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Önsöz
Günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak enerji tüketimi de gittikçe artan bir ivme
kazanmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi ile ölçülmektedir.
Nüfus artışının ve buna paralel olarak geleneksel enerji kaynaklarının büyük bir hızla tükenmesi
toplumları bir yandan mevcut enerji potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanmaya iterken diğer yandan
da yeni enerji kaynakları bulmaya zorlamaktadır. Bunların yanısıra geleneksel enerji kaynaklarının Dünya
üzerindeki homojen olmayan dağılımı ve son yıllarda gelişen çevre bilinci; güneş, su ve rüzgar gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarından yeni teknolojiler geliştirerek daha fazla yararlanmayı gerekli
kılmaktadır.
Ülkemiz her ne kadar petrol ve doğalgaz gibi geleneksel enerji kaynakları bakımından zayıf kalsa da
yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça şanslı bir coğrafyada yer almaktadır. Nispeten yer altı ve
yer üstü kaynaklarımızın kısıtlılığı ve ülkemizin yağış rejimindeki düzensizlikler su kaynaklarımızın
elektrik üretiminde çok dikkatli bir şekilde kullanılmasını gerekli kılsa da özellikle güneş ve rüzgar
enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi üretimini tüm yurt çapında gerçekleştirmek mümkün
olabilecektir. Öte yandan diğer dünya ülkelerine bağımlılıktan kurtulmak ve arz güvenliği sağlamak için
elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakları zenginleştirmekte gerekir. Elinizdeki kitap enerji
analizindeki bilimsel temelleri tanımak, bu bilimsel temellerin ışığı altında enerji yönetimi açısından
öğrencilerimize yeni ufuklar açacaktır.
Ülkemizde üniversitelerde bulunan meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin elektrik
enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı konusunda direkt olarak yararlanabileceği yeterince Türkçe kaynak
bulunmamaktadır. Dolaysıyla önlisans programımız için hazırlanan bu kitap anılan eksikliği de tam
olarak giderecek yönde hazırlanmıştır.
Kitabınız, iletişim çağının bir gereği olarak konuları kendi başınıza çalışırken başvurabileceğiniz
internet kaynaklarını da içerecek şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca kitabınızdaki üniteler, verilen bilgilerin
pekiştirilmesi amacıyla çok sayıda grafik, şekil, örnek ve resimlerle de desteklenmiştir. Kitabınıza ait
içerikler; önlisans programımızda yer alan diğer derslerle ve kitabınızdaki üniteler birbirleriyle ilişkili
olduğundan, tekrara kaçmaması açısından mümkün olduğunca farklı noktalar üzerinde hazırlanmıştır. Bu
konularda daha fazla bilgi edinmek ve konuların iyi anlaşılması için, ilgili üniteleri tekrar gözden geçirip
programda yer alan diğer kitaplardan da temel bilgi seviyesinde yararlanabilirsiniz.
Büyük bir eksiliği gidermede katkıda bulunacağını düşündüğümüz bu kitabın hazırlanmasında emeği
geçen herkese teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz.

Editörler
Doç.Dr. Murat TANIŞLI
Prof.Dr. Yüksel ERGÜN

iv
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Amaçlarımız	
 	
 
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Genel olarak enerji ile ilgili tanım ve kavramları açıklamak,
Geleneksel enerji kaynakları ve kullanımına yönelik tanım ve kavramları açıklamak,
Yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanımına yönelik tanım ve kavramları açıklamak,
Enerji analizi ve yönetimi ile ilgili tanım ve kavramları açıklamak,
Enerji tasarrufu ve çevre ile ilgili tanım ve kavramları açıklamak,
Enerji üreten ve tüketen cihazlarla ilgili tanım ve kavramları açıklamak
için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
Enerji terminolojisi

Enerji analizi terminolojisi

Geleneksel enerji kaynakları terminolojisi

Enerji ve çevre terminolojisi
Enerji üreten ve tüketen cihazlar

Yenilenebilir enerji kaynakları terminolojisi

İçindekiler
v

Giriş

v

Enerji Terminolojisi İle İlgili Temel Kavramlar

v

Geleneksel Enerji Kaynakları Terminolojisi

v

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Terminolojisi

v

Enerji Analizi Terminolojisi

v

Enerji Ve Çevre Terminolojisi

v

Enerji Üreten Ve Tüketen Cihazlar

v

Özet

2

	
  

	
  

Enerji Terminolojisi
GİRİŞ
Bu bölüm, enerji kaynakları ve yönetimi programı içerisinde geçen enerji ile ilgili kavramları tanıtmak
amacıyla hazırlanmıştır. Enerji, enerji tasarrufu ve buna bağlı konulara girmeden önce bu alandaki
terminolojinin topluca verilmesi konulara hazırlık anlamında yararlı olacaktır. Bu anlamda öncelikle
enerji terminolojisi ile ilgili temel kavramlar verilmiştir. Geleneksel enerji kaynakları ve yenilenebilir
enerji kaynakları ile ilgili terminoloji verildikten sonra enerji analizi ve enerji üreten ve tüketen cihazlarla
ilgili terminoloji verilmiştir. Bu bölümde sadece çok sık rastlanan ve önemli gördüğümüz kavramlar
açıklanmıştır. Doğaldır ki bu kavramların dışında daha pek çok tanım ve kavram bulunmaktadır. Bu
kavramlar da ilgili ünitelerde tanıtılacaktır.

ENERJİ TERMİNOLOJİSİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Enerji terminolojisi ile ilgili temel kavramlar başlığı altında enerji, ekserji ve termodinamik yasaları yer
almaktadır.

Enerji ve İş
Enerji, genelde iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Max Planck, enerjiyi “bir sistemin
kendisi dışında etkinlik üretme yeteneği” olarak tanımlamaktadır. Sistem: İncelemek ve analiz edilmek
istenen kütle ve uzaydır. Sistemi çevreden ayıran yüzeye sistem sınırı denir. İş, kuvvetin bir yol boyunca
çalışması olarak tanımlanmakta ve

eşitliği ile hesaplanabilmektedir. Bu eşitlikte; W12, 1

noktasından 2 noktasına kadar gidilen yol boyunca yapılan iş (J); F uygulanan kuvvet (N) ve
2 noktaları arasındaki mesafe (m) olarak tanımlanmaktadır.

de 1 ve

Enerji Birimleri
Herhangi bir fiziksel büyüklük boyutları ile belirlenmektedir. Boyutlar ise birimlerle ölçülmektedir.
Enerjiyle ilgili kullanılan birimler ile bunlar arasındaki çevirme katsayıları, aşağıda topluca verilmiştir.
Yaygın olarak SI Birim Sistemi kullanılmaktadır. SI Birim Sistemi: 1960 yılında kabul edilmiş uluslar
arası birimler sistemi (Système International d'Unités) kelimesinin kısaltmasıdır. SI Birim Sisteminde de
standart önekler kullanılmaktadır.

Enerji Çeşitleri
Enerji farklı biçimlerde ortaya çıkabilir veya kullanılabilir. Bunlardan en yaygın olanları ısıl, mekanik,
kinetik, potansiyel, elektrik, manyetik, kimyasal, nükleer enerjidir. Bir sistem bir iş yaparken bunların bir
kısmını ya da tamamını kullanabilir. Sistemin sahip olduğu bu enerjilerin tümüne toplam enerji (E) denir.
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Bir sistemin birim kütle (m) ba!ına olan enerjisine ise özgül enerji (e) denir ve birimi kJ/kg’dır. Ya da
bir ba!ka de#i!le enerji özgül enerji ile kütlenin çarpımıdır.

Kütle, bir cisimdeki madde miktarının ölçüsüdür. Yer çekiminden etkilenmez. Birim zamandaki enerji
.

miktarı ( E ) ile gösterilir ve özgül enerji ile kütlesel debinin çarpımına e!ittir.

Birim zamandaki de#erlere ait semboller üzerinde nokta ile gösterilir. Bu zamana göre 1. türevinin
alındı#ını ifade eder (kütlesel debi (kg/s), hacimsel debi (m3/s), birim zamandaki enerji (kJ/s) gibi).
Ço#unlukla sistemler belirli bir süreçte sürekli aynı rejimde (sürekli akı!ta) çalı!ırlar. Bu sistemlerin
hesaplamalarında kütlesel debiden faydalanılır. Kütlesel debi, belirli bir kesitten birim zamanda geçen
kütle miktarıdır.
Belirli bir hız (V) ve kütle (m) ile hareket eden cisimlerin enerjisi vardır. Bir sistemin belirli bir
referans noktasına göre sahip oldu#u enerjiye kinetik enerji (KE) denir.

Yerçekimi (g) nedeniyle bir sistemin yüksekli#ine (z) ba#lı olarak sahip oldu#u enerjiye potansiyel
enerji denir.

Bir sistemin çözümünde sistemin bir dı! referans noktasına göre sahip oldu#u enerjiye makroskobik
enerjiler (kinetik enerji, potansiyel enerji gibi) denir. Sistemin moleküllerinin hareketi ve moleküler
yapısı ile ilgili enerjilere mikroskobik enerjiler denir. Mikroskobik enerjiler toplamına iç enerji (U) de
denir.
Temel olarak bu üç enerji çok yaygın olarak görülür. Dolayısıyla genel olarak sistemin toplam
enerjisini kinetik, potansiyel ve iç enerjiler toplamı !eklinde yazabiliriz.

Ekserji
Belirli bir haldeki sistemden elde edilebilecek kullanılabilir maksimum i!, ekserji olarak
tanımlanmaktadır. Bir sistemden elde edilebilecek en çok i!, sistem belli bir ba!langıç halinden tersinir bir
hal de#i!imi ile çevrenin bulundu#u hale (ölü hale) getirilirse elde edilir. Tersinir hal de#i!imi; bir yönde
gerçekle!tikten sonra, çevrede herhangi bir iz bırakmadan tersi yönde gerçekle!tirilebilen hal de#i!imidir.
Elde edilen bu i!e, kullanılabilirlik veya ekserji denir. Bu tanım, bir makinenin termodinamik yasalarına
ters dü!meden yapabilece#i i!in üst sınırını belirler. Bir sistemin toplam ekserjisi, kinetik, potansiyel, ısıl
ve kimyasal ekserjilerinin toplamına e!ittir.

Termodinamik Yasaları
Termodinamik yasaları, sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü yasalar olarak bilinmektedir. Bunlardan en
yaygın kullanılanları sıfırıncı, birinci ve ikinci yasalardır.
Sıfırıncı yasa, iki sistem üçüncü bir sistem ile ısıl dengede ise bu iki sistem de kendi aralarında ısıl
dengededir. Isı, her zaman yüksek sıcaklıktaki ortamda dü!ük sıcaklıktaki ortama geçer. Bir bardak çay
aldı#ınızı dü!ününüz. Çayın sıcaklı#ı yakla!ık olarak 70-80 °C’dir. Oda sıcaklı#ı ise yakla!ık olarak 2025 °C’dir. Bu durumda yapmı! oldu#umuz tanıma göre ısı yüksek sıcaklıktaki çaydan dü!ük sıcaklıktaki
odaya geçecektir. Bu ısı geçi!i, oda ile çayın e!it sıcaklı#a gelmesine kadar devam eder. Bir de çayın
içinde bulundu#u bir bardak (veya fincan) da var. Termodinami#in sıfırıncı yasasına göre iki cisim ya da
ortam birbiriyle ısıl dengede ise, bu iki ortam ya da cisim ile ısıl dengede olan üçüncü bir cisim de ısıl
4
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dengededir. Yani buna göre, çay ve oda ortamının aynı sıcaklıkta olması demek, çayın içerisinde
bulunduğu bardağın da aynı sıcaklıkta olması demektir.
Birinci yasa, enerjini korunumu yasası olarak bilinmekte olup, enerjinin var veya yok edilemeyeceğini
ancak bir biçimden diğer biçime dönüştürülebileceğini vurgulamaktadır. Birinci yasaya göre enerji biçim
değiştirebilir fakat asla yok olmaz. Aynı şekilde enerji hiçbir zaman yoktan var olamaz. Belirli bir
yükseklikte bulunan bir su kütlesi düşünün. Bu suyun yüksekliğinden dolayı sahip olduğu bir potansiyel
enerjisi vardır. Suyun sahip olduğu bu potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşerek suyun hızla akmasını
sağlar. Görüldüğü gibi suyun hala bir enerjisi vardır. Fakat potansiyel enerjisinin bir kısmı kinetik
enerjiye dönüşerek suyun akmasını sağlamıştır.
İkinci yasa için iki ayrı ifade verilmektedir. Bunlar Clasius ve Kelvin-Planck ifadeleridir. Clasius
ifadesi, ısı daima kendiliğinden yüksek sıcaklıklı kaynaktan düşük sıcaklıklı kaynağa gider. Diğer bir
ifade ile termodinamik bir çevrim gerçekleştirerek çalışan ve düşük sıcaklıktaki bir cisimden aldığı ısıyı
yüksek sıcaklıktaki cisme aktarmak dışında hiçbir enerji etkileşiminde bulunmayan bir makine tasarlamak
olanaksızdır.
Kelvin-Planck ifadesine göre; tek ısı kaynağı kullanarak bu ısı kaynağından aldığı ısının tamamını işe
çeviren bir makine yapmak olanaksızdır. Diğer bir deyişle % 100 verimli bir ısı makinesi yapmak
olanaksızdır. Isı makinesi; termodinamik çevrimlere göre, biri yüksek diğeri düşük sıcaklıktaki iki ısıl
enerji deposu arasında çalışan ve yüksek sıcaklıklı ısıl enerji deposundan ısıl enerji alıp düşük sıcaklıktaki
ısıl enerji deposuna ısıl enerji vererek iş üreten makinedir.

Isıl Verim
Isıl verim(η), bir ısı makinesinden alınan net işin bu işi elde edebilmek için sisteme verilen ısı enerjisine
oranı olarak tanımlanmaktadır:

𝐼𝑠ı𝑙  𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚 =

!"!!"!  !"#  İş
!"#$%"&  !"!  !"#$%&!

            𝜂 =

!!"#
!!"#$%"&

(1.6)

Net iş, bir ısı makinesine verilen ısıl enerji ile ısı makinesinden atılan ısıl enerji arasındaki fark olarak
tanımlanmaktadır.

Net iş = Verilen ısıl enerji − Çıkan ısıl enerji
Wnet = Qverilen − Qçıkan

(1.7)

Örnek 1. Bir ısı makinesinde, kazandan 50 MJ’lük ısı enerjisi alınmakta ve çevreye 20 MJ’lük ısı
atılmaktadır. Bu durumda ısı makinesinin ürettiği işi hesaplayınız.
Çözüm: Isı makinesi tarafından üretilen iş, net iştir. Öyleyse eşitlik (1.7) kullanılarak üretilen iş
bulunabilir.

Wnet = Qverilen − Qçıkan
Wnet = 50 − 20

	
  

Wnet = 30 MJ

Bir ısı makinesine 800 kJ ısıl enerji verilmektedir. Isı makinesi
tarafından çevreye atılan ısı 240 kJ ise üretilen işi bulunuz.
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Örnek 2: Örnek 1’de bahsedilen ısı makinesinin verimini hesaplayınız.
Çözüm: Sistemin verimini bulmak için eşitlik (1.6) kullanılır.

η=

Wnet
Qverilen

30
50
η = 0, 60 = % 60

η=

Yüksek sıcaklıklı ısı kaynağından 900 kcal ısı çeken ve düşük
sıcaklıktaki ısı kaynağına 270 kcal ısı atan bir ısı makinesinin verimi ne kadardır?

GELENEKSEL ENERJİ KAYNAKLARI TERMİNOLOJİSİ
Enerji kaynaklarını genelde iki ana başlık altında incelemek mümkündür. Birincisi yerin altında kalan
bitkilerin ve canlıların bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların, değişime uğraması ile
meydana gelen fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar, geleneksel enerji kaynakları kapsamında incelenmekte
olup, bunların her birisi için belirli ömür süreleri biçilmiştir. Bu yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıt başlıkları
altında incelenmiştir.

Günlük hayatınızı düşündüğünüzde en çok tercih edilen ve kullanılan
geleneksel enerji kaynakları nelerdir?

Yakıt
Fiziksel ve kimyasal yapısında bir değişim meydana geldiğinde enerji açığa çıkaran çeşitli maddelerin
genel adı yakıt olarak bilinmektedir. Yakıtların en önemli özelliklerinden biri de enerji üretebilmeleri için
depolanabilmeleri ve gerektiğinde bir iş üretebilmek için gereken enerji için kullanılabilmeleridir.
Yakıtların asıl maddesi hidrokarbonlardır. Yapısında yalnızca karbon ve hidrojen bulunduran kimyasal
bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Bu hidrokarbonların oksijen ile reaksiyonu sonucunda ısı açığa çıkar.

Yanma
Yanma, bir yakıt ile oksitleyicinin ekzotermik olarak tepkimesi olarak adlandırılmaktadır. ISO
(Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organisation for Standardization) anlamına gelmektedir)
tarafından yapılan tanımlamaya göre yanma, “genellikle alevlenme ve/veya ışıma ve/veya duman
eşliğinde bir maddenin ısı vererek oksijenle reaksiyonu” olarak ifade edilmektedir. Maddenin moleküler
yapısında elektronlar düzeyindeki değişikliklere kimyasal reaksiyon adı verilir. Reaksiyona girenlere
reaktant, reaksiyondan çıkanlara ise ürün denir.
Reaksiyon sonunda enerji açığa çıkan reaksiyonlara ekzotermik reaksiyon adı verilir. Reaksiyon
oluşması için çevreden enerji alınası gerekiyorsa bu tür reaksiyonlara ise endotermik reaksiyon adı verilir.
Bir reaksiyonda yakıtın tam olarak yakılması için gerekli minimum oksijen (ya da hava) ile yanma
olayına stokiometrik yanma ya da teorik yanma denir. Tam yanma için gerekli minimum hava miktarı
stokiometrik hava miktarı ya da teorik hava miktarı olarak adlandırılır. Yanma olayında her yakıcı
molekül ile her yanıcı molekülün birleşme ihtimali tam değildir. Teorik hava miktarı kullanılmış olsa bile
bu durumda tam yanma sağlanamayabilir. Buna eksik yanma denir. Yanma işlemlerinde, eksik yanmaya
neden olmamak için teorik hava miktarından daha fazla hava verilir. Verilen bu hava miktarına gerçek
hava miktarı denir. Bu durumda hava fazlalık katsayısı (λ),
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e!itli#i ile belirtilmektedir. Burada,

anlamını ta!ır.

Yakıtların Isıl De$erleri
Bir yakıtın birim miktarının yandı#ı zaman verdi#i ısı miktarına yakıtın ısıl de#eri denilmektedir. Bu
de#er sıvı ve katı yakıtlar için kJ/kg, gaz yakıtlar için kJ/Nm3 olarak verilmektedir. Yakıtın ısıl de#eri alt
ve üst ısıl de#er olarak iki kavramla anılmaktadır.
Üst ısıl de#er, yanma ürünlerindeki suyun sıvı halde bulundu#u zamandaki de#erini verir. Bu
durumda yanma sırasında buhar haline gelen su yo#u!urken bu ısısını geri vererek artı bir ısıl de#er
ortaya çıkarmaktadır.
Alt ısıl de#er, yanma sonucu ürünlerinde suyun gaz halinde oldu#u zamanki enerjisi söz konusudur.
Bu durumda yakıtın alt ısıl de#eri üst ısıl de#erden daha küçük bir de#ere sahiptir.

Katı Yakıtlar
Katı yakıt, do#al katı yakıt olarak adlandırılan fosil kömürlerdir. Kömür, olu!um devirlerine göre antrasit,
ta! kömürü, esmer kömür, linyit kömürü ve turb sırasını takip eder. Odun da katı yakıt sınıfına
girmektedir.

Sıvı Yakıtlar
Ham petrol veya fosil kömürü katranından elde edilen sıvı haldeki yakıt türüdür. Elde edili! yöntemi ve
kullanım yerine ba#lı olarak çok farklı ısıl de#ere sahip olan tipleri vardır.
Petrol ürünleri, do#rudan petrolün damıtılmasıyla elde edilir. Damıtma (destilasyon); bir sıvıyı saf
olarak elde etmek amacıyla kaynama noktasında buharla!tırıp ba!ka bir yerde so#utarak yeniden sıvı
haline getirme i!lemidir. Rafinerilerde, çe!itli ürün tipleri ortaya çıkartılır. Rafineri; sıvıların damıtma
i!leminin gerçekle!tirildi#i tesislerdir. Tüketicinin kullanımına verilecek ürünler çe!itli katkı maddeleri
eklenerek kaliteleri daha da iyile!tirilir.
Sıvıla!tırılmı! petrol gazı (Liquid Petrolium Gas), adından da anla!ılaca#ı gibi, sıvı hale getirilmi!
propan ve bütan karı!ımı petrol gazıdır. Normal basınç ve sıcaklık ko!ullarında gaz halinde olan basıncın
arttırılması veya sıcaklı#ın azaltılması ile sıvı hale dönü!türülen ve bu !ekilde muhafaza edilen bir
hidrokarbon karı!ımıdır. Konutlarda ve endüstride kullanılır.
Motor yakıtı, motorlarda kullanılabilecek fiziksel (özgül a#ırlık, buhar basıncı, viskozite, donma
noktası vb.), kimyasal ve yanma özelliklerine (kendi kendine alev alma sıcaklı#ı vb.) sahip kimyasal bir
petrol ürünüdür. Bu kapsam içerisine benzin motorları, dizel motorları ve jet motorlarında kullanılan
yakıtlar katılabilir.

Gaz Yakıtlar
Gaz yakıtlar, yer altından do#rudan do#algaz olarak elde edilebildi#i gibi, fosil kömürlerin destilasyon
ürünü olarak elde edilen hava gazı ve rejeneratör gazı veya petrol destilasyon ürünü olan küçük moleküllü
hidrokarbon karı!ım yapısındaki gazlardır.
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TERMİNOLOJİSİ
Geleneksel enerji kaynaklarının belli bir sürede tükeneceği göz önüne alınarak yenilenebilir enerji
kaynakları üzerindeki çalışmalar gittikçe artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında güneş
enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyoenerji, çevre enerjisi, hidroelektrik enerji, dalga ve gel-git
enerjisi, hidrojen enerjisi ve nükleer enerji başlıkları kısaca açıklanmıştır.

Güneş Enerjisi
Güneş enerjisi, kaynağını güneşteki füzyon tepkimelerinden alan temiz bir enerji kaynağıdır. Füzyon
tepkimesi; iki atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir atom çekirdeği oluşturduğu tepkimedir.
Güneş kolektörü, güneş ışınlarının absorbsiyonu yoluyla ısıl enerjiye dönüştürülerek bir akışkana
transferi için tasarlanmış bir cihazdır. Kullanılan akışkan, konstrüksiyon ve yönteme bağlı olarak çeşitli
tipleri bulunmaktadır. Güneş kollektörünün görevi, güneş ışınımını ikincil bir devreye faydalı ısı enerjisi
olarak aktarmaktır. Kollektör içinde bu aktarımı gerçekleştiren bileşen absorberdir. Absorber; ışınım
yoluyla alınan enerjinin absorbe edilmesini sağlayan sistem parçasıdır. Absorber yüzeyi, ışınımı absorbe
etmesi ve mümkün olan en az ışınımı yansıtması için kaplanmıştır ve üretilen ısıyı borular vasıtasıyla ısı
taşıyıcı akışkana aktarır. Hava taşıyıcı kollektörler, ısı taşıyıcı akışkan olarak havayı kullanan güneş
kolektörleridir. Sıvı taşıyıcılı kollektörler, ısı taşıyıcı akışkan olarak bir sıvının kullanıldığı güneş
kollektörleridir.
Güneş ışınımı ile direk temasta bulunan düzlemsel yüzeyli kollektörler, yüksek geçirgenlikte özel bir
cama sahiptir. Absorber buna paralel bir levha olarak yerleştirilir. Yüksek sıcaklık dayanımlı yalıtım
absorberin altında bulunur ve ısı kaybını büyük oranda azaltır. Kollektör verimi, güneş kollektörünün
belirli bir sürede topladığı enerji miktarının aynı süre içinde kollektör yüzeyine düşen güneş enerjisi
miktarına oranıdır. Kollektör devresi, kollektör ve absorberi içeren ve ısıyı kollektörden depolama tankına
(boyler) veya ısı değiştiriciye aktaran devredir.
Tromb duvarı, aynı zamanda ısı depolama duvarı olarak da adlandırılır. Güneş ışınlarının
toplanmasını sağlayan ve bir cam katman arkasında bulunan koyu renkli duvarlardır. Tromb duvarlarının
kalınlıkları 15 cm’den 60 cm’e kadar olabilmektedir. Güneş enerjisinden yararlanıldığı sürece hava
duvarın altındaki ve üstündeki aralıklardan doğal dolaşımla eve girer. Duvar gece de ısısını eve vermeyi
sürdürür.
Pasif ısıtma sistemi, güneş enerjisinin ısıtmada kullanılması amacıyla doğrudan binanın mimari
tekniğine (binanın güneşe göre konumlandırılması, pencerelerin güneşe göre tasarlanması, tromb duvarı
uygulaması gibi) yönelik düzenlemelerdir. Aktif ısıtma sistemleri, kollektörler yardımıyla güneş
enerjisinden ısıtma (bina ısıtma, sıcak su sağlanması) ya da elektrik enerjisi elde etme amacıyla kullanılan
sistemlerdir.

Günlük hayatta güneş enerjisinden pasif yararlanma tekniklerine
örnek olarak neler verilebilir?

Rüzgar Enerjisi
Güneşten gelen ışınlar dünya atmosferinde ısınmaya neden olmaktadır. Isınarak yoğunluğu azalan hava
yükselmekte, bu havanın yerini soğuk hava doldurmaktadır. Bu hava akımı, dünyanın kendi etrafında
dönmesiyle de birleşince, önemli ölçüde kinetik enerji taşıyan hava hareketleri oluşmaktadır. Rüzgar
enerjisi, rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir.
Rüzgar türbinleri, hareket halindeki havanın kinetik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren
sistemlerdir. Rüzgar akımının taşıdığı kinetik enerjinin kanatlı bir türbini, mekanik olarak döndürmesi ile
türbine bağlı bir jeneratör grubunda elektrik üretilir. Rüzgar türbinleri genellikle iki ya da üç rotor kanatlı
olup, rüzgarın bu kanatlara uyguladığı basınç ile dairesel bir dönme hareketi oluşur.
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Türbin kanadı, rüzgâr enerjisini, türbin ana milini etkileyen kinetik enerjiye dönüştüren türbin
parçasıdır.
Rüzgar santralleri, rüzgar enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjinin de elektrik enerjisine
dönüştürüldüğü tesislerdir. Rüzgar santrallerinin kurulacağı yerler için ortalama rüzgar ve saatlik rüzgar
hızları genellikle meteoroloji istasyonlarından alınmaktadır.

Uygulamada kullanılan belli başlı rüzgar türbini çeşitlerini belirtiniz.

Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, kaynağını yerkürenin derinliklerindeki magmadan ve kayaçlardaki radyoaktivite ile
oluşan sıcaklıktan alan bir enerjidir. Bu enerji ile yeraltında bulunan sular çeşitli sıcaklık derecelerinde
ısınmaktadır. Bu sıcak sudan, konut ısıtmada ve elektrik üretiminde yararlanılabilmektedir.
Doğrudan kullanım, jeotermal akışkanın enerjisinin ısıtmada veya sıcak kullanım suyu üretiminde
kullanılmasıdır. Bu uygulamada yeraltına indirilen boru demetlerinde dolaştırılarak ısıtılan akışkan bina
ısıtmada veya kullanım sıcak suyu olarak kullanılmaktadır.
Dolaylı kullanım-jeotermal santral, jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Bu
santrallerde buhar haline gelen aracı akışkan, bir buhar türbininden geçirilerek elektrik enerjisi
üretilmektedir. Buhar türbinleri; içerisinden geçen su buharının kanatları döndürmesi, kanatların da mili,
milin ise diğer üniteleri döndürmesi suretiyle güç üreten makinelerdir.

Biyoenerji
Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçeği, soya ve aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya
hayvansal yağların kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan
bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir.
Biyodizel petrol içermez, fakat saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizel yakıt ile karıştırılarak yakıt
olarak kullanılabilir.

Biyodizelin günümüzde başlıca kullanım alanları nelerdir?
Biyogaz, organik maddelerin oksijensiz ortamlarda farklı mikroorganizma gruplarının varlığında
biyometanlaştırma süreçleri ile elde edilen bir gaz karışımıdır. Biyometanlaştırma; bakteri vb.
mikroorganizmalar tarafından metanca zengin hale getirilmesi işlemidir. Tamamen kimyasal bir süreçtir.
Biyogaza, bataklık gazı, gübre gazı, gobar gaz gibi isimler de verilmektedir. Biyogaz; renksiz, yanıcı, ana
bileşenleri metan ve karbondioksit olan az miktarda hidrojen sülfür, azot, oksijen ve karbon monoksit
içeren bir gazdır.
Biyokütle enerjisi, klasik ve modern olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Klasik biyokütle
enerjisi, ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan
artıklarından (özellikle tezek) oluşmaktadır. Modern biyokütle kaynakları ise, endüstri ormancılığı
ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları, enerji tarımı (bir yetiştirme sezonunda ürün alınan enerji
bitkileri) tarım kesimindeki tarımsal ve hayvansal atıkla, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları
olarak sıralanır.

Çevre Enerjisi
Çevre enerjisi, çevredeki farklı ortam sıcaklılarından yararlanılarak bu ortam sıcaklıkları arasındaki ısı
geçişini kullanarak enerji üretme şeklidir. Çevre enerjisini kullanan sistemler, ısı pompalarıdır. Kullanılan
kaynağa göre, hava kaynaklı, toprak kaynaklı ve su kaynaklı olmak üzere sınıflara ayrılmaktadırlar.
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Hidroelektrik Enerji
Hidroelektrik enerji, hızla akan suyun enerjisi ile döndürülen elektrik jeneratörlerinden elde edilen
elektrik enerjisidir. Hidroelektrik enerji santralleri, evsel ya da sanayi kullanım suyu sağlamak amacıyla
akarsuların önü kesilerek oluşturulan baraj göllerinde kullanılmaktadır. Hidroelektrik santralleri ana
bölümleri, boru hatları, hidrolik türbinler, jeneratörler, transformatörler ve suyun akışı ile elektrik enerjisi
dağıtımın sağlayan yardımcı donanımlardır. Boru hatları ya da tüneler ile su aşağı doğru türbinlere iletilir.
Türbinler, akan suyun hidrolik enerjisini mekanik enerjiye, jeneratörler ise mekanik enerjiyi elektrik
enerjisine dönüştüren makinelerdir. Transformatörler, elde edilen alternatif akımı uzak mesafelere iletmek
üzere çok yüksek gerilim değerlerine yükseltirler.

Dalga ve Gel-Git Enerjisi
Dalganın toplam enerjisi, durgun su yüzeyinden başlayarak hareket eden su kütlesinin potansiyel enerjisi
ile hareket halindeki su taneciklerinin kinetik enerjisinin toplamıdır. Dalga enerjisi, kökeni güneş enerjisi
olan rüzgardan kaynaklanmaktadır. Dalga enerjisi, elektrik enerjisi elde edilmesinde kullanılan
yaklaşımlardan biridir.
Gel-git enerjisi, değişik düzeylerdeki su kütlelerini düşey hareketlerinin potansiyel enerjisinden veya
açık denizlerde oluşan gel-git olayı sonucundaki akıntıların kinetik enerjisinden yararlanılarak kazanılan
bir enerjidir. Gel-git enerjisi güneş ve ay çekim kuvvetleri ile dünyanın dönmesi sonucu ortaya çıkar.

Hidrojen Enerjisi
Hidrojen, atom sayısı 1 ve tüm elementler arasında en hafif olan kimyasal bir elementtir. Normal şartlar
altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız ve yanıcı bir gazdır.
Evrenin kütlece % 75’ini ve atom sayısı açısından % 90’ını oluşturur. Dünyada çok fazla miktarda
bulunan bu elementin yakıt kaynağı olarak tercih edilmesinin önemli nedenleri, benzine göre daha yüksek
verimli olması ve temiz bir enerji kaynağı olmasıdır. Dünya üzerinde bulunan fosil kaynaklı yakıtların
tükenecek olması nedeniyle hidrojenin günümüzdeki kullanımına ait çalışmalar giderek artmaktadır. Bu
durum da hidrojenin tartışmasız bir biçimde geleceğin yakıtları arasına girmesine neden olmuştur.
Öte yandan doğada bulunan sudaki hidrojenin ayrıştırılması gereklidir bu da ayrı bir enerji
kullanımını gerektirmektedir. Ayrıca henüz hidrojenin depolanmasında küçük hacimli depolama
sistemlerine ulaşılamamıştır.

Nükleer Enerji
İlk kez 1986 yılında Fransız fizikçi Becquerel tarafından keşfedilmiş olan nükleer enerji, ağır radyoaktif
atomların, daha küçük atomlara bölünmesi (fisyon – parçalanma - bölünme - bozunma) veya daha ağır
atomları oluşturması (füzyon - birleşme – bir araya gelme) sonucu çok büyük bir miktarda açığa çıkan bir
enerji türüdür.
Güneşteki reaksiyonlar füzyon reaksiyonudur. Uranyum ve toryum gibi nükleer hammaddeleri küçük
atomlara bölünerek fisyon reaksiyonu gerçekleştirilir. Fisyon reaksiyonu nükleer reaktörlerde
gerçekleştirilir. Reaktörde, fisyon ile elde edilen yüksek miktardaki enerji, kapalı çevrimli bir akışkana
(saf su özelliğinde) aktarılır. Bu akışkan çevreye verilmez. Kapalı çevrimdeki bu akışkan açık çevrimdeki
bir başka suyu ısıtarak buradaki buharından faydalanılır. Buharın ısısı buhar türbini aracığıyla elektrik
enerjisine dönüştürülerek kullanılır.

ENERJİ ANALİZİ TERMİNOLOJİSİ
Enerji analizi, bir sistemde enerji giriş ve çıkışlarının belirlenmesi amacıyla yapılır. Her türlü sanayi
tesisindeki enerji tüketen tüm cihazlar için yapılabilir. Giren enerjinin ne kadarının belirlenen amaçlar
doğrultusunda kullanıldığı, ne kadarının atıldığı hakkında rakamsal değerler verir. Bunun sonucunda bir
diyagram çizilerek giren ve çıkan ısı akışı bu diyagram üzerinde gösterilir. Bu tür analizlere bakıldığında
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enerjinin nasıl kullanıldığı ve hangi noktalarda iyileştirme yapılabileceği kolaylıkla görülebilir. Bu
amaçla iyi bir ölçme ve kontrol sisteminin bulunması gerekir. Enerji analizi termodinamiğin birinci
yasasına dayalı bir analizdir. Sistemlerin gerçek enerji potansiyelini anlayabilmek için termodinamiğin
ikinci yasasına dayalı ekserji analizinin yapılması gerekmektedir. Bu analizin sonucunda da Grossmann
diyagramı oluşturulmaktadır.

Enerji Analizi
Bir sisteme giren enerjinin nasıl dağıldığını görmek amacıyla termodinamiğin birinci yasası temeline göre
yapılan bir analizdir. Bu analizde giren 100 birimlik enerjinin hangi amaçlarla kullanıldığı hesaplanarak
sistemin verimli çalışıp çalışmadığı hakkında bir yorum yapma olanağı ortaya çıkmaktadır. Bu analiz
sonuçlarına bakılarak sistemin hangi noktalarında iyileştirmeler yapılabileceği hakkında yorum
yapılabilir.

Sankey Diyagramı
Enerji analizi ile elde edilen sonuçların bir diyagram üzerinde gösterilişidir. Bir seramik fabrikasının veya
herhangi bir işletmede yer alan, ısı ve elektrik ihtiyacını karşılayan kojenerasyon tesisinin Sankey
Diyagramı çıkarılarak sistemin analizini yapmak kolaylıkla mümkündür. Burada bahsedilen kojenerasyon, enerjinin hem elektrik hem de ısı formunda aynı sistemden beraberce üretilmesidir.

Ekserji Analizi
Ekserji, kullanılabilir maksimum enerji olarak tanımlanmaktadır. Termodinamiğin birinci yasasına göre
yapılan enerji analizi kullanılabilir maksimum enerji miktarını görmek açısından yetersiz kalmaktadır. Bu
nedenle herhangi bir sistemde kullanılabilir maksimum enerjiyi görmek açısından, termodinamiğin ikinci
yasasına dayalı ekserji analizinin yapılması zorunludur. Böylelikle sistemin verilen enerjiye göre ne kadar
verimli oldğunun yanı sıra, sistemden daha fazla ne kadar iş elde edilebileceği görülür. Bu sayede
sistemde iyileştirme yapmak mümkün olabilir.

Grossmann Diyagramı
Termodinamiğin ikinci yasasına dayalı ekserji analizi sonuçlarını gösteren diyagramdır. Grossmann
Diyagramları sayesinde ekserji analizlerinin sonuçları açıkça görüleceği gibi, sistemden alınan işle
alınabilecek maksimum işin kıyaslaması rahatlıkla yapılabilir. Bu diyagramın sağladığı diğer bir kolaylık
ise; durumu izah ederken tekrar tekrar hesaplar yapmak yerine görsel olarak ortaya koymak ve daha
anlaşılır kılmak mümkündür.

Ölçme ve Kontrol
Ölçme ve kontrol, sistemin emniyetli çalışmasının yanı sıra verilerin takibi, karşılaştırılması ve çeşitli
analizlerin yapılması için kullanılan vazgeçilmez bir yoldur. Enerji ve ekserji analizlerinin yapılması ve
sistemin çalışma performansının görülebilmesi açısından da ölçme ve kontrol önemlidir. Bu alanda çok
sayıda ölçme ve kontrol aletleri kullanılmaktadır. Aşağıda bunlardan sadece bazılarına yer verilmiştir.
Basınçölçer (barometre), sıvı veya gaz basıncının ölçülmesini sağlayan cihazdır. Özellikle emniyet
açısından kullanımı pek çok alanda zorunludur.
Sıcaklıkölçer (termometre), sıcaklığın ölçülmesinde kullanılan cihazdır. Sistemin giriş ve çıkışındaki
noktalarda bu verilerin alınması enerji analizlerini yapılmasını sağlamaktadır.
Debiölçer (debimetre), birim zamanda geçen sıvı ya da gaz akışkan miktarını hacimsel olarak ölçen
bir cihazdır. Birimi m3/s, m3/h olarak verilebilir.
Akışkanlıkölçer (viskozimetre), sıvı ya da yarı katı maddelerin akışkanlıklarının ölçülmesine yarayan
cihazlardır.
Kuvvetölçer (dinamometre), kuvvet ölçmeye yarayan cihazlardır.
Baca gazı analizörü, baca gazındaki CO, CO2, O2, SO2 gibi yanma sonu ürünleri ile gaz sıcaklığını
veren ve bunları kaydeden cihazlardır. Kazanlarda yanma verimliliğini ve pek çok fabrikada sistemin
verimli çalışıp çalışmadığını tespit açısından oldukça önemli bir cihazdır.
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Enerji Yönetimi
Gerek ticari binalarda, gerek sanayide enerji maliyetleri, toplam giderler içerisinde % 10 ila % 50’ye
varan oranlarda yer almaktadır. Enerji yönetimi, yönetimin kararlılığı, bu konuda görevlendirilmiş enerji
yöneticisi ve sistemin büyüklüğüne göre oluşturulacak ekip ile beraber çalıştırılmasıyla, yapılacak enerji
taramaları ile denetleme ve hedef belirleme çalışmalarını kapsar.
Enerji ön tahmini, enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan çeşitli parametrelerin gelecek için öngörülen
değerleri dikkate alınarak enerji alanında ileriye dönük olayları ve eğilimleri belirleme faaliyetidir.
Enerji taraması, mevcut enerji durumunun ortaya çıkarılması amacıyla yapılacak çalışmalardır.
Amortisman, bir işletmede kullanılan bina, makine, demirbaş gibi yatırım araçlarının yıllık aşınma ve
eskime payıdır.
Geri ödeme süresi, yatırımın vergiden sonra yıllık gelirleri ile amortismanlar toplamının başlangıçtaki
yatırım miktarına eşit hale gelinceye kadar geçmesi gereken süredir. Bir enerji yatırımının işletmeci
tarafından kabul edilip edilmemesinde önemli kriterlerden bir tanesidir.
Ekonomik analiz yöntemleri; enerji tasarruf projelerinde, enflasyon da göz önüne alınarak yapılacak
yatırımın geri ödeme sürelerinin hesabı ile ilk yatırım, ekonomik ömür, amortisman hesaplarını içeren
analiz yöntemleridir. Bu amaç için, net bugünkü değer, indirimli nakit akış yöntemleri, kazançlılık veya
karlılık indeksi gibi pek çok yöntem bulunmaktadır. Net bugünkü değer; bir yatırımın yatırım dönemi
boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile iskonto edilmesi, bugüne indirgenmesi sonucu
ulaşılan değerdir.

Enerji yönetimi için ölçme ve kontrolün önemi nedir?

ENERJİ VE ÇEVRE TERMİNOLOJİSİ
Enerji kaynaklarının gittikçe tükenmesi ile alternatif enerji kaynaklarına yönelim gittikçe artmaktadır.
Son yıllarda enerji tasarrufu da alternatif enerji kaynağı olarak görülmektedir. Bu anlamda sanayide ve
binalarda enerji tasarrufu ayrı başlıklar halinde incelenmektedir.
Sanayide ve binalarda enerji tasarrufu, sonuçta enerji kaynaklarının daha iyi kullanımıyla ciddi parasal
tasarrufların yanında günümüzde çok önemli bir sorun olan çevrenin korunması açısından da çok
önemlidir.

Sanayide Enerji Tasarrufu
Sanayide enerji tasarrufu, üretim kalitesinden cihazın amacına uygun ve etkin çalışması ile üretim
kapasitesinden taviz vermeksizin aynı üretimi daha az enerji ile gerçekleştirme amacıyla yapılan
çalışmaları kapsamaktadır. Aslında bunların tamamı enerji yönetimi ve enerji analizi kavramları ile
bütünleşik olarak değerlendirilmelidir.

Binalarda Enerji Tasarrufu
Binalarda enerji tasarrufu ise, cihazların amacına uygun ve etkin çalışması ile ortam konforundan taviz
vermeden binadaki ısıtma ya da soğutma işlemini daha az enerji ile gerçekleştirmek amacıyla yapılan
çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar son zamanlarda daha çok konuşulan enerji etkin bina, ekolojik
bina ve ısıl konfor kavramları ile bütünleşik olarak değerlendirilmelidir.

Isıl Konfor
Isıl konfor ve iç hava kalitesi, bireyin bir ortamdaki ısıl şartlar içerisinde kendisini rahat hissetmesi ve bu
şartlardan doğan sağlık sorunları ile karşılaşmayacağı bir ortamın özellikleridir. Isıl konforu etkileyen
başlıca dört faktör bulunmaktadır:
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•

Ortam sıcaklığı (20°C-22°C)

•

Ortamın nemi (% 40- % 65)

•

Ortamdaki hava hızı (2,5 m/s)

•

Dışa bakan duvarın iç yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı (2-3 °C)

İnsanların çalışma verimini, bulundukları ortamın sıcaklığı büyük oranda etkilemektedir. Çalışma
ortamının ısıl şartları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını etkilemektedir.
Isıl konfor ve iç hava kalitesi, bireyin bir ortamdaki ısıl şartlar içinde kendisini rahat hissetmesi ve bu
şartlardan doğan sağlık sorunları ile karşılaşmayacağı bir ortamın özellikleridir. İnsan sağlığı onun
üretimini doğrudan etkileyen bir faktördür. Eğer insan bulunduğu ortamın sıcaklığı nedeniyle hasta
oluyorsa, ya işe gidemeyecek, işi tamamen aksayacak ya da işte bulunduğu ortamda daha verimsiz
çalışacaktır.
Ortam sıcaklığı ve konforunun iş yerlerindeki iş kazalarını bile etkilediği kaydedilmektedir. İç
hacimlerin konfor durumunun belirlenmesinde, iç hacim hava sıcaklığı, iç bağıl nem, iç hacim hava hızı,
malzemelerin ısı depo etme yeteneği ve iç yüzey sıcaklıkları etkili olmaktadır. İç yüzey sıcaklığı, konfor
ortamının belirlenmesinde önemli bir faktör olmaktadır. İç yüzey sıcaklıklarının konfor sıcaklıklarında
tutulması yakıt tüketimini de azaltacaktır. İç yüzey sıcaklıklarının düşük olması hava akımlarını
artıracağından, iç ortam sıcaklığı normal düzeyde olsa bile konforsuzluk ortaya çıkartacaktır.
Konforsuzluğa neden olacak hava hızları pencere ve kapıların yeterince sızdırmaz olmamasının yanısıra,
iç yüzey ve ortam sıcaklığı arasındaki farktan da kaynaklanmaktadır. Kış mevsiminde % 30 ile % 70'lik
bir bağıl nem normal bir iç ortam sıcaklığı için konfor hissi verebilmektedir. Yapıların ısıl konfor ortamı
dikkate alınarak yapılması; büyük bir enerji tasarrufu, buna bağlı olarak da daha az çevre kirliliği
sonuçlarının yanı sıra, pek dikkate alınmayan konforsuzluk nedeniyle oluşacak iş ve zaman kayıplarını da
ortadan kaldıracaktır.

Binalarda Yalıtım
Binalarda yalıtım, sonuçta çok fazla kazanımları olan bir uygulamadır. Yalıtımın önemli sonuçlarından
birisi enerji tasarrufudur. Enerji tasarrufu ile kıt olan enerji kaynaklarını daha efektif kullanılmasının yanı
sıra sonuçta ciddi bir parasal tasarruf da ortaya çıkmaktadır. Binalarda yalıtımının önemli sonuçlarından
birisi de daha az enerji kullanımı ile çevreye verilecek olan CO2 ve NOx salınımlarının azaltılmasını
sağlanacaktır. Yalıtımın çok da fazla söz edilmeyen önemli sonuçlarından birisi de ortamdaki ısıl konfora
çok önemli etki yapmasıdır.

Tesisatta Yalıtım
Tesisatta ısı yalıtımı, teknik yalıtım ya da endüstriyel yalıtım olarak da anılmaktadır. Tesisatta ısı yalıtımı
sonuçları itibariyle yakıt tasarrufu, parasal tasarruf ve çevreye olan salınımların azaltılmasını yanı sıra
tesisatın sorunsuz çalışmasına da ciddi katkılar sağlamaktadır.

Akıllı Bina
Akıllı bina, enerji verimliliğini arttırmak üzere binanın enerji harcamalarının otomatik olarak binanın
kendi elemanlarıyla ve ek donatılarla kontrol edildiği sistemlerdir. Akıllı binanın en önemli görevi,
kullanıcının konforundan ödün vermeden binanın enerji harcamalarının en az düzeyde olmasını
sağlamaktır.

Enerji Etkin Bina
Enerji etkin bina, mimari tasarımın daha işin başında yapılacak planlamalarla aşağıdaki uygulamaları
imkanlar dahilinde olabildiğince kullanan binalara denir:
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•

İklime ve konuma uygun yerleşimi olan,

•

Mükemmel yalıtılan,

•

Yeraltı sularından yararlanabilen,

•

Güneşten pasif ısıtma veya soğutma yapabilen,

•

Nitelikli cam kullanan,

•

Çift cephe sistemleri kullanan,

•

Doğal havalandırma gibi yöntemlerle, verimli ve alternatif enerjiye dayanan cihazların kullanan,

•

Binanın tüketeceği yıllık enerji miktarını minimize eden.

Ekolojik Bina
İçinde barınacak olan kişilerin kaynak ihtiyaçlarını tamamen veya kısmen bulunduğu araziden elde
edebildiği binalar ekolojik binalardır. Özellikle enerji ihtiyaçlarını binanın bulunduğu araziden en çok
faydalanarak yapmak bu kavram içersindedir. Bu anlamda güneş (pasif ve aktif), rüzgar ve çevre (ısı
pompası) enerjisinden olabildiğince yararlanılması esastır. Ekolojik binalarda yağmur sularından ve yer
altı sularından maksimum yararlanma da esastır.

Sıfır Enerjili ve Sürdürülebilir Bina
Enerjisinin tamamını güneş (pasif ve aktif), rüzgar, çevre (ısı pompası) gibi alternatif kaynaklardan
sağlayan ekolojik binalar, sıfır enerjili binalar olarak anılmaktadır. Sürdürülebilir Binalar ise; sosyal
olarak konfor, sağlık ve güvenlik gerekliliklerini yerine getirme ve ekonomik olarak atık oranını azaltarak
enerji tasarrufu sağlama, çevresel olarak alt yapıyı koruma, enerji tüketimin azaltma ve geri dönüşüme
önem veren binalardır.

ENERJİ ÜRETEN VE TÜKETEN CİHAZLAR
Enerji terminolojisi oluşturulurken enerjiyi üreten ve tüketen cihazlar bu kapsamda önemli bir yere
sahiptir. Enerjinin verimli kullanılmasında enerji üreten ve tüketen cihazların enerji ve ekserji analizleri
ile bunların da içinde bulunduğu genel sistemlerin enerji ve ekserji analizlerini yapılması çok önemlidir.
Cihazların daha verimli kullanılmasında, cihazların özellikleri ile kullanım amaçlarına uygun seçilmesi de
çok önemlidir.

Sıcak Su Kazanı
Sıcak su kazanı, ısıtma sisteminde suyun ısıtıldığı cihazlardır. Genelde kazanda ısıtılan su, borularla
odalardaki radyatörlere gönderilir. Enerjisini odaya vererek soğuyan su tekrar kazana gönderilir. Bu ısı
ısıtılarak tekrar sisteme gönderilir. Kazanlarda suyun ısıtılması, sıvı ya da gaz yakıtlı brülörlerin yanı sıra
katı yakıtla da sağlanabilir. Kazandan çıkan suyun sıcaklığına göre düşük ısıtma sistemi ya da klasik
ısıtma sistemi uygulanabilir. Kazanlar, atmosferik veya üflemeli brülörlü olarak çalıştırılabilirler. Genelde
döküm kazan ve çelik kazan olmak üzere iki ana tipte imal edilirler.

Yoğuşmalı Cihazlar
Yoğuşmalı cihazlar (kombi, kazan), klasik cihazlara göre yakıtın gizli ısısını kullanabilen cihazlardır. Bu
sistemle çalışan cihazların verimi klasik sistemlere göre % 5-45 daha fazladır. Bu cihazlar artı ısı değerli
cihazlar olarak da anılmaktadır. Cihaza dönüş suyu sıcaklığı düştükçe, geri kazanılan ısı miktarı da
artmaktadır. Yoğuşmalı cihazlarda yakıtın üst ısıl enerjisi kullanıldığından bu tip kombilerin verimi klasik
sistemlere göre % 5-15 daha fazladır. Ayrıca düşük baca gazı sıcaklığı nedeniyle atmosfere zararlı
azotoksitler (NOX) verilmemektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde yoğuşmalı cihazların zorunlu olarak
kullanılması istenmektedir.
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Buhar Kazanı
Buhar kazanı, ısıtma sisteminde taşıyıcı akışkan olarak buhar kullanıldığında, buharın üretildiği
cihazlardır. Isıtma sistemlerinden çok sanayide buhar ihtiyacın karşılamada kullanılır. Kazanlar genel
olarak; döküm kazanlar ve çelik kazanlar olmak üzere iki tiptedir. Döküm kazanlar da brülör tiplerine
göre üflemeli ve atmosferik olmak üzere iki tipte bulunur. Son yıllarda yoğuşmalı kazanlar da ısıtma
sistemine girmiştir. Döküm kazanlar, TS 430 standartlarına uygun olarak üretilirler. Döküm kazanlar
dilimler halinde olması nedeni ile kazan dairesine kolayca taşınabilme ve monte edilebilme özelliğine
sahiptir. Yanma odası geometrisine uygun olarak dilim eklenerek kapasiteyi artırmak mümkündür.
Ömürleri için 30 yıla kadar süre verilebilmektedir. Çelik kazanlar, 1.000 kW kapasiteye kadar TS EN
303-1/2/3, 1.000 kW’dan daha yüksek kapasitede ise TS 497 standartlarına göre ve mono blok olarak
üretilirler. Dönüşüm yapılan binalarda kazanın binaya girişi, mono blok olması nedeni ile problem
yaratabilmektedir. Fiyatları döküm kazanlardan daha ucuzdur. Kullanım şartlarına bağlı olmakla birlikte
ömürleri döküm kazanlara göre çok daha azdır. Tamirat ve bakımı daha kolaydır.

Brülör
Brülör, sıcak su veya buhar kazanlarında yakıt ile havayı birleştirerek yanma işlemini sağlayan bir
cihazdır. Sıvı yakıtlı ve gaz yakıtlı tipleri vardır. Bir kademeli, iki kademeli ve oransal tip olmak üzere
çeşitli tipleri vardır. Sıvı yakıtların yanması için, bunların pülverize edilerek buhar haline getirilmesi ve
uygun oranda hava ile karıştırılması gerekmektedir. Fuel-oil uçuculuğu az olan bir sıvı yakıttır.
Yakılabilmesi için buharlaştırmak amacıyla pülverize edilmesi gerekir. Yakıtın bu şekilde küçük
parçacıklara ayrılması buharlaşmayı sağladığı gibi, hava ile olan temas yüzeyini de arttırarak verimli bir
yanma olmasını sağlar. Bu amacı yerine getirebilecek çeşitli tip brülörler bulunmaktadır. Yakıt tipine
göre brülörler, motorin ve fuel-oil brülörleri olarak imal edilebilmektedir. Motorin brülörleri, genellikle
çok küçük kapasitelerde imal edilebilmektedir. Fuel-oil brülörleri, temelde fuel-oil’e göre tasarlanmış
olmakla birlikte motorin de yakabilirler.
Gaz yakıt brülörleri daha çok doğalgaz yakan brülörler olarak ortaya çıkmaktadır. Doğalgaz brülörü
hava ile yakıtı uygun oranlarda ve kontrollü olarak karıştırarak verimli bir yanmayı sağlayacak karışımı
oluşturmalıdır. Gaz yakıt brülörleri tasarlanırken, yanma veriminin yükseltilmesi ve çevre kirliliğinin
azaltılması yanı sıra enerji tasarrufu sağlanması da göz önüne alınmaktadır.

Radyatör
Radyatör, ısıtıcı eleman olarak bilinir. İçinde sıcak su geçirilerek bulunduğu mekanın ısıtılmasını
sağlarlar. Döküm radyatör ve panel radyatör olmak üzere iki ana tipi bulunmaktadır. İhtiyaca göre çeşitli
boyutlarda üretilmektedirler.

Pompa
Pompa, bir akışkanın basıncını arttırarak bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan cihazdır. Pek çok
çeşidi bulunmaktadır. Uygulamada en sık rastlanan pompalar, santrifüj pompadır. Fanı bir salyangoz
içinde dönen pompalara santrifüj pompa denir. Bir gövde içinde yer alan kanatlı bir pervaneden (çark)
oluşan bu pompalarda sıvı, bir girişten çarkın ortasına iletilir. Basınç, sıvının çarkla döndürülmesiyle elde
edilir.

Su Isıtıcıları
Su ısıtıcıları, kullanım için gerekli olan suyun ısıtılmasını sağlayan cihazlardır. Şofben, boyler,
termosifon gibi çok çeşitli tipleri vardır. Katı, sıvı ve gaz yakıt ile kullanabilirler. Boyler, depolu bir su
ısıtıcısıdır. Deponun içerisinde serpantin bulunmaktadır. Kazan veya kat kaloriferinde üretilen sıcak su
serpantin devresinde dolaştırılarak depodaki su ısıtılır. Şofben, ani su ısıtıcısı grubunda olup doğalgaz
veya LPG ile kullanılır. Cihazdan geçen su, yakıtın yanması ile oluşan alev vasıtasıyla ani olarak ısıtılır.
Bacalı, fanlı ve hermetik tipleri vardır. Elektrikli termosifon, depolu su ısıtıcısıdır. Rezistansın elektrik
devresinden aldığı enerji ile depo içindeki suyu ısıtması prensibine dayanır. Değişik güçlerde ve depo
kapasitelerinde imal edilebilirler.
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Klima
Klima; soğutma çevrimine göre çalışan, bulunduğu mekanın soğutulmasını sağlayan cihazlardır. Cihazda
dolaştırılan bir soğutucu akışkan düşük sıcaklıklarda buharlaştırılırken çevreden de ısı enerjisi alır.
Böylece ortamı soğutur. Bu çevrim, soğutma çevrimi olarak bilinir.

Klasik Isıtma Sistemi
Klasik ısıtma sistemi, kazan çıkış suyu sıcaklığının 90°C dönüş suyu sıcaklığının 70°C olduğu
sistemlerdir. Kısaca 90/70 sistem olarak anılır.

Düşük Isıtma Sistemi
Düşük ısıtma sistemi, enerji tasarrufu sağlanması amacıyla kazan çıkış suyu sıcaklığının 70°C dönüş suyu
sıcaklığının 50°C olduğu sistemlerdir. Kısaca 70/50 sistem olarak anılır. Düşük ısıtma sistemi
kapsamında 60/45 gibi daha verimli sistemler de kullanılmaktadır. Sıcak sulu merkezi ısıtma
sistemlerinde, genellikle 90/70’lik sistem kullanılmaktadır. Bu sistemde suyun kazandan çıkış sıcaklığı
90°C’dir. Kazandan çıkan sıcak su, tüm sistemi dolaşıp, enerjisini verdikten sonra 70°C’de kazana geri
dönmektedir. Bu sistemler kısaca 90/70’lik sistem olarak anılmaktadır. Bu sistem, klasik sistem olarak
anılmakta olup, kalorifer tesisatı hesaplamalarında tablo ve diyagramlar bu sisteme göre
hazırlanmaktadır. Isıtma sistemindeki gelişmelerle 90/70’lik sistemler yerine, 70/55, 65/45, 55/40 gibi
sistemler tercih edilemeye başlanacaktır. Bu tür ısıtma sistemleri, döşemeden ve duvardan ısıtma ile
birlikte kullanılmaktadır. Döşemeden ısıtma sistemlerinde su sıcaklığının 55°C’yi geçmemesi
istenmektedir. Düşük ısıtma sistemlerinin radyatörlü ısıtmada da kullanılması son yıllarda uygulanmaya
başlanmıştır.

Bireysel Isıtma
Bireysel ısıtma sistemleri, genellikle kapasiteleri 10-40 kW arasında olan sistemlerdir. Bu sistem
dahilinde kullanılan cihazlar için kombi, kat kaloriferi ve soba örnek gösterilebilir. Yakıt olarak; motorin,
doğalgaz ya da LPG kullanılır. Kömür kullanan kat kaloriferi sistemleri de vardır. Bireysel ısıtma
sistemlerinin kullanımı doğalgaza geçiş ile artmıştır. Isınmada soba kullanan konutlar doğalgaza geçişten
sonra çoğunlukla bireysel sistem kullanımını (kombi ya da kat kaloriferi) tercih etmişlerdir. Kombi ve kat
kaloriferi sistemlerinde kullanım sıcak suyu elde etme olanağı da bulunmaktadır.
Isıtma sistemleri seçenekleri arasında bireysel ısıtma sistemleri, merkezi ısıtma sistemlerine göre daha
pahalı bir tercihtir. Buna karşın, yakıt parası toplamadaki sorunlar ve kullanıcının, ısıtma sisteminden
faydalanmış olduğu sürenin karşılığı kadar ödeme yapma isteği, ısınmada bireysel sistemin tercih
edilmesini artırıcı etkiler olarak ortaya çıkar. Bireysel ısıtma sistemlerinin tercih edilme nedenlerinden bir
başkası, oda sıcaklığının ve ısıtma saatlerinin kullanıcı tarafından bağımsız olarak ayarlanabiliyor
olmasıdır. Bireysel ısıtma sistemlerinde kulanım sıcak suyunu da aynı cihazdan temin edebilme kolaylığı,
bu sistemlerin sağladığı diğer bir avantajdır.

Kombi
Kombi, bireysel bir ısıtma sistemi cihazıdır. Hem ısıtma hem sıcak su temini amacıyla kullanılır. Yakıt
olarak doğalgaz veya LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) kullanılır.

Kat Kaloriferi
Kat kaloriferi, bireysel bir ısıtma sistemi cihazıdır. Isıtma amacıyla kullanılan bir cihazdır. Boyler ile
birlikte çalıştırıldığı zaman sıcak su temininde de kullanılır.

Merkezi Isıtma
Bir veya birkaç binanın blok altındaki merkezi bir kalorifer dairesinden toplu olarak ısıtıldığı sistem,
merkezi ısıtma sistemi olarak adlandırılır. Binanın altındaki kazan dairesindeki kazanda hazırlanan sıcak
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su, borularla dairelere iletilir. Kazan dairesi, binanın bodrumunda olabileceği gibi çatı arasında da
olabilmektedir. Merkezi ısıtmada kazan tercihi yapılırken pek çok kriter göz önüne alınmaktadır.
Bunlardan en önemlileri; kazan dairesinin yeri, kazan tipi, kazan kapasitesi ve kolektör uygulamasıdır.
Kazan dairesinin yeri, binanın durumuna göre bodrumda, çatıda ya da nadiren ara katlarda olabilmektedir.
Yakıt fiyatlarının gittikçe arttığı günümüzde kazan alımında birinci kriter olarak işletme maliyeti göz
önüne alınmalıdır. Ancak kazan tipi seçiminin sadece fiyat kriterinin dikkate alınması, istenmeyen
sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Kazan seçimi yapılırken kazanın verimliliği de dikkate
alınmalı, ömür boyu işletme maliyetine bakılmalıdır. Açık genleşme depolu tek kazanlı sistemler, eski
sistem olup enerji tüketimleri yüksek olduğundan tercih edilmemelidir. Gelişmiş kazanlarda otomatik
kontrol sistemi bulunmaktadır. Otomatik kontrol sistemi; kazanı farklı zaman dilimlerinde (gece daha
düşük kapasitelerde) ve ihtiyaca göre farklı kapasitelerde çalıştırır. Bu sistem, iç ve dış sıcaklığı da
kontrol ederek kazanı en verimli bir şekilde işletir.
Hem yatırım maliyeti hem de işletme bakımından merkezi sistem bireysel sisteme göre daha
ekonomiktir. Daire sayısının artması merkezi ısıtma sistemini daha da avantajlı hale getirir. Seçilen
sisteme bağlı olmakla birlikte üç ve daha fazla daireli yapılarda bina altından merkezi ısıtma önerilebilir.
Özellikle doğalgaz kullanımında en uygun sistem merkezi sistem olarak ortaya çıkmaktadır. Doğalgaz
kullanılması durumunda, sıcak su veya buhar yerine yakıt taşındığı için bölgesel ısıtmaya göre daha
avantajlıdır. Pay ölçer sistemleri her dairenin kullandığı enerji miktarını ayrı ayrı ölçerek merkezi
sistemin daha ekonomik işletilmesini sağlayacaktır.

Yerden Isıtma
Yerden ısıtma, odanın zeminine döşenen boru şeklindeki ısıtma elemanlarından sıcak su geçirilerek
ısıtmanın sağlandığı bir sistemdir. Düşük ısıtma sistemine uygun olduğundan enerjinin daha etkin
kullanıldığı bir sistem olduğu söylenebilir. Yerden ısıtma sistemlerinde, odanın ısı kaybına karşılık gelen
ısı ihtiyacı, döşemenin altına yerleştirilen ve içinden sıcak su geçen boru sistemi ile karşılanır. Belirli
ölçülerle yerleştirilen ve genellikle plastik olan borular ısıtıcı panel şeklinde etki gösterir. Yerden ısıtma
sisteminde kullanılan plastik boruların ısıl genleşme katsayısı beton ve döşeme malzemenin ısıl genleşme
katsayısından daha büyüktür. Isıl Genleşme Katsayısı; bir malzemenin sıcaklıkla şekil değiştirebilme
yeteneğinin bir ölçütüdür. Çelik ve bakır boruların ısıl genleşme katsayısı betonla aynı olmasına karşın
korozyon nedeniyle kullanılmaları sakıncalıdır.

Duvardan Isıtma
Duvardan ısıtma, binaların ısıtma veya soğutma ihtiyacını karşılamak üzere duvarlarına montajı yapılmış
serpantinli panellerden, ısı transfer akışkanından ve bu akışkanın enerji taşımasını ve taşınmasını
sağlayan tüm ekipmanlardan oluşan komple bir sistemdir. Isı transfer akışkanı genellikle sudur ve bu
akışkan serpantin şeklindeki panellerde dolaşarak duvarları ısıtır. Serpantin; ısı geçiş yüzeyinin artırılması
amacıyla kıvrımlı şekilde olan boru, panel vb. elemanlardır. Günümüzde duvardan ısıtma sistemleri
ülkemizde çok yaygın olmayan ısıtma sistemleridir. Duvardan ısıtma sistemi, yerden ısıtma sistemlerine
benzer olarak duvarların iç kısmına monte edilen serpantin borulardan oluşurlar. Isıyı eşit olarak
dağıtması, hava akımı ve cereyanı ve tozlanmayı önlemesi, havayı kurutmaması, çabuk ısınmayı
sağlayabilmesi, enerji tasarrufu sağlaması ve duvarlarda yoğuşmaya yol açmaması ile önümüzdeki
yıllarda ön plana çıkacağı düşünülen bir ısıtma yöntemidir.

Isı Pompası
Isı pompası, çevre enerjisinden yararlanarak kullanılan bir sistemdir. Gerçekte bir soğutma çevrimi olup,
dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren
bir cihazdır. Kışın ısıtma, yazın soğutma amacıyla kullanılabilir.
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Dolaşım Pompası
Dolaşım pompası, ısıtma sisteminde suyun kazandan ısıtıcı elemanlara gönderilerek tekrar kazana geri
gelmesini sağlayan pompadır.

Hidrofor
Hidrofor, basıncı düşük bir akışkanı, belli bir depodan veya genellikle şehir şebekesinden alarak gerekli
debi ve basınçta kullanıma sunan bir cihazdır. İşletmesini, kullanım şartlarına göre kendisi otomatik
olarak gerçekleştiren bir pompa sistemidir. Hidroforlar; pompa, basınçlı genleşme tankı ve bağlantı
elemanlarından oluşur. Hidroforda kullanılan pompa sayısı ihtiyaç duyulan debiye bağlı olarak
değişmektedir. Debi miktarı arttıkça hidrofordaki pompa sayısı da artmaktadır.

Kojenerasyon
Kojenerasyon sistemi, pratik uygulamalar dikkate alındığında enerjiyi hem güç hem de ısı formunda
üreten sisteme verilen bir isimdir. Birleşik ısı ve güç sistemi, aynı zamanda kojenerasyon olarak
adlandırılmaktadır. Pratik uygulamalarda temel olarak üretilen güç, elektriktir. Bununla birlikte, birincil
enerji kaynağı kullanılarak sıkıştırılmış hava veya gücün diğer formları da elde edilebilir. Birleşik ısı ve
güç sisteminde kullanılan teknolojiye göre üretilen ısı, düşük sıcaklık formunda konutların ısıtılması veya
yüksek sıcaklık formunda endüstriyel tesislerde proses buhar ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir. Isı
ve güç enerjisinin birlikte üretilmesi ayrı ayrı üretilmesinden daha ekonomiktir. Kojenerasyon tesislerinin
temel amacı, elektrik üretimi sonucunda atmosfere atılan atık gazın enerjisinden yararlanmaktır. Böylece
atık ısının enerjisi, sanayi tesislerinin veya konutların ihtiyacı doğrultusunda kullanılarak birincil enerji
kaynağının etkin kullanımı sağlanır ve toplam verim arttırılır. Kojenerasyon sistemi, 1970’li yılların
sonlarına doğru önemli olmaya ve ilgi çekmeye başlamıştır. Bunun nedeni üç faktöre dayanmaktadır: o
yıllarda yaşanan petrol krizinin enerji fiyatlarına ve kullanımına etki etmesi, küçük çaptaki birleşik ısı ve
güç sistemlerinde üretilen birim enerji fiyatının düşük olması, birleşik ısı ve güç sistemlerinin sıradan
elektrik üreten tesislerle rekabete girmesi. 1980’li yılların ortalarında enerji fiyatlarının düşmeye
başlamasıyla bazı ülkelerin kojenerasyona olan ilgileri azalmıştır.

Trijenerasyon
Trijenerasyonda, elektrik enerjisi ile birlikte sıcak su veya buhar üretilmesinin yanı sıra soğutma işlemi de
gerçekleştirilebilmektedir. Atık ısının absorbsiyonlu soğutucu adı verilen bir sistemden geçirilmesi ile
soğutma amaçlı soğuk su üretilmektedir. Bu sistemlerde elektrik, ısıtma ve soğutma enerjisinin üçü de
aynı anda üretilebildiğinden trijenerasyon adı verilmektedir.

Termik Santral
Termik santral, elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla kullanılan bir sistemdir. Gaz türbini çevrimi veya
buhar türbini çevrimi esasına göre olmak üzere iki ayrı çevrimle çalışan tipleri vardır.
Gaz türbin çevriminde dışarıdan alınan hava, kompresörde sıkıştırılmakta, sıkıştırılan hava yanma
odasına yollanılmaktadır. Yanma odasında yakıtın enerjisi ile sıcaklığı ve basıncı artan gaz, türbinine
yollanmaktadır. Yüksek sıcaklık ve basınçlı gaz, gaz türbininin kanatlarını döndürürken kanatlara bağlı
mil de dönmektedir. Dönen mil ile aynı eksende bağlanan alternatör de bu güç ile döndürülerek elektrik
enerjisi üretilmektedir. Bu çevrim Brayton çevrimi olarak da bilinmektedir. Şekil 1.1’te basit bir Brayton
çevrimi şematik olarak gösterilmektedir.
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Şekil 1.1: Basit bir Brayton çevrimi şematik olarak gösterimi
Buhar türbini ile çalışan güç çevriminde; kazanda buhar haline getirilen su, kızdırıcıda kızgın hale
getirildikten sonra, yüksek basınç ve sıcaklıktaki buhar, buhar türbinine gönderilir. Buhar türbini
kanatlarını döndürerek enerjisini bırakan kızgın buhar, çürük buhar adı ile kondensere (yoğuşturucu)
gönderilir. Kondenserde yoğuşarak su haline döner. Su pompa ile tekrar kazana gönderilerek çevrim
tamamlanır. Bu çevrim, Rankine çevrimi olarak bilinir. Şekil 1.2’de basit bir Rankine çevrimi şematik
olarak gösterilmektedir. Kombine çevrimler, hem gaz türbini hem de buhar türbininin kullanıldığı ve
sadece elektrik üretmek amacıyla kullanılan tesislerdir.

Şekil 1.2: Basit Rankine çevriminin şematik olarak gösterilişi
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Özet
Enerji, enerji tasarrufu ve buna bağlı konulara
girmeden önce bu alandaki terminolojinin topluca
verilmesi konulara hazırlık anlamında yararlı
olacaktır. Bu anlamda öncelikle enerji
terminolojisi ile ilgili temel kavramlar verilmiştir.
Geleneksel enerji kaynakları ve yenilenebilir
enerji kaynakları ile ilgili terminoloji verildikten
sonra enerji analizi ve enerji üreten ve tüketen
cihazlarla ilgili terminoloji verilmiştir. Bu
bölümde sadece çok sık rastlanan ve önemli
gördüğümüz kavramlar açıklanmıştır. Doğaldır ki
bu kavramların dışında daha pek çok tanım ve
kavram bulunmaktadır. Bu kavramlarda ilgili
ünitelerde tanıtılacaktır.

analizdir. Sistemlerin gerçek enerji potansiyelini
anlayabilmek için termodinamiğin ikinci yasasına
dayalı ekserji analizinin yapılması gerekmektedir.
Bu analizin sonucunda da Grossmann diyagramı
oluşturulmaktadır.
Enerji kaynaklarının gittikçe tükenmesi ile
alternatif enerji kaynaklarına yönelim gittikçe
artmaktadır. Son yıllarda enerji tasarrufu da
alternatif enerji kaynağı olarak görülmektedir. Bu
anlamda sanayide ve binalarda enerji tasarrufu
ayrı başlıklar halinde incelenmektedir.
Sanayide ve binalarda enerji tasarrufu sonuçta
enerji kaynaklarının daha iyi kullanımıyla ciddi
parasal tasarrufların yanında günümüzde çok
önemli bir sorun olan çevrenin korunması
açısından da çok önemlidir.

Enerji terminolojisi ile ilgili temel kavramlar
başlığı altında enerji, ekserji ve termodinamik
yasaları yer almaktadır.

Enerji terminolojisi oluşturulurken enerjiyi üreten
ve tüketen cihazlar bu kapsamda önemli bir yere
sahiptir. Enerjini verimli kullanılmasında enerji
üreten ve tüketen cihazların enerji ve ekserji
analizleri ile bunların da içinde bulunduğu genel
sistemlerin enerji ve ekserji analizlerini yapılması
çok önemlidir. Cihazların, daha verimli
kullanılmasında bunların özellikleri ile kullanım
amaçlarına uygun seçilmesi de çok önemlidir.

Enerji kaynaklarını genelde iki ana başlık altında
incelemek mümkündür. Birincisi yerin altında
kalan bitkilerin ve canlıların bataklık alanlarda
birikmesi sonucu oluşan tabakaların, değişime
uğraması ile meydana gelen fosil yakıtlardır.
Fosil yakıtlar, geleneksel enerji kaynakları
kapsamında incelenmekte olup, bunların her
birisi için belirli ömür süreleri biçilmiştir. Bu
yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıt başlıkları altında
incelenmiştir.
Geleneksel enerji kaynaklarının belli bir sürede
tükeneceği göz önüne alınarak yenilenebilir
enerji kaynakları üzerindeki çalışmalar gittikçe
artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları
kapsamında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi,
jeotermal enerji, biyoenerji, çevre enerjisi,
hidrolik enerjisi, dalga ve gel-git enerjisi,
hidrojen enerjisi ve nükleer enerji başlıkları
kısaca açıklanmıştır.
Enerji analizi, bir sistemde enerji giriş ve
çıkışlarının belirlenmesi amacıyla yapılır. Her
türlü sanayi tesisindeki enerji tüketen tüm
cihazları için yapılabilir. Giren enerjinin ne
kadarının belirlenen amaçlar doğrultusunda
kullanıldığı, ne kadarının atıldığı hakkında
rakamsal değerler verir. Bunun sonucunda bir
diyagram çizilerek giren ve çıkan ısı akışı bu
diyagram üzerinde gösterilir. Bu tür analizlere
bakıldığında enerjinin nasıl kullanıldığı ve hangi
noktalarda iyileştirme yapılabileceği kolaylıkla
görülebilir. Bu amaçla iyi bir ölçme ve kontrol
sisteminin bulunması gerekir. Enerji analizi
termodinamiğin birinci yasasına dayalı bir
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Kendimizi Sınayalım
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1. İş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanana
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. LPG, sıvı hale getirilmiş propan ve bütan
karışımı petrol gazıdır.

a. Yetenek

b. Hava taşıyıcı kollektörler, ısı taşıyıcı akışkan
olarak havayı kullanan güneş kolektörleridir.

b. Yetki
c. Güç

c. Isı pompaları, hidroelektrik enerji cihazlarıdır.

d. Enerji

d. Biyodizel petrol içermez.

e. Basınç

e. Gel-git enerjisi güneş ve ay çekim kuvvetleri
ile dünyanın dönmesi sonucu ortaya çıkar.

2. Yüksek sıcaklıklı ısı kaynağından 25000 kJ ısı
çeken ve düşük sıcaklıktaki ısı kaynağına 5000 kJ
ısı atan bir ısı makinesinin verimi aşağıdakilerden
hangisidir?

7. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji ölçme ve
kontrol cihazı değildir?
a. Viskozimetre

a. % 5

b. Barometre

b. % 10

c. Debimetre

c. % 20

d. Dinamometre

d. % 30

e. Kilometre

e. % 40

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

3. Aşağıdakilerden hangisi eksik yanma
durumundaki hava fazlalık katsayısını ifade
etmektedir?

a. Sistemlerin enerji analizi termodinamiğin
sıfırıncı yasasına göre yapılır.
b.

a. 0,8
b. 1,0

Sistemlerin ekserji analizinin temelinde
termodinamiğin üçüncü yasası vardır.

c. % 100 verimle çalışan bir ısı makinesi yapmak
her zaman mümkündür.

c. 1,2

d. Bir ısı makinesinden alınan iş, sisteme verilen
ısıl enerji ile sistemin çevreye attığı ısıl
enerjinin farkıdır.

d. 1,4
e. 1,6

e. Termodinamikte toplam üç yasa vardır.

4. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bir enerji
kaynağıdır?

9. Aşağıdaki sıcaklık değerlerinden hangisi ısıl
konfor için uygundur?

a. Güneş enerjisi
b. Nükleer enerji

a. 15ºC

c. Dalga enerjisi

b. 20ºC
c. 25ºC

d. Hidrojen enerjisi

d. 30ºC

e. Kömür

e. 35ºC

5. Aşağıdakilerden hangisi güneş enerjisi ile ilgili
bir kavram değildir?

10. Aşağıda verilen cihaz veya makinelerden
hangisi ısı ve elektrik enerjisi üretir?

a. Tromb duvarı

a. Trijenerasyon sistemi

b. Nükleer reaktör

b. Buhar kazanı

c. Absorber

c. Kombi

d. Füzyon

d. Şofben

e. Kollektör

e. Soba
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Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı

η=

630
900
η = 0, 70 = % 70

1. d Yanıtınız doğru değil ise “Enerji ve İş”
konusunu gözden geçiriniz.

η=

2. c Yanıtınız doğru değil ise “Isıl Verim”
konusunu gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 3

3. a Yanıtınız doğru değil ise “Yanma” konusunu
gözden geçiriniz.

Günlük hayatımızda; evimizde ısınmak için
kömür, odun, doğalgaz, fuel-oil gibi yakacaklar
kullanıyoruz. Yemek pişirmek için evlerimizde
LPG, doğalgaz gibi yakıtlardan yararlanıyoruz.
Otomobillerimizin motorları ise benzin, mazot ve
LPG vb. yakıtlar ile çalışıyor. Kısacası enerji
kaynakları, biz farkında olmasak da hayatımızın
bir parçasıdırlar.

4. e Yanıtınız doğru değil ise “Geleneksel Enerji
Kaynakları Terminolojisi” konusunu gözden
geçiriniz.
5. b Yanıtınız doğru değil ise “Güneş Enerjisi”
konusunu gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız doğru değil ise “Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Terminolojisi” konusunu
gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız doğru değil ise “Ölçme
Kontrol” konusunu gözden geçiriniz.

Wnet
Qverilen

Sıra Sizde 4
Günlük hayatta güneş enerjisinden pasif
yararlanmaya
örnek
olarak;
binaların
konumlandırılması, pencere tasarımı, çatı
pencereleri, tromb duvarı ve kış bahçesi
uygulamaları verilebilir.

ve

8. d Yanıtınız doğru değil ise “Termodinamik
Yasaları” konusunu gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 5

9. b Yanıtınız doğru değil ise karışımların “Isıl
konfor” konusunu gözden geçiriniz.

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan rüzgar
türbinlerinin değişik tipleri ve çeşitleri mevcuttur.
Uygulamada yaygın olarak kullanılan rüzgar
türbini tipleri; rüzgarı önden alan türbinler, çok
kanatlı rüzgar türbinleri, H-Darrieus rüzgar
türbinleri, deniz üstü rüzgar türbinleridir.

10. a Yanıtınız doğru değil ise “Enerji Üreten ve
Tüketen Cihazlar” konusunu gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 6

Sıra Sizde 1

Wnet = 560 kJ

Biyodizel,
başlıca
bir
motor
yakıtıdır.
Özelliklerinden dolayı dizel motorlarının dışında
da yakıt olarak kullanılabilir. Bu nedenle; acil
durum yakıtı, askeri stratejik yakıt olarak da
bilinir. Jeneratörlerin çalıştırılmasında ve
kaloriferlerde de kullanılması mümkündür.

bulunur.

Sıra Sizde 7

Sıra Sizde 2

Ölçme ve kontrol, verilerin takibi, karşılaştırılması ve çeşitli analizlerin yapılması için
kullanılan bir yoldur. Bu analizlerin ve elde
edilen verilerin ışığında kararlar alınmasından
dolayı ölçme ve kontrol, enerji yönetimi için
temel bir unsurdur.

Eşitlik (1.7) kullanılarak net iş;

Wnet = Qverilen − Qçıkan
Wnet = 800 − 240

Eşitlik (1.7) kullanılarak net iş bulunur.

Wnet = Qverilen − Qçıkan
Wnet = 900 − 270
Wnet = 630 kcal
Verimi bulmak için eşitlik (1.6)’yı yazarsak;
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Amaçlarımız	
 	
 
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Ölçme tekniği ve kontrol ile ilgili tanım ve kavramları açıklamak,
Hata analizi ve hata kaynaklarını ilişkilendirmek,
Enerji yönetimine yönelik çeşitli ölçme ve kontrol yöntemlerini (sıcaklık, basınç, hız, nem, debi,
elektrik, baca gazı analizi ölçümleri) uygulamak,
Ölçüm cihazlarının bakımını gerçekleştirmek,
Veri kayıtlarının tutulması yöntemlerini saptamak
için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
Ölçme ve Kontrol

Nem Ölçümü

Hata Analizi

Elektrik Devrelerinde Ölçüm

Enerji Ölçümü

Baca Gazı Analizi

Sıcaklık ve Basınç Ölçümü

Veri Kayıtları

Hız ve Debi Ölçümü

İçindekiler
v

Giriş

v

Debi Ölçümü

v

Hata Analizi ve Hata Kaynakları

v

Hız Ölçümü

v

Enerji Yönetimine Yönelik Çeşitli
Ölçme ve Kontroller

v

Elektrik Devrelerinde Ölçüm

v

Baca Gazı Analizi

v

Sıcaklık Ölçümü

v

Pay Ölçerler ve Isı Sayaçları

v

Basınç Ölçümü

v

Ölçüm Cihazlarının Bakımı

v

Nem Ölçümü

v

Veri Kayıtlarının Tutulması
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Enerji Yönetiminde
Ölçme ve Kontrol
GİRİŞ
Enerji kullanımının etkin bir şekilde kontrolü, programlı bir şekilde gerçekleştirilecek enerji yönetimi ile
başarılabilir. Enerji yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için ölçüm ve kontrolün önemi büyüktür. Bir
sanayi tesisinde enerji analizi gerçekleştirebilmek için işletmenin çeşitli noktalarında ölçüm ve kontroller
yapılmalıdır. Enerji ve ekserji analizinin sonuçları Sankey ve Grossman Diyagramları ile ortaya
konulmaktadır. Ayrıntılı bir enerji taramasında çeşitli ölçüm bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır:
• İşletmede kullanılan yakıt miktarı ile cihaz verimleri,
•

İşletmenin elektrik tüketimi ve kullanım verimi,

•

Çeşitli akışkanlar (buhar, sıcak su, hava gibi) tarafından taşınan enerji,

•

Çeşitli noktalardan dışarıya atılan enerji (buhar, kondensat, soğutma suyu, atık sıvı ve gaz gibi),

•

Sisteme giren enerji.

Yukarıdaki bilgilerin toparlanabilmesi için çeşitli noktalardan çeşitli ölçümler yapılmalıdır. Yapılan
bu ölçümler değerlendirilip, enerji analizi hesaplarında kullanılarak, işletmenin enerji analizi çıkarılır ve
enerji tasarrufuna yönelik çalışma başlıkları oluşturulur. Ölçümlere başlanırken iyi bir planlama
yapılmalıdır. Bu anlamda ölçümlerin nerelerde yapılacağı, ne çeşit ölçümler yapılacağı ve hangi
ekipmanlar kullanılacağı belirlenmelidir. Ölçümlerin nerelerde yapılacağı belirlenirken işletme için bir
proses akım şeması çizilmelidir. Proses akım şeması; bir sanayi kuruluşunda yapılan tüm işlemlerin ve
sürecin gösterildiği detaylı bir şemadır. Proses akım şeması üzerinde her enerji cinsi için üretim ve
tüketim noktalarının kolayca görülmesi sağlanmalıdır. Daha sonra bu şemadan enerji akışının kolayca
izlenebildiği Sankey diyagramına geçiş yapılır. Sankey diyagramı üzerinde çeşitli noktalardaki enerji giriş
ve çıkışları kolayca görülebilmektedir. Buradaki enerji giriş ve çıkış noktaları ölçüm yapılacak noktalar
hakkında da ilk fikri verecektir. Ne çeşit ölçümler yapılacağı ise yapılacak enerji analizi çalışmaları ile
ilgilidir. Örneğin bir radyatörden odaya verilen enerjinin hesabı için radyatöre giren akışkanın debisi ile
akışkanın giriş ve çıkış noktasındaki sıcaklığı ölçülmelidir. Su, buhar, gaz gibi çeşitli akışkanların enerji
hesapları ile ilgili ölçümlerde; basınç, sıcaklık, hız gibi değerlerin ölçülmesi gerekmektedir. Elektrik
enerjisi ile ilgili hesaplamalarda ise gerilim, akım, direnç gibi ölçümler yapılmalıdır. Kullanılacak
cihazların seçiminde de aşağıda sıralanan çeşitli faktörler göz önüne alınmalıdır:
•

Cihazın taşınabilir ya da sabit olması,

•

Cihazın hassasiyet ve kullanım aralığı,

•

Montaj ve demontaj kolaylığı,

•

Sıcaklık, korozyon, basınç gibi çeşitli şartlardaki kullanımlara yönelik dayanımı,

•

Cihazın maliyetine etki eden faktörler (satış fiyatı, montaj, eğitim, işletme ve bakım),

•

Cihazın enerji tüketimi,

•

Cihazın gösterge ve kayıt özellikleri
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Ölçme tekniği ve kontrol ile ilgili bazı tanım ve kavramlar aşağıda verilmiştir:
Okunabilirlik (readability), ölçme cihazının okuma skalasının genişliği ve netliği olarak
tanımlanmaktadır. Ölçme cihazlarında daha doğru sonuçlar alabilmek için okunabilirliği daha büyük
olanlar tercih edilmelidir.
En küçük değerlendirme (least count), ölçme cihazı skalasında okunabilen iki değer arasındaki en
küçük fark olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir anlatımla fiziksel büyüklükteki değişikliğin ölçüm cihazı
tarafından algılanabilen en küçük değeridir. Ölçüm cihazının skalasının uzunluğu, kademelendirilmesi,
ibre ya da yazıcı ucunun kalınlığı en küçük değerlendirmeye etki eden önemli faktörlerdir.
Doğruluk (accuracy), cihazın ölçülen fiziksel büyüklüğün doğru değerini belirleyebilme yeteneğidir.
Diğer bir anlatımla bir fiziksel özelliğin ölçümünde cihazın gösterdiği değer ile gerçek değer arasındaki
farktır. Sıcaklık ve diğer etkiler nedeniyle gerçek değerinden sapma anlamına gelmektedir. Örneğin 100
bar’a kadar ölçme yapabilen bir basınç göstergesinin doğruluğu % 1 ise bu cihaz ile ±1 bar sınırları
içerisinde ölçme yapılabilir.
Kesinlik (precision), bir ölçüm cihazının aynı fiziksel büyüklüğe ilişkin tekrarlanan çeşitli ölçüm
sonuçlarının aynı değeri gösterme özelliğine verilen addır. Genellikle kesinlik ve doğruluk birbirine
karıştırılabilmektedir.
Örnek 1. Basıncının 100 bar olduğu bilinen bir depo için 10 kez ölçüm yapılmıştır. Bu ölçümlerde
sırasıyla 102, 104, 103, 105, 104, 106, 105, 103, 106, 102 bar değerleri okunmuştur. Bu basınç ölçerin
doğruluk ve kesinlik değerlerini hesaplayınız.
Çözüm: Öncelikle ölçüm sonuçlarının ortalaması 104 bar olarak bulunur. Doğruluk değeri yapılan
ölçümün gerçek değerden sapmasıdır. Bu durumda en büyük ölçüm değeri olan 106 bar alınır. Doğruluk
değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

106 − 100
= 0,06 = %6
100
Kesinlik ise ölçüm değerlerinin en büyüğünün, ortalama ölçüm değerinden sapmasıdır. Bu durumda
kesinlik aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

106 − 104
≅ 0, 02 ≅ %2
104
Bu durumda basınç ölçerin doğruluk değeri % 6 iken, kesinlik değeri yaklaşık olarak % 2’dir. Eğer bu
cihaz 100 bar’a göre kalibre edilir ise yaptığı ölçüm ± 2 bar doğrulukla ölçme yapabilir.

Ölçme cihazlarının doğrulukları kalibrasyon ile iyileştirilebilirken,
kesinlikleri iyileştirilemez.
Kalibrasyon (calibration), fiziksel bir büyüklüğün süreklilik gösteren karakteristik eğrisini (veya tek
tek değerleri) standart olarak belirlenmiş bir başka karakteristik eğri (veya tek tek değerler) ile
karşılaştırma işlemi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir anlatımla bir ölçme aletinin, doğruluğu bilinen
değerler ile karşılaştırılarak hatalarının azaltılması işlemidir. Karşılaştırılacak değerler ile standart
değerler arasındaki sapma önemlidir. Kalibrasyon işlemi, buradaki sapma değerini azaltma veya ortadan
kaldırma işlemi olarak da tanımlanmaktadır.
İlk ayar (primary calibration); doğruluğu kesin olarak bilinen, Ulusal Standartlar Enstitüsü veya
Metroloji Enstitüsü tarafından izlenen bir cihaza giriş uygulaması ile çıkışının gözlenip kaydedilmesini
içeren ayar yönetimine verilen isimdir.
Hata (error), ölçme sisteminden alınan değerin ölçülmesi gereken değerden farkıdır. Diğer bir
anlatımla doğruluktan sapma değerleri hata olarak tanımlanmaktadır. Hatalar, deneyi yapan kişiden
kaynaklanabildiği gibi cihazdan da kaynaklanabilmektedir.
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Duyarlılık (sensitivity), ölçüm cihazının ibresinin doğrusal hareket ettiği varsayımıyla ibrenin hareket
miktarının ölçülen fiziksel büyüklüğe oranı olarak tanımlanmaktadır.
Örnek 2. 30 cm skalası olan bir hız ölçme cihazında en fazla 10 m/s hız ölçülebiliyorsa bu cihazın
duyarlılığı kaçtır?
Çözüm: Duyarlılık, ibrenin hareke miktarının ölçülen değere oranı olduğundan,

Duyarlılık =

30
= 3 mcm
( s)
10

Bunun anlamı cihazın 1 m/s’lik hızı 3 cm’lik bir ibre hareketi ile algılayabilmesidir.
Histerizis (hysteresis), ölçme cihazında ölçüm yapılırken herhangi bir değere artarak veya azalarak
yaklaşılması histerizis olayı nedeniyle farklı değerler okunmasına neden olabilir. Örneğin ortam sıcaklığı
ölçülürken ölçüm cihazının, yüksek sıcaklıktan ya da alçak sıcaklıktan ortama yaklaşması, aynı ortam
sıcaklığı için aynı termometreden farklı iki değer göstermesine neden olabilir.
Standart (standard), ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen belirli ölçülerdeki
fiziksel büyüklük, ölçme yöntemi ya da uyulması gereken kurallardır.

Ülkemizde ve uluslararası alanda standartları belirleyen kuruluşlar
hangileridir?
Boyut (dimension), bir sistemin veya bir cismin özelliği veya davranışını belirlemek üzere kullanılan
fiziksel değişkenlere verilen genel bir addır. Herhangi bir cisme ya da sisteme ait olarak verilen uzunluk,
alan, basınç, sıcaklık, kütle gibi fiziksel özellikler boyuta örnek olarak verilebilir.
Birim (unit), boyut için seçilen keyfi bir karşılaştırma değerine verilen isimdir. Örneğin metre, feet,
arşın, metrekare, dekar, bar, kilogram, gram, libre gibi büyüklükler birime örnek olarak gösterilebilir.
Çeşitli ülkelerde aynı boyut için farklı birimle kullanılabilmektedir. Buna örnek olarak; uzunluk ve
sıcaklık için ülkemizde SI birim sisteminde yer alan metre ve santigrat kullanılırken, İngiltere ve ABD’de
hala uzunluk için feet, sıcaklık için de Fahrenheit kullanılmaktadır.

HATA ANALİZİ VE HATA KAYNAKLARI
Ölçüm sonucu elde edilen değerler belirli bir şekilde analiz edilmelidir. Analizler, çoğu zaman kolay
olmasına karşılık bazı durumlarda sonuçların temel fizik kurallarına uymasını sağlayabilmek karmaşık
olabilmektedir. Deneysel ölçme sonuçlarının geçerliliği, hassasiyeti ve hataların tespiti önemli bir
konudur. Ölçüm yoluyla deney yapan ve bu sonuçları kullanan araştırmacılar, elde edilen bulguların
geçerliliğini de sorgulamak isterler. Bunun anlamı basit bir ölçme şekli olan uzunluğun ölçülmesinde bile
ölçmede kullanılan aletin hassasiyeti bilinmelidir. Hata ve belirsizlik kavramları birbirlerine
karıştırılabilmektedir. Ölçüm hatası, bir büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka
verilen isimdir. Belirsizlik ise, ölçümlerdeki hataların etkilerinin ne olduğunun tam olarak
bilinmemesidir. Ölçüm hataları, pek çok nedenden kaynaklanabilir ve çok sayıdaki bağımsız hataların
sonucu ortaya çıkabilir.
Ölçümleri alan teknik eleman ne kadar deneyimli olursa olsun ve ne kadar dikkat ederse etsin, ölçüm
sonuçlarında bazı hatalar ortaya çıkabilir. Bu hatalar; rastgele hatalar olduğu gibi, ölçümü yapan teknik
elemanın dikkatsizliği sonucu da ortaya çıkabilir. Genel olarak deneysel hatalar üç grupta
toplanabilmektedir.
Birinci gruptaki hatalar, dikkatsizlik ve tecrübesizlikten kaynaklanabilen hata grubundadır. Ölçüm
cihazının doğru seçilmemesinin veya ölçüm sisteminin yanlış tasarımından kaynaklanan hatalar da bu
grupta değerlendirilmektedir. Bu gruptaki hatalar, genel olarak ölçülen değerlerden farklı olduğundan
deneyimli bir teknik eleman tarafından kolaylıkla saptanıp kapsam dışı bırakılabilmektedirler. Örneğin bir
sisteme basınç uygularken cihazda basıncın düştüğü görülüyorsa cihazın yanlış ölçtüğü
27

	
  

	
  

söylenebilmektedir. Ya da yanma sonucunda bacadan atılan gazın sıcaklığı çevre sıcaklığının altında
kaydedilmişse bunun hatalı olduğu kolayca görülebilir ve bu değer değerlendirme dışı bırakılır.
İkinci grup hatalar, sistematik hata grubundadır. Bu tür hatalar tesadüfi olmayan sürekli hatalardır. Bu
tür hatalar genel olarak tekrar edilen okumalarda görülen ve nedenleri de çoğunlukla bilinmeyen
hatalardır. Sistematik hataların çeşitli nedenleri olabilir. Sistematik hata, şartların aynı olduğu her cihaz
ile aynı büyüklükte oluşur. Ayar ekipmanlarındaki kusurlar, sistematik hatalara yol açabilir. Çünkü tüm
ayarlı cihazlar ayar ekipmanının hatası kadar sapma gösterir. Örneğin gerilim ve direncin zamanla
değişmesi aynı yönde olup sistematik hatalar sınıfına girer. Sistematik hataların belirlenmesi çok daha
karmaşık olup genellikle istatistiki metotlarla yapılamaz. Sistematik hatalara neden olan parametrelerin
bir kısmı da deneylerde kullanılan sabit ve çarpanlardan kaynaklanır. Bu tür hataların etkisi ölçülen
değerlerin kontrolünün yanı sıra kişisel beceri ile de belirlenebilir. Hataların büyüklüğü deneysel
doğrulamayı gerektirebilir. Bunun yanı sıra deneyi yapan teknik elemanın deneyimlerine de ihtiyaç
duyulabilir. Sistematik hatalar, gerçekçi olarak saptanamadığı durumlarda güvenirlik sınırlarının
belirlenmesi gerekmektedir. Güvenirlik sınırları ile rastgele hata limitleri sistematik hatanın doğru olarak
bilinmesinde birbirine benzeyen kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır.
Üçüncü grup hatalar, rastgele hata sınıfındadır. Rastgele ortaya çıkan ve tekrarlanmayan istatistiki
hatalardır. Bu terim ortalama değerin etrafında değerler alabilen hatalar için genel olarak yapılan bir
tanımdır. Rastgele hatayı tanımlayabilmek için hata dağılımının da bilinmesi gerekmektedir. Bu tür
hatalar, deneyi yapan elemanların değişmesinden, deneyi yapan elemanın zaman içerisinde dikkatinin
azalmasından kaynaklanabildiği gibi ölçme cihazının ısınmasından kaynaklanan salınımlardan da ortaya
çıkabilir. Belirli sayıda deney yapıldıktan sonra bu deneye ait hata oranlarının tespiti amacıyla
uygulamada kullanılan birkaç yöntem geliştirilmiştir. Herhangi bir rastgele hatanın büyüklüğü, tamamen
rastgele olmasından dolayı saptanamaz. Bu amaçla standart sapma gibi istatistiki yöntemler
uygulanmaktadır.

Belirli sayıda deney yapıldıktan sonra bu deneye ait hata oranlarının
tespiti amacıyla uygulamada kullanılan birkaç yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler
nelerdir?
Ölçme işlemi çeşitli aşamalardan oluşabilir. Her aşamada çeşitli hata kaynakları ortaya çıkabilmektedir.
Aşağıda bu hata kaynaklarından bazıları verilmiştir:
•

Fiziksel niceliği tanımlayan matematiksel modeldeki yanlışlık,

•

Ölçme işleminin doğasından kaynaklanan tahminlerin çeşitliliği,

•

Ayarlı cihazlar ve ölçüm standartlarındaki belirsizlik,

•

Standart ve cihazlardaki kademeli değişikliklere yol açan zamana bağlı kararsızlıklar,

•

Sıcaklık, nem ve basınç gibi çevresel faktörlerin etkisi,

•

Başka kaynaklardan elde edilen sabit değerler ve diğer parametreler,

•

Sinyal karışması, parazitler, homojen olmama, yetersiz çözünürlük ve tam olmayan ayrışma
durumlarından ileri gelen belirsizlik,

•

Sayısal belirsizlik ve veri analizi,

•

Yanlış belirlemeler ve prosedür hataları,

•

Temizlik, beceri ve kullanıcı tekniklerini içeren laboratuvar çalışmaları.
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ENERJ! YÖNET!M!NE YÖNEL!K ÇE"!TL! ÖLÇME VE
KONTROLLER
Enerji yönetimine yönelik ölçüm cihazlarının görevi, enerji analizi yapabilmek üzere gereken sıcaklık,
nem, basınç, hız, debi, elektrik, baca gazı analizi gibi de!erlerin ölçülmesini sa!layarak sonuçta enerji
tasarrufu yapılabilecek noktaların belirlenmesini sa!layacak verileri olu"turmaktır.

SICAKLIK ÖLÇÜMÜ
Sıcaklık, çok kullanılan bir kavram olmasına ra!men tanımını somutla"tırmak bazen zor oldu!u gibi ço!u
zaman ısı kavramı ile de karı"tırılmaktadır. Sıcaklık ortamdaki moleküllerin kinetik enerjileri ile orantılı
bir kavram olup ortamdaki moleküllerin hızı arttıkça kinetik enerjisi, dolayısıyla da sıcaklı!ı artmaktadır.
Cisimler arasında bir ısıl denge yoksa bunların sıcaklıkları farklıdır. Isı ise yüksek sıcaklıktaki bir
kaynaktan dü"ük sıcaklıktaki bir kayna!a enerji aktarımıdır.
Sıcaklı!ın sayısal olarak ölçülebilmesi için standart bir ölçü sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
amaçla da özelliklerinden bir tanesi sıcaklıkla de!i"en ve kolayca ölçülebilen bir referans sistemi
seçilmelidir. Termometre adı verilen bu referans sistemi ile sıcaklı!ı ölçülecek sistem, aralarında ısıl
denge ortaya çıkana kadar temas ettirilirler. Bu süreç boyunca ölçüm duyarlılı!ında bir de!i"iklik
olmaması gerekir. Bunun için referans olarak belirlenen ve termometre olarak adlandırılan sistemin ısıl
kapasitesinin, sıcaklı!ı ölçülecek cismin ısıl kapasitesinden olabildi!ince küçük olmasına dikkat
edilmelidir. Referans sisteminde (termometre) sıcaklı!ı de!erlendirmekte kullanılan özellik termometrik
özellik olarak tanımlanmaktadır. Sıcaklık ölçerler, cisimlerin sıcaklıklarının ölçülmesinde de!i"ik
termometrik özellik olmasından yararlanılarak imal edilirler.
1954 yılına kadar Celcius sıcaklık ölçe!inde iki sabit nokta, 1 atmosfer basınçta buzun ergimesi ile
suyun kaynaması için 0 °C ve 100 °C seçilmi"ti. 1954 yılında gerçekle"en uluslararası toplantıda Celcius
ölçe!i ideal gaz sıcaklık ölçe!ine ba!lı olarak yeniden tanımlanmı"tır. Bu toplantıda buzun ergime
noktası yerine suyun üçlü nokta sıcaklı!ı 0,01 °C seçilmi" ve mutlak sıcaklık olarak bilinen Kelvin ile
arasında a"a!ıdaki ba!ıntı oldu!u kabul edilmi"tir:

Bu "ekilde tanımlanan sıcaklık ölçe!inde kolayca 1 atmosfer basınçta buzun ergime sıcaklı!ı 0 °C,
suyun kaynaması ise 100 °C de!eri bulunabilir.
Genelde Angola-Sakson ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Fahrenheit sıcaklık ölçe!inde ise iki
sabit nokta 1 atmosfer basınçta buzun ergimesi ile suyun kaynaması 32 °F ve 212 °F seçilmi" olup
aradaki fark 180 e"it parçaya bölünmü"tür. Celcius derecesi ile Fahrenheit derecesi arasında a"a!ıdaki
ba!ıntı

verilmektedir. Mutlak Fahrenheit derecesi Rankine (°R) derecesi olarak adlandırılıp, bu sıcaklık
ölçe!inde buzun ergime ve suyun kaynama sıcaklıkları için sırasıyla 491,69 °R ve 691,69 °R de!erleri
seçilmi"tir. Fahrenheit ile Rankine arasındaki ili"ki için a"a!ıdaki e"itlik yazılabilir:

Kelvin mutlak sıcaklı!ı ile Rankine mutlak sıcaklı!ı arasında ise a"a!ıdaki ba!ıntı bulunmaktadır:
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Örnek 3. Bir termometre yardımı ile bir akışkanın sıcaklığı 55 °C olarak okunmuştur. Bu akışkanın
sıcaklığının Kelvin ve Fahrenheit olarak karşılığı nedir?
Çözüm: Eşitlik 2.1 kullanılarak Kelvin karşılığı bulunabilir.

°C = K − 273,15
55°C = K − 273,15
K = 55 + 273,15
K = 328,15
Bu durumda sıcaklığı 55 °C olarak okunan akışkanın sıcaklığı 328,15 K’dir. Fahrenheit karşılığını
hesaplamak için ise 2.2 numaralı eşitlikten yararlanabiliriz.

5
( °F − 32 )
9
5
55 = ( ° F − 32 )
9
° F = 131

°C =

Bu sonuca göre sıcaklığı 55 °C olarak okunan akışkanın sıcaklığı 131 °F’dır.

Bir termometre yardımı ile bir odanın sıcaklığı 25 °C olarak
okunmuştur. Aynı odanın sıcaklığının Kelvin ve Fahrenheit olarak karşılığı nedir?
Örnek 4. Sıcaklığı 104 °F olarak bilinen bir gazın sıcaklığı mutlak Kelvin sıcaklığı olarak ne kadardır?
Çözüm: Eşitlik 2.1 ve 2.2 karşılıklı olarak eşitlenirse aşağıdaki eşitlik elde edilir.

°C = K − 273,15 =
K=

5
(°F − 32 )
9

5
( °F − 32 ) + 273,15
9

Bu eşitlik kullanılarak gazın sıcaklığı 313,15 K olarak bulunur.
Sıcaklık ölçümünde çeşitli türde ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Bunların bazıları aşağıdaki şekilde
açıklanmıştır.

Termometreler
Genişlemeli termometreler; sıvı ve gaz türündeki akışkanlar ile metallerin, sıcaklıklarına bağlı olarak
hacimlerinin genleşmesi özelliğine dayanmaktadır. Gaz akışkanlar kapalı bir kap içerisinde sıcaklıkları
arttığında, hacimsel olarak genleşmelerinin yanı sıra basınçlarında da artış ortaya çıkmaktadır.
Sıvı Genleşmeli Cam Termometreler, pratikte -200°C ile +750 °C arasındaki sıcaklık ölçmelerinde
yaygın olarak kullanılan bir termometre tipidir. Bu tür termometrelerde, altta bulunan sıcaklığa hassas bir
hazne ile bununla irtibatlı bir kılcal boru ve bu kılcal boru içerisinde genleşebilen bir sıvı vardır. Kılcal
boru üzerinde sıcaklık değerini belirten ölçek bulunmaktadır. Kılcal borunun üst kısmı kapatılmış olup,
içinde bulunan sıvının buharlaşmasını önlemek amacıyla azot gibi nötr bir gaz doldurulmuştur. Nötr
gazlar moleküler yapıda bulunan ve başka bir madde ile tepkimeye girmeyen maddelerdir. Sıcaklığa
hassas hazne kısmındaki sıvı; sıcaklığı ölçülecek ortam içerisinde, ortamın sıcaklığına bağlı olarak
genleşir. Genleşen sıvı kılcal boru içerisinde yükselir. Kılcal boru üzerindeki ölçekten sıvının yükseldiği
noktaya bakılarak, sıcaklık okunur. Termometrenin aşırı ısınması durumunda içerideki basınç artışı
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nedeniyle termometrenin kırılmasının önlemek için kılcal borunun üst kısmında bir emniyet hacmi
bırakılır. Cam termometrelerin içinde genellikle civa, toluen, etil alkol, kerosen, petrol eteri ve pentan
gibi sıvılar kullanılır.
Basınç termometrelerinde, kapalı bir kap içerisinde bulunan akışkan, sıcaklığın artması ile ısıl
genleşmenin neden olduğu basıncın ölçülmesi esasına dayanır. Endüstriyel sıcaklık ölçmelerinde, basınç
termometreleri, ekonomik ve hassas olmaları nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür
termometrelerin diğer bir avantajı ise ölçme noktası ile okuma noktası arasındaki mesafenin 0,6-60 m
arasında olabilmesidir. Kullanılabildiği sıcaklık aralığı -150 °C ile +600 °C arasındadır. Özel önlemler
alındığında 100 °C ile 1000 °C arasında da başarıyla kullanılabilmektedir. Gaz genleşmeli ya da
sıvı/buhar genleşmeli tipleri de bulunmaktadır. Gaz doldurulmuş basınç termometrelerinde genellikle azot
gazı kullanılır. Bu tür termometrelerin çalışma aralığı -150 °C ile +600 °C arasındadır. Sıvı ya da buhar
doldurulmuş basınç termometrelerinin çalışma aralıkları -50 °C ile +300 °C arasındadır. Bu tür
termometrelerde buhar basıncının sıcaklıkla değişmesi prensibinden yararlanılır. Sıvı doldurulmuş basınç
termometrelerinde; akışkan olarak propil alkol, silikon ve benzeri sıvılar kullanılabilmektedir. Bu tür
termometrelerde kılcal boru uzunluğu 0,6-10 m arasında değişmektedir. Sıcaklık aralığı ise -150 °C ile
+300 °C arasındadır.

Bimetal ne demektir?
Bimetal termometrelerde, katı cisimlerin sıcaklıkla doğrusal olarak uzama prensibinden yararlanılır.
Endüstride kullanılan bimetal termometreler helisel biçimde sarım yapılarak elde edilir. Helisin bir ucu
kılıf içine yerleştirilmiş olup, diğer ucu ibreye bağlanmıştır. Sıcaklık arttıkça genişleyen helisel bir metal,
dairesel şekilde hareket yaparak ibreyi döndürür. Bu tip termometreler -50 °C ile +400 °C aralığında
ölçme yapabilmektedirler.
Direnç termometreleri, çoğunlukla metal olan duyar elemanın sıcaklığının elektriksel dirençle
değişmesi prensibine dayanarak çalışır. Sıcaklık arttıkça söz konusu duyar elemanın direnci de artar. Bu
tür termometreler pratikte -260 °C ile +550 °C arasında kullanılabilir. Ancak özel durumlarda 1000 °C
civarındaki sıcaklıkları da ölçebilmektedir. Metal duyar eleman olarak platin, rodyum-demir, nikel, nikeldemir, tungsten veya bakırdan yapılabilir. Bu tür cihazlar basit devre yapılarına, yüksek doğrusallığa,
duyarlılığa ve kararlılığa sahiptir. Bu malzemelerin seçimi kullanılacak sıcaklık aralığı, korozyon
korunumu, mekanik kararlılık ve maliyet kriterleri dikkate alınarak yapılır.
Termometre ile ölçüm sırasında ortaya çıkabilecek hatalar ile bunların nedenleri aşağıdaki noktalarda
değerlendirilebilir.
•

Gaz sıcaklıklarını ölçen termometreler, çevre yüzeylerden gelen ısı ışınımlarından
etkilenebilirler. Ölçülen sıcaklık çevre yüzeylerin sıcaklığı ile yaklaşık olarak aynı değerde ise
ışınım etkileri ihmal edilebilir.

•

Ölçülen sıcaklık ile çevre yüzey sıcaklığı arasında kayda değer bir fark olması durumunda
koruyucu bir kılıf ya da aspirasyon tekniği ile ısı ışınımın etkileri en aza indirilmelidir.
Aspirasyon tekniği, bir fan yardımıyla hava vb. Bir gaz akışkanın bir yüzey ya da cisim
üzerinden yüksek hızla üflenmesi sonucu yüzeyin soğutulmasıdır. Koruyucu kılıf, termometre
haznesi ve çevre yüzeyler arasına yerleştirilecek yüksek yansıtıcı özelliğe sahip yüzeyler ile
oluşturulabilir. Böylece hazne etrafındaki hava hareketi de engellenmemiş olacaktır. Uygun
olmayan bir koruyucu kılıf ölçme hatalarını artırabilir. Aspirasyon tekniğinde ise termometre
haznesi üzerinden yüksek hızlı hava ve gaz akımı geçirilerek ışınım hataları azaltılabilir.

•

Termometrenin basınç altında bir kap veya kanal içerisinde bulunması gerekiyorsa, termometre
haznesi yerine sıkıca oturtulmalı ve yüksek ısıl iletkenliğe sahip bir madde (yağ, su veya
uygunsa civa) ile çevrelenmelidir.

•

Termometre ile ölçmeler, içlerindeki sıvıların uzun ve ince duvarlı bir ampulde yer alması
sıcaklık değişimlerinin daha çabuk gözlenebilmesi açısından diğer yöntemlere göre bir üstünlük
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sağlamaktadır. Kanal veya kabın ampul etrafındaki yüzey, ampule veya ampulden ısı geçişini en
az düzeyde tutabilecek şekilde yalıtılmalıdır.
•

Boru ve kanallarda sürekli olarak kalabilecek endüstriyel tip termometreler de vardır. Bunların
kırılmalarını önleyecek şekilde metal koruyucularla birlikte yerleştirilmeleri gerekmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta koruyucuların yüksek ısı kapasitesi ve iletkenliği
nedeniyle ölçüm hatalarına yol açabilmesidir.

•

Termometrenin kendisini çevreleyen akışkanla denge sıcaklığına ulaşması için yeterli zamanın
sağlanması, sıcaklık ölçümlerinde ortaya çıkabilecek hataları artmasını da önler. Özellikle sıvılı
cam termometreler okunurken; göz, sıvı sütununun en üst noktası ile aynı düzeyde olmalıdır.

Termistörler
Yarı iletken malzemelerin dirençleri, sıcaklık ile büyük bir değişim göstermektedir. Genellikle sıcaklık
artıkça direnç azalmaktadır. Yarı iletken malzemeden yapılmış termistör elemanının bacakları,
galvanometreli bir köprü devresine bağlanarak kalibre edilir. Termistör ile sıcaklık ölçme yönteminin
özellikleri; kolaylık, hassaslık ve hızlılık olarak verilebilir. Uygun kalibrasyon yapıldığında termistörler
ile 0,01 °C hassasiyet ile sıcaklık ölçülmesi yapılabilmektedir. Bu tür cihazlar yarı iletken malzemeden
yapılmış olmaları nedeni ile 300 °C sıcaklığın yukarısında kullanılmaları uygun değildir. Yüksek
sıcaklıklar için özel önlemler alınmalıdır.

Termoelemanlar
Farklı malzemeden yapılmış iki iletken telin birer ucu birbirine tutturulduğunda bu ucun sıcaklığına göre
serbest uçlar arasında mV mertebesinde bir gerilim meydana gelmektedir. Bu termik gerilimden
yararlanılarak sıcaklık ölçümleri yapılmaktadır. Elektriksel sıcaklık ölçümü yöntemlerinden en çok
kullanılanı bu tiplerdir. Termoelemanlar kullanılarak -185 °C ile +1820 °C arasında her türlü sıvı, katı ve
gaz sıcaklıkları kolayca ölçülebilmektedir. Bir termoeleman devresinin oluşturulabilmesi için bu devrede
en az iki uç nokta bulunmalıdır. Referans nokta olarak adlandırılan bu uçta sıcaklık belli ise, diğer uçtaki
sıcaklık kullanılan malzemenin termoelektrik özelliklerinden yararlanılarak bulunur. Genellikle
birbirinden farklı herhangi iki iletken tel ile bir termoeleman devresi yapılabilmektedir. Pratikte
kullanılan termoeleman malzemelerin seçiminde fiyat, sıcaklık aralığı, korozyona dayanım gibi özellikler
dikkate alınır.

Kızılötesi Radyometreler (Pirometreler)
Sıcaklığı uzaktan algılayabilen cihazlar olarak tanınan kızılötesi radyasyon radyometreleri ısıl ışınım ile
sıcaklık ölçmekte olup, yüzey sıcaklıklarını temas etmeksizin ölçebilmektedirler. Pirometre olarak da
adlandırılan bu tür sıcaklık ölçerler, prensip olarak cisimlerden yayılan ısıl ışınım akışı ile orantılı olarak
bir çıkış sinyali üretirler. iki tipte imal edilmektedirler. Bunlar, toplam ışınım pirometresi ve optik
pirometre olarak adlandırılmaktadırlar. Toplam ışınım pirometresinde sıcaklığı ölçülecek cisimden
yayılan ısıl ışınım enerjisinin tamamı, ölçüm cihazı içindeki sıcaklığı ölçülecek cisimden daha soğuk bir
yüzey üzerine düşürülür. Cihaz içindeki bu yüzeyin sıcaklığındaki değişim ölçülür. Optik pirometrelerde
ise sıcaklığı ölçülecek cisimlerden yayılan ışınımın görünür dalga boyunun değişimi ölçülür.

Görünür dalga boyu ne anlama gelmektedir?

Kızılötesi Işın Kameraları
Kızılötesi Işın Kameraları, termografi veya termovizyon olarak da bilinmektedir. Bu tür sıcaklık ölçüm
cihazları, pirometrelerde olduğu gibi, sıcaklığı ölçülecek cisimlere temas etmeden bu cisimlerin yüzey
sıcaklığını uzaktan ölçebilir. Kızılötesi görüntüleme sistemi, bir kızılötesi kamera ve görüntüleme
ünitesinden oluşur. Kızılötesi kamera, sıcaklığı ölçülecek yüzeyi tarayarak yüzey tarafından yayılan ve
yansıtılan ısı ışınımını algılar. Görüntüleme ünitesi bir renkli LCD ekrana veya yüzeyin gri (veya renk
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kodlu) ısıl görüntüsünü gösteren katot ışın tüpüne sahiptir. Katot ışın tüpleri, uçlarında metal elektrot
bulunan, içersinde düşük basınçta gaz bulunan ve elektrotlara elektriksel gerilim uygulayarak içerisindeki
gazın ışınım yapmasını sağlayan cihazdır.Katot ışın tüpündeki görüntünün fotoğrafına termogram adı
verilir. Kızılötesi termografi, binalarda ısı kayıplarının ve kaçakların fazla olduğu bölgelerin
görüntülenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sıcaklık Ölçüm Bantları (Renk Değişimi İle Sıcaklık Ölçümü)
Bu tür ölçüm yönteminde çeşitli madeni tuzların belirli sıcaklıklardaki renk değişimlerinden yararlanılır.
Bu malzemeyi pazarlayan firmalar bu malzemeleri yapışkan şerit halinde de imal etmektedirler. Sıcaklığı
ölçülecek yüzeye uygulanan yapışkan şerit, temas ettiği yüzeyin sıcaklığına bağlı olarak rengini değiştirir.
Katalogdan bu renge karşılık gelen değere bakılarak sıcaklık tespit edilir. Bu tür malzemelerin en önemli
sakıncası bir kullanımlık olmalarıdır. Avantajları ise ekonomik olmalarıdır. Kullanım alanları olarak;
kritik elektronik devreler, elektrik motorları, tesisat boruları, bilyalı veya kaymalı yataklar, uçak
motorları, lastikler, fren aksamı, sıcaklığa hassas ilaçlar, biyolojik maddeler, fotoğraf ve X ışını resimleri,
yiyecek paketleri ile kimyasal maddeler sayılabilir.

Sanayide enerji analizi çalışmalarında çeşitli noktalardan sıcaklık
ölçülmesi gerekmektedir. Dirsek ve borulardaki sıcaklık ölçmelerinde dikkat edilecek
noktalar nelerdir?

Sıcaklık ölçüm yöntemleri ve sıcaklık ölçü aletleri hakkında daha
fazla bilgi edinmek için Osman F. Genceli’nin yazmış olduğu Ölçme Tekniği (Birsen
Yayınevi, 2005) adlı kitabın Sıcaklık Ölçmeleri başlıklı konusu iyi bir kaynak olacaktır.

BASINÇ ÖLÇÜMÜ
Basınç, genellikle sıvı veya gaz gibi bir akışkanın birim alana uyguladığı kuvvet olarak tanımlanmaktadır.
Vakum, atmosfer basıncından düşük olan basınçlar için kullanılan bir tanımdır. Verilen bir konuma ait
gerçek basınca mutlak basınç denir. Basınç ölçen cihazların çoğu atmosfer şartlarında sıfıra kalibre edilir.
Dolayısıyla bu tür cihazların göstergesi mutlak basınç ile yerel atmosferik basınç arasındaki farkı
göstermektedir. Göstergede okunan bu basınç farkına etkin ya da efektif basınç da denilmektedir. Basınç
ölçerlerin çoğu efektif basıncı ölçmek için tasarlanmıştır. Efektif basınç ölçümleri, mutlak basıncın tespit
edilmesinde de kullanılmaktadır. Atmosferik basınç, deniz seviyesine göre değişimler göstermektedir.
Ayrıca hava değişimlerinde de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yapılan efektif basınç ölçümlerinin
mutlak basınca dönüştürülmesinde hatalar ortaya çıkabilmektedir. Ölçümler sırasındaki yerel atmosferik
basınca göre düzeltmeler yapılarak bu hatalar ortadan kaldırılabilir. Mutlak, etkin ve vakum basınçları
arasında aşağıdaki eşitlikler yazılabilmektedir:

Petkin = Pmutlak − Patm

(2.5)

Pvakum = Patm − Pmutlak

(2.6)

Basınç ölçümünde çok sayıda basınç birimi kullanılmakla birlikte uluslar arası birim sisteminde
basınç birimi olarak N/m2 (Pa) kullanılmaktadır. Basınç ölçümünde çeşitli ölçüm cihazları
kullanılmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılanları aşağıda açıklanmaktadır.

33

	
  

	
  

Basınç birimleri arasındaki ilişkinin şu şekilde olduğu hatırlanmalıdır:
2

1 N/m = 1 Pa
1 atm = 101,325 Pa
1 bar = 105 Pa

Manometre
Sıvı sütunlu manometreler, yoğunluğu bilinen bir sıvının, bilinen yer çekimine sahip bir ortamdaki
dikey yer değişimini belirleyerek basıncı ölçerler. Genel olarak cam veya plastik gibi saydam bir
maddeden yapılmış U biçiminde bir tüp şeklindedir.
Manometrenin iki koluna farklı P1 ve P2 basınçları uygulanırsa, manometre kollarındaki sıvı
yükseklikleri farklı seviyelerde dengede kalır. Bu seviyeler arasındaki toplam fark, basınç farkının da bir
göstergesi olur. P1 basıncı atmosfere açık ise, P2 basıncının değeri aşağıdaki eşitlikte verilmiştir:

P2 = Patm + ρ gh

(2.7)

Bu eşitlikte; ρ, borudaki akışkanın yoğunluğu; g, yerçekimi ivmesi; h ise, borudaki sıvı düzeyleri
arasındaki farkı göstermektedir.

Bağıl yoğunluk (SG); bir maddenin yoğunluğunun, çok bilinen ve
referans olarak alınabilen bir maddenin yoğunluğuna oranıdır. Genellikle referans olarak
3
alınan madde sudur ve suyun yoğunluğu 1000 kg/m ’tür.

Şekil 2.1. Örnek 5’e Ait Şematik Gösterim
Örnek 5. Bir depo içerisindeki basıncı ölçmek için manometre kullanılmaktadır. Manometrede kullanılan
akışkanın bağıl yoğunluğu 0,85 olarak verilmektedir. Manometrede sıvılar arasındaki yükseklik farkı, 65
cm olarak verilmektedir. Yerel atmosferik basıncın 110 kPa olduğu bir bölgede depo içindeki basıncın ne
olacağını bulunuz.
Çözüm: Manometre içerisindeki sıvının bağıl yoğunluğu 0,85 olarak verilmiştir. Buradan yola çıkarak
öncelikli olarak manometre içersindeki sıvının yoğunluğunu bulalım.
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SG =

ρ
ρ su

0,85 =

ρ

1000
ρ = 850 kg m3

Atmosfer basıncı ve manometre sütunları arasındaki yükseklik farkları soruda verilmişti. Bu durumda
Eşitlik 2.7 kullanılarak depo içerisindeki basınç bulunabilir.

Pdepo = Patm + ρ gh
⎛
⎜ 1 N
kg
.9,81 sm2 .0, 65 m . ⎜
m3
⎜ 1 kg. m2
s
⎝

(

)

Pdepo = 110 kPa + 850

⎞⎛
⎟ ⎜ 1 kPa
⎟.⎜
⎟ ⎜ 1000 N2
m
⎠⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

Pdepo = 115, 42 kPa

Bir depo içerisindeki basıncı ölçmek için manometre kullanılmaktadır. Manometrede kullanılan akışkanın bağıl yoğunluğu 0,85 olarak verilmektedir.
Manometrede sıvılar arasındaki yükseklik farkı, 45 cm olarak verilmektedir. Yerel
atmosferik basıncın 95 kPa olduğu bir bölgede depo içindeki basıncın ne olacağını
bulunuz.
Sıvı sütunlu basınç ölçme cihazları olarak bilinen manometrelerin çeşitli tipleri vardır. Bunlar; U tipi
manometreler, kuyu tipi manometre, eğik manometre, mikro manometre, barometre, çan tipi manometre,
dairesel dengeli manometre adıyla piyasada çeşitli amaçlara yönelik olarak bulunmaktadır.

Bourdon Manometresi
Bourdon manometresi, genel olarak elastik elemanlarla basınç ölçümü yapan manometre tipine
girmektedir. Bazı elastik malzemelerin basınç altındaki şekil değişimlerinin ölçülmesi ile basınç
ölçümleri yapılabilmektedir. Uygulamada statik basınç ölçümünde en çok kullanılan bir cihaz olup,
fiyatının ucuz olması da bir avantaj olarak görülmektedir. Piyasada değişik boyutta ve hassasiyette temin
edilebilmektedir. Bourdon manometresi eliptik kesitli C şeklindeki bir borudan yapılmış olup borun bir
ucu sabit şekilde basınç ölçülecek boruya bağlıdır. Diğer ucu ise boştadır. Boruya basınç uygulandığında
elastik bir şekil değişimi ortaya çıkar. Borunun boş ucu yay ve dişli mekanizması ile dönen bir ibreye
bağlıdır. Basınç altında boru şekil değiştirirken ibre hareket ederek basıncı gösterir. Elastik elemanlar ile
basınç ölçümünde Bourdon manometresinin dışında diyafram, kapsül, körük gibi basınç ölçüm aletleri de
kullanılmaktadır.

Basınç Ölçme Cihazlarının Seçimi ve Kalibrasyonu
Basınç ölçme cihazlarının seçim ve kalibrasyonu ile ilgili bazı notlar aşağıda sıralanmıştır:
•

Uygulamada, çok küçük vakum değerlerinin yanı sıra çok büyük basınç ölçümlerinin yapılacağı
noktalarla da karşılaşılmaktadır. Basıncın, çok geniş bir aralıkta değişiyor olması farklı basınç
ölçüm cihazlarının geliştirilmesini de sağlamıştır. Cihaz seçiminde ölçülecek basınç aralığı
önemli kriterler arasında yer almaktadır.

•

Çeşitli basınç ölçme aletlerinin yaklaşık kullanım aralıkları şu şekilde belirtilmektedir.
İyonizasyon cihazları
: 10-5-10-1 (bar), Pirani
: 10-2-102 (bar)

•

McLeod

: 10-3-102 (bar), Manometreler

: 10-106 (bar)

•

Piezoelektrik

: 104-108 (bar), Körük

: 103-106 (bar)
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•

Diyafram

: 10-2108 (bar), Bourdon

: 103-109 (bar)

•

Elektronik dirençler

: 106-1011 (bar)

•

Uygulamada en sık kullanılan statik kalibrasyon cihazı ağırlıklı ölçme test cihazıdır (deadweight tester). Bu tür kalibrasyon cihazları özellikle Bourdon, diyafram, körük gibi elastik
basınç ölçme cihazlarının kalibrasyonunda kullanılmaktadır. Bu tür kalibrasyon cihazları 700 bar
basınca kadar ve özel önlemler alarak, daha yüksek basınçların kalibrasyonunda da kullanılabilir. Bu tür kalibrasyon cihazlarının hassasiyetine silindir ile piston arasındaki sürtünme ve
pistonun alanındaki belirsizlik hatası etki etmektedir.

NEM ÖLÇÜMÜ
Havadaki nem miktarını ölçebilen birçok ölçüm cihazı vardır. Bu cihazlarda, yaş termometre sıcaklığı,
bağıl nem, nem oranı, çiğlenme noktası ve donma noktası gibi farklı nem özelliklerini ölçebilen algılayıcı
elemanlar bulunmaktadır. Higrometre (hygrometer) yani nem ölçer hava ve diğer fiziksel malzemelerdeki
nem miktarını ölçebilen bir ölçüm cihazıdır.
Bu bölümde; yaygın olarak kullanılan bazı nem ölçüm cihazlarının çalışma prensipleri, ölçüm cihazı
tarafından üretilen verilerin hızı ve kalitesini ölçen farklı ölçüm araçları tanıtılacaktır.

Mekanik Higrometre
Birçok organik malzeme boyut olarak nem ile değişmektedir. Bu özellik, çok sayıdaki basit ve etkili nem
göstergeleri ve kaydedicilerinde kullanılmaktadır. Bunlar higrometre formu oluşturmak için, hava
girişlerine, mekanik bağlantılara veya elektriğe dönüştüren elemanlara bağlanabilirler.
En çok kullanılan organik malzemeler insan saçı, naylon, sentetik polyester, hayvan derisi, hayvan
boynuzu, tahta ve kağıttır. Bunların doğasında olan doğrusal olmayan özellikleri ve tepki vermede
gecikme özellikleri higrometrede dikkate alınmalıdır.
Bu cihazlar, 0 °C’nin altında, bir değişim prosesini izlemede genellikle yetersiz kaldığından, güvenilir
sayılmazlar. Aşırı nem değerlerinde, cihazın tepki süresi önemli ölçüde etkilenir. Böyle cihazları,
başlangıçta ve sonrasında sürekli olarak kalibre etmek gerekir. Buna rağmen, bu cihazlar, bağıl nem
değerini doğrudan okuyabilecek şekilde ayarlandığından kullanışlıdırlar, diğer modellere göre daha basit
ve daha ucuzdurlar.

Endüstriyel Psikrometreler
Basit bir endüstriyel psikrometrede birbirine benzer bir çift elektrik veya mekanik sıcaklık sensörü vardır.
Bunlardan birisi ıslak bir fitil ile nemi tutmaktadır. Aspiratör, nemli sıcaklık sensörüne üfleyerek,
sıcaklığını düşürür.
Bu işlemde hassasiyet, suyun saflığına, fitilin temizliğine, havalandırma oranına, radyasyon etkisine,
sıcaklık sensörlerinin boyut ve doğruluğuna bağlıdır.

Elektrikli Empedans Higrometreler
Birçok madde bağıl nem değişimi ile nemi emer ya da salar ve bu değişim, bir elektriksel direnç gösterir.
Aşağıdaki örnekler bu tip higrometrelerdir.
Polimer filmli elektronik higrometrelerdeki sensör, higroskopik (hygroscpoic) organik polimer
katmana sahiptir. Bu katman, su geçirgen tabaka üzerine ince ya da kalın film, işleme teknolojisi ile
oluşturulmuştur. Hem kapasitör hem de elektrik direnç sensörü mevcuttur. Elektrik direnci gösteren
cihazlar iyonik veya elektronik iletim özelliği ile donatılmışlardır. Bu higrometrelerde, sıcaklık
doğrulaması yapan ve sinyal sağlayan entegre devreler vardır. Bu sensör teknolojisinin en büyük avantajı,
küçük boyutlu, ucuz ve %64’lük bağıl nem değişiminde 1 ile 120 sn arasında değişen hızla cevap
vermeleridir.
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İyon değişimli reçineli elektrik higrometre, yüksek bağıl moleküler kütleye sahip bir polimerden ve
ters bağlantılı pozitif ya da negatif yüklemeli polar gruplardan oluşur. Sabit polar gruplara elektrostatik
kuvvetlerle tutulan ters yüklenen iyonlar, bu polar gruplarla birleşir. Suyun ya da su buharının oluşumu
ile elektrostatik olarak duran iyonlar harekete geçerler. Böylece bir voltaj akımı reçine boyunca
uygulandığında, iyonlar elektrolitik iletkenlik sağlarlar. Pope pili, iyon değişim elemanına bir örnektir.
Bu, geniş aralıklı sensör olup %15 ile %95 bağıl nem algılayabilmektedir. Böylece birçok elemanın
yerine sadece bir sensör kullanılabilir. Ancak Pope pili, %100 bağıl nemde 1000 ohm dan, %10 bağıl
nemde birkaç megaohma kadar doğrusal olmayan bir karakter gösterir.
Dunmore higrometreler, tüp şeklinde ya da düz bir tabaka üzerinde çift elektrodu olan bir sensörden
faydalanır. Bu cihaz, lityum-klorid gibi bir tuz içeren bağlayıcıda, bobinler arasında elektriksel iletkenliği
sağlayan film ile kaplanmıştır. Sensörün direnci ile nem arasındaki ilişki genellikle üretici firma
tarafından sağlanan grafiklerde verilmektedir. Sensör çok hassas olduğundan, grafikler, her biri verilen
sıcaklığa göre ve ara değerleri interpolasyon ile bulunan bir eğri serilerinden oluşmaktadır. Birçok
Dunmore direnç elemanı normal ölçüm aralığını ölçebilecek şekilde donatılmıştır. Ancak, direnç devresi,
zaman ve bileşimin yanında, nem ve sıcaklık sınır değerleri ile de değişebilmektedir. Bu nedenle, cihaz
düzenli olarak kalibre edilmelidir.
Empedans tabanlı gözenekli seramik elektronik higrometreler: Oksitlerin adsorbsiyon kabiliyetleri
kullanılarak, adsorbe edilen su ile bağıl nem ilişkilendirilir. Neme duyarlı seramik oksit cihazlar iyonik
veya elektronik ölçüm tekniklerini kullanırlar. İyonik iletim, su moleküllerinin çözünümüyle, yüzeyde
hidroksillerin oluşumu ile meydana gelir. Çözünme, cihazın empedansını düşüren ve suyun bileşimini
arttıran protonların yer değiştirmesine neden olur. Seramik oksid, doğrusallaştırmak ve sinyal sağlamak
için cihazı bir empedansa bağlayan gözenekli metal elektrodlar arasında yer almaktadır. Bu sensörler
mükemmel duyarlılığa sahiptirler, kirlenmeye ve yüksek sıcaklığa (400 °F’e kadar) dayanıklıdırlar ve
sensörde her hangi bir düşme olmaksızın tamamen ıslak olabilirler. Sıcaklık karşılandığında ±%1 bağıl
neme kadar hassasiyete sahiptirler. Fiyatları yüksek değildir.
Aluminyumoksit kapasitif sensör, bir gözenekli oksit tabakası oluşturan bir proses ile anodize edilmiş
(eloksallı) aluminyum çubuktan oluşur. Bu yapı çok ince tabakalı altın ile kaplanmıştır. Alüminyum
gövde ve altın tabaka, Alüminyumoksit kapasitörü olarak bilinen iki elektrotu oluşturur. Su buharı hızlıca
altın tabaka boyunca akar ve atmosferik ortamda bulunan sensördeki suyun buhar basıncına göre kutup
duvarlarını dengeli tutar. Su molekülleri oksit yapı üzerine adsorbe edilir ve iki elektrot arasındaki direnci
belirler.

Çiğ Noktası Higrometresi
Çiğ noktası higrometresi geniş nem ölçüm aralığına sahip, kesin ve güvenilir bir araçtır. Bu özellikler,
psikrometre ile karşılaştırıldığında karmaşık ve masraflıdır. Yoğuşma tipi higrometresinde, çiğ ya da
donma başlayıncaya kadar, yüzey soğutulmaktadır (termoelektrik, mekanik ya da kimyasal yolla).
Yoğuşma yüzeyi, çevredeki gaz ile buharın basınç dengesinde elektronik olarak elde edilir. Yüzeydeki
yoğuşma optik, elektrik veya nükleer teknikler ile belirlenir.
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Çizelge 2.1: Nem Ölçümünde Kullanılan Cihazlar ve Özellikleri (Norton B. W., 1998)

Nemlendirme ve nem ölçümü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak
için T. Hikmet Karakoç ve H. Ahmet Gökşin tarafından birlikte hazırlanmış olan
Nemlendirme Tekniği (HAVAK Teknik Yayınları, 2010) kitabına başvurabilirsiniz.

DEBİ ÖLÇÜMÜ
Debi, birim zamanda birim kesitten geçen akışkan miktarıdır. Akışkanların kanal içinde akarken
debilerinin belirlenmesi enerji hesaplarında önemli yer tutmaktadır. Debi ölçümünde uygulama yerine
istenilen özelliğe ve fiyatına bağlı olarak çok çeşitli ölçüm araçları kullanılmaktadır. Çeşitli ölçme
yöntemlerinin farklı üstünlük ve sakıncaları vardır. Örneğin diyaframın değiştirilmesi işlemi lüle ya da
ventürinin değiştirilme işlemine göre daha kolaydır. Buna karşın lülenin debi katsayısı diyaframa oranla
daha kesin olduğu için bir tercih nedenidir.
Sıvı ya da gaz türü akışkanların belirli bir ağırlık veya hacimdeki miktarının, bir kapta toplanma
süresinin belirlenmesi, en hassas ve basit debi ölçüm yöntemidir. Bu yöntem genellikle diğer debi ölçüm
cihazlarının kalibrasyonu için de kullanılmakla birlikte; debinin küçük olduğu, akışın süreksiz olduğu ve
yüksek doğrulukta sonuçlara gerek duyulduğu durumlarda da kullanılabilir. Basit olmaları nedeniyle
kullanılmakta olan bu sistemler genellikle büyük olup, yavaştırlar.
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Yer değiştirme sayaçları, içerisinden geçen sıvının veya gazın hacmini zamana bağlı olarak ölçerler.
Bu sayaçların genel olarak iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar, körük grubu kullanan konvansiyonel gaz
sayaçları ve suyun yer değiştirmesi prensibine dayanan ıslak test sayaçlarıdır.
Rotometre, sıvı veya gaz akışkanın debisini doğrudan gösteren cihazlardır. Bu cihaz kesit alanı akış
doğrultusunda artarak ölçeklendirilmiş dikey bir tüp ve içerisinde debi ile orantılı olarak farklı
yüksekliklerde sabit olarak kalabilen yüzer bir elemandan oluşur. Yüzer elemanın durumunu, akışkanın
kaldırma kuvveti ve aşağıdan yukarı yönelmiş olan akışın oluşturduğu direnç kuvveti belirler.
Rotometrelerin avantajı; kesinliğin yüksek oluşu, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığıdır. Özellikle küçük
çaplı borulardaki sıvı ve gaz akışının debi ölçümlerinde kullanılmaktadır.
Thomas sayacı, yüksek gaz debilerinin küçük bir basınç kaybı yaratılarak ölçülmesini sağlar. Bu tür
debi ölçerler genel olarak laboratuvarlarda kullanılır. Debisi ölçülmek istenen gaz, elektrikli bir ısıtıcıda
ısıtılır. Gazdaki sıcaklık artışı iki direnç termometresi ile ölçülür. Geçen ısı miktarı ve sıcaklık artışı
kullanılarak kütlesel debi bulunur.
Türbin tipi debi ölçerler, magnetik olmayan bir gövdenin içersinde paslanmaz çelikten yapılmış
dönebilen bir türbin rotoruyla hacimsel debiyi ölçen bir cihazdır. Akış, türbin rotorunun kanatları
üzerinde bir kuvvet uygulamaktadır. Uygulanan bu kuvvet; kanatların dönmesine ve akışkanın doğrusal
hızının, açısal hıza dönmesini sağlar. Türbin tipi debi ölçerler, türbinin dönme hızının ortalama akışkan
hızı ile ve buna bağlı olarak da akışkanın hacimsel debisiyle orantılı olması prensibine dayanmaktadır.
Kapalı kanallarda, kanalda kesit daralması oluşturarak, akışta meydana gelen basınç farkının
ölçülmesi yoluyla akışkanın kütlesel veya hacimsel debisinin bulunması prensibine dayanan üç debi ölçer
bulunmaktadır. Bunlar; ventürimetre, lüle ve diyaframdır. Kesit daralması prensibine dayanan bu üç tip
debi ölçerin birbirine göre üstünlük ve sakıncaları vardır. Ventürimetrelerin ölçme hassasiyeti çok
yüksektir. Diğer debi ölçerlerden farklı olarak cihazda oluşan basınç kaybı büyük oranda yeniden geri
kazanılabilir. Ventürimetrelerde dar kesitin çapı bozulmaz ve cihaz tortu tutmaz.
Lülelerde, ventürimetredeki kadar olmasa bile basınç kaybı belli bir oranda geri kazanılabilir. Boyları
ventürimetreler kadar uzun değildir. Erozyona dayanıklı olup tortu tutmazlar. Lülelerin imalatı
diyaframdan daha zor ve pahalıdır. Ancak ventürimetreden daha ucuz ve kolaydır.
Diyaframların imalatı çok basit ve ucuzdur. Az yer kaplamaları nedeniyle boru tesisatı üzerinde her
yere monte edilebilirler. Takılıp sökülmeleri de kolaydır. Büyük kapasiteler için uygun değildirler.
Mukavemetleri fazla olmadığından zamanla akıştaki darbelerden dolayı şekillerinde bozulma ortaya
çıkabilir.
Kirli akışkanların (çok kirli tanecikli sıvıların veya çok nemli ve tozlu gazların) debilerinin
ölçülmesinde standart diyaframlar kullanılması durumunda diyaframın iki tarafında tanecik ve toz
birikmesi hatalı ölçümlere neden olabilmektedir. Kirli akışkanların debi ölçümünde yarık tipi
diyaframların kullanılması önerilmektedir.

Bir kanal içerisinde akmakta olan suyun debisi kanalın farklı iki
noktasında ölçülmüştür. Sizce bu iki debi değeri farklılık gösterir mi?

HIZ ÖLÇÜMÜ
Hız ölçümü, endüstride çeşitli alanlarda farklı yöntemleri kullanan cihazlarla yapılabilmektedir. Mafsallı
kanal anemometreleri, bir muhafaza içerisindeki mil üzerinde bulunan bir kanata sahiptir. Hava cihaz
içerisinden geçerken, akış nedeniyle kanat üzerine bir kuvvet uygular. Bir yay ve manyetik sönümleme
elemanı, saptırıcıya, hareketinin ters yönünde olacak şekilde kuvvet uygular. Hızın anlık değeri cihazın
göstergesi üzerinde görülebilmektedir. Bu cihaz, salon içerisindeki hava hareketlerinin belirlenmesinde
emme ve dönüş kanalı yayıcılarındaki ve ızgaralardaki hava hızlarının belirlenmesiyle laboratuar
davlumbaz hızlarının ölçülmesinde kullanılır.
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Türbin Tipi Dönen Anemometre
Türbin tipi anemometreler, hava hareketi ile kolayca dönebilen hafif bir türbin ile türbinin dönme
hareketini ve belirli bir zaman süresi içinde türbinden geçen havanın kat ettiği yolu gösteren kadrana
ileten dişli mekanizmalarından oluşur. Bu tip anemometreler farklı boyutlarda yapılabilmektedirler. En
çok kullanılanları; 75, 100, 150 mm çapında olanlardır. Özellikle düşük hızlarda cihazdaki sürtünmelerin
etkisi önem kazanmaktadır. Sürtünmeler nedeniyle ortaya çıkan yavaşlamaya engel olmak üzere dönme
hızını artıran bir dişli mekanizması bulunmaktadır. Bu nedenle yapılan düzeltmeler, düşük hız
değerlerinde ekleme, yüksek hız değerlerinde çıkarma şeklindedir. Orta hız değerlerinde ise gerek
duyulan düzeltme en alt seviyededir.

Isıl (Sıcak Tel) Anemometreler
Isıl ya da sıcak tel anemometresi, duyar eleman olarak bir probun ucuna yerleştirilmiş ısıtılmış dirençli
sıcaklık cihazı, termoeleman veya termistör içerir. Bu tür hız ölçerler akış alanındaki bir noktada hava
hızının kolay ve doğrudan belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu akı alanı içerisine yerleştirilmiş olan
probun elektriksel olarak ısıtılan duyar elemanı, çevresinden geçen akışkanın hızı ile orantılı olarak soğur.
Duyar eleman ve elektronik devreden oluşan bir ısıl anemometre, duyar elemandan gelen sinyali
değerlendirerek akış hızını doğrudan analog veya sayısal olarak gösterebilir. Isıl anemometrelerin başlıca
üstünlükleri; dinamik çalışma aralıklarının büyük olması ve çok küçük hızları ölçebilmeleridir. Aynı
ölçme cihazı ile 0,1 m/s’den 50 m/s değerine kadar olan hava hızları ölçülebilmektedir. Duyar elemanın
kirlenmesi durumunda cihazın kalibrasyonunun değişmesine yol açacağından temiz tutulması
gerekmektedir. Isıl anemometreler; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında yaygın
olarak kullanılmaktadır.

ELEKTRİK DEVRELERİNDE ÖLÇÜM
Elektrik devrelerinin ölçümünde pek çok cihaz kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda kısaca
açıklanmıştır.
Ampermetreler, akım ölçen düşük dirençli cihazlardır. Ölçülen devreye seri olarak bağlanırlar. İdeal
olarak kısa devre görünümüne sahip olmalarına karşın, uygulamada tüm ampermetreler ölçülen
büyüklüğü etkileyen ve dolayısıyla da sıfıra eşit olmayan bir giriş empedansına sahiptir. Ampermetreler,
çeşitli ölçüm aralıklarına sahiptirler. Bilinmeyen akım değerlerini ölçerken en yüksek aralık ile başlamak
ve sonra hassas okuma için aralığı uygun değere düşürmek izlenmesi gereken iyi bir yoldur. Aralık
değiştirme anahtarına sahip ampermetreler, aralık değiştirme sırasında ölçümün devam etmesi özelliğine
sahiptir.
Ampermetrelerin devreye seri bağlanmasının çeşitli nedenleri vardır. En temel sebep, ampermetrelerin
iç dirençlerinin oldukça küçük olmasıdır. İç direnci küçük olan ampermetre, devreye paralel bağlanması
halinde istenilen ölçümü yapmaya olanak sağlamayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken, gerilimin
küçük bir dirençli devre elemanı üzerinden geçirilmesinin büyük bir akım doğuracak olmasıdır. Bu durum
ampermetrenin hasar görerek çalışamaz duruma gelmesiyle de sonuçlanacaktır. Bu nedenle,
ampermetreler devreye hiçbir zaman paralel bağlanmazlar.
Ampermetreler ile ölçüm yapılırken, ölçüm sonuçlarının doğruluğunu artırmak için dikkat edilmesi
gereken diğer bir nokta ise ampermetrenin ölçebileceği akım aralığıdır. Ampermetreler ölçebildikleri
akım büyüklüklerine göre; miliampermetre, mikroampermetre, kiloampermetre gibi sınıflandırılırlar.
Devrede ampermetre üzerinden geçebilecek muhtemel akımın büyüklüğü gö önüne alınarak uygun bir
ampermetre seçilmesi, hem ampermetrenin kullanım ömrünü kısaltmamış olur hem de ölçüm
sonuçlarındaki hata payını azaltmış olur.
Voltmetre, devredeki gerilimi ölçmeye yarayan ve paralel olarak bağlanması gereken yüksek dirençli
bir cihazdır. Gerilim, doğrudan kendi fiziksel büyüklüğü ile değil devre üzerinde meydana getirdiği
değişikliklik ve etkilere dayalı yöntemlerle ölçülür. Voltremetrenin devreye paralel bağlanmasının nedeni,
uçlar arasındaki gerilimin voltmetreye etmesinin gerekmesidir. Volmetrelerin iç direnci oldukça
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büyüktür.. Bu durumda devreye seri bağlanan bir voltmetre üzerinden oldukça küçük bir akım geçer ki,
bu da ölçümün hatalı olması demektir. Seri bağlı ve paralel bağlı voltmetrelerin arasındaki fark da burada
ortaya çıkmaktadır. Paralel bağlı bir voltmetrede üzerinden geçen akımı sadece kendiiç direnci
oluştururken, seri bağlı bir voltmetrede akımı hem voltmetrenin iç direnci hem de üzerinden geçen
elektriksel yük doğurur. Bu da seri bağlı voltmetrede meydana gelen akımın, pralel bağlı voltmeredeki
akıma göre daha küçük olması demektir.
Wattmetre, alternatif akım devresinin aktif gücünü ölçen cihazdır. Bu aktif güç, gerilim ile aynı fazda
olan akımın değeri ile gerilimin çarpımına eşittir. Wattmetrelerde biri akımı diğer ise gerilimi ölçen iki
bobin bulunmaktadır. Akım bobini devreye seri, gerilim bobini ise paralel bağlanmaktadır. Fakat
wattmetrelerin devreye bağlanma tipi farklılıklar gösterebilir. Birinci yöntemde akım bobini önce ve
gerilim bobini sonra bağlanır. Bu bağlantı tipinde toplam güç, yükte harcanan güç ile akım bobininde
harcanan gücün toplamıdır. İkinci yöntemde ise gerilim bobini önce, akım bobini daha sonra bağlanır.
Burada ise toplam güç, akım bobininde harcanan güç ile yükte harcanan gücün toplamına eşittir.
Üzerinden yüksek akımların geçtiği devrelerde akım bobinin önce bağlanması, gerilimin yüksek olduğu
devrelerde ise gerilim bobinin önce bağlanması önerilmektedir.
Güç faktörü ölçen cihazlar, aktif gücün görünür güce oranını ölçer. Görünür güç, gerilim ile akımın
çarpımıdır.

Elektrik ölçüm teknikleri ve ölçü aletleri hakkında daha fazlasını
öğrenmek için ASHRAE TC 1.2 Instruments and Measurements tarafından hazırlanıp,
Osman F. Genceli’nin editörlüğünde Erkan Ayder tarafından çevirisi yapılmış olan
ASHRAE Temel El Kitabı, Bölüm 13: Ölçme Tekniği adlı kaynaktan yararlanabilirsiniz.
Dalgametre veya frekansmetre adı ile bilinen cihazlar, frekans ölçümü için kullanılır. Dalgametrelerin
skalaları dalga boyuna göre kalibre edilirken, frekansmetreler ise frekansa göre kalibre edilirler.
Dalgametrelerin yapısı; değişken kondensatörle akortlu rezonans devresi, R. F. Yükseltici ve bir skaladan
oluşur. Doğru ölçüm yapabilmesi için bir dalgametre aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
•

Geniş bir frekans bandını kapasamalıdır,

•

Sıcaklık değişimlerinden minimum etkilenmelidir,

•

Kullanımı kolay ve sağlam olmalıdır,

•

Kullanım ömrü uzun olmalıdır,

•

İçerisine yerleştirilmiş bir termometre ile sıcaklık değişimlerine bağlı olarak ölçüm değerini
düzeltebilmelidir.

BACA GAZI ANALİZİ
Fosil yakıtların yanmasıyla, genellikle CO2, H2O ve az miktarda CO, NOx, SOx ile birlikte H2 ve
yanmamış hidrokarbonlar açığa çıkar. Yanmanın karakterini belirlemek ve verimi hesaplamak için
genellikle CO2 (O2) ve CO ölçümü yapılır. Laboratuarlarda CO ve CO2 ölçümlerinde en çok kullanılan
araçlar dağılım göstermeyen kızılötesi analizörlerdir. Laboratuarlarda genellikle oksijen, paramanyetik
özellikleri temel alan bir cihazla ölçülmektedir. Paramanyetik araçların genel olarak kullanılmalarının
nedeni çok yüksek doğrulukları ve oksijen ölçümüne özgün yapılabilmeleridir. Laboratuar dışı ölçümler
ve yakma sistemlerinin ayarlamaları için taşınabilir test cihazları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
cihazlar O2 ve CO ölçümlerini elektrokimyasal hücreler ile yaparlar. CO2 ve sıcaklık değerleri, ölçüm
cihazında yer alan bir işlemci aracılığı ile ısıl verimin hesaplanmasında kullanılır.
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PAY ÖLÇERLER VE ISI SAYAÇLARI
Gelecekte ülkemizde de yaygın olarak kullanım alanına girecek pay ölçerlerin enerji tasarrufuna büyük
bir etkisi bulunmaktadır. Yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Yasası ile de pay ölçerlerin kullanımı daha da
yaygınlaşacaktır. Merkezi ısıtma sistemlerinde tüketilen yakıt miktarı dairelere bölündüğünden enerji
tasarrufuna dikkat edilmemekte, toplamda daha fazla yatırımla ve çoğu zaman düşük verimlilikte çalışan
bireysel ısıtma sistemlerine geçilmektedir. Pay ölçerlerin kullanılmasıyla merkezi ısıtma sistemlerinde de
kullanıcılar, kullandıkları enerji kadar para ödeyeceklerdir. Pay ölçerlerin kullanılmasıyla % 13-15
civarında yakıt tasarrufu sağlanabildiği kaydedilmektedir. Buharlaşmalı pay ölçer ve elektronik pay ölçer
olmak üzere çeşitli tipleri bulunmaktadır.

Merkezi ısıtma sistemi ne demektir?
Isı miktarının ölçülmesini sağlayan ısı sayaçları ise devreden geçen su miktarı ile gidiş ve dönüş
sıcaklıklarının ölçülmesi prensibine dayanır. Ölçülen debi ve sıcaklıklardan kullanılan ısı enerjisi miktarı
hesaplanır. Isı sayaçları, borudan geçen sıcak su tarafından taşınan enerjiyi doğrudan gösterecek şekilde
hazırlanmışlardır. Mekanik ve elektronik olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Mekanik ısı sayaçları,
sağlam ve güvenilir doğruluktadırlar. Bu tür sayaçlar bölgesel ısıtma şebekesi üzerindeki tüketicilerin
bireysel enerji kullanımlarının ölçümlerinde kullanılacak ideal bir cihazdır. Elektronik ısı sayaçları ise
mekanik olanlara göre daha hassas sonuçlar verir. Bu tür sayaçlar ısıtma veya soğutma sistemlerinin
hassas olarak kontrol edilmesi gereken büyük sanayi tesislerinde kullanılmaktadır.

ÖLÇÜM CİHAZLARININ BAKIMI
Ölçüm işleminde kullanılan cihazlar, gerek mekanik olsun gerekse elektronik olsun sürekli olarak bakıma
ihtiyaç duymaktadırlar. Kullanıcılar güvenilir ölçüm yapabilmek için cihazların sürekli bakım ve
kontrolüne önem vermelidirler. Genellikle cihaz üreticileri, cihazlarının temel bakımına ait bilgileri
broşürlerinde vermektedirler. Burada verilen bakım talimatlarına uymaya özen gösterilmelidir. Temel
bakım işlemleri; taşınabilir elektronik cihazların pillerinin değiştirilmesi, kimyasal gaz analiz cihazlarının
şarjlarının yenilenmesi ile termoçift probları ve pitot tüpleri gibi hissedici elemanların temizlenmesi
çalışmalarını kapsar. Bu tür çalışmalar, kullanılacak malzeme ya da harcanacak iş gücü açısından düşük
maliyetli olmasına karşın çoğu zaman bu konuda yapılan ihmaller istenmeyen sonuçlar ortaya
çıkarabilmektedir. Bu tür bakımların yapılmaması; cihazın yanlış ölçümler yaparak sonuçları itibariyle
yanıltıcı kararlar alınmasına neden olabildiği gibi, eksik bakım nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar daha
büyük yatırıma ya da cihazın elden çıkmasına bile neden olabilir. Bunların dışında bazı cihazlar yapımcı
ya da yetkili servisin periyodik bakımlarına ihtiyaç gösterir. Bu bakımların da zamanında ve eksiksiz
yapılması önemlidir. Cihazların periyodik olarak kalibrasyonu da bu kapsamda değerlendirilebilecek
önemli bir konudur. Kalibrasyon ve bakımın zamanında yapılmamasından kaynaklanan zarar, bakım ve
kalibrasyon için harcanacak giderlerden kat kat fazla olabilir. Sonuç olarak kullanılan diğer cihazlar gibi
ölçüm cihazları da periyodik olarak bakım prosedüründen geçirilmeli, temiz, titiz ve dikkatli
kullanılmalıdır.

VERİ KAYITLARININ TUTULMASI
Enerji ile ilgi ölçüm kayıtlarının tutulması ve kaydedilmesi işletmenin enerji harcamalarını sürekli olarak
görebilmesi açısından çok yararlıdır. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde ve farklı şartlarda karşılaştırmalar
yapabilmesi açısından çok önemlidir. Kayıt ve veri toplama işlemleri artık yazılım ve bilgisayar
teknolojisinin gelişmesiyle daha kolay ve uzun süreli olarak yapılabilmektedir. Böylelikle bu kayıtlar
elektronik ortamda saklanabilmektedir. Otomasyon teknolojisindeki gelişmeler statik verilerin yanı sıra
dinamik veriler için de toplama ve değerlendirme olanağı ortaya çıkarmıştır. Hemen hemen her bir
transdüser ve duyar eleman bilgisayara bağlanabilmeyi sağlayan bir ara elemana sahiptir. Transdüser;
doğrusallaştırma, kayma düzeltmesi, kendinden ayar vb. özellikleri içeren bir sistemin parçasıdır.
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerden sonra artık kişisel bilgisayarlar veri kayıtlarının her alanına
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girmiştir. Bu anlamda ayrıntılı grafikler, kontrol ve analizler kolayca yapılabilmektedir. Uzun süreli
testlerde veriler belirli zaman aralıkları ile periyodik olarak toplanır ve sayısal olarak kaydedilir. Çok
amaçlı veya verilen bir duyar eleman için özel olarak tasarlanmış çizelge kayıt biçimleri bulunmaktadır.
Çizelge kayıtları görsel bir belirleme ile verilerin yazıcıdan kağıda aktarılmasını da sağlarlar.
Sayısal bir veri toplama sistemi, bir ya da birkaç analog-sayısal dönüştürücü ile birden fazla noktadan
ve kanaldan verini toplanmasını sağlayan çoklayıcı türü ara birimlere sahiptir. Bu ara birimler,
transdüserin uyarımını, kalibrasyonu ve birim dönüşümlerini de sağlayabilir. Sayısal veriler bir veya
birkaç standart sayısal iletim formatı şeklinde düzenlenmektedir. Veri toplama ve değerlendirme
sistemlerinin pek çoğu, veriyi hızlı bir biçimde toplayacak, daha sonra kaydedilmek ve işlenmek üzere
depolayacak şekilde tasarlanmışlardır. Giriş sinyalleri sayısal hale getirildikten sonra, sinyali bozabilen
gürültü gibi etkilenmelerden uzak noktalara iletilebilmektedirler.
Taşıma ölçümleri; üç temel uygulama olan verinin toplanmasını, otomatik sınır testini ve bilgisayar
kontrol işlemini büyük ölçüde basitleştirir. Veri toplamada söz konusu veriler zamana bağlı olarak
biriktirilmektedir. Bu alandaki bazı uygulamalar şunlardır; kalite kontrolündeki ömür testleri, kalite
güvencesindeki sıcaklık testleri ve servis aralıklarının test edilmesi gibidir. Kontrol elemanı çıkışları
sürekli olarak görüntüleyebilmektedir. Veriler, ekrana yansıtılabilir, ayrıca daha sonraki kullanımlar için
manyetik bir bant veya diske kaydedilebilir.
Çizelge kayıt cihazları, analog veya sayısal olan elektriksel sinyalleri, genellikle kağıt üzerine
kaydeder. Mekanik uçlar mürekkep, sıcak tel, basınç veya elektriksel hassasiyete sahip kağıtlar üzerine
sürekli iz bırakarak kayıt olanağı sağlar.
Bant kayıt cihazları ise; manyetik bir madde ile kaplanmış bir banda kayıt yapar ve bunu okur.
Bantlar, uzun süreli kayıt ve çok kanallı bilgi kaydı olanağı veren açık makara tipinde veya portatif
kompakt kasetler içerisinde olabilir. Belirli sayıdaki bilgi kanalları, banda yan yana kaydedilebilirler.
Bazen dönel depolama kayıt cihazı veya dönel sayısal ses bantları olarak da adlandırılan bant kayıt
cihazları manyetik bant kaydedici alanındaki son uygulamalar arsında yer almaktadır.

Depremlerde açığa çıkan enerjinin büyüklüğünü ve süresini anlık
olarak kaydederek, bu verileri depolayan cihaza ne ad verilmektedir?
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Özet
Enerji kullanımının etkin bir şekilde kontrolü,
programlı bir şekilde gerçekleştirilecek enerji
yönetimi ile başarılabilir. Enerji yönetiminin
gerçekleştirilebilmesi için ölçüm ve kontrolün
önemi büyüktür. Bir sanayi tesisinde enerji
analizi gerçekleştirebilmek için işletmenin çeşitli
noktalarında ölçüm ve kontroller yapılmalıdır.
Enerji ve ekserji analizinin sonuçları Sankey ve
Grossman Diyagramları ile ortaya konulmaktadır.
Ölçme konusunun ve ölçme cihazlarının çalışma
prensiplerinin anlaşılabilmesi için okunabilirlik,
en küçük değerlendirme, doğruluk, kesinlik,
kalibrasyon, ilk ayar, hata, duyarlılık, histerizis,
standart, boyut ve birim kavramlarının
bilinmesinde yarar vardır.

değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yapılan
efektif basınç ölçümlerinin mutlak basınca
dönüştürülmesinde
hatalar
ortaya
çıkabilmektedir. Ölçümler sırasındaki yerel
atmosferik basınca göre düzeltmeler yapılarak bu
hatalar ortadan kaldırılabilir. Havadaki nem
miktarını ölçebilen birçok ölçüm cihazı vardır.
Bu cihazlarda, yaş termometre sıcaklığı, bağıl
nem, nem oranı, çiğlenme noktası ve donma
noktası gibi farklı nem özelliklerini ölçebilen
algılayıcı elemanlar bulunmaktadır. Higrometre,
hava ve diğer fiziksel malzemelerdeki nem
miktarını ölçebilen bir ölçüm cihazıdır. Bu
bölümde; yaygın olarak kullanılan bazı nem
ölçüm cihazlarının çalışma prensipleri, ölçüm
cihazı tarafından üretilen verilerin hızı ve
kalitesini ölçen farklı ölçüm araçları tanıtılmıştır.
Akışkanların kanal içinde akarken debilerinin
belirlenmesi enerji hesaplarında önemli yer
tutmaktadır. Debi ölçümünde uygulama yerine
istenilen özelliğe ve fiyatına bağlı olarak çok
çeşitli ölçüm araçları kullanılmaktadır. Çeşitli
ölçme yöntemlerinin farklı üstünlük ve
sakıncaları vardır. Hız ölçümü, endüstride çeşitli
alanlarda farklı yöntemleri kullanan cihazlarla
yapılabilmektedir. Hız ölçümü yapan cihazların
bazıları uygulama alanları, kullanım aralığı,
kesinlik ve sınırlara ilişkin bilgilere bu konuda
yer verilmiştir. Fosil yakıtların yanmasıyla,
genellikle CO2, H2O ve az miktarda CO, NOx,
SOx ile birlikte H2 ve yanmamış hidrokarbonlar
açığa çıkar. Yanmanın karakterini belirlemek ve
verimi hesaplamak için genellikle CO2 (O2) ve
CO ölçümü yapılır. Laboratuarlarda CO ve CO2
ölçümlerinde en çok kullanılan araçlar dağılım
göstermeyen
kızılötesi
analizörlerdir.
Isı
miktarının ölçülmesini sağlayan ısı sayaçları
devreden geçen su miktarı ile gidiş ve dönüş
sıcaklıklarının ölçülmesi prensibine dayanır.
Ölçülen debi ve sıcaklıklardan kullanılan ısı
enerjisi miktarı hesaplanır.

Ölçüm sonucu elde edilen değerler belirli bir
şekilde analiz edilmelidir. Analizler, çoğu zaman
kolay olmasına karşılık bazı durumlarda
sonuçların temel fizik kurallarına uymasını
sağlayabilmek karmaşık olabilmektedir. Deneysel
ölçme sonuçlarının geçerliliği, hassasiyeti ve
hataların tespiti önemli bir konudur. Ölçüm
yoluyla deney yapan ve bu sonuçları kullanan
araştırmacılar, elde edilen bulguların geçerliliğini
de sorgulamak isterler. Bunun anlamı basit bir
ölçme şekli olan uzunluğun ölçülmesinde bile
ölçmede kullanılan aletin hassasiyeti bilinmelidir.
Hata ve belirsizlik kavramları birbirlerine
karıştırılabilmektedir.
Ölçüm
hatası,
bir
büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri
arasındaki farka verilen isimdir. Belirsizlik ise,
ölçümlerdeki hataların etkilerinin ne olduğunun
tam olarak bilinmemesidir. Ölçüm hataları, pek
çok nedenden kaynaklanabilir ve çok sayıdaki
bağımsız hataların sonucu ortaya çıkabilir.
Enerji yönetimine yönelik ölçüm cihazlarının
görevi, enerji analizi yapabilmek üzere gereken
sıcaklık, nem, basınç, hız, debi, elektrik, baca
gazı analizi gibi değerlerin ölçülmesini
sağlayarak sonuçta enerji tasarrufu yapılabilecek
noktaların belirlenmesini sağlayacak verileri
oluşturmaktır. Sıcaklığın sayısal olarak ölçülebilmesi için standart bir ölçü sistemine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla da özelliklerinden bir tanesi sıcaklıkla değişen ve
kolayca ölçülebilen bir referans sistemi seçilmelidir. Termometre adı verilen bu referans
sistemi ile sıcaklığı ölçülecek sistem, aralarında
ısıl denge ortaya çıkana kadar temas ettirilirler.
Bu süreç boyunca ölçüm duyarlılığında bir
değişiklik olmaması gerekir. Basınç ölçerlerin
çoğu efektif basıncı ölçmek için tasarlanmıştır.
Efektif basınç ölçümleri, mutlak basıncın tespit
edilmesinde de kullanılmaktadır. Atmosferik
basınç, deniz seviyesine göre değişimler
göstermektedir. Ayrıca hava değişimlerinde de

Enerji ile ilgi ölçüm kayıtlarının tutulması ve
kaydedilmesi işletmenin enerji harcamalarını
sürekli olarak görebilmesi açısından çok
yararlıdır. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde ve
farklı şartlarda karşılaştırmalar yapabilmesi
açısından çok önemlidir. Kayıt ve veri toplama
işlemleri artık yazılım ve bilgisayar teknolojisinin
gelişmesiyle daha kolay ve uzun süreli olarak
yapılabilmektedir.
Böylelikle
bu
kayıtlar
elektronik
ortamda
saklanabilmektedir.
Otomasyon teknolojisindeki gelişmeler statik
verilerin yanı sıra dinamik veriler için de toplama
ve değerlendirme olanağı ortaya çıkarmıştır.
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Kendimizi Sınayalım

b. Duyarlılık

5. Bir depo içerisindeki basıncı ölçmek için
manometre
kullanılmaktadır.
Manometrede
kullanılan akışkanın bağıl yoğunluğu 0,85 olarak
verilmektedir. Manometrede sıvılar arasındaki
yükseklik farkı, 50 cm olarak verilmektedir.
Yerel atmosferik basıncın 100 kPa olduğu bir
bölgede depo içindeki basınç kaçtır?

c. Kesinlik

a. 100 kPa

d. Doğruluk

b. 101 kPa

e. Kalibrasyon

c. 102 kPa

2.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

d. 103 kPa

a. Ölçüm hatası, bir büyüklüğün ölçülen değeri
ile gerçek değeri arasındaki farktır.

e. 104 kPa

1. Bir fiziksel özelliğin ölçümünde, ölçüm
cihazının gösterdiği değer ile gerçek değer
arasındaki fark olarak tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Okunabilirlik

6. Aşağıda verilen ölçüm cihazlarından hangisi
bir nem ölçme cihazıdır?

b. Belirsizlik, ölçümlerdeki hataların etkilerinin
ne olduğunun tam olarak bilinmemesidir.

a. Psikrometre

c. Ölçüm hataları, iki grupta toplanır.

b. Termometre

d. Birinci gruptaki hatalar, dikkatsizlik ve tecrübesizlikten kaynaklanabilen hata grubundadır.

c. Manometre

e. İkinci grup hatalar, sistematik hata grubundadır.

e. Pay ölçer

d. Barometre

3. Bir sıcaklık ölçer yardımı ile bir akışkanın
sıcaklığı -15 °C olarak okunmuştur. Aynı odanın
sıcaklığının Kelvin mutlak sıcaklığı olarak
karşılığı nedir?

7. Aşağıda verilen debi ölçerlerden kaç tanesi
kanalda kesit daralması oluşturarak, akışta
meydana gelen basınç farkının ölçülmesi yoluyla
akışkanın kütlesel veya hacimsel debisinin
bulunması prensibine göre ölçüm yapmaktadır?

a. 258,15 K

I.

b. 268,15 K
c. 278,15 K
d. 288,15 K
e. 198,15 K

Türbin tipi debi ölçer

III.

Yer değiştirme sayacı

IV.

Diyafram

V.

Rotometre

b. 2
c. 3

a. Sıvı genleşmeli cam termometre

d. 4

b. Isıl anemometre

e. 5

c. Pirometre
d. Termistör
e. Bimetal termometre

45

	
  

II.

a. 1

4. Aşağıdakilerden hangisi bir sıcaklık ölçer
değildir?

	
  

Ventürimetre

Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı

8. Baca gazı analizi yapılırken yanma karakterini
ve yanmanın verimini belirlemek için aşağıda
verilen yanma sonu ürünlerinden hangisinin
ölçümü yapılır?

1. d Yanıtınız yanlış ise bu ünitenin “Giriş”
başlıklı konuyu gözden geçiriniz.

a. H2

2. c Yanıtınız yanlış ise “Hata Analizi ve Hata
Kaynakları” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.

b. H2O
c. CO

3. a Yanıtınız yanlış ise “Örnek 3”ü yeniden
inceleyiniz.

d. NOx

4. b Yanıtınız yanlış ise “Sıcaklık Ölçümü”
başlıklı konuyu gözden geçiriniz.

e. SOx
9. Aşağıda bir ısıtma sistemine ve ısıtma suyuna
ait bazı özellikler verilmiştir.
I.
II.

Gidiş suyu sıcaklığı

6. a Yanıtınız yanlış ise “Nem Ölçümü” başlıklı
konuyu gözden geçiriniz.

Gidiş suyu debisi

III.

Dönüş suyu sıcaklığı

IV.

Dönüş suyu debisi

V.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Örnek 5”i tekrar
inceleyiniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Debi Ölçümü” başlıklı
konuyu gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlış ise “Baca Gazı Analizi”
başlıklı konuyu gözden geçiriniz.

Isıtma sisteminin verimi

Bir ısı sayacı tarafından ölçülen özellikler
eksiksiz olarak hangi şıkta verilmiştir?

9. d Yanıtınız yanlış ise “Pay Ölçerler ve Isı
Sayaçları” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.

a. I-III

10. e Yanıtınız yanlış ise “Ölçüm Cihazlarının
Bakımı” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.

b. II-IV
c. I-III-IV
d. I-II-III-IV

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

e. I-II-III-IV-V

Sıra Sizde 1

10. Aşağıdakilerden hangisi ölçüm cihazlarının
bakımlarının ve kalibrasyonlarının zamanında
yapılmaması sonucu ortaya çıkabilecek bir
olaydır?

Ülkemizde standartlar TSE (Türk Standartları
Enstitüsü)
tarafından
belirlenmektedir.
Standartları belirlemede kabul gören uluslararası
kuruluş ise merkezi Fransa’da Sevr’de bulunan
International Bureau of Weights and Measures
birliğidir.

a. Büyük ekonomik kazanç
b. Ölçümlerin hatasız yapılması

Sıra Sizde 2

c. Ölçüm cihazının kullanım süresinin artması
d. Ölçüm cihazdan daha yüksek verim alınması

Bu yöntemlerden yaygın olarak kullanılanı akılcı
yaklaşım, bir diğeri de belirsizlik analizidir.

e. Hatalı ölçümler yapılması

Sıra Sizde 3
Eşitlik 2.1
bulunabilir.

kullanılarak

°C = K − 273,15
25°C = K − 273,15
K = 25 + 273,15
K = 298,15
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Kelvin

karşılığı

Bu durumda sıcaklığı 25 °C olarak okunan
akışkanın sıcaklığı
298,15K’dir. Fahrenheit
karşılığını hesaplamak için ise 2.2 numaralı
eşitlikten yararlanabiliriz.

Pdepo = Patm + ρ gh

(

Pdepo = 95 kPa + 850

kg

.9,81
m3

m
s2

⎛
⎜ 1 N
.0, 45 m . ⎜
⎜ 1 kg. m2
s
⎝

)

⎞⎛
⎟ ⎜ 1 kPa
⎟.⎜
⎟ ⎜ 1000 N2
m
⎠⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

Pdepo = 98, 75 kPa

5
( °F − 32 )
9
5
25 = ( ° F − 32 )
9
° F = 77
°C =

Sıra Sizde 8
Hatırlanacağı gibi korunum yasalarına göre
kültsel debi ve hacimsel debi bir akışın her
noktasında aynıdır. Akışın gerçekleştiği kanal
veya boru kesitinin azalması halinde akış hızı
artarken, kesitin artması halinde ise akış hızı
azalmaktadır. Bu durumda debi akış süresince her
noktada sabit kalmaktadır.

Bu sonuca göre sıcaklığı 25 °C olarak okunan
akışkanın sıcaklığı 77 °F’dır.

Sıra Sizde 4
Bir metal malzemenin, farklı bir metal malzeme
ile kaplanması veya birbirinden farklı iki metal
malzemenin değişik yöntemlerle birleştirilmesidir.

Sıra Sizde 9

Sıra Sizde 5

Sıra Sizde 10

Elektromanyetik dalga boylarının 0,4 mikron ile
0,7 mikron aralığında kalan kısmıdır. Görünür
dalga boyu aralığında kalan ışınımlar sayesinde
cisimler renk kazanırlar.

Depremlerde açığa çıkan enerjinin büyüklüğünü
ve süresini anlık olarak kaydederek, bu verileri
depolayan cihaza sismograf denmektedir.

Merkezi ısıtma sistemleri, bir kazan dairesindeki
bir veya birkaç kazan ile çok sayıda dairenin
ısıtıldığı sistemlerdir.

Sıra Sizde 6
Dirsek ve borulardaki sıcaklık ölçmelerinde
dikkat edilecek noktalardan birisi termometre
kılıfının ucunun boru eksenini biraz geçmesidir.
Diğer nokta ise termometre akışa dik olarak
yerleştirilmelidir.

Sıra Sizde 7
Manometre içerisindeki sıvının bağıl yoğunluğu
0,85 olarak verilmiştir. Buradan yola çıkarak
öncelikli olarak manometre içersindeki sıvının
yoğunluğunu bulalım.

SG =

ρ
ρ su

ρ
1000
ρ = 850 kg m

0,85 =

3

Atmosfer basıncı ve manometre sütunları
arasındaki yükseklik farkları soruda verilmişti.
Bu durumda Eşitlik 2.7 kullanılarak depo
içerisindeki basınç bulunabilir.
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Amaçlarımız	
 	
 
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Termodinamik sistemleri saptayabilecek,
Hal, hal değişimleri ve çevrimlerini açıklayabilecek,
Özgül hacim ve basınca ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek,
Enerji, iç enerji ve entalpi kavramını açıklayabilecek,
Sıcaklık, ısı ve iş kavramlarını ayırt edebilecek,
Termodinamiğin yasalarını açıklayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
Termodinamik

Sanki dengeli hal değişimi
Sıcaklık
Isı
İş
Termodinamiğin sıfırıncı yasası
Termodinamiğin birinci yasası
Termodinamiğin ikinci yasası
Kelvin-Planck ve Clausius
ifadeleri
Termodinamik sıcaklık ölçeği

Sistem
Çevre
Sistem sınırı
Hal
Hal değişimi
Çevrim
Özelik
Bağımlı özelik
Bağımsız özelik
Isıl denge

İçindekiler
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Giriş
Termodinamik Sistemler
Sistemin Hal ve Özeliği
Saf Madde
Özgül Hacim
Basınç
Sıcaklık
Sıfırıncı Yasa
Isı
İş
Termodinamik Yasaları
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Termodinamik Temel
Kavramlar
GİRİŞ
Termodinamik enerji, enerji dönüşümleri ve özellikle ısı ve iş arasındaki etkileşimi inceleyen bilim
dalıdır.
Madde ve enerjiyi ilgilendiren her konu termodinamiğin konusudur. Madde ve enerji arasındaki bütün
etkileşimlerde termodinamik ilkeler geçerlidir. Madde ve enerji olmadan bir yaşam düşünemeyeceğimizi
göre, yaşam tamamen termodinamiğin bir uygulama alanıdır. Bu nedenle temel termodinamik
bilgilerinin her araştırmacı ve uygulamacı tarafından bilinmesi gerekir.
İstatistiksel Termodinamik
atomik parçacık seviyesindeki yani mikroskopik mertebedeki etkileşimlerle ilgilenir. Moleküllerin
ortalama toplam tesirlerini dikkate alarak yapılan analizler yani makroskopik incelemeler Klasik
Termodinamik kapsamına girer. Biz bu ünitede klasik termodinamik bakış açısıyla madde ve enerji
ilişkilerinin analizini yapmak için gereken temel bilgi ve kavramlara odaklanacağız.

TERMODİNAMİK SİSTEMLER
Termodinamik analiz, üzerinde çalışılacak olan kütlenin yada hacmin seçilmesiyle yani sistem seçimi ile
başlar. Sistem, sistem çeşitleri ve ilgi kavramları önce tanımlayıp sonra örneklerle açıklayalım:
Sistem: Termodinamik açıdan incelenmek üzere seçilen kütle yada hacimdir.
Çevre: Sistemin dışında bulunan her şey çevre olarak adlandırılır.
Sistem sınırı: Sistemi çevresinden ayıran yüzeye sınır denir. Sistem sınırı gerçek veya hayali bir
yüzeydir. Sistem sınırı sabit ya da hareketli olabilir. Matematiksel açıdan, sınırın kalınlığı sıfırdır, bu
nedenle de kütlesi ve hacmi yoktur. Analize ve sisteme uygun olarak sistem sınırını biz çizeriz ve böylece
analize başlamış oluruz. Çevre ve sistem arasındaki her türlü etkileşim sınır boyunca gerçekleşir. Bu
kavramlar Şekil 3.1’de gösterilmiştir.

	
  
Şekil 3.1: Sistem, çevre ve sistem sınırı
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Kapalı ve Açık Sistemler
Kapalı sistem veya diğer adıyla kontrol kütlesi, sınırlarından kütle geçişi olmayan sistemdir. Kapalı
sisteme kütle girişi veya çıkışı olamaz. Sabit bir kütle incelenmek isteniyorsa kapalı sistem seçimi
uygundur. Kapalı sistem kısaca sistem yada kontrol kütlesi olarak adlandırılır. Seçilmiş sistemi belirmek
için sınırın çizilmesi gerekir. Kapalı sistem sınırlarından enerji, iş veya ısı biçiminde geçebilir (Şekil
3.2). Kapalı sistemlerin özel bir tipi olan izole sistemlerde hem enerji hem de kütle geçişi gerçekleşmez.
İzole sistemin çevresi ile hiçbir etkileşimi de olmaz. Şekil 3.3’te gösterilen piston-silindir düzeneğinde
kesikli çizgilerle belirtilen bölge kapalı sistemi göstermektedir. Sınırlar içindeki gaz ısıtıldığı zaman gazın
sıcaklığı artacak ve piston yükselecektir. Sistem sınırlarından enerji geçişi olmakta ancak kütle geçişi
olmamaktadır. Sistem, sınırlarından kütle geçişi olmadığı için belirtilen örnek, bir kapalı sistemdir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise pistonun alınan ısı ile birlikte hareket etmesidir diğer
bir deyişle sistem sınırlarının hareket etmesidir. Bu sistemde gaz kütlesi dışlındaki her şey, çevreyi
oluşturmaktadır.

Kapalı sistem, sınırlarından yalnızca kütle geçişi olmayan sistemdir.

	
  
Şekil 3.2: Kapalı sistem;enerji giriş çıkışı

Şekil 3.3: Sistem sınırında hareket

Açık sistem veya diğer adıyla kontrol hacmi, uzayda belirlenen problemin çözümüne uygun bir
şekilde seçilmiş bir hacmi temsil etmektedir. Kontrol hacmi genellikle kompresör, türbin, lüle gibi
içinden akışkan akışı olan ekipmanların analizlerinde gereklidir. Bu ekipmanların içindeki akışların
termodinamik analizinde, yaygın olarak ekipmanların fiziksel sınırları sistem sınırları olarak ele alınır.
Kontrol hacimlerinin sınırlarını oluşturan kontrol yüzeylerinden kütle ve ısı geçişleri gerçekleşir (Şekil
3.4).
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Şekil 3.4: Kontrol hacmi örnekleri;türbin,bardak ve havuz

Şekil 3.4’te türbinin yüzeyinde enerji geçişlerinin yanında kütle geçişi de gerçekleşmektedir. Bardak
yada bir havuz incelenmek isteniyorsa kütle girişi fark edilmelidir. Belirtilen sistemlerde sabit bir kütle
yerine, kütlenin giriş ve/veya çıkış yapması söz konusudur. Dolayısıyla seçilmesi gereken sistem açık
sistem yani kontrol hacmi olmalıdır.

Açık sistem, sınırlarından kütle ve enerji geçişli olan sistemlerdir.
Termodinamik analizlerde, incelenen sistem dikkatle tanımlanmalıdır. Açık ve kapalı sistemlerde
kullanılan matematik ifadeler farklıdır. Bu nedenle ilk önce sistemin türünü doğru belirlemek çok büyük
önem taşır. Birçok problemde incelenen sistemin türü kolayca belirlenebilir, bunun yanında, bazı
karmaşık problemlerde doğru sistem seçimi, analizi kolaylaştırır.

Hem kütle hem de enerji geçişinin olmadığı sistemlere ne ad verilir?

SAF MADDE
Sistem boyunca maddenin kimyasal bileşimi değişmiyor ve homojen kalıyorsa bu maddeye saf madde
diyoruz. Bir saf madde katı, sıvı ve gaz fazlarında bulunabileceği gibi bu fazların karışımı olarak da
bulunabilir. Birden fazla faz bir arada iken maddenin saf madde olup olamayacağına kolayca karar
verebiliriz. Su bir saf maddedir. Örneğin buzlu su yani sıvı ve katı su bir arada iken her yerde H2O ile
suyun bildiğimiz kimyasal yapısında bir değişiklik söz konusu değildir. Her fazda aynı kimyasal yapı
bulunmaktadır. Kısaca buz ve su karışımı bir saf maddedir (Şekil 3.5). Benzer durum sıvı buhar karışımı
içinde geçerlidir. Oysa hava sıvılaştığında gaz haldekinden farklı bir kimyasal yapısı vardır. Bu durumda
tek başına gaz fazdaki hava saf madde olabildiği halde havanın sıvı ve gaz fazlarının karışımı bir saf
madde olarak ele alınamaz.
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Şekil 3.5: Saf madde örnekleri;sıvı fazda su,katı ve sıvı faz karışı, ve gaz ve sıvı faz karışımı

Maddenin faz değiştirmesi sırasında özel hallerle karşılaşırız. Bir saf madde sabit basınç altında
ısıtılarak buharlaştırılabilir yani sıvı fazdan gaz faza geçilir. Buharlaşmanın başladığı sıcaklık doyma
sıcaklığı olarak adlandırılır. Doyma sıcaklığına karşı gelen basınç ise doyma basıncı olarak anılır.
Doyma basınç ve sıcaklığındaki sıvı doymuş sıvı, buhar doymuş buhar olarak adlandırılır (Şekil 3.6). Bu
tanımlarla inceleyeceğimiz sistemin halini daha detaylı tanımlamış oluruz. Doyma basınç ve sıcaklığında
bulunan kısmen sıvı ve kısmen buhar fazındaki saf madde ise doymuş ıslak buhar diye anılır. Doymuş
ıslak buhar içindeki buhar miktarını buhar kalitesi ya da kuruluk derecesi olarak tanımlıyor ve x ile
gösteriyoruz. Kuruluk derecesi x aşağıdaki analitik ifade ile kolayca anlaşılabilir.

𝑥=

!"!!"  !ü!"#$%
!"#$%&  !ü!"#

!

= ! !"!!" = !
!"#$%&

!!"!!"
!!!! !!!"!!"

(3.1)

Şekil 3.6 Maddenin P-v-T davranışı;doymuş sıvı, doymuş buhar ve x buhar kalitesi

SİSTEMİN HAL VE ÖZELİĞİ
Bir sistemi tanımlayabilmek için hem ölçülebilen hem de hesaplanabilen karakteristiklerini yani
özeliklerini bilmemiz gerekir. Basınç (P), hacim (V), sıcaklık (T) ve kütle (m) ölçülebilen ve en iyi
bilinen özeliklerdir. Herhangi bir sistemin içinde bulunduğu durum özeliklerle tanımlanır, biz bunu
sistemin hali olarak ifade ediyoruz. Sistemin durumunu özelikler belirlediğine göre, özeliklerden bir
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tanesi bile değiştiğinde sistem başka bir halde olacaktır.
özeliklerin yalnızca bir değeri vardır” diye söyleyebiliriz.

Bunu “Bir sistemin belirtilen bir halinde

Sistemin belli bir halinde sahip olduğu özeliklerden birinin değişmesi
ile sistemin hali değişir.
Basit sıkıştırılabilir bir saf maddenin hali yalnızca iki özeliğin bilinmesiyle tespit edilebilir. Bu çok
önemli bir kolaylıktır ve ölçülebilen özeliklerden P, V, T ve m dolayısıyla büyük önem taşır.
Termodinamik maddenin P-v-T davranışı üzerinde hassasiyetle çalışır. Bir saf maddenin üç boyutlu P-vT davranışına örnek Şekil 3.6’da görülmektedir.

Bir ideal gazın P-v-T davranışı kısaca PV=mRT hal denklemiyle
tanımlanır. Bir kilogram kütle için hal denklemi Pv=RT olarak yazılır.
Matematik olarak özelikler nokta fonksiyon olarak tanımlanır. Böyle bir fonksiyonun yani özeliklerin
değerinin bulunulan hale bağlı olduğunu, o hale nasıl gelinmiş olduğundan yani işlemden bağımsız
olduğunu gösterir. Eğer sistem hal değiştiriyorsa, örneğin bir işlem sonunda 1 halinden 2 haline
geçiyorsa biz (P1, V1 ,T1) ve (P2, V2,T2) özeliklerinden bahsederiz.
Termodinamikte özelikler iki ana grupta sınıflandırılmaktadır: bağımlı (yaygın, ekstensif) özelikler,
bağımsız (yoğun, intensif) özelikler. Eğer bir özelik, sistemi oluşturan bütün parçaların değerlerinin
toplamı sonucunda elde ediliyorsa bu bağımlı bir özeliktir. Diğer bir ifade ile sistemi oluşturan madde
miktarına bağlı olan özelik bağımlı özeliktir. Örnek olarak hacim ve iç enerji sistemin kütlesine bağlı
özeliklerdir. Eğer özelik madde miktarına bağlı değil ise bağımsız özelik olarak anılmaktadır. Örnek
olarak sıcaklık, basınç ve yoğunluk verilebilir. Bağımlı bir özelik kütleye bölünerek bağımsız özelik
olabilir. Örneğin hacim kütleye bölünerek özgül hacim elde edilir buda bağımsız özeliktir.

Bağımlı ve bağımsız özelikler arasındaki fark nedir?

Hal Değişimi ve Denge
Klasik termodinamik dengeye ya da bir denge halinden diğerine geçişe ayrı bir önem vermektedir. Denge,
mekanikte karşıt kuvvetlerin eşit olduğunu ifade ederken termodinamikte denge kavramı, verilen bir
zamanda sistemin her noktasındaki özeliklerin aynı olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile sistemi
etkileyen tüm etkenlerin dengede olması halinde sistem özeliklerinde bir değişim yoksa bu sistemler için
termodinamik açıdan dengede olduğu söylenir. Sistemin denge halleri şöyle sıralanabilir:
Isıl denge; sistemin her noktasında sıcaklığın aynı olması durumudur.
Mekanik denge; sistemin her noktasında basıncın aynı kalması durumudur.
Kimyasal denge; sistemin kimyasal bileşiminde bir değişiklik olmadığı durumdur.
Termodinamik denge; sistemin tüm denge hallerine sahip olduğu durumdur.
Bir sistemin denge halinde olması belirtilen denge koşullarının sağlandığı durumda olması
anlamındadır. Daha önce de söz edildiği gibi sistemin özeliklerinden birisinin değişmesi durumunda
sistem hal değiştirir Bu durumda ‘denge’ yeni değerler sistem boyunca geçerli oluncaya kadar bozulmuş
olacaktır. Bir hal değişimini tümüyle tanımlayabilmek için, sistemin ilk ve son halleri ile hal değişimi
sırasında izlediği yolu ve çevreyle etkileşimlerini bilmek gerekir. Termodinamik denge halleri için
geçerli olduğundan hal değişimleri sanki dengeli hal değişimleri olarak dikkate alınmalıdır. Sanki dengeli
hal değişimi, sistemin hal değişimi esnasında denge halinde uzaklaşmasının sonsuz küçüklükte
gerçekleştiği anlamındadır. Bu durumda bütün sistemin denge şartlarını koruduğu varsayılır.
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Sistemin hal değişimi esnasında denge halinde uzaklaşmasının
sonsuz küçüklükte gerçekleşmesine Sanki Dengeli Hal Değişimi denir.
Sanki dengeli hal değişimi sırasında sıcaklık ve basınç dalgalanmaları olmamalıdır. Dolayısıyla hal
değişimi, sistem dengeleri sağlanacak biçimde yavaş gerçekleşmelidir. Hal değişiminin hızlı bir biçimde
gerçekleşmesi durumunda sistem içerisindeki moleküllerin tamamında beklenen hal değişimi
gözlemlenemez ve sistem içerisinde denge hali sağlanamaz.
Bazı hal değişimlerinde, değişim boyunca sistem özeliklerinden biri sabit kalır. Bu hal değişimleri ‘izo’ ön ekini alarak tanımlanır. Örneğin izotermal işlemler sabit sıcaklıkta, İzobarik işlemler sabit
basınçta ve izokorik işlemler sabit hacimde gerçekleşen işlemlerdir.
Bu ünitede SI birim sistemi kullanılmıştır. “Teknolojinin Bilimsel
İlkeleri” adlı kitaptan, Birimler ve Boyut Analizi konusunu gözden geçiriniz.

ÖZGÜL HACİM
Bir maddenin özgül hacmi birim kütlesinin hacmi olarak tanımlanır, birimi m3/kg dır. Özgül hacim
biriminden anlaşılacağı gibi yoğunluğun (kg/ m3) tersidir. Yoğunluk ve özgül hacim bağımsız (intensif)
özeliklerdir. Her iki özelik de belirli bir sistem içersinde bir noktadan diğerine değişebilir ancak
konularımız kapsamında ele alınacak sistemler makroskopik olarak incelenecektir. Özgül hacim ve
yoğunluk için tek bir ortalama değer göz önüne alınacaktır. Özgül hacim,

𝑣=

!
!

!

=           	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
!

(m3/kg)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

(3.2a)

şeklindedir. Hem yoğunluk hem de özgül hacim birim kütle başına göre tanımlanabildiği gibi birim mol
başına göre de tanımlanabilirler. Bir saf maddenin özgül hacmi termodinamik tablolardan yararlanılarak
bulunur. Verilen bir x kalitesindeki buharın özgül hacmi (m3/kg) aşağıdaki gibi hesaplanarak bulunur:

(m3/kg)

𝑣 = 𝑥𝑣! + 1 − 𝑥 𝑣!

(3.2b)

Burada; v doymuş ıslak buharın özgül hacmi, vf doymuş sıvının özgül hacmi ve vg doymuş buharın
özgül hacmidir. Benzer şekilde ıslak buharın özgül hacmi,

𝑣 = 𝑣! + 𝑥𝑣!"

(m3/kg)

(3.2c)

𝑣 = 𝑣! − 1 − 𝑥 𝑣!"

(m3/kg)

(3.2d)

kullanılarak da hesaplanabilir. Burada çift indis fark için yani

𝑣!" = 𝑣!! 𝑣! için kullanılmıştır.

Örnek 1. Özgül hacmi 1.02 x10-3 m3/ kg olan sıvının kütlesi 2940 kg’dır. Sıvının içinde bulunduğu
tankın hacmi ne kadardır?
Çözüm: Sıvının özgül hacmi v=1.02 x10-3 m3/ kg ve kütlesi m = 2940 kg olduğundan

𝑉   =   𝑣𝑚 kullanılarak  
𝑉   = 1.02𝑥10!!   (𝑚 !   /  𝑘𝑔)2940  𝑘𝑔   
𝑉   =   3  𝑚 ! olarak bulunur.

Yukarıdaki örnekteki sıvının yoğunluğu ne kadardır?
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BASINÇ
Termodinamik analizlerde daha çok basıncın mutlak değeriyle ilgilenilir. Ancak basınç ölçen cihazlar
daha çok atmosfer basıncından itibaren ölçüm yaptıkları için gösterdikleri değerler mutlak basınçla
atmosfer basıncı arasındaki farktır. Bu fark efektif basınç olarak adlandırılır. Atmosfer basıncı altındaki
basınçlar vakum olarak adlandırılır ve burada okunan efektif basınç negatif değer alır (Şekil 3.7).

Şekil 3.7: Mutlak ve efektif basınç

𝑃   =    𝑃!"    +    𝑃!"#

(3.3)

Basınç hakkında daha detaylı bilgi için Anadolu Üniversitesi
yayınlarından olan “Teknolojinin Bilimsel İlkeleri” adlı kitapta yer alan “Akışkanlar
Mekaniği” konusunu gözden geçiriniz.
Örnek 2. Basınç manometre ile ölçülürken sütunlar arasındaki seviye farkı 30 cm ise gazın mutlak
basıncını hesaplayınız? (d= 0.89 g /cm3, g = 9.8 m/s2, Patm =1atm)
Çözüm: Kap içerisindeki toplam basınç; basınç farkı ve atmosfer basıncının toplamına eşittir:
P = Patm + dgh
Patm = 1 atm = 101 kPa
P = 101 kPa + 890 kg/m3 x 9.8 m/s2 x 0.3 m
P = 103.635 kPa

Sizce vakum basıncı nedir?
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ENERJİ VE ENTALPİ
Enerji doğada mekanik, elektrik, kimyasal, nükleer enerji gibi değişik biçimlerde bulunur. Sistemlerin
sahip oldukları toplam enerji, bu enerjilerin tümünü kapsar ve E ile gösterilir. Biz analizlerimizde toplam
enerjiyi

𝐸 = 𝑈 + 𝐾𝐸 + 𝑃𝐸

(kJ)

(3.4)

şeklinde sırasıyla U iç enerji, KE kinetik enerji ve PE potansiyel enerji toplamı olarak göz önüne alacağız.
Bu enerjilerle ilgili işlemleri ve detaylı denklemleri kitabımızdaki Ünite 4’te bulacaksınız.

İç Enerji
İç enerji kütleye bağlı, maddenin içyapısıyla ilgili bir bağımlı özeliktir, U ile gösterilir. Özgül iç enerji

𝑢=

!

(kJ/kg)

!

(3.5a)
olarak yazılır. Bir saf maddenin iç enerjisi termodinamik tablolardan yararlanılarak bulunur. Verilen bir
x kalitesindeki buharın özgül iç enerjisi (kJ/kg) aşağıdaki gibi hesaplanarak bulunur:

𝑢 = 𝑥𝑢! + 1 − 𝑥 𝑢!

(kJ/kg)

(3.5b)

Burada; u doymuş ıslak buharın özgül iç enerjisi, uf doymuş sıvının özgül iç enerjisi ve ug doymuş
buharın özgül iç enerjisidir. Benzer şekilde ıslak buharın özgül iç enerjisi,

𝑢 = 𝑢! + 𝑥𝑢!"

(kJ/kg)

(3.5c)

𝑢 = 𝑢! − 1 − 𝑥 𝑢!"

(kJ/kg)

(3.5d)

kullanılarak da hesaplanabilir. Burada çift indis fark için yani

şeklinde hesaplanır.

𝑢!" = 𝑢!! 𝑢! için kullanılmıştır.

İdeal gazın iç enerjisi yalnızca sıcaklığın fonksiyonudur, 𝑼 = 𝒎𝑪𝒗 𝑻

Entalpi
Termodinamikte işlemlerin analizleri yapılırken belli şartlarda bazı termodinamik özelikler grup halinde
karşımıza çıkar. Bunlar içinde iç enerji (U) ile sınır işi hesabında karşılaştığımız basınç ve hacim çarpımı
(PV), sık sık U+PV şeklinde bir araya gelir. Termodinamikte bu grup, entalpi olarak adlandırılır ve H (kJ)
ile gösterilir.

𝐻   =   𝑈 +   𝑃𝑉

(kJ)

(3.6a)

Entalpi’nin, kendisini tanımlayan her bir terim özelik olduğuna göre, entalpi de bir termodinamik
özeliktir. Entalpi bağımlı bir özeliktir, kütle ile bölünerek özgül entalpi değeri elde edilebilir;

ℎ=

!
!

(kJ/kg)

(3.6b)

(kJ/kg)

(3.6c)

Yani burada,

ℎ = 𝑢 + 𝑃𝑣

olur. Bir saf maddenin entalpisi, iç enerjiye benzer şekilde tablolar aracılığıyla bulunabilir. Doymuş ıslak
buharın entalpisi ise:
58

	
  

	
  

ℎ = 𝑥ℎ! + 1 − 𝑥 ℎ!
ℎ = ℎ! + 𝑥ℎ!"
ℎ = ℎ! − 1 − 𝑥 ℎ!"

(kJ/kg)
(kJ/kg)
(kJ/kg)

(3.7)
(3.8)
(3.9)

şeklinde hesaplanır. Burada; h doymuş ıslak buharın özgül entalpi, hf doymuş sıvının özgül entalpi ve hg
doymuş buharın özgül entalpisi’dir.

İdeal gazın entalpisi yalnızca sıcaklığın fonksiyonudur, 𝑯 = 𝒎𝑪𝒑 𝑻
şeklinde hesaplanır.
Örnek 3. 100 kPa basınç altında olan suyun, doymuş ıslak buhar halinde sahip olduğu özgül iç enerji
miktarı 1461.71 kJ/kg ‘dır. Aynı basınç için suyun doymuş sıvı ve buhar için sahip olduğu özgül iç
enerjiler ise sırasıyla 417.36 kJ/kg ve 2088.7 kJ/kg’dır. Suyun kuruluk derecesini (%) hesaplayınız.
Çözüm: İç enerji ifadesi, doymuş sıvı ve buhar durumları göz önüne alınarak;

𝑢 = 𝑢! + 𝑥𝑢!"
şeklindedir. Kuruluk derecesi sorulduğuna göre denklem daha uygun olarak

𝑥=

!!!!
!!"

yazılır. Burada u = 1461.71 kJ/kg, uf = 417.36 kJ/kg ve ufg = 2088.7 kJ/kg olarak verilmiştir.
Verilen değerler eşitlikte yerine yazıldığında,

𝑥=

!"#!.!"!!"#.!"
!"##.!

Buradan 𝑥   =   0.5 yani 𝑥 = %50 olarak elde edilir.

300 kPa basınç altında doymuş sıvı ve buhar için sahip olduğu özgül
iç enerjiler sırasıyla, 561.15 kJ/kg ve 1982.4 kJ/kg’dır. Kuruluk derecesi 0.6 olan suyun
ortalama iç enerjisini hesaplayınız.

SICAKLIK
Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bir fiziksel özellik olmasına rağmen sıcaklığı tam olarak
tanımlayabilmek oldukça zordur. Bir nesneye dokunduğumuzda sıcaklığı; sıcak, soğuk ve ılık gibi
göreceli olarak tarif edebiliriz. Cisimlerin sıcaklıklarını tanımlamada hislerimiz maalesef çok da
güvenilir değildir. Çünki aynı sıcaklıktaki iki ayrı cisim farklı sıcaklıktaymış gibi algılanabilir, örneğin
aynı sıcaklıktaki tahta kaşık ve metal kaşığı elimize aldığımızda metal kaşığın daha soğuk olduğunu
düşünebiliriz.

Isıl dengedeki cisimler aynı sıcaklıktadır.
Sıcaklık ölçeği termodinamiğin sıfırıncı yasasına dayanarak tanımlanmıştır. Kısaca bu yasaya göz
atalım.
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SIFIRINCI YASA
Termodinamiğin sıfırıncı yasası ısıl denge kavramından yararlanır. Yasaya göre iki ayrı cisim bir üçüncü
cisim ile ısıl dengede ise cisimlerin de kendi aralarında ısıl dengede olacaklarını belirtmektedir. Bu yasa
sıcaklık ölçümlerinin geçerliliği açısından gerekli bir yasadır.

Neden termodinamiğin ilk yasası, sıfırıncı yasa adını almıştır hiç
düşündünüz mü?
Günümüzde farklı sıcaklık ölçekleri ya da skalaları kullanılmakla beraber tümü bir maddenin
kaynama ve donma noktaları gibi sıcaklık değerlerine dayanmaktadır. Bu sıcaklıklar buz noktası veya
buhar noktası isimleri ile anılmaktadırlar. Buz noktası, 1 atm basınç altında su ve buz karışımının
dengede olduğu sıcaklık, buhar noktası ise 1 atm basınç altında su ve buhar karışımının dengede olduğu
sıcaklık olarak kabul edilmektedir. Sıcaklık ölçeklerinin yanında termodinamikte maddelerin
özeliklerinden bağımsız bir sıcaklık ölçeği kullanılmak istenmiş ve termodinamiğin ikinci yasasıyla
ilişkili olarak termodinamik sıcaklık ölçeği ortaya konmuştur. SI birim sisteminde bu ölçek Kelvin (K)
mutlak sıcaklık ölçeğidir.
Örnek 4. Bir cismin sıcaklığı 15 °C artmaktadır. Bu artışı Kelvin (K) ölçeğine göre nasıl belirtiriz?
Çözüm: Soruda istenilen sıcaklık değişimidir. Bu Kelvin ve Celcius ölçeklerinde aynıdır, bu nedenle T
(K) = 15’dir

Vücut sıcaklığı 37 °C ölçülen bir hastanın, bu sıcaklığının Kelvin
ölçeğine göre değeri nedir?

ISI
Buzdolabından çıkartılan bir içecek sıcak bir odada giderek ısınır ya da ocaktan alınan bir tencere
mutfaktaki tezgahın üzerinde giderek soğur. Konuşmaya daldığımızda soğuyan çayımız yada eriyen
dondurmamız günlük hayatımızda yaşadığımız benzer durumlardır. Farkında olarak veya olmayarak bu
gibi fiziksel olaylardan yararlanırız. Dikkat edersek, yüksek sıcaklıktaki bir cisim düşük sıcaklıktaki bir
ortama bırakıldığında veya düşük sıcaklıktaki cisimle temas ettirildiğinde, bırakıldığı çevre ya da temas
ettirildiği ortamla aynı sıcaklığa ulaşıncaya kadar bir enerji geçişi gerçekleşmektedir. Bu enerji ısı olarak
adlandırılır. Isı geçişi her zaman yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru kendiliğinden olur (Şekil 3.8).

İki sistem arasında sıcaklık farkından dolayı geçen enerji ısıdır.

Şekil 3.8: Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa ısı geçişi; dondurmanın erimesi, çayın soğuması
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Isı geçişinin gerçekleşebilmesi için mutlaka sıcaklık farkının olması gereklidir ve bu geçişin yönü her
zaman yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğrudur. Aynı sıcaklıktaki sistemler arasında ısı geçişi
gerçekleşemez. Isı bir enerji geçişini göstermektedir. Isı sistemin sahip olduğu enerjilerden birisi değildir
ve ancak sistem sınırlarında gözlenir. Isı 𝑄 ile gösterilir ve birimi kJ’dür. Sistemlerin hal değişimleri
sırasında geçen ısı miktarı çift indisle temsil edilir. Örneğin 1 halinden 2 haline bir hal değişimi olan
sisteme geçen ısı miktarı 𝑄!" olarak yazılır. Sistemin birim kütlesi için ısı geçişi q;

𝑞=

!

(kJ/kg)

!

(3.10)

ile verilir.

Isı, hal değişimine yani yola bağlı bir büyüklüktür. Isı için 1-2 gibi iki
hal arasında geçen ısı miktarı 𝑸𝟏𝟐 şeklinde gösterilir.
Örnek 5. Sıcaklık ve ısı arasındaki farklılıklar nelerdir?
Çözüm: Sıcaklık bir özeliktir ve termometre ile ölçülür, moleküllerin ortalama kinetik enerjilerinin bir
ölçüsüdür. Sıcaklık ölçüm birimleri; Celcius, Kelvin, Fahrenheit, Reamürdür. Isı yalnızca sıcaklık farkı
olduğunda geçtiği bilinen bir enerjidir. Doğrudan ölçülemez, tesirlerinden hareketle hesaplanarak miktarı
bulunur. Isı birimleri SI’da Joule (J) ve CGS birim sisteminde ise Calori (cal)’dir.

Kalorimetre kabı ile ölçülen nedir?
Isı geçişi, sıcaklık farkı, sistemin geometrisi, fiziksel özellikleri, ortam koşullar gibi hususların tümü
dikkate alınarak hesaplanır. Bu hesaplar için kullanılacak özel yasa ifadeleri vardır. Bunlar ısı geçişi
olarak bilinen bir bilim dalında incelenmektedir. Biz termodinamikte daha ziyade toplam geçen ısının
miktarı Q ile ilgileniyoruz.

İŞ
Termodinamik, enerji analizlerinde kullanılması daha uygun bir iş ifadesine gerek duyar. İş fizikten
bildiğimiz gibi W ile gösterilir ve kuvvet F ile yol L’nin çarpımıdır. Yani iş W=FL ile hesaplanabilir.
Oysa enerji açısından incelenecek bir sistem için hal, hal değişimleri, ısı ve diğer enerjilerin alış verişleri
gibi hususlar söz konusu iken iş nasıl hesaplanacaktır? Örneğin bir akü iş yapıyor mu diye düşünelim.
Akü çevresinde “kuvvet x yol = iş” diye tanımlayabileceğimiz bir değişim yoktur. Oysa bu akü ile bir
motor çalıştırabilir ve motorun döndürdüğü mile takacağımız bir makara ile bir ağırlığı yukarı doğru
kaldırabiliriz (Şekil 3.9). Açıkça akü sonunda iş yapılan değişime sebep olabilmektedir. O halde,
gerçekte bir ağırlık ve ağırlığın kaldırılması olmadığı halde, akünün iş yapan bir sistem olduğunu
söyleyebiliriz.

Termodinamikte iş: Bir sistemin çevreye tek etkisi bir ağırlığın
kaldırılması şeklinde olabiliyorsa o sistem iş yapmış demektir.
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Şekil 3.9: Akünün çevreye tek etkisinin bir ağırlığın kaldırılması şeklinde olabilmesi.

O halde, örnekten anlaşılacağı gibi bir sistemin çevreye etkisi bir ağırlığın kaldırılması şekilde
olabilirse o sistem iş yapıyor diyebiliriz. Yaptığımız tanıma göre sistemin gerçekten bir ağırlık
kaldırmasına gerek yoktur. Tanımda sistemin çevreye nihai tesiri vurgulanmaktadır. Bu geniş tanım
bizim hal değişimleri ve enerji geçişleri olan sistemimiz için işi hesaplamamıza olanak sağlamaktadır. İş
(W) birimi kJ’dür , birim kütle başına yapılan iş

𝑤=

!

(kJ/kg)

!

(3.11)

olarak yazılabilir. İşin termodinamik tanımından hareket edersek sistem sınırında tespit edilebilen farklı
iş şekilleri karşımıza çıkabilecektir. Eğer sistem sınırında elektrik akımı, dönen bir mil veya hareketli
sistem sınırı tespit edersek bunlar bize sistemimizin iş yaptığını yada iş tükettiğini gösterecektir. Elektrik,
dönen mil ve hareketli sınır işleri için, sırasıyla,

welektrik, wdönen mil ve whareketli sistem sınırı şeklinde

ayrı simgeler kullanırsak işin çeşidi de vurgulanmış olur. Şekil 3.10’da sistem sınırını geçen işler için
örnekler görülmektedir.

	
  
Şekil 3.10: Sistem sınırını geçen iş çeşitleri;elektrik işi, dönen mil ve hareketli sınır işi
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TERMODİNAMİK YASALARI
Bu bölümde enerji analizleri yapabilmek için Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını öğreneceğiz.
Her iki yasada deneylere dayanan evrensel – doğa yasalarıdır. Bu bölümde termodinamiğin birinci ve
ikinci yasalarını genel anlamda öğreneceğiz fakat takip eden bölümde analitik denklemlerle farklı
sistemlerin durumları ve işlemleri için detaylı hesaplamaları göreceğiz. Kısaca yasaları tanıyalım.

Birinci Yasa
Termodinamiğin birinci yasası, enerjinin niceliği ile ilgilidir. Birinci yasa, enerji miktarının korunduğunu,
enerjinin yoktan var olmadığını ve vardan yok olamayacağını ifade eden bir korunum yasasıdır. Enerji
kullanılmasında, bir işlem sırasındaki enerji alış verişlerinde, enerji miktarının bulunmasında uyulması
gereken doğa prensibinin ifadesidir.

Termodinamiğin Birinci Yasası bir enerji korunumu yasasıdır.
Hesaplamalarda denklemler yazılırken daima sisteme ısı girişi; +𝑄 olarak ve sistem iş yapıyor ise
+𝑊 olarak düşünüyoruz (Şekil 3.11). Aksi durumlarda yalnızca terimlerin işareti değişecektir.

Şekil 3.11: İş ve ısı için işaret anlaşması

Birinci Yasanın An Denklemi
Uygulamada bir sistemin toplam aldığı ya da verdiği ısı ya da iş yerine birim zamanda yani hangi hızda
bu alışverişi yaptığı ile daha çok ilgileniriz. Bir andaki ısı ya da iş alışverişinin hesaplanması için
termodinamiğin birinci yasasını zamana göre düzenleyerek bir an denklemi şeklinde yazarız. Birim
zamanda gerçekleşen ısı (Q) ve iş (W) geçişlerini göstermek amacıyla, Q ve W üzerine (.) işareti konur.
Birimi ise güç birimi

𝑄−𝑊 =

!"#$%
!"#$%&

= 𝑊𝑎𝑡𝑡 olacaktır. An denklemi şöyle yazılır:

!"

(w)

!"

(3.12)

Burada; Q birim zamanda sistem sınırlarından geçen net ısı, W birim zamanda sistem sınırlarından
geçen net iş ve dE/dt birim zamanda sistemin enerjisindeki değişimdir.
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Örnek 6. Bir oda güneş ışınları nedeniyle ısınmaktadır. Odanın sıcaklığının sabit tutulması için gücü
1000 W olan bir soğutucu çalıştırılmaktadır. Soğutucu odadan 1500 W ısı çektiğine göre bu odaya güneş
nedeniyle bir saatte ne kadar ısı girmektedir?
Çözüm: Burada oda bizim kapalı sistemimiz olmaktadır. Sistemin enerji korunumu denklemini yazalım.
Oda sıcaklığı sabit olduğundan

!"
!"

=

!"
!"

= 0 olacaktır. Buna göre Q − W = 0 ya da giren çıkan ısı ve

güç terimlerinde işaret anlaşmasını dikkate alınarak Q !"#$% − Q ç"#$% = Wç"#$% − W!"#$% yazılabilir.
Soğutucunun sistemden (odadan) çektiği ısı Q ç"#$% = 1500  W;
Soğutucu güç tükettiğine göre sisteme giren güç W!"#$% = 1000  W .
Q !"#$% = 1500 − 1000 = 500 W ısı girmektedir.

Bunlara göre sisteme yani odaya
Saatte giren ısı, o halde:
Q = 500W = 500

!

!  !"

!"##$

! !"""#

!"

= 1800  kJ/h olacaktır.

Birinci Yasasının Denge Denklemi Şekli
Sisteme giren tüm enerjileri pozitif, tüm çıkan enerjileri de negatif işaretli olarak ele alınıp, sistemin hal
değişimi için birinci yasa ifadesini bir denklik şeklinde de cinsinden yazılabilir:

𝐸!"#$% − 𝐸ç"!"# = ∆𝐸

(kJ)

(3.13)

Burada Egiren sisteme giren tüm enerjiler, Eçıkan sistemden çıkan tüm enerjiler ve DE sistemin
enerjisindeki (U, KE, PE, v.b.) değişimi temsil eder.

Bu ünitede termodinamik yasaları tanımlanmakta ve kısaca
tanıtılmaktadır. Termodinamik yasalarıyla ilgili detaylı analizler, kitabımızdaki Ünite 4’te
kapsamlı olarak yer almaktadır.

İkinci Yasa
Sistem ya da kontrol hacmi için bir işlem tanımlarken bu işlem gerçekten meydana geliyor mu diye hiç
düşünmedik. İş yapıldı ya da iş tüketildi dediğimizde de bu işlemlerin daha iyisi olabilir miydi diye bir
düşüncemiz olmadı. Günlük deneyimlerimizle aşina olduğumuz birkaç işlemin olup olmayacağını belki
baştan söyleyebiliriz ama sanayideki sayısız işlem için elimizde karar verebilmemizi sağlayacak kurallar
olmalı. İşte Termodinamiğin ikinci yasası ya da kısaca ikinci yasa bu duruma açıklık getirir.
Termodinamiğin ikinci yasası; enerji geçişlerinin ancak belli bir yönde gerçekleşebileceğini, gerçek
olayların olduğu gibi geriye dönülemeyecek şekilde meydana geldiğini bu nedenle de her geçişte
enerjinin kullanılabilir iş kapasitesinin neden azaldığını açıklayan, enerjinin niteliği ile ilgili bilgiler
sağlayan yasadır. En önemlisi, enerji korunumu hesabına göre uygun olduğu halde işlemlerin gerçekleşip
gerçekleşemeyeceğini bir hesapla ortaya koyabilmemizi sağlayacak büyüklükleri ortaya koyar.

İkinci Yasasının İfadeleri
İkinci yasanın anlatılmasına klasik olarak Kelvin-Planck ve Clausius ifadeleri ile başlanır. Kelvin-Planck
ve Clausius ifadeleri olumsuz ifadelerdir. Öncelikle bu ifadelerde yer alacak terimleri gözden geçirelim:
Isı kaynağı: Isı çekildiğinde ya da ısı atıldığında sıcaklığı değişmeyen sonsuz kapasiteli kabul
edilebilecek ısıl enerji deposudur. Sıcaklığı yüksek olan ısı kaynaklarına yüksek sıcaklıklı sıcak ısı
kaynağı yada kısaca ısı kaynağı denir. Düşük sıcaklıktaki ve ısıl enerjinin atıldığı kaynak ise soğuk ısı
kaynağı ya da ısıl enerji kuyusu diye adlandırılır.
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Termodinamik çevrim: Hal değişimlerinin peş peşe meydana gelerek yeniden başlangıç haline
ulaşılmasıyla ortaya çıkan dönel hal değişimi.
Çalışan akışkan: Çevrim boyunca ısı geçişi olan ve hal değiştiren akışkana iş yapan akışkan ya da
çalışan akışkan denir.
Isı makinesi : İş üreten makinedir.
Kelvin-Planck ifadesi: Isı makinelerinin dayandığı esası açıklayan ikinci yasa ifadesidir. Bir buhar
güç santrali bir ısı makinesidir (Fotoğraf 3.1). Santralde, çalışan akışkan olan su, kazanlarda
buharlaştırılır. Bu durum bir yakıtın yanmasıyla sağlanır ve “yüksek sıcaklık kaynağından ısı çekilmesi”
anlamına gelir (Şekil 3.12). Buhar türbinlere gönderilerek türbin kanatlarının dönmesi sağlanır, böylece
jeneratörden elektrik enerjisi şeklinde iş üretilir. Türbinde basıncı ve sıcaklığı düşerek çıkan buhar, ilk
haline dönmesi yani “sürekli iş üretmek” için yoğuşturuculara gönderilir. Bu “düşük sıcaklıktaki ısı
kaynağına ısı atılması” demektir. Su yeniden buharlaşmak üzere kazana pompalarla basılır. Böylece,
çalışan akışkan olan su termodinamik çevrimi tamamlamış olur.
Santral iki ısı kaynağı arasında çalışmakta ve iş üretmektedir. Görüldüğü gibi buhar güç santrali
termodinamiğin ikinci yasasına uygundur.

Fotoğraf 3.1: Termik Güç Santralı – Yatağan Termik santralı fotoğrafı

Bir ısı makinesinde hedef iş üretmektir. Bunun için bir ısı kaynağından ısı çekilmesi ve çekilen ısının
bir kısmının atılması gerektiğine göre, Kelvin-Planck ifadesi aslında, ısı makinelerinin veriminin hiçbir
zaman % 100 olamayacağını söylemektedir. Şekil 3.13’de bir ısı makinesi sıkça kullanılan şematik
haliyle gösterilmektedir.

Şekil 3.12: Buhar - Güç santralı bir ısı makinesidir.
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Burada:
TH :Yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağının mutlak sıcaklığıdır.
QH:Isı kaynağından çekilen ısıdır.
W: Isı makinesinin yaptığı iştir.
QL:Isı makinesinden atılan ısıdır.
TL :Düşük sıcaklıktaki ısı kaynağının mutlak sıcaklığıdır.

Şekil 3.13: Isı makinesi şeması

Bir ısı makinesinin verimi aşağıdaki gibi tanımlanır:

𝜂=

!

(3.14)

!!

Isı makinesi terimi çalışan akışkan tam bir termodinamik çevrim yapmasa da kullanılmaktadır.
Örneğin bir benzin motorunda çalışan akışkan olan benzin, tam bir termodinamik çevrim yapmaz çünkü
yanmış yakıtın yeniden yanması mümkün olamayacağından atılması ve yerine yeni yakıtın alınması
gerekir. Benzin motorunda yanan benzin ile yüksek sıcaklıkta bir ısı kaynağından ısı geçişi sağlanmış
olur. Motor tekerlekleri döndürecek işi yapar ve yanmış gazlar aracılığıyla bir kısım ısı da düşük sıcaklık
kaynağı olan atmosfere atılır. Anlaşılacağı gibi, benzin motoru da “iki ısı kaynağı arasında çalışan bir ısı
makinesi”dir.
Clausius ifadesi: “Isıyı bir düşük sıcaklık kaynağından yüksek sıcaklık kaynağına kendiliğinden
aktaracak bir makine yapmak olanaksızdır.” Bu ifadede yer alan en önemli terim “kendiliğinden”
kelimesidir. Burada kastedilen “çevrede hiçbir tesir bırakmayarak” işlemin meydana gelebilmesidir.
Eğer ısı aktarımını dışarıdan iş vererek sağlayacak olursak çevrede değişiklik yapılmış olur. Clausius
ifadesi iki ısı kaynağının olduğunu belirtir. Ayrıca düşük sıcaklıktaki ortamdan ısı çekilmesi yani
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soğutma tesiri yaratılması ve yüksek sıcaklık kaynağına ısı atılması yani ısıtma tesirinin yaratılması için
mutlaka dışarıdan iş verilmesi gerektiğini belirtir (Şekil 3.14).

Kelvin-Planck ve Clausius ifadeleri ayrı ayrı ama aynı hususu
vurgulamaktadır; iş üreten ya da ısıl tesir yaratan bütün makineler iki ısı kaynağı arasında
çalışır.

Şekil 3.14: Soğutma makinesi ve ısı pompası şeması

Bu çevrimlerde kullanılan akışkana soğutucu akışkan ya da soğutkan denir. Soğutma tesiri için
kullanılacak makineler soğutma makineleri ısıtma tesiri yaratmak için kullanılacak makineler ise ısı
pompası olarak adlandırılır. Genelde ısı pompası ve soğutma makinesinin verimi yerine performansından
bahsedilir. Performans katsayıları (Coefficient of performance - COP) aşağıdaki gibi tanımlanır:

𝐶𝑂𝑃!"ğ!"#$  !"#!"#$! =
𝐶𝑂𝑃!"!  !"#$%&! =

!"ğ!"#$  !"#$%$
!"#$"%"%  !ş

!"!!"#  !"#$%$
!"#$"%"%  !ş

=

=

!!
!

!!

(3.15)
(3.16)

!

Örnek 7. Bir soğutma makinesi ve ısı pompasının farkı nedir?
Çözüm: Soğutma makinesinde odamız ya da buzdolabının içi gibi bir ortamın soğutulması amaçlanır.
Bunun için makinenin ısı çekeceği kaynak, soğutmak istediğimiz ortamdır. Hâlbuki ısı pompasında
odamız ya da banyo suyu gibi bir ortamın ısıtılmasına ihtiyaç vardır. Bu durumda da makinemizin ısı
atacağı ortam, ısıtmak istediğimiz ortam olacaktır.
.
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Özet
Termodinamik’te sistem, termodinamik açıdan
incelenmek üzere seçilen kütle yada hacimdir.
Sistemin sınırının dışında bulunan her şey ise
çevre olarak adlandırılır. Çevre ve sistem
arasında gerçekleşen her türlü etkileşim sınır
üzerinden gerçekleşir. Kapalı sistem sınırlarından
kütle geçişi olmayan sistemdir. Açık sistem,
uzayda incelenmek için seçilmiş bir hacimdir.

atm basınç altında su ve buz karışımının dengede
olduğu sıcaklık olan buz noktası ve 1 atm basınç
altında su ve buhar karışımının dengede olduğu
sıcaklık olan buhar noktasına dayanmaktadır.
Yaygın olarak kullanılan mutlak sıcaklık ölçeği
Kelvin (K), Fahrenheit (°F) ve Celcius (°C)
ölçekleri arasındaki ilişki şöyledir:
T (K) = 273+ T (°C)

Sistemin halinin tanımlanmasını sağlayan fiziksel
karakteristikler özelik olarak tanımlanır. Sistemi
oluşturan madde miktarına bağlı özelik bağımlı
özeliktir. Madde miktarında bağımsız olan özelik
bağımsız özeliktir. Çevre koşullarından tamamen
ayrıklaştırılmış sistemlerin özeliklerinde bir
değişim gözlenmiyorsa o sistemler için
termodinamik açıdan dengede olduğu kabul
edilir. Ölçülebilen özeliklerden P-v-T saf
maddenin davranışını tespit etmekte önem taşır.
Bir saf maddenin P-v-T özelikleri tablolar
kullanılarak bulunabilir, ideal gaz içinse Pv=RT
hal denkleminden yararlanılır.

T (°F) = 1.8 T (°C) + 32
İki sistem arasında sıcaklık farkından dolayı
gerçekleşen enerji geçişine ısı denir. Isı geçişinin
gerçekleşebilmesi için mutlaka sıcaklık farkının
olması gereklidir ve bu geçişin yönü her zaman
yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğrudur.
Sistemlerin hal değişimleri sırasında gerçekleşen
ısı geçişi Q ile gösterilir ve birimi kJ’dür.
Sistemin birim kütlesi için ısı geçişi q ise; q=
Q/m = (kJ / kg) olarak tanımlanmaktadır. Bir
sistemin çevreye etkisi bir ağırlığın kaldırılması
şekilde olabilirse o sistem iş (W) yapıyor
demektir.
Sistemin gerçekten bir ağırlık
kaldırmasına gerek yoktur. Tanımda sistemin
çevreye nihai tesiri vurgulanmaktadır.
İş
karşımıza elektrik, dönen mil ve hareketli sınır
işleri için, sırasıyla, welektrik, wdönen mil ve whareketli
sınır şeklinde çıkabilir. İş W ile gösterilir ve birimi
kJ’dür. Birim kütle başına yapılan iş

Bir maddenin özgül hacmi birim kütlesinin hacmi
olarak tanımlanır; Doymuş ıslak buharın özgül
hacmi aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝑣 = 𝑥𝑣! + 1 − 𝑥 𝑣! (m3/kg)
Birim yüzeye uygulanan kuvvet sonucunda
oluşan fiziksel etki basınçtır: P= F/A Birimi
Pascal olup 1 Pa = 1 N/m2

w=

1 bar = 105 Pa = 100 kPa = 0.1 MPa yazılır. Bir
manometrede pascal cinsinden basınç farkı:
ΔP=ρgh

Termodinamiğin birinci yasası, enerjinin niceliği
ile ilgilidir. Birinci yasa, enerji miktarının
korunduğunu, enerjinin yoktan var olmadığını ve
vardan yok olamayacağını ifade eden bir
korunum yasasıdır. Enerji kullanılmasında, bir
işlem sırasındaki enerji alış verişlerinde, enerji
miktarının bulunmasında uyulması gereken doğa
prensibinin ifadesidir. Sisteme giren tüm
enerjileri pozitif, tüm çıkan enerjileri de negatif
işaretli olarak ele alınıp, sistemin hal değişimi
için birinci yasa ifadesi: 𝐸!"#$% − 𝐸ç"!"# = ∆𝐸
(kJ)

(kJ/kg)

(kJ/kg)

Sıcaklık maddenin moleküllerinin ortalama
kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıfırıncı yasa ile
ısıl
denge
kavramı
yardımıyla
ölçeği
belirlenmiştir. Sıcaklık ölçekleri ya da skalaları 1
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(kJ/kg)

Termodinamiğin sıfırıncı yasası birbiri ile temas
halinde olmayan cisimlerin ısıl dengesi ile
açıklanmaktadır. Yasaya göre iki ayrı cisim bir
üçüncü cisim ile ısıl denge de ise cisimlerinde
kendi aralarında ısıl dengede olacaklarını
belirtmektedir.

Grup olarak U+PV termodinamikte entalpi olarak
adlandırılır ve H ile gösterilir: H = U + PV (kJ).
Doymuş ıslak buharın özgül entalpisi aşağıdaki
gibi hesaplanabilir:
ℎ = 𝑥ℎ! + 1 − 𝑥 ℎ!

!

olarak yazılabilir.

Enerji doğada mekanik, elektrik, kimyasal,
nükleer enerji gibi değişik biçimlerde bulunur. İç
enerji kütleye bağlı, maddenin içyapısıyla ilgili
bir bağımlı özeliktir. Verilen bir x kalitesindeki
buharın özgül iç enerjisi aşağıdaki gibi
hesaplanarak bulunur:
𝑢 = 𝑥𝑢! + 1 − 𝑥 𝑢!

!

Bir andaki ısı ya da iş alışverişinin hesaplanması
için termodinamiğin birinci yasası an denklemi
şeklinde yazılır:
𝑄−𝑊 =

𝑑𝐸
  
𝑑𝑡

Termodinamiğin ikinci yasası; enerji geçişlerinin
ancak belli bir yönde gerçekleşebileceğini, gerçek
olayların olduğu gibi geriye dönülemeyecek
şekilde meydana geldiğini bu nedenle de her
geçişte enerjinin kullanılabilir iş kapasitesinin
neden azaldığını açıklayan, enerjinin niteliği ile
ilgili bilgiler sağlayan yasadır. En önemlisi, enerji
korunumu hesabına göre uygun olduğu halde
işlemlerin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini bir
hesapla ortaya koyabilmemizi sağlayacak
büyüklükleri ortaya koyar.
ikinci yasanın iki sözlü ifadesi vardır. Bunlar
Kelvin-Planck ve Clausius ifadeleridir.
Kelvin-Planck ifadesi: Tek bir ısı kaynağı
kullanılarak,
termodinamik
bir
çevrim
çerçevesinde çalışarak sürekli olarak iş veren bir
ısı makinesinin yapılması olanaksızdır. KelvinPlanck ifadesi aslında, ısı makinelerinin
verimin %100 olamayacağını söylemektedir.
Clausius ifadesi: Isı hiçbir zaman kendiliğinden,
düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından yüksek
sıcaklıktaki bir ısı kaynağına geçemez. Böyle bir
çevrim gerçekleştiren bir makinenin yapılması
olanaksızdır. Burada “kendiliğinden” kelimesine
dikkat edilmelidir. Clausius ifadesi iki ısı
kaynağının
olduğunu,
düşük
sıcaklıktaki
ortamdan ısı çekilmesi yani soğutma tesiri
yaratılması ve yüksek sıcaklık kaynağına ısı
atılması yani ısıtma tesirinin yaratılması için
mutlaka dışarıdan iş verilmesi gerektiğini belirtir.
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Kendimizi Sınayalım

6. Atmosfer basıncından itibaren yapılan basınç
ölçümüne ne ad verilir?

1. Sistem sınırlarından kütle geçişi mg ve enerji
geçişi Eg dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisi
kapalı sistemin tanımıdır?

a. Mutlak basınç

a. mg=var, Eg=var

b. Atmosfer basıncı

b. mg=var, Eg=yok

c. Etki basıncı

c. mg=yok, Eg=var

d. Gerçek basınç

d. mg=yok, Eg=yok

e. Efektif basınç

e. mgve Eg ile ilgili değildir.

7. Bir kazan üzerinde bulunan manometre’nin
gösterdiği basınç 5 atm’dir. Atmosfer basıncı 99
kPa olduğu ortamda mutlak basınç kaç kPa dir?

2. Aşağıdakilerden hangileri ekstensif özellik
değildir?

a. 500

a. Kütle

b. 604.5

b. Hacim

c. 401

c. Toplam entropi

d. 100

d. Sıcaklık

e. 64

e. Toplam iç enerji

8. Sıcak bir yaz gününde New York’da ölçülen
hava sıcaklığı 95 °F ‘dır. Bu sıcaklığın °C
cinsinden karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

3. ‘Sistemin her noktasında sıcaklığın aynı olması
ve buna bağlı olarak sistem içerisinde ısı
geçişinin
olmaması
aşağıdaki
denge
durumlarından hangisini oluştur?

a. 35

a. Kimyasal

b. 90

b. Mekanik

c. 30

c. Isıl

d. 45

d. Fiziksel

e. 28

e. Sistem

9. Bir sistem soğutma işlemine tabi
tutulmaktadır. Bu sırada sıcaklığı 25 °C
düşmektedir. Sıcaklık değişimi kaç Kelvin’dir?

4. Entalpi kavramını oluşturan özelikler aşağıdakilerden hangisidir?

a. 298

a. İç enerji ve basınç hacim çarpımı

b. 300

b. Entropi ve basınç

c. 273

c. Sıcaklık ve hacim

d. 30

d. İç enerji ve sıcaklık

e. 25

e. Entropi ve basınç hacim çarpımı

10. 0.25 MPa basınç altında doymuş sıvı ve
buhar için sahip olduğu özgül iç enerjiler
sırasıyla 535.10 kJ/kg ve 2002.1 kJ/kg’dır.
Kuruluk derecesi 0.6 olan suyun ortalama iç
enerjisi (kJ/kg) aşağıdakilerden hangisidir?

5. Kütlesi 1 kg olan 50 litre hacimli plastik bir
bidon su ile doludur. Bu bilgilere göre toplam
kütle ne kadardır?
(dsu =1 g /cm3)
a. 1.5 kg

a. 540.20

b. 500 kg

b. 1736.36

c. 15.000 g

c. 1201.26

d. 51 kg

d. 2537.2

e. 100 kg

e. 2002.1
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Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı

uf = 561.15 kJ/kg ve ufg = 1982.4 kJ/kg olarak
verilmiştir.

1. c Yanıtınız yanlış ise “Termodinamik
Sistemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Verilen değerler eşitlikte yerine konulduğu
zaman,
u = 561.15 + 0.6 (1982.4)
u = 1750.59 kJ/kg bulunur.

2. d Yanıtınız yanlış ise “Sistemin Hal ve
Özelliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 6

3. c Yanıtınız yanlış ise “Hal Değişimi ve
Denge” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Birinci ve ikinci yasadan sonra ifade edildiği,
ancak bu iki yasadan da önce gelmesi gerektiği
için!

4. a Yanıtınız yanlış ise “Enerji” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 7
T (°C) = T (K) - 273

5. d Yanıtınız yanlış ise “Özgül Hacim”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

T (K) = T (°C) + 273

6. e Yanıtınız yanlış ise “Basınç” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

T (K) = 37 + 273 = 310 K

Sıra Sizde 8

7. b Yanıtınız yanlış ise “Basınç” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Ölçülen sıcaklık farkıdır. Isı geçiş halinde bir
enerjidir doğrudan ölçülemez, sebep olduğu hal
değişimlerinden hesaplanabilir.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Sıcaklık ve Isı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. e Yanıtınız yanlış ise “Sıcaklık ve Isı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Yararlanılan Kaynaklar
Çengel, Y.A. ve Boles
Mühendislik Yaklaşımıyla
istanbul: Literatür Yayınevi.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Enerji” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

M.A. (1996).
Termodinamik.

Moran, M.J., Shapiro H. N. (2006).
Fundamentals
of
Engineering
Thermodynamics- 5th ed., New Jersey: J.Wiley.
Orhun, Ö. ve diğerleri. Orhun, Ö. (Ed) (2003).
Meslek Yüksekokulları için Teknolojinin
Bilimsel ilkeleri. istanbul: Bilim Teknik
Yayınevi.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1

Öztürk, A., Kılıç A. (1998). Çözümlü
Problemlerle Termodinamik. 3. Baskı. istanbul:
Çağlayan Kitapevi.

izole sistem adı verilir.

Sıra Sizde 2

Sonntag, R. E., Borqnakke C. (2006).
Introduction to Engineering Thermodyanmics.
New Jersey: J. Wiley.

Sistemi oluşturan madde miktarına bağlı
(intensif) olan özelik bağımlı özeliktir, madde
miktarına bağlı değil ise bağımsız (ekstensif)
özeliktir.

Tanışlı, M. ve diğerleri. Şenyel M (Editör)
(2009).
Teknolojinin
Bilimsel
ilkeleri.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Yamankaradeniz, R. (1994). Mühendislik
Termodinamiğinin Temelleri. Cilt 1. Bursa:u
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı.

Sıra Sizde 3
Özgül hacim; yoğunluğun tersi olduğundan,
𝑣=

!
!

=

!
!

𝜌 = 980  𝑘𝑔/𝑚 !

Karakoç, H. ve diğerleri. Tanışlı M. ve Ergün Y.
(Editör) (2010). Enerji Analizi ve Yönetimi.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Sıra Sizde 4
Atmosfer basıncının altındaki basınca vakum
basıncı adı verilir.

Erbay, B (2007) Flow exergy destruction in
ducts. Journal of Thermal Sciences and
Technology, Cilt 27, Sayı 1.

Sıra Sizde 5
iç enerji ifadesi, doymuş sıvı ve buhar durumları
göz önüne alınarak,
𝑢   =   𝑢𝑓   + 𝑥𝑢!" yazılır. Burada x = 0.6,
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Amaçlarımız	
 	
 
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Termodinamiğin birinci yasasının çevrim yapan sistemlere,
hacimlerine uygulanmasını açıklayabilecek,

kapalı sistemlere ve kontrol

Entropinin artışı prensibinin önemini anlatabilecek,
İkinci yasayı kontrol hacimlerine uygulayabilecek,
Tersinir iş ve tersinmezlik kavramlarının önemini açıklayabilecek,
Ekserji kavramı ile enerjilerin iş potansiyellerini saptayabilecek,
İkinci yasa verimini kullanarak enerjinin nitelikli kullanılıp kullanılmadığını analiz edebilecek,
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
Enerjinin niteliği

Tersinmezlik

Sürekli rejim

Carnot çevrimi

Geçici rejim

Isı makinesi

Entropi

Soğutma makinesi ve ısı pompası

Entropinin artması prensibi

Ekserji

Tersinir iş

Ekserji yıkımı

İçindekiler
v Giriş
v Termodinamiğin Birinci Yasası
v Kapalı Sistem ve Kontrol Hacmi
v Termodinamiğin İkinci Yasası
v Entropinin Artışı Prensibi
v Tersinir İş ve Tersinmezlik

v Ekserji
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Termodinamik ve Enerji
GİRİŞ
Enerji bilimi olan termodinamik, enerji miktarlarını hesaplamamızı sağlayan, çeşitli enerjilerin
birbirlerine dönüşümlerini içeren işlemlerin hesaplarını yapabileceğimiz ve işlemlerin gerçekleşip
gerçekleşemeyeceğini kontrol edebilmemizi sağlayacak iki temel yasa ifadesi sunar. Bu ünitemizde,
Ünite 3’de üzerinde durduğumuz bu kavramları ve ifadeleri kullanarak, çözümlemeler yapmak için
analitik ifadeler türetmeye, kullanmaya ve daha ileri düzeyde kavramları ifade etmeye odaklanacağız.

Anadolu Üniversitesi yayınlarından Teknolojinin Bilimsel ilkeleri
kitabında anlatılan iş ve Enerji Ünitesi’ni ve bu kitabın 3. ünitesini tekrar gözden geçiriniz.

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI
Termodinamiğin birinci yasası, enerjinin niceliği ile ilgili enerji korunumu yasasıdır. Termodinamiğin
birinci yasasını, hem kapalı sistemler hem de kontrol hacimleri için nasıl yazabileceğimizi görerek
karşımıza çıkacak herhangi bir sistemin çözümlemesini yapabileceğiz. Bunun için sistem farklılıklarına
ve analitik ifadelere dikkat etmeliyiz.

Çevrim Yapan Bir Sistem İçin Birinci Yasa
Çevrim, bildiğimiz gibi, peş peşe hal değişimlerinden sonra sistemin ilk haline geri gelmesi şeklindeki bir
işlemdir. Sistemin başladığı noktaya geri gelebilmesi için hal değişimleri sırasında ısı ve iş alışverişi
olması gerekir. Şekil 4.1’de bir buhar güç santralindeki çevrim görülmektedir. Çevrim için birinci yasa,
‘çevrim yapan bir sistemde net ısı alışverişi net işe eşittir,’ şeklinde söylenebilir.
Net ısı geçişi için 𝑄!"#$% − 𝑄ç"!"# = 𝑄!"# ve net iş için 𝑊ç"!"# − 𝑊!"#$% = 𝑊!"# dersek, analitik olarak
birinci yasayı
𝑄𝑛𝑒𝑡 = 𝑊𝑛𝑒𝑡  

(kJ)

(4.1)

şeklinde yazarız. Sistem sınırını geçen bu enerjilerin birimi joule dür. Genellikle kj kullanıyoruz.
Örnek 1. Bir ısı makinesi çevriminde 1200 kJ/kg ısı alınıp 200 kJ/kg ısı atılmaktadır. Bu makineden ne
kadar iş alınabilir, hesaplayınız?
Çözüm: Termodinamiğin çevrim için birinci yasa ifadesinden Qnet = Wnet olacaktır. Burada;
Qgiren = 1200 kJ/kg, Qçıkan = 200 kJ/kg olduğundan Wnet=1200-200=1000 kJ/kg iş elde edilebilir.
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Şekil 4.1: Bir buhar güç santrali çalışma prensibi şeması

Bir ısı makinesi çevriminde 4000 kJ/kg ısı alınıp 2800 kJ/kg iş
gerçekleşmektedir. Bu makineden ne kadar ısı atılmaktadır, hesaplayabilir misiniz?

Hal Değişimi Olan Sistem İçin Birinci Yasa
Bir sistemin her zaman çevrim olacak şekilde hal değişimine uğraması söz konusu değildir. Sistemin tek
bir hal değişimi için birinci yasayı “Sistemin sınırlarını iş ve ısı olarak geçen net enerji, sistemin
enerjisindeki net değişime eşittir” olarak ifade edebiliriz. Hal değişimi olan bir sistem için (Şekil 4.2)
termodinamiğin birinci yasasını analitik olarak aşağıdaki gibi yazabiliriz:
𝑄 − 𝑊 = ∆𝐸

(kJ)

(4.2)

	
  
Şekil 4.2: Hal değiştiren kapalı sistemler; a)sabit basınç hal değişimi, b)Sabit hacim hal değişimi

Burada Q sisteme aktarılan ısıyı, W sistemin yaptığı işi ve ΔE ise sistemin hal değişimi sırasında
enerjisindeki değişimi göstermektedir. Sistemin enerjisi E, sistemin verilen haldeki tüm enerjilerini temsil
eder. Ayrıca sistemin sahip olduğu kimyasal ve elektriksel enerjiler gibi terimlerde toplam enerjiye
eklenebilir. E enerjisi ile ilgili en önemli husus enerjinin bir özelik olmasıdır, yani E yalnızca sistemin
bulunduğu hale bağlıdır. Birinci yasa bir bakıma özelik olarak enerjinin tanımlanmasını sağlar. Genellikle
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bir ısı kaynağından yararlanarak iş elde edilmesi önemsendiğinden, birinci yasa aşağıdaki şekilde
yazılarak kullanılır:
𝑄!" = 𝐸! − 𝐸! + 𝑊!"   

(kJ)

(4.3)

Burada 𝑄!" ; 1 halinden 2 haline değişim sırasında aktarılan ısı, E2-E1; enerji değişimi ve W12 ise bu sırada
yapılan iştir. Sistemin enerjisi (E), iç enerji (U), kinetik enerji (KE) ve potansiyel enerji (PE) şeklinde ayrı
ayrı dikkate alınabilir. Hal değişimi yapan bir sistemin birinci yasa analizini yapalım dediğimizde,
!

𝑄!" = 𝑈! − 𝑈! + 𝑚 𝑉!! − 𝑉!! + 𝑚𝑔 𝑍! − 𝑍! + 𝑊!"
!

(kJ)

(4.4a)

denklemini kullanırız. Burada V sistem hızını ve Z yüksekliğini göstermektedir. Birim kütle için,
𝑞!" = 𝑢! − 𝑢! +

!
!

𝑉!! − 𝑉!! + 𝑔 𝑍! − 𝑍! + 𝑤!"

(kJ/kg)

(4.4b)

yazılır. Sistem için farklı enerji alışverişi örnekleri Şekil 4.3 verilmiştir.

Şekil 4.3: Bir kapalı sistem için farklı enerji alışverişleri örnekleri; a)V=sabit, Wdönen mil ve Q=0; b)P=sabit, -Welektrik,
+Whareketli sınır, Qısıtıcı ve Qkayıp

Örnek 2.

Bir kazan içindeki sıvı, bir motor yardımıyla döndürülen pervane ile karıştırılmaktadır.

Kazandan çevreye 1500 kJ ısı kaybı olmaktadır. Motorun 5000 kJ luk iş harcadığı bilindiğine göre,
kazandaki sıvının iç enerjinde ne kadar bir değişim olmaktadır, bulunuz.
Çözüm: Potansiyel ve kinetik enerjilerde değişme olmadığından, Q12=(U2-U1)+W12 şeklindedir. Burada;
Q12=-1500 kJ (eksi işareti ısı kaybı olduğunu belirtir)
W12=-5000 kJ (eksi işareti sistemin iş tüketimi olduğunu belirtir)
-1500=(U2-U1)+(-5000)
Buna göre: U2-U1 =5000-1500=3500 kJ bulunur.

Kütlesi 2 ton olan bir araba deneme sürüşünde 360 km/h hızda
kullanılırken motoru ne kadar iş yapmaktadır?

Kontrol Hacmi İçin Kütle Korunumu Yasası
Kontrol hacmi uzayda incelemek üzere dikkate aldığımız, sınırlarından kütle akışına izin veren belli bir
geometrik şekle sahip olması gerekmeyen, şekli ve büyüklüğü tamamen analize uygun seçilebilen bir
hacimdir. Kontrol yüzeyini kütle ve tüm enerjiler geçebilir. Zamanla kontrol hacmi içinde kütle ve enerji
miktarı değişebileceği düşünülerek, zamana bağlı iki temel akış rejimi tarif edilir: sürekli rejim ve geçici
rejim. Bu kısımda bir sistemin termodinamik analizini yapacağımız zaman kütle korunumu ve
termodinamiğin birinci yasasının sürekli rejim ve geçici rejim için nasıl yazılabileceğini göreceğiz.
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Öncelikle hem kütle hem de enerji için korunum denklemlerinin genel halleri yazacak sonraki kısımlarda
ise iki temel rejim halini çalışacağız.
Bir kontrol hacminde kütle korunumu prensibi “kontrol hacmine giren ve çıkan kütleler arasındaki fark
kontrol hacmi içindeki kütlenin değişimine eşittir” şeklinde söylenir (Şekil 4.4) .

Şekil 4.4: Bir kontrol hacmi için kütle korunumu prensibi şeması

Bir kontrol hacmine birden çok yerden kütle giriş ve çıkışı olabileceği düşünülürse kütle korunumu
denklemi
𝑚!"#$%&  !"#$% − 𝑚!"#$%&  ç"!"# = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖  𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑛𝑖𝑛  𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑚𝑖

(kg/s)

(4.5)

şeklinde yazılır. Bu ifade süreklilik denklemi olarak da anılır. Birim zamanda akan kütleyi ifade etmek
için 𝑚 kullanılmıştır. Eşitliğin sağ tarafındaki terim sürekli ve geçici rejime göre farklı yazılacaktır.

Bir Kontrol Hacmi İçin Birinci Yasa
Enerji korunumu açısından bakıldığında bir kontrol hacminin kapalı sistemden farkı yalnızca kütle giriş
ve çıkışının olmasıdır. Dolayısıyla kütle için akış işi de hesaba katılmalıdır. Akış işi PV şeklinde
olduğundan, akan akışkanın toplam enerjisi Ef :

𝐸! = 𝑈 +   𝑃𝑉 +   𝐾𝐸 +   𝑃𝐸

(kJ)

(4.6a)

(kJ)

(4.6b)

(kJ)

(4.6c)

olarak yazılır. Entalpinin tanımından yararlanırsak,
𝐸! = 𝐻 +   𝐾𝐸 +   𝑃𝐸
yada
!

𝐸! = 𝐻 +    𝑚𝑉 ! +   𝑚𝑔𝑍
!

yazabiliriz. Akan akışkanın birim kilogramı başına özgül akış enerjisi,
!

𝑒! = ℎ +    𝑉 ! +   𝑔𝑍

(kJ/kg)

!

(4.6d)

şeklinde kolayca yazılır. Kontrol hacmine ısı ve iş geçişi ve kütle akışları nedeniyle enerji giriş (i) ve
çıkışının (e) olduğunu düşünerek, enerji korunumu yani kontrol hacmi için birinci yasa ifadesi
𝑄!" + 𝑚! 𝑒!" =

!!!"
!"

+ 𝑚! 𝑒!" + 𝑊!"

(W)

denklemiyle verilir (Şekil 4.5). Burada birimin (kJ/s) yani Watt olduğuna dikkat edelim.
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(4.7)

Denklemdeki terimleri sözlü olarak açıklayacak olursak; birim zamanda
[giren ısı]+[giren kütlenin akış enerjisi] = [enerjideki değişim] + [çıkan kütlenin akış enerjisi]
+ [yapılan iş]

Şekil 4.5: Kontrol hacmi için birinci yasa; enerji korunumu prensibi

diyebiliriz. Böylece kontrol hacmi için genel birinci yasa ifadesine ulaşmış oluyoruz. Kontrol hacmine
giren ve çıkan kütleler birden fazla ise her biri için bir tane kütle akış enerjisi terimi ekleyeceğiz. Bu
denklemde gördüğünüz

!!!"
!"

terimi, sürekli ve geçici akış rejimleri için ayrı şekilde yazılacaktır. İşletim

rejimlerini görelim:
SÜREKLİ REJİM: Sistemler, başlatılma ve durdurulma devreleri arasında kalan zaman zarfında sürekli
rejimde çalışırlar. Sürekli rejimde özelikler zamanla değişmez, her birim zamanda sınırlardan geçen ısı, iş
ve kütle miktarı sabittir. En sık karşımıza çıkacak sürekli rejiminde bir kontrol hacminin birinci yasa
analizini yapmak istersek hem kütle korunumu hem de enerji korunumu denklemini yazmamız gerekir.
Termodinamikte bu tip akışlı işlemler, Sürekli-Akışlı Sürekli-Açık işlemler ya da kısaca SASA işlemi diye
anılır.
Sürekli Rejimde Kütle Korunumu Yasası: SASA işleminde, kontrol hacmi içindeki kütle zamanla sabit
kalacağı için

!!!"
!"

= 0, kütle korunumu denklemi:

𝑚!"#$%&  !"#$% = 𝑚!"#$%&  ç"!"#

(kg/s)

(4.8)

(kg/s)

(4.9)

olarak yazılır. Tek kütle girişi (i) ve tek kütle çıkışı (e) varsa,
𝑚! = 𝑚! = 𝑚
şeklinde debilerin sabit kaldığını buluruz (Şekil 4.6).

Şekil 4.6: Sürekli rejim işlemi geçiren bir kontrol hacmi için kütle korunumu
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Sürekli Rejimde Enerji Korunumu Yasası: Rejim sürekli olduğunda kontrol hacmine giren ve çıkan
enerjilerde her bir birim zamanda değişmeden aynı kalıyor demektir (Şekil 4.7). Kontrol hacminin SASA
işlemi sırasında enerjisi zamanla değişmez ve sabit kalır, yani

!!!"
!"

= 0 olur.

Şekil 4.7: Sürekli rejim işlemi geçiren bir kontrol hacmi için enerji korunumu

Buna göre birinci yasayı yazalım;
!

!

!

!

𝑄!" + 𝑚! ℎ! + 𝑉!! + 𝑔𝑍! = 𝑚! ℎ! + 𝑉!! + 𝑔𝑍! + 𝑊!"

(W)

(4.10a)

Şekil 4.8: Açık sistem olarak bir gövde tipi ısı değiştirici, sürekli reji, iki-giriş iki-çıkış

Kontrol hacmine giren ve çıkan kütleler birden fazla ise her biri için bir tane 𝑚!" terimi ekleyeceğiz
(Şekil 4.8). Kontrol hacmine tek akışkan girişi ve çıkışı söz konusu ise, kütle korunumu denklemini de
dikkate alarak birim kütle başına SASA işleminde termodinamiğin birinci yasa ifadesini elde ederiz:
!

!

!

!

𝑞!" + ℎ! + 𝑉!! + 𝑔𝑍! = ℎ! + 𝑉!! + 𝑔𝑍! + 𝑤!"

(kJ/kg)

(4.10b)

Eğer yukarıdaki denklemde kinetik ve potansiyel enerji değişimi ihmal edilebilirse,
𝑞!" = ℎ! − ℎ! + 𝑤!"

(kJ/kg)

(4.10c)

bulunur. Türbin, kompresör ve pompa gibi makinelerin (Şekil 4.9) çevre ile ısı alışverişinin olmadığı
genellikle adyabatik oldukları kabul edilir, buna göre
𝑤!" = ℎ! − ℎ!

(kJ/kg)

en sık kullanacağımız denklem olacaktır.
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(4.10d)

Örnek 3. Özgül ısısı 1 kJ/kgK olan bir gaz sürekli-akışlı sürekli-açık işlem geçiren bir yayıcıya Ti=27
0C ve Vi=160 m/s şartlarında giriyor. Yayıcıdan çıkış hızının çok düşük olduğunu düşünürsek, gazın
yayıcıdan çıkıştaki sıcaklığını hesaplayınız.
Çözüm: Bir yayıcı genişleyen bir kanaldır, akışkan hızının düşürülmesinde kullanılır.
!

olduğuna göre birim kütle için birinci yasa ifadesi kullanılabilir. 𝑞!" + ℎ! + 𝑉!! + 𝑔𝑍!
!
!
𝑔𝑍! + 𝑤!" genel ifadesinden 𝑞!" = 0, 𝑉! = 0, 𝑤!" = 0, ∆𝑃𝐸 = 0 olduğu için ℎ! + 𝑉!! =
!

∆!
∆!!

=

∆!
∆!!
!

= ℎ! +

=

∆!

𝑉!
! !

∆!

+

ℎ! kalır. İdeal

gaz için entalpi yalnızca sıcaklığın fonksiyonu (h=CPT) olduğuna göre, birim çevirmelere dikkat ederek;
𝑇! =

!
!!

!

!

!

!  !"/!"#

𝐶! 𝑇! + 𝑉!! =

1  𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾 27 + 273𝐾 +

!"#  !/! ! !  !"/!"#
!

!"""  !! /! !

yazılır ve Te=312.8 K bulunur.

Şekil 4.9: Açık sistem şemaları, tek-giriş tek-çıkış a) Nozül, b)Yayıcı, c)Kompresör d)Türbin

Bir buhar türbinine 3400 kJ/kg entalpi ile giren kızgın buhar sürekliakışlı sürekli-açık işlem geçiren bir türbinde genişledikten sonra 2300 kJ/kg entalpi ile
çıkıyor. Bu adyabatik türbinin birim buhar kütlesi başına ne kadar iş ürettiğini
hesaplayınız.
Kısılma: Bir kanal içinden akış sırasında eğer akışkan ani bir kesit daralmasıyla karşılaşırsa basınç düşer.
Kesit daralmasının hemen etrafında bir kontrol hacmi düşünürsek, iş ve ısı geçişinin olmadığı, kinetik ve
potansiyel enerji değişimlerinin göz ardı edilebileceği bir durumla karşılaşırız. Kısaca wcv=0 ve qcv=0
yazılarak, eşitlik 4.10 b’den
hi=he

(kJ/kg)

(4.11)

elde edilir. Basıncın düştüğü busırada entalpinin sabit kaldığı bu özel işlem kısılma adı ile anılır. Kısılma,
özellikle soğutma ve ısıtma çevrimlerinde, basınç düşümü sağlamak için isteyerek uygulanan bir işlemdir.
GEÇİCİ REJİM: Uygulamada geçici rejim problemleri sistemler ilk çalıştırılmaları ya da durdurulmaları
sırasında, bir kaptaki akışkanın boşaltılması ya da kabın doldurulması sırasında karşımıza çıkar.
Termodinamikte bu tip akışlı işlemler için, Düzgün-Akışlı Dengeli-Açık (DADA) işlemi yaklaşımı yapılır.
DADA işleminde sistemin ilk ve son halleri ile enerji geçişlerinin toplam miktarı esas alınır.
Geçici Rejimde Kütle Korunumu Yasası: DADA işlemlerinde kontrol hacmindeki kütle miktarı da
zamanla değişecektir (Şekil 4.10). Bu durumda, kontrol hacmindeki kütlelerin ilk (1) ve son (2) anında
miktarı dikkate alarak bir yaklaşım yapıyoruz. Bunun sonucunda süreklilik denklemi aşağıdaki gibi
yazılır:

79

	
  

	
  

𝑚! − 𝑚!    =    (𝑚! − 𝑚! )!"                                                                                (kg)                                  

  

  

      (4.12)  

Birden çok giriş ve çıkış yapan kütle akışı söz konusu olduğunda her biri için bir mi ve/veya me terimi
ekleriz.

Şekil 4.10: Geçici rejim işlemi geçiren bir kontrol hacmi için kütle korunumu

Örnek 4. Bir yağ dolum tesisinde başlangıçta boş olan teneke kaplar yürüyen bir bant üzerinde yağ
deposu altındaki vana aracılığıyla dolduruluyor. Vana açılıp 12 lt hacmindeki teneke kutuda yoğunluğu
1000 kg/m3 olan yağ aktıktan sonra kapanıyor. Yapılan tartım sonrasında teneke kutuda 11.8 kg yağ
olduğu kaydediliyor. Dolum işlemi ile ilgili olarak nasıl bir yorum yaparsınız?
Çözüm: Bu bir DADA işlemidir. Kontrol hacmi tenekedir. Kütle korunumu yasasına göre;
mi-me=(m2-m1) geçerlidir. Burada m1=0 çünkü başlangıçta teneke boş, m2=11.8 kg dolum sonunda
ölçülen, dolması gereken yağ miktarı, mi=dV=(1000 kg/m3)(12 lt)(1 m3/1000 lt)=12 kg.
O halde; 12-me=11.8 kg’dir. Yani me=0.2 kg yağ eksiktir.
Bu durum, vanayı açıp kapayan zaman ayarlı kontrol mekanizmasında bir arıza ya da tenekede bir sızıntı
olduğu anlamına gelir.
Geçici Rejimde Enerji Korunumu Yasası: Kontrol hacminin DADA işlemi sırasında enerji analizini
yapacağımız zaman, kontrol hacminin enerjisini bir ilk anda bir de son anda değerlendiriyoruz. Yani
enerji korunumu denklemini
𝑄!" + 𝑚! 𝑒!"    =    (𝐸2 − 𝐸1)!" + 𝑚! 𝑒!" + 𝑊!"

(kJ)

(4.13a)

ya da akış enerjisi terimlerini açık olarak yazarsak
!

𝑄!" + 𝑚! ℎ! + 𝑉!! + 𝑔𝑍! = 𝐸! − 𝐸!
!

!"

!

+ 𝑚! ℎ! + 𝑉!! + 𝑔𝑍! + 𝑊!"
!

(4.13b)

elde edilir. Birden çok giriş ve çıkış yapan kütle akışı söz konusu olduğunda her birinin enerjisini göz
önüne almak için bir mi efi ve/veya me efe terimi ekleriz.

TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI
İkinci yasanın iki sözlü ifadesi olduğunu önceki ünitede çalışmıştık. Burada termodinamiğin ikinci
yasasını, hem çevrimler hem de kapalı ve açık sistemlerle hal değişimi dikkate alarak ayrı ayrı
inceleyelim.

Hiç yakıt kullanmayan bir yemek pişirme makinesi satıcısı nasıl bir
sistem geliştirmiş olabilir?
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Tersinir İşlem ve Carnot Çevrimi: Tersinir işlem, çevrede hiçbir tesir bırakmayacak şekilde tamamen
tersine işletilebilen işlemdir. Bu tanımdaki “çevrede hiçbir tesir bırakmayarak” deyimi çok önemlidir.
Gerçek işlemlerde sürtünme, kimyasal işlemler, yanma, karışım, gazların karışımı, genişleme, ısı geçişi
gibi sebeplerden hiçbir olayın tamamen tersine işletilmesi yani tersinir olabilmesi mümkün değildir. Şekil
4.11çok iyi bildiğiniz iki örneği içermektedir. Bir pastanın yapımı bir çok malzemenin karıştırılması ve
bir pişirme işlemi içerir. Pasta elde edildikten sonra tekrar malzemeleri eski haliyle elde etme yani tersine
işlem olanağı yoktur. İşlem tersimezdir. Aynı şekilde gördüğünüz kaza geçirmiş arabanın tekrar hiç
kazasız haline dönmesi mümkün değildir. Kaza sırasında can kaybıda olmuşsa, tersinmezliğin anlamını
çok kolay fark edebiliriz. Gerçek işlemlerin “çevrede hiçbir tesir bırakmayarak” tersine işletilmesi
gerçekleştirilemez. Tamamen tersine işletilebilen işlemler gerçek hayatımızda yoktur. Tersinir işlemleri
referans olarak kullanabiliriz. Örneğin bütün işlemleri tersinir olan bir tersinir çevrim tanımlanarak
çevrimler için bir üst sınır bulunabilir. Böylece gerçek ısı makineleri ve soğutma makinelerinin ikinci
yasaya göre ne kadar iyi oldukları tespit edilir. Bu referans çevrim ise Carnot çevrimi’dir.

Tersinir işlem, tamamen tersine işletilebilen bir ideal işlemdir. Gerçek
işlemler tersinmezdir.

Şekil 4.11: Gerçek tersinmez işlem örnekleri

Carnot çevrimi tüm işlemleri tersinir olan böylece, iki ısı kaynağı arasında çalışan ve en büyük verime
sahip tek ideal çevrimdir. Carnot çevrimi, tamamen tersine çevrilebileceğinden, soğutma ve ısı pompaları
içinde en büyük performansa sahip bir ters çevrim oluşturur. Carnot çevriminde dört tersinir işlem vardır.
Bunlar; iki tane tersinir izotermal işlem ve iki tane tersinir adyabatik işlemdir. Isı makinesi, ısı pompası
veya soğutma makinesinin akışkanları, TH yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağı ile QH ve TL düşük
sıcaklığındaki ısı kaynağı ile QL kadar ısı alışverişinde bulunduğunda, bu miktarlar, o ısı kaynağının
sıcaklığına bağlı olacaktır. Yani, sıcaklıklar Kelvin olmak üzere ikinci yasadan hareket edilerek,
!!
!!

=

!!

(4.14)

!!

yazılır. Carnot makinelerinin verimi ve performans katsayıları, çevrim için enerji korunumu dikkate
alınarak, kaynak sıcaklıkları cinsinden şöyle yazılabilir:
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𝜂!  !!!  !"#$%&'$ =

!
!!

=

!! !!!
!!

=1−

!!
!!

=1−

!!
!!

(4.15)

Carnot çevriminin verimi, iş yapan akışkanın veya soğutkanın ne
olduğuna bakılmaksızın, yalnızca ısı kaynaklarının sıcaklıklarına bağlıdır.
Carnot makineleri, tüm işlemlerin tersinir olması nedeniyle iki ısı kaynağı arasında çalışan bütün
makinelerin en verimlisi olacağına göre,
𝜂! > 𝜂!"ğ!"  !!!  !"#$%&'&($

(4.16)

yazılabilir. İkinci yasanın bir uygulaması olarak, verilen ısı makinesinin verimi hesaplanıp Carnot
verimiyle karşılaştırılarak böyle bir makinenin mümkün olup olamayacağı tespit edilebilir.
Aynı iki ısı kaynağı arasında çalışabilecek bütün Carnot makineleri
aynı verime sahiptir. Verimi Carnot veriminden büyük makine yapılamaz.
Örnek 5. Bir ısı makinesinin reklamında, makinenin veriminin % 80 olduğu, kullanılan yakıtla 1000K
sıcaklıktaki ısı kaynağı ile oda şartlarında çalıştığı bilgisi ifade edilmektedir. Bu makinenin gerçekten
yüksek verimi dikkat çekmektedir. Bu reklam inandırıcı mıdır?
Çözüm: İki kaynak arasında çalışan ısı makinelerinin (Şekil 4.12) en verimlisi Carnot makinesi olduğuna
göre, bu verimi bulup reklamdaki makinenin verimi ile karşılaştıralım. Bu arada aksi söylenmediği zaman
oda sıcaklığını 300K alabiliriz.
𝜂!  !!!  !"#$%&'$ = 1 −

!!
!!

=1−

!""
!"""

= 0.7 = %70

Bu sonuca göre Carnot ısı makinesinin veriminden büyük bir makineden bahsedilmiş. Elbette olamaz.

Şekil 4.12: Isı makinesi şeması

Isı pompası (Şekil 4.13) ve soğutma makineleri (Şekil 4.14) için, performans katsayıları (literatürde
kullanıldığı şekliyle Coefficient of performans –COP) aşağıdaki gibi tanımlanır;
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𝐶𝑂𝑃!  !!!  !"#!$%! =

!!
!

!!

=

!! !!!

𝐶𝑂𝑃!  !"ğ!"#$  !"#$%&'$ =

!!
!

=

=

!
!

!!! !

=

!!

(4.17a)

!!

!

!! !!!

!
!
!! !
!

= !!

  !!
!!

!

= !!
!!

  !!

(4.17b)

yazılabilir.

Şekil 4.13: Isı pompası şeması.

Şekil 4.14: Soğutma makinesi şeması.

Gerçek ısı pompası ve soğutma makinelerinin ikinci yasaya göre bir kontrolü Carnot sonuçları ile
karşılaştırılarak yapılabilir. Carnot ısı pompası ve Carnot soğutma makinelerinin performans katsayısı en
büyüktür:
𝐶𝑂𝑃𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡  ı𝑠ı  𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎𝑠ı   >   𝐶𝑂𝑃𝑑𝑖ğ𝑒𝑟  ı𝑠ı  𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑟ı

(4.18a)

𝐶𝑂𝑃𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡  𝑠𝑜ğ𝑢𝑡𝑚𝑎  𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑒𝑠𝑖   >   𝐶𝑂𝑃𝑑𝑖ğ𝑒𝑟  𝑠𝑜ğ𝑢𝑡𝑚𝑎  𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖

(4.18b)

Bir soğutucu firması, ürettiği soğutucunun performansının 6
olduğunu, yazın 300K sıcaklıktaki odadan ısı çekerek 360 K deki dış ortama ısı attığını
ifade etmektedir. Bu makinenin gerçekten yüksek performası olduğu anlaşılmaktadır.
Böyle bir ürün olabilir mi?

Çevrimler İçin İkinci Yasanın Analitik İfadesi
Isı makinesi ya da soğutma makinesi çevrimlerinin ayırımını yapmaksızın, mümkün olabilecek tüm
çevrimler için termodinamiğin ikinci yasasının analitik ifadesi Clausius eşitsizliği olarak bilinen bir
ifadeyle başlar. Bu ifade, bilinen gerçekten çalışan tüm makineler için doğruluğu görülmüştür. Clausius
eşitsizliği,
!"
! ç!"#$%

≤0

(kJ/K)

(4.19)

şeklinde yazılabilir. Burada δQ makinenin çevrim boyunca geçen net ısıyı, T ise ısı geçişi sırasında
sistem sınırındaki mutlak sıcaklığını göstermektedir. Bu eşitsizlik, termodinamikte çok önemli açılımlara
önderlik yapar.
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Tersinir Hal Değişimi İçin İkinci Yasa
Çevrim yerine tek bir hal değişimi söz konusu olduğunda ikinci yasanın uygulanmasını sağlayan analitik
ifade, entropi olarak adlandırılan ve S ile gösterilen bir özelik ile verilir. Bir tersinir hal değişimi için
entropi değişimi,
𝑆! − 𝑆! =

!"

(kJ/K)

! !"#$%&!"  !!"  !"ğ!ş!"!

(4.20)

olur. Bu ifadeye göre, tersinir bir hal değişimi olduğunda sistemin entropisi S1-S2 kadar değişti deriz.
Tersinir hal değişimi üzerinde ayrıca duracağız. Adyabatik hal değişimlerinde ısı geçişi olmadığına göre,
bir tersinir adyabatik hal değişimi için entropi değişimi
S2-S1=0 ya da S2=S1

(kJ/K)

(4.21)

olur. Bu tersinir adyabatik hal değişimi izentropik hal değişimi olarak adlandırılır.
Gerçek işlemlerde entropi değişimi
𝑆! − 𝑆! >

!"

(kJ/K)

! !"#$%&'"(  !!"  !"ğ!ş!"!

(4.22)

olacaktır. Bu da entropinin artışı prensibi olarak bilinir. Çünkü ifade gerçek işlemlerin meydana
gelebilmesi için daima entropinin artıyor olması gerektiğini söylemektedir. Eşitsizliğin sol tarafını
∆𝑆!"!#$% = 𝑆! − 𝑆!

(kJ/K)

(4.23)

olarak yazarsak, entropinin artma prensibini entropi üretimini temsil eden bir terim ekleyerek eşitsizlik
olarak değil bir eşitlik olarak kolayca aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:
∆𝑆!"!#$% =

!
! !!"#$%

+ 𝑆ü!"#$%

(kJ/K)

(4.24)

Burada Süretim terimini tersinmezlikler yüzünden meydana gelen entropi artışını temsil etmesi için
kullandık. Tersinmezlikler entropi üretiminin ne kadar olacağını belirler. İkinci yasa analizlerinde sistem
ve sistemin çevresi birlikte düşünülür ve
𝑆!"#$%&  ü!"#!" = ∆𝑆!"!#$% + ∆𝑆ç!"#!

(kJ/K)

(4.25)

(kJ/K)

(4.26)

yazılır. Entropinin artışı prensibi için çevrede dikkate alınarak (kJ/K),
∆𝑆!"!#$% + ∆𝑆ç!"#! ≥ 0
ifadesi yazılabilir. Burada ∆𝑆ç!"#! =

!ç!"#!
!!

olup, T0 çevre sıcaklığıdır.

Örnek 6. Bir motor çalışırken 300 K sabit sıcaklıktaki çevre havaya, 600 kJ ısı atılmaktadır. Bu durum
değişimi için çevre havasının entropisi ne kadar değişecektir, hesaplayınız.
Çözüm: Çevre hava, ısı alışverişi yaparken sıcaklığı değişmemektedir. O halde entropi değişimi:

∆𝑆ç!"#! =

!ç!"#!
!!

kJ/K olarak yazılır. Burada hava Qçevre = 600 kJ ısı almaktadır. T0=300 K olduğuna göre

çevre havanın entropisi ∆𝑆ç!"#! =

!""
!""

= 2.0 kJ/K kadar değişir.

Bir makine çalışırken 27°C sabit sıcaklıktaki çevre havaya, 300 kJ ısı
geçişi olmaktadır. Bu durum değişimi için çevre havasının entropisi ne kadar
değişecektir, hesaplayınız.

84

	
  

	
  

Bir Saf Maddenin Entropisi: Entropi bağımlı bir özeliktir. Kütleye bölünerek bağımsız, özgül entropi
(kJ/kg.K) olarak elde edilebilir. Saf madde için doymuş sıvı ve doymuş buhar halleri ile sıkıştırılmış sıvı
ve kızgın buhar halleri için değerleri termodinamik tablolardan okunabilir. Bu tablolardaki entropi
değerleri belli bir referans hal alınarak verilmektedir. Yukarıdaki denklemlerde görüldüğü gibi entropinin
değişimi verilmektedir. Entropinin mutlak değeri ile ilgili olarak termodinamiğin üçüncü yasası bilgi
verir. Örneğin, termodinamik tablolardan su buharı tablolarında 0.01°C da doymuş sıvının entropisi, çoğu
soğutucu akışkanın -40°C daki entropileri sıfır olarak alınmıştır. Doyma bölgesinde entropinin değeri
kuruluk derecesi x buhar kalitesi kullanılarak bulunur. Verilen bir x kalitesindeki buharın özgül entropisi
(kJ/kg.K) aşağıdaki gibi hesaplanarak bulunur:
𝑠 = 𝑥  𝑠! + (1 − 𝑥)𝑠!       

(kJ/kg.K)

(4.27a)

Burada; s doymuş ıslak buharın özgül entropisi, sf doymuş sıvının özgül entropisi ve sg doymuş
buharın özgül entropisidir. Benzer şekilde ıslak buharın özgül entropisi,
𝑠 = 𝑠! + 𝑥𝑠!"

(kJ/kg.K)

(4.27b)

𝑠 = 𝑠! − 1 − 𝑥 𝑠!"

(kJ/kg.K)

(4.27c)

Hal değişimi yapan bir ideal gazın entropi değişimi, özgül ısılar sabit kabul edilirse,
𝑠! − 𝑠! = 𝐶!" 𝑙𝑛

!!

𝑠! − 𝑠! = 𝐶!" 𝑙𝑛

!!

!!

+ 𝑅𝑙𝑛

!!

− 𝑅𝑙𝑛

!!

!!

(kJ/kg.K)

(4.28)

(kJ/kg.K)

(4.29)

yada
!!

!!

şeklinde hesaplanabilir. Burada R ideal gaz sabitidir.
Tersinir Sürekli Akış İşi: Sürekli akışlı bir kontrol hacminde tersinir hal değişimi için, kinetik ve
potansiyel enerjilerde değişim ihmal edildiğinde, iş ifadesi için;
𝑊!"#$%&%# = −

!
𝑣𝑑𝑃
!

(kJ)

(4.30)

yazılır. Bu ifade sürekli rejimde çalışan türbin, kompresör ve pompa gibi açık sistemlerin analizinde,
eşitlik 4,10.d gibi, geçerlidir.

Kayıp İş ve Entropi Üretimi
Bir hal değişimi sırasında tersinmezlikler varsa o zaman iş miktarının bir kısmı bu tersinmezlikler
nedeniyle harcanacaktır. Öyleyse aslında sınır işini yazarken;
[Sınır işi] = [Yararlanabileceğimiz iş] + [yararlanamayacağımız kayıp iş]
olarak düşünülmelidir. Entropi artışının sebebinin tersinmezlikler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla iş
kayıpları entropi üretimi demektir.

Bir Kontrol Hacmi İçin İkinci Yasa
Termodinamikte akışkan akışı olan bir kontrol hacmi için ikinci yasa analizi yapılacağında,
sistemdekinden farklı olarak kütle giriş ve çıkışı nedeniyle kontrol hacmine, giren ve çıkan entropi
miktarları da göz önüne alınır. Bir kontrol hacmi için termodinamiğin ikinci yasası;
𝐺𝑖𝑟𝑒𝑛  𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑦𝑙𝑒
Çı𝑘𝑎𝑛  𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑦𝑙𝑒
𝐼𝑠ı  𝑔𝑒ç𝑖ş𝑖𝑦𝑙𝑒  
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒
=
−
+
+
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖  𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑚𝑖
𝑔𝑒𝑙𝑒𝑛  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖
çı𝑘𝑎𝑛  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖
𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛ı𝑙𝑎𝑛  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖

𝑇𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑚𝑒𝑧𝑙𝑖𝑘𝑙𝑒𝑟
𝑛𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖𝑦𝑙𝑒  
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑑𝑒𝑘𝑖  𝑎𝑟𝑡ış

olarak ifade edilebilir. Kontrol hacimlerinde işlemler sürekli rejimde ya da zamana bağlı geçici rejimde
olabilir.
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Sürekli Rejimde İkinci Yasa: İşlemler zamandan bağımsız olacağından entropi üretimi aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
𝑆!"  ü!"#$% = 𝑚! 𝑠! − 𝑚! 𝑠! −

!

(kJ/K)

!

(4.31)

Geçici Rejimde İkinci Yasa: Geçici rejimde, geçen zamanda toplam meydana gelen değişimler
düşünülerek entropi üretimi aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
𝑆!"  ü!"#$% = 𝑆! − 𝑆!

!"

+ 𝑚! 𝑠! − 𝑚! 𝑠! −

!

(kJ/K)

!

(4.32)

TERSİNİR İŞ VE TERSİNMEZLİK
Bir hal değişimi sırasında bir işlem, sistemde ve çevrede hiçbir değişiklik bırakmadan yapılabiliyor ve
tamamen tersine işletilebiliyorsa bu işlem tersinir işlemdir diye tanımlamıştık. Tersinir işlemleri ve
tersinir çevrimlerin analizlerini gerçek işlemlerle karşılaştırmalar için referans olarak kullanabiliriz.
Çevrim İçin Tersinir İş: Tersinir hal değişimlerine sahip bir ısı makinesi çevriminden tersinir iş elde
edilir. ideal olarak tanımlanan Carnot çevriminde çalışan bir makine o halde tersinir iş üretecektir. Carnot
ısı makinesi için verim ifadesini hatırlarsak, tersinir iş için,
𝑊! = 𝑄! 𝜂! = 𝑄! 1 −

!!

(kJ)

!!

(4.33)

yazabiliriz. Eğer herhangi bir ısı kaynağından çekilen ısı Q, bu kaynağın sıcaklığı T ve düşük sıcaklıktaki
ısı kaynağına, T0 sıcaklığındaki, çevre dersek
𝑊!"#$%&%# = 𝑄 1 −

!!
!

(kJ)

(4.34)

(W)

(4.35)

gibi daha genel bir denklem yazabiliriz.
Sürekli Rejimde Tersinir İş: Sürekli rejim için tersinir iş,
𝑊!" = 𝑚! 𝑒!" − 𝑇! 𝑠! − 𝑚! 𝑒!" − 𝑇! 𝑠! + 𝑄 1 −

!!
!

şeklinde hesaplanır. Adyabatik bir kontrol hacminde birim kütle akışı için tersinir iş,
𝑤!"#$%&%# = ℎ! − 𝑇! 𝑠! − ℎ! − 𝑇! 𝑠!

(kJ/kg)

(4.36)

olarak yazılır. Burada kinetik ve potansiyel enerji değişimleri de göz ardı edilmiştir.

Örnek 7. SASA işlemi geçiren adyabatik tek-giriş ve tek-çıkışlı bir kontrol hacmi için tersinir işin
büyüklüğü neye bağlıdır?
Çözüm: SASA işlemi geçiren adyabatik bir kontrol hacminden elde edilebilecek tersinir iş ifadesinde
görüleceği gibi, akışkanın giriş ve çıkıştaki entalpilerine bir de entropilerine bağlıdır. Entalpi ve entropi,
maddenin sahip olduğu sıcaklık, basınç ve hacim gibi birer özeliktir, yalnızca maddenin haline bağlıdır.
Denklemdeki sıcaklık ise çevre sıcaklığıdır, bizim kontrol hacmimizin bulunduğu ortam değişince
değişecektir.

Tersinir iş neden önemlidir, açıklayınız.
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Hal Değiştiren Bir Kapalı Sistemin Tersinir İşi: Kolayca hatırlayacağımız gibi sistemde kütle akışı söz
konusu olmadığından, akış terimleri iptal edilerek kapalı sistemin tersinir işi bulunabilir. Sistemin tersinir
işini:
𝑊!"#$%&%# = 𝑚 𝑒! − 𝑇! 𝑠! − 𝑒! − 𝑇! 𝑠!

+𝑄 1−

!!
!

(kJ)

(4.37)

(kJ/kg)

(4.38)

olarak yazabiliriz.
Adyabatik sistemin birim kütle başına tersinir işi:
𝑤!"#$%&%# = 𝑢! − 𝑇! 𝑠! − 𝑢! − 𝑇! 𝑠!

ifadesinden hesaplanabilir. Burada kinetik ve potansiyel enerji değişimleri göz ardı edilmiştir.
Tersinmezlik: Gerçek işlemlerin tersinmezliği I ile gösterilerek
𝐼 = 𝑇! 𝑆ü!"#$%
denklemiyle hesaplanır.

(kJ)

(4.39)

EKSERJİ
Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası ile enerjinin korunduğunu ve enerji geçişlerinin ve sistemin
gerçek işlemlerinin tersinmez olduğunu ve entropinin hesaplanmasından yararlanarak olup olamayacak
işlemleri ayırt etmeyi öğrendik. En önemlisi, bir işlemin meydana gelebilmesi için sistemin ve çevrenin
birlikte toplam entropilerinin daima artacak yönde değişmesi gerektiğini gördük. Şimdi de bir sistemden
elde edilebilecek en büyük işin miktarı ne kadardır ve nasıl elde edilir sorularına yanıt arayarak faydalı
sonuçlar bulmaya çalışalım.

Bir sistemin bulunduğu halden tamamen tersinir şekilde çevre ile
dengeye gelinceye kadar hal değiştirmesi sağlanırsa sistem en büyük teorik yararlı işi
yapmış olur ki buna kullanılabilirlik ya da ekserji adı verilir.
Bir enerji kaynağının sahip olduğu iş potansiyelini bilirsek, bu enerji kaynağından mümkün olduğunca
çok yararlanabilir ya da yararlanmak için yeni yöntemler geliştirebiliriz. En büyük iş elbette bir sistemin
tersinir hal değiştirmesiyle elde edilebilir. Bir sistemin bulunduğu halden tamamen tersinir şekilde çevre
ile dengeye gelinceye kadar yani ölü hale kadar hal değiştirmesi sağlanırsa sistem en büyük teorik yararlı
işi yapmış olur. Buna kullanılabilirlik ya da ekserji adı verilir.
Basıncı ve sıcaklığı çevrenin basıncına ve sıcaklığına eşit olan sisteme ölü haldedir denir. Ölü halde
bulunan sistemin ve çevrenin enerjileri vardır fakat ekserji sıfırdır. Yani ölü haldeki sistemden bir iş elde
edilmesi olanağı yoktur. Çevre olarak dikkate alınan ortam, sistemin ısı, iş geçişlerinden ve
tersinmezliklerden etkilenemeyecek kadar uzaktaki çevredir. Sistemin bulunduğu haldeki ekserjisi,
sistemin ve çevrenin birlikte göz önüne alınmasıyla hesaplanabilir. Ekserji bir özeliktir. Ekserji
korunmaz, sistem içinde hal değişimi sırasındaki tersinmezliklerden dolayı yıkıma uğrar. Bu miktar
ekserji yıkımı olarak bilinir ve entropi üretimi ile aşağıdaki ilişki geçerlidir:
𝐸𝑥!!!!! = 𝑇! 𝑆ü!"#$%
𝐸𝑥!!!!! = 𝑇!

!"!"
!"

+ 𝑚! 𝑠! − 𝑚! 𝑠! −

!
!

(kJ)

(4.40)

(kJ)

(4.41)

yazılır. Ekserji yıkımı bir özelik değildir, çünkü tersinmezlikler işleme bağlı değişir. Bir sistemin ikinci
yasa analizini ekserjiyi dikkate alarak yapabiliriz. Bu durumda ekserji yıkımının miktarı ve işaretine (≥0)
bakarız.
Sistemin dışına aktarılan ekserjiye ekserji kaybı denir. Ekserji; ısı, iş ve kütle akışı ile sisteme veya
sistemden geçiş yapabilir:
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Isı ile ekserji geçişi: Isı geçişi ile sistem sınırından geçen ekserji aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
𝐸𝑥!"! = 1 −

!!
!

𝑄

(kJ)

(4.42)

(kJ)

(4.43)

İş ile ekserji geçişi: İş doğrudan doğruya ekserji demektir.
𝐸𝑥!ş = 𝑊

Sınır işi olduğu durumlarda sınır işinden yararlanamayacağımız için aşağıdaki ifadeyi kullanırız:
𝐸𝑥!ş = 𝑊 − 𝑃! 𝑉 − 𝑉!

(kJ)

(4.44)

Kinetik enerjinin ekserjisi: Kinetik enerji mekanik enerji çeşidi olduğundan, kinetik enerjinin ekserjisi
doğrudan ekserjiye eşittir:
!

𝐸𝑥!" = 𝐾𝐸 = 𝑚𝑉 !

(kJ)

!

(4.45)

Potansiyel enerjinin ekserjisi: Bir mekanik enerji çeşidi olan potansiyel enerji içinde kinetik enerjiye
benzer durum söz konusudur:
𝐸𝑥!" = 𝑃𝐸 = 𝑚𝑔𝑍

(kJ)

(4.46)

Kapalı Sistemin Ekserji Analizi
Sistem çevre ile dengeye gelecek şekilde hal değiştirirse, yani son hal ölü hal olursa, sistemin tersinir işi
en büyük olacaktır. Ölü halde artık hız sıfır (V0=0) ve sistemin çevreye göre yüksekliği de (Z0=0) sıfır
olacaktır. Diğer taraftan kapalı sistemin yaptığı işi bulurken, hareketli sistem sınırı olması halinde bu
sınırın çevreye karşı yaptığı ve bizim yararlanamadığımız işte dikkate alınır. Sistemin bulunduğu hali
indissiz ifade edersek, sistemin ekserjisi:
𝐸𝑥 = 𝑊!"#$%&%#

!"#

= 𝑚 𝑢 − 𝑢! + 𝑃! 𝑣 − 𝑣! − 𝑇! 𝑠 − 𝑠! +

!!
!

+ 𝑔𝑍 + 𝑞 1 −

!!
!!

(kJ)

(4.47)

olur. Birim kütle başına adyabatik (q=0), hareketsiz (V=0) ve çevre ile aynı sevide (Z=0) olması
durumunda sistemin ekserjisi aşağıdaki gibi yazılır:
𝜑 = 𝑢 − 𝑢! − 𝑇! 𝑠 − 𝑠!   

(kJ/kg)

(4.48)

Kontrol Hacminin Ekserji Analizi
Bir kontrol hacminin ekserji analizini yaparken ilk olarak kütle akışlarına ilişkin ekserji ifadelerine gerek
duyarız. Kontrol hacmine kütle akışı nedeniyle aktarılan ekserji, kütlenin taşıdığı ekserji ve akış işinin
ekserjisinin toplamına eşittir, buna kısaca akış ekserjisi denilir.
Akış ekserjisi:
𝐸𝑥!    = 𝑚 ℎ − ℎ! − 𝑇! 𝑠 − 𝑠! +

!!
!

+ 𝑔𝑍

(kJ)

(4.49)

şeklindedir, bu da daha önceki kontrol hacmi denklemlerimiz ile uyumludur. Birim kütle akışı ile
aktarılan ekserji miktarı (kJ/kg),
𝜓 = ℎ − ℎ! − 𝑇! 𝑠 − 𝑠! +

!!
!

+ 𝑔𝑍

(kJ/kg)

88

	
  

	
  

(4.50)

İkinci Yasa Verimi ve Ekserjetik Verim
Bir sistemin nitelik olarak değerlendirilmesinde, ikinci yasa ve ekserji tanımlarından yararlanılarak verim
ifadeleri kullanılır. İkinci yasa verimi hesaplandığında; bir enerji kaynağının, bir santralin, bir ısı
makinesinin yada soğutucunun en iyi olmaktan ne kadar uzak olduğunu anlarız.
Isı makineleri için ikinci yasa verimi:
𝜂!! =

!

(4.51)

!!

Örnek 8. Bir ısı makinesi 1000 K ve 300 K sıcaklıklarındaki iki ısı kaynağı arasında çalıştırılmaktadır.
Makinenin veriminin % 21 olduğu belirtiliyor. İkinci yasa verimini kullanarak enerjinin nitelikli
kullanılıp kullanılmadığını açıklayınız.
Çözüm: Isı makineleri için ikinci yasa verimi: 𝜂!! =
𝜂! = 1 −
𝜂!! =

!
!!

!!
!!

=

=1−

!.!"
!.!"

!""
!"""

= 0.7

!
!!

idi. Burada;

ve

= 0.3

bulunur. Bu ise çok düşük bir ikinci yasa verimidir. Kaynak israfı fazladır.

Bir ısı makinesi (A) 1000 K ve 300 K sıcaklıklarındaki iki ısı kaynağı
arasında çalıştırılmaktadır ve ısıl veriminin %21’dir. Diğer makine (B) 600 K gibi daha
düşük bir kaynak ile 300 K sıcaklıklarındaki ısı kaynağı arasında çalıştırılmaktadır ve ısıl
veriminin %35’dir. İkinci yasa verimini kullanarak bu iki makineyi enerjinin nitelikli
kullanılıp kullanılmadığına göre irdeleyin.
Soğutma makineleri ve ısı pompaları için ikinci yasa verimi: Kullanılan soğutma makineleri (Şekil 4.15)
ve ısı pompaları (Şekil 4.16) için ikinci yasa verimi:
𝐶𝑂𝑃!! =

!"#

(4.52)

!"#!

şeklinde hesaplanır.

Örnek 9. 350 K ve 280 K sıcaklıkları arasında çalışan bir soğutucunun performans katsayısı 2.0 dır. Bu ısı
pompası için ikinci yasa verimi ne kadardır?
Çözüm: Carnot soğutucu olsaydı,
!

𝐶𝑂𝑃!  !"ğ!"#$  !"#$%&'$ = !!
!!

𝐶𝑂𝑃!! =

!"#
!"#!

=

!.!
!.!

!!

!

= !""

!!

= 4.0

!"#

= 0.5
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Şekil 4.15 Bir soğutucunun dışarıdan elektrik enerjisi alarak bir ortamı soğutması

Şekil 4.16 Bir ısı pompasının dışarıdan elektrik enerjisi alarak bir ortamı ısıtması

300 K ve 270 K sıcaklıkları arasında çalışan bir ısı pompasının
performans katsayısı 2.0 dır. Bu ısı pompası için ikinci yasa verimi ne kadardır?
Sürekli rejimde çalışan kontrol hacimleri için ikinci yasa verimi: SASA işlemi olan bir kontrol hacminin
ikinci yasa verimi, akış ekserjileri kullanılarak, gerçek işin en büyük yararlı işe oranı olarak aşağıdaki gibi
yazılır:

𝜂!! = !

!!"
!"#$%&%#

! !!

= !! !!!
!

(4.53)

!

Isı geçişi olan sistemlerde ikinci yasa verimi: Kaynaktan aktarılan ısı 𝑄!"#$"! ve kullanılan  𝑄!"##$%
denirse, birinci yasa verimi
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!

𝜂! = ! !"##$%

(4.54)

!"#$"!

olarak yazılacaktır. Ekserjetik verim ise aşağıdaki gibi tanımlanır:

𝜀=

!!
!!"##$%

!!"##$%

!!
!!"#$"!

!!"#$"!

!!
!!

yada

𝜀 = 𝜂!

!!
!!

!!
!!"##$%

(4.55)

!!

!!"#$"!

Burada T0 çevre sıcaklığı, Tkullan enerjinin kullanılacağı yerdeki sıcaklık ve Tkaynak ısı çekilen kaynağın
sıcaklığıdır.
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Özet
Termodinamiğin birinci yasası, enerji korunumu

birim zamanda meydana gelen entropi üretiminin

yasasıdır. Çevrim yapan bir sistemde net ısı

aşağıdaki gibi hesaplanması demektir:

alışverişi net işe eşittir. Yani: Qnet=Wnet dir. Bir

!

sistemin enerjisindeki net değişim, sistemin

𝑆!"  ü!"#$% = 𝑚! 𝑠! − 𝑚! 𝑠! −

sınırlarını iş ve ısı olarak geçen net enerji

Geçici rejim (DADA) işlemi gören bir kontrol

geçişine eşittir. Bu da; Q12-W12=E2-E1 şeklinde

hacmi için ikinci yasa analizini yapmak demek,

yazılır. Sistemin enerjisi E, sistemin verilen

geçen zamanda toplam meydana gelen değişimler

haldeki tüm enerjilerini temsil eder.

düşünülerek entropi üretiminin aşağıdaki gibi

!
!

𝑚 𝑉!! − 𝑉!! + 𝑚𝑔 𝑍! − 𝑍!

Birinci yasa:

(kJ)

𝑆!"  ü!"#$% = 𝑆! − 𝑆!
!

𝑄!" = 𝑈! − 𝑈! + 𝑚
!

𝑉!!

Birim kütle için ifademiz:

𝑞!" = 𝑢! − 𝑢! +

!

işlemlerde entropi üretimi olur. Sistemler için
tersinir iş bilindiğinde gerçek işle arşılaştırabiliriz
ve sistemin iyilik derecesi hakkında bilgi sahibi
oluruz. Eğer herhangi bir ısı kaynağından çekilen

termodinamiğin birinci yasa ifadesini elde ederiz:
!

!

!

çıkar. Böylece tersinir olmayan yani bütün gerçek

(kJ/kg)

konusu ise, birim kütle başına SASA işleminde
!

!

kayıp iş ise sistem içinde ısı formunda ortaya

Kontrol hacmine tek akışkan girişi ve çıkışı söz

!

+ 𝑚! 𝑠! − 𝑚! 𝑠! −

Tersinmezlikler bir sistemin iş kaybına yol açar,

(kJ)

𝑉!! − 𝑉!! + 𝑔 𝑍! − 𝑍! + 𝑤!"

!"

(kJ/K)

−

𝑉!! + 𝑚𝑔 𝑍! − 𝑍! + 𝑊!"
!

hesaplanması demektir:

𝐸! − 𝐸! = 𝑈! − 𝑈! +

Enerji değişimi:

!

ısı Q, bu kaynağın sıcaklığı T ve düşük

𝑞!" + ℎ! + 𝑉!! + 𝑔𝑍! = ℎ! + 𝑉!! + 𝑔𝑍! + 𝑤!"

sıcaklıktaki ısı kaynağı T0 sıcaklığındaki çevre

(kJ/kg)

dersek;

Gerçek işlemlerin meydana gelebilmesi için

Tersinir iş: 𝑊!"#$%&%# = 𝑄 1 −

daima entropinin artıyor olması gerekir. Buna

!!
!

(kJ)

entropinin artışı prensibi denir. Tersinmezliklerin

Kinetik ve potansiyel enerji değişimleri göz ardı

derecesi entropi üretiminin ne kadar olacağını

edilerek, birim kütle akışı ve adyabatik kontrol
hacmi için,SASA akış rejiminde

belirler. İkinci yasa analizlerinde sistem ve
sistemin çevresi birlikte düşünülür.

𝑤!"#$%&%# = ℎ! − 𝑇! 𝑠! − ℎ! − 𝑇! 𝑠!

Entropinin artışı prensibi:

yazılır.

Δ𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 + Δ𝑆ç𝑒𝑣𝑟𝑒   ≥   0   

Kapalı sistemin tersinir işi, adyabatik sistemde,
kinetik ve potansiyel enerji değişimleri de göz

Sistemin entropi değişimi:
∆𝑆!"!#$% =

!
! !"!#$%

+ 𝑆ü!"#$%

ardı edildiğinde
(kJ/K)

𝑤!"#$%&%# = 𝑢! − 𝑇! 𝑠! − 𝑢! − 𝑇! 𝑠!
(kJ/kg)

Çevrenin entropi değişimi:
∆𝑆ç!"#! =
Entropi

!ç!"#!
!!

artışı

şeklinde elde edilir.
(kJ/K)
olmadan

Bir sistemden elde edilebilecek en büyük iş
hiçbir

ekserji olarak adlandırılır. Bir sistemin bulunduğu

işlem

halden, tamamen tersinir şekilde, çevre ile

gerçekleştirilemez.

dengeye gelinceye kadar hal değiştirmesiyle

Sürekli rejim (SASA) işlemi gören bir kontrol

yapılan işe ekserji denir. En büyük iş elbette bir

hacmi için ikinci yasa analizini yapmak demek,

sistemin tersinir hal değiştirmesiyle elde dilebilir.
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Ölü halde bulunan sistemin ve çevrenin enerjileri
vardır fakat ekserji sıfırdır. Yani ölü haldeki
sistemden bir iş elde edilmesi olanağı yoktur.
Ekserji bir özeliktir. Ekserji korunmaz, sistem
içinde tersinmezliklerden dolayı yıkıma uğrar. Bu
miktar ekserji yıkımı olarak bilinir ve entropi
üretimi ile aşağıdaki ilişki geçerlidir:
𝐸𝑥!!!!! = 𝑇! 𝑆ü!"#$%
Sistemin dışına aktarılan ekserjiye ekserji kaybı
denir. Ekserji ısı, iş ve kütle akışı ile sisteme veya
sistemden geçiş yapabilir. Enerjilerin ekserjileri
şöyle yazılabilir:
Isının ekserjisi: 𝐸𝑥!"! = 1 −

!!
!

𝑄

(kJ)

İşin ekserjisi: 𝐸𝑥!ş = 𝑊 − 𝑃! 𝑉 − 𝑉!

(kJ)

Kinetik Enerjinin ekserjisi:
!

𝐸𝑥!" = 𝐾𝐸 = 𝑚𝑉 !
!

(kJ)
𝐸𝑥!" = 𝑃𝐸 =

Potansiyel Enerjinin ekserjisi:
𝑚𝑔𝑍

(kJ)

Kapalı sistemin ekserjisi:
          𝜑 = 𝑢 − 𝑢! − 𝑇! 𝑠 − 𝑠!

(kJ/kg)

Birim kütle akışı ile aktarılan ekserji (akış
ekserjisi):
𝜓 = ℎ − ℎ! − 𝑇! 𝑠 − 𝑠! +

!!

+ 𝑔𝑍

!

(kJ/kg)
Sistemler, ikinci yasa verimleri hesaplanarak
kolayca karşılaştırılabilirler. Isı makineleri için
ikinci yasa verimi: 𝜂!! =

!
!!

Soğutma makineleri ve ısı pompaları için ikinci
yasa verimi:
𝐶𝑂𝑃!! =

!"#
!"#!

Sürekli rejim işlemi olan bir kontrol hacminin
ikinci yasa verimi:
𝜂!! =

!!"
!!"#$%!"#

=

!! !!!
!! !!!
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Kendimizi Sınayalım

5. Bir silindir-piston düzeneğinde 127°C
sıcaklıkta subuhar karışımı bulunmaktadır. Daha
sonra 300 K sabit sıcaklıktaki çevre havaya, sabit
basınçtaki bir durum değişimiyle 1000 kJ ısı
geçişi olmaktadır. Bu bilgilere göre entropi
değişimi ne kadardır?

1. Bir ısı makinesi çevriminde QA kJ ısı alınıp W
kJ iş gerçekleşmektedir. Bu makineden atılan ısı
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Qatılan=0
b. Qatılan > QA

a. 2.5

c. Qatılan > W

b. -3.33

d. Qatılan < W

c. 0.83

e. Qatılan = QA –W

d. 5.83

2. Sabit hacimli bir kap içinde 1 kg, 1000 kJ/kg iç
enerjisi
olduğu
bilinen
sıvı
karışımı
bulunmaktadır. Bu sıvı 0.2 kW gücündeki bir
çırpıcı ile 15 dakika karıştırılıyor. Kabın
yalıtılmış olduğunu kabul ederek, sıvının
karıştırılma sonunda kaptaki sıvının iç enerjisi
aşağıdakilerden hangisidir?

e. 4.09
6. I. Girişte entalpi yüksek
II. Girişte entalpi düşük
III. Çıkışta entalpisi düşük

a. 820 kJ

IV. Çıkışta entalpisi yüksek

b. 880 kJ
d. 1180 kJ

Sürekli-akışlı sürekli-açık bir işlem geçiren
adyabatik tek-giriş ve tek-çıkışlı bir kontrol
hacmi için yapacağı tersinir işin büyümesi için
yukarıdakilerden hangisi olmalıdır?

e. 1290 kJ

a. I

3. Bir ideal gaz 100 kPa basınç ve 300 K
sıcaklıkta sürekliakışlı sürekli-açık işlem geçiren
bir kompresöre giriyor. Gaz kompresörden 500K
sıcaklıkta çıkmaktadır. Kinetik ve potansiyel
enerji değişimlerini ihmal edilebileceğini kabul
ederek, gazın 500 kPa basınca sıkıştırılması için
birim kütle başına gereken iş miktarı
aşağıdakilerden hangisidir? Gazın özgül ısısı 1
kJ/kgK dir.

b. I-IV

c. 1200 kJ

c. I-III
d. II-III
e. II-IV
7. I. Bir sistemden elde edilebilecek en büyük
iştir.
II. Bir sistemin tamamen tersinir şekilde, çevre ile dengeye gelinceye kadar hal değiştirmesiyle yapılan iştir.

a. 200 kJ/kg
b. 400 kJ/kg

III. Ekserji değişimi pozitif, negatif ya da sıfır
olabilir,

c. 600 kJ/kg
d. 800 kJ/kg

IV. Ölü halde bulunan sistemin ekserjisi sıfırdır.

e. 1000 kJ/kg
4. Bir kılcal boruda akan belli bir basınçtaki sıvı
kısılıyor. Kısılma işlemine giren sıvının kısılma
sonrasındaki durumu için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Ekserji hakkında yukarıda söylenenlerden hangisi
doğrudur?

a. Basıncı yükselir

b. II

a. I

b. Entalpisi yükselir

c. III

c. Basınç düşer; entalpisi yükselir

d. IV

d. Basınç düşer; entalpisi sabit kalır

e. I-II-III-IV-V

e. Basınç ve entalpi sabit kalır
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Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı

8. I. İç enerjiden bağımsızdır.
II. Dış ortam sıcaklığından bağımsızdır.
III. Ekserji değişimi olamaz.
IV. Entropi sabit kalır.
Yukarıdaki bilgilere göre adyabatik, hareketsiz
ve çevre ile aynı sevide olan bir kapalı odadaki
havanın ekserjisi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

1. e Yanıtınız yanlış ise “Çevrim Yapan Bir
Sistem için Birinci Yasası” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Hal Değişimi Olan
Sistem için Birinci Yasası” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

a. I
b. II

3. a Yanıtınız yanlış ise “Sürekli Rejimde Enerji
Korunumu Yasası” konusunu yeniden gözden
geçiriniz

c. III
d. IV

4. d Yanıtınız yanlış ise “Kısılma” konusunu
yeniden gözden geçiriniz

e. II ve III

5. c Yanıtınız yanlış ise “Entropinin Artışı
Prensibi” konusunu yeniden gözden geçiriniz

9. Bir ısı makinesi 1000 K ve 300 K
sıcaklıklarındaki iki ısı kaynağı arasında
çalıştırılmaktadır. Makinenin veriminin %70
olduğu belirtiliyor. Bu bilgilere göre makinenin
durumu ve ikinci yasa verimi aşağıdakilerden
hangisidir?

6. c Yanıtınız yanlış ise “SASA işleminde
Tersinir iş” konusunu yeniden gözden geçiriniz
7. e Yanıtınız yanlış ise “Ekserji” konusunu
yeniden gözden geçiriniz

a. Makine çalışır; 0.1

8. c Yanıtınız yanlış ise “Ekserji” konusunu
yeniden gözden geçiriniz

b. Böyle makine olmaz; 0.1
c. Makine çalışır; 1.0

9. d Yanıtınız yanlış ise “Ekserji “ konusunu
yeniden gözden geçiriniz

d. Böyle makine olmaz; 1.0

10. a Yanıtınız yanlış ise “Ekserji” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

e. İkinci yasa verimi olmaz.
10. 300 K ve 270 K sıcaklıkları arasında çalışan
bir ısı pompasının performans katsayısı 4
denilmektedir. Bu ısı pompasının ikinci yasaya
göre durumu ve performansı için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
a. Çalışır; 0.4
b. Çalışır; 4.0
c. Çalışamaz; 0.4
d. Çalışamaz; 4.0
e. İkinci yasa performansı yoktur.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 5
iki kaynak arasında çalışan soğutucuların en
yüksek performansa sahip olanı Carnot soğutma
makinesi olduğuna göre,
!
!
𝐶𝑂𝑃!  !"ğ!"#$  !"#$%&'$ = !! = !"# = 5.0

Sıra Sizde 1
Termodinamiğin çevrim için birinci yasa
ifadesinden

!!

!!

!!

!""

Bu sonuca göre Carnot soğutma makinesinin
performansı büyük bir makineden bahsedilmiş.
Elbette olamaz.

Qnet=Wnet olacaktır. Burada Qgiren=4000 kJ/kg,
Wnet=2800 kJ/kg olduğundan;
Qçıkan =4000-2800=1200 kJ/kg

Sıra Sizde 6

ısı atılmaktadır.

Çevre hava, ısı alış verişi yaparken sıcaklığı sabit
ve T0=27 0C +273= 300 K

Sıra Sizde 2

∆𝑆ç!"#! =

Bir sistem için termodinamiğin birinci yasasına

!ç!"#!

kJ/K olarak yazılır.

!!

Burada Qçevre=300 kJ

göre

∆𝑆ç!"#! =

!

𝑄!" = 𝑈! − 𝑈! + 𝑚 𝑉!! − 𝑉!! + 𝑚𝑔 𝑍! −
!

!

V=360

km/h=360km/h

Sıra Sizde 8

(1h/3600s)(1000m/1km)=100 m/s olur.

Isı makineleri için ikinci yasa verimi:

!

𝑊 = 𝑚𝑉 !
!

𝑊=

= 1.0 kJ/K

Gerçek işlemler tersinmezdir, yani gerçekleşirken
bir daha asla geri gelemeyecek kayıplarımız olur.
Tersinir işlemleri
kullanarak, hiç tersinmezlikler olmasaydı nasıl
bir büyüklük söz konusu olacaktı, bunu
görebiliyoruz. Bu ideal sınırlarda bize elimizdeki
sistemin daha iyi olabilmesi için ne kadar
şansımız var bunun mertebesini veriyor.

demektir. Burada ısı geçişinden, iç enerji
değişiminden ve potansiyel enerji değişiminden
söz edilmediğine göre bu büyüklükleri ihmal
ediyoruz. Motorun işi, sabit bir hızda
seyrederken:
!
𝑊 = 𝑚𝑉 !   
Burada

!""

Sıra Sizde 7

𝑍! + 𝑊!"

olacaktır.

!""

1
2𝑡 1000𝑘𝑔/1𝑡 100𝑚/𝑠
2

𝜂!! =
!

!
!!

Burada 𝜂! = 1 −

= 10000000𝐽 = 10𝑀𝐽

𝜂!!,! =

Sıra Sizde 3

𝜂!!,! =

Bu makineler için iş

!
!!
!
!!

=

!.!"

=

!.!"

!.!
!.!

!!
!!

=1−

!""
!"""

= 0.7

= 0.3
= 0.5

wt= hi-he (kJ/kg)

B makinesi kaynağını daha iyi kullanmaktadır.

wt= (3400-2300) kJ/kg =1100 kJ/kg

Sıra Sizde 9
Carnot ısı pompası olsaydı

Sıra Sizde 4

𝐶𝑂𝑃!  !!!  !"#!$%! =

Yakıtsız yani bir yüksek sıcaklık kaynağı
kullanmadan çalışabilecek herhangi bir makine
olamaz. Bu termodinamiğin ikinci yasasına,
Kelvin-Plank ifadesinde de belirtildiği gibi,
aykırıdır.

!!

𝐶𝑂𝑃!! =
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!
!
!! !

=

!
!!

!"#
!""

=

!
!!!.!

𝐶𝑂𝑃
2.0
=
= 0.2
𝐶𝑂𝑃!
10

= 10
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Amaçlarımız	
 	
 
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Enerji analizinin önemini ve amacını ifade etmek,
Enerji akış diyagramlarını (Sankey diyagramları) çözümlemek,
Enerji analizi yöntemini öğrenmek ve sanayi tesislerinde yaygın kullanımı olan bazı üniteler için
enerji analizi örneklerini çözümlemek,
Seramik tesislerinde kullanılan eşanjörler ve kurutucular için enerji analizi uygulamak,
Çimento tesislerinde kullanılan farin değirmeni için enerji analizi uygulamak
ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
Enerji analizi

Kontrol hacmi

Sankey diyagramı

Debi

Kontrol hacmi

Entalpi

Enerji korunumu

Özgül ısı

İçindekiler
v Giriş
v Enerji Akış Diyagramları (Sankey Diyagramları)
v Enerji Analizi Yöntemi ve Bazı Üniteler İçin Enerji Analizi Örnekleri
v Seramik Tesislerinde Eşanjör ve Kurutucu Üniteleri İçin Enerji Analizi
v Çimento Tesislerinde Farin Değirmeni Ünitesi İçin Enerji Analizi
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Sanayide Enerji
Analizi Uygulamaları
GİRİŞ
Sanayide enerji tasarrufu çalışmaları yapılırken öncelikle enerji tasarrufu sağlanacak noktaların tespit
edilmesine ihtiyaç vardır. Sanayide enerji tüketimindeki ve fiyatlarındaki artış, ürün maliyetlerini de
birinci derecede etkilemektedir. Sanayide ihtiyaca bağlı ortaya çıkan üretim artışı enerji talebini
dolayısıyla enerji maliyetlerini de artırmıştır. Özellikle enerji tasarruf ve verimliliğe yönelik yapılan
çalışmalar sanayide yoğun enerji tüketen sektörlerin enerji tüketimlerinde düşüşler ortaya çıkarmıştır.
Sanayideki rekabet koşulları firmaları daha az enerji ile benzer ürün ortaya çıkarma çalışmalarını
artırmıştır. Makro düzeyde de bakıldığında da ekonomik büyümenin sağlanmasında enerji kayıplarının
minimuma indirilmesi ve enerji tasarrufu çalışmalarının önemli bir payı olduğu açıktır. Sanayide
enerjinin etkin kullanımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu amacıyla çalışmalar yapılması firmalar için
kaçınılmaz hale gelmiştir.
Sanayide enerji tasarrufu gerçekleştirebilmek için mevcut durumun en iyi şekilde analiz edilmesi
gerekmektedir. Bunun en iyi yolu giren ve çıkan enerjilerin tespit edilip analizinin yapılmasıdır. Enerji
analizi; sisteme giren ve çıkan enerji miktarlarının tespiti ile bunlar arasında bir denklik kurulması esasına
dayanır. Enerji analizinin her adımında termodinamiğin birinci yasası göz önünde tutulur.
Enerji analizinin amacı ve buna yönelik değerlendirmeler kısaca şöyle yapılabilir:
•

Enerji analizine başlarken sisteme enerji giriş ve çıkış noktaları tespit edilir. Daha sonra bu
noktalardan giren ve çıkan enerji miktarlarının hesabı yapılır. Bunun amacı mevcut durumda
gerçekte kullanılan ve tüketilen enerji miktarının ortaya çıkarılmasıdır.

•

Bu işlem iki adımda gerçekleştirilir. Birinci adımda enerji giriş noktalarıyla bu noktalardan giren
enerji miktarı tespit edilir. Amacımız enerji tüketimini azaltmak olduğuna göre önce hangi
noktadan ne kadar enerji girişinin olduğunun tespiti gerekmektedir. Enerji tüketimini azaltma
çalışmalarını yapabilmek için sisteme enerji giriş noktalarını tespit etmek ve bu noktalardaki
enerji miktarlarını belirlemek önemlidir. Eğer ne kadar enerji girişi yaptığımızı bilmiyorsak
bunu benzer sistemler karşılaştırma ve azaltma çalışmalarını da yapamayız.

•

İkinci adımda enerji çıkış noktalarıyla bu noktalardan çıkan enerji miktarlarının tespiti yapılır.
Enerji tasarrufu yapabilmemiz için enerji çıkış noktalarındaki enerji miktarlarının bilinmesi
gerekmektedir. Aslında bu çalışma enerji tasarruf potansiyeli olan noktaların tespiti amacına
yöneliktir. Eğer enerji tüketim noktaları ve miktarları bilinmezse tasarruf olanakları da
değerlendirilemez. Örneğin sanayi tesislerinde bacadan atılan sıcak gaz ile bunun debisin hesabı,
atılan bu gazdan yararlanma olanaklarını ortaya çıkarmamızı sağlar. Bu tür uygulamalarda baca
gazı çıkışına yerleştirilecek bir atık ısı kazanı ile bacadan atılan sıcak gaz kullanılarak, sıcak su
elde edilebilir. Bu sıcak su da ısıtma sisteminde ve işçilerin soyunma odasında sıcak su ihtiyacı
olarak değerlendirilebilir. Bu olanakların değerlendirilebilmesi için enerji analizi çalışması
yapılmalıdır.

•

İşletmenin verimli çalışıp çalışmadığı da giren ve çıkan enerji miktarlının hesaplanması ve
bunların sürekli izlenmesiyle ortaya çıkarılabilmektedir.

•

İşletmelerde enerji analizi yapmanın diğer bir yararı da mümkün olan en düşük enerji
tüketimiyle maksimum enerji üretimi sağlama hedefine ulaşmaktır. Bu amaçla enerji giriş ve
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çıkış noktaları ile enerji miktarları hesaplanarak tek tek incelenir. Bu inceleme sonunda enerji
tüketim noktalarında ne kadarlık enerji tasarrufu yapılabileceği hesaplanır. Bu durum giren
enerjinin de azaltılması anlamına gelir. Bu çalışma sonunda minimum enerji tüketimiyle
maksimum üretim yapma hedefine ulaşılmaya çalışılır. Aslında bu çalışma birim üretim başına
enerji tüketiminin hesabı anlamına da gelmektedir. Bu çalışma özgül enerji tüketimi olarak da
anılmaktadır. Özgül enerji tüketimi birim ürün başına kullanılan enerji olarak da
tanımlanmaktadır. Bu kavram, çoğu zaman sanayi tesislerinin enerji tüketimi için bir
karşılaştırma ve performans ifadesi olarak kullanılmaktadır. Özgül enerji tüketimi birimi için
örnek olarak kj/kg çimento verilebilir. Bunun anlamı bir kilogram çimento için tüketilen enerji
miktarıdır. İşletmeler sürekli olarak yeni önlemler alarak birim üretim başıma tükettikleri enerji
miktarlarını azaltmaya çalışırlar.
•

İşletmelerde enerji analizi yapılması çeşitli noktalarda yenileme ya da modifikasyon gibi
planların uygulanma olanağını da ortaya çıkartır. Bazı durumlarda cihazı tamamen yenilemeye
yönelik yatırım yapmak, özellikle uzun süre çalışmış olan ve eski teknoloji ile işletilen
cihazlarda çok iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu noktada elektrik motorlarıyla bunların tahrik
ettiği ünitelerin kapasitelerinin uygun olarak belirlenmiş olması büyük önem arz etmektedir.
Şöyle ki bazı tesislerde elektrik cihazı çalıştıran elektrik motorunun gücü emniyet faktörü
gerekçesiyle ihtiyacın çok üstünde seçilebilmektedir. Bu durum cihazın yıllar ve yıllar boyu
düşük verimle işletilmesi anlamına gelmektedir. Böyle durumlarda elektrik motorunu daha
düşük kapasiteli yeni bir motorla değiştirilmesi başlangıçta ciddi bir yatırım yapılmasını
gerektirse bile bu yatırım sağlayacağı enerji tasarrufu ile kendisini kısa zamanda geri
ödeyebilmektedir. Böyle bir tespitin yapılabilmesi ancak enerji analizi çalışmasıyla mümkündür.

•

İşletmeler, uzun süreli çalışmalar sonunda işletmedeki hata ve eksikleri göremez hale
gelebilirler. Enerji ve verimlilik konusunda da durum böyledir. İşletmeler, kendi sistemlerini en
iyi olduğunu, başka türlü çalışma şeklinin söz konusu olamayacağını ve verimlilik açısından
yeni çalışmalara ihtiyaç olmadığını düşünebilirler. Bu nedenle enerji analizi çalışmalarının
işletme dışından enerji konusunda uzman, profesyonel bir danışmanlık kuruluşuna yaptırılması
önerilmektedir.

•

Son yıllarda tüm sektörlerde finansal tasarrufun yanında enerji tasarrufuna da yönelik olarak
çalışmaların sürekli olarak arttığı görülmektedir. Enerji analizine yönelik çalışmaların belirli
aralıklarla tekrarlanarak yapılması yeni iyileştirmeler yapma olanaklarını yanı sıra varsa kötüye
gidişleri de ortaya çıkarabilecektir.

	
  

ENERJİ AKIŞ DİYAGRAMLARI (SANKEY DİYAGRAMLARI)
Enerji analizi çalışmasından önce, çalışması yapılan sistem kontrol hacmi ile birlikte şematik olarak
gösterilir. Giriş ve çıkış noktalarından enerji akışlarının oluştuğu, belirli sınırlar tarafından çevrelenmiş
bir sistem kontrol hacmi olarak adlandırılmaktadır. Enerji analizi, belirlenen kontrol hacmine giren ve
çıkan enerji miktarlarından yararlanılarak hesaplanır. Bu hesaplamaların yapılabilmesi için çeşitli ölçüm
değerlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlar; giriş ve çıkış noktalarına ilişkin sıcaklık, basınç, yoğunluk,
debi gibi değerlerdir. Debi birim zamanda belli bir kesitten geçen akışkan miktarıdır.

Sanayide Enerji Analizi Uygulamaları başlıklı bu üniteyi daha iyi
anlamak ve öğrenmek için Termodinamiğin I. Yasası’nın çok iyi bir şekilde bilinmesi
gerektiğini unutmayınız.
Enerji analizi çalışmaları ile birlikte, enerji ve kütle denklikleri oluşturulması gerekmektedir. Enerji
analizi çalışmalarının sonucunda, enerji giriş ve çıkışı ile enerji miktarlarını şematik olarak gösteren
diyagramlar hazırlanır. Bu diyagramlar Sankey diyagramları olarak anılmaktadır. Aşağıda Şekil 5.1’de
sanayide kullanılan buhar kazanına yönelik olarak yapılmış bir Sankey diyagramı görülmektedir.
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Şekil 5.1: Sanayide Kullanılan Buhar Kazanı için Yapılmış Örnek Bir Sankey Diyagramı

Şekil 5.1’de görülen Sankey diyagramını incelediğimizde 100 birim olarak giren enerjinin nasıl
dağıldığı görülmektedir. Bu dağılıma baktığımızda 100 birim giren enerjinin 48 birimi üretimde
kullanılmakta diğerleri bir şekilde atılmaktadır. Atılan enerji miktarlarına baktığımızda giren enerjinin
%20’si bacadan atılmakta %9’u kondensat ve flaş buhar kaybı olarak ortaya çıkmaktadır. Daha sonra
%8’lik kaybı kısmi yük kaybı %7’si ise hat kaybı olarak görmekteyiz. Giren enerjini %5’i blöf kaybı,
%9’u kondensat ve flaş buhar kaybı olarak %3’ü ise radyasyon kaybı olarak ortaya çıkmaktadır. İşletici
olarak öncelikle baca gazından yararlanma olanakları değerlendirilip daha sonra kondensat ve flaş buhar
kaybının nasıl azaltılabileceği üzerinde durulacaktır. Sırasıyla kısmi yük kayıpları hat dengeleme ve blöf
kaybının nasıl azaltılacağı tek tek incelenerek burada alınacak önlemler ortaya çıkartılır. Örneğin bacadan
atılan sıcak gaz ile yakma havası ısıtılarak giren enerjide azaltma sağlanabilir. Ya da kazana giren suyun
ön ısıtılması baca gazı enerjisiyle sağlanarak yine girişteki enerji azaltılabilir. Bu durum kg buhar başına
tüketilen enerji miktarını da azaltacaktır. Diğer noktalardan atılan enerji miktarında her azalma, giren
enerjinin üretimde kullanılan kısmının artmasını sağlayacaktır. Sonuçta üretimde kullanılan buhar yüzdesi
artacaktır. Aslında yukarıdaki örnekte %48 olarak belirtilen üretimde kullanılan buhar bir bakıma
sistemin verimliliğini de göstermektedir. Diğer noktalarda azalan her bir kayıp üretimde kullanılan buhar
miktarının artışını sağlayacaktır.
Çimento sanayi, yoğun enerji tüketen sektörlerin başında yer almakta olup, enerji analizi
çalışmalarının bu sektörde önemi büyüktür. Çimento üretim sürecini kısaca şöyle anlatabiliriz:
•

Kil, kalker ve diğer hammadde kırılarak hammadde silolarına gönderilir.

•

Belli oranlarda karıştırılan hammadde farin değirmeninde öğütülür.

•

Farin, buradan ön ısıtıcı üniteye gönderilerek hammaddenin ön kalsinasyonu sağlanır. Kalker,
kil ve demir cevherinin belli oranlarda karıştırılan ham madde değirmenlerde öğütülür.
Öğütülmüş bu hammaddeye farin adı verilir. Bir maddenin nemini ve karbondioksit gibi uçucu
maddelerini uzaklaştırmak için o maddeyi erime noktasının altında ısıtma (kavurma) işlemine
kalsinasyon denir.

•

Ön kalsinasyon ünitesinden çıkan hammadde, pişirilmek üzere döner fırına gönderilir.

•

Döner fırından çıkan klinker, soğutma ünitesine gönderilir.

•

Soğutmadan çıkan klinker, belli oranlarda alçı taşı ve diğer katkılar eklenerek karıştırılır ve
öğütülmek üzere çimento değirmenine yollanır.

•

Çimento değirmeninden çıkan ürün, pazarlamak üzere paketlenir.

101

	
  

	
  

Şekil 5.2’de örnek bir çimento fabrikası için çizilen bir Sankey diyagramı görülmektedir.

Şekil 5.2: Bir Çimento Fabrikası İçin Sankey Diyagramı

Şekil 5.2’den görüldüğü gibi giren enerjinin ancak %46’lık bir kısmı klinker oluşum ısısı olarak
kullanılmaktadır. Sankey diyagramından görüldüğü gibi giren enerjinin %15’i bacadan atılan kuru baca
gazı kaybı olarak ortaya çıkmakta, % 6’sı farindeki nem ile birlikte atılmaktadır. Sonuç olarak giren
enerjinin yaklaşık %21’i bacadan dışarı atılmaktadır. Soğutma ünitesinden çıkan gazla atılan enerji ise
%15 olarak ortaya çıkmaktadır. Yüzey ısı kaybı %9 iken Sızıntılardan kaynaklı kayıp ise %9 olarak
ortaya çıkmaktadır. Döner fırın etrafına yerleştirilebilecek panellerle bu ısının değerlendirilmesi ayrı bir
araştırma konusu olarak ortaya çıkabilir. Örnek olarak verilen bu tesiste sonuç olarak yapılabilecek pek
çok enerji tasarrufu önlemi mevcut olup bunlar anacak enerji analizi yapılması ve bu analizin sonuçlarını
değerlendirilmesi ile ortaya çıkabilir. Yapılan Sankey diyagramı enerji girdisinin nerelerde hangi
yüzdelerde kullanıldığını açıkça gösterilmektedir. Bu bilançolardan yararlanıla kayıp ısı miktarlarını
azaltılması böylece de enerjinin daha büyük bir kısmının klinker oluşunda kullanılmasına yönelik
çalışmalar yapılabilir. Ayrıca bu bilançonun sonuçlarından yararlanılarak klinker oluşu ısısı dışındaki atık
ısılardan çeşitli yollara yaralanılması olanakları araştırılabilinir.
Şekil 5.3’te ise bir tav fırınına ait örnek bir Sankey diyagramı görülmektedir:

Şekil 5.3: Tav Fırınına Ait Bir Sankey Diyagramı

Tav fırınları metal ve diğer malzemelerin ısıl işlem uygulanarak değişik sıcaklıklarda işletildiği
endüstriyel fırınlardır. Şekil 5.3’te görüldüğü gibi giren enerjinin hangi noktalarda dağıldığı açık bir
şekilde yerleştirilir. Daha sonra bu noktalar tek tek gözden geçirilerek sağlanabilinecek enerji tasarrufu
olanakları değerlendirilir.

102

	
  

	
  

ENERJİ ANALİZİ YÖNTEMİ VE BAZI ÜNİTELER İÇİN ENERJİ
ANALİZİ ÖRNEKLERİ
Enerji analizi yapılacak sistem ya da çevrim detaylı olarak incelenir. Bu inceleme sırasında sistem ya da
çevrim önce bütün olarak bir kontrol hacmi olarak ele alınır. Daha sonra üniteler ayrı ayrı kontrol
hacimleri içine alınarak enerji analizi işlemi yapılır. Sistemin enerji analizi yapılırken sınırları çizilen
kontrol hacmine giren ya da çıkan enerji ve kütle miktarları dikkate alınır. Kontrol hacmine giren ya da
çıkan akışkanın debi, sıcaklık, basınç gibi büyüklükleri belirlenmelidir. Sınırları çizilen kontrol hacmi
için enerji ve kütle denkliği hesaplarının yapılması gerekmektedir. Şekil 5.4’te basit bir şema üzerinde bir
ünite ile kontrol hacmi giriş ve çıkış noktaları gösterilmiştir.

Şekil 5.4: Örnek Bir Kontrol Hacminde Giren ve Çıkan Enerjilerin Gösterilmesi

Şekil 5.4’te basit bir hammadde pişirme fırınındaki enerji giriş-çıkışları kontrol hacmi üzerinde
gösterilmektedir. Fırın basit bir kontrol hacmi ile kapatıldıktan sonra kontrol hacmine giren ve çıkan tüm
enerji giriş-çıkışları ve tüketimleri bu şema üzerinde gösterilir. Şekil 5.4‘ten görüldüğü gibi giren enerji,
hammadde(Qh), yakıt(Qy), ve yakma havasından(Qyh) oluşmaktadır. Enerjini bir kısmı hammadde
pişirmekte(Qhp) kullanılmaktadır. Kalan enerji üç yolla dışarı atılmaktadır. Bunlar radyasyon ve
konveksiyonla atılan ısı(Qrk), pişen ürünle beraber dışarı atılan enerji(Qü) ve atık gaz ile dışarı giden
enerjiden(Qag) oluşmaktadır. Buna göre kontrol hacmine giren enerjilerin toplamı kontrol hacminden
çıkan ve tüketilen enerji miktarına eşit olacaktır. Bu durumda Şekil 5.4’te verilen fırın için giren ve çıkan
enerjiler arasında aşağıdaki ifade yazılabilir:
Qh+Qy +Qyh= Qhp+ Qrk + Qü +Qag

(5.1)

Aslında bu ifade termodinamiğin birinci yasasının açık sistemlere uygulanması sonucu elde edilecek
ifadeden başkası değildir. Termodinamiğin birinci yasası sürekli akışlı sürekli açık sitemlere
uygulandığında ve potansiyel ve kinetik enerji değişimlerinden kaynaklanan fark ihmal edildiğinde
aşağıdaki ifade yazılabilmektedir:
𝑄-𝑊=

𝑚! . ℎ! - 𝑚ç . ℎç

(5.2)

Sistemde iş etkileşimi söz konusu olmadığından Eşitlik 5.2’yi yeniden yazarsak aşağıdaki ifade
yazılabilmektedir:
𝑄 hp+𝑄 rk = ( 𝑚! . ℎ! + 𝑚! . ℎ! + 𝑚!! . ℎ!! ) - ( 𝑚!! . ℎ!" + 𝑚ü . ℎü )

(5.3)

Eşitlik 5.3’ü yeniden düzenlersek aşağıdaki eşitliği elde ederiz:
Qhp+ Qrk + Qü +Qag

= Qh+Qy

+Qyh

(5.4)
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Eşitlik 5.1 ile Eşitlik 5.4 aynı sonucu vermiştir. Diğer bir deyişle,
termodinamiğin birinci yasasının açık sistemlere uygulanması ve kontrol hacmine giren
ve çıkan toplam enerjilerin birbirine eşit olması aynı sonucu veren ifadelerdir.

Kompresör İçin Enerji Analizi
Kompresörler sanayide pek çok alanda kullanılan bir cihazdır. Örnek olarak inceleyeceğimiz buradaki
eksenel kompresör havanın sıkıştırılmasını sağlar. Eksenel kompresör, bir rotor üzerine yerleştirilmiş
kanatlar ve bir gövdeden oluşur. Kanatlar emilen havayı hızlandırarak bir kinetik enerji kazandırır.
Böylelikle akışkan basınçlandırılmış olur. Şekil 5.5’ten görüldüğü gibi 1 noktasından E1 enerjisi ile giren
hava 2 noktasında basıncı artmış hacmi azalmış olarak E2 enerji ile çıkmaktadır. Bu arada kompresörün
çalıştırılması için Wkomp işi verilmektedir.

Şekil 5.5: Eksenel Kompresör İçin Kontrol Hacmine Giren ve Çıkan Enerjilerin Gösterimi

Eksenel kompresörde enerji analizi yapılırken, aşağıdaki kabuller göz önüne alınmaktadır:
Eksenle kompresör sürekli akışlı sürekli açık sistemle çalışmaktadır. Kompresördeki sürtünme
kayıpları ihmal edilmektedir. Kompresör yüzeyinden ısı alış-verişi olmadığı kabul edilmektedir. Diğer bir
deyişle sistemin adyabatik sistem olduğu kabul edilmektedir. Adyabatik Sistem, sistem sınırlarından ısı
geçişinin olmadığı sistemlerdir. Bu sistemler gerçekte olmayıp ideal kabul edilen sistemlerdir.
Kompresöre giren ve çıkan gazın özgül ısı değerini (Cp) sabit kabul edilir. Diğer bir kabul de havanın
ideal gaz olduğudur.
Sistem sürekli akışlı sürekli açık (SASA) olarak kabul edildiğinden, kompresöre giren kütlelerin
toplamı çıkan kütlerin toplamına eşittir. Sistem sürekli akışlı sürekli açık sistem, kontrol hacmi içerisinde
toplam kütlenin zamanla değişimi sıfırdır. Başka bir deyişle sisteme giren kütlenin sistemden çıkan
kütleye eşit olduğu sistemlerdir.

𝑚hava,g=𝑚hava,ç

(5.5)

Eşitlik 5.5’ten görüldüğü gibi giren hava debisi çıkan debisine eşittir.
Şekil 5.5 incelendiğinde kontrol hacmi üzerinde giren ve çıkan enerjilerin işaretlendiği görülür.
Kompresöre E1 enerjisi girmekte, Wkomp işi verilmekte bunların karşılığı E2 enerjisi çıkmaktadır. Diğer bir
deyişle, E2 çıkan enerji, E1 enerjisi ile Wkomp işinin toplamı kadardır. Kompresöre giren akışkan, sıcaklık,
basınç ve debi özelliklerine bağlı olarak E1 enerjisi ile girmektedir. Giren hava bünyesinde entalpi, kinetik
enerji ve potansiyel enerji bulundurmaktadır (h1+1/2V12+gz1). Çıkan akışkan da sıcaklık, basınç ve debi
özelliklerine bağlı olarak E2 enerjisi ile çıkmaktadır. Çıkan hava ise bünyesinde entalpi, kinetik enerji ve
potansiyel enerji bulundurmaktadır (h2+1/2V22+gz2).
Kompresör için enerji analizi yapılırken termodinamiğin birinci yasası kullanılacaktır.
Termodinamiğin birinci yasası enerjinin korunumu yasası olup göz önüne aldığımız sistemlerde bir
anlamda enerji bilanço hesabı yapmayı gerekmektedir. Sürekli akışlı sürekli açık (SASA) sistemlerde
kütle birikmesi söz konusu değildir. Bu nedenle giren toplam enerji çıkan toplam enerjiye eşit olmaktadır.
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Diğer bir deyişle giren toplam enerji ile çıkan toplam enerji arasındaki fark sıfır olmaktadır. Buna göre
kompresör için enerjinin korunumu ifadesi şu şekilde yazılabilir.
.
.
⎛
⎞
⎛
⎞
− ⎜ ∑ E çıkan ⎟
=0
⎜ ∑ E giren ⎟
⎝
⎠komp ⎝
⎠komp

(5.6)

Şekil5.5 incelendiğinde giren enerji E1 enerjisi ile Wkomp işinin toplamı olmaktadır. Bu durum dikkate
alınırsa Eşitlik 5.6 aşağıdaki şekilde yazılabilir:

Eşitlik 5.7'deki E1 ve E2 enerjilerinin, entalpi, kinetik enerji ve potansiyel enerji toplamlarından
oluştuğu dikkate alınırsa E1 ve E2 enerjileri aşağıdaki şekilde yazılabilir:
.
.
.
1 2
1 2
⎛
⎞ .
⎛
⎞
E1 = m hava ⎜ h1 + V 1 + gz1 ⎟ , E 2 = mhava ⎜ h2 + V 2 + gz2 ⎟
2
2
⎝
⎠
⎝
⎠

(5.8)

Eşitlik 5.8'de potansiyel enerji ve kinetik enerji ifadeleri ihmal edilirse E1 ve E2 enerjileri aşağıdaki
şekilde yazılabilir:
.

.

.

.

E1 = mhava .h1 , E 2 = mhava .h2

(5.9)

Eşitlik 5.9, Eşitlik 5.7’de yerine yazılırsa ve Wkomp işi bu eşitlikten çekilirse Wkomp aşağıdaki şekilde
bulunur:

Hava için Cp özgül ısı değeri sabit alınırsa entalpi farkı, Cp’nin sıcaklık farkıyla çarpımına eşit olur:
.

.

W komp = mhava c p (T2 − T1 )

(5.11)

Bu sonuca göre Şekil 5.5'te verilen kompresörde, iş entalpi farkına diğer bir anlatımla sıcaklık farkına
bağlı olmaktadır.
Bir kompresöre hava 20 kg/s debiyle girmektedir. Kompresörde giren havanın entalpisi 300 kJ/kg,
çıkan havanın entalpisi ise 650 kJ/kg olarak verilmektedir. Bu verilere göre kompresöre verilen iş
miktarını hesaplayıp, kompresör için enerji analizi yaparak bu analizi şematik olarak gösteriniz.
Enerji analizi yapılırken kompresörün etrafına bir kontrol hacmi çizilip kompresöre giren ve çıkan
enerjilerin hesabı ayrı ayrı yapılır. E1 giren enerjisi ve E2 çıkan enerjisi aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
.

.

.

.

E1 = mhava .h1
E 2 = mhava .h2

𝐸 1=(20 𝑘𝑔 𝑠).(300 𝑘𝐽 𝑘𝑔)=6000 𝑘𝐽 𝑠

𝐸 2=(20 𝑘𝑔 𝑠).(650 𝑘𝐽 𝑘𝑔)=13000 𝑘𝐽 𝑠

Eşitlik 5.7'i kullanarak Wkomp ifadesi çekilirse:
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𝑊 komp= 𝐸 2−𝐸 1

𝑊 komp = (13000-6000) 𝑘𝐽 𝑠 =7000 𝑘𝐽 𝑠

J/s birim olarak Watt’a eşit olduğundan, kJ/s birim olarak KWatt’a
eşittir.
Yukarıdaki veriler ışığında kompresör için enerji analizi basitçe aşağıda verilen şekildeki gibi
gösterilebilir.

Şekil 5.6: Kompresör İçin Enerji Analizi

Bir kompresöre hava 20 kg/s debiyle girmektedir. Hava için ortalama sıcaklık için ortalama özgül ısı
değeri Cp 1,02 kJ/kg.K olarak verilmektedir. Kompresöre giren havanın sıcaklığı 290 K, çıkan havanın
sıcaklığı ise 610 K olarak verilmektedir. Bu verilere göre kompresöre verilen iş miktarını hesaplayınız.
Eşitlik 5.11’i kullanarak:
𝑊 komp=(20 𝑘𝑔 𝑠).(1,02) kJ/kg.K.(610-290)K è 𝑊 komp= 6528 𝑘𝐽 𝑠

Bir kompresöre hava 18 kg/s debiyle girmektedir. Kompresörde giren
havanın entalpisi 290 kJ/kg, çıkan havanın entalpisi ise 710 kJ/kg olarak verilmektedir. Bu
verilere göre kompresöre verilen iş miktarını hesaplayınız.

Bir kompresöre hava 18 kg/s debiyle girmektedir. Hava için ortalama
sıcaklık için ortalama özgül ısı değeri Cp 1,02 kJ/kg.K olarak verilmektedir. Kompresöre
giren havanın sıcaklığı 280 K, çıkan havanın sıcaklığı ise 605 K olarak verilmektedir. Bu
verilere göre kompresöre verilen iş miktarını hesaplayınız.

Yanma Odası İçin Enerji Analizi
Yanma odası sanayide pek çok alanda yaygın bir kullanıma sahiptir. Örnek olarak inceleyeceğimiz ve
enerji analizini yapacağımız yanma odası, bir gaz türbinli motorun yanma odasıdır. Gaz türbinli motor
ünitelerinde yanma odası, kompresör çıkışı ile türbin girişi arasında yer almaktadır. Şekil 5.7’den
görüldüğü gibi 2 noktasından E2 enerjisi ve Qyakıt ısısı ile giren hava 3 noktasından E3 enerji ile
çıkmaktadır.
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Şekil 5.7: Yanma Odası İçin Kontrol Hacmine Giren ve Çıkan Enerjiler

Yanma odasının enerji analizi yapılırken aşağıdaki kabuller göz önüne alınmaktadır:
Yanma odasını adyabatik olduğu kabul ediyoruz. Bu durumda dışarıya herhangi bir ısı kaybı olmadığı
kabul edilmektedir. Gerçek hesaplamalarda dışarıya kaçan ısı enerjisi de analizin çıkanlar bölümünde yer
alacaktır. Yanma işleminin verimli olması için içeri giren hava ve yakıt belirli bir debide yanma odasına
verilmektedir. Yanma odası içerisindeki yanma verimi % 100 olarak kabul edilmektedir; diğer bir deyişle
sürtünme kayıpları ihmal edilmektedir. Yanma odasına giren ve çıkan gazın özgül ısı değerini (Cp) sabit
kabul edilir. Gerçek hesaplamalarda çıkan gazın enerjisi hesaplanırken özgül ısı değerinin (Cp) sıcaklığa
bağlı fonksiyonu dikkate alınarak oluşturulan ifadeler kullanılır. Yanma odası, sürekli akışlı sürekli
açık(SASA) sistem olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla, kütle birikmesi ya da azalması söz konusu değildir.
Sonuç olarak giren toplam enerjiler ile çıkan toplam enerjiler arasındaki fark sıfır olmaktadır. Bu durum
daha önce Eşitlik 5.6’da gösterilmiştir. Gerçek yanma analizlerinde, yakıtın debisi de göz önüne
alınmaktadır. Bu durumda gerçek hesaplamalarda yanma odası çıkışında, egzoz gazının kütlesi havanın
kütlesi ile yakıtın kütlesinin toplamı olarak dikkate alınmaktadır.
.

.

.

m hava + m yakıt = m gaz

(5.12)

Yanma odasına giren yakıtın debisi havanın debisinin yanında önemsenecek derecede düşük olduğu için
pratik hesaplamalarda yakıtın debisi ihmal edilebilmektedir. Bu durumda çıkan gazın debisi, giren
havanın debisine eşit alınmaktadır.
.

.

m hava ≅ m gaz

(5.13)

Şekil 5.7’de yanma odası için kontrol hacmi çizilmiş ve bu kontrol hacmi üzerinde giren ve çıkan
.

enerjiler gösterilmiştir. Şekil 5.7’den görüldüğü gibi, yanma odasının kontrol hacmine yakıt

Q yakıt ener-

.

jisi ile girmekte, diğer yandan hava m hava .h2 (E2) enerjisi ile girmektedir.
Yanma
odası
çıkışı
egzoz
havası
𝑚  ̇hava.h3
(E3)
enerjisi
ile
çıkmaktadır.
Yanma odasında enerji analizi yapılırken de termodinamiğin birinci yasası, enerjinin korunduğunu
belirttiğinden çıkan gazların enerjisi, giren yakıt ve havanın enerjileri toplamına eşit olacaktır. Bu
noktalar dikkate alındığında korunumu ifadesi kullanılarak enerji analizi şöyle yapılabilir:
.

.

mhava .h2 + Q yakıt -𝑚hava.h3= 0

(5.14)

E2 ve E3 için enerji değerleri yerine yazılıp Eşitlik 5.14’ten Qyakıt’ı çekersek şu ifadeye ulaşırız.
𝑄 yakıt= 𝑚 hava .  (h3-h2)

(5.15)

Bir gaz türbinli motorun yanma odasına hava 20 kg/s debiyle girmektedir. Havanın yanma odası
girişindeki sıcaklığı 610 K ve yanma sonu ürünlerinin çıkıştaki sıcaklığı ise 1340 K olarak verilmektedir.
Bu verilere göre yanma yakıtın odasına verdiği enerjiyi hesaplayınız.
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Aşağıdaki Çizelge 5.1’de belirli sıcaklıklara denk gelen entalpi değerleri görülmektedir.
Çizelge 5.1: Belirli Sıcaklıklar İçin Entalpi Değerleri

T (K)
540
560
580
590
600

h(kJ/kg)
544.35
565.17
586.04
596.52
607.02

T (K)
610
620
640
660
680

h(kJ/kg)
617,53
628.07
649.22
670.47
691.82

T (K)
700
720
740
760
800

h(kJ/kg)
713.27
734.82
756.44
778.18
821.95

T (K)
820
900
960
1000
1300

h(kJ/kg)
843.98
932.93
1000.55
1046.04
1395.97

T (K)
1320
1340
1360
1380
1400

h(kJ/kg)
1419.76
1443.60
1467.49
1491.44
1515.42

Çizelge 5.1’e bakarak 610 K sıcaklığı için entalpi değeri 617.53 kJ/kg; 1340K için entalpi değeri
1443,60 kJ/kg olarak okunur.
Eşitlik 5.15 kullanılarak: 𝑄 yakıt =(20 𝑘𝑔 𝑠).(1443,6-617,53)  𝑘𝐽 𝑘𝑔 è 𝑄 yakıt = 16521,4 𝑘𝐽 𝑠
Bu çalışmada enerji hesaplamalarında sıkça kullanılan çizelge kullanımını da öğrenmiş olduk.
Bu sonuçlara göre yanma odası için enerji analizi grafik olarak Şekil 5.8’deki gibi gösterilebilir.

Şekil 5.8: Yanma Odası İçin Enerji Analizi

Bir gaz türbinli motorun yanma odasına hava 20 kg/s debiyle girmektedir. Havanın yanma odası
girişindeki sıcaklığı 620 K ve yanma sonu ürünlerinin çıkıştaki sıcaklığı ise 1380 K olarak verilmektedir.
Yanma odasındaki havanın ortalama sıcaklık için ortalama özgül ısı değeri Cp 1,142 kJ/kg.K olarak
verilmektedir Bu verilere göre yanma yakıtın odasına verdiği enerjiyi hesaplayınız.
Kompresörde entalpi farkının özgül ısı ile sıcaklıklarının farkının çarpımına eşit olduğunu
öğrenmiştik. Eşitlik 5.11’i yeniden yazarsak
𝑄 yakıt=𝑚. Cp.(T3-T2)
Verilen değerlerini yerine yazarsak;
𝑄 yakıt =( 20 𝑘𝑔 𝑠). (1,142 kJ/kg.K).(1380-620)K è   𝑄 yakıt=17358.4 𝑘𝐽 𝑠
Bir gaz türbinli motorun yanma odası girişindeki sıcaklık 590 K, yanma odası çıkışındaki sıcaklık
1300 K olarak ölçülmüştür. Yakıtın yanma odasına verdiği enerji 12000 kJ/s ise yanma odasına giren
havanın debisini bulunuz.
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Bizden istenilen havanın debisi olduğundan Eşitlik 5.15’ten debiyi çekelim:

Çizelge 5.1’e bakarak 590 K sıcaklığı için entalpi değeri 596,52 kJ/kg, 1300K için entalpi değeri
1395,97 kJ/kg olarak okunur.
Bu değerler yerine yukarıdaki eşitlikte yerine koyarsak:

𝑚 hava=

!"###
!"#$,!"!!"#,!"

𝑚 hava ≅ 15 𝑘𝑔 𝑠

Bir gaz türbinli motorun yanma odasına hava 15 kg/s debiyle
girmektedir. Havanın yanma odası girişindeki sıcaklığı 600 K ve yanma sonu ürünlerinin
çıkıştaki entalpisi ise 1400 kJ/kg olarak verilmektedir. Bu verilere göre yanma yakıtın
odasına verdiği enerjiyi hesaplayınız.

Bir gaz türbinli motorun yanma odasına hava 18 kg/s debiyle
girmektedir. Havanın yanma odası girişindeki sıcaklığı 640 K ve yanma sonu ürünlerinin
çıkıştaki sıcaklığı ise 1360 K olarak verilmektedir. Yanma odasındaki havanın ortalama
sıcaklık için ortalama özgül ısı değeri Cp 1,142 kJ/kg.K olarak verilmektedir Bu verilere
göre yanma yakıtın odasına verdiği enerjiyi hesaplayınız.

Türbin İçin Enerji Analizi
Türbin, içerisine giren bir akışkanın yüksek ısı enerjisini işe çevirmek için sanayide yaygın olarak
kullanılan bir ünitedir. Burada türbin için enerji analizi çalışması ve buna ilişin örnek verilecektir. Gaz
türbini için analize başlarken, gaz türbini için bir kontrol hacmi çizilir, üzerinde giren ve çıkan enerjiler
Şekil 5.9’daki gibi gösterilir. Şekil 5.9’dan görüldüğü gibi 3 noktasından E3 enerjisi ile giren hava 4
noktasında basıncı azalmış hacmi artmış olarak E4 enerji ile çıkmaktadır. Bu arada türbinin çalışması
sonucu Wtürbin işi oluşmaktadır.

Şekil 5.9: Türbin İçin Giren ve Çıkan Enerjiler

Türbinde enerji analizi yapılırken aşağıdaki kabuller göz önüne alınmaktadır:
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Türbin sürekli akışlı sürekli açık(SASA) sistemle çalışmaktadır. Sürtünme kayıpları ihmal
edilmektedir. Türbinin yüzeyinden ısı alış-verişi olmadığı kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle sistemin
adyabatik olduğu kabul edilmektedir. Türbine giren ve çıkan gazın özgül ısı değerini (Cp) sabit kabul
edilir.
Şekil 5.9 incelendiğinde kontrol hacmi üzerinde giren ve çıkan enerjilerin işaretlendiği görülür. Türbine
E3 enerjisi girmekte, E4 enerjisi çıkmaktadır, bunların karşılığı türbin Wtürbin işi yapmaktadır. Diğer bir
deyişle, E3 giren enerji, E4 enerjisi ile Wtürbin işinin toplamı kadardır. Türbine giren akışkan, sıcaklık,
basınç ve debi özelliklerine bağlı olarak E3 enerjisi ile girmektedir. Giren hava bünyesinde entalpi, kinetik
enerji ve potansiyel enerjiyi bulundurmaktadır (h3+1/2V32+gz3). Çıkan akışkan da sıcaklık, basınç ve debi
özelliklerine bağlı olarak E4 enerjisi ile çıkmaktadır. Çıkan hava ise bünyesinde entalpi, kinetik enerji ve
2
potansiyel enerjiyi bulundurmaktadır (h4+1/2V4 +gz4).
Türbinde enerji analizi yapılırken termodinamiğin birinci yasası, enerjinin korunumu yasası türbine
uygulanırsa şu eşitlikler elde edilir:
.
.
⎛
⎞
⎛
⎞
− ⎜ ∑ E çıkan ⎟
=0
⎜ ∑ E giren ⎟
⎝
⎠türbin ⎝
⎠türbin

Türbinde giren enerji
şekilde yazılabilir:

.

(5.16)

.

.

E 3 , çıkan enerjiler ise E 4 ve W türbin olmaktadır. Bu durumda 5.16 Eşitliği şu

.
⎛. ⎞ ⎛ .
⎞
⎜ E 3 ⎟ − ⎜ E 4 + W türbin ⎟ = 0
⎝ ⎠ ⎝
⎠

Eşitlik 5.17’deki

.

(5.17)

.

E 3 ve E 4 sırasıyla şu şekilde yazılabilir:
.
.
1 2
⎛
⎞
E 4 = mhava ⎜ h4 + V 4 + gz4 ⎟
2
⎝
⎠

.
.
1 2
⎛
⎞
E 3 = m hava ⎜ h3 + V 3 + gz3 ⎟ ,
2
⎝
⎠

(5.18)

Eşitlik 5.18’teki debiler, kütle korunumdan dolayı aslında yanma odasından çıkan gazın da debisidir.
Ayrıca bu eşitliklerdeki potansiyel ve kinetik enerjilerdeki değişimler ihmal edilirse Eşitlik 5.18 şu
şekilde yazılabilir:
.

.

E 3 = mhava .h3

.

,

.

E 4 = mhava .h4

Eşitlik 5.19, Eşitlik 5.17’de yerine konulursa ve

(5.19)
.

W türbin işi çekilirse,

.
.
⎛ .
⎞
m hava .h3 − ⎜ m hava .h4 + W türbin ⎟ = 0
⎝
⎠

.

.

.

.

.

W türbin = mhava .h3 − mhava .h4

W türbin = mhava ( h3 − h4 )

(5.20)

eşitliği yazılabilecektir. Türbin giriş ve çıkışındaki gazın özgül ısı değeri sabit kabul edildiğinden, Eşitlik
5.20 şu şekilde yazılabilir:
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.

.

W türbin = mhava .c p (T3 − T4 ) .

(5.21)

Bu durumda türbinden alınan işin, türbin girişi ile türbin çıkışı arasındaki entalpi ya da sıcaklık
farkına bağlı olduğu söylenebilecektir.
Bir türbine hava 20 kg/s debiyle girmektedir. Türbine giren havanın sıcaklığı 1320 K, türbinden çıkan
gazın sıcaklığı ise 620 K’dir. Bu verilere göre türbin için enerji analizi yaparak bu analizi şematik olarak
gösterip, türbinden alınan işi hesaplayınız.
Çizelge 5.1’den 1320 K için entalpi değeri 1419,76 kJ/kg ve 620 K için entalpi değeri 628,07’dir.
Bulduğumuz entalpi ve verilen debi değerlerini kullanılarak, türbin için giren enerji

.

E 3 ve çıkan enerji

.

E 4 sırasıyla aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
.

.

.

.

.

E 3 = mhava .h3 E 3 =(20 𝑘𝑔
E 4 = mhava .h4

𝑠).(1419,76 𝑘𝐽 𝑘𝑔)=28395,2 𝑘𝐽 𝑠

.

E 4 =(20 𝑘𝑔 𝑠).(628,07 𝑘𝐽 𝑘𝑔)=12561,4 𝑘𝐽 𝑠

Eşitlik 5.17’yi kullanılarak, buradan

.

W türbin işi aşağıdaki şekilde hesaplanır.

𝑊 türbin= 28395,2 𝑘𝐽 𝑠 -12561,4 𝑘𝐽 𝑠 =15833.8 𝑘𝐽 𝑠
Bu verilere göre türbin için enerji analizi grafik olarak basitçe aşağıda verilen şekildeki gibi gösterilebilir.

Şekil 5.10: Türbin İçin Enerji Analizi

Bir türbine, yanma odasından çıkan gaz 1200 K sıcaklığında girmektedir. Türbin çıkışındaki gazın
sıcaklığı ise 600 K’dir. Türbine giren gazın debisi 15 kg/s olarak verilmektedir. Hava için ortalama
sıcaklık için ortalama özgül ısı değeri Cp 1,121 kJ/kg.K olarak verilmektedir. Bu verilere göre türbin için
enerji analizi yaparak türbinden alınan işi hesaplayınız.
Eşitlik 5.21’i kullanarak:
𝑊 türbin=(15 𝑘𝑔 𝑠).(1,121) kJ/kg.K(1200-600)K è 𝑊 türbin= 10089 𝑘𝐽 𝑠
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Bir türbine hava 15 kg/s debiyle girmektedir. Türbine giren havanın
sıcaklığı 1300 K, türbinden çıkan gazın sıcaklığı ise 580 K’dir. Bu verilere göre türbin için
enerji analizi yaparak türbinden alınan işi hesaplayınız.

Bir türbine, yanma odasından çıkan gaz 1260 K sıcaklığında
girmektedir. Türbin çıkışındaki gazın sıcaklığı ise 540 K’dir. Türbine giren gazın debisi 18
kg/s olarak verilmektedir. Hava için ortalama sıcaklık için ortalama özgül ısı değeri Cp
1,121 kJ/kg.K olarak verilmektedir. Bu verilere göre türbin için enerji analizi yaparak
türbinden alınan işi hesaplayınız.

Gaz Türbini Tesisleri İçin Enerji Analizi
Gaz türbini tesisi kompresör, yanma odası ve türbin üçlüsünden oluşur. Gaz türbini çevrimi için enerji
analizi yapılırken, çevrimin tesis şeması için kontrol hacmi çizilir. Şekil 5.11’de gaz türbini çevrimine ait
kontrol hacmi görülmektedir.

Şekil 5.11: Gaz Türbini Çevrimi İçin Giren ve Çıkan Enerji
.

Şekil 5.11'den görüldüğü gibi türbine E 1 enerjisi ile dışarıdan alınan hava girmektedir. 1 noktasında
hava, kompresöre girmekte, 2 noktasında çıkmaktadır. Kompresördeki sıkıştırma işlemi için kompresöre
.

.

W komp işi verilmektedir. 2 noktasında kompresörden çıkan hava yanma odasına girmekte burada Q yakıt
enerjisini aldıktan sonra 3 noktasında yanma odasından çıkmaktadır. 3 noktasında türbine giren gaz, 4
noktasında

.

.

.

E 4 enerjisi ile birlikte dışarı atılırken W türbin işini vermektedir. Türbinden alınan W türbin
.

işinin bir kısmı ( W komp kadarlık kısım) kompresörü çalıştırmak için kullanılmakta, arada kalan fark net
iş olarak tanımlanmakta ve

.

W net simgesi ile gösterilmektedir.

Bu sistem için enerji analizi yapılırken termodinamiğin birinci yasası uygulanacaktır. Sürekli akışlı
sürekli açık sistem(SASA) olduğundan, sisteme giren enerjilerin toplamı, sistemden çıkan enerjilerin
toplamına eşitlenecektir. Diğer bir deyişle sisteme giren enerjiler ile çıkan enerjiler arasındaki fark sıfır
olacaktır. Bu açıklamayla birlikte Şekil 5.11’de verilen kontrol hacmi incelenerek aşağıdaki ifade
yazılabilir:
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.
.
⎛
⎞ ⎛
⎞
⎜ ∑ E giren ⎟ − ⎜ ∑ E çıkan ⎟ = 0
⎝
⎠ ⎝
⎠

(5.22)

.
.
.
⎛ .
⎞ ⎛ .
⎞
E
+
W
+
Q
−
W
+
E
1
komp
türbin
⎜
4⎟=0
yakıt ⎟ ⎜
⎝
⎠ ⎝
⎠

(5.23)

.

.

Bu ifadedeki E 1 giren havanın enerjisini göstermekte olup, Eşitlik 5.8 olarak verilmişti. E 4 ise
türbinden atılan iş görmüş gazın enerjisi olup Eşitlik 5.18’da verilmişti. İş görmüş gaz, barındırdığı
enerjisinin tamamını ya da bir kısmını kaybetmiş, bir başka enerji türüne dönüştürmüş gazdır. Daha önce
belirtildiği gibi Eşitlik 5.8 ve 5.18’deki potansiyel enerji ve kinetik enerji ifadeleri ihmal edilirse
.

.

.

.

.

E1 ve

.

E 4 Eşitlik 5.9 ( E1 = mhava .h1 ) ve Eşitlik 5.19’da ( E 4 = mhava .h4 ) gösterildiği şekle döner.
Bu düzenlemelerden sonra Eşitlik 5.23 şu şekilde yazılır:
.
.
.
⎛ .
⎞ ⎛ .
⎞
m
.
h
+
W
+
Q
−
W
+
m
hava
komp
türbin
hava .h4 ⎟ = 0
⎜
1
yakıt ⎟ ⎜
⎝
⎠ ⎝
⎠

(5.24)

Bu ifadeden yararlanılarak gaz türbinli motor için enerji analizi diyagramı aşağıdaki şekildeki gibi
oluşturulur.

Şekil 5.12: Gaz Türbin Çevrimi İçin Enerji Analiz Diyagramı
.

.

Şekil 5.12 incelendiğinde;

.

.

Q yakıt , E1 ve W komp sisteme

giren enerjilerdir.

.

W türbin ve E 4 ise

.

sistemden çıkan enerjilerdir. W türbin enerjisinin bir kısmının kompresörü çalıştırmak için harcanır. Türbin
.

ve kompresör işleri arasındaki fark W net olarak gösterilmekte olup, sistemden elde edilen yararlı iştir.
Sisteme giren ve sistemden çıkan enerji noktalarının tespit edip bunları değerlendirmek için enerji analizi
yaparız. Bu amaçla enerji analizi diyagramına bakarak şu sorular sorulabilir:
Her üniteye giren ve çıkan enerjiler ne kadardır? Her bir ünite daha verimli çalıştırılabilir mi? Dışarıya
atılan enerjiden başka amaçlarla yararlanılabilir mi?
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Örnek olarak Şekil 5.12’de verilmiş enerji analizi diyagramına bakarak şu soruları sorabiliriz.
.

E 4 enerjisi azaltılabilir mi? Bu amaçla türbin kademeleri artırılarak türbinden elde edilen

Dışarıya atılan

.

iş artırılıp dışarıya atılan enerji azaltılabilir mi? Dışarıya atılan E 4 enerjisi tekrar kullanılabilir mi? Atılan
gazın enerjisi ile ikinci bir türbin çalıştırılabilir mi? Atılan gazın enerjisinden bir atık ısı kazanında
yararlanılabilir mi?
Bir gaz türbininin her elemanı için yapılan enerji analizi çalışmalarında kullanılan enerjinin korunumu
ifadeleri Çizelge 5.2’de topluca verilmiştir.
Çizelge 5.2: Gaz Türbini Elemanları İçin Enerjinin Korunumu

Türbin işi ile kompresör işinin arasındaki fark net iş olarak tanımlanmakta ve
gösterilmektedir. Buna göre net iş
.

.

.

W net olarak

.

W net ,

.

W net = W türbin − W komp

(5.25)

olarak gösterilebilir. Gaz türbini çevriminin verimi ise, yanma odasında verilen yakıtın ne kadarının net
işe çevrildiğinin bir göstergesidir. Buna göre gaz türbini çevriminin verimi:
.

η=

W net

(5.26)

.

Q yakıt
eşitliği ile gösterilebilir.
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Bir gaz türbini santrali için aşağıdaki değerler verilmektedir.
Kompresöre havanın giriş sıcaklığı

: 290 K

Kompresörden çıkış sıcaklığı

: 550 K

Yanma odasından çıkış sıcaklığı

: 1400 K

Türbin çıkış sıcaklığı

: 780 K

Hava debisi

: 25 kg/s

Bu verilere göre gaz türbini santralinin enerji analizi diyagramını çiziniz. Sistem verimini
hesaplayınız.
Gaz türbini çevrimini sırasıyla kompresör, yanma odası ve türbin olarak ele alalım. İlk olarak sıcaklık
değerleri verilen noktaların sıcaklık değerlerine göre entalpi değerleri bölüm Çizelge 5.3’ten okunmalıdır.
Çizelge 5.3: Örnek 5’e Ait Sıcaklık ve Entalpi Değerleri

Sıcaklık (K)

Entalpi (kJ/kg)

1

290

290,16

2

550

555,74

3

1400

1515,42

4

780

800,03

Eşitlik 5.10 kullanılarak kompresöre verilen iş aşağıdaki gibi hesaplanır:

Yanma odasının enerji analizi yapılırken, yakıtın verdiği enerji Eşitlik 5.15 kullanılarak hesaplanır.
.

.

.

.

.

Q yakıt = m hava .h3 − mhava .h2 → Q yakıt = m hava ( h3 − h2 )
.

Q yakıt = 25 kg s (1515, 42 kJ kg − 555, 74 kJ kg )
.

Q yakıt = 23992 kJ s
Gaz türbininden elde edilen işi hesaplamak için Eşitlik 5.20'den yararlanırsak;
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Bir sistemin verimi Eşitlik 5.26 ile bulunur. Bunun için önce net işin hesaplanması gerekir.

Böylece çevrimdeki tüm üniteler için ayrı ayrı hesaplamalar yaparak, bir gaz türbini sisteminin enerji
analizini yapmış ve sistemin verimini hesaplamış olduk.
Bir gaz türbini çevrimi prensibine göre çalışmakta olan bir güç santralinde, kompresörün birim
zamanda 3800 kJ/s iş tükettiği ve türbin tarafından ise birim zamanda 8700 kJ/s iş üretildiği
belirlenmiştir. Santralin yanma odasında yakıttan birim zamanda 12250 kJ/s enerji sağlandığı göz önüne
alınırsa, bu güç santralinin verimini hesaplayınız.
.

η=

W net
.

𝑄 yakıt =12250 kJ/s olarak verilmiştir. Verimi hesaplamak için 𝑊 net ' i bulmak gerekiyor.

Q yakıt
.

.

.

W net = W türbin − W komp

𝑊 net= (8700-3800) kJ/s

η=4900  𝑘𝐽/𝑠 12250  𝑘𝐽/𝑠 è

è 𝑊 net =4900 kJ/s

η=0,40= %40 verim

Bir gaz türbini çevriminin verimi % 55 olarak verilmiştir. Yanma
odasına yakıtın verdiği verdiği ısı 21864 kJ/s'dir. Kompresörün yaptığı iş 7136 kJ/s olarak
verilmiştır. Türbinin yaptığı işi bulunuz.

Lüle ve Yayıcılar İçin Enerji Analizi
Lüle içersine giren bir akışkanın hızını artırarak basıncını düşüren, yayıcı ise içerisine giren akışkanın
hızını düşürerek basıncını artıran sistemlerdir. Lüle ve yayıcılar için enerji analizine başlarken, sistemin
etrafına bir kontrol hacmi çizilir. Sistem üzerinde giren ve çıkan enerjiler Şekil 5.13 ’teki gibi gösterilir.
Lüle ve yayıcılar için enerji analizleri eşdeğer olduğundan burada örnek bir lüle için enerji analizi
yapılacaktır Şekil 5.13’den görüldüğü gibi 1 noktasından 𝐸 1 enerjisi ile giren hava 2 noktasında hızı
artmış basıncı azalmış olarak 𝐸 2 enerji ile çıkmaktadır. Bu arada sistemden çevreye 𝑄  kadar ısı geçişi
olmaktadır.
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Şekil 5.13: Lüle ve Yayıcı İçin Giren ve Çıkan Enerjiler

Lüle için enerji analizi yapılırken aşağıdaki kabuller göz önüne alınmaktadır:
Lüle sürekli akışlı sürekli açık(SASA) sistemle çalışmaktadır. Lülede herhangi bir iş etkileşimi
yoktur. Lülede potansiyel enerji değişimi ihmal edilmektedir.
Şekil 5.13 incelendiğinde kontrol hacmi üzerinde giren ve çıkan enerjilerin işaretlendiği görülür.
Lüleye E1 enerjisi girmekte, çevreye Q ısısı verilmekte ve lüleden E2 enerjisi çıkmaktadır. Diğer bir
deyişle, E1 giren enerji, Q ısısı ile E2 enerjisinin toplamı kadardır.
Lülede enerji analizi yapmak için termodinamiğin birinci yasası, enerji korunumu ifadesini yazarsak
aşağıdaki eşitlikleri elde ederiz:

(5.27)
(5.28)
Eşitlik 5.28'de ki E1 ve E2 enerjilerinin, entalpi, kinetik enerji ve potansiyel enerji toplamlarından
oluştuğu için E1 ve E2 enerjileri aşağıdaki şekilde yazılabilir:
.
.
1 2
⎛
⎞
E1 = m hava ⎜ h1 + V 1 + gz1 ⎟
2
⎝
⎠

,

.
.
1 2
⎛
⎞
E 2 = mhava ⎜ h2 + V 2 + gz2 ⎟
2
⎝
⎠

(5.29)

Eşitlik 5.29'de potansiyel enerji ihmal edilirse E1 ve E2 enerjileri aşağıdaki şekilde yazılabilir:
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Bir lüleye 3,5 kg/s debiyle 610 K sıcaklığında 45 m/s hızında hava girmektedir. Lüleden dışarıya
birim zamanda 14000 kJ/s ısı geçişi olmaktadır. Havanın çıkıştaki sıcaklığı 600 K olduğuna göre havanın
çıkıştaki hızı ne kadardır?
Çizelge 5.1’e bakarak 610 K sıcaklığı için entalpi değeri 617,53 kJ/kg, 580K için entalpi değeri
586,04 kJ/kg olarak okunur.
Verilen değerler, Eşitlik 5.31'de yerine yazılırsa
!

𝑄 =𝑚  {  h2-h1 + (V22-V12) }
!

!

14000 𝑘𝑗 𝑠= 3,5 𝑘𝑔 𝑠{586,04-617,53 + (V22-452) } è V2=77,82 m/s bulunur.
!

Bir lüleye 6 kg/s debiyle 700 K sıcaklığında 50 m/s hızında hava
girmektedir. Havanın çıkıştaki sıcaklığı 680 K ve hızı 65 m/s olduğuna göre, lüleden
çevreye geçen birim ısı miktarı ne kadardır?

Vana İçin Enerji Analizi
Vana veya kısılma vanası, akış kesitini azaltarak akışkanın basıncını düşüren ünite olup sanayide yaygın
kullanım alanına sahip sistem ünitesidir. Türbinden farkı, basınç düşmesine karşın herhangi bir iş
yapılmamasıdır. Burada vana için enerji analizi yapılırken vananın etrafına bir kontrol hacmi çizilir.
Sistem üzerinde giren ve çıkan enerjiler Şekil 5.14’deki gibi gösterilir. Şekil 5.14’den görüldüğü gibi 1
noktasından E1 enerjisi ile giren hava 2 noktasında basıncı azalmış olarak E2 enerji ile çıkmaktadır.

Şekil 5.14: Vana İçin Giren ve Çıkan Enerjiler

Vanalar için enerji analizi yapılırken aşağıdaki kabuller göz önüne alınmaktadır:
Vana sürekli akışlı sürekli açık (SASA) sistemle çalışmaktadır. Sürtünme kayıpları ihmal edilmektedir.
Vananın yüzeyinden ısı alış-verişi olmadığı kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle sistemin adyabatik
olduğu kabul edilmektedir. Vanada herhangi bir iş etkileşimi yoktur. Kinetik ve potansiyel enerjilerindeki
değişimler ihmal edilir. Vana için bir diğer kabul de havanın ideal gaz olduğudur.
Vana için enerji analizi yapılırken de termodinamiğin birinci yasası, enerjinin korunumu olup göz
önüne aldığımız sistemlerde bir anlamda enerji bilanço hesabı yapmayı gerekmektedir. Bu duruma göre
vana için enerjinin korunumu ifadesi şu şekilde yazılabilir:

(5.32)
E1 giren enerji ve E2 çıkan enerjilerinin, entalpi, kinetik enerji ve potansiyel enerji toplamlarından
oluştuğu dikkate alınırsa E1 ve E2 enerjileri aşağıdaki şekilde yazılabilir:
.

.
.
1 2
⎛
⎞
E1 = m hava ⎜ h1 + V 1 + gz1 ⎟
2
⎝
⎠

.
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⎛
⎝

, E 2 = m hava ⎜ h2 +

	
  

1 2
⎞
+ gz2 ⎟
V
2
2
⎠

(5.33)

Eşitlik 5.33'de potansiyel enerji ve kinetik enerjilerdeki değişim ihmal edilirse E1 ve E2 enerjileri
aşağıdaki şekilde yazılabilir:
.

.

.

E 2 = mhava .h2

,

.

E 2 = mhava .h2 	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
   (5.34)

Eşitlik 5.34, Eşitlik 5.32’de yerine yazılırsa şu sonuca ulaşılır.	
  
h1=h2
Vana için enerji analizi yapıldığında giriş ve çıkıştaki entalpi değerleri eşit olduğu görülür.

(5.35)

Pompa İçin Enerji Analizi
Pompa güç harcayarak bir akışkanın devrede dolaştırılması işleminde kullanılır. Burada örnek olarak ele
alacağımız pompa, bir sistemde suyun dolaştırılması için kullanılan bir pompadır. Bu pompaya giren ve
çıkan enerjiler, Şekil 5.15’teki kontrol hacminde verilmiştir.

Şekil 5.15: Pompa İçin Giren ve Çıkan Enerjiler

Pompada enerji analizi yapılırken aşağıdaki kabuller göz önüne alınmaktadır:
Pompa sürekli akışlı sürekli açık (SASA) sistemle çalışmaktadır. Pompada dolaşan akışkanın
sıkıştırılamaz olduğu kabul edilmektedir.
Şekil 5.15'te pompa için çizilen kontrol hacmi incelenirse, pompaya giren ve çıkan enerjiler şu şekilde
açıklanabilir: Pompaya giren soğuk suyun enerjisi
çıkan sıcak suyun enerjisi

.

E 3 ile gösterilmektedir. Sitemde ısıtılıp pompadan

.

E 4 ile gösterilmektedir. Pompada suyun dolaşması için pompaya verilen iş

.

W pompa

ile gösterilmektedir.

Pompada kütlenin korunumu yasası ile kütle dengesi yazılırsa aşağıdaki ifade elde edilir:
.

.

msu ,3 − msu ,4 = 0

(5.36)

Pompada enerji analizi yapmak için termodinamiğin birinci yasası, enerji korunumu ifadesini
yazarsak aşağıdaki eşitlikleri elde ederiz:
.
.
⎛
⎞
⎛
⎞
E
−
E
=0
giren
⎜∑
⎟
⎜ ∑ çıkan ⎟
⎝
⎠ pompa ⎝
⎠ pompa
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(5.37)

.
⎛ .
⎞ .
⎜ E 3 + W pompa ⎟ − E 4 = 0
⎝
⎠

(5.38)

.
⎛ .
⎞ .
⎜ m su ,3 .h3 + W pompa ⎟ − m su ,4 .h4 = 0
⎝
⎠

(5.39)

(5.40)
Pompa için enerji analizi yaptığımızda, pompaya verilen işin, sisteme giren ve çıkan akışkanın entalpi
farkına bağlı olduğu sonucuna ulaştık.
Bir sistemde dolaşan suyun debisi 30 kg/s’dir. Sistemde suyun dolaşımı bir pompa ile
gerçekleştirilmektedir. Suyun pompa girişindeki entalpi değeri 482,49 kJ/kg ve pompa çıkışındaki entalpi
değeri ise 724,04 kJ/kg'dır. Bu verilere göre pompaya birim zamanda verilmesi gereken iş ne kadardır?
Pompaya birim zamanda verilmesi gereken işi Eşitlik 5.40'ta elde etmiştik.
𝑊 pompa=(30 𝑘𝑔 𝑠).(724,04-482,49) kJ/kg è 𝑊 pompa= 7246,5 𝑘𝐽 𝑠

Bir sisteminde dolaşan suyun debisi 25 kg/s’dir. Sistemde suyun
dolaşımı bir pompa ile gerçekleştirilmektedir. Suyun pompa girişindeki entalpi değeri
418,62 kJ/kg’dır. Pompaya birim zamanda verilen iş 24000 kJ/s ise pompa çıkışındaki
suyun entalpisini bulunuz.

Yoğuşturucu İçin Enerji Analizi
Yoğuşturucu veya kondenser kompresörden veya türbinden gelen yüksek basınçlı akışkanı içerisinde
dolaştırıp dışarıya ısı vermesini sağlayarak soğutma yapan sistem ünitesidir. Yoğuşturucu için enerji
analizi yapılırken yoğuşturucunun etrafına bir kontrol hacmi çizilir; üzerinde giren ve çıkan enerjiler
Şekil 5.16’daki gibi gösterilir. Şekil 5.16’dan görüldüğü gibi 1 noktasından E1 enerjisi ile giren hava 2
noktasında entalpisi azalmış olarak E2 enerji ile çıkmaktadır.

Şekil 5.16. Yoğuşturucu İçin Giren ve Çıkan Enerjiler

Yoğuşturucu için enerji analizi yapılırken aşağıdaki kabuller göz önüne alınmaktadır:
Yoğuşturucu sürekli akışlı sürekli açık (SASA) sistemle çalışmaktadır. Sürtünme kayıpları ihmal
edilmektedir. Yoğuşturucuda herhangi bir iş yapılmaz. Kinetik ve potansiyel enerjideki değişimler ihmal
edilir.
Şekil 5.16 incelendiğinde kontrol hacmi üzerinde giren ve çıkan enerjilerin işaretlendiği görülür.
Yoğuşturucuya E1 enerjisi girmekte, E2 enerjisi çıkmaktadır. Bu işlem sırasında yoğuşturucudan çevreye
Qçevre ısısı çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, E1 giren enerji, Qçevre ısısı ile E2 enerjisinin toplamı kadardır.
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Yoğuşturucu için enerji analizi yapılırken de termodinamiğin birinci yasası, enerjinin korunumu olup
göz önüne aldığımız sistemlerde bir anlamda enerji bilanço hesabı yapmayı gerekmektedir. Bu duruma
göre; yoğuşturucu için enerjinin korunumu ifadesi şu şekilde yazılabilir:

(5.41)
(𝐸 1)+  𝑄 çevre-(𝐸 2)=0

(5.42)

Eşitlik 5.41'deki E1 ve E2 enerjilerinin, entalpi, kinetik enerji ve potansiyel enerji toplamlarından
oluştuğu dikkate alınırsa E1 ve E2 enerjileri aşağıdaki şekilde yazılabilir:
.
.
1 2
⎛
⎞
E1 = m hava ⎜ h1 + V 1 + gz1 ⎟
2
⎝
⎠

.
.
1 2
⎛
⎞
E 2 = mhava ⎜ h2 + V 2 + gz2 ⎟
2
⎝
⎠
,

(5.43)

Eşitlik 5.42'de potansiyel enerji ve kinetik enerjilerdeki değişimler ihmal edilirse E1 ve E2 enerjileri
aşağıdaki şekilde yazılabilir:
.

.

E1 = mhava .h1

.

,

.

E 2 = mhava .h2

(5.44)

Eşitlik 5.44, Eşitlik 5.42’de yerine yazılıp Qçevre ısısı çekilirse,
𝑄 çevre =𝑚(h2-h1 )

(5.45)

Yaptığımız enerji analizi sonucuna göre, yoğuşturucudan çevreye verilen ısı miktarı giren ve çıkan
akışkanın entalpi farkına bağlı olmaktadır.
Bir yoğuşturucuya 15 kg/s debiyle entalpisi 340,42 kJ/kg olan su buharı girmektedir. Buhar burada
yoğunlaştıktan sonra 250,05 kJ/kg entalpide çıkmaktadır. Yoğuşturucudan çevreden geçen birim ısı
miktarını hesaplayınız.
Eşitlik 5.45'te verilenleri yerine koyarsak:
𝑄 çevre= 15 𝑘𝑔 𝑠.( 250,05-340,42)𝑘𝐽 𝑘𝑔 è 𝑄 çevre= -1355,55 𝑘𝐽 𝑠
Burada –işaret sistemin ısı kaybına uğradığını diğer bir deyişle yoğuşturucudaki ısının sistemden
çevreye geçtiğini gösterir.

Bir yoğuşturucuya 18 kg/s debiyle entalpisi 360,58 kJ/kg olan su
buharı girmektedir. Yoğuşturucudan çevreden geçen birim ısı miktarını 2000 kJ/s ise
yoğuşturucudan çıkan sıvının entalpisini hesaplayınız?

	
  

SERAMİK TESİSLERİNDE EŞANJÖR VE KURUTUCULAR İÇİN
ENERJİ ANALİZİ
Eşanjör İçin Enerji Analizi
Eşanjör, herhangi bir temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan sıvı veya gaz iki akışkanın birbirine
karışmaksızın birinden diğerine ısı transferini sağlayan ünitedir. Eşanjör atık ısıdan yararlanmak üzere
sanayide yaygın kullanılan ünitelerden birisidir. Bu bölümde ele alacağımız örnek eşanjörde bir gaz
türbininden çıkan sıcak gaz soğuyup çıkarken diğer bir taraftan eşanjöre giren soğuk su da ısınmış olarak
çıkmaktadır.
Örnek eşanjör için giren ve çıkan enerjiler Şekil 5.17’deki kontrol hacminde verilmiştir.
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Şekil 5.17: Eşanjör İçin Giren ve Çıkan Enerjiler

Eşanjörde enerji analizi yapılırken aşağıdaki kabuller göz önüne alınmaktadır:
Eşanjör sürekli akışlı sürekli açık (SASA) sistemle çalışmaktadır. Eşanjör adyabatiktir, diğer bir
deyişle eşanjörden çevreye geçen ısı transferi ihmal edilmektedir.
Şekil 5.17'de eşanjör için çizilen kontrol hacmi incelenirse, eşanjöre giren ve çıkan enerjiler şu şekilde
açıklanabilir:
Isıtılmak amacıyla eşanjöre giren soğuk suyun enerjisi

.

E 3 ile gösterilmiştir. Atık sıcak gazın enerjisinden

yararlanılarak eşanjörden ısıtılmış olarak çıkan suyun enerjisi

.

E 4 ile gösterilmiştir. Gaz türbininden

çıkan ve enerjisinden su ısıtma amacıyla yararlanılan sıcak gazın eşanjör girişindeki enerjisi
gösterilmiştir. Enerjisini sıcak suya verdikten sonra dışarıya atılan gazın enerjisi ise

.

E 5 ile

.

E 6 ile gösterilmiştir.

.

Şekil 5.17'den de görüldüğü gibi türbinlerden çıkarak dışarıya atılmakta olan E 5 enerjisine sahip gaz,
eşanjörden geçirilerek enerjisinin bir kısmını suya vererek
verdiği bu enerji ise soğuk su tarafından alınmaktadır.

.

E 6 enerjisiyle dışarıya atılmaktadır. Gazın

.

E 3 enerjisi ile eşanjöre giren soğuk su, atık sıcak

.

gazın enerjisinden yararlanılarak E 4 enerjisiyle kullanılmak üzere ihtiyaç olan tesise gönderilmektedir.
Eşanjör için kütle korunumu yasası kullanılarak kütle dengesi yazılırsa aşağıdaki eşitlikler elde edilir:
.

.

.

.

m gaz ,5 − m gaz ,6 = 0 , m su ,3 − m su ,4 = 0

(5.46)

Eşanjörde enerji analizi yapmak için termodinamiğin birinci yasası, enerji korunumu ifadesini
yazarsak aşağıdaki eşitlikleri elde ederiz:
.
.
⎛
⎞ ⎛
⎞
E
−
E
giren
⎜∑
⎟ ⎜ ∑ çıkan ⎟ = 0
⎝
⎠ ⎝
⎠

(5.47)

.
.
⎛.
⎞ ⎛.
⎞
E
+
E
−
E
+
E
3
5
4
6⎟=0
⎜
⎟ ⎜
⎝
⎠ ⎝
⎠

(5.48)

.
.
⎛ .
⎞ ⎛ .
⎞
m
.
h
+
m
.
h
−
m
.
h
+
m
,3
,5
,4
su
gaz
su
gaz ,6 .h6 ⎟ = 0
⎜
3
5⎟ ⎜
4
⎝
⎠ ⎝
⎠

(5.49)
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Bir eşanjöre, giren sıcak bir gazın havanın sıcaklığı 700 K, debisi 3,5 kg/s'dir. Bu eşanjöre giren
suyun sıcaklığı debisi 1,5 kg/s olup, 300,19 kJ/kg entalpi ile girmekte ve 400,98 kJ/kg eltalpi değerinde
çıkmaktadır. Bu verileri göz önünde bulundurup eşanjör için enerji analizi yaparak havanın eşanjörden
çıkıştaki entalpisini ve sıcaklığını bulunuz.
Çizelge 5.1’den gazın eşanjöre giriş sıcaklığı olan 700 K için eltalpi değeri 713,27 kJ/kg olarak
verilmiştir. Bu aşamada Eşitlik 5.46'da, giriş ve çıkıştaki su kütleleri ile, giriş ve çıkıştaki gaz kütlelerinin
eşit olduğunu gösteren kütle korunumu ifadesinden de yararlanılacaktır. Soruda bulunması istenen entalpi
değeri için, Eşitlik 5.49 kullanılacaktır. Bu eşitlikte sırasıyla aşağıdaki düzenlemeler yapılarak, gazın
eşanjör çıkışındaki entalpi değeri (h6) aşağıdaki şekilde oluşturulur:

Bir eşanjöre giren havanın giriş ve çıkış sıcaklıkları sırasıyla 820 K ve 560 K olarak verilmiştir.
Suyun entalpisi, eşanjör girişinde 167,53 kJ/kg ve eşanjör çıkışında ise 314,03 kJ/kg’dır. Havanın debisi 8
kg/s olduğuna göre eşanjöre giren suyun debisini hesaplayınız.
Çizelge 5.1'den 820 K ve 560 K e denk gelen entalpi değerleri sırasıyla 843,98 kJ/kg ve 565,17
kJ/kg'dır.
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Bir eşanjöre, gaz türbinden giren havanın sıcaklığı 760 K, debisi 6
kg/s'dir. Bu eşanjöre giren suyun debisi 9 kg/s olup 290,16kJ/kg entalpi ile girmekte ve
411,12 kJ/kg entalpi değeri ile çıkmaktadır. Bu veriler ışığında havanın eşanjör çıkışındaki
entalpisini ve sıcaklığını bulunuz.

Bir eşanjöre giren gazın giriş ve çıkış sıcaklıkları sırasıyla 800 K ve
540 K olarak verilmiştir. Suyun entalpisi, eşanjör girişinde 251,18 kJ/kg ve eşanjör
çıkışında ise 356,02 kJ/kg’dır. Gazın debisi 4 kg/s olduğuna göre suyun debisi ne
kadardır?

Kurutucular İçin Enerji Analizi
Seramik sanayide yaygın olarak kullanılan kurutucular, kurutucuya giren seramik çamurunu kurutma
işleminde kullanılır. Kurutuculara giren sıcak gaz, seramik içerisindeki suyu buharlaştırarak buharla
birlikte dışarı atılmaktadır. Kurutucular brülör, kurutucu gövdesi ve egzoz fanı olmak üzere üç ayrı alt
birimden oluşur. Kurutucunun enerji analizini yapmadan önce kurutucunun etrafına bir kontrol hacmi
çizilir. Bu kontrol hacmine giren ve çıkan enerjiler Şekil 5.18’de verilmiştir.

Şekil 5.18: Kurutucuya Giren ve Çıkan Enerjiler

Kurutucu için enerji analizi yapılırken her bir alt birimi bağımsız bir kontrol hacmi gibi ele alıp
incelemek, enerji analizini kolaylaştıracaktır. Bundan dolayı brülör sistemi için enerji analizi, kurutucu
gövdesi için enerji analizi ve egzoz fanı için enerji analizi ayrı ayrı yapılacaktır. Şekil 5.18'den de
görüldüğü üzere kurutucu içerisine iki temel noktadan enerji girişi vardır. Birincisi gaz türbini çıkışından
gelen sıcak gazın enerjisidir. Bu enerjinin kurutma işlemi için yetersiz kalması durumunda brülör
kullanılmaktadır. Brülörde doğalgaz yakılarak sıcak hava elde edilmekte olup elde edilen bu sıcak gaz
kurutma işleminde kullanılmaktadır.

Brülör Sistemi İçin Enerji Analizi
Kurutucunun bir alt birimi olan brülör kurutma işlemi için kurutucuya giren sıcak gazın enerjisi yetersiz
kaldığı zaman devreye girerek kurutma için sıcak hava elde eder. Kurutucunun brülör kısmı için enerji
giriş ve çıkış noktaları Şekil 5.19’da verilmiştir.
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Şekil 5.19: Brülöre Giren ve Çıkan Enerjiler

Şekil 5.19' da brülöre giren ve dış ortamdan alınan yakma havasının enerjisi

.

E1 ile gösterilmiştir.

Gaz türbininden çıkan ve enerjisinden kurutma amacıyla yararlanılan sıcak gazın girişteki enerjisi

.

E 5 ile

.

gösterilmiştir. Brülöre verilen yakıtın ısı enerjisi

Qbrülör

ile gösterilmiştir. Kurutucuya kurutma amacıyla

.

verilen enerji ise E 2 ile gösterilmiştir.
Brülörde
enerji
analizi
yapılırken
aşağıdaki
kabuller
göz
önüne
alınmaktadır:
Brülör sürekli akışlı sürekli açık (SASA) sistemle çalışmaktadır. Brülör adyabatiktir yani brülörden
çevreye olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Brülördeki yanma verimi % 100’dür. Diğer bir deyişle
sürtünmeden oluşan kayıplar ihmal edilmektedir.
Brülör için kütle korunumu yasası kullanılarak kütle dengesi yazılırsa aşağıdaki eşitlikler elde edilir:
.

.

.

.

m gaz ,2 = mhava ,1 + m gaz ,5 + m yakıt ,6

(5.50)

Brülörde enerji analizi yapmak için termodinamiğin birinci yasası, enerji korunumu ifadesini yazarsak
aşağıdaki eşitlikleri elde ederiz:
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Kurutucu Gövdesi İçin Enerji Analizi
Kurutucu gövdesi kurutma işleminin gerçekleştiği kurutucu birimidir. Kurutucu gövdesine giren ve çıkan
enerjiler, Şekil 5.20’de verilmiştir.

Şekil 5.20: Kurutucu Gövdesine Giren ve Çıkan Enerjiler

Şekil 5.20’deki enerji giriş ve çıkışları şu şekilde açıklanabilir:
Kurutucuya kurutma amacıyla verilen enerji
verilen nemli seramik çamurunun enerjisi

.

E 2 ile gösterilmiştir. Kurutucuya kurutma amacıyla

.

E 7 ile gösterilmiştir. Kurutucudan ortama atılan ısı enerjisi

.

Qortam

ile gösterilmiştir. Kurutma amacıyla verilen sıcak gazın etkisiyle, kurutulan seramik çamurunun
.

nemi ile birlikte dışarıya atılan egzoz havasının enerjisi E 3 ile gösterilmiştir. Bu enerji, iş görmüş sıcak
gazın enerjisiyle birlikte seramik çamurundaki suyun buharlaşmasıyla oluşan buharın enerjisinin
.

toplamıdır. Sıcak gazın etkisiyle neminden arınmış granül haldeki seramik tozunun enerjisi ise E 8 ile
gösterilmiştir.
Kurutucu gövdesinin enerji analizi yapılırken aşağıdaki kabuller göz önüne alınmaktadır:
Kurutucu gövdesi sürekli akışlı sürekli açık (SASA) sistemle çalışmaktadır. Kurutucudan çevreye
.

olan ısı transferi

Qortam sabit kabul edilmektedir.

Kurutucu gövdesindeki kütle dengesi; sıcak gaz, seramik çamuru ve çamurdaki su için olmak üzere
ayrı ayrı aşağıda yapılmıştır.
Sıcak gaz akışı için kütle dengesi aşağıdaki ifade ile verilmektedir:
.

.

.

m gaz ,3 = m gaz ,2 + mbuhar ,3

(5.54)

Bu ifadeye göre, 3 noktasından dışarı çıkan gazın kütlesi, 2 noktasında brülörden gelen sıcak gazın
kütlesi ile 7 noktasında giren çamurdaki suyun buharlaşan kısmının kütlesinin toplamıdır.
Seramik çamuru için kütle dengesi yazarsak, 7 noktasında kurutucuya giren çamurun kütlesi (mçamur,7),
su(msu,7) ve granülün (mgranül,7) kütlelerinin toplamına eşit olmaktadır:
.

.

.

mçamur ,7 = m su ,7 + m granül ,7

(5.55)
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Seramik çamurundaki su için kütle dengesi yazarsak, 7 noktasından giren çamurun içerisindeki suyun
büyük bir kısmı buharlaşarak 3 noktasından atık gaz ile dışarı atılmaktadır. Kalan az bir kısım ise 8
noktasından çıkan granülün içerisinde nem olarak kalmaktadır:
.

.

.

msu ,7 = mbuhar ,3 + mnem,8

(5.56)

Kurutucu gövdesinde enerji analizi yapmak için termodinamiğin birinci yasası, enerji korunumu
ifadesini yazarsak aşağıdaki eşitlikleri elde ederiz:
.
.
⎛
⎞
⎛
⎞
E
−
E
=0
giren
⎜∑
⎟
⎜ ∑ çıkan ⎟
⎝
⎠kurutucu gövdesi ⎝
⎠kurutucu gövdesi

(5.57)

.
.
.
⎛.
⎞ ⎛.
⎞
⎜ E 2 + E 7 ⎟ − ⎜ E 3 + E 8 + Q ortam ⎟ = 0
⎝
⎠ ⎝
⎠

(5.58)

.
⎡.
⎛ .
⎞⎤
m
gaz ,2 .hgaz ,2 + ⎜ m granül ,7 .hgranül ,7 + m su ,7 .hsu ,7 ⎟ −
⎢
⎝
⎠ ⎥⎦
⎣
.
.
⎡⎛ .
⎤
⎞ ⎛ .
⎞ .
m
gaz ,3 .hgaz ,3 + mbuhar ,3 .hbuhar ,3 ⎟ + ⎜ m granül ,8 .hgranül ,8 + m nem ,8 .hnem ,8 ⎟ + Q ortam = 0
⎜
⎢⎝
⎥
⎠ ⎝
⎠
⎣
⎦

(5.59)

Egzoz Fanı İçin Enerji Analizi
Egzoz fanı kurutucu içerisinde buharlaşmış seramik çamuru nemini ve kurutma amacıyla kurutucuya
verilen sıcak gazın son buhar halinin tahliyesini gerçekleştirir.
Egzoz fanına giren ve çıkan enerjiler, Şekil 5.21’de verilmiştir.

Şekil 5.21: Egzoz Fanına Giren ve Çıkan Enerjiler

Şekil 5.21’deki enerji giriş ve çıkışları şu şekilde açıklanabilir:
Kurutma amacıyla verilen sıcak gazın etkisiyle, kurutulan seramik çamurunun nemi ile birlikte
.

dışarıya atılan egzoz havasının enerjisi E 3 ile gösterilmiştir. Bu enerji, iş görmüş sıcak gazın enerjisiyle
birlikte seramik çamurundaki suyun buharlaşmasıyla oluşan buharın enerjisinin toplamıdır. Fanı
.

çevirmek için fana verilen enerji

W

ile gösterilmiştir. Egzoz fanından dışarıya atılan gaz ve buhar

fan
.

karışımı ile birlikte dışarıya atılan enerji E 4 ise ile gösterilmiştir.
Egzoz fanı enerji analizi yapılırken aşağıdaki kabuller göz önüne alınmaktadır:
Egzoz fanı sürekli akışlı sürekli açık (SASA) sistemle çalışmaktadır. Egzoz fanından çevreye olan ısı
transferi ihmal edilmektedir.
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Egzoz fanındaki kütle korunumu ifadesi yazılırsa aşağıdaki ifade elde edilir:
.

.

.

.

m gaz ,4 = m gaz ,3 = m gaz ,2 + mbuhar ,3

(5.60)

Egzoz fanında enerji analizi yapmak için termodinamiğin birinci yasası, enerji korunumu ifadesini
yazarsak aşağıdaki eşitlikleri elde ederiz:
.
.
⎛
⎞
⎛
⎞
E
−
E
=0
giren
⎜∑
⎟
⎜ ∑ çıkan ⎟
⎝
⎠egzoz fanı ⎝
⎠egzoz fanı

(5.61)

Egzoz fanı için enerji analizi yaptığımızda, fana verilen işin, sisteme giren ve çıkan akışkanın entalpi
farkına bağlı olduğu sonucuna ulaştık. Bu sonucu pompa için yaptığımız enerji analizi ile karşılaştırırsak
benzer sonuçlara ulaştığımız kolayca görülür.

ÇİMENTO TESİSLERİNDE FARİN DEĞİRMENİ ÜNİTESİ İÇİN
ENERJİ ANALİZİ
Farin Değirmeni İçin Enerji Analizi
Farin değirmeni, çimento fabrikalarında hammaddelerin öğütülmesi işlemini gerçekleştirir.
Farin değirmeni için giren ve çıkan enerjiler Şekil 5.22’deki kontrol hacminde verilmiştir.

Şekil 5.22: Farin Değirmenine Giren ve Çıkan Enerjiler (Söğüt M. Z., 2005)
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Farin değirmenini için kütle korunumu yasası kullanılarak kütle dengesi yazılırsa aşağıdaki eşitlikler
elde edilir:
.

.

.

.

m gaz ,5 − m gaz ,6 = 0 , m su ,3 − m su ,4 = 0

(5.65)

Farin değirmeninde enerji analizi yapmak için termodinamiğin birinci yasası, enerji korunumu
ifadesini yazarsak aşağıdaki eşitlikleri elde ederiz:
.
.
⎛
⎞
⎛
⎞
E
−
E
=0
giren
⎜∑
⎟
⎜ ∑ çıkan ⎟
⎝
⎠ farin değirmeni ⎝
⎠ farin değirmeni

(5.66)

.
.
⎛.
⎞ ⎛.
⎞
⎜ E3 + E5 ⎟ − ⎜ E 4 + E6 ⎟ = 0
⎝
⎠ ⎝
⎠

(5.67)

.
.
⎛ .
⎞ ⎛ .
⎞
⎜ m su ,3 .h3 + m gaz ,5 .h5 ⎟ − ⎜ m su ,4 .h4 + m gaz ,6 .h6 ⎟ = 0
⎝
⎠ ⎝
⎠

(5.68)

Çimento fabrikasına ait farin değirmeni için yaptığımız enerji analizi
ile eşanjör için yaptığımız enerji analizini karşılaştırıldığında benzer sonucu elde ettiğimiz
açıkça görülür.
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Özet
Enerji analizi, sisteme giren ve çıkan enerji
miktarlarının tespiti ile bunlar arasında bir
denklik kurulması esasına dayanır. Enerji
tasarrufu, verimlilik ve enerjinin etkin kullanımı
için işletmeler tedbirler almalıdırlar. İşletmeler,
uzun süreli işletmedeki hata ve eksikleri göremez
hale gelebilirler. Bu nedenle, işletmelerde
enerjinin etkin kullanılması için enerji analizi
çalışmalarının işletme dışından enerji konusunda
uzman profesyonel bir danışmanlık kuruluşuna
yaptırılması önerilmektedir.

yapmaktadır. Türbinin dönmesiyle elde edilen
.

W türbin işinin bir kısmı, kompresörü döndürmek
.

W komp

için gerekli olan
için harcanacaktır.
Kalan iş ise türbin işi ile kompresör işinin
arasındaki fark kadar olup net iş olarak
.

tanımlanmakta ve W net olarak gösterilmektedir.
Lüle için yaptığımız enerji analizi sonucunda
lüleden çevreye geçen ısı, akışkanın lüle giriş ve
çıkış arasındaki entalpi ile akışkan hızların
karesinin farkına bağlı olduğu söylenebilecektir.
Vana için enerji analizi yaptığımızda, akışkanın
giriş ve çıkıştaki entalpi değerinin eşit olduğu
sonucuna ulaşılır. Pompa için enerji analizi
yaptığımızda, pompaya verilen işin, sisteme giren
ve sistemden çıkan akışkanın entalpi farkına bağlı
olduğu sonucuna ulaştık. Yoğuşturucu için
yaptığımız enerji analizi sonucuna göre,
yoğuşturucudan çevreye verilen ısı miktarı
yoğuşturucuya giren ve yoğuşturucudan çıkan
akışkanın entalpi farkına bağlı olmaktadır

Enerji analizine başlamadan önce, çalışması
yapılan sistem ile kontrol hacmi ile birlikte
şematik olarak gösterilir ve bu sisteme enerji giriş
ve çıkış noktaları ve miktarları tespit edilir. Enerji
analizi çalışmaları için enerji ve kütle denklikleri
oluşturulması gerekmektedir. Enerji analizi
çalışmalarının sonucunda, enerji giriş ve çıkış
noktaları ile bu noktalardaki enerji miktarlarını
şematik olarak gösteren diyagramlar hazırlanır.
Bu diyagramlar enerji akış diyagramları ya da
Sankey diyagramları olarak anılmaktadır.
Enerji analizi yapılırken öncelikle kütle
korunumu yasası kullanılarak sistem için kütle
dengesi yazılır. Sonra sisteme aşağıda verilen
termodinamiğin birinci yasası, diğer bir deyişle,
enerjinin korunumu yasası uygulanır.

Ünite içerisinde seramik tesislerinde kullanılan
eşanjör, brülör, kurutucu gövdesi ve egzoz fanı
için enerji analizi yapılmıştır.
Çimento sanayi yoğun enerji tüketilen
sanayilerdendir. Ünite içerisinde, farin değirmeni
için enerji analizi yapılıp farin değirmenine giren
ve çıkan enerjiler kontrol hacminde verilmiştir.

Sisteme giren ve sistemden çıkan bir akışkan
sıcaklık, basınç ve debi özelliklerine bağlı olarak
bünyesinde entalpi, kinetik enerji ve potansiyel
enerji bulundurmaktadır. Sistem için yapılan
kabuller göz önüne alınarak ihmal edilen kısımlar
elimine edilir. Sistem üzerinde yapılan iş veya
sistemin yaptığı iş, sistemden çevreye geçen ısı
veya sisteme verilen herhangi bir ısı var ise
bunlar da enerji korunumu eşitliğinde yerine
yazılıp enerji analizi işlemi sonlandırılır.
Ünite içersisinde gaz türbini tesisi için ve bu
tesisi oluşturan kompresör, yanma odası ve türbin
için de enerji analizi incelenirken, enerji analizi
örnekleri verilmiştir. Kompresöre alınan hava
sıkıştırılarak basıncı ve sıcaklığı artmış şekilde
yanma odasına yollanır. Kompresörde havanın
sıkıştırılması için kompresöre dışarıdan Wkomp işi
verilmelidir. Yanma odasına giren hava, yakıtla
karışarak yanma işlemine uğramakta ve yanma
.

Q yakıt

odasına
enerjisi verilmektedir. Yanma
odasından çıkan yüksek basınç ve sıcaklıklarda
.

türbine giren gazın enerjisi ile W türbin işi
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Kendimizi Sınayalım
5. Bir gaz türbini çevriminde; türbin girişinde
havanın entalpisi 1137,89 kJ/kg ve türbin
çıkışındaki 702,52 kJ/kg olarak belirlenmiştir.
Türbinden elde edilen iş 8800 kJ/s olduğuna göre
havanın debisi ne kadardır?

1. Bir sanayi tesisinde enerji analizi yapmaktaki
amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a. İşletmenin verimliliğini tespit etmek
b. İşletme için enerji tasarrufu sağlamak

a. 13,24 kg/s

c. Mümkün olan en düşük enerji tüketimi ile
maksimum üretimin sağlanması

b. 15,12 kg/s

d. İşletmedeki cihaz sayısını tespit etmek

c. 18,21 kg/s

e. Enerjinin etkin kullanılmasını sağlamak

d. 20,16 kg/s

2. Bir sanayi tesisinde enerji akış diyagramı
(Sankey Diyagramı) oluşturulurken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

e. 21,54 kg/s
6. Bir gaz türbini çevriminin verimi % 48 olarak
verilmiştir. Yanma odasına yakıtın verdiği
verdiği ısı 22464 kJ/s'dir. Kompresörün yaptığı iş
6486 kJ/s olarak verilmiştir. Türbinin yaptığı işi
ne kadardır?

a. Sistemin etrafına kontrol hacmi çizmek
b. Sisteme giren ve çıkan enerjileri ihmal etmek
c. Enerji giriş noktaları ile bu noktalardan giren
enerji miktarlarını tespit etmek

a. 17268,72 kJ/s

d. Enerji çıkış noktaları ile bu noktalardan çıkan
enerji miktarlarını tespit etmek

b. 16734,65 kJ/s
c. 16345,87 kJ/s

e. Enerji ve kütle denkliklerini oluşturmak

d. 15867,54 kJ/s

3. Bir kompresöre giren hava debisi 18 kg/s
olarak verilmektedir. Hava için ortalama sıcaklık
için ortalama özgül ısı değeri Cp 1,04 kJ/kg.K
olarak verilmektedir. Kompresöre giren havanın
sıcaklığı 310 K, çıkan havanın sıcaklığı ise 790 K
olarak
verilmektedir. Bu
verilere göre
kompresöre verilen iş miktarını ne kadardır?

e. 14567,81 kJ/s

a. 6250,3 kJ/s

7. Bir lüleye 2,8 kg/s debi, 544,35 kJ/kg entalpi
ve 50 m/s hızında hava girmektedir. Lüleden
dışarıya birim zamanda 15460 kJ/s ısı geçişi
olmaktadır. Havanın çıkıştaki entalpisi 513,35
kJ/kg olduğuna göre havanın çıkıştaki hızı ne
kadardır?

b. 7520,4 kJ/s

a. 114,67 m/s

c. 8985,6 kJ/s

b. 116,64 m/s

d. 9230,8 kJ/s

c. 118,94 m/s

e. 9865,2 kJ/s

d. 120,16 m/s

4. Bir gaz türbini santralinin yanma odasına giren
havanın debisi 12 kg/s ve entalpisi 607 kJ/kg'dır.
Yanma odasında yakıttan elde edilen ısı miktarı
12860 kJ/s olarak verilmiştir. Yanma odası
çıkışındaki iş görmüş gazların entalpisi ne
kadardır?

e. 121,54 m/s

a. 964 kJ/kg

8. Bir sistemde su dolaşımını sağlamakta
kullanılan pompaya giren suyun entalpisi 419,17
kJ/kg ve çıkan suyun entalpisi 469,72 kJ/kg’dır.
Suyun debisi 18 kg/s olarak bilindiğine göre
birim zamanda pompaya verilmesi gereken iş ne
kadardır?

b. 1123 kJ/kg

a. 625,50 kJ/s

c. 1250 kJ/kg

b. 658,70 kJ/s

d. 1345 kJ/kg

c. 775,80 kJ/s

e. 1410 kJ/kg

d. 885,70 kJ/s
e. 909,90 kJ/s
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Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı

9. Bir sanayi tesisinde kullanılan ısı eşanjörü
sisteminde, gaz türbininden çıkan hava ile proses
için su ısıtılıp buhar üretilmektedir. Eşanjöre
giren havanın debisi 10 kg/s, sıcaklığı 900 K’dir.
Hava için ortalama sıcaklık için ortalama özgül
ısı değeri Cp 1,02 olarak verilmektedir Su
eşanjöre 20 kg/s debide ve 261,42 kJ/kg entalpi
ile girmektedir. Suyun eşanjör çıkışında entalpisi
410,64 kJ/kg’dır. Bu durumda eşanjör çıkışında
gazın sıcaklığı yaklaşık kaç derecedir?

1. d Yanıtınız yanlış ise “Enerji Analizinin
Önemi ve Amacı” başlıklı konuyu gözden
geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Enerji Akış Diyagramları” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Örnek 2”yi yeniden
gözden geçiriniz.

a. 562 K

4. c Yanıtınız yanlış ise “Örnek 3”ü yeniden
gözden geçiriniz.

b. 584 K
c. 608 K

5. d Yanıtınız yanlış ise “Örnek 6”yı yeniden
gözden geçiriniz.

d. 632 K
e. 644 K

6. a Yanıtınız yanlış ise “Örnek 9”u yeniden
gözden geçiriniz.

10. Bir eşanjöre giren gazın giriş ve çıkış
entalpileri sırasıyla 815,1 kJ/kg ve 561,7 kJ/kg
olarak verilmiştir. Suyun entalpisi, eşanjör
girişinde 265,17 kJ/kg ve eşanjör çıkışında ise
366,08 kJ/kg’dır. Gazın debisi 4 kg/s olduğuna
göre suyun debisi ne kadardır.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Örnek 10”u yeniden
gözden geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlış ise “Örnek 11”i yeniden
gözden geçiriniz.
9. c Yanıtınız yanlış ise “Örnek 13”ü yeniden
gözden geçiriniz.

a. 6,47 kg/s
b. 7,02 kg/s

10. e Yanıtınız yanlış ise “Örnek 14 ”ü yeniden
inceleyiniz.

c. 8,45 kg/s
d. 9,65 kg/s
e. 10,04 kg/s
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 5

Sıra Sizde 1

Çizelgele 5.1’den 1300 K için entalpi değeri
1395,97 kJ/kg ve 580 K için entalpi değeri
586,04 kJ/kg'dır. Bulduğumuz entalpi ve verilen
debi değerlerini kullanılarak, türbin için giren

Enerji analizi yapılırken kompresörün etrafına bir
kontrol hacmi çizilip kompresöre giren ve çıkan
enerjilerin hesabı ayrı ayrı yapılır. 𝐸 1 giren
enerjisi ve 𝐸 2 çıkan enerjisi aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
.

.

enerji E 3 ve çıkan enerji
gibi hesaplanabilir:

.

.

E1 = mhava .h1

.

E 3 = mhava .h3

𝐸 1=(18𝑘𝑔 𝑠).(290𝑘𝑗 𝑘𝑔)=5220𝑘𝐽 𝑠
.

.

E 4 sırasıyla aşağıdaki

.

E 3 =(15 𝑘𝑔 𝑠).(1395,97 𝑘𝑗 𝑘𝑔)=20939,55 𝑘𝐽 𝑠

.

E 2 = mhava .h2

.

.

𝐸 2=(18 𝑘𝑔 𝑠).(710𝑘𝑗 𝑘𝑔)=12780𝑘𝐽 𝑠

E 4 = mhava .h4

Eşitlik 5.7 i kullanarak 𝑊 komp ifadesi çekilirse:

E 4 =(15 𝑘𝑔 𝑠).( 586,04 𝑘𝑗 𝑘𝑔)=8790,6 𝑘𝐽 𝑠

.

𝑊 komp= 𝐸 2−𝐸 1
𝑊 komp = (12780-5220) 𝑘𝐽 𝑠 =7560 𝑘𝐽 𝑠

.

Eşitlik 5.17’yi kullanılarak, buradan
aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Sıra Sizde 2

W türbin işi

Eşitlik 5.11’i kullanarak:
.

.

W komp = mhava c p (T2 − T1 )
𝑊 komp=(18 𝑘𝑔 𝑠).(1,02) kJ/kg.K .(605-280)K

𝑊 türbin= 20939,55 𝑘𝐽 𝑠 -8790,6 𝑘𝐽 𝑠 =12148,95
𝑘𝐽 𝑠

𝑊 komp= 5967 𝑘𝐽 𝑠

Sıra Sizde 6

Sıra Sizde 3

Eşitlik 5.21’i kullanarak:

Çizelgele 5.1’e bakarak 600 K sıcaklığı için
entalpi değeri 607,02 kJ/kg; 1400K için entalpi
değeri 1515,42 kJ/kg olarak okunur.

W türbin = mhava .c p (T3 − T4 )
𝑊 türbin=(18 𝑘𝑔 𝑠).(1,121) kJ/kg.K .(1260-540)K

Eşitlik 5.15 kullanılarak:

𝑊 türbin= 14528,16 𝑘𝐽 𝑠

𝑄 yakıt= 𝑚 hava .(h3-h2)

Sıra Sizde 7

𝑄 yakıt =(15 𝑘𝑔 𝑠).(1515,42-607,02)  𝑘𝐽 𝑘𝑔

Gaz türbini çevriminin verimi:

.

.

𝑄 yakıt = 13626 𝑘𝐽 𝑠

η=

Sıra Sizde 4

W net
.

Q yakıt

Soruda η=0.55 𝑄 yakıt =21864 kJ/s
olarak verilmiştir. 𝑊 net= 12025,2 kJ/s bulunur.
𝑊 net Türbinden elde edilen iş ile kompresöre
verilen
işin
farkına
eşittir.

Kompresörde entalpi farkının özgül ısı ile
sıcaklıklarının farkının çarpımına eşit olduğunu
öğrenmiştik. Eşitlik 5.11’i yeniden yazarsak:
𝑄 yakıt=𝑚. Cp.(T3-T2)

.

.

.

W net = W türbin − W komp

Verilen değerlerini yerine yazarsak;
𝑄 yakıt =( 18 𝑘𝑔 𝑠). (1,142 kJ/kg.K).(1360-640)K
𝑄 yakıt=14800.32 𝑘𝐽 𝑠
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Eşitlikte değerleri yerine yazarsak
12025,2 kJ/s= 𝑊 türbin -7136 kJ/s
𝑊 türbin= 19161,2 kJ/s

Sıra Sizde 8
Çizelge 5.1’e bakarak 700 K sıcaklığı için entalpi
değeri 713,27 kJ/kg, 680K için entalpi değeri
691,82 kJ/kg olarak okunur.
Verilen değerler, Eşitlik 5.31'de yerine yazılırsa
!

𝑄 =𝑚  {  h2-h1 + (V22-V12) }
!

!

𝑄= 6 𝑘𝑔 𝑠{691,82-713,27 + (652-502) }
!

𝑄=5046.5 𝑘𝐽 𝑠

Sıra Sizde 12

Sıra Sizde 9

Çizelge 5.1'den 800 K ve 540 K e denk gelen
entalpi değerleri sırasıyla 821,95 kJ/kg ve 544,35
kJ/kg'dır.

Pompaya birim zamanda verilmesi gereken işi
Eşitlik 5.40'ta elde etmiştik.

Verilen değerleri yerine yazıp suyun çıkıştaki
entalpi değerini bulalım.
24000 kJ/s =(25 𝑘𝑔 𝑠).(h4-418,62) kJ/kg
h4=1378,63 kJ/kg

Sıra Sizde 10
Eşitlik 5.45’te verilenleri yerine koyarsak
𝑄 çevre =𝑚(h2-h1 )
-2000 kJ /s = ( 18 𝑘𝑔 𝑠).( h2 -360,58)𝑘𝐽 𝑘𝑔
h2= 249,468 kJ/kg
Birim zamanda çevreye geçen ısının önündeki –
işareti sistemin ısı kaybına uğradığını diğer bir
deyişle,
yoğuşturucudaki ısının sistemden
çevreye verildiğini gösterir.

Sıra Sizde 11
Çizelge 5.1’den gazın eşanjöre giriş sıcaklığı olan
760 K için eltalpi değeri 778,18 kJ/kg olarak
verilmiştir.
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Amaçlarımız	
 	
 
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Enerji verimliliği ve ilgili yasal mevzuata hakim olacak,
Çevre ve enerjide sürdürülebilirlik kavramlarını idrak edecek,
Tesisin enerji tasarrufu potansiyelini belirleyebilecek,
Enerji etütlerinin aşamalarını kavrayacak,
Enerji etüdü süresince yapılacak ölçümleri belirleyecek ve bunlardan elde edilen sonuçları
yorumlayıp kullanılabilecek, bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
Enerji etütü

Etüt aşamaları

Enerji verimliliği

Sürdürülebilir çevre ve enerji anlayışı

Enerji yönetim sistemi

İçindekiler
v

Giriş

v

Sanayide Enerji Tasarruf Potansiyeli

v

Enerji Tasarrufu Etüt Aşamaları

v

Enerji Etütünde Kullanılan Ölçüm Formları ve Enerji Auditleri İçin Tipik Taşınabilir Cihazlar

v

Özet
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Sanayide Yapılacak Enerji
Etütlerinde Temel Hususlar
GİRİŞ
Ülkemizde enerji tasarrufuna yönelik sistemli çalışmaların 11 Kasım 1995 tarih ve 22460 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması İçin
Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik” ile başladığını söyleyebiliriz. Bunu 31 Ağustos 1996 tarih ve
22743 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Üniversite ve eğitim kuruluşlarının düzenleyecekleri Enerji
Yönetimi Dersi ve Kursunun amaç ve kapsamını tanımlayan “Enerji Yönetimi Dersi ve Kursu Düzenleme
Esasları” ile ilgili yönetmelik izlemiştir. 8 Temmuz 1998 tarih ve 23396 sayılı Resmi Gazetede ise
“Enerji Tasarrufu Etütlerinin Amaç ve Kapsamı” ile ilgili bir yönetmelik yayımlanmıştır.
2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim
aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım
şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji
bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl
ve esasları kapsayan “Enerji Verimliliği Yasası” yayımlanmıştır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasası,
enerji verimliliği çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi izlenmesi ve koordinasyonu konusunda idari
yapının oluşumunu, enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesi konusunda yapılacak yetkilendirmeleri,
görev ve sorumlulukları toplumun eğitim ve bilinçlendirilmesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının
yaygınlaştırılmasına yönelik ve sektörel uygulamalara ilişkin çeşitli destekleme mekanizmalarını,
teşviklerle ilgili konuları ve yasal gerekleri yerine getirmeyenlere uygulanacak para cezalarını
kapsamaktadır.

Enerji Yoğunluğu:bir birim gayri safi milli hasıla oluşturabilmek için
harcanan enerjidir.
Enerji Verimliliği Yasasında enerji yoğunluğunun 2020’de % 15 azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca
Kanunda yer almayan pek çok konu için ikincil mevzuata ve yönetmeliklere bırakılmıştır. 5 Aralık 2008
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile iklim şartlarını, iç
mekân gereksinimlerini ve maliyet etkinliği dikkate alınarak bir binanın bütün enerji kullanımını
hesaplama kurallarının belirlenmesi ve Karbondioksit emisyonu açısından değerlendirilmesini ve enerji
tüketimi açısından etiketlenmesini getirmektedir. Binalarda performans kriterlerinin ve uygulama
esaslarının belirlenmesi ve çevrenin korunması bu yönetmelikle düzenlenmektedir
25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazetede enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile
çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji
verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine, enerji yönetimi uygulamalarına, enerji
yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve
sertifikalandırma faaliyetlerine, enerji etütleri ve verimlilik artırıcı projelere, endüstriyel işletmelerde
verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaşmalara, talep tarafı yönetimine, elektrik
enerjisi üretiminde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde enerji verimliliğinin artırılmasına, termik
santrallerin atık ısılarından yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve hidrojen gibi
alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ve idarî yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsayan
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“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”
yayımlanmıştır.
Yukarıda kısaca özetlenen ve günümüzde sadece Türkiye’de değil aynı zamanda tüm dünyada
yaşanan enerji probleminin çözümü, daha az maliyet ve daha az birincil kaynak kullanımıyla daha çok
enerji üretimi veya aynı miktar kaynakla şu ankinden daha çok iş yapabilme arayışı veya aynı miktar işin
daha az enerji tüketilerek yapılmasıdır. Şimdilik bu konudaki çalışmalar akademik düzeyde yürümektedir
fakat ülkeler artan çevre kirliliği ve tüketim hızına bağlı olarak problemin çözümünde politika üretme ve
önlem alma konusunda büyük gayret içerisine girmiştir. Nerdeyse dünya ülkelerinin tamamı
sürdürülebilir bir çevre anlayışı içerisinde hem fikir olmuştur. Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak
Brundtland Raporunda 1987 yılında gündeme gelmiştir. Brundtland Raporunda sürdürülebilirlik;
“bugünün gereksinimlerini, gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılama yeteneğinden taviz vermeden
karşılama” şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre çevrede ve enerjide sürdürülebilirliğin birbirinden
ayrılmaz kavramlar olduğunu söyleyebiliriz. Çevresel açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması için enerjiyi
etkin kullanmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılması gerekmektedir. Enerji
politikalarında sürdürebilirlik aşağıda verilen üç unsur üzerine inşa edilmektedir. Enerji verimliliğinin
sağlanması, Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması, Karbondioksit
salınımlarının azaltılması şeklindedir.

SANAYİDE ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ
Türkiye’de özellikle 1950 lerden sonra sanayileşme, şehirleşme, gelir seviyesinin yükselmesi ve hızlı
nüfus artışına paralel olarak gelişen enerji tüketimi yerli kaynak üretimi ile karşılanamayacak boyutlara
ulaşmıştır. Oluşan enerji açığını karşılamadaki acil ve en ucuz kaynak ise petrol ve petrol ürünleri ithalatı
olmuştur.
Ancak 1973 yılında yaşanan petrol krizi sonucu enerji kullanımında büyük kısıtlamalara gidilmiş ve
talebin yerli kaynaklarla karşılanmasına büyük önem verilmiştir. Hidrolik enerji ve yerli üretim linyitlerle
elektrik üretimi için yeni santrallerin yapılması, ısınmada linyit kullanımının artması bu politikaların bir
sonucu olmuştur.
Enerji sorununu aşmada kısa ve orta vadede alınan bu önlemler özellikle çevre açısından bir çok
olumsuz gelişmeye neden olmuştur. Ülkemizde düşük kaliteli linyit kullanımının yarattığı çevre
probleminin aşılması için ithal taş kömürü ve doğal gaz 1990 lı yıllarda ülke gündemine girmiştir.
Öte yandan petrol ve petrol ürünlerinin tüketiminde bir azalma yaşanmamış aksine tüketimde önemli
artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca ormanların tahribine kadar uzanan odun üretimi doğal
zenginliklerimizin yok olması ile bizi karşı karşıya getirmiştir.
Günümüzde ise enerji kaynaklarının giderek azalması ve enerji fiyatlarının artması enerjinin dahada
verimli kullanılmasını uygarlık açısından zorunlu hale getirmiştir. Enerjinin doğru ve ekonomik
kullanmanın önemli bir aracıda, sosyal ve ekonomik büyüme hedeflerine engel olmayacak şekilde enerji
tüketiminin azaltılması diğer bir deyişle enerji kullanımında verimliliğin sağlanmasıyla mümkün
olacaktır.
Enerjinin verimli kullanılması, enerjinin gereksiz kullanımını engellemek ve enerji israfını minimum
düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemler dizinini içeren bir yönetim
biçimidir. Enerji yönetiminde ve verimlilik çalışmalarında yapılacak ilk iş ne tükettiğimizi bilmektir.
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Ölçmek Bilmek, Bilmek Yönetmektir. Enerji verimliliğinin sağlanması
için etkin bir enerji yönetim sistemi uygulanmalıdır.
Etkin bir enerji yönetim sistemi kurulmak istenirse aşağıdaki soruları kendimize sormalı ve
cevaplarını verebilmeliyiz:
•

Tesisimizde harcadığımız enerjinin bedeli nedir?

•

Enerjiye harcadığımız para toplam operasyonel giderlerin yüzde kaçına karşılık geliyor?

•

Tesisimizde enerji tüketimini ve maliyetini devamlı olarak izleyip değerlendiriyor muyuz?

•

Tesiste kaç işci çalışıyor, kaç departman var, kapalı ve açık alanların miktarı nedir?

•

Tesiste farklı enerji kaynakları ile çalışan kaç ekipman mevcut?

•

İşletmede ihtiyaç duyulan ilave ekipmanların bedeli ile ilgili bir çalışma varmı?

•

İşletmedeki enerjiyi izleme ve enerji verimliliğini sağlamada öncü personel kimdir?

•

İşletmede enerji tasarruf miktarı hakkında bilginiz var mı?

Enerji tasarrufunun ürün satış fiyatları üzerindeki etkisini tartışınız.

ENERJİ TASARRUFU ETÜT AŞAMALARI
Enerji taraması, enerji analizi veya enerji değerlendirilmesi olarak da kullanılan enerji etüdü; enerji
tüketen sistem veya tesisin detaylı analiz edilmesi olarak da açıklanır. Enerji etüdü bir enerji yönetim
sisteminin kurulumunda yapılacak ilk iş olarak değerlendirilmektedir.
Enerji tasarrufu için bir Fabrikanın enerji verimliliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 11
Kasım 1995 tarih ve 22460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen
önlemlerin alınması gerekmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 7.maddesinde ise Enerji tasarrufu etütleri
ile ilgili prosedür anlatılmaktadır.
Enerji tasarrufu potansiyelini belirlemek için enerji yöneticisinin veya enerji komitesinin elinde
bulunan en önemli teknik araç enerji tasarrufu etütleridir. Bu çalışma, enerji tasarrufu etütleri konusunda
uzmanlaşmış kuruluşlar, danışmanlar veya kuruluşun kendi personeli tarafından yapılabilir.

Ön Enerji Etüdü / Pre-audit
Ön Enerji Etüdü iki aşamadan oluşur. İlk aşamada; tesiste yatırım kararı ve mevcut enerji yönetimi
faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak, İkinci aşamada ise, enerji verimliliği ile ilgili çeşitli ekipmanların
(kazanlar ve buhar sistemleri vb.) çalışmasının gözden geçirilmesi amacıyla bir teknik çalışma yapılır.
Bu çalışmalar orta ölçekli bir tesis için birkaç gün sürebilir. Ön enerji etüdü sırasında portatif ölçüm
aletleri kullanılarak, kısa vadede enerjiyi verimli kullanabilmemiz için alınacak önlemleri ile atık ısı
kaynaklarının tespiti yapılır.
Çalışma sırasında enerji verimliliği açısından kuvvetli ve zayıf yönlerimizin tespitinin yapılmasının
yanı sıra zayıf tarafları güçlendirmek için yapılacak ölçümler ve alınacak önlemler bu aşamada tespit
edilir.
Ön Enerji Etüdü sırasında basit işletme tedbirleri ile çok az bir masrafla veya hiç masrafsız geri
ödeme süresi kısa olan uygulamalar belirlenir bunun için bir dış danışmana ihtiyaç duyulmayabilir. Ön
Enerji Etüdü sırasında fabrikanın tüm bölümleri detaylı bir şekilde dolaşılarak enerjinin boşa harcandığı
kaynaklar, kötü yalıtım, buhar, su, yakıt sızıntıları ve çalışmayan tüm ekipmanlar belirlenmeye çalışılır.
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Bu belirleme çalışmaları sırasında;
•

Tüm kaçakların onarımı,

•

Optimum yanma verimliliğinin sağlanması,

•

Boruların bakımı ve ekipmanların yalıtımı,

•

Buhar kapanlarının bakımı ve onarımı,

•

Sık sık buhar kondensat dönüş kontrolü,

•

Enerji tüketiminin üretimle birlikte izlenmesi gibi süreçlerden oluşur.

Bu aşamada mevcut durum belirlenir ve enerji tasarrufu imkanları, projenin genel karakteristiği,
tasarruf edilecek enerji miktarı ve basit geri ödeme süresi olarak ortaya çıkartılır. Bu imkânların fizibilite
aşamasında tekrar incelenmesi gereklidir. Ayrıca, detaylı enerji etüdüne ihtiyaç olup olmadığı,
yapılacaksa hangi bölümleri kapsayacağı bu aşamada tespit edilir.

Enerji Tasarrufu Etüdü: Ön Enerji Etüdü (Preaudit), Detaylı Enerji
Etüdü (Audit) ve Fizibilite çalışması olarak 3 aşamada yapılır.

Ön etüt aşamasına neden ihtiyaç vardır?

	
  

Detaylı Enerji Etüdü / Audit
En az iki hafta veya daha uzun bir zaman alan Detaylı Enerji Etüdünde, yüksek enerji tüketimi olan
bölgelere ölçüm cihazlarının bağlanarak ve belirli bir periyotta kaydedicilerinde kullanılmasıyla ölçüm
alınmasını içerir.
Detaylı enerji etüdünün konu hakkında eğitim ve donanıma sahip bir çalışma gurubu ile yapılması
gerekir.
Detaylı Enerji Etüdünde, incelenen fabrikanın gerçek çalışma koşullarında enerji tüketimini
belirlemek mümkün olur. Bu süreçte toplanan veriler ana süreç elemanlarının ısı ve madde dengesinin
oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca ön enerji etüdünde tespit edilen noktalarda yapılacak çalışmalar daha
detaylı ve kapsamlı olarak incelenmelidir. Yapılacak tüm hesaplamalar ölçümlere dayandırılmalıdır.
Ele alınan tesiste iyileştirilmesi gerekli olduğunu düşündüğümüz mahallerde detaylı araştırmalar
yapılmasının ve bunların elimine edilmesi için tesisteki diğer birimlerle ve yetkililerle istişare edilmesinin
faydalı olacağı unutulmamalıdır. Özellikle bakım onarım bölümünün kalifiye elemanlarından destek
alınmalıdır.
Detaylı enerji etütleri sonucunda fabrika için, iyileştirme önerileri geliştirilmeli, uygulanabilir olarak
görülenler uygulamaya alınmalıdır. Özellikle bilgisayar destekli sistemler tercih edilmelidir. Detaylı
enerji etütlerinde elde edilen sonuçlar, sadece yoğun enerji tüketen kazan, buhar sistemleri için değil,
proses ve önemli ekipman değişikliklerini de kapsayacak şekilde tüm fabrika hakkında bilgi verecektir.

Enerji etüdü kesin enerji tasarrufu yapılacak anlamı taşımaz. Eğer siz
bu enerji taramasından herhangi bir yarar sağlamayı istiyorsanız bir “uygulama planına”
sahip olmalısınız.
Detaylı enerji etütleri ön enerji etütlerinden sonra yapılabileceği gibi bağımsız olarakta yapılabilir.
Tasarruf potansiyelini analiz etmek ve enerji tüketimini ölçmek için detaylı enerji etüdü yapacak
kuruluşların yeterli miktarda taşınabilir ölçü aletlerine sahip olması gerekir. Çalışma, bir ön raporda
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özetlenir ve tartışılıp değerlendirildikten sonra nihai raporda toplanır. Detaylı Enerji Etüdünde izleyen 8
adım çok önemlidir.
•

Detaylı enerji etüdünün yapılacağı zaman dilimi ve tarama yapılacak üniteler veya birimler
belirlenmelidir.

•

Verilerin kaydedilebilmesi için standart formlar oluşturulmalı ve tesise ait üretim ve tüketim
verileri kayıt altına alınmalıdır.

•

Enerji tüketimini ve enerji verimliliğini arttırmak için temel girdi olabilecek bileşenlerin
ölçümlerinin doğru bir şekilde yapılması.

•

Tesiste enerji tüketimi yüksek olan döner fırın, kazan vb ekipmanlar için enerji denge
denklemleri yardımıyla verimlilik analizlerinin yapılması.

•

Verimlilik arttırıcı veya basit işletme tedbirlerinin ve periyodik bakımların, enerji tasarrufu ile
takip sistemlerinin belirlenmesi.

•

Enerji tasarrufu olanaklarının tespiti (Isı eşanjörleri, Ekonomizer, Kondensat dönüş sistemleri,
Güç faktörü düzeltmesi, Otomatik yanma kontrol sistemleri, Yüksek
verimli
aydınlatma,
Yüksek verimli motorlar, Değişken hız sürücüleri, Soft starter uygulamaları) ve bunun için
yapılması gereken yatırım miktarının belirlenmesi.

•

Önem dereceleri, yöntem, maliyet ve çalışma takvimini içeren bir tatbikat planının oluşturulması

•

Hazırlanan ve içeriğinde enerji taraması bulgularının ve tavsiyelerin olduğu bir raporun
hazırlanıp takdim edilmesi

Enerji etütlerinin fabrika dışından deneyimli personel tarafından
yapılması ne gibi avantajlar sunabilir?

Fizibilite Çalışması
Fizibilite çalışması, herhangi bir tesiste yeni kazan alımı veya bileşik ısı güç santralinin kurulması vb.
gibi büyük bir ekipman alımı veya değişikliğini gerektiren durumlardan önce yapılan standart
mühendislik çalışmalarıdır. Fizibilite çalışması yapılmadan önce genellikle bir ön enerji etüdü yapılır.
Bunun akabinde yapılacak fizibilite çalışmasında ön enerji etüdünde değinilen enerji tasarrufu projelerine
odaklanılabileceği gibi tesisin öncelikli sorunlarına yönelik projeleri de kapsayabilir.

Ön Fizibilite Çalışması
Ön fizibilite, yapılması muhtemel olan tesis veya ekipman yatırımının tespiti için yapılan kısa süreli bir
araştırmadır. Bu çalışmada ön fizibilitesi yapılan ekipman veya sistemin tedariki sonrasında elde edilecek
tasarruf potansiyeli, yatırım için gerekli bütçe tahmini yapılır. Bu aşamada tahminlerin gerçeğe yakın
olması için gerekli araştırmaların yapılması önerilir.

Fizibilite Çalışması Adımları
8 Temmuz 1998 tarih ve 23396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Enerji Tasarrufu Etütleri İçin
Yetki Belgesi Verilmesi Esasları” isimli duyuruda fizibilite çalışmasının adımları aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır.
1) İncelenen her teknik seçenek ayrıntılı olarak belirtilmeli ve uygun olanlar için akış diyagramları
hazırlanmalıdır.
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2) Her bir seçenek için, uygulama öncesinde işletmeyi tanımlayan aşağıdaki spesifik veriler
belirlenmelidir. Bu verilere, fabrikanın tipine ve yönetimin isteklerine uygun olarak başka veriler de ilave
edilebilir:
•

Günlük, aylık ve mevsimsel değişiklikleri kapsayan fabrika veya fabrikanın etüt edilen bölümü
ile ilgili mevcut üretim düzeyleri.

•

Mevcut çalışma programları (vardiya, bakım, programlı duruş gibi hususları kapsayan),

•

Pik talepleri de kapsayan yakıt tiplerine göre mevcut enerji kullanımı ve geçmişteki trendler

•

Tarifeleri ve yakıt maliyetlerini ayrıntılı olarak içeren mevcut üretim masrafları.

•

Mevcut prosesle ilgili parametreler (sıcaklık, basınç, vb).

•

İlgili ekipmanın proje uygulanmadan önceki mevcut işletme verimlilikleri ile ilgili yapılmış
tespitler.

3) Projenin uygulanmasından sonra fabrika işletme faaliyetlerini tanımlayacak olan ve aşağıda bazı
örneklerle verilen spesifik veriler belirlenmelidir:
•

Beklenen yeni üretim düzeyleri ve işletme programları.

•

Enerji tiplerine göre gelecekteki enerji ihtiyaçları.

•

Beklenen işletme parametreleri.

•

Ekipmanların tahmin edilen faydalı kullanma süreleri.

4) Mali analizler ve Fabrikanın politikasını belirlemek için aşağıdakilere benzer olarak gerekli ilave
veriler belirlenmelidir:
•

Şirketin marjinal vergi oranı.

•

Borçlanmayı, borçlanma sürelerini, faiz oranlarını ve gerek duyulan borçları kapsayan yatırım
projeleri için Fabrikanın kabul edebildiği şartlar.

•

Teklif edilen proje için gerekli geri ödeme süresi

5) Veri toplama, analiz programları ve sorumlulukları gösteren bir plan hazırlanmalı ve fabrika yönetimi
ile tartışılmalıdır. Enerji tasarrufu etüdü sırasında elde edilen herhangi bir verinin yeni ölçümlerde
kullanılıp kullanılamıyacağı kontrol edilmelidir.
6) İlgili ekipmanların işletme parametreleri ve verimlilikleri kontrol edilmeli, eğer mümkünse fizibilite
çalışması analizlerinde kullanılacak verileri kaydetmeden önce optimum performansa ulaşmak için
işletme şartlarında gerekli değişiklikler yapılmalıdır.
7) Proje uygulaması ile ilgili tüm maliyetler aşağıda belirtilen hususları da kapsayacak şekilde
belirlenmelidir:
•

Maliyetteki döviz unsurları ve ilgili gümrük fiyatları belirtilmelidir.

•

Ekipmanın dizayn veya satın alma masrafları.

•

Mühendislik hizmetleri masrafları.

•

İşletme ve bakım masrafları.
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8) Teklif edilen seçeneklerin uygulanması ile ilgili veriler analiz edilerek enerji tasarrufu potansiyeli
hesap edilmelidir. Ekipman boyutunun değiştirilebildiği durumlarda (ısı eşanjörü yüzey alanı gibi)
değişik seçeneklerin karlılık oranları, tasarruflar ve maliyet analizleri açısından değerlendirilmeye tabi
tutularak karar verme için fabrikaya yeterli bilgi sağlanmalıdır.
9) Maliyet analizi yapılmalıdır. Mülkiyeti devlete ait kurumlarda, uygulanan proje değerini ulusal
ekonomi açısından değerlendirmek için ekonomik analiz yapılmalıdır.
10) En avantajlı seçenekler için hassasiyet analizi yapılmalıdır.
11) Açık ve öz bir rapor hazırlanmalıdır.

Doğru verilerin projenin başarısındaki önemini tartışınız.

	
  
ENERJİ ETÜDÜNDE KULLANILAN ÖLÇÜM FORMLARI VE
ENERJİ AUDİTLERİ İÇİN TİPİK TAŞINABİLİR CİHAZLAR
Öncelikle izleyen satırlarda verilen örnek formların, tesis yetkilileri tarafından doldurulup, etüdü yapacak
yetki belgesine sahip kuruluşa gönderilmesi gerekir. Enerji etüdünü yapacak kuruluş tesis hakkında ancak
bu şekilde bilgi sahibi olabilir. Eğer gerekiyorsa etüt yapacak kuruluş tarafından tesise kısa süreli bir saha
ziyareti planlanarak tesiste ölçüm cihazlarının bağlanacağı yerlerin tespiti yapılır. Ayrıca tesisteki
patlayıcı ve yanıcı maddelerin durumu, bunların hangi departmanlarda olduğu kesinlikle tespit edilmeli
ve önlem alınmalıdır.
Form 1/9	
  
ENERJİ ETÜT ÖN DEĞERLENDİRME BİLGİ FORMU
I. TESİS BİLGİLERİ
Tesis Adı:
Kuruluş Adı:
Adres:

Sanayi Sektörü:
Telefon:
Fax:
Gsm:

Formu Dolduran Kişi:

Ünvan:

Genel Müdürlük Adresi:
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Acil Bir Durumda Ulaşılacak Kişi:

Tesisin Üretime Başlama Tarihi:
Çalışan Kişi Sayısı:

Vardiya Sayısı:

II. FAALİYET ALANI

Tesisin ana üretim faaliyetlerini, büyük miktarda enerji tüketen ekipmanları ve önemli yardımcı sistemleri
sıralayınız.
Üniteler bazında enerji üretimi veya enerji tasarım ve tüketim miktarlarını veriniz.

Form 2/9
III. ENERJİ KULLANIMI
Aşağıdaki tabloyu, bir önceki yılın fiili değerlerini yazarak doldurunuz.
Eğer ulaşılabiliyorsa yakıt ve elektrik faturalarının fotokopilerini ekleyiniz.

Ait Olduğu Yıl:.................
Enerji Kaynağı
Türü

Tüketim Miktarı

Birimi

Elektrik
Doğal Gaz
LPG
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Birim Maliyeti

Yıllık Maliyeti

Gazyağı
Hafif F.Oil
Ağır F.Oil
Petrokok
Taş Kömürü
Linyit
Diğer..................
Diğer..................

Bu Tabloda cins ve yıllık tüketim değerleri verilen yakıtların, aynı yıla ait aylık tüketim değerlerini ve
aylık ortalama birim fiyatlarını III.1 ve III.2 numaralı tablolarda veriniz.
Yakıt adı ve tüketim birimlerini (Ton / ay, Kg / ay, kWh / ay vb. ) belirtilen boşluklara yazınız.

IV. ÜRETİM BİLGİLERİ
Aşağıdaki tabloyu, geçen seneki değerler ile doldurunuz.

Ait Olduğu Yıl:.................
Ürün Cinsi

Üretim Miktarı
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Birim

Bu tabloda cins ve yıllık üretim değerleri verilen ürünlerin aynı yıla ait aylık üretim değerlerini IV.1
numaralı tabloya yazınız.

Form 3/9
III . 1

.............. YILI TÜKETİM DEĞERLERİ
TÜKETİMLER
ELEKTRİK

..................................

Tüketim Birimi

Birim Fiyat

Tüketim Birimi

Birim Fiyat

.... / ay

T / ....

.... / ay

T / ....

AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
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TOPLAM

Kalorifik Değer

860

Kalorifik Değer

Kcal / kWh

Not : Tüketilen yakıtın Adını, tüketim birimini (Ton / Ay, Kg / Ay, kWh / Ay vb. ) aylık ortalama birim
fiyatını ( T / Ton, T / Kg ) yazdıktan sonra, ilgili sütunları bu bilgilere göre doldurunuz.
: Eğer biliniyorsa tüketilen yakıtın kalorofik değerini, birimi ile birlikte (Kcal / Kg, KCal / nM3 ,
KCal / Ton vb.) ilgili sütuna yazınız.

Form 4/9
III . 2

.............. YILI TÜKETİM DEĞERLERİ
TÜKETİMLER
..................................

Tüketim Birimi

Birim Fiyat

Tüketim Birimi

Birim Fiyat

.... / ay

T / ....

.... / ay

T / ....

AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
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..................................

	
  

NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

Kalorifik Değer

Kalorifik Değer

Not : Tüketilen yakıtın Adını, tüketim birimini (Ton / Ay, Kg / Ay, kWh / Ay vb. ) aylık ortalama
birim fiyatını ( T / Ton, T / Kg ) yazdıktan sonra, ilgili sütunları bu bilgilere göre doldurunuz.
: Eğer biliniyorsa tüketilen yakıtın kalorofik değerini, birimi ile birlikte (Kcal / Kg, KCal / nM3 ,
KCal / Ton vb.) ilgili sütuna yazınız.
: Bu tablo yeterli olmadığı takdirde fotokopisini çekerek ilave ediniz.
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Form 5/9
IV . 1

.............. YILI ÜRETİM DEĞERLERİ
ÜRETİMLER
Ürün Adı:

Ürün Adı:

Ürün Adı:

..................................

..................................

..................................

Üretim Birimi:

Üretim Birimi:

Üretim Birimi:

..................................

..................................

..................................

AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

Dizayn
Kapasitesi
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Not: Ürün Adını yazdıktan sonra ilgili üretim değerini birimi ile birlikte karşı gelen yere yazınız.
: Bu tablo yeterli olmadığı takdirde fotokopisini çekerek ilave ediniz.
: Aynı cins ürün için farklı üretim birimlerinin kullanılması mümkün ise bunlar arasındaki bağlantıyı
veriniz. ( Örneğin yer karosu üretiminde m2 ve Ton birimlerinin kullanılması mümkün olabilmektedir. Bu
durumda;
m2 Fayans = Ton Fayans
şeklinde aradaki bağlantıyı yazınız. )
: Aylık veya yıllık tasarım üretim kapasitesini, birimini de belirterek ( Ton / Ay , Ton / Yıl ) ilgili yere
yazınız.

Form 6/9
V. MUHTELİF KONULAR

Aşağıdaki konularla ilgili yorumlarınızı belirtiniz.

Çevre kirliliğinin kontrolü ile ilgili sorunlar:

Mümkün olabilecek proses değişiklikleri:

Yatırımlar için kabul edilebilecek maksimum geri ödeme süreleri:

VI. ENERJİ YÖNETİMİ
Fabrikanızda Enerji Yönetim Programı uygulanıyor
mu? :
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Uygulanıyor ise kaç yıldır devam etmektedir? :
Enerji Yöneticisi belirlenmişmidir?

:

Belirlenmiş ise kaç yıldır çalışıyor?

:

Enerji verimliliğini Artırma, Enerji Tüketimini
Azaltma Yönünde bir çalışma var mıdır?

:

Enerji Verimliliği açısından Enerji Tüketimi,
Üretim Değerleri inceleniyormu?

:

Spesifik Enerji vb. değerler hesaplanıyormu? :
Bu sonuçlar daha sonra değerlendiriliyormu? :

Diğer düşünceleriniz nelerdir?

:

Form 7/9
VII . KAZANLAR
Tesiste Bulunan Kazan Sayısı ( adet )
Kazan No

Birim 1

Kapasite

Üretim 2

1
2
3
4
5
6
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Basınç

Sıcaklık

1

Ton / h, Kcal / h, m2 ısıtma yüzeyi şeklini belirtiniz.

2

Buhar , Kızgın yağ, vb. şeklinde belirtiniz.

Kazanlarda bacagazı analizi yapılıyor mu?

:

Eğer yapılıyorsa hangi sıklıkta yapılıyor?

:

Kazanlarda gerekli ayarlamalar yapılıyor mu?

:

Bacagazı analiz cihazı sabit mi portatif mi?

:

Bacagazı analiz cihazının cinsi ( Elektronik vb.):
Bacagazı analiz sonuçları
Tarih

Tarih

Birim
T gaz
T ortam
O2
CO
(*)
Yakıt Özellikleri
Cinsi
H üst
H alt
C
H2
H 2O
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Tarih

Tarih

O2
N2
S
Kül
Curuf Analiz Sonuçları (**)
Izgara Çıkış Sıcaklığı oC
Yanmamış Karbon Oranı %
(*) :Cihazın ölçebileceği diğer parametreler (SO2 , NOX, vb. ) yazılabilir.
(**) :Katı yakıt kullanıldığı takdirde doldurunuz.
Not :Son alınan yakıtların birim fiyatlarınıda ilave ederek gönderiniz.

Form 8/9
IIX . ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI
Tesisteki Mevcut Güç Trafolarının
Güç Kullanım Oranı
İşletme Gerilimi ( kV)

Kurulu Güç ( kVA)
( Çekilen Güç / Kurulu Güç )

... / ...
... / ...
... / ...
... / ...
Elektrik Enerjisinin işletmedeki tüketim alanlarına göre miktarlarını yazınız.
İmalat

.........................kWh

%...................

Aydınlatma

.........................kWh

%...................
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Form 9/9
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Saha ziyaretinde etüt yapılacak tesis tarafından karşılanacak
cihaz,veri, personel gibi ihtiyaçlar belirlenmelidir.
Tesiste sabit ölçüm cihazlarının olmadığı durumlarda portatif ölçüm cihazlarıyla veriler toplanabilir.
Tasarruf potansiyelini belirlemek konusunda kullanılabilecek portatif ölçüm cihazları ve özellikleri izleyen
3 tabloda verilmiştir.
ENERJİ AUDİTLERİ İÇİN TİPİK TAŞINABİLİR CİHAZ LİSTESİ
1/3
CİHAZIN ADI

SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ
•

Portatif ve elektronik olması, yazıcısından ölçüm sonuçlarını
dökümleyebilmesi, şarj edilebilmeli, bakım gerektirmeyen kuru
bataryaya sahip ve uzun batarya ömrüne sahip olması, açıldığı

1.ELEKTRONİK BACAGAZI

zaman kendi kendini otomatik kalibre etmesi ve kontrol

ANALİZÖRÜ

edebilmesi , hafızasında, genellikle kullanılan en az 5 adet yakıta
ait özelliklerin kayıtlı olması ve bunlara dayanarak bazı değerleri
hesaplayabilmesi, sanayi tesislerine ait bacalarda ölçüm
yapabilmesi için en az 75 cm. uzunluğunda proba sahip olması
tavsiye edilmektedir.
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•

•

Ölçmesi gereken parametreler:
o

Ortam sıcaklığı

o

Bacagazında:
§

O 2,

§

CO,

§

Bacagazı sıcaklığı,

§

Baca basıncı,

§

Filtre kağıdı ile islilik,

§

SO2

§

NOx

§

Yanmamış HC değerleri

Seçilen yakıt türüne uygun olarak hesaplaması gereken
parametreler;

•

o

CO2,

o

Verim,

o

Hava fazlalık katsayısı değeri

Portatif ve elektronik olması, açıldığı anda kendini kendini
kalibre edebilmesi ve kontrol etme özelliğinin olması tavsiye

2. SÜLFÜRDİOKSİT (SO2)
MONİTÖRÜ

edilir.
•

Ölçmesi gereken parametre:
o

•

Baca gazlarında sülfür dioksit miktarı veya oranı

Taşınabilir ve elektronik olması, çapı büyük olan kabloları içine
alabilecek pense sahip olması tavsiye edilir

3.PENS AMPERMETRE
•

Ölçmesi gereken parametreler:
o

Gerilim V

o

Akım I

o

Güç kW
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2/3
CİHAZIN ADI

SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ
•

Elektronik ve taşınabilir olması, açıldığı an kendi kendini
kalibre edebilmeli ve kontrol edebilmeli, şarj edilebilir, bakım
gerektirmeyen kuru tip bataryaya sahip olması, hem bataryadan
hemde şebekeden besleme özelliğine sahip, termal veya şeritli

4.ENERJİ MONİTÖRÜ

tip bir printere sahip olmalıdır.
(ENERJİ ANALİZÖRÜ)

•

Monofaze ve Trifaze sistemlerde her bir hat için ölçüm
alındığında istenen parametreler
Gerilim V (Orta ve

o

Güç Faktörü

düşük gerilim)

o

Akım

o

Güç kW

o

Enerji kWh

o

kVA

o

kVAh

o

kVAr

o

kVArh

o

Frekans

o

•

Orta gerilim ölçümleri için gerekli akım ve gerilim trafoları,
büyük boyut ve tipte akım ölçüm penslerine sahip olması
tavsiye edilir.

5. INFRA-RED PYROMETRE

•

(INFRA-RED sıcaklıkölçer)

Portatif ve elektronik olması, ayarlanabilir emissitive özelliğine
sahip olması tavsiye edilir.

•

Elektronik ve taşınabilir olması, yaklaşık 1200 oC sıcaklığa
kadar ölçüm yapabilmesi, batarya uyarısının olması ve

6. ELEKTRONİK
TERMOMETRE

o

Hava

o

Sıvı

o

Yüzey

o

Sıcak katı madde ( uzun, ucu kapalı tip) ölçüm
problarına sahip olması tavsiye edilir.

•

Elektronik ve taşınabilir olması, akışkana ait akış hızı ve basınç
değerlerini ölçebilmesi, batarya uyarısının bulunması, klasik ve

7. HAVA HIZI VE BASINÇ

S tipi pitot tüpleri ile kullanılabilmesi tavsiye edilir.

ÖLÇER (pitot tüplü)
8. PİTOT TÜPÜ

•

Klasik tip

•

S tipi
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•

Elektronik ve taşınabilir olması, akışkanın akış hızını
ölçebilmesi, batarya uyarı sistemine sahip olması, farklı

9. HAVA HIZI ÖLÇER

çaplarda ölçüm başlığına sahip olması ve seçilen zaman
aralıklarında ortalama değer alma özelliğine sahip olması
tavsiye edilir.
•

Civalı termometre tipinde olması, yedek termometre ve ıslak
termometre için fitillerinin olması, farklı sıcaklık aralıkları için

10. SALLAMALI TİP NEM

psichrometric kartlarının olması tavsiye edilir.

ÖLÇER
(sling psichrometer)

3/3
CİHAZIN ADI

SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ
•

Elektronik ve taşınabilir olması, batarya uyarı sisteminin
olması, İletkenlik (µS/cm), TDS (ppm), Direnç (ohm) ölçme
kabiliyetinin olması, su sıcaklığı ölçme ve sıcaklık
kompanzasyonu yapabilme özelliğine sahip, otomatik skala

11. İLETKENLİK ÖLÇER

seçme özelliğine sahip ve İletkenlik probu ile sıcaklık
probunun olması tavsiye edilir.

•

Elektronik ve taşınabilir olması tavsiye edilir.

•

Elektronik ve taşınabilir olması, batarya uyarı sisteminin

12. LÜXMETRE

olması, optik ölçüm yapabilecek özelliğe sahip olması ve devir

13. TAKOMETRE

sayısı – dönüş hızını tespit edecek özelliklere sahip olması
tavsiye edilir.

Enerji etüdü yapılacak tesiste ölçümlerin alınacağı bazı cihazlarda aranan özellikler aşağıda verilmektedir:
Sıcaklık Ölçümü: Sıcaklık değerlerinin ortak bir dille ifade edilebilmesi için bir skalaya ihtiyaç
duyulur. Tüm sıcaklık ölçer cihazların temel prensibi suyun donma ve kaynama noktası gibi kolayca
ulaşılabilecek sıcaklık değerlerine dayanır. Ortam sıcaklığı başta olmak üzere, su sıcaklığı ve iş yapan
veya soğutucu akışkan sıcaklıkları ile yüzey sıcaklık değerlerinin tespiti önemlidir. Sıcaklık ölçümlerinde
problar ve infrared pyrometreler kullanılır. Özellikle akışkan sıcaklıklarının ölçümlerinde problar
sıcaklığı ölçülecek sıvıya daldırılmak suretiyle kullanılır. Yüksek sıcaklığı nedeniyle ulaşılamayan veya
yaklaşılamayan yüzeylerin sıcaklıkları ise İnfrared Pyrometreler kullanılarak yapılabilir. Şekil 6.1 de
sıcaklık ölçümü amacıyla kullanılan bir düzenek verilmektedir.
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Şekil 6.1: Sıcaklık Göstergesi

Akış Ölçümü: Akışın ölçümlenmesinin istendiği durumlarda ise Hacimsel akış ölçümü, Kütlesel akış
ölçümü, Hız ölçüm metodu ile akış ölçümü, Pitot tüpü ile akış ölçümü, Elektromanyetik akış
ölçümü veya ultrasonik akış ölçümü gibi yöntemler kullanılabilir.
Belirli bir süreçte bir boru veya kanalda akım halinde olan akışkanın kütlesinin tartılarak tespit
edilmesi debinin tespitinde en basit ve uygun yöntemdir. Bu yöntemde dikkat edilmesi gerekli husus ise
atmosfer şartlarında buharlaşan akışkanlar için özel bir önlem gerekiyor olmasıdır. Sanayide akış ölçümü
son derece önem arz eden bir konudur. Düşük basınçlı gaz akışkanlarda gaz basınçları ve akış hızları için
pitot tüpü ile sıcak telli ve pervaneli anometreler kullanılır. Yüksek basınçlı gaz akışkanlarında genellikle
sabit anemometrelerden faydalanılır. Kömür gibi katı maddelerin konveyörler yardımı ile iletildiği
durumlarda, konveyörün katarı ile katarın olmadığı durumlarda ise belli bir zamanda taşınan madde
miktarı bir kapta tartılarak hesaplamalar yapılarak istenen değerler bulunur.
Basınç Ölçümü: Bir noktadaki gerçek basınç Mutlak basınç olarak adlandırılır.

Basınç yalnızca sıvı ve gazlarda söz konusudur. Katı cisimlerde
basınç olgusunun yerini gerilme olarak adlandırdığımız bir büyüklük alır.
Basınç ölçen cihazların büyük bir bölümü atmosfer basıncında sıfır değerini gösterecek şekilde
ayarlanmıştır. Bu tip cihazlardan ölçülen basınç mutlak basınç ve atmosfer basıncı arasındaki fark olan
Gösterge Basıncıdır. Buna göre mutlak basınç ise izleyen ifade ile kolayca bulunur. Şekil 6.2 de bir akış
hattında bağlı basınç göstergesi verilmiştir.
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Şekil 6.2: Basınç Göstergesi

Çok yüksek olmayan basınçlar Manometre yardımıyla, atmosfer basıncı ise Barometre yardımıyla
ölçülür. Atmosfer basıncının altındaki basınçlar ise Vakum olarak adlandırılır.
Çok küçük vakum basınçlarından çok büyük basınç değerlerine kadar büyük bir aralıkta basıncın
ölçümüne ihtiyaç duyulabilir. Bu ihtiyaç teknolojiyi değişik tipte ve ebatta basınç ölçerlerin
geliştirilmesine sevk etmiştir.
Nem Ölçümü: Şekil 6.3 de bir higrometre verilmektedir. Gelişen teknoloji nem ölçüm cihazlarının
boyutlarını küçülttüğü gibi ölçüm hassasiyetini arttırmış ve dijital higrometreler yaygınlaşmıştır.
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Şekil 6.3: Higrometre

Elektrik Ölçümü: Elektrik devreleri ile ilgili kullanılan ölçü aletleri 2 ana başlık altında toplanabilir.
Bunlar sırası ile, ölçümleri ekranda dalga şeklinde gösteren ya da sayısal değerlerle gösteren şeklinde
açıklanır.

Ölçümleri dalga şeklinde gösteren ölçü aletlerine osiloskop denilir.
Sayısal değer gösteren geleneksel ölçü aletlerinde genellikle ise bir skala ve bu skala
üzerinde hareket eden bir ibre vardır ki bunlara analog ölçü aletleri denilir.
Elektrik kullanımı veya tüketimi ile ilgili tesislerde genellikle sayaçlar kullanılmaktadır. Ancak ortak
hattan beslenen makina veya ekipmanlar için pens ampermetre, enerji analizörü gibi portatif cihazların
kullanılmasında fayda vardır. Bu cihazlarla gerilim (V), akım (A), aktif güç (kW), reaktif güç (kVAr),
güç faktörü (φ), gibi birçok elektriksel paramatre monofaze ve trifaze sistemler için ölçülebilir.
Baca Gazı Ölçümü: Özellikle buhar kazanlarının yoğun kullanıldığı sanayi sektörlerinde kullanılan
katı, sıvı ve gaz yakıtların nasıl yakıldığı konusunda bir fikir vermesi ve gerekli önlemleri almak için
kullanılan cihazlardır. Şekil 6.4 de tipik bir baca gazı analiz cihazının resmi verilmelktedir.
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Şekil 6.4: Baca gazı analiz cihazı

Baca gazı ölçümleri yardımıyla yanmanın eksik veya tam yanma olduğunu tespit ederiz. Özellikle
cihazda ölçülen karbondioksit miktarı tam yanmayı karbon monoksit gazı ise eksik yanmanın göstergesi
olarak algılanacak bir durumdur. Eksik yanma hem çevre açısından hemde ithal kaynak olan katı, sıvı
veya gaz yakıt ekonomisi açısından son derece önemlidir. Bu ölçümde baca gazı sıcaklığı da yanmanın
verimli olup olmadığı konusunda size fikir verir. İslilik ölçümünde ise probun ucundaki boşluğa
yerleştireceğiniz bir kağıt filtre üzerinde baca gazı akışından dolayı oluşan izi, cihazla birlikte size verilen
islilik skalası ile karşılaştırarak bulursunuz. Gelişen teknoloji sonucunda baca gazında azot oksitler,
kükürt dioksit, yanma verimi bibi parametreler rahatlıkla ölçülebilmektedir.
İletkenlik Ölçümü: Kazan suyunun iletkenlik ölçümleri Conductivity meter ile yapılır. Ayrıca kazan
suyunun iletkenlik ölçümleri bize ne zaman blöf yapacağımızı ne kadar blöf yapacağımızın tespitinde
yardımcı olur. Blöf, kazan içindeki su saf değildir suyun içinde eriyik ve süspansiyon halde bulunan
maddeler kazan içinde birikime neden olurlar. Özellikle süspansiyon halde bulunanlar kazan dibine
çökerler. Süspansiyon halde bulunanlar ise suyu yüzeyinde toplanırlar. Bunların kazandan tahliye
edilmesi gerekir. Bunun için dipte birikenler dip blöf üstte birikenler ise üst blöf vanaları yardımı ile
sistemden atılırlar. Atılan su kadar sisteme yeni su ilave edilmesi de unutulmamalıdır.
Aydınlık Seviyesi: Aydınlatma seviyelerinin ölçümü için lüxmetreler kullanılarak ölçülen değerlerin
standart tablolarla karşılaştırılması yardımıyla aşırı aydınlatman tespit edilir ve gerekli önlemler alınarak
elektrik enerjisinden tasarruf sağlanır.
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Özet
Türkiye artan nüfusu ve gelişen ekonomisi ile
enerji ihtiyacı gün geçtikçe, hızla artan buna
karşılık yerli enerji kaynakları sınırlı olan ve
enerji talebinin büyük bir kısmını ithal eden bir
ülkedir. Bugün için yaklaşık %58 olan ithal enerji
payının 2020 de %78 olması beklenmektedir. Bu
nedenle
ülkemizde
enerjinin
verimli
kullanılmasıyla ilgili pek çok yasa ve yönetmelik
çıkartılmaktadır. Bu yasa ve yönetmelikler,
teknik personel için son derece önemli yol
göstericileridirler.

yapılmadan önce genellikle bir ön enerji etüdü
yapılır. Bunun akabinde yapılacak fizibilite
çalışmasında ön enerji etüdünde değinilen enerji
tasarrufu projelerine odaklanılabileceği gibi
tesisin öncelikli sorunlarına yönelik projeleri de
kapsayabilir.
Enerji etüdünde yapılacak ölçümler tesisin
durumuna ve hedeflediğimiz tasarruf potansiyeline
bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Ön enerji
etüdündeki hedefimiz ile detaylı enerji etüdü
yapılmasından sonraki hedefimiz farklılık gösterir.
Öncelikle ölçmek bilmek, bilmek ise yönetmektir
anlayışından hareket edilmeli tesiste kullanılan
enerji ham madde miktarı ile mamul miktarı
belirlenmeli. Bir birim ürün başına harcanan enerji
miktarı tespit edilerek bunun azaltılması için
gerekli ölçüm ve yatırımlar planlanmalıdır.	
  	
  

“Bugünün gereksinimlerini, gelecek nesillerin
gereksinimlerini karşılama yeteneğinden taviz
vermeden karşılama” şeklinde tanımlanan
sürdürülebilirlik konusunda enerji ve çevre
birbirinden ayrılmaz iki konudur. Günümüzde
enerji politikalarında sürdürebilirlik şu üç unsur
üzerinde inşa edilmektedir. Enerji verimliliğinin
sağlanması, Enerji üretiminde yenilenebilir enerji
kaynaklarının payının artırılması, Karbondioksit
salınımlarının azaltılmasıdır.
Enerji yönetiminde ve verimlilik çalışmalarında
atılması gerekli ilk adım, öncelikle ne
tükettiğimizi bilmek, bunun için de gerekli ölçüm
ve izleme sistemlerini kurmaktır. Enerji taraması,
enerji analizi veya enerji değerlendirilmesi olarak
da kullanılan enerji etüdü; enerji tüketen sistem
veya tesisin detaylı analiz edilmesi olarak da
açıklanır. Enerji etüdü bir enerji yönetim
sisteminin kurulumunda yapılacak ilk iş olarak
değerlendirilmektedir.
Enerji
tasarrufu
potansiyelini belirlemek için en önemli tekniktir.
uzmanlaşmış kuruluşlar, danışmanlar veya
kuruluşun kendi personeli tarafından yapılabilir.
Enerji Tasarrufu Etüdü: Ön Enerji Etüdü
(Preaudit), Detaylı Enerji Etüdü (Audit) ve
fizibilite çalışması olarak 3 aşamada yapılır. Ön
Enerji Etüdü iki aşamadan oluşur. İlk aşamada;
tesiste yatırım kararı ve mevcut enerji yönetimi
faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak, İkinci
aşamada ise, enerji verimliliği ile ilgili çeşitli
ekipmanların (kazanlar ve buhar sistemleri vb.)
çalışmasının gözden geçirilmesi amacıyla bir
teknik çalışma yapılır. Orat ölçekli bir işletmede
1-2 gün sürebilir. Detaylı Enerji Etüdünde ise
yeterli, eğitim ve donanıma sahip bir çalışma
grubu ile ölçüm cihazları kullanılarak incelenen
fabrikanın gerçek çalışma koşullarında enerji
tüketimini belirlemek mümkün olur. Ayrıca
iyileştirme
yapılacak
alanlar
berlirlenir.
Genellikle en az 2 hafta sürer. Fizibilite
çalışması, herhangi bir tesiste yeni kazan alımı
veya bileşik ısı güç santralinin kurulması vb gibi
büyük bir ekipman alımı veya değişikliğini
gerektiren durumlardan önce yapılan standart
mühendislik çalışmalarıdır. Fizibilite çalışması
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Kendimizi Sınayalım
1. 5627 sayılı Enerji verimliliği yasasının
yürürlüğe giriş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

5. Genel anlamda ön enerji etüdünde yaklaşık
olarak ne kadarlık bir enerji tasarrufu hedeflenir?

a. 2005

a. %2

b. 2007

b. %5

c. 2008

c. %10

d. 2009

d. %50

e. 2011

e. %70

2. Aşağıdakilerden hangisi enerji politikalarında
sürdürülebilirliğin üç unsurundan birisi olarak
algılanamaz?

6. Enerji tasarrufunun ürün satış fiyatları
üzerindeki etkisini aşağıdakilerden hangisidir?

a. Enerji verimliliğinin sağlanması

b. Üretilen ürüne ait enerji maliyeti değişmez

b. Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması

c. Üretilen ürüne ait enerji maliyeti artar

c. Karbondioksit salınımlarının azaltılması

d. Üretilen ürüne ait enerji maliyeti önce azarlı
sonra artar

a. Üretilen ürüne ait enerji maliyeti azalır

d. Nükleer santrallerin kurulması

e. Üretilen ürüne ait enerji maliyeti önce artar
sonra sabit kalır

e. Çevreci teknolojilerin teşviki

7. Atmosfer basıncın 1 bar olduğu yerde buhar
hattına bağlı basınç göstergesinden 8 bar
okunmaktadır. Buhar hattının mutlak basıncı ne
olur?

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde enerji
etüdünün tanımı doğru olarak verilmiştir?
a. Daha az birincil kaynak kullanımıyla daha çok
enerji üretimi

a. 7 bar

b. En avantajlı sistem için yapılan hassasiyet
analizi

b. 9 bar
c. 8 bar

c. Enerji tüketen sistem veya tesisin detaylı analiz
edilmesi

d. 10 bar

d. Bugünün gereksinimlerini, gelecek nesillerin
gereksinimlerini karşılama yeteneğinden taviz
vermeden karşılama

e. 6 bar
8. Baca gazı analizi yapılmasındaki amaç;
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

e. Enerjiyi az kullanmak
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
etüdünün aşamalarından bir değildir?

Enerji

a. Yanma ile ilgili fikir sahibi olmak ve gerekli
önlemleri almak için

a. Finansman temini

b. Kazan temizliği açısından

b. Fizibilite çalışması

c. Kazan suyunu kontrol etmek için

c. Detaylı Enerji Etüdü (Audit)
d. Ön Enerji Etüdü (Preaudit)

d. Çevreye atılan baca gazı sıcaklığını arttırmak
için

e. Tesisle ilgili ön bilgi formlarının doldurulup
etüt yapacak firmaya gönderilmesi

e. Kazan dairesinin havasını daha kaliteli olması için
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Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı

9. Kazan suyunda iletkenlik ölçümü neden
yapıldığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

1. b Yanıtınız yanlış ise “Giriş” kısmını yeniden
gözden geçiriniz.

a. Ne zaman ve ne kadar blöf yapacağımız
hakkında bir fikir verir
zaman

2. d Yanıtınız yanlış ise “Giriş” kısmını yeniden
gözden geçiriniz.

c. Kazanı ne zaman temizleyeceğimiz hakkında
bir bilgi verir.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Sanayide Enerji Tasarruf Potansiyeli” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

b.

Kazan duman borlarının ne
temizleneceği hakkında bilgi verir

d. Kazan verimini ölçmek için

4. a Yanıtınız yanlış ise “Enerji Tasarrufu Etüt
Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

e. Kazan borularının bakımını yapmak için

5. a Yanıtınız yanlış ise “Enerji Etüdünde
Ölçümler ve Ölçü Aletleri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde baca
gazı analiz cihazı ile yapamayacağımız bir analizi
verilmiştir?

6. a Yanıtınız yanlış ise “Enerji Tasarruf Etüt
Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

a. İslilik
b. CO2

7. b Yanıtınız yanlış ise “Basınç Ölçümü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

c. NOx

8. a Yanıtınız yanlış ise “Baca Gazı Ölçümü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

d. SO2
e. Fe

9. a Yanıtınız yanlış ise “Baca Gazı Ölçümü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Baca Gazı Ölçümü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar

Sıra Sizde 1

Aras H., 2 Eylül Gazetesi “Enerji Günlüğü”
isimli köşesindeki köşe yazıları.

Toplam enerji maliyetlerinin toplam girdi
içindeki payının; imalat sektörü için %8, metal
ana sanayi için % 22 olduğu düşünüldüğünde,
enerji tasarrufu direkt olarak ürün maliyetini ve
satış fiyatını aşağı çekeceği gibi makro açıdan
enflasyon üzerinde de olumlu etkileri olacaktır.

Çengel Y.A., Boles M.A., Mühendislik
Yaklaşımıyla Termodinamik., (Türkçesi: Prof.
Dr.Taner Derbentli)., McGraw-Hill ve Literatür
Yayıncılık., 1996., ISBN: 975-8431-91-9
Enerji Yönetimi Dersi ve Kursu Düzenleme
Esasları., 31 Ağustos 1996 tarih ve 22743 sayılı
Resmi Gazete.

Sıra Sizde 2
Ön etüt aşaması mevcut durumun bir fotoğrafını
çekmekte ve etütü yapacak personelin işletmeyi
tanımasına olanak vermekte, ayrıca küçük
işletmeler için birçok sorunu ortaya çıkartarak
düşük masrafla veya masrafsız enerji tasarrufuna
olanak vermektedir.

Enerji Verimliliği Yasası., 2 Mayıs 2007 tarih
ve 26510 sayılı Resmi Gazete.
Enerji
Kaynaklarının
ve
Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmelik., 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı
Resmi Gazete.

Sıra Sizde 3

Genceli O.F. Ölçme Tekniği., Birsen Yayınevi,
İstanbul., 1995., ISBN:975-511-113-1

İşletme içinden sürekli bu işle ilgilenecek kişileri
istihdam etmekten ve dolayısıyla maliyetinden
kurtulmak, birçok projede çalışmış uzmanların
deneyimlerini işletmeye aktarması ve bu kişilerin
tarafsız olması özelliğiyle işletmedeki birçok
sorunu ortaya çıkartması / koyabilmesi.

Hepbaşlı A., Enerji Verimliliği ve Yönetim
Sistemi., Schneider Electric Enerji Verimliliği
Serisi 1., ISBN:978-9944-5084-6-9 Mayıs 2010.
Sanayide Enerji Taraması., EİE Enerji
Yönetimi Serisi 2., Temmuz 1990., Ankara.

Sıra Sizde 4

Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde
Verimliliğin Arttırılması İçin Alacakları
Önlemler Hakkında Yönetmelik., 11 Kasım
1995 tarih ve 22460 sayılı Resmi Gazete.

Doğru verilerle yapılan analiz, sağlıklı kararlar
alınmasına olanak verir. Bu şekilde yatırımın
gerçekten karlı olup olmadığına karar verilebilir.
Aksi halde özellikle orta boy işletmeler için
büyük sermaye gerektiren yatırımlar fiyaskoyla
sonuçlanarak işletmenin iflasına yol açabilir.

Karakoç, H. ve diğerleri. Tanışlı M. Ve Ergün Y.
(Editör) (2010). Enerji Analizi ve Yönetimi.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
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