözönünde tutulan ana etkenlerdir.

4.3. Ekonomizörlerde Korozyon
Ekonomizörierde önemli bir iflletme problemi
olan korozyon, duman gazlar›n›n çi¤ noktas›
s›cakl›¤›na düflmesi ile yo¤uflarak ekonomizör
yüzeyi üzerinde birikmesi nedeniyle ortaya
ç›kar. Bu durum özellikle suyun ekonomizöre
girifl k›sm›ndaki so¤uk yüzeylerde görülür.
Duman gaz›nda bulunan SO2 ve SO3 gazlar›
ile su buhar›n›n birleflmesiyle meydana gelen
H2SO2 ve H2S04 asitleri korozyonun ana
nedenleridir. SO4 ve SO2 hemen hemen bütün
duman gazlar› içinde görülen yanma
ürünleridir.
Ekonomizörlerde korozyonu önlemenin iki
yolu vard›r.
1-Gaz s›cakl›klar› çi¤leme s›cakl›¤›n›n alt›na
düflürülmemeli,
2-E¤er gaz s›cakl›¤› çi¤lenme s›cakl›¤›n›n
alt›na düflüyor ise ekonomizörler asitlere
dayan›kl› özel malzemeden imal edilmelidir.
4.4. Ekonomizör Çeflitleri
Ekonomizörler 25 bar'a kadar olan bas›nçlarda dökme demirden 80 bar bas›nca kadar
dökme çelikten ve daha yüksek bas›nçlarda
ise çelikten yap›l›r. Korozyona mukavim
olmas› nedeniyle, dökme demir özellikle
düflük bas›nçlarda tercih edilir.
Bütün ekonomizörlerde su, borular›n içinde
akarken, duman gazlar› borular›n d›fl›ndan
geçer. Gaz taraf›ndaki ›s› tafl›n›m katsay›s›,
su taraf›ndakine göre daha küçük oldu¤undan
ekonomizör borular› gaz taraf› kanatl›
yap›larak ›s› transferi iyilefltirilebilir. Dökme
demirden yap›lm›fl daire veya oval kesitli
borular etraf›ndaki kanat profilleri çok de¤iflik
flekillerde yap›labilir.Bunlara ait çeflitli örnekler, fiekil-5’de gösterilmifltir. De¤iflik tip ekonomizörlere ait örnekler fiekil 6’da verilmifltir.
4.5. Hava Is›t›c›lar›
Ekonomizörlerde oldu¤u gibi, hava ›s›t›c›lar›nda da duman gazlar› bir miktar daha
so¤utularak hem daha fazla yak›t ekonomisi,
hem de yakma havas›n›n ›s›t›lmas› ile ocakta
daha iyi bir yanma sa¤lan›r. Yaklafl›k olarak
havan›n her 50 °C fazladan ›s›t›lmas›, yak›tta
% 2,5 de¤erinde bir ekonomi sa¤lar. Buna
ait bir grafik flekil 7'de gösterilmektedir. Hava
›s›t›c›lar› özellikle düflük kalorili kömürleri
yakan toz kömür ocaklar›nda önem kazan›r.
Pratik olarak, bütün toz kömür yakan
ocaklarda iyi bir yanma için, hava 150 île
320 °C aras›nda ›s›t›lmal›d›r.
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fiekil 5. Ekonomizerlerde kullan›lan kanatl› borular

fiekil 6 a. Çelik borulu ekonomizörler
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fiekil 7. Buhar kazanlar›nda yakama
havas›n›n ›s›t›lmas›n›n yakacak ekonomisine

fiekil 6b . Tesisatta Ekonomizör

fiekil 6c. Tesisatta Ekonomizör uygulamas›

Havadaki ›s› tafl›n›m katsay›s›n›n suya göre daha düflük olmas› nedeniyle, hava ›s›t›c›lar›n›n
yüzeyleri ekonomizörlere göre daha fazla olmas›na ra¤men, afla¤›daki nedenlerden dolay›
baz› yerlerde hava ›s›t›c›s›, ekonomizörlere tercih edilir. Hava ›s›t›c›lar›n›n üstünlükleri
flunlard›r;
1) Hava ›s›t›c›s›na giren hava s›cakl›¤›, ekonomizöre giren su s›cakl›¤›ndan daha düflük oldu¤undan, duman gazlar› hava ›s›t›c›s›nda daha düflük bir s›cakl›¤a (örnek olarak 140 °C
de¤erine) kadar kolayl›kla so¤utabilir.
2) Hava ›s›t›c›s›ndaki bas›nçlar, su ›s›t›c›s›na göre çok daha azd›r.
3) Daha küçük hava fazlal›k katsay›s› ile tam yanmaya yaklafl›ld›¤›ndan yanma verimi artar.
4) Küçük yüklerde dahi yak›t›n tutuflmas› kolayd›r.
5) Tutuflman›n h›zlanmas›, daha büyük yük aral›¤›nda çal›flmay› sa¤lar.

fiekil 8. Sabit borulu tip hava ›s›t›c›

fiekil 10a. Degazörlü buhar kazan› ve di¤er donan›m›
fiekil 9. Döner tip hava ›s›t›c›lar›

Bu üstünlüklerine karfl›l›k hava ›s›t›c›lar›n›n
sak›ncalar› flunlard›r.
1) Havan›n ›s›nmas› stoker ve ocak duvarlar›n›n refrakterlerinde çabuk bozulmalara
neden oldu¤undan, ilave bir bak›m masraf›
do¤urur.
2) S›cak hava içine kar›flabilen yan›c› tozlar
tutuflarak önemli tahribat yaratabilir.
3) Hava ›s›t›c›s›n›n mümkün oldu¤u kadar
küçük projelendirilmesi, vantilatör ve
kanallar›n uygun dizayn› dikkatli ön
çal›flma gerektirir.
4) Hava ve duman taraf›ndaki kaçaklar›n
tesbiti kolay de¤ildir. Ancak bu kaçaklar›n
neden oldu¤u korozyon ileri bir tahribat
yapt›ktan sonra kaçak yeri bulunabilir. Bu
durumda da tamirat masraf› fazlad›r.
Hava ›s›t›c›lar› çal›flma prensiplerine göre
afla¤›daki flekilde s›n›flanabilir:
a ) Sabit hava ›s›t›c›lar;
- Borulu hava ›s›t›c›lar,
- Levhal› tip hava ›s›t›c›lar,
b ) Döner tip hava ›s›t›c›lar;
De¤iflik tip hava ›s›t›c›lar›na ait örnek fiekil8 ve fiekil-9’ da gösterilmifltir.
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fiekil 10b. Kondens tank› haval›k borusundan flafl buhar kaç›m›
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6) Yanman›n iyileflmesi ve ocak s›cakl›¤›n›n
artmas›, kompakt kazanlar›n imalat›na
imkan verir.
7) S›cak hava ile toz kömür kurutuldu¤undan,
tafl›nmas›, beslenmesi ve yak›lmas› kolaylafl›r.
8) Çok nemli testere talafl›, odun, zeytinya¤›
ve pancar art›klar› s›cak hava ile kurutularak kolayca yak›labilir.
9) Ayr›ca çeflitli bölgelerin ›s›t›lmas›nda ve
baz› maddelerin kurutulmas›nda s›cak
havadan yararlan›labilinir.
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5- Buhar Tesisat›ndaki Kay›plar Buharl› Sistemlerde Kondens Kay›plar› ve
Flafl Buhar›n De¤erlendirilmesi
Ülkemizde doymufl buhar kullan›lan buhar
tesislerinin ço¤unda kapal› devre ›s›tma
sistemlerinde yo¤uflan buhar kondenstoplar
arac›l›¤› île atmosfere aç›k kondens tank›na
al›nmaktad›r. Kazan›n su gereksinmesine
göre, do¤rudan kondens tank›ndan veya degazör yoluyla kazana su bas›lmaktad›r.
5.1. Flafl Buhar
Yüksek bas›nçl› bir ortamdan, düflük bas›nçl›
ortama ç›kan kondensin sahip oldu¤u gizli
›s›dan dolay› kondensin bir k›sm› buharlafl›r.
Flafl buhar olarak isimlendirilen buhar e¤er
kullan›lmazsa kondens tank›n› buhar olarak
terkederek atmosfere at›l›r.
Flafl buhar miktar› buhar bas›nc›na, kondens
bas›nc›na göre fiekil-11’deki tablodan bulunabilir. Örnek : 10 bar buhar bas›nc› ve 0,5
bar flafl buhar bas›nc› için kg buhar bafl›na
olacak flafl buhar miktar› 0,157 kg/h kg’d›r.
Buhar tesislerinde flanfl buhar›n kondensden
ayr›ld›¤› cihazlara FLAfi BUHAR TANKI
denir. fiekil-12’de tipik bir flafl buhar tank›
gösterilmektedir.

fiekil 13a. Flafl buhar tank› uygulamas›

fiekil 13b. Depazörlü sistemde flash buhar tank› uygulamas›

5.2. Kendinden Geri Kazan›m
Buharl› sistemlerde aç›k kondens tank› uygulamalar› ülkemizde büyük enerji kay›plar›na
neden olmaktad›r. Sistemde yo¤uflan buhar›n,
atmosfer bas›nc›ndan yüksek olan bas›nc›
dolay›s›yla sahip oldu¤u enerjinin geri kazan›lmas› yöntemleri genel olarak iki grupta
toplanabilir.
5.2.1. Dolayl› Geri Kazan›m
Yo¤uflan buhar›n enerjisi bir baflka ak›flkana
aktar›larak, kondens suyu daha düflük s›cakl›k
ve bas›nçda kondens tank›na al›narak buharlaflma kay›plar› azalt›l›r. Flafl buhar tank›n›n
de¤iflik uygulama alanlar› fiekil-13 a ve b’de
gösterilmifltir.
5.2.2. Do¤rudan Geri Kazan›m
5.2.2.1. Buhar Bas›nc› ‹le Çal›flan Kapal› Devre Kondens Sistemi
fiekil -14’de görüldü¤ü gibi kazan ç›k›fl›ndaki
buhar bas›nc›ndan faydalan›larak kondens
suyu atmosfer bas›nc›na indirilmeden kazana
geri bas›l›r.
5.2.2.2. Kapal› Devre Kondens Pompas›
Özel jet pompas› ile kapal› devre yo¤uflan
buhar kondenstoptan sonra atmosfer bas›nc›na düflürülmeden kazana geri bas›l›r.

fiekil 14. Kazan ç›k›fl›ndaki buhar bas›nc›yla, kondensin, atmosfer bas›nc›na indirilmeden
kazana bas›lmas›n›n uygulamas›na iliflkin sema.

fiekil 15. Kapal› devre Kondens pompalar› prensip flemas›

6. Sonuç
Bilindi¤i gibi Ülkemiz kulland›¤› enerjinin temininde büyük a¤›rl›kla yurt d›fl›na ba¤l›d›r. Bu aç›dan enerjinin optimum kullan›lmas›n›n
memleketimizin ekonomisi ve ayn› zamanda çevre kirlili¤i aç›s›ndan önemi çok büyüktür. Hal böyle iken maalesef ülkemizde kaynaklar›n kullan›m›ndaki savurganl›k ve plans›zl›k her konuda azami ölçüde devam etmektedir. Bu nedenle, yaz›da bahsi geçen yanman›n
optimizasyonu, ocak dizaynlar›, kazanlarda verimlili¤inin artt›r›lmas› ve ›s› geri kazan›m sistemlerinin gelifltirilmesi toplumumuzda üzerinde
önemle ve itina ile durulmas› gerekli olan bir konu olarak görülmektedir. Yaz› içeri¤inin uygulamac›lar ve imalatç›lar taraf›ndan prati¤e
dökülmesi tasarruf bilincinin yay›lmas›na ve ekonomimize katk› sa¤layaca¤›n› umuyoruz.
7. Kaynaklar
1. Thermal Engineering by solberg and Cromer.
2. ODTÜ Nuri Saryal ders notlar›-Nuri Saryal.
3. Power Plant Theary and Design by Philip J. Potter.
4. Üniversal Teknik Döküman Dosyas› - Metin Bilgiç.
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Buhar Üretimi ve Tesisat›nda Enerji Tasarrufu
Serdar Gürel; Mak. Yük. Müh.
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ÖZET
‹flletme problemleri aç›s›ndan ço¤u meslektafl›m›z›n kullanmak istemedi¤i buhar
asl›nda;
- ‹stedi¤imiz noktaya h›zla ve ek bir enerjiye ihtiyaç duymadan tafl›yabilece¤imiz,
- Büyük miktarlarda enerji depolayabilece¤imiz,
- ‹stedi¤imiz noktalarda üstünde
depolanm›fl enerjiyi rahatl›kla tekrar
geri alabilece¤imiz,
- H›z›n› art›rma flans›m›z oldu¤u için,
s›cak veya k›zg›n su ve k›zg›n ya¤
tesisatlar›na göre daha düflük boru
çaplar› ile transfer edebilece¤imiz,
- Zehirli olmayan, patlamayan, yanmayan çevre dostu faydal› bir ak›flkand›r ve kullan›lmaya devam edecektir.
Bu yüzden buhar kullan›m›nda enerji
tasarrufu özel önem tafl›maktad›r.

Energy Saving Issues By Steam
Production And Distribution
ABSTRACT
In most cases, our colleagues avoid using
steam in installations, because of the
difficulties in operation and maintenance.
Actually, steam is a useful, non-toxic,
non-explosive, non-flammable fluid,
which we can;
- Transfer rapidly, without using any
additional energy,
- Load huge energy on,
- Take the loaded energy back in any
place we want,
- Transfer in pipes that are relatively
smaller in size, than the pipes in
superheated mineral-oil or water
installations and will be widely used
in the future. So, the “Energy saving”
subject in steam usage deserve special
attention.
1. Girifl
Buhar tesisat›n› enerji tasarrufu aç›s›ndan üç
bölümde incelemek gerekmektedir.
1. Üretim (Buhar kazan›, kazan ekipmanlar›, kazan dairesi, vb.)
2. Buhar da¤›t›m tesisat› (Buhar borular›,
bas›nç düflürücüler, seperatörler, kontrol vanalar›, kondenstoplar,vb.)
3. Kondens toplama tesisat› (Kondens borular›, kondens tanklar›, flafl buhar tanklar›,
kondens pompalar›, vb.)
2. Buhar Üretimi
Buhar kazanlar›n›n emniyetle ve enerji tasar-

rufunu ön plana ç›kararak çal›flt›r›lmas›, iflletme aç›s›ndan özel önem tafl›mal›d›r.
2.1. Yanman›n verimli olmas› ve
yanm›fl gazlar›n verimli kullan›lmas›
- Brülörde yak›t - hava kar›fl›m›n›n ve brülör
devrinin otomatik ayar› (oransal kontrol),
- Besleme hava s›cakl›¤›n›n, brülör için izin
verilen s›cakl›klara yükseltilmesi,
- Ekonomizör kullan›larak, kazan besi suyu
girifl s›cakl›¤›n›n artt›r›lmas› uygulanmas›
gereken tedbirlerdir.
Normalde, kazan baca gaz› s›cakl›¤›, doymufl
buhar s›cakl›¤›n›n 70 °C üzerinde olmal›, bu
de¤er afl›lmamal›d›r. Bu s›cakl›k sürekli takip
edilmelidir. Bu s›cakl›¤›n belirtilen de¤erlerin
üstünde olmas›, kazanda yak›t enerjisinin,
suya yeterince aktar›lamad›¤›n› gösterir.
Örnek: 10 bar doymufl buhar üretilen kazanda; baca gaz› s›cakl›¤› = 184 °C (10 bar doymufl buhar s›cakl›¤›) + 70 °C ≈ 250°C mertebesinde olmal›d›r. Ancak, bu s›cakl›kta bile
üzerinde ciddi miktarda enerjiyi tafl›maya
devam etmekte olan baca gazlar›n›n bir hava
›s›t›c›dan veya ekonomizörden geçirilerek,
brülör hava girifl s›cakl›¤›n›n veya kazan besi
suyu girifl s›cakl›¤›n›n yükseltilmesinde kullan›lmas› ile önemli miktarda enerji tasarrufu
sa¤lanabilmektedir. (Brülör girifl hava s›cakl›¤›n›n her 50 °C art›fl›, yak›t tüketiminde %
2,5 azalma anlam›na gelmektedir).
2.2. Besleme suyunun kalitesi
Kazan besleme suyunun bir degazörden geçirilerek, suda çözünmüfl bulunan “Oksijen”in
uzaklaflt›r›lmas›, kazan ömrü aç›s›ndan çok
büyük önem tafl›maktad›r.
2.3. Kazan su besleme ve seviyesinin
kontrolü
Buhar kazanlar›nda, önemli noktalardan biri
de kazan besi suyu besleme ve seviye
kontrolüdür. Kazan içerisinde su seviyesi belirli limit de¤erler aras›nda tutulmal›d›r. Su
seviyesi üst limit de¤eri aflt›¤›nda verim düfler
ve kazan bo¤ulmas› meydana gelebilir. Daha
tehlikeli olan, seviyenin alt limit de¤erin alt›na inmesi ile kazan susuz kal›r, afl›r› ›s›nmadan dolay› borular›n mukavemeti azal›r,
k›zg›n kazana ani so¤uk su girifli ile kazan
patlay›p, büyük hasarlar oluflabilir.
Kazanlarda yap›lan “Limit Seviye Kontrolü”nde, besi suyu pompalar›, en alt limit
de¤erin üstünde belirlenmifl, alt limit seviyeye
ulafl›ld›¤›nda devreye girer, üst seviyeye
ulafl›ld›¤›nda da durur veya bir kontrol vanas›
bu seviyelerde ald›¤› sinyallerle tam aç›k
veya tam kapal› (On/ Off) olarak çal›fl›r.
Vanan›n kapad›¤› durumda, su By-Pass

hatt›ndan geri döner.Bu tür seviye kontrolünde, kazan hacmine ba¤l› olarak, toplam
hacmin % 3 ile 10’u kadar, nispeten so¤uk
suyun (10 bar buhar kazan› içinde su s›cakl›¤›
184°C olup, degazörden ç›kan kazan besi
suyu s›cakl›¤› 102 103°C’dir. DT ≈ 80°C)
kazan içine pompalan-mas› ile termal
gerilmeler oluflmakta, bu da kazan ömrünü
ve verimini azaltmaktad›r. “Oransal Seviye
Kontrolü” nde pompa veya kontrol vanas›
On-Off olarak de¤il, oransal olarak çal›flmaktad›r ve bu sistemde, ön ayar yap›lan seviye
ile kazandaki mevcut seviye fark› minimum
de¤erde tutularak, alt ve üst seviyeler aras›nda
dalgalanma, dolay›s› ile gerilmeler önlenmektedir. Kontrol; bir hissedici elektrot ve
buna ba¤lanan kontrol cihaz› ile ald›¤›
sinyallere göre oransal açma, k›sma yapan
bir kontrol vanas› ile sa¤lan›r. Bu sistemde;
ya pompa, uygun pano ile frekans konvertörlü
olarak seçilir ve kazan su ihtiyac›na göre
devrini ayarlayarak, gerekli seviyeyi sabit
tutar veya sabit devirli pompa kullan›l›r.
2.4. Kazan içindeki su kalitesinin
kontrol edilmesi
Kazan besi suyunun sertli¤ini gidermek ve
suya birtak›m kimyasal özellikler kazand›rmak için çeflitli katk› maddeleri kullan›l›r.
Bu katk› maddeleri, buharlaflman›n saf su
olarak gerçekleflmesi sebebi ile geride kal›r
ve su yüzeyine yak›n bölgede, çözünmüfl
kat› maddelerin konsantrasyonu (TDS), buna
ba¤l› olarak suyun iletkenli¤i artar. ‹letkenlik,
kazan imalatç›s›n›n verdi¤i üst s›n›r de¤erini
aflt›¤›nda (düflük ve orta bas›nç [P<20 bar]
kazanlar› için bu de¤er 7.000 mS/cm
mertebesindedir) su yüzeyinde köpürme
bafllar. Oluflan bu köpük tabakas› buharlaflmay› zorlaflt›r›r, kazan cidar›na zarar verir
ve buhar ile sürüklenerek, buhar tesisat›
borular›nda istenmeyen tabakalar oluflturur,
armatürleri bozar.
Bunun d›fl›nda, su kayna¤›ndan gelen veya
kondens hatt›ndan sürüklenen ve kazan besi
suyunun içinde kalan kat› partiküller, zamanla
kazan içinde birikerek çamur meydana getirir.
Kazanda meydana gelen bu kirlilikler
kazandan uzaklaflt›r›lmal›d›r. Çünkü, bunlar
kazan verimini etkiler ve kazana zarar verir.
Kazandan bu kirlilikleri uzaklaflt›rma ifllemine
“Blöf” denir.
2.4.1. Sürekli Yüzey Blöfü
Buhar üretimi s›ras›nda iletkenlik, saf su
buhar olarak yüzeyden uzaklaflt›¤› için öncelikle suyun yüzeye yak›n k›sm›nda (yüzeyden
afla¤›ya do¤ru 15-20 cm’lik k›s›mda) artar.
Dolay›s› ile iletkenlik kontrolü ve yüzey
blöfü yüzeye yak›n noktadan ç›kan yüzey
blöf borusundan ve sürekli olarak yap›l›r.

Otomatik kontrollü bir sistem uygulamak
sureti ile, yüzey blöf ifllemini optimize etmek
mümkündür. Sistem; elektrik aktüatörlü
yüzey blöf vanas›, bir iletkenlik duyar
elektrotu ve iletkenli¤in otomatik olarak izin
verilen limitler içinde olmas›n› sa¤layan
elektronik blöf kontrol edici içerir. Manuel
olarak iletkenli¤i kontrol etmek zordur ve
kazan içinde iletkenli¤in izin verilen en üst
düzeyin alt›nda tutulmas› gerekir. Genelde
iflletmelerde uyguland›¤› flekli ile belirli
aral›klarda yüzey blöf vanas› aç›larak,
iletkenli¤in belirlenen bu üst düzeyin oldukça
alt›na indirilmesi s›ras›nda, ›s›t›larak, doymufl
buhar s›cakl›¤›na getirilmi küçümsenmeyecek
miktarda su blöf edilerek, at›l›r. Bu büyük
bir enerji israf›d›r. Otomatik yüzey blöfü ile
iletkenli¤in en üst düzeye yak›n bir seviyede,
çok az sal›n›mla sabit kalmas› sa¤lan›r. Bu
flekilde, yüzey blöf kay›plar› minimize edilerek, enerji tasarrufu sa¤lan›r.Bunun yan›nda,
blöf edilen bu suyun faydal› ›s› içerdi¤i unutulmamal›d›r. Bunun için, bu su do¤rudan
kanala at›lmadan, sahip oldu¤u enerjinin bir
k›sm›, ›s› geri kazan›m sistemi ile geri al›nmal›d›r. 40 °C’nin üstünde suyun kanallara
deflarj›, çevre koruma kurallar› aç›s›ndan da
uygun de¤ildir. Doymufl buhar bas›nç ve
s›cakl›¤›nda blöf edilen suyun, bir flafl buhar
tank›nda genlefltirilmesi ile elde edilen buhar,
besi suyu ›s›tma eflanjörlerinde veya düflük
bas›nç buhar tüketim noktalar›nda rahatl›kla
kullan›labilir. Bu tür enerji geri kazan›m
sistemleri, genelde kendini 12 aya kalmadan
amorti etmektedir.
F: Besi suyu TDS (Total Dissolved Solids)
de¤eri.
B: Kazan suyu için izin verilen üst s›n›r TDS
de¤eri (iletkenlik).
S: Kazan kapasitesi (kg/ saat) olmak üzere;
Kazandan blöf edilecek su miktar›
F xS
B-F
kg / saat’ fleklinde belirlenir.
=

Örnek:
Kazan kapasitesi
: S= 7.000 kg / saat
Kazan iflletme bas›nc› : P= 14 bar
Besi suyu iletkenli¤i : F= 800 µS /cm
Kazan için verilen iletkenlik
üst s›n›r de¤eri
: B= 6.500 µS / cm
Kazan günlük çal›flma süresi : TG= 24 saat
Y›ll›k çal›flma gün say›s› : TY= 300 gün
Kazandan blöf edilecek su miktar› = [800 /
(6.500 – 800)] x 7.000 = 982 kg / saat olarak
bulunacakt›r. Bir flafl buhar tank› ile blöf
suyunun 14 bar’dan, 1,6 bar’a genleflmesi
sa¤land›¤›nda, suyun yaklafl›k % 14’ü tekrar
flafl buhar olarak kullan›labilecektir.
Örne¤imizde;
Flafl buhar miktar› = 0,14 x 982 kg / saat =
137 kg / saat olacakt›r.
Bu miktar buhardan geri kazanabilece¤imiz

enerji; Q ≈ 137 x 500 kcal / kg = 68.500 kcal
/ saat olarak hesap edilecektir. Kazan verimi
= % 85 olarak kabul edilirse,
Tasarruf edilecek yak›t miktar› (Fuel Oil alt
›s›l de¤eri ≈ 10.000 kcal / kg) = 68.500 /
(10.000 x 0,85) = 5,8 kg / saat olacakt›r.
Y›ll›k tasarruf = 5,8 kg x 24 saat x 300 gün
= 41.760 kg / y›l ve 1 Ton Fuel Oil’in fiyat›:
250 E olmak üzere; 41,76 x 250 =
10.440 E / y›l olarak gerçekleflmektedir.
Bir flafl buhar tank› çok daha ucuza mal
olmaktad›r.
2.4.2. Kesikli Dip Blöfü
Kazan›n dibinde biriken çamur birikintilerine
gelince, bunlar ço¤alarak ›s›tma yüzeylerinde
bir izolasyon katman› oluflturacak ve ›s›
iletimini düflürecektir. Bundan dolay› çamuru
düzenli aral›klarla deflarj etmek gerekir ki,
bu da dip blöf ile gerçeklefltirilir. Glob
vanalar›n yap›lar› itibar› ile aç›l›p, kapanmalar› uzun sürer. Halbuki dip blöfün ani ve
k›sa sürede yap›lmas› gereklidir. Dip blöf
genelde; günde 2-3 kere ve vanan›n 3-10 sn.
aras›nda aç›k kalmas› ile yap›l›r.
Dip blöfünden at›lan su da, doymufl buhar
s›cakl›¤›na kadar ›s›t›lm›fl oldu¤undan, çok
say›da ve uzun süre yap›lan dip blöfler ile
gereksiz enerji savurganl›¤› anlam›na
gelmektedir.
Örnek: Yukar›da örnek verilen P= 14 bar’l›k
kazan›m›zda, dip blöf vanas›n›n 1 sn. aç›k
kalmas› s›ras›nda, yaklafl›k 22 kg / sn. su
tahliye olmaktad›r.
Dip blöf vanas›n›n, her blöf ifllemi s›ras›nda,
fazladan 10 sn. aç›k kalmas›n›n maliyeti:
22 x 10 = 220 kg 198 °C’de su 20 °C su ile
198 °C suyun Entalpi fark› ≈ 180 kcal / kg
Toplam kay›p = 220 kg x 180 kcal / kg =
39.600 kcal
Bu enerji için harcanacak yak›t miktar› =
39.600 / (10.000 x 0,85) ≈ 4,5 kg Fuel Oil
Y›ll›k kay›p = 4,5 kg x 3 blöf / gün x 300
gün = 4.050 kg ve 4,05 x 250 ≈ 1.000 E /
y›l olmaktad›r.
‹letkenlik kontrolünün sürekli yüzey blöfü
ile yap›laca¤›n› yukar›da aç›klam›flt›k.
‹letkenlik kontrolünün dip blöf vanas›ndan
su tahliye edilerek yap›lmas› do¤ru de¤ildir.
Problem yaratan yüksek iletkenlik de¤erleri
kazan›n su yüzeyinde oluflmaktad›r ve o
bölgeden tahliye yapmak gerekir.
Kazan suyunun iletkenlik de¤erleri otomatik
sistem taraf›ndan kontrol edilseler bile, kazan
operatörünün en seyrek günde bir kere
iletkenli¤i manuel olarak ölçmesi gerekmektedir. Bu ölçüm için numune, yüzey blöf
borusunun bir branflman›ndan al›nmal›d›r.
Ancak, burada unutulmamas› gereken nokta;

kazan bas›nc›ndan, do¤rudan atmosfer
bas›nc›na genleflen numune suyun bir k›sm›
flafl buhar, yani saf su olarak numune
kab›ndan uzaklaflacak ve geride suyun gerçek
konsantrasyonundan daha yo¤un bir art›k
b›rakacakt›r. Bu de¤erler, gerçek de¤erlerin
üstünde iletkenlik de¤erleri verece¤inden,
yine ihtiyaçtan fazla su yüzey blöfü ile
at›lacakt›r. Bunu önlemek için, kazan
bas›nc›nda ve s›cakl›¤›ndaki suyun, so¤utulup
oda s›cakl›¤›na indirilerek atmosfere aç›lmas›n› sa¤layacak numune alma kaplar›
kullan›lmal›d›r.
Örnek:
Kondensin, 14 bar’dan 0 bar’a genleflmesi
s›ras›nda oluflan flafl buhar›n, %14 mertebesinde oldu¤unu yukar›da verilen örnek
kazan›m›zda vurgulam›flt›k. Numuneyi oda
s›cakl›¤›na so¤utmad›¤›m›zda;
Al›nan numune miktar›: 1 kg, kazan suyunun
iletkenli¤i: 6.300 µS /cm olsun.
Flafl buhar uçtuktan sonra kapta kalan su
miktar›: 0,86 kg
Numunede gözüken iletkenlik: 6.300 / 0,86
= 7.325 µS /cm olacak ve asl›nda izin verilen
s›n›r içinde olmas›na ra¤men, izin verilen
üst s›n›r de¤eri aflt›¤› zannedilerek, fazla
miktarda blöf yap›lacakt›r.
3. Buhar Da¤›t›m Tesisat›
3.1. Buhar Hatt›
Buhar borular›na gidifl yönüne do¤ru, ›s›
transferi sebebi ile hatta oluflacak kondensin
akabilece¤i inen bir meyil verilmeli, bu
kondensin tahliyesi için de her 30- 50 m’de
bir kondens tahliye cepleri oluflturmal›d›r.
3.2. Bas›nç Düflürücüler
De¤iflken buhar bas›nc› ihtiyac› söz konusu
oldu¤unda, kazanda ihtiyaç duyulan en
yüksek bas›nca göre üretilen buhar, bas›nç
düflürücüler vas›tas› ile tüketim noktalar›nda
istenilen bas›nçta kullan›ma haz›r hale
getirilmektedir. Ancak, yüksek bas›nç tüketim
noktalar›nda, kondensin flafl buhar tanklar›na
gönderilmesi ile elde edilen flafl buhar›n,
düflük bas›nç tüketim noktalar›nda kullan›m›
tesisatta muhakkak düflünülmelidir. Flafl
buhar tank›ndan gelen buhar›n yetmedi¤i
durumlarda, uygun düzenek ile bas›nç
düflürücülerden geçen buhar kullan›labilmektedir. Bu flekilde, bas›nç düflürücülerden
geçen taze buhar tüketimi azalmakta enerji
tasarrufu sa¤lanmaktad›r.
Bas›nç düflürücülerin ç›k›fl›nda genleflme
sonucu buhar bas›nc› düflmekte, ancak buhar
s›cakl›¤› ayn› anda düflememektedir. Dolay›s›
ile düflürücü ç›k›fl›nda, k›zg›n buhar oluflmas›
söz konudur. Buhar›n doymufl faza dönüflme
f›rsat› bulamad›¤›, s›cakl›¤›n proses için
önemli oldu¤u durumlarda, tüketim noktas›
öncesinde k›zg›n buhar›, doymufl buhar haline
getirmek için, buhara su püskürtmek, vb.
yöntemlerle, buhar s›cakl›¤› düflürülmelidir.

3.3. Buhar Seperatörleri
‹lk yat›r›m tutar› yüksek olan buhar
cihazlar›n›n (bas›nç düflürücüler, termostatik
vanalar, kontrol vanalar› vb.) verimli çal›flmalar› ve ömürlerinin uzun olmas›n›
sa¤lamak için önemli hususlardan biri de
buhar›n kuru tutulmas›d›r. Aksi takdirde,
buhar›n içinde bulunan su zerrecikleri, buhar
h›z›nda (15-25 m/ sn.) an›lan cihazlar›n içine
girmekte, tesisatta dolaflmakta ve zarar
vermektedir. Bunun önlenmesi için bu tür
cihazlardan önce buhar›n içinden suyu
ay›racak “separatör”ler kullan›lmal›d›r.
3.4. K›zg›n Buhar Kullan›m›
Is›t›lacak olan ak›flkan›n su oldu¤u bir eflanjör
primer yüzeyinin s›rayla; k›zg›n buhar,
doymufl buhar ve kondens suyu ile temasta
oldu¤u halleri incelersek, ›s› geçifl de¤erleri
olarak;
K›zg›n buhar bölgesinde
K=92W/m2 K
(335 kJ/m 2 saat K)
Doymufl buhar bölgesinde
K=1.160W/m2 K (4187 kJ/m 2 saat K)
Kondens suyu bölgesinde
K=400W/m2 K
(1465 kJ/m 2 saat K)
Bu de¤erlerden anlafl›labilece¤i gibi, doymufl
buhar kullan›lmas› durumunda ›s› transferi,
k›zg›n buhar kullan›m›na göre 12 defa,
kondens suyu kullan›m›na göre ise 4 defa
daha fazla olmaktad›r. Bu yüzden, tüketim
noktalar›nda, buhar›n “doymufl buhar”
faz›nda olmas› önem tafl›maktad›r. Yukar›da
verilen de¤erlerden yola ç›karak, buhar›n
üretildi¤i mahalden uzak noktalarda
tüketiminin söz konusu oldu¤u durumlarda
da, üretilen buhar›n “k›zg›n buhar (buhar;
doymufl buhar bas›nc›nda, ancak doymufl
buhar s›cakl›¤›n›n üzerinde bir s›cakl›kta)
faz›nda iletilmesinin gerekece¤ini görürüz.
Bu flekilde, iletim hatlar›ndan çevreye ›s›
kay›plar› azalacak, k›zg›n buhar›n 40 m/
Sn.’ye kadar ç›kar›labilecek h›z› sayesinde
de, boru çaplar› küçülecektir. K›zg›n buhar›n
tüketim noktas›na ulaflt›¤›nda da, tekrar
doymufl buhar faz›na döndürülmesi
gerekmektedir.
3.5. Kondenstoplar
3.5.1. De¤erlendirme Kriterleri
Hiç bir kondenstop tipi, kullan›m flartlar›n›n
tümü için birden elveriflli de¤ildir. ‹flletme
durumuna ba¤l› olarak bir veya di¤er tip en
uygun çözümü getirir. Teknik özellikleri en
uygun kondenstopun bulunmas› için gerekli
seçim kriterleri afla¤›dad›r:
- Ayar imkan› ve kullan›m kolayl›¤›, yük
de¤iflimlerine uyum, (Örne¤in: büyük
bas›nç aral›klar›, büyük bas›nç de¤ifliklikleri, büyük kondens miktarlar›, kondens
miktar›nda büyük de¤ifliklikler gibi),
- Boflaltma kapasitesi,
- Kendisini ve sistemi havaland›rabilme
özelli¤i, hava tahliye özelli¤i,

-

Donmaya karfl› dayan›m›,
Montaj ve tamirat, bak›m yapma imkan›,
Ömrü,
Karfl› bas›nç için kullan›labilirli¤i, vb.

3.5.2. Kondenstopun sahip olmas›
gereken özellikler
- Ana görev: Kondensin, taze buhar kayb›
olmaks›z›n tahliyesi,
- Ek görevler (ihtiyaca göre):
Kendi kendine hava atma,
Is›tma prosesinin etkilenmemesi,
Kondens suyu s›cakl›¤›ndan faydalanma,
Üniversal kullan›m imkan›,
Düflük masraf, basit montaj, seyrek bak›m,
Korozyona karfl› mukavemet,
Kirlenmeden etkilenmemek,
Donmaya karfl› emniyet,
Su çekici darbelerine dayan›kl›l›k,
Uzun ömür.
3.5.3. Ekonomik de¤erlendirme
a) ‹yi bir kondenstopun ekonomikli¤inin
belirlenmesinde, al›fl fiyat›n›n, kendisinden
elde edilecek maddi kazançlar›n yan›nda,
genellikle küçük bir pay› vard›r.
b) Bozuk ve görevini yapmayan bir kondenstop iflletme için büyük bir masraf kap›s›d›r.
Örnek:
10 bar buhar›n kullan›ld›¤› bir hatta, en küçük
anma çapl› (1/2”) ve 3 mm geçifl delikli bir
kondenstop taze buhar kaç›rd›¤›nda,
kaybedilen buhar yaklafl›k 15 ton fuel oil’e
mal olmaktad›r. Bunun tutar› yaklafl›k, 15
ton x 250 E / ton = 3.750 E olup, iyi bir
kondenstop fiyat›n›n nerede ise 10 kat›
anlam›na gelmektedir. (1 ton buhar›n üretim
maliyeti yaklafl›k 20E olarak hesap edilebilir).
c) Baz› kondenstop tipleri için, düflük kalitede
üretim ve çal›flma prensibine ba¤l› buhar
kay›plar›, duruma göre k›sa iflletme süreleri
sonunda bile, kondenstop bedelini aflan
masraflara yol açar.
d) Baz› iflletme flartlar›nda kondenstop
yard›m›yla ›s›tma yüzeyinde kondens ›s›s›n›n
kullan›lmas› belirgin bir ›s› ekonomisi sa¤lar.
e) D›flar›da bulunan kondenstop ve kondens
tesisatlar›n›n donmas› önemli imalat
aksamalar›na yol açabilir. Bunun önlemi
al›nmal›d›r.
f) Ucuz, tamir edilemeyen tip bir kondenstopun kullan›lmas›, uzun vadede, biraz daha
pahal› ama sökülebilen ve tamir edilebilen
tip bir kondenstopa oranla daha büyük
masraflara yol açabilir.
g) Mümkün oldu¤u kadar az, fakat iflletmeye
göre üniversal amaçl› say›labilecek bir kondenstop tipinin kullan›lmas›, daha basit stok
kontrolü ve bak›m personelinin tip üzerinde
uzmanlaflmas› sebebi ile tamir ifllemlerindeki
çabuk teflhis ve baflar› sayesinde maliyet
düflürücü bir unsur olacakt›r.
h) Hava atma kabiliyeti kötü bir kondenstop,
uzun ›s›tma süreleri veya fire art›fl› gibi
olumsuzluklara sebep olabilir.

3.5.4. Kondenstop tipleri
a) Termostatik Kondenstoplar
Bir buharlaflma termostat› olan kapsül
eleman›, kondens suyu tahliyesini, buhar
s›cakl›¤›na ba¤l› olarak yapar. Kumanda
karakteristi¤i pratikte doymufl buhar e¤risine
benzerdir.
b) fiamand›ral› Kondenstoplar
Kondens suyu ak›fl›n›n kontrolü, flamand›ral›
bir kumanda ile tahrik edilen bir kapatma
düzeni ile yap›l›r. Kondens suyu gecikme
olmaks›z›n tahliye olur. Çal›flmas›, kondens
suyu s›cakl›¤›, karfl› bas›nç ve bas›nç
dalgalanmalar›ndan etkilenmez. Çal›flma
prensipleri sayesinde bu s›n›f, nerede ise her
türlü tahliye ifllemi için uygundur.
c) Termodinamik Kondenstoplar
Hareketli tek parças› vard›r. Disk fleklindeki
bu parça kapatma organ› olarak görev yapar.
Çal›flma prensibine gelince, kondenstop
Bernoulli Kanunu’na göre kapatma diski ve
geçifl a¤z› aras›ndaki bas›nç - s›cakl›k iliflkisine ba¤l› olarak çal›fl›r. Bu kanuna göre
kondenstopta diskin üzerine etki eden
kuvvetler, kondens suyu geçifline müsaade
ederek, buhar ak›fl›n› engellerler.
d) Ters Koval› Kondenstoplar
Küçükten, orta miktarlara kadar kondens
suyu için düflünülmüfltür. Kondens suyu
ç›k›fl›n›n kontrolü, ters kova fleklinde bir
kapatma eleman› ile yap›l›r. Kova içindeki
buhar (gaz) -kondens suyu oran›na göre üstte
kapatma konumunda (Buhar miktar›n›n kova
içinde fazla olmas› durumunda itme kuvveti
a¤›r basar) veya altta açma konumunda (kova
içinde kondens suyu oran›n›n fazla olmas›
durumunda a¤›rl›k kuvveti etkin olur) çal›fl›r.
4. Kondens Toplama Tesisat›
4.1. Genel notlar
1. Kondens suyunun, buhar kullanma noktas›ndan sonra rahat akabilmesi için borular
kondens tanklar›na do¤ru, afla¤›ya e¤im
verilmifl olarak döflenmelidir.
2. Kondenstopun kondensi tahliye edebilmesi
için girifl ve ç›k›fllar› aras›nda bir bas›nç fark›
olmas› gereklidir.
3. Kondenstop sonras›ndaki kondens hatt›nda
ise bas›nç düflmesi ile oluflan flafl buhar›n
göz önüne al›nmas› gerekmektedir. Çok
düflük bas›nç farklar›nda bile, kondens
pratikte kaynama noktas›nda tahliye edildi¤i
için, oluflan flafl buhar, s›v› kondensin
hacminin çok üstünde bir hacim oluflturur.
(Örne¤in: 1,5 bar’dan 1 bar’a genleflmede
hacim yaklafl›k 14 kat artar). Flafl buhar
h›z›n›n 15 m / sn. kabul edilmesi ile
bulunacak kondens boru çap›, kondenstop
anma ölçüsünden büyük olabilir. Buna dikkat
edilmedi¤i takdirde, kondens- flafl buhar
kar›fl›m›n›n yarataca¤› karfl› bas›nç, sistemin
verimli çal›flmas›n› engeller.
4. Kondens suyu, kondenstop ç›k›fl›ndan
daha yüksekte bulunan bir hatta yükseltilirse,
bas›nç fark› her 7 m. etkin yükseklik için
yaklafl›k 1 bar düfler. Kondens tahliye hat-

lar›nda bu muhakkak göz önüne al›nmal› ve
gerekirse elektrik motorlu pompalar›n
kullan›ld›¤› ara kondens tanklar› veya itme
gücünün buhar veya hava ile sa¤land›¤›
kondens pompalar› kullan›lmal›d›r. Hatlarda
tahliye edilemeyen kondens verimsiz çal›flma,
hatta sistemin hiç çal›flmamas›, kondens
hatlar›nda çürüme olabilir.
5. Kondens suyunun kondenstop önünde
yükseltilmesi gerekti¤inde, sönümleme
kaplar› kullanmak gibi özel önlemler
al›nmal›d›r.
6. Kondenstop ç›k›fl›ndaki borular, çürük
buhar oluflmas› sebebi ile karfl› bas›nc›n afl›r›
yükselmesini önleyecek flekilde yeteri
büyüklükte ölçülendirilmelidir.
7. Kondens suyu mümkün oldu¤unca
toplanmal› ve tekrar de¤erlendirilmelidir.
8. Her bir eflanjör veya ›s›tma cihaz›nda
kondens suyunu teker teker tahliye etmek
daha uygundur. Teker teker su alma ifllemi,
kondens suyu tahliyesinin birikmesiz yap›labilmesini sa¤lar. Buhar taraf›nda ayar yapmak mümkündür. Is›tma yüzeylerinde su çekici darbeleri ve kondens suyu y›¤›lmas› önlenmelidir. ‹lave olarak monte edilen çekvalfler, buhar ak›fl›n›n fazla k›s›lmas› veya
kesilmesi durumunda kondens suyunun tesisata geri akmas›n› önlerler. Kondenstoplar›n yerlefltirilen kontrol cihazlar›
ile kontrolü, taze buhar kaça¤›n›n veya
kondens y›¤›lmas›n›n tespiti ve kay›plar›n
önlenmesi aç›s›ndan önem tafl›rlar.
Birden fazla cihazda oluflan kondensin, tek
bir kondenstop ile tahliye edildi¤i, toplu su
alma ifllemi tavsiye edilmez. Buhar tesisat›ndaki borular, armatürler vb. farkl› noktalarda,
farkl› bas›nçlar›n oluflmas›na sebebiyet verirler ve ›s›tma yüzeyleri burada kondens taraf›nda k›sa devre olmufl durumdad›r. Karfl›l›kl›
etkileflme, kondens suyu birikimi ve su çekici
darbeleri önlenemeyen sonuçlard›r.
9. Kondens suyu birikimi (avantaj ve
dezavantajlar›).
a) Is›tma yüzeylerinde kondens suyu birikimi
normalde ›s›tma gücünün düflmesine ve koç
darbelerinin oluflmas›na sebep olur.
b) Baz› durumlarda (hat ›s›tmas› vb.), s›cakl›k
ve genel flartlar uygun olursa, ›s›tma yüzeyinde kondens suyu birikimi, ilave bir ›s›
kayna¤› do¤urmaktad›r. Burada dikkat
edilmesi gereken fley, ›s›tma yüzeyinde
kondens suyu birikiminin koç darbelerine
yol açabildi¤idir. Kondens birikmesine
müsaade edilen bu tür hallerde, düflük
derecelerde açan termostatik kondenstoplar
kullan›l›r.
10. De¤iflik iflletme bas›nc›nda çal›flan
cihazlar›n kondens sular›n›n da ortak bir
toplama tesisat› ile de¤il, aksine ayr› olarak
depoya iletilmesi gerekmektedir. Kondens
suyu ayr› hatlarda toplama kab›na gitti¤i
zaman, koç darbeleri önlenmifl olur.

11. Kondenstop ç›k›fl›nda oluflan çürük
buhar›n kazan›lmas› için, çürük buharla
kar›fl›k kondens suyu su seviyesinin alt›ndan
besi suyu deposuna verilebilir. Kondens suyu
depoya girifl borusunun üzerine küçük delikler açarak büyük kabarc›klar›n oluflmas›,
ayr›ca kondens hatt›n›n deponun üstünden
girmesi ile de sisteme geri dönüfl önlenir.
4.2. Kapal› Kondens Sistemleri
Kondens hatlar›n›n atmosfere aç›k kondens
tanklar›na toplanmas› s›ras›nda, kondens
s›cakl›¤› atmosfer bas›nc›nda doymufl buhar
s›cakl›¤› olan 100 °C’nin alt›na iner, oluflan
flafl buhar›n bir k›sm› atmosfere uçar. Bu
kay›plar› önlemek için, kondens sistemleri
atmosfere kapal› hale getirilerek, kondens
atmosfer bas›nc›n›n üstünde tutulabildi¤i en
yüksek bas›nca kadar ara kapal› kondens
tanklar›nda genlefltirilir ve genleflti¤i bu
bas›nc›n doymufl buhar s›cakl›¤›na çok yak›n
bir s›cakl›kta, elektrik motorlu veya motorsuz
buharla çal›flan kondens pompalar›n›n
yard›m› ile kapal› ana kondens tank›na
ulaflt›r›l›r. Böylece, kondensi 100 °C’nin
alt›na so¤utup, tekrar ›s›tmak için harcanan
enerjiden, hem de kaybolan flafl buhar için
harcanm›fl enerjiden tasarruf edilir. Kondens
s›cakl›¤› 103 °C’nin alt›na inmedi¤i için
degazörde oksijen giderme masraflar› da
azal›r.
Örnek:
Yukar›da verilen örnekteki kazan›m›zda,
kondensin aç›k kondens tanklar›nda 0 bar
gösterge bas›nc› yerine, kapal› ara kondens
tanklar›nda 1,5 bar gösterge bas›nc›na
genleflti¤ini varsayal›m.
1,5 bar için doymufl buhar s›cakl›¤›: 127 °C
Kapal› kondens tank›na su dönüfl s›cakl›¤›
125 °C
Aç›k kondens tanklar› için tanktaki su
s›cakl›¤› ≈ 95 °C
Kazan›lan DT = 30 °C ve 7.000 kg / saat
kapasite için suyun entalpi fark›:
1 kcal x kg / °C x 7.000 kg / saat x 30 °C =
210.000 kcal / saat
Atmosfere aç›k kondens tanklar›ndan
atmosfere kaçan buhar oran› (iflletmeye göre
% 3 –10 aras›nda de¤ifliklik göstermektedir)
≈%3
Kaçan buhar miktar› ≈ 7.000 x 0,03 = 210
kg / saat
Hesaplanan miktar için kimyasal+ su maliyeti
≈ 210 x 0,002 E = 0,42 E / saat
Hesaplanan miktar su için 20 °C’den, 120
°C’ye (DT = 100 °C) ›s›tma enerjisi ≈ 1 x
210 x 100 = 21.000 kcal
Toplam enerji tasarrufu = 210.000 + 21.000
= 231.000 kcal / saat
Bu enerji karfl›l›¤› yap›lacak yak›t tasarrufu
= 231.000 / (10.000 x 0,85) = 27 kg / saat
Y›ll›k parasal tasarruf = (27 x 24 x 300) /

1.000 x 250 = 48.600 E / y›l
Kapal› kondens sistemlerinde, karfl› bas›nç
artaca¤› için, kondenstoplar›n tahliye
kapasitelerinin düflece¤ini göz önüne alarak,
kondestoplar için tasarlanan yeni fark bas›nca
göre seçim yap›lmal›d›r.
4.3. Flafl Buhar Tanklar›
Sürekli yüzey blöfü ile ilgili (2.4.1.) verdi¤imiz örnekte görülece¤i gibi, kondenstoplardan tahliye olmufl kondensin flafl
buhar tanklar›nda genlefltirilerek, düflük bas›nç tüketim noktalar›nda kullan›lmas›, iflletmeye küçümsenmeyecek tasarruf sa¤layacakt›r. ‹flletme, efl bas›nç tüketim noktalar›n›n
birlikte düflünüldü¤ü gruplara ayr›l›r. Aralar›nda 3-5 bar fark bulunan gruplar, biri birini destekleyebilir. 10 bar’ a kadar bas›nçlarda, 3-4 bar fark ile, tahliye olan kondensin
yaklafl›k olarak % 5’i flafl buhar faz›na geçer.
Bu buhar ile an›lan bas›nç grubunu desteklemek, bazen ihtiyac›n tamam›n› karfl›lamak
mümkün olmaktad›r.
5. Kaynaklar
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ÖZET
Klima sistemlerinin binalarda yayg›n
olarak kullan›lmaya bafllamas› ile birlikte
binalar›n enerji maliyetlerinde de önemli
art›fllar olmufltur. Dünyan›n mevcut enerji
rezervlerindeki azalma ve enerji üretiminin sebep oldu¤u çevre kirlili¤i enerji
kullan›m›n›n kontrol alt›na al›nmas›
gereklili¤ini de do¤urmufltur. Enerji kullan›m›n›n kontrol alt›na al›nmas› gereklili¤i de ›s› geri kazan›m sistemlerine olan
ihtiyac› art›rm›flt›r. Geliflen teknoloji daha
yüksek verimli ›s› geri kazan›m sistemlerinin tasarlanmas›n› sa¤lam›flt›r. ‹leri
teknoloji ürünü ›s› geri kazan›m sistemleri
binalarda enerji maliyetlerinin azalt›lmas›nda büyük faydalar sa¤lamaktad›r.

Air To Air Heat Recovery Systems
ABSTRACT
The usage of HVAC systems increase the
energy costs of the buildings. Decrease in
the world energy reserves and the
enviromental pollution caused by the
energy production give the necessity that
energy usage must be under control. The
energy usage which have to be controlled
increase the need of heat recovery systems.
Developing technology provide the design
of high efficiency heat recovery systems.
The energy costs of the buildings decrease
by the usage of high efficiency heat
recovery systems.
1. Girifl
Is› geri kazan›m sistemleri enerjiden tasarruf
etmek, dolay›s› ile de iflletme maliyetlerini
azaltmak için kullan›lan sistemlerdir. Günümüzde azalan do¤al kaynaklar ve artan
çevre kirlili¤i enerji üretimini daha zor hale
getirmekte, dolay›s› ile de enerji maliyetleri
her geçen gün artmaktad›r. Enerji maliyetlerindeki art›fl ›s› geri kazan›m sistemlerine
olan ihtiyac› art›rmaktad›r. Bu ihtiyaçlardaki
art›fl da yeni ve daha geliflmifl ›s› geri kazan›m
cihazlar›n›n gelifltirilmesini sa¤lamaktad›r.
Konfor uygulamalar›nda, havadan havaya
›s› geri kazan›m›; plakal› ›s› geri kazan›m
cihazlar›, tamburlu ›s› geri kazan›m cihaz-
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lar›, bataryal› ›s› geri kazan›m cihazlar›,
heat pipe tipi ›s› geri kazan›m cihazlar› ile
gerçeklefltirilebilir. Konfor uygulamalar›nda
kullan›lan ›s› geri kazan›m cihazlar›, ›s›tma
sezonunda d›fl havan›n entalpisini artt›r›rken
so¤utma sezonunda d›fl havan›n entalpisini
azalt›rlar. Bu ifllemi mahalden egzost edilen
havan›n enerjisini taze havaya transfer ederek
yaparlar. Is› geri kazan›m cihazlar›, duyulur
›s› cihazlar› (sadece duyulur enerjiyi yani
s›cakl›¤› transfer eden cihazlar) veya toplam
›s› cihazlar› (duyulur enerjiyi ve gizli enerjiyi
yani s›cakl›¤› ve nemi transfer eden cihazlar)
olarak birbirinden ayr›l›rlar.
2. Is› Geri Kazan›m Ekipmanlar›n›n
‹lk Yat›r›m ve ‹flletme Ekonomisine
Etkileri
Is› geri kazan›m sistemlerinin binalar›n ilk
yat›r›m masraflar›n› ve enerji maliyetlerini
azaltabilmesi için tasar›m aflamas›nda afla¤›da
belirtilenlerin göz önüne al›nmas› gerekmektedir :
• Birbirinden farkl› bütün ›s› geri kazan›m
sistemlerinin ve cihazlar›n›n projeye teknik
uygunlu¤u gözden geçirilmelidir,
• Projeye göre uygulanmas› mümkün olan
her sistemin ilk yat›r›m ve enerji maliyetleri
hesaplanmal›d›r,
• Is› geri kazan›m cihazlar›n›n kullan›m›
yüzünden daha büyük fan, motor vb.
kullan›m›n›n ilk yat›r›m maliyetlerine
getirece¤i ilave art›fllar hesaplanmal›d›r,
• Kullan›lacak olan daha küçük so¤utma
makinalar›, ›s› eflanjörleri, pompalar vb.’nin
sa¤layaca¤› ilk yat›r›m maliyetindeki
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düflüfller hesaplanmal›d›r,
• Cihazlar›n amortisman süreleri ve daha az
ana para kullan›m›n›n getirece¤i finansal
avantajlar hesaplanmal›d›r,
• Kazan›lan enerjinin getirece¤i avantajlar
gözönüne al›nmal›d›r,
• Is› geri kazan›m cihazlar›n›n kullan›m›
sebebi ile artacak olan bak›m masraflar›
da hesaplanmal›d›r,
• ‹lave olarak ›s› geri kazan›m cihazlar›n›n
sisteme getirece¤i kompleks yap›n›n
kalifiye iflletme personeli ihtiyac› do¤uraca¤› da düflünülmelidir.
Bütün yukar›da belirtilen faktörler gözönüne
al›nd›ktan sonra bilinmelidir ki; binalarda
kullan›lan ›s› geri kazan›m sistemlerinin
verimlili¤i (yani kazan›lan enerji miktar›)
artt›kça enerji maliyetleri azalmakta ancak
ilk yat›r›m maliyetleri artmaktad›r.Dolay›s›
ile binalarda kullan›lacak olan ›s› geri kazan›m sistemleri belirlenirken yukar›da belirtilen e¤ri gözönüne al›narak optimum sistem
tercih edilmelidir.
Yukar›daki e¤rideki sembollerin tan›mlar›
afla¤›da belirtildi¤i gibidir :
C ‹lk yat›rm maliyeti,
φh Kazan›lan ›s› geri kazan›m enerjisi,
1 ‹lk yat›r›m maliyeti e¤risi,
2 Enerji harcamalar› e¤risi,
3 Toplam maliyet e¤risi,
4 Optimum maliyet/harcamalar e¤risi
E¤riden de görülebilece¤i çok verimli bir
sistemin kullan›m› her zaman en optimum
sonucu vermemektedir. Is› geri kazan›m sistemlerinin tercihinde dikkat edilmesi

gerekli olan bir di¤er faktör de ›s› geri kazan›m sistemlerinin bina içerisinde kaplayaca¤›
aland›r. Bu sistemlerin kullan›ld›¤› binalarda
sistemlerin fiziksel boyutlar› yüzünden bina
içerisinde daha büyük tesisat mahallerine ihtiyaç duyulmaktad›r. Is› geri kazan›m sitelerinin kullan›m› neticesinde artan statik bas›nc› yenmek için daha büyük fan ve fan motorlar›na ihtiyaç duyuldu¤u, hava s›cakl›klar›n›n eksi de¤erlere düfltü¤ü baz› so¤uk
iklimlerde donmaya karfl› korunma sa¤layabilmek için taze havan›n ›s› geri kazan›m
sistemine girmeden önce ›s›t›lmas› gerekti¤i
de ilk yat›r›m ve enerji maliyetleri hesaplar›nda dikkate al›nmal›d›r. Bu sistemlerin
kullan›m› ile otomatik kontrol maliyetlerinin
de artaca¤› düflünülmelidir.
3. Havadan Havaya Is› Geri Kazan›m
Sistemlerinin Teknik Özellikleri
‹deal bir havadan havaya ›s› geri kazan›m
sistemi, iki hava aras›nda ›s› transferini mümkün olan en verimli flekilde yapabilmeli, iki
hava aras›nda mümkünse nem transferi yaparak ›s› geri kazan›m verimini art›rabilmeli,
iki havan›n birbirine kar›flmas›n› mümkün
oldu¤unca önleyebilmelidir. Is› geri kazan›m
sistemlerinden öncelikle beklenen at›k ›s›n›n
geri kazan›lmas›d›r. Nemin geri kazan›lmas›
ikinci öncelikli bir beklentidir. Nemin geri
kazan›m› sistemin verimini artt›rd›¤› için
tercih edilir. S›cak ve nemli bir iklimde
kullan›lan bir ›s› geri kazan›m sistemini örnek
olarak alacak olursak; flayet ›s› geri kazan›m
cihaz› sadece ›s›y› geri kazanan ve nemi geri
kazanmayan bir sistem ise, eflanjörden geçen
taze hava iç havadan al›nan enerji ile belirli
bir miktarda so¤utulacakt›r. Ancak ›s› geri
kazan›m süresince d›fl havadaki nem al›nmad›¤› için içeride konforsuz bir ortam yaratmamak için ilave bir proses ile d›fl havan›n
nemi al›nmal›d›r. Nemin al›nabilmesi için
de ciddi bir enerjiye ihtiyaç duyulacakt›r.
Di¤er taraftan flayet ›s› geri kazan›m sistemi
hem ›s›y› hem de nemi transfer edebilecek
özellikte olsayd›, bu durumda yüksek s›cakl›k
ve nemdeki d›fl hava eflanjörden geçerken
s›cakl›k ve nemini düflük s›cakl›k ve nemdeki
egzost havas›na transfer edecek ve böylece
›s› eflanjöründen geçen taze havan›n mahalde
istenilen konforu sa¤layabilmesi için gerekli
olan ilave enerji ihtiyac› daha az olacakt›r.
4. Enerji Transfer Metodlar›
Hem ›s›y› hem de nemi transfer edebilen iki
tip havadan havaya ›s› eflanjörü bulunmaktad›r. Bunlardan bir tanesi ›s› tamburu (Heat
Wheel) veya enerji tamburu (Energy Wheel)

olarak bilinen dönen enerji tamburu’dur
(Rotating Energy Wheel Regenerator). Bir
di¤eri ise geçiflli duvarl› düz plakal›
recuperator’dür (Permeable-Walled Flat Plate
Recuperator).
Yapt›klar› ifllem sonuçta ayn› olmakla beraber
her iki sistemin ›s› transfer mekanizmalar›
birbirlerinden oldukça farkl›d›r.
Is› tamburlar›nda, tambur yüzeyine kaplanm›fl
olan film tabakas›, tambur yüksek neme sahip
havan›n bulundu¤u k›s›mdan geçerken hava
içerisindeki nemi absorbe eder. Nemi absorbe
eden tambur düflük neme sahip havan›n
bulundu¤u k›s›mdan geçerken film tabakas›
taraf›ndan absorbe edilen nem kendini b›rak›r
ve düflük nemli havaya transfer olur.
Nem transfer edebilme özelli¤ine sahip
recuperator cihazlar›nda ise, recuperatorun
plakalar› su buhar›n›n geçifline izin veren
özel bir malzemeden imal edilmifltir. Is›
transferi yap›lacak iki havan›n içerisinde yer
alan su buhar›n›n bas›nçlar› birbirinden farkl›
ise nem transferi gerçekleflir.
Is› ve nemi transfer etme özelli¤ine sahip ›s›
tamburlar› ve recuperatorlar ayn› zamanda
havay› ve di¤er gazlar› da geçirme riski olan
cihazlard›r. Günümüzdeki geliflmifl microporous film teknolojisi ile bu cihazlarda hava
ve gaz kaçaklar› nerede ise tamamen
engellenmifl ve yüksek teknoloji film tabakas›
ile sadece su buhar›n›n geçifline imkan tan›yan cihazlar üretilebilmifltir. Teknolojideki
geliflmeler, gelecekte nem transferine olanak
sa¤layan recuperator cihazlar›n›n kullan›lmas›n›n daha yayg›n hale gelece¤ini
göstermektedir.
5. Is› Geri Kazan›m Sistemlerinin
Performanslar›
Su buhar›n›n bas›nç farkl›l›klar›, ›s› transfer
yüzey alan›, ›s› eflanjörü üzerindeki havan›n
h›z›, hava ak›fl flekilleri veya geometrik
konfigürasyon, üfleme ve egzoz havas›
debileri, donma korumas› metotlar› havadan
havaya ›s› transferi yapan cihazlar›n performans›n› etkileyen de¤iflkenlerdir. Cihazlar›n
performanslar›n› etkileyen bu de¤iflkenlerin
d›fl›nda cihazlar›n verimlilikleri de afla¤›da
belirtilen de¤erlerin ölçümleri ile belirlenebilmektedir.
• Duyulur enerji transferi yani sadece
s›cakl›k transferi yapabilen cihazlarda kuru
termometre s›cakl›¤›n›n ölçümü,
• Gizli enerji transferi yani nem transferi

yapabilen cihazlarda nem oran›n›n ölçümü,
• Toplam enerji transferi yani hem s›cakl›k
hem de nem transferi yapabilen cihazlarda
entalpi ölçümü.
Cihazlar›n performans›n› etkileyen de¤iflkenleri ve cihazlar›n verimlilik ölçümlerinde
hangi verilerin kullan›ld›¤›n› saptad›ktan
sonra cihazlar›n enerji transfer oranlar›n›n
hangi faktörlere ba¤l› oldu¤unu da belirlemekte fayda vard›r.
‹klim flartlar›, paralel ak›fll› cihazlar›n
kullan›m›, ters ak›fll› cihazlar›n kullan›m›,
havan›n geçti¤i pasaj say›lar›, hatve aral›klar›
ve hatve malzemesi, iki havay› birbirinden
ay›ran malzemenin ›s›l geçirgenli¤i, iki havay›
birbirinden ay›ran malzemenin su buhar›
dahil çeflitli gazlar› geçirgenli¤i enerji
transferinde art›fl veya azalmaya sebep olur.
Binalarda yüksek performansl› ›s› geri
kazan›m sistemlerinin kurulmas›n› temin
etmek için proje safhas›nda bütün bu
belirtilenlerin gözönüne al›nmas›, sistemin
bu faktörler düflünülerek tasarlanmas› ve
hangi ›s› geri kazan›m sisteminin bina için
daha verimli olaca¤›n›n tespit edilmesi
gerekmektedir.
6. Is› Geri Kazan›m Ekipmanlar›nda
Kirlilik ve Filtrasyon
Is› eflanjörlerinin yüzeyinde oluflan kirlilik,
hava ak›fl›n›n önünde bir direnç oluflturaca¤›
için ›s› transfer katsay›s›n› düflürmekte ve
dolay›s› ile ›s› geri kazan›m sisteminin
performans›n› olumsuz etkilemektedir.
Kirlilik yüzünden artan direnç fanlar›n
çekece¤i gücü artt›rmakta ve hava debisinin
azalmas›na sebep olmaktad›r. Is› geri kazan›m
sisteminin performans›n› artt›rmak için
eflanjörlerin yüzeyi sürekli temiz tutulmal›d›r.
Bunu sa¤lamak amac› ile hem taze hava
taraf›na, hem de egzost havas› taraf›na
mutlaka filtre koymak gerekmektedir. Bu
filtreler sistemin verimini artt›raca¤› gibi
eflanjörlerin bak›m masraflar›n› da azalt›r.
7. Is› Geri Kazan›m Ekipmanlar›nda
Kaçaklar
Dönüfl havas› ile taze havan›n birbirine
kar›flmas›na sebep olan kaçaklar havadan
havaya ›s› geri kazan›m sistemlerinin
seçiminde önemli bir kriterdir. Dönüfl
havas›n›n taze havaya kar›flmas›n›n sak›ncal›
oldu¤u durumlarda seçilecek olan ›s› geri
kazan›m cihaz›n›n kaçak olmayacak özellikte
seçilmesi gerekmektedir. Is› geri kazan›m

sistemlerinde kaçaklar, ›s› eflanjörlerinin tip
ve tasar›mlar›na, iki hava aras›ndaki statik
bas›nç farkl›l›klar›na ve eflanjörün fiziksel
durumuna göre de¤ifliklik göstermektedir.
8. Is› Geri Kazan›m Ekipmanlar›nda
Yo¤uflma ve Donma
Kondenzasyon, buz oluflumu ve/veya donma,
›s› transfer yüzeylerinde gerçekleflmesi olas›
olan durumlard›r. K›fl uygulamalar›nda, s›cak
olan dönüfl havas› ile so¤uk olan taze hava
aras›nda ›s› transferi gerçekleflmeye bafllad›¤›nda, flayet dönüfl havas› çi¤ nokta s›cakl›¤›n›n alt›nda bir de¤ere so¤utulursa yo¤uflma gerçekleflir. Bu yo¤uflman›n sonucunda
ise ›s› transfer yüzeylerinde ›slakl›k oluflur.
fiayet ›s› transfer yüzeyinin s›cakl›¤› donma
s›cakl›¤›n›n alt›na inerse yo¤uflan su donmaya
bafllar. Bunun d›fl›nda dönüfl havas›
s›cakl›¤›n›n 0°C’nin alt›na inmesi de yüzeylerde donman›n bafllamas›na sebep olur. Donman›n hangi bölgelerde olaca¤›, yo¤uflma
oran›n›n ne kadar olaca¤› ve don miktar›n›n
ne kadar olaca¤›, donma flartlar›n›n süresine,
hava debilerinin oranlar›na, girifl hava
s›cakl›¤› ve nem miktar›na, ›s› eflanjörünün
yüzey s›cakl›¤›na, ›s› eflanjörünün verimlili¤ine, geometrisine, konfigürasyonuna ve
›s› transfer katsay›lar›na ba¤l›l›k gösterir.
Yo¤uflma, ›s› transfer oran›n› artt›ran ve
dolay›s› ile duyulur verimlili¤i artt›ran bir
olayd›r. Ayn› zamanda, hava geçifl aral›¤› az
olan ›s› eflanjörlerinde bas›nç kayb›n› da artt›r›r. Yo¤uflma ilk baflta ›s› transfer oran›n›
artt›r›rken donman›n oluflmaya bafllamas› ile
birlikte dönüfl havas›n›n geçifline engel oluflturur ve dolay›s› ile ›s› geri kazan›m verimlili¤ini düflürmeye bafllar. Baz› özel durumlarda dönüfl havas› taraf› (›s› tamburlu sistemlerde taze hava taraf› da) tamam› ile donar
ve hava geçifli engellenir. Ayr›ca su donunca
genleflece¤i için de ›s› geri kazan›m yüzeylerinde ciddi hasarlara sebep olabilir. Donma
oluflumunun sebep olabilece¤i olumsuz etkileri ortadan kald›rmak için donma olas›l›¤›
olan flartlarda çal›flan ›s› geri kazan›m sistemlerinde özel donma koruma önlemleri al›nmal›d›r.Taze havan›n ›s› eflanjörüne girifl
s›cakl›¤›n› artt›rmak için bir ön ›s›tma kullan›m› veya ›s› eflanjörünün verimlili¤ini azalt›c›
önlemler almak donma koruma önlemleri
aras›nda say›labilir.
Is› geri kazan›m eflanjörlerinin verimlili¤ini
kontrol etmek için, bataryal› ›s› geri kazan›m
sistemlerinde üç yollu vana kontrolü, plakal›
›s› geri kazan›m sistemlerinde taze hava bypass’›, tamburlu ›s› geri kazan›m sistemlerinde tambur h›z›n›n azalt›lmas›, heat pipe
tipi ›s› geri kazan›m sistemlerinde heat pipe

cihaz›n›n yatay ile olan aç›s›n›n de¤ifltirilmesi
uygulamalar› yap›labilir.
9. Is› Transfer Yüzeyindeki Hava
H›zlar›
Is› eflanjörlerinin yüzey hava h›zlar›
belirlenirken hava h›z›n›n ›s› geri kazan›m
performans›na etkisinden daha çok bas›nç
kayb›na olan etkisi gözönüne al›n›r. Hava
h›z› artarken ›s› geri kazan›m cihaz›n›n performans› da azal›r. Hava h›z›ndaki art›fl bas›nç
kayb›nda da art›fla neden olur. Bas›nç kayb›ndaki art›fl›n olumsuz etkileri performans›n
azal›fl›n›n olumsuz etkilerinden daha önemlidir. Düflük hava h›zlar›nda, bas›nç kay›plar›
daha az, verimler daha yüksek ve iflletme
maliyetleri daha düflük olur. Ancak düflük
hava h›zlar›nda seçilmifl bir ›s› geri kazan›m
sisteminde ilk yat›r›m maliyetleri daha yüksek
olacak ve cihazlar daha büyük seçildi¤i için
de cihaz yerleflimleri için daha büyük mahallere ihtiyaç duyulacakt›r.
10. Evaporative So¤utma
Bir su spreyinden geçen dönüfl havas›, suyu
doyma noktalar›na gelinceye kadar absorbe
eder. Su buharlafl›rken havan›n duyulur enerjisini absorbe eder ve havan›n s›cakl›¤› düfler.
Bu proses psikrometrik diyagramda sabit yafl
termometre s›cakl›¤› do¤rultusunda hareket
eden bir prosestir. Bu prosese bakt›¤›m›zda
havan›n entalpisinin nerede ise sabit oldu¤unu, nem miktar›n›n artt›¤›n› ve kuru termometre s›cakl›¤›n›n düfltü¤ünü görürüz. Bu
durumda, bir su spreyinden geçirilmifl olan
dönüfl havas›, havadan havaya ›s› eflanjörünün kullan›m› ile taze havan›n so¤utulmas›nda kullan›labilir. Evaporative so¤utma sistemi özellikle plakal› ›s› eflanjörü kullan›lan
›s› geri kazan›m sistemlerinde kullan›lan bir
yöntemdir. Bu sistem ile dönüfl havas› ve taze hava aras›ndaki s›cakl›k fark›n›n artt›r›lmas› sureti ile ›s› geri kazan›mdan kazan›lan enerji art›r›l›r. Ayr›ca, dönüfl havas› taraf›ndaki ›s› geri kazan›m yüzeyinin ›slak hale
getirilmesi ile de ›s› transfer katsay›s› art›r›lm›fl olur. Evaporative so¤utman›n kullan›ld›¤›
sistemlerde daha fazla ›s› geri kazan›m› sa¤land›¤› için ilave so¤utma ihtiyac› da azalm›fl olur. Bu durum so¤utma sistemlerinin
daha küçük seçilmesini, dolay›s› ile de daha
düflük ilk yat›r›m maliyetlerini ve daha az
so¤utma enerjisi kullan›m›n› sa¤lar.
11. Is› Geri Kazan›m Sistemlerinde
Kullan›lan Ekipmanlar›n Teknik
Mukayesesi
Is› geri kazan›m sistemlerinde kullan›lan her
bir ekipman›n tek tek anlat›m›na geçmeden
önce tam anlam› ile bir ›s› geri kazan›m

sistemi olmayan ancak enerjinin geri kazan›lmas›nda etkili ve ucuz bir yöntem olan dönüfl
havas›n›n taze hava ile kar›flt›r›lmas› metodunun da k›saca anlat›m›nda fayda vard›r.
Dönüfl havas›n›n klima santrallar›n›n kar›fl›m
hücrelerinde taze hava ile kar›flt›r›lmas›
ifllemi, havan›n flartland›r›lmas›ndan önce
yap›lmas› gereken bir ifllemdir. Kar›fl›m
iflleminin istenilen koflullarda yap›labilmesi
için servomotor kontrollu damperlerin
kullan›lmas› gerekmektedir. Dönüfl havas›n›n
kullan›m› ilk yat›r›m maliyetinde önemli
oranda azalmaya sebep olur. Düflük ilk yat›r›m maliyeti ve yüksek enerji geri kazan›m›
sayesinde mümkün olan her yerde kar›fl›m
havas› kullan›m› tercih edilmelidir. Dönüfl
havas›n›n geri kullan›m›n›n sa¤l›k ve güvenlik aç›s›ndan sak›ncal› oldu¤u yerlerde ise
bu sistem kullan›lmamal›d›r.
A. Plakal› Tip Is› Geri Kazan›m
Sistemleri
Plakal› tip ›s› geri kazan›m sistemleri a¤›rl›kl›
olarak duyulur ›s›y›, yo¤uflman›n oluflmas›
durumunda da gizli ›s›y› transfer ederler. Bu
tip ›s› eflanjörlerinde normal flartlarda nem
transferi söz konusu olmaz, dolay›s› ile bu
tip eflanjörlerin duyulur ›s› eflanjörleri oldu¤u
söylenebilir. Ancak, çok özel durumlarda ›s›
transfer yüzeyi olarak kullan›lan özel
malzemeler bu eflanjörlerin hem ›s›y› hem
de nemi, dolay›s› ile de toplam enerjiyi
transfer edebilme özelli¤ine sahip olmas›n›
sa¤larlar. Toplam enerjiyi transfer edebilmek
için kullan›lan ve su buhar›n›n transfer
edilmesine izin veren malzemeler özel
ifllemden geçirilmifl ka¤›t veya mikroporous
polimerik membran olabilir. Bu tip eflanjörlerde cam, alüminyum veya plastik malzemeden yap›lm›fl paslanmaya karfl› dayan›kl›
özel plakalar iki hava aras›nda ›s› transferinin
gerçekleflmesi için kullan›l›r. Plakal› ›s› geri
kazan›m cihazlar›nda iki havan›n ak›fl›
birbirlerine ters, paralel veya çapraz olabilir.
Bu tip eflanjörlerde dönüfl havas› ile taze
hava birbirlerine kar›flmaz. fiayet, eflanjörün
yüzeyindeki s›cakl›k dönüfl havas›n›n çi¤
nokta s›cakl›¤›n›n alt›nda ise dönüfl havas›
içinde yer alan su buhar› eflanjör yüzeyinde
yo¤uflur ve dönüfl havas›ndaki gizli ›s› da
taze havaya aktar›lm›fl olur. Bu tip uygulamalar ›slak uygulama olarak da geçer. Bir
uygulaman›n ›slak m› (yo¤uflmal›) yoksa
kuru mu (yo¤uflmas›z) olaca¤› iki hava
aras›ndaki nem miktar› farkl›l›¤›na (_x) ve
›s› eflanjörünün yap›s›na da ba¤l›d›r. Bu tip
eflanjörlerde ›s› transfer yüzey alan› ne kadar
büyükse geri kazan›lan enerji de o kadar
büyük olur. Dolay›s› ile optimum bir tasar›m

için ilk yat›r›m maliyetleri ve iflletme
maliyetlerinin mukayesesi önemlidir. Plakal›
tip ›s› geri kazan›m sistemlerinde %50 - %80
aras› ›s› geri kazan›labilir. Periyodik bak›mlar
d›fl›nda bu tip sistemlere bak›m yap›lmas›na
gerek yoktur. Kullan›lan plaka malzemelerinin özelli¤i korozyon oluflumuna engel
olmaktad›r. Plakalar›n afl›r› kirlenmesini
önlemek için dönüfl ve taze hava taraflar›nda
filtrelerin kullan›lmas›nda fayda vard›r. Is›
transfer oran›n› kontrol etmek için taze hava
veya dönüfl havas›n›n by-pass edilmesi
yöntemi uygulan›r. ‹ki hava aras›ndaki ›s›
transferini sabit bir plaka vas›tas› ile yapt›¤›
ve ›s›n›n transferi için ilave bir enerji
harcamad›¤› için (ak›flkan pompalanmas›,
tambur dönüflü vb.) hem duyulur hem de
toplam enerji transferinde oldukça ekonomik
bir çözüm sunar. Sistemin basitli¤i ve
hareketli parça bulunmamas› güvenilirli¤i
artt›r›r, cihaz›n uzun ömürlü olmas›n› sa¤lar.
Taze hava s›cakl›¤›n›n 0°C’nin alt›nda olmas›
durumunda flayet dönüfl havas›n›n çi¤ nokta
s›cakl›¤› daha yüksek bir de¤erde ise ›s›
eflanjörünün dönüfl havas› taraf›nda buzlanma
oluflur ve bu durumda hava debisinin
azalmas›na sebep olur. Bu durumun oluflmas›
donma koruma yöntemleri uygulanarak
önlenmelidir. fiayet dönüfl havas›n›n taze
hava ile kar›flt›r›lmas›nda bir mahsur yoksa
dönüfl havas› kar›flt›rma metodu ile donma
korumas› yap›labilir. Bu durum hem donmaya
karfl› önlem al›nmas›n› sa¤lar hem de geri
kazan›lan enerjide bir azalma olmaz. Dönüfl
havas›n›n ve taze havan›n birbirine
kar›flmas›n›n istenmedi¤i durumlarda donma
problemi taze havan›n bir ön ›s›t›c› ile
›s›t›lmas› yöntemi ile veya by-pass damperi
kullan›m› ile çözülebilir. Bu sistemde ›s› geri
kazan›m cihaz›n›n ç›k›fl›ndaki dönüfl havas›
s›cakl›¤› taze havan›n ›s› geri kazan›m
cihaz›ndan by-pass edilmesi sureti ile belirli
bir de¤erde tutulur. Ancak, bu tip donma
koruma önlemleri al›n›rken gerek taze
havan›n bir ön ›s›t›c› ile ›s›t›lmas› durumunda
gerekse de by-pass edilmesi durumunda taze
havan›n ›s›t›laca¤› minimum s›cakl›k de¤eri
ile dönüfl havas›n›n minimum s›cakl›k
de¤erleri her ›s› geri kazan›m imalatç›s›nda
farkl› olabilir. Minimum s›cakl›k de¤erleri
mutlaka tercih edilen imalatç›dan al›nmal›d›r.
Is› geri kazan›m cihaz›n›n en kritik bölgesine
don termostat› koymak sureti ile de donma
korumas› kontrol edilebilir. Bu tip donma
koruma önlemlerinin tek dezavantaj› donma
korumas›n›n devreye girdi¤i durumlarda ›s›
geri kazan›m verimlerinin düflmesidir.
B.Tamburlu Tip Is› Geri Kazan›m
Sistemleri
Tamburlu bir ›s› geri kazan›m cihaz› hava
geçifline izin veren bir malzemeden imal
edilmifl dönen bir tambura sahip bir cihazd›r.
Bu tip cihazlarda dönüfl havas› ve taze

havan›n herbiri tamburun kendi önlerine
gelen k›sm›ndan geçerler. Is› transferinin
yap›ld›¤›, hava geçifline izin veren malzeme
sadece duyulur ›s› transferini veya toplam
›s› transferini (duyulur ›s› ve gizli ›s›) yapacak
flekilde seçilebilir. Duyulur ›s› transferi, s›cak
havan›n ›s› transfer yüzeyini ›s›tmas› ve
tamburun dönerek so¤uk havan›n önüne
gelmesi ve ›s›nan yüzeyin so¤uk havay›
›s›tmas› ile gerçekleflir. Gizli ›s› transferi,
yüksek nem oran›na sahip havan›n
içerisindeki nemin ›s› transfer yüzeyinde
yo¤uflmas› ile gerçekleflir. Bu durumda nemli
hava kururken kuru hava nemlenir. Bu tip
›s› geri kazan›m cihazlar› yaklafl›k dakikada
5-10 devir dönerek egzost ve taze havan›n
önünden geçerler. Tamburlu ›s› geri kazan›m
cihazlar›nda tamburun dönerken tafl›ma
özelli¤i veya mekanik kaçak etkisi ile her
iki havan›n birbirine kar›flmas› mümkündür.
Mekanik kaçak oluflumu her iki havan›n
statik bas›nçlar›n›n birbirinden farkl› olmas›
durumunda gerçekleflir. Statik bas›nçlar›n
farkl› olmas› durumunda hava yüksek bas›nçl›
bölümden düflük bas›nçl› bölüme do¤ru
hareket eder. Uygulamalar›n bir k›sm›nda
dönüfl havas›n›n taze havaya kar›flmas›
problem olmayabilir. Ameliyathaneler,
laboratuarlar veya baz› temiz oda gibi kritik
uygulamalarda dönüfl havas›n›n taze havaya
kar›flmas›n› önlemek için özel önlemler
al›nmal›d›r. Tamburlu ›s› geri kazan›m
cihaz›n›n enerji geri kazan›m miktar›n›
kontrol etmek için genel olarak iki metod
kullan›l›r. Birinci metodda taze havan›n
tamburdan by-pass edilmesi sureti ile ›s› geri
kazan›m miktar› kontrol alt›nda tutulabilir.
Tamburun taze hava ç›k›fl noktas›na
yerlefltirilmifl olan bir s›cakl›k sensörü
arac›l›¤› ile kontrol edilen by-pass damperi
sayesinde istenilen miktarda taze hava
eflanjörden by-pass edilir. ‹kinci metodda ise
geri kazan›lan enerji miktar› tamburun dönüfl
h›z›n›n de¤ifltirilmesi ile kontrol edilir.
Tambur h›z› bir frekans inverter cihaz› ile
de¤ifltirilebilir. Tambur h›z›n›n artt›r›lmas›
›s› geri kazan›m verimlili¤ini de artt›r›r.
Ancak, bu h›z›n belirli bir üst limiti vard›r.
Bu üst limitin afl›lmas› durumunda tamburun
havay› tafl›ma miktar› artar bu da tercih edilen
bir durum de¤ildir. Dönüfl h›z› için belirlenen
üst limite kadar ›s› geri kazan›m miktar›
artarken üst limite ulafl›ld›ktan sonra
tamburun h›z›n›n artt›r›lmas› ›s› geri kazan›m
miktar›n› de¤ifltirmez. Plakal› tip ›s›
eflanjörlerinde oldu¤u gibi tamburlu tip ›s›
eflanjörlerinde de her imalatç›da farkl›l›k
gösterebilen bir donma s›cakl›k de¤eri vard›r.
Cihaz› donma riskinden korumak için taze
hava girifline bir elektrikli veya sulu ›s›t›c›
konulabilir ya da taze hava ile dönüfl
havas›n›n kar›flmas›nda engelleyici bir durum
yoksa kar›fl›m damperleri kullan›labilir.

C. Bataryal› Is› Geri Kazan›m Sistemleri (Run-Around Coil)
Bu sistem biri dönüfl havas› üzerinde, di¤eri
taze hava üzerinde bulunan iki bataryadan
oluflmaktad›r. Is› bir bataryadan di¤erine
su/glikol kar›fl›m› ile aktar›l›r. Su/glikol
kar›fl›m›n›n iki batarya aras›ndaki sirkülasyonu bir pompa ile sa¤lan›r. Geri kazan›lacak
olan ›s› miktar›n›n ihtiyaç duyulan de¤erde
olmas›n› temin etmek için üç yollu vana
kontrolu kullan›l›r. Bu vana taze havan›n
geçti¤i bataryaya yak›n konulmal›d›r. Do¤ru
bir glikol kar›fl›m› ve batarya malzemesi ile
yaklafl›k -45°C’deki s›cakl›klara kadar bu ›s›
geri kazan›m sistemi kullan›labilir. Bu
sistemde taze hava ve dönüfl havas›n›n
birbirleri ile kar›flma riski olmad›¤› için
hijyenik sistemlerde ve dönüfl havas›n›n taze
havaya kar›flmas›nda mahsur olan
uygulamalarda kullan›labilir. Standart klima
ve havaland›rma cihazlar›na rahatl›kla adapte
edilebildikleri için ilk yat›r›m maliyetleri
oldukça düflüktür. Ayr›ca, her iki batarya da
istenilen bir yere konulabilece¤i için yer
s›k›nt›s› olan uygulamalarda rahatl›kla kullan›labilir. Bu tip ›s› geri kazan›m sistemlerinde ›s›y› tafl›yan ak›flkan›n debisi art›r›l›p
hava debisi sabit tutulursa ›s› geri kazan›m
miktar› art›r›labilir. Bu art›fl belirli bir de¤ere
kadar olabilir, bu belirli de¤erden sonra ak›flkan›n debisi art›r›l›rsa da ›s› geri kazan›m
miktar› daha fazla artmaz. Is› geri kazan›m
yüzey alan› ne kadar büyük olursa ›s› geri
kazan›m miktar› da o kadar büyük olur.
Dönüfl havas› debisinin taze hava debisinden
fazla oldu¤u durumlarda da ›s› geri kazan›m
miktar› fazla olur. Su/glikol kar›fl›m›n›n
devresinde mutlaka kapal› genleflme tank›
kullan›lmal›d›r. Is› tarnsfer ak›flkan›n›n düflük
s›cakl›klarda olmas› durumunda dönüfl havas›
bataryas›n›n yüzey s›cakl›¤› 0°C’nin alt›na
düflebilir. Bu durumda dönüfl havas›n›n içerisindeki yo¤uflan su buhar› batarya yüzeyinde
donabilir. Hava geçifline direnç oluflturacak
ve bataryan›n y›pranmas›na sebep olacak
donmaya karfl› mutlaka önlem al›nmal›d›r.
Donma korumas›nda kullan›lan üç yollu kar›fl›m vanas› donmay› engellemek için s›cak
ak›flkan›n belirli bir k›sm›n›n so¤uk ak›flkan
ile kar›flt›r›lmas›n› ve ›s› transfer ak›flkan›n›n
s›cakl›¤›n›n donma olmas›na engel olacak
düzeyde tutulmas›n› sa¤lar. Sistemin çal›flmas› esnas›nda donma oluflumunda sadece
d›fl havan›n s›cakl›¤› de¤il dönüfl havas›
s›cakl›¤› ve ›s› geri kazan›m sistemi taraf›ndan
transfer edilen ›s› miktar› da belirleyicidir.
20°C dönüfl havas› s›cakl›¤›nda, ›s› geri
kazan›m oran› %50 olan bir sistemde

izin verilen minimum d›fl hava s›cakl›¤› de¤eri yaklafl›k -6.5°C’d›r. Is› geri kazan›m miktar›n›n kontrolu ve donma kontrolu bir öncelik
kontrolu vas›tas› ile kontrol edilmelidir. Böylece ›s› geri kazan›m miktar› kontrol edilirken donma kontrolu devreye girebilir ve önceli¤i
alabilir. Bu sistemler en az düzeyde bak›m ihtiyac›na sahip sistemlerdir, pompa ve üç yollu vana d›fl›nda hareketli parça bulunmamaktad›r.
Ancak, sistemin uzun ömürlü ve yüksek performansl› olmas›n› temin için her iki bataryan›n da girifline filtreler konulmal›, bu filtreler ve
bataryalar belirli aral›klarla temizlenmeli ve sistemdeki di¤er parçalar›n bak›mlar› yap›lmal›d›r. Ayr›ca belirli aral›klarla ›s› transfer ak›flkan›
(su/glikol kar›fl›m›) de¤ifltirilmelidir.
D. Heat Pipe Tipi Is› Geri Kazan›m Sistemleri
Bir heat pipe tipi ›s› geri kazan›m cihaz› d›flar›dan bak›ld›¤›nda sulu veya buharl› bir bataryaya benzer. Ancak, asl›nda bu batarya iki ks›mdan
oluflmaktad›r, bir k›sm› evaporatör, di¤er k›sm› ise kondenser özelli¤indedir. Bu sistemde s›cak hava, bataryan›n evaporatör k›sm›ndan
geçerken so¤uk hava kondenser k›sm›ndan geçmektedir. Heat pipe sistemi duyulur ›s› transferi sa¤layan bir sistemdir. Ancak, batarya
üzerindeki yo¤uflma gizli ›s› transferinin de oluflmas›n›, dolay›s› ile ›s› geri kazan›m performans›n›n daha yüksek olmas›n› sa¤lar. Bak›r
borular içerisinde freon bazl› bir so¤utucu ak›flkan bulunmaktad›r. S›cak hava evaporatör üzerinden geçerken so¤utucu ak›flkan›n buharlaflmas›n›
sa¤lar. Buharlaflan so¤utucu ak›flkan bas›nç fark› sayesinde cihaz›n kondenser bölümüne geçer ve so¤uk havan›n etkisi ile yo¤uflurken ortama gizli ›s› b›rak›r. Bu gizli ›s› taze havan›n ›s›t›lmas›n› sa¤lar. Yo¤uflan ak›flkan tekrar evaporatör k›sm›na geçerek buharlafl›r, böylece
çevrim tamamlanm›fl olur. Cihaz›n düfleye göre aç›l› bir konumda olmas› yo¤uflan ak›flkan›n evaporatör bölümüne daha kolay geçmesini
sa¤lar. Prosesin süreklili¤ini sa¤layacak miktarda her iki hava aras›nda s›cakl›k fark› olmas› durumunda, kapal› devre heat pipe sistemi,
so¤utucu ak›flkan›n devaml› olarak evaporasyon ve kondenzasyonu ile çal›flmas›na devam eder. Is› geri kazan›m kapasitesi tüp malzemesinin
çap›na, kullan›lan so¤utucu ak›flkan›n termodinamik özelli¤ine ve heat pipe cihaz›n›n aç›sal konumuna ba¤l› olarak de¤iflkenlik gösterir.
Kullan›lan bak›r boru miktar›n›n fazla olmas› sistem verimlili¤inin de fazla olmas›n› sa¤lar. %60 verimlili¤i olan bir heat pipe cihaz›n›n
bak›r boru miktar›n›n iki misli artt›r›lmas› ayn› cihaz›n verimlili¤ini %75’e ç›kar›r. 25 mm’lik iç çapa sahip bak›r borulardan oluflmufl bir
heat pipe cihaz›ndan al›nabilecek kapasite 16 mm’lik iç çapa sahip bak›r borulu bir cihaz›n yaklafl›k 2.5 misli daha fazlas›d›r. Kurulmufl
olan bir heat pipe cihaz›n›n kapasite kontrolu yatay ile olan aç›s›n›n de¤ifltirilmesi ile yap›l›r. Yaz sezonundan k›fl sezonuna veya k›fl sezonundan yaz sezonuna geçildi¤i durumlarda ›s› ak›fl›n›n yönünü de¤ifltirebilmek için cihaz›n aç›s›n›n de¤ifltirilmesi gerekmektedir.
12. Sonuç
Hem Dünyan›n hem de ülkemizin ekonomik s›k›nt›lar içinde bulundu¤u günümüzde enerjinin daha verimli kullan›m› için ›s› geri kazan›m
sistemlerinin mümkün olan her uygulamada kullan›lmas›nda büyük fayda vard›r. Is› geri kazan›m sistemlerinin kullan›m› ekonomi d›fl›nda
çevrenin de korunmas› için oldukça faydal› olacakt›r. Hangi ›s› geri kazan›m sisteminin tercih edilece¤i her uygulama için mutlaka incelenmeli,
bütün faktörler de¤erlendirerek projeye en uygun ›s› geri kazan›m sistemi seçilmelidir.
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