
 
SANAYİDE ENERJİ TASARRUFU 

  

ÖN ENERJİ TASARRUFU ETÜDÜ  

Bu etüdler; enerji yönetimi bakımından olduğu kadar tesiste enerji kullanımının denetlenmesi yönünden de 
gerekliliği kabul edilen bir işlemdir. Ayrıca, tesiste hiç yatırımsız veya düşük maliyetli yatırımlarla tasarruf 
sağlanabilecek odakların belirlenmesinde ilk adımdır. Bu işlem kısa zamanda tesis enerji girdisinde % 20 
'ye varan tasarruf oranı sağlar.  

ÖN ENERJi TASARRUFU ETÜDLERiNiN GEREKLiLiĞi  

Enerji maliyetinin işletme girdilerindeki payının azaltılabilmesi, enerji verimliliğinin nerede ve nasıl 
artırılabileceğinin belirlenmesine bağlıdır. Bir enerji yönetimi programında Enerji Tasarrufu EtüdIerinin 
yapılması yönetime; 
 
• Enerji tüketimi fazla olan birimlerin ve enerji maliyetinin hızla gözden geçirilebilmesi,  
• Düşük maliyetle veya yatirımsız gerçekleştirilebilecek tasarruf odaklarının beIirlenmesi,  
• Enerji girdilerinin kontrol altına alınabilmesi için Enerji Girdileri Hesap Sisteminin geliştirilmesi,  
• Tesiste Detaylı Enerji Etüdlerinin gerekli olup olmadığının belirlenmesi olanaklarını sağlar.  

Genellikle, Ön Enerji Tasarrufu Etüdlerinde belirlenen eksikliklerin giderilmesi ile tesiste önemli ölçüde enerji 
tasarrufu sağlanabilir.  

ÖN ENERJi TASARRUFU ETÜDLERi  

Bu etüdler tesis müdürünün talimatı doğrultusunda bir mühendis veya diğer teknik kişilerce 
gerçekIeştirilebilir. Bu çalışmada tesiste enerji tüketen ekipmanların tanımı yapılır ve özellikleri belirlenir.  

Buna ilave olarak tesiste kullanılan enerjinin cins ve miktarlarının saptanabilmesi için enerji faturalarının 
tekrar gözden geçirilmesi gereklidir. 
 
On Etüdler sonucunda belirlenen enerji tasarrufu imkanları tesisin teknik kadro ve ekipman gücü dahilinde 
değerlendirilerek bazı sonuçlara gidilebilir. Enerji tasarrufu için gerekli daha kapsamlı diğer çalışmalar 
Detaylı Etüdler ile belirlenmelidir.  

Özetle, etkili bir Ön Enerji Tasarrufu 6 aşamada gerçekleştirilir;  

1 ) Standat1 bir format kullanılarak enerji tüketimi ve ürünlerin üretim miktarla- rının belirlenmesi ve enerji -
ürün maliyetlerinin karşılaştırılması. 
 
2) Enerji tüketimi faz!a olan ekipmanların ve özelliklerinin belirlenmesi,  
3) Üretim Yönteminin tesisin genel durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi,  
4) Tesisin genel enerji politikası ve üretim planlarının; üretim sisteminin değiştirilmesi, üretim artırılması ve 
tesisin modernizasyonu gibi değişkenler gözönünde bulundurularak gözden geçirilmesi,  
5) Tesisin enerji verimliliğinin artırılması için az yatırımla veya yatırımsız gerçekleştirilebilecek tedbirlerin 
belirlenmesi,  
6) Yapılan çalışmalar değerlendirilerek Detaylı Enerji Tasarrufu Etüdlerinin gerekli olup olmadığına karar 
verilmesidir.  

Ön Etüdler için tüketim ve üretim ile ilgili verilerin bir araya getirilmesi iki veya üç gün,tasarruf öneri- Ierinin 
hazırlanması için bir veya iki gün yeterlidir. Bu çalışmalar büyük işletmelerde daha fazla zaman 
gerektirebilir. Enerji Yönetiminin en önemli aşamalarından olan Ön Enerji Tasarrufu Etüdleri, tesisin 



çalışanlarına enerjinin öneminin anlatılması ve enerji tasarrufu odaklarının gösterilmesi bakımından da en 
etkili bir yoldur.   

YÖNETiMiN DESTEK VE KATKISI 

Etkin bir enerji verimliği programımn başlatılması ve yürütülmesi,üst yönetimin bu konudaki kesin karan ile 
doğrudan ilgilidir. Bu karar olmaksızın etkin bir enerji verimliliği programı başlatılamıyacağı gibi şayet varsa 
mevcut programlar da zaman içinde başansızlığa uğrar.  

                                                                    ENERJi YÖNETİMİ 
 
Tesisin enerji maliyeti çoğu kez o tesisin karına eşittir veya daha fazladır. Enerji verimliliğini artırarak enerji 
maliyetini düşürmek, doğrudan tesisin karını artırmaktır.Ust yönetim enerji maliyetinin düşürülmesini yeni bir 
kaynak olarak görmelidir.Bu kaynak üretimin arttırılmasında, tesisin modernizasyonunda veya başka bir 
amaçla kullanılabilir. Ancak bu kaynağı elde etmek için öncelikle bir Enerji Yönetimi programı 
hazırlanmalıdır.  

Böyle bir programın hazırlanması için üst yönetim tarafından; 
 
• Tesisin enerji maliyetinin azaltılabilmesi için gerçekçi bir hedefin belirlenmesi,  
• Hedefe ulaşmak için etkin politikaların belirlenmesi,  
• Bu iş için uzman bir ekibin oluşturulması ,  
• Gerekli para ve insan gücünün temin edilmesi,  
• Enerji Yönetimi programında harcanan paranın denetlenerek, yapılan çalışmaIarın verimliliği ve 
gerçekleştirilme süreleri bakımından   değerlendirilmesi,  
• Belirli aralıklarla Enerji Yönetimi programının fayda maliyet analizi yapılarak eğer gerekli ise belirlenen 
hedefin güncelleştirilmesi,  
• Diğer yatırımlar ile enerji tasarrufu için yapılan yatırımların etkinlik yönünden karşılaştırılması,  
  gibi çalışmalar yapılmalıdır.  

Belirlenen hedefe ulaşabilmek için Enerji Yönetimi programının desteklenmesine devam edilerek 
güncelliğini koruması sağlanmalıdır. 
 
                                                     YÖNETİME GEREKLi DESTEĞİN SAĞLANMASI 

İyi bir Enerji Yönetimi programının nasıl hazırlanabileceği konusunda gerekli bilgiler Elektrik işleri Etüt 
idaresi Genel Müdürlüğü, Enerji Tasarrufu Merkezi tarafından hazırlanan yayınlardan, düzenlenmekte olan 
kurs ve seminerlerden sağlanabilir.  

                                                                               ENERJİ MUHASEBESİ 
 
Enerji Muhasebesi diğer maliyet muhasebesi hesaplamaları gibi yönetim açısından son derece önemli bir 
yöntemdir. Bu yöntem tesise;  

• Enerji kullanımının ve maliyetlerin kontrolünde,  
• Kısa ve uzun vadede tesisin enerji kullanım eğiliminin belirlenmesinde,  
• Bütçe ve plan hazırlıklarının yapılmasında,  
• Yatırımların karlılığını ortaya çıkararak yönetimin enerji tasarrufu için daha fazla kaynak ayırmasına destek 
teşkil etmesinde faydalar sağlar .  

                                                                     ENERJİ MUHASEBESİNİN GEREKLİLİĞİ 
 
Enerji maliyeti, toplam üretim ve işletme maliyeti içinde küçük bir paya sahipmiş gibi görünebilir. Fakat 
parasal olarak, tesisin karıyla karşılaştırıldığında, enerji harcamalarının büyüklüğü daha iyi anlaşıIabilir.  

Enerji Muhasebesi, enerji maliyetinin belirlenerek enerji kullanımının daha dikkatli olarak kontrol altında 
tutulması ve işletme karlılığının yükseltilmesinde ilk adımı teşkil eder.  



Enerji Muhasebesi, planlı bir sistem içinde genel enerji verimliliğinin arttırılması için disiplinli bir yö- netim 
şekli ile, enerji tüketiminin dikkatle ölçülmesi ve rapor edilmesi şeklinde de açıklanabilir. Söz konusu 
Muhasebe Sisteminin dikkatle uygulanması ile kısa veya uzun periyotlarda enerji maliyeti ve verimlilikteki 
değişimler ve bu değişimlerin nedenleri belirlenebilir. 
 
Sağlıklı bir enerji muhasebesi yönetime, enerji girdileri hakkında bilgi veren temel kaynak olarak de- 
ğerlendirilebilir ve yönetime işletme karının yükseltilmesi çalışmalarında en büyük yardımı sağlar.  

ÖZGÜL ENERJİ TÜKETİMİNİN HESAPLANMASI  

Enerji Muhasebesinde en önemli kavramlardan biri de, "birim üretim başına enerji tüketimi" olarak da 
açıklanan "Ozgül Enerji Tüketimi" kavramıdır. Bu kavram (Energy Intensity) Enerji Yoğunluğu olarak da 
adlandırılmaktadır. Bu değerin hesaplanması üreticiye, birim üretim başına enerji tüketiminin aynı sektörde 
çalışan yurt içi ve yurt dışı firmalarla karşılaştırma yapma olanağını sağlar. Sonuç olarak işletmede 
aksaklıklar belirlenerek bazı değişikliklerle bu aksaklıklar giderilmeye çalışıIır.  

· kWh/Kg kumaş,kCal/Kg çimento.lt dizel yakıt/100 Km.gibi  

ENERJİ MUHASEBESİNİN AŞAMALARI  

Bu işlem için tesisin çalışma alanı. üretim şekli ve kapasitesi gözönünde bulundurularak tesis yapısı- na 
uygun bir Enerji Muhasebesi Sistemi geliştirilir. Sistemin aşamaları genel olarak aşağıdaki gibidir.  

1. Enerji tüketimi yüksek ekipmanların tüketimlerinin kolayca ve sürekli takip edilmesini sağlayacak standard 
bir format geliştirilmelidir. Bu format,  
• rapor periyodu,  
• enerjinin türü; gaz, sıvı veya elektrik, üretim bölümü / üretim prosesi.  
• tüketilen enerji miktarı; ton petrol, m3 gaz, kWh elektrik 
• üretim miktarı ve birimi,  
• özgül enerji tüketimi gibi bölümleri içermelidir. 
 
2. Gerekli bilgilerin sağlanması için bir prosedür geliştirilmelidir. çoğu kez özgül enerji-  
nin belirlenmesi için üretim miktarını ve tüketilen enerjiyi ölçecek cihazlar gerekebilir.  

3. Gerekli verilerin toplanmasında ve rapor edilmesinde sorumlu kişiler belirlenmelidir.  

4. Elde edilen bilgiler incelenerek değerlendirilmelidir.  

5. Veri analizlerine bağlı olarak enerji tüketiminin azaltılıp tesisin daha verimli çalışması  
için harekete geçilmelidir.   

                                                                        İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

İzleme ve Değerlendirme, kuruluş yönetiminin Enerji Yönetimi programının işleyişini takip etmesini sağlar. 
Ayrıca gerçekleştirilen çalışmanın sürekli izlenmesinde ve başarı derecesinin belirlenmesinde faydalı olur. 
Buna ilave olarak yeni hedeflerin tespitine ve gelecekteki hareket tarzının tayin edılmesine temel teşkil eder.  

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİR ÜST YÖNETİM İŞİDİR.  

İzleme ve Değerlendirme, Enerji Yönetimi Programının mali yönden değerlendirilmesine esas teşkil eder. 
Enerji maliyetinde gerçekleştirilen azalma rakamsal olarak ortaya çıkarılır ve daha önce tespit edilmiş olan 
hedeflerle karşılaştırılır. 

Üst yönetim;  
• enerji tüketim ve maliyetinin izlenmesi,  
• enerji kullanımında kısa ve uzun vadede meydana gelen eğilimler ve değişimlerin belirlenmesi,  



• gerçekleştirilen işlemlerin fayda-maliyet analizlerinin yapılması.  
• enerji yönetimi programının gidişinin belirlenen hedefle karşılaştırılması,  
• enerji yönetimi programında hedefin yeniden belirlenmesi, bazı noktaların üzerinde daha fazla durulması, 
eğitimin artırılması veya bazı   ekipmanların özgül enerji tüketimlerinin belirlenmesine başlanması ile ilgil 
olarak bu çalışmaların gerekliliğinin yeniden değerlendirilmesi,  
• izleme yönteminin, yönetimin talimatlarına ve politikalarına uygunluğunun değerlendirilmesi,  
• devam eden Enerji Yönetimi programının gelecek aşamaları için program yapılması,  
  gibi konularda çalışanlara gerekli talimatları vermelidir.  

İzleme ve değerlendirme, farklı işlemler olduğu için yönetim açısından yakın bir işbirliği içinde koordine 
edilmelidir. Değerlendirme için gerekli bilgilerin ve metodların belirlenmesi izleme için bir plan ve sistem 
hazırlanmasına yardımcı olur. Benzer olarak, sağlıklı bir değerlendirme doğru ölçüm ve detaylı bilgiye 
bağlıdır. 

İzleme işlemi için bir çok bilgi, Enerji Muhasebesi biriminden alınır. En önemlisi, hiç bir önlem alınmadan 
enerji maliyeti, çalışma şekli ve bakım işlemleri gibi başlangıç durumu şartlarının kesinlikle belirlenmesi 
gerekir. Yönetim, başlangıç şartları hakkında gerçekçi ve sağlıklı bilgi edinmenin her zaman kolay 
olmadığını bilmelidir. İşletme personeli ve yöneticileri, çoğu zaman bu bilgileri işletme durumlarının verimli 
olmadığının, işletmenin prosedüre uygun olmadan gerçekleştirildiğinin veya düşük performansta olduğunun 
ortaya çıkmasından kaçındıkları için gerçekçi olarak vermekten çekinirler. Bunun için Yönetim, Enerji 
Yönetimi programının herkes için yeni olduğunu, performansın arttırılması durumunda bundan bütün 
çalışanların kazançlı çıkacağı, bunun ise gerçekçi bilgilerle sağlanabileceği konusunda çalışan kadroyu ikna 
etmelidir.  

Diğer mali hesaplarda olduğu gibi, izleme ve değerlendirme sonuçları yönetim tarafından gözden geçirilmeli 
ve kullanılmalıdır. Buna paralel olarak yönetim, Enerji Yönetimi programının bütün seviyeIerde 
desteklenmesinin devamını sağlamak için, periyodik olarak bütün çalışanları konu hakkında bilgilendirmeli 
ve yeni hedefleri ve politikaları duyurmalıdır.  

                                                                       PERSONELİN EĞİTİLMESİ 

Enerji Tasarrufu Eğitimi, yönetici ve çalışanlara etkili bir enerji tasarrufu uygulamasının nasıl 
başarılabileceğinin öğretilmesini sağlar. Aynı zamanda bütün çalışanların, enerjinin verimli kullanılmasının 
faydaları ve enerjinin israf edilmesinin tesis açısından zararları konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur. 
 
                                                             YÖNTEM VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN EĞİTİM 
 
Yönetim, Enerji Yönetimi Programının bir parçası olan personel eğitimi için şu iki nokta üzerinde durmalıdır 

1) Yeni teknolojik yöntemler ve analizlerin geliştirilmesi,  
2) Çalışanların, enerjiyi akılcı kullanarak, israf edilen enerjiyi azaltacak yönde yeni davranış şekillerini 
benimsemeleri.  

Yönetim, sürekli olarak desteğini ve bu konudaki kararlılığını idareci ve diğer çalışanlar gözünde gündemde 
tutmalıdır. Enerji Tasarrufu Eğitimi üç seviyede uygulanabilir:  
1 ) Yönetici,  
2) Mühendis / Teknisyen,  
3) Ustabaşı / işçi.  

                                                    YENİ SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

Yeni teknolojilerin, proses ve diğer ekipmanların, işletme ve bakım prosedürlerinin ve enerji dökümantasyon 
metodlarının mevcut bir tesise uygulanması birçok seviyede eğitimi gerektirir. Yeni personelin tam olarak 
eğitilmelerini sağlamak ve çalışanların bilgilerini taze tutmak amacıyla her bir alan için eğitim ihtiyacı 
periyodik olarak tekrar gözden geçirilmelidir.  



Özellikle, enerji verimliliği yüksek yeni ekipmanlar için büyük çapta harcamalar yapıldığı zaman detaylı bir 
eğitim gereklidir. Bu tür ekipmanlardan maksimum tasarruf, doğru işletilmeleri ve uygun bir bakım ile 
sağlanır. 
 
Eğitim; tesis personeli, dış firmalar, ekipmanın satıcı firması veya özel seminerler ve kurslarla sağlanabilir. 
Bir çok işletme için, eğitim dökümanları ve diğer enerji ile ilişkili konulardaki yayınların bir arada toplandığı 
bir kütüphanenin oluşturulması faydalı olacaktır. 
 
                                                   PERSONELiN BiLiNÇLENDiRİLMESİ 

Yönetim için belki de aşılması en zor engel, çalışanların davranışlarının enerjinin verimli kullanılması 
yönünde değiştirilmesidir. Enerjinin verimli kullanılmamasının asıl sebebi, israf edilen enerjinin diğer artık 
maddeler gibi günün sonunda atılan bir şey olmaması, gözle kolayca görülmemesi ve miktar olarak hemen 
ortaya çıkmamasıdır.  

Çalışanların eğitilmesinin amacı;  
• Enerji niçin verimli kullanılmalı ?  
• Verimsizlikler nasıl iyileştirilebilir ?  
sorularına cevap aramaktır. Bu konuda çalışanların alabileceği önlemler arasında,  
buhar hatlarındaki kaçakların ve gereğinden çok ısıtılan veya performansı düşük ekipmanların 
belirlenmesi,kullanılmayan ekipmanların devreden çıkarılması ve belirlenen kurallar doğrultusunda hareket 
edilmesi sayılabilir.  

Çalışanların eğitiminin, üretime tam olarak faydasının olabilmesi için dikkatli bir plan ve iyi bir organizasyon 
gereklidir. Ayrıca, çalışanların ilgisini artırmak için toplantılar düzenlenmeli, yönetimin bu konuda hedefini ve 
buna ulaşmak için izlenmesi gereken yolu gösteren broşürler, posterler ve ilanlar yayınlanarak, konunun 
önemi anlatılmalı ve bu konuda göze çarpan gayretler ödüllendirilmelidir.  

Çalışanlar, enerji tasarrufu hakkında öğrendiklerini evlerinde de uygulamalı ve bu önlemlerin kendi enerji 
harcamalarını nasıl azaltacağını görmeleri için teşvik edilmelidir. 
 
                                                     EĞİTİM İÇİN EİE'NİN DESTEĞİ 

EiE tarafından, enerji ile ilgili bir çok alanda eğitim kursları ve yayınlar hazırlanmaktadır. Yıl içinde çeşitli 
yerlerde eğitim kursları düzenlenecektir. Kurs süresi konuya bağımlı olarak bir veya birkaç gün olarak 
değişecektir. Özellikle ihtiyaç duyduğunuz eğitim konularını bize bildirirseniz ilerideki eğitim programlarımız 
çerçevesinde bu konuya yer vermeye yada eğitim kuruluşlarımızı bu konularda seminer vermek üzere 
yönlendirmeye çalışacağız.  



                                                                    ETKİN ENERJİ YÖNETİMİ 
 
                                                    VERİLERİN GRAFİK ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ 

Fabrikaya ait üretim ve buna karşı gelen tüketim verileri iyi bir yönetim için büyük önem taşımakta ve uygun 
veri analizleri önemli ölçüde tasarruf olanakları yaratmaktadır. Ancak kaç tane fabrikada tam manasıyla veri 
analizleri yapılmakta ve kaç tane fabrikada mühendisler veya mali işlerle uğraşan kişi- Ier bu verileri açıkca 
ve ilgi çekici bir şekilde kendi yönetimlerine sunmaktadırlar? Düzenli fabrika ra- porlarında yazılanlar çoğu 
kere rakamların sıra sıra veya sayfa sayfa toplanmasından öteye geçme- mektedir. 
 
Rakamlarla yüklü kolonların okunması kolay değildir. Çünkü önemli ayrıntılar açıkca görülmez. Enerji 
kullanımı ve üretim seviyelerindeki değişiklikler de her zaman farkedilmez. Fabrika üretimi ve enerji tüketimi 
arasındakl ilişki sadece rakamlardan oluşan tablolara bakılarak kolayca anlaşılamaz ve çoğu kere verilerde 
iklim değişikliklerinin etkisi gözden kaçar. 
 
Enerji yönetiminin amacı,dosyalarda çekmecelerde saklanacak bir takım raporlar hazırlamak değil 
yönetimin karar vermesine yardımcı olmaktır. 
 
Veriler, en çarpıcı noktaların ve mesajların hemen anlaşılmasını sağlayacak şekilde sunulmalıdır. Bunu 
sağlamak için grafik kullanınız. İyi bir grafik sayfalarca rakamlardan çok daha fazla şey anlatır. 

                                                                                BİR ORNEK  

Bir fabrikada üretim ve onun enerji tüketimi ile ilgili veriler toplanmış olsun. Çeşitli değişikliklerin meydana 
geldiği iki yıllık periyodu kapsayan sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablodan Ağustos 1.yıl den 
itibaren üretimle birlikte yakıt tüketiminin de arttığını görebiliriz.  

ENERJi TÜKETiM BiLGiLERi, 1.yıl-2.yıl  

    Fuel Oil, ton Elektrik, kWh Üretim, ton 
1.yıl Ocak 333.4 461.3 x 1 000 468.4  
  Şubat 280.3  345.8 445.8  
  Mart 333.3 407.8 510.6  
  Nisan  278.1  334.8 498.9  
  Mayıs 230.1 377.5 507.8  
  Haziran  198.0  371.3 478. 1 
  Temmuz  287.9  344.4 485.5 
  Ağustos 316.0 398.2 718.9  
  Eylül 258.4 339.5 904. 7 
  Ekim 412.7 480.3 989.7  
  Kasım 470.8 989.7 954.0  
  Aralık 498.4 520.2 1041.0  
      
2.yıl Ocak 499.7 378.4 1016.2  
  Şubat 479.4 362.7 995.1 
  Mart 476.5 451.7 1069.0 
  Nisan 467.6 417.9 1072.6  
  Mayıs 447.9 456.1  1194.4  
  Haziran 389.1 418.5 1036.8 
  Temmuz 325.6 370.2 953.3  
  Ağustos 338.4 396.7 1033. 1  



  Eylül 355.2  401.3  985.4  
  Ekim 417.7 390.7 976.2  

 
Eğer yukarıdaki rakamlarla ilgili bir grafik çizilirse durum daha açık şekilde görülecektir. Yeni fırının tam 
kapasiteye ulaşmasının bir sonucu olarak Ağustos 1.yıl den itibaren üretimdeki keskin artışı ve buna bağlı 
olarak yakıt tüketimindeki artışı birlikte görebiliriz. Elektrik tüketimi kararsızlık göstermektedir. 2.yıldaki Ocak 
ve Temmuz'da yapılan bakım içln duruşlar, bu süreler içindeki azalmaların nedeni olarak açıklanabilir. 

 

Bu basit grafik bile ayrıntıları rakamlardan daha iyi gösterir.  

Serimizin gelecek yayınlarında, fabrika üretimi ve enerji tüketimi değerlerini yorumlamamızda bize yardımcı 
olacak verilerin grafiğini çizmek için daha değişik yöntemlere değineceğiz.  

ÖNERİLER  

– Daha önceki bir veya iki yıla ait verileri toplayarak, onları bir grafik üzerinde gösteriniz. Elektrik kesintisi, 
yeni ekipmanın devreye alınması, bakım için planlanmış duruşlar, arızi duruşlar v.s. gibi önemli durumları 
da grafik üzerinde gösteriniz.  

– İhtiyaç duyulan veriler, fabrika üretimi ve buna karşı gelen enerji kullanımını (yakıt ve elektrik tü- ketimleri 
ayrı ayrı kaydedilmelidir) kapsar. Eğer fabrikada farklı yakıtlar kullanılıyorsa tüketilen toplam termal enerjiyi 
bulmak, her bir yakıttan gelen katkıyı gözönüne almak için iyi bir yoldur. Yakıtın verdiği enerjiyi bulmak için 
yakıtın kalorifik değeriyle tüketilen yakıt miktarı çarpılmalıdır. Kalorifik değerler konusunda daha çok bilgi 
edinmek için ''Teknik Bilgiler Serisi No:13'''e bakınız.  



– Veriler hazır olur olmaz sonuçlar her ayın sonunda bir grafik üzerinde gösterilmelidir. Bu şekilde fabrikanın 
enerji kullanımını izlemek için grafiğin gerekliliği ortaya çıkar. Beklenmedik sonuçlarla karşılaşıldığında (çok 
düşük veya çok yüksek noktalar gibi) henüz bilgiler taze iken sebepler araştırılmalıdır. Böylece bu 
olağandışı durumlar için doğru açıklamalar getirilebilir.  
 
– O seneye ve geçen seneye ait verilerin daha kolay karşılaştırılması için bu iki yıla ait veriterin aynı grafik 
üzerinde gösterilmesi daha uygundur.  

– Son olarak grafiğin daha anlaşılabilir hale getirilmesi gereklidir. Bunun için özel semboller veya farklı 
renkler kullanılmalıdır.  

                                                                 Spesifik (Özgül) Enerji Tüketiminin Hesaplanması 

Enerji yönetiminin amacı, enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak ve bu şekilde şirketin kazancını 
artırmaktır. Bunun için yapılması gereken ilk iş,verimliliğin mevcut düzeyini ölçmektir. Enerjiden sorumlu 
kimse en azından her ayın sonunda kendisine şu soruları yöneltmelidir.  

•"Bu ay fabrika daha verimli çalışıyor mu ?"  
•"Geçtiğimiz ay içinde ne kadar enerji tasarruf edildi ?"  
•"Ne kadar para tasarrufu yapıldı ?"  

Üretim miktarı genellikle aydan aya değişkenlik gösterdiğinden bir ay içinde kullanılan toplam enerji 
miktarını bilmek çoğu kere yukardaki soruları cevaplamak için yeterli değildir. Tüketimle birlikte üretimdeki 
değişmelerin de dikkate alınması gerekir ve bunun için her aya ait "Spesifik Enerji Tüketimi" 
hesaplanmalıdır. Spesifik enerji tüketimi, bir birim ürün elde etmek için kulanılan enerji miktarıdır ve 
aşağıdaki şekillerde ifade edilebilir.  

kcal/ton, kcal/m, kWh/ton, kg başına kömür eşdeğeri, lt başına ton cinsinden petrol eşdeğeri.  

Eğer spesifik enerji tüketimi azaltılırsa, aynı miktarda ürün elde etmek için daha az enerji kullanıla- caktır. 
Diğer bir deyişle enerji verimliliği artacaktır.  

Yakıtlar ve elektrik için spesifik enerji tüketim değerleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. O ay için tüm spesifik yakıt 
tüketim değerleri, kullanılan her yakıtın gerçek kullanım miktarı ve gerçek kalorifik değerleri kullanılarak 
hesaplanmalıdır. Bazı fabrikalarda bu tür hesaplamalarda yakıtların standart veya ortalama kalorifik 
değerleri kullanılır. Ancak, spesifik yakıt tüketimi hesabında yanlış sonuçlar verebileceği için mümkün 
olduğu kadar bu durumdan kaçınılmalıdır.  

                                                                          
 



 
Bir Örnek 

Teknik Bilgiler Serisi No: 6 'daki veriler kullanılarak 1. ve 2. yıllara ait spesifik enerji tüketimIeri aylık bazda 
hesaplanabilir. Ağır fuel oil için kalorifik değer 9600 kcallkg alınarak aşağıdaki değerIer bulunur.  

Spesifik Enerji Tüketimleri (1. yıl- 2. yıl) 

    Elektrik (kWh/ton 
üretim) 

Fuel Oil (kcal/kg 
üretim) 

1. Yıl: Ocak 985  6833 
  Şubat 776 6037 
  Mart 799 6266 
  Nisan 671 5352  
  Mayıs 743 4364 
  Haziran 777 3875 
  Temmuz  709 5693 
  Ağustos 554 4220  
  Eylül 375 3803  
  Ekim 485 4003  
  Kasım 523 4737 
  Aralık 500 4597  
      
2. Yıl: Ocak 372 4721 
  Şubat 364 4625 
  Mart 423 4279 
  Nisan 390 4185  
  Mayıs 382 3600  
  Haziran 368 3286 
  Temmuz 388 3279  
  Ağustos 384 3145  
  Eylül 407 3460 
  Ekim 400 4108  



Bu değerlere göre ne olup bittiğini görmek için çizilen biri spesifik elektrik tüketimine diğeri spesifik yakıt 
tüketimine ait iki grafik aşağıda gösterilmiştir.  

 

Fuel oil için aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir.  

• 1. yılın ilk 6 ayı içerislnde spesifik yakıt tüketimi sürekll olarak azalıyor,  

• ikinci fırının devreye alınması spesifik yakıt tüketiminde büyük bir artışa neden oluyor (muhtemelen fırınla 
ilgili bazı problemlerin olduğu akla geliyor), 

• Deneme ve ayarlama peryodunu takiben 1. yılın Ağustos ayına doğru spesifik yakıt tüketiminde sürekli bir 
azalma görülüyor. Fakat Eylül ve Ekim aylarında verimlilikte önemli bir düşüş görülmekte. Bu durum 
çalışma koşullarında derhal iylleştirme yoluna gidilmesini gerekli hale getiriyor.  

Elektrik için aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir.  

• 1. yılın ilk yarısında spesifik tüketimde önemli ölçüde bir azalma görülmektedir (bu periyotta tüketilen 
toplam elektrik aşağı yukarı sabit), 

• ikinci fırının devreye alınması önce spesifik tüketimde bir artışa neden oluyor, fakat 4 aylık bir deneme ve 
ayarlama periyodu sonunda yine önceki verimlilik performansına ulaşılıyor.  

• 1. yılın ilk ayları itibarıyla spesifik enerji tüketimi yukarıya doğru hafif bir trend gösterdiği halde yine de arzu 
edilen değere yakın kalmaktadır. Veriler gelecek bir veya iki ay içinde dikkatli bir şekilde gözden 
geçirilmelidir. Eğer gerçekten yukarıya doğru bir trend saptanırsa en yüksek verimliliğe tekrar ulaşılması için 
işletme koşullarının iyileştirilmesi yoluna gidilmelidir.  

 



 

                                                                                      ÖNERİLER 
 
• Her aya ait spesifik enerji tüketimlerini elektrik ve yakıt için ayrı ayrı hesaplayınız.  

• Eğer fabrikanızda farklı yakıt türleri kullanılıyorsa her bir yakıttan gelen katkıyı ayrı ayrı hesaplayarak 
toplam enerji tüketimini bulunuz (tüketilen her bir yakıt miktarının ve kalorifik değerinin bilinmesi gerekir).  

• Fabrikanızda birden fazla ürün varsa herbir ürün için tüketilen enerjiyi ayrı ayrı ölçünüz. Eğer bu 
yapılamazsa fabrika faaliyetlerini göstermek için en fazla enerji tüketen bir ürünü seçebilirsiniz, veya tüm 
ürünü belli bir ürün eşdeğeri cinsinden ifade etmek mümkün olabilir. Orneğin ne kadarlık standart birime 
karşılık geldiği gibi.  

• Bazı endüstrilerde spesifik enerji tüketimi proses girdisi cinsinden hesaplanır (örneğin hammaddenin tonu 
başına harcanan kilokalori). Eğer fabrikada farklı biçim, boy ve ağırlıklarda fakat aynı miktarda enerji 
tüketilerek pekçok değişik ürünler üretiliyorsa spesifik enerji tüketimini yukardaki gibi yani kcal/ton 
hammadde cinsinden hesaplamak daha anlamlıdır. Kendi sanayi bilgi ve tecrübelerinize dayanarak kendi 
çalışmalarınızı gözden geçirmeli ve en uygun birimleri seçmelisiniz.  

• Eğer birimleri seçmek zor oluyorsa en basit birimi seçiniz ve her ay spesifik enerji tüketiminizi izlemeye 
başlayınız.  

• Birşeyler yapmak hiçbir şey yapmamaktan daima daha iyidir .  

• Bazı denemelerden sonra elinizde daha fazla veri olacağı için muhtemelen sistemi daha verimli hale 
getirebileceksiniz.  

• Mevcut eğri üzerinde en son noktaların yerini daima kontrol ediniz ve uzun dönem belli seviyeyi takip eden 
değerlerden farklı olanını saptayınız.  

• Eğride herhangi bir değişme görüldüğünde bunun nedenlerini araştırın, gerekli görüldüğü hallerde işletme 
departmanının acil önlemler almasını sağlayınız.  



 

ETKiN ENERJİ YÖNETİMİ  

                                                        ANA EKİPMANLARINIZLA İLGİLİ VERİLERİ AYRI SAKLAYIN 
 
Blr fabrikada değişik tipte ekipmanlar kullanıldığından, genel tüketimlerle ilgili bir veri, ayrı ayrı her 
ekipmana ait enerji tüketimlerini verimli bir şekilde izlemek için yetersiz kalmaktadır.  

Gerçekten etkin bir enerji yönetimi Için, başlıca enerji tüketicisi durumundaki ekipmanların üretim 
seviyelerini ve enerji kullanımlarını gösteren raporlar ayrı ayrı tutulmalıdır. Verl analizi yöntemi farklı 
ekipmanlar için oldukça farklı olabilir.  

                                                                          BİR ÖRNEK  

Kazan ve fırınları çalışmakta olan bir fabrikadan alınan veriler aşağıda gösterilmiştir. Fırın ve kazan fuel-oil 
ile çalışıyor ve tüketimleri ayrı ayrı kaydedilmiş durumda. Ayrıca her ay için ortalama çevre sıcaklığı da veri 
içerisinde yer almaktadır. Kazan spesifik tüketimi, ürünün tonu başına kullanılan yakıt olarak ifade 
edilmektedir.  

ENERJİ TÜKETİMLERİ (1. yıl-2. yıl) 

    Tüketimler Gcal, Spesifik Tüketimler Gcal/ton Ortam Sıcaklığı, 
oC 

    Fırın Kazan  Fırın Kazan   
1. yıl Ocak 1426 1775 3.044 3.789 8.5 
  Şubat 1278 1414 2.866 3.171 10.2 
  Mart 1379 1803  2.735 3.531 7.0 
  Nisan 1348 1323 2.701 2.651 10.9 
  Mayıs 1380 836 2.717 1.647  14.3 
  Haziran 1302 551 2.723 1.152 18.7 
  Temmuz 2210 554 4.552 1.141 22.8 
  Ağustos 2353 680 3.273 0.946 24.3  
  Eylül 2553 887 2.822 0.980 21.5 
  Ekim 2659 1303 2.687 1.316 15.2 
  Kasım  2625 1895 2.751 1.986 8.6 
  Aralık 2625 2057 2.522  1.976 7.4  
         
2. yıl Ocak 2743 2054 2.700 2.021 5.2  
  Şubat 2580 2022 2.593 2.032 4.7  
  Mart 2722 1852 2.546 1.733 7.1 
  Nisan 2887 1602 2.692 1.493  9.8  
  Mayıs 3001 1299 2.512  1.088 14.1  
  Haziran 2783 953 2.448 0.838 17.5  
  Temmuz 2440 686 2.559 0.720 18.2 
  Ağustos 2545 704  2.463 0.681 20.8  
  Eylül 2498 911 2.535 0.925 19.2 
  Ekim 2589 1421 2.653 1.456 14.1 



Bu veriler ışığında kazan ve fırın için ayrı ayrı yakıt ve spesifik tüketimleri gösteren 2 grafik çizilebilir.  

Grafiğe bakarak yakıt tüketimleri için şu durumları saptayabiliriz,  

• Umulduğu gibi ikinci fırının devreye alınmasıyla yakıt tüketimi keskin bir şekilde artar.  
• Kış mevsimi boyunca kazan yakıt tüketimi önemli ölçüde artar. Buhar, esas olarak alan ısıtmasında ve 
bazı kurutucularda kullanılır.  
• ikinci fırının devreye alınması (bu durumda üretimde bir artış sözkonusu), kazanlardaki yakıt tüketimini 
önemli ölçüde etkilemez.  

Şimdi de spesifik enerji tüketimlerini (SET) gösteren grafiğe bakarsak şu durumları gözleriz:  

• İkinci fırının devreye alınması sırasında ulaşılan pik değeri hariç fırınların spesifik tüketimleri aşağı yukarı 
sabit bir değerde kalmıştır.  
• Kazanlar için ürünün tonu başına tüketilen yakıt cinsinden ifade edilen spesifik tüketim mevsimlere göre 
değişir. Kazan ve çevre sıcaklığına ait eğriler arasındaki ters korelasyon, kazan yakıt tüketiminin hemen 
hemen tamamıyla sıcaklığa bağlı olduğunu gösterir.  

ÖNERİLER  

• Enerji tüketen başlıca ekipmanların enerji tüketimlerini ayrı ayrı kaydedebilecek şekilde ölçüm cihazları 
yerleştirilmelidir.  

• Bu tür ölçüm cihazları yerleştirmek pahalı olabilir fakat verimliliğin artırılması ve yüksek seviyede tutulması 
isteniyorsa enerji akışının bilinmesi gereklidir.  

• Ürününüz proses sırasında çeşitli aşamalardan geçiyorsa, her aşama için tüketimleri kaydetmeye 
çalışınız. Prosesin aşamaları arasındaki kayıplar spesifik enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olabilir, ve bu kayıplar yalnızca toplam tüketim bilinerek tespit edilemez.  
 
• Buhar ölçüm cihazları pahalı olduğu kadar dikkatli bakıma da ihtiyaç gösterirler. Kazandaki buhar üretimi 
su tüketiminden anlaşılabilir fakat bu yöntem kazandaki blöf oranı değişiklikleri ve de kaçaklar nedeniyle 
herzaman güvenilir değildir.  

• Kararlı bir sıcaklıkta sadece sıcak su üretmek için buhar kullanılan yerlerde, sıcak su miktarı ve suyun 
sıcaklığı ölçülerek buhar tüketimi ile ilgili bir tahminde bulunulabilir. 
 
• Sabit bir yükte çalışan ekipman (basit bir on-off brülör gibi), ucuz bir zaman ölçer yerleştirmekle 
izlenilebilir.  

• Üretim girdileri olarak basınçlı hava, buhar, su vs için tüketilen enerjiyi ölçmek daima iyi bir yöntemdir. 
Girdi maliyetlerini hemen göstermesinin yanısıra bu yöntem, fabrika enerji tüketimi ile üretim girdileri 
arasında bir karşılaştırma yapılmasını da mümkün kılar ve belki kayıp ve kaçakların teşhis edilmesine de 
yardımcı olabilir.  



 
 
 
 

          



 

ETKİN ENERJİ YÖNETİMİ 

FABRİKA PERFORMANSININ KONTROL EDİLMESİ İÇİN BASİT İSTATİSTİKSEL ANALİZ 
YÖNTEMLERİNİN DENENMESİ 

Grafikleri okumak her zaman kolay değildir. Çünkü çoğunlukla grafik üzerinde noktalar dağınık durumda 
bulunurlar. İyi işletme uygulamaları grafik üzerindeki bu dağılmayı azaltır, buna bağlı olarak daha etkin 
enerji kullanımı hakkında bazı bilgiler sağlar.  

İstatistiksel analiz metodunu kullanarak fabrikaya ait verilerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi. Üretim 
ve tüketilen enerji seviyeleri arasında korelasyonu kurmamıza da yardım eder. Bu bilgi fabrikanın 
çalışmasında enerji tasarrufu ve kazanç sağlayan değişik yollar denememize olanak sağlar. Çoğu kere 
bunların hiçbir maliyeti yoktur.  

BAZI ORNEKLER  

A) Hareketli Ortalamalar Yönteminin Kullanılması 
 
Bu teknik, grafik üzerinde 1-2 ayrı noktanın etkisini gözardı etmek suretiyle düzgün bir eğri elde 
edilmesine yardımcı olur. Orneğin bu serinin 8 nolu yayınında belirtilen fabrika fırını spesifik tüketimi 
incelenebilir. Bu durumda önceki 3 ayla birlikte içinde bulunulan ayı da kapsayan 4 aylık hareketli 
ortalamalar hesaplanabilir. Bu, herhangi bir uzun dönem eğilimini göstermesi açısından yeterlidir. 
Değerler aşağıdaki gibidir.  

    
Fırın Spesifik 

Enerji 
Tüketimi, Gcal/ton

Dört Aylık 
Hareketli 

Ortalamalar  
1. 
yıl  Ocak 3.044  

  Şubat 2.866  
  Mart 2. 735  
  Nisan 2. 701 2.836 
  Mayıs 2. 717 2. 755 
  Haziran 2. 723 2. 719 
  Temmuz 4.552 3.173 
  Ağustos 3.273 3.316 
  Eylül 2.822 3.343 
  Ekim 2.687 3.334 
  Kasım 2.751 2.883 
  Aralık 2.522 2.695 
      
2.yıl Ocak 2. 700 2.665 
  Şubat 2.593 2.641 
  Mart 2.546 2.590 
  Nisan 2.692 2.663  
  Mayıs 2.512 2.586  
  Haziran 2.448 2.550 
  Temmuz 2.559 2.553  



  Ağustos  2.463  2.496  
  Eylül  2.535  2.502  
  Ekim  2.653 2.553  

 

Elde edilen grafiğe göre şu değerlendirmeler yapılabilir.  

• Yalnızca bir fırın çalışıyorken 1. yıl Nisan'dan Hazirana kadar spesifik tüketim azaldı.  
• İkinci bir fırının devreye alınması spesifik tüketimde önemli bir artışa neden oldu. Fakat 7 aylık bir  
periyottan sonra değerler yine 1. yıl Haziran değerlerine geldi.  
• 1. yıl Aralıktan, 2. yıl Eylüle kadar spesifik tüketim düzenli olarak azaldı (2.7 den 2.5 Gcal/t değerine kadar 
bir azalma, yüzde olarak yaklaşık 7 ile 10 arasında bir azalma gözlendi).  

B) Standart Sapma Yöntemiyle Kontrol 

Birbirini takip eden altı ay için standart sapmalar hesaplanabilir ve bu standart sapma değerleri aynı grafik 
üzerinde gösterilebilir. Veriler aşağıdaki gibidir:  

    
Fırın Spesifik 

Enerji 
Tüketimi, Gcal/ton

Altı Aylık 
Standart Sapma  

1.yıl Ocak 3.044  
  Şubat 2.866  
  Mart 2. 735  
  Nisan  2. 701   
  Mayıs 2. 717   
  Haziran 2. 723 0.123 
  Temmuz 4.552 0.674 
  Ağustos 3.273 0.678 
  Eylül 2.822 0.665 



  Ekim 2.687 0.667 
  Kasım 2.751 0.664  
  Aralık 2.522 0.688  
      
2.yıl Ocak 2. 700 0.099  
  Şubat 2.593 0.085 
  Mart 2.546 0.085  
  Nisan 2.692 0.085 
  Mayıs  2.512 0.076  
  Haziran 2.448 0.091  
  Temmuz 2.559 0.075 
  Ağustos 2.463 0.080  
  Eylül 2.535 0.080 
  Ekim 2.653 0.068  

 
1. Yıl haziran 1.yıl için standart sapma değeri 0.12 veya spesifik tüketimin yaklaşık %4'ü olması işletme 
şartlarının düzenli olarak kontrol edildiğini göstermektedir.  

Temmuz'dan Aralık'a kadar standart sapma 0.67 veya ortalama spesifik tüketim değerinin % 20'si civarında 
kaldı. ikinci fırının devreye alınması ile başlayan problemlerin iyi işletme kontrolunu aksattığı açıkça 
görülmektedir. 2. yıl haziranda durum normale döndü.Gerçekte standart sapmanın 0.07 ile 0.08 dolayında 
seyretmesi fabrika işletim kontrolunun iyi yürüdüğünü göstermektedir. 
 
Eğer pazarlama veya diğer nedenlerle üretim oranı önemli ölçüde düzensizlik gösterirse, spesifik tüketim 
değerlerinde meydana gelen dalgalanmalar standart sapmada bir artışa sebebiyet verecektir. Böyle bir 
durumda standart sapmadaki değişiklikler dikkatle yorumlanmalıdır.  

Yukarıdaki örnek, bir işletmede iyi bir kontrol ile sağlanabilecek etkili enerji yönetiminin nasıl gerçekIeştiğini 
göstermektedir. Diğer bir deyişle kontrol ne kadar yetersiz olursa iyi bir verimlilik düzeyini yakalamak o 
kadar zordur.  

C) Lineer Regresyon 
 
Daha önce görüldüğü gibi hareketli ortalamalar yöntemi uzun dönem trendlerini saptamak için faydalı bir 
yöntemdir. Bununla birlikte enerji verimliliğini gerçekten artırmak için alınabilecek bazı tedbirIer varsa 
bunları hemen görmek faydalı olabilir. Bu yöntem, belirli bir ay için verimlilik her zamanki seviyeye göre 
daha iyi veya daha kötüyse, enerji kullanımını üretimin bir fonksiyonu olarak ortaya koymak için iyi bir 
yoldur.  

Birçok fabrika ve proseslerde, kullanılan enerji miktarı üretimle Iineer olarak değişir. Yani daha fazla üretim 
daha fazla enerji tüketiml demektir. Aylık üretime karşı ay bazında tüketilen enerjiyi gösteren blr graflk 
çlzllerek bu ikl de(jer arasındaki lineer ilişki görüleblllr. 
 
Aylık verilerl grafik üzerinde işaretleyerek göz kararıyla en düzgün doğruyu belirleyiniz veya en küçük 
kareler metodunu kullanarak verilere en uygun blr doğru denklemini kurarak bu doğruyu çiziniz.  

 

 

 



 

YÖNTEMi GÖSTEREN BASiT BiR ÖRNEK  

Fabrikadaki fırınlarla ilgili enerji tüketim - üretim verilerini kullanacağız.  

    Üretim, 
Ton/Ay 

Fırın Yakıt Kullanımı, 
GcaI/Ay  

1.yıl  Ocak 468  1426 
  Şubat 446 1278 
  Mart 511 1397 
  Nisan 499 1348 
  Mayıs 508  1380 
  Haziran 478 1302 
  Temmuz 486 2210 
  Ağustos 719 2353  
  Eylül  905 2553 
  Ekim 990 2659 
  Kasım 954 2625  
  Aralık  1041 2625  
      
2.yıl  Ocak 1016 2743 
  Şubat 995 2580 
  Mart 1069 2722 
  Nisan 1072 2887  
  Mayıs 1194 3001 
  Haziran 1137 2783 
  Temmuz 953 2440  
  Ağustos 1033 2545  
  Eylül 985 2589  
  Ekim 976 2599  

Bu noktalar grafik üzerinde işaretlenerek tüm verilere en uygun doğruyu çizmek için basit bir regresyon 
hesabı yapılabilir. Bunun için kullanılan eşitlik aşağıdaki gibidir.  

Kullanılan enerji = (2.38 x Üretim) + 220 
(Gcal/Ay)              (tonIAy) 

Buna göre enerji kullanımı standart sapması 94 Gcal/ay olarak bulunur. Standart sapmanın tahmini ve ona 
ait eşitlik basit bir bilgisayar programı kullanılarak hesaplanmıştır. Ocak 2002'de üretim 1148 ton civarında 
olmuştur. Bizim eşitliğimiz kullanılan enerjinin 2950 Gcal civarında olması gerektiğini gostermektedir. Fakat 
fabrika kayıtlarındaki değer 2331 Gcal'dir. Bu iki değer arasındaki fark 619 Gcal'dır ki bu da standart sapma 
değerinden (94 Gcal/Ay) epeyce büyüktür.  

 

 

 



 

FIRIN TÜKETİMLERİ 

 
Gerçek değerin hesaplanan değerin altında olması fırınların enerji verimliliğini düzeltmek için Ocak ayı 

içinde etkin bir faaliyetin yürütüldüğünü gösterir. 
 

 

ÖNERİLER  

• Her ay fabrikaya ait spesifik enerji tüketiminin 4 aylık hareketli ortalamasını hesaplayarak değerIeri grafik 
üzerinde gösteriniz. Enerji tüketiminde herhangi bir artış veya azalma olup olmadığını kontrol ederek aydan 
aya görülen değişikliklerin nedenlerini açıklamaya çalışınız.  

• Her ay, bir önceki altı aya ait enerji kullanımı rakamlarının standart sapmasını hesaplayınız. 

• Verilerde görülen herhangi bir dağılmanın nedenlerini bulmaya çalışınız.  

• Verilerdeki dağılmayı azaltmak için çeşitli yollar arayınız. çoğu kere fabrikanın daha düzenli işletil-  
mesi enerji verimliliğini iyileştirir.  

• Elinizdekl en düzenli verileri kullanarak, enerji tüketimi ve üretim düzeyi arasında bir ilişkl kuru- nuz. Bu, 
ana enerji tüketim ekipmanları ve fabrikanın tümü Için yapılabilir. Herhangi önemli bir değişiklik olup 
olmadığını görmek için mevcut enerji kulanımını, enerji tüketimi ve üretim arasındaki koreIasyondan tahmin 
edilen değerle karşılaştırınız. Değerler tahmin edilenden daha düşük veya yüksekse bunun nedenlerini 
açıklamaya çalışınız.  

• Enerji performansındaki düşüklüğün en kısa zamanda ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi açısından enerji 
tüketimi verilerinin kontrolu, mümkünse haftalık olarak yapılmalı, kötü işletme uygulamaları varsa derhal 
ortadan kaldırılmalıdır.  

 



NOTLAR  

1) Hareketli Ortalamalar Yöntemi 

Periyodik ve devri hareketlerle trend analizinde, daha çok hareketli ortalamalar yönteminden faydaIanılır. 
Zaman dizisini periyodik veya devrı hareketlerin etkisinden arındırmak için, bir periyot ve devri hareket kaç 
veri kapsıyorsa veri sayısı kadar hareketli ortalamalar hesaplanır.  

Örneğin, aylık verilerden oluşan bir zaman dizisini mevsimlik hareketlerden arındırmak için 12'Iik hareketli 
ortalamalar hesaplanır. 
 
2) Standart Sapma ( G )  

Bir dağılım ölçüsü olarak standart sapma, birim değerlerinin (örneğin bir aylık veri) aritmetik ortalamaya olan 
uzaklıklarının bir ölçüsüdür.  

Birim değerleri. ortalama değer dolayında toplandıkça standart sapma küçük değer alacak, birim değerleri 
aritmetik ortalamadan uzaklaştıkça standart sapma büyüyecektir.  

Tanım olarak, birim değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının kareleri toplamının, birim sayısına 
bölümünün kare köküdür. 
 
Formul olarak ifade edilirse;  

 

 
Burada; N : Birim Sayısı  
m : Birim Değerlerinin Aritmetik Ortalaması 
Xİ :Birim Değerleri'dir.  

3) Lineer Regresyon  
Regresyon, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki bağlantıyı kuran parametrelerin değerini tahmin 
imkanlarını araştırır .  

Regresyonun korelasyona benzer yanı, her ikisinin de değişkenler arasındaki ilişkiyi ve yakınlığı 
aramalarıdır. Fark ise, regresyonun bir sebep-sonuç modeli içinde değişkenler arası bağlantıyı aramasına 
karşılık korelasyonun, böyle bir sebep-sonuç modeli olmadan bu ilişkinin istatistiksel özelliğini bulmaya 
çalışmasıdır.  



 

ETKİN ENERJİ YÖNETİMİ 

HAVANIN ETKİSİNİ GÖZÖNÜNE ALlNIZ 

Düşük sıcaklık kurutması. havalandırma ve alan ısıtması için tüketilen enerji, sıcaklık ve nem gibi dış hava 
şartlarına çok bağlıdır. Bir ay için enerji tüketiminde bir değişiklik varsa, bu değişikliğin havadaki veya 
işletme şartlarındaki bir değişimin sonucu olup olmadığını belirlemek zor olabilir. Enerji verimliliğini doğru bir 
şekilde izlemek için enerji tüketimindeki değişiklikleri dış şartlar ve enerji tasarrufu faaliyetleri olmak üzere 
birbirinden ayrı olarak değerlendirmek gereklidir. Havanın etkisini kontrol etmek için basit korelasyonlar 
geliştirmek üzere regresyon analizleri kullanılabilir.  

BiR ÖRNEK  

8 nolu yayınımızda, kazan yakıt tüketiminin dış sıcaklıkla çok yakın bağlantısı olduğunu gördük. Şüphesiz 
üretim seviyesinin de yakıt tüketiminde bir etkisi vardır. Eğer yakıt tüketimi, üretim ve sıcaklık için aylık 
verileri alarak bir regresyon analizi yapılırsa enerji kullanımının hava şartlarına ne kadar bağlı olduğunu 
görebiliriz.  

Basit bir bilgisayar programı kullanarak, çoklu regresyon için aşağıdaki eşitliği bulabiliriz.  

Kullanılan Enerji = 2123 -(80. 7 x Sıcaklık ) + ( 0.33 x Üretim )  
(Gcal/Ay)                         ( o C )             ( ton/Ay ) 

Tahminin standart hatası165.3 Gcal/ay ve R = 0.9107 dir. Buna göre aralarındaki korelasyon oldukça iyidir. 
Aşağıdaki grafik regresyon sonucu hesaplanan değerlerle gerçek yakıt tüketim değerlerini 
karşılaştırmaktadır. Sonuçta bu iki değer arasında bir uyum olduğu gözlenmektedir.  
 

                                   

Eğer bu eşitliği daha yakından incelersek üretim seviyelerindeki değişikliklerin enerji tüketimini pek fazla 
etkilemediklerini görürüz. Örneğin üç fırın birlikte çalışıyorken aylık üretim 1 000 ton civarında dır. Üretim 
artışının ayda 100 ton olduğunu kabul edersek buna bağlı darak enerji tüketimi 33 Gcal/ay olarak artış 



gösterecektir. Ortalama sıcaklığı 15 °C olan bir ay için üretim miktarındaki %10'Iuk değişim enerji 
tüketiminde %3'ün altında bir değişikliğe yol açar.  

Gerçekten değişiklik 165.3 olarak hesaplanan standart hatadan çok daha küçüktür ve çok önemli değildir.  
Diğer taraftan sıcaklıktaki bir değişmenin etkisi ise oldukça büyüktür. Sıcaklıktaki 3 °C Iik bir azalma enerji 
tüketiminde yaklaşık olarak 240 Gcal/ay'Iık bir artışa neden olur. Bu değer aylık yakıt kullanımının % 20'sine 
karşılık gelir. Tüketilen yakıtın esas olarak dış sıcaklığa bağlı ve hemen hemen fabrika üretiminden 
bağımsız olduğu açıkça görülmektedir.  

Bu nedenle fabrika enerji verimliliğinin izIenmesi için hava şartlarının düzgün bir şekilde kayıtları 
tutulmalıdır. Yakıt tüketimi üzerinde hava durumunun etkisini belirlemek ve bu etkileri ekipmanın çalış- ma 
verimliliğindeki farklılıklardan meydana gelen değişmelerden ayırt etmek mümkün olacaktır. Gerçekte, alan 
ısıtma ve soğutma analizleri için daima derece gün yöntemini kulanmak en iyi yoldur. Dış sıcaklık 15 oC'nin 
altına düştüğünde fabrika ısıtma sisteminin devreye girdiğini varsayalım. Bir gün ortalama sıcaklık 12 oC 
olsun. Bu 3 derece güne eşittir. Eğer başka bir gün için sıcaklık 9 °C ye düşerse bu 6 derece güne eşit 
aacaktır. Bu durumda binaları ısıtmak için ikinci günde kullanılan enerji, birinci günde kullanılan enerjinin iki 
katı olur. Bu konu daha sonraki sayılarımızda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

ÖNERiLER  

Her gün dış sıcaklıkların maksimum ve minimum değerlerini kaydederek düzenli bir şekilde ortalama 
sıcaklık değerini hesaplayınız. Bir karşılaştırma yapılması açısından iç sıcaklık ortalamasını da not edinlz. 
Dış sıcaklıklara ait veriler yerel meteoroloji merkezinden temln edilmelidir.  

Eğer alan ısıtması ve havalandırma için tüketilen enerji, faturanızın önemli bir kısmını oluşturuyorsa, ısıtma 
veya soğutma iIe iIgili derece günleri hesaplayınız.  

Derece gün verileri ile enerji kullanımı arasında korelasyon kurmaya çalışınız. Bu konuda blr mikro- 
kompüter önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Korelasyondan faydalanarak hesaplanan değerlerle gerçek 
tüketim değerlerini karşılaştırınlz. Bu her hafta veya her ay düzenli olarak yapılmalıdır. Eğer büyük 
farklılıklar varsa, farklılıkların nedenleri araştırılmalıdır. Korelasyon hesabı her yıl yeni veriler ile 
güncelleştirilmelidir. Fabrika enerji yönetimini ve enerji kullanımı kontrolunu iyileştirmek için hesaplanmış 
değerler her aya hedef değerler olarak kullanılabilir.  

MALİYETİ KONTROL EDİN  

BUHAR  

Enerji tasarrufu para tasarrufu demektir. Tüm enerji mühendisleri alınan enerji tasarrufu tedbirleri so- 
nucunda tasarruf edilen kilowat veya kilokalori cinsinden enerjinin parasal karşılığını da bilmek ister. Bir 
fabrikanın enerji raporlarında, yaygın olarak kullanılan birimlerle (ton fueloil, kWh elektrik gibi) gösterilen 
tüketimlerin yanısıra aylık enerji harcamaları ile ilgili bilgiler de yer almalıdır.  

Enerjinin maliyeti sadece Muhasebe Bölümü Yöneticisinin değil tüm yöneticilerin de ilgi göstereceği bir konu 
olmalıdır. Önerilen enerji tasarrufu tedbirlerinin sağlayacağı kazanç; önlemin uygulanması için karar 
verirken üst yönetime yardımcı olabilmek amacıyla, daima tasarruf edilecek para bazında hesaplanmalıdır. 
Alınacak bu tedbirlerle yılda x milyon TL tasarruf sağlanacak demek, y ton buhar tasarrufu sağlanacak 
demekten daha anlamlıdır.  

Enerji harcamalarının açıkca görülmesi enerji verimliliğinden sorumlu olan kişinin şirketin kazancını daha da 
artırmak için çabalarını söz konusu alanlarda yoğunlaştırmasını sağlar.  

Şüphesiz yakıt masrafları faturalardan kolaylıkla bulunabilir. Buhar maliyeti kazan verimi kullanılarak yakıt 
masraflarından hesaplanmalıdır. Bu hesaplama ayrıca kazan verimliliğinin artırılması ile sağlanacak 
tasarrufun hesabı için de yararlı olacaktır.  



Bu yayınımızda kazan yakıt maliyetlerinden buhar maliyetlerinin hesaplanmasına yardımcı olacak bir grafik 
yer almaktadır. Şüphesiz buhar maliyeti, yakıt maliyetine olduğu kadar kazan verimi, konden- satın yeniden 
kullanım oranı ve buhar özellikleri (sıcaklık ve basınç) gibi pek çok faktöre bağlıdır. Yine de yakıtın efektif 
maliyetinin çok değişken olduğu unutulmamalıdır. Linyit ve diğer kömür yakıtların ısıl değerleri büyük ölçüde 
değişken olmasına rağmen fuel-oil, mazot, LPG ve doğal gaz gibi yakıtların ısıl değerleri sabittir.  

Grafik 1, yakıt ısıl değeri ve yakıt maliyetini kullanarak buharın maliyetinin hesaplanmasında yardımcı olur. 
Grafikte belli başlı yakıtlar gösterilmiştir. Ancak işletmenin kullandığı yakıtın gerçek ısıl değeri kullanılarak 
daha sağlıklı sonuç elde edilebilir. Bu bilgi, yakıtın temin edildiği yerlerden veya işletmenin Iaboratuarlarında 
yapılacak analizlerle öğrenilebilir.  

Grafikte % 40 ile % 90 arasında değişen çeşitli kazan verimleri doğrularla gösterilmiştir. Buhar üretimi 8 bar 
basınçta doymuş buhar % 50 kondensat geri dönüşlü olarak kabul edilmektedir. Suyun maliyeti göz önüne 
alınmamıştır.  

Buharın maliyeti = Maliyet Faktörü x Yakıt Maliyeti (TL/ton)  

                                                                                  ÖRNEKLER 
 
• Bir kazanda ısıl değeri 9600 kcal/kg ve ton maliyeti 330 milyon TL olan fuel oil yakılmaktadır. Kazan verimi 
% 80 dir.Grafikten maliyet faktörü olarak 0.078 bulunur.Buharın maliyeti : 0.078 x 330 000 000 = 25 740 
000 TL/ton (16.1Euro/ton)'dur (8 barlık doymuş buhar için). 
 
• Verimi % 60 olan bir kazanda ısıl değeri 2500 kcal/kg olan hafif Iinyit kullanılmaktadır. Linyitin maliyeti 100 
000 000TL/ton dur.  
Maliyet faktörü 0.39 dır.  
Buharın maliyeti : 0.39 x 100 000 000= 39 000 000 TL/ton (24.4 Euro/ton)'dur.  

• Benzer bir kazanda ısıl değeri 4300 kcal/kg maliyeti 130 000 TL/ton olan Iinyit yakılmakta olup,  
Kazan verimi yaklaşık % 66 civarındadır.  
Buharın maliyeti : 0.2 x 130 000 = 26 000 000 TL/ton (16.3 Euro/ton)'dur.  
 

                                                   

 
• Verimliliği % 60 olan bir kazan, ısıl değeri 7000 kcal/kg olan kömürle işletilmektedir. Grafikten maliyet 
faktörünün 0.14 olduğu görülür. Eğer kazan verimi % 70'e yükseltilirse maliyet faktörü 0.12 olmaktadır. 
Buhar maliyeti düşer. Tasarruflar yakıt maliyetinin (0.14 -0.12) = 0.02 katına eşittir. Maliyeti 170 milyon 
TL/ton olan kömür için artırılan kazan verimi üretilen her ton buhar başına 34 000 TL'Iik bir tasarruf sağlar 
(yada 0.02 x 100 / 0.14 = % 14.3 x buhar maliyeti).  



Yakıt maliyetlerinin karşılaştırılması grafik kullanılarak yapılabilir. Örneğin bir fabrikanın 4000 kcal/kg'Iık ısıl 
değerde 130 milyon TL/ton maliyette Iinyit kullandığını varsayalım. Başka bir madenden 2500 kcal/kg ısıl 
değere sahip Iinyit için teklif alındığını düşünelim. Yapılan analiz sonucunda yüksek kaliteli Iinyitin % 80 
verimle diğer Iinyitin ise % 70 verimle yakılabildiği tespit edilmiştir. Bu şartlar altında, düşük kaliteli Iinyit için 
işletme ne kadar para ödemelidir?  

4000 kcal/kg ısıl değere sahip yakıt ve % 80 kazan verimi için maliyet faktörü 0. 19. 
Buharın maliyeti : 0.19 x 130 000 000 = 24 700 000 TL/ton (15.5 Euro/ton)'dur.  

2500 kcal/kg ısıl değere sahip yakıt ve % 70 kazan verimi için maliyet faktörü 0.32 olup  
24 700 000 TL/ton maliyetli buhar üretimi için yakıt maliyeti : 24 700 000/0.32 = 77 187 500 TL/ton (48.2 
Euro/ton) 'dur.  
Eğer düşük kaliteli Iinyitin maliyeti 77 187 500 TL/ton'un altında ise buhar maliyeti mevcut durumdaki 
değerden daha aşağıya düşürülebilir. Eğer değilse daha yüksek kaliteli ve daha pahalı Iinyiti kullanmak 
daha iyidir.  

Eğer buhar basıncı farklı ise, eğer kondensat geri dönüş oranı % 50 değil ise:  

Alttaki grafik, farklı basınç ve farklı kondensat dönüşüm oranları için düzeltme faktörlerini verir.  
Örneğin bir fabrika 28 bar basınç 340 °C sıcaklıkta buhar üretiyor ve kondensatın geri dönüş oranı %75 ise 
grafik 2 den 1.10 değeri bulunur.  

Grafikten bulunan maliyet faktörünün 0.25 olduğunu farzedelim.  

Buhar maliyeti faktörü : 0.25 x 1. 1 0 = 0.275 olur.  

                                                                   ÖNERİLER 
 
• Üretilen buharın maliyetini kontrol etmek için kazan verimliliğini ölçünüz. 
 
• Buhar kaçaklarının maliyetini, hatalı buhar kapanlarının maliyetini ve artan kondensat geri dönüş oranını 
tahmin etmek için hesaplamış olduğunuz bu değeri kullanınız. 
 
• Buhar için para ödediğinizi unutmayın ve buhar maliyetinizi düzenli olarak takip ediniz. 

                                                            HESAPLAMA İLKELERİ 
 
Alttaki aşağıdaki denkleme göre hazırlanmıştır. Kazan besleme suyunun maliyeti gözönüne alınmamıştır. 
 
                                                                            [ Hs-(85 x R)-15 ]  
                                               Buhar Maliyeti (TL/ton) = FC x + ( 1- R ) x CW ExCV  
 
Burada:  
FC : Yakıtın maliyeti, TL/ton 
Hs : Buhar entalpisi, kcal/kg  
R : Kondensat geri dönüş oranı, boyutsuz 
E : Kazan verimliliği. boyutsuz  
CV : Yakıtın isıl değeri, kcal/kg  
CW : Besleme suyu maliyeti, TL/ton  

Buhar entalpi değerleri buhar tablolarından bulunmuştur. Yaygın olarak kullanılan bazı değerler aşağıdadır :  

Basınç  
Bar(Olçülen) 

Sıcaklık  
o C 

Entalpi  
kcal/kg  

   
0 Doymuş 640 



2 Doymuş 652 
6 Doymuş 661 
8 Doymuş 663 
16 Doymuş 668 
28 350 746 
40 420 781 

 

MALİYETİ KONTROL EDİN  

                                            ENERJi TASARRUFU YATIRIMLARI iLE KARLlLlĞIN ARTTIRILMASI 
 
Enerji tasarrufu öncelikle para tasarrufu olarak düşünülmelidir. Herhangi bir enerji verimliliği önlemleri 
alınmadan önce, yapılacak faaliyetler için öncelikleri belirlemek üzere, alınacak her tedbirin ekonomik 
açıdan kaba bir tahmini yapılmalıdır. Enerji mühendisleri alınacak bir tasarruf tedbirinin maliyet - fayda 
hesaplarını yaparak yönetimin doğru karar almasına yardımcı olur.  

NET TASARRUFLAR  

Enerji tasarruf önlemleri ile sağlanacak net tasarruf maliyetleri tahminlerinin kontrol edilmesi her zaman 
faydalı olmaktadır. Tasarruflar genellikle açıktır (tasarruf edilen enerji miktarlarının bize para tasarrufu 
sağlayacak enerjinin marjinal maliyeti ile çarpılması gibi). Bunun yanında harcamalarda meydana 
gelebilecek diğer değişiklikleri kontrol etmeyi unutmayınız. Örneğin, artan bakım maliyetleri, artan 
insangücü maliyetleri, artan su, kimyasal veya katkı maddelerinin tüketimleri. Bazı durumlarda, yakıttan 
yapılan tasarruf elektrik kullanımında bir artışa neden olabilir. Bazı alanlarda alacağınız enerji verimlilik 
önlemleri ise, size diğer alanlarda da fayda sağlayabilir.  

Örnek : 
 
Bir metalurji tesisindeki elektrik fırınının kontrolünün iyileştirilmesi ile yılda 360 000 kWh'lik bir enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır. Elektriğin marjinal maliyeti kWh başına 150 TL dir.  

Böylece tasarruf değeri: 360 000 x 150 = 54 000 000 TL/Yıl  

Aynı zamanda malzeme kayıpları yılda 840 tona kadar azaltılmış olacaktır. Bir ton malzemenin fabrikaya 
maliyeti 15 000 TL dır. 



Böylece tasarruflar: 15000x840 = 12600000TL/Yıl 

Yeni kontrol ekipmanları, satın alındığı fiyatın (4 500 000 TL) yaklaşık % 5 i kadar ilave bakım masrafı 
gerektirmektedir.  
 
4 500 000 x 0.05 = 225 000 TL/Yıl 
Net tasarruf : 
Enerji Tasarrufu :+ 54 000 000  
Malzeme tasarrufu :+12 600 000  
Bakım : - 225 000  
Net tasarruf :+ 66 375 000 TL/Yıl  
 
                                                                   YATIRIM MALİYETİ 

Yatırım maliyeti, tasarrufların gerçekleşmesi için gerekli harcamaları içerir. Bu, satın alınan yeni ekipmanın 
fiyatının yanısıra hali hazırda var olan ekipmanın kaldırılması, gerekli temel ve drenaj sistemlerinin 
kurulması gibi tesisatın tipine göre çok değişik olabilecek yerleştirme masraflarını da içermelidir. Örneğin, 
çevre kirliliği kontrol ekipmanı için ilave bir yatırıma ihtiyaç olabilir.  

Yatınm maliyeti hesaplamrken bazı maliyetler genellikle göz önüne aİlnmaz.Bunlar;  

• harcanan mühendislik zamanı, 
• satın alma zamanı, 
• gerekli evrakların hazırlanması ve gümrük işlemleri için geçen süre ve hatta ekipman, depolanma 
sırasında kirlenmişse, depodan alındıktan sonra temizlenmek için geçen süre,  
• gemilere parçalar halinde yüklenen ekipmanın montajı için geçen süre  
şeklinde sıralanabilir.  

Diğer önemli bir kategori ise yeni bir ekipmanın montajı ve denenmesi süresince kayıp üretimin maIiyetidir. 
Bazı durumlarda bu konu önemli olabilir. Fabrikadaki normal üreti min kesilmesiyle oluşan bu potansiyel 
yeni bir yatırımın ne zaman yapılabileceğini belirleyen bir faktördür.  
 
Çeşitli ilave parçaların toplam maliyeti, satın alınan ekipmanın fiyatını kolayca ikiye katlayabilir. 
BekIenmeyen harcamalar için % 10 oranında miktar ilave etmek bazı durumlarda yararlıdır.  

Örnek: 

Üretici firma fiyat Iistesinde 75 Milyon TL olan bir ekipmanın, toplam yatırım maliyeti aşağıdaki gibi 
hesaplanmıştır.  

Ekipman 75.00 Mi/yon TL  
Mühendislik 7.30  
Bağlantılar, kablolar 5.60  
Montaj 8.80  
Testler ve ayarlar 2.10  
Üretim kayıpları 1.50  
Toplam 100.30 Milyon TL  
Beklenmeyen harcamalar (% 1 0) 1 0.03  
Tahmini maliyet 110.33 Mi/yon TL  

GERi ÖDEME SÜRESi  

Bir yatırımın ekonomik olup olmadığını doğerlendirmek için birkaç metod vardır. Bunlardan en basiti Geri 
Ödeme Süresi metodudur. Geri ödeme süresi, yatırımda sarf edien tüm paranın geri alınması için geçen 
süredir. Formül aşağıdaki gibidir.  



 
Geri ödeme süresi (Yıl) = yatırım maliyeti /yıllık tasarruflar  

Yukarıda bahsedilen ekipmanın yatırımını örnek alırsak  

Geri ödeme süresi (Yıl) = 110 330 000 / 66 375 000  

Bulunur. 

Tasarrufların hemen elde edilmesi birkaç ay beklemeye her zaman tercih edilir. Tasarruf ettiğimiz parayı 
hemen kullanarak bir bankadan belli oranda faiz alabiliriz. Böylece 1000 TL'yi %25 faizle bankaya yatırırsak 
bir yıl sonra paramız 1250 TL olacaktır.  

1000 (1+ 25/100) =1250 TL  

İki yıl sonra 

1250 (1+ 25/100) =1562.5 TL  

Bileşik faiz için genel formül: 

AV =PV (1+r)n 

Burada: 
AV: Yatırımın n. yıl sonraki (gelecek) değeri 
PV: Yatırımın bugünkü değeri 
R : Faiz oranı 
n : yıl'dır. 

Ayrıca, bu yöntemle gelecekte tasarruf edilecek enerji miktarının parasal karşılığını tahmin edebiliriz.  
Üç yıl içinde tasarrufların 1000 TL olacağını ve faiz oranının %15 olduğunu kabul edersek 

1000 = PV (1+0.15) 

PV = 1000 / 1.5209 = 658 TL 
Bulunur. 

Gelecekteki nakit akımının bugünkü değerini bulmak için genel formül 

 

şeklindedir. 

Bugünkü değer tahmininde kullanılan tekniğe iskonto adı verilir.  

(*) Eğer yatırımın getirisi iskonto oranından daha küçük ise yatırım yapılmamalıdır. Bu tür hesaplamalar 
sıkça yapıldığından iskonto faktörü tablolarını ekonomi kitaplarında bulmak mümkündür.  
 

İskonto faktörü :                                                                          

formulü ile hesaplanır ve tablolarda çeşitli n ve r değerleri için iskonto faktörleri verilir. Yaygın kullanılan bazı 
tablolar bu sayımızın sonunda yer almaktadır. 



Firma yöneticisi bankadan aldığı kredi için ödeyeceği faiz oranının üzerine birkaç puan ekleyerek iskonto 
oranını oluşturacaktır. Ayrıca her yatırım için var olan risk faktörü için, enerji tasarrufu projelerinde genelde 
risk çok küçük olmasına rağmen, iskonto oranına bir iki puan daha ilave edilmesi yararlıdır.  

Böylece tipik bir iskonto oranı, 

% 20 faiz + % 3 finans maliyeti + % 2 risk faktörü = % 25 

 
Bu durumda fabrika yönetimi yapılan yatırımdan en az % 25 lik bir getiri bekleyecektir. 

İÇ KARLILIK ORANINI NASIL HESAPLAYABİLİRİZ ? 

Basit bir örnekle gösterelim. Yukarıda bahsedilen ekipmana 110.3 Milyon TL lık bir yatırım yapıldığını 
varsayalım. Tasarruf 1 yıl sonra başlayacak, 5 yıl içinde 66 Milyon TL/yıl'a yükselecek ve sistem daha sonra 
kapatılacaktır. 

Yıl 0 1 2 3 4 5 
Yatırım 110.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Tasarruf (milyon 
TL) 0.00 9.90 24.10 52.10 66.00 66.00 

 

İskonto oranı, kapitalin şirkete maliyetini belirleyen bir oran olduğu için oldukça önemlidir ve şirketçe 
belirlenen bir karşılaştırma bazıdır. 

Şimdi her yıl için iskonto faktörlerini hesaplayalım. Bu hesabı net bugünkü değerin "0" olmasına kadar yeni 
oranlarla tekrarlayalım. Fabrika yönetiminin % 25 oranında bir getiriye ihtiyacı olduğundan dolayı, 
başlangıçta r = 0.25 ile hesapları yapalım. 

Yıl 0 1 2 3 4 5 

 
1.000 0.826 0.683 0.564 0.467 0.386 

Nakit Akışı -110.3 9.9 24.1 52.1 66.0 66.0 

 
İndirgenmiş Nakit Akışı -110.3 8.2 16.5 29.4 30.8 25.4 

Net Bugünkü Değer = -110.3 + 8.2 + 16.5 + 29.4 + 30.8 + 25.4 = 0 

 
Bugünkü değerin sıfır olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı projenin iç karlılık oranı % 21 demektir. Bu değer 
yönetimin tespit ettiği % 25 Iik Iimitin altında olduğundan bu proje onaylanmamalıdır.  

 
İskonto metodunun kullanımı, enerji mühendislerine yıllara göre değişen nakit akışları olan projelerin 
karşılaştırılmasında fayda sağlar. Basit geri ödeme metodu projelerin potansiyel kontrolunu çabuk 
yapabildiği halde yukarıda bahsettiğimiz karşılaştırma için bir fikir vermez.  

ENERJi TASARRUFU YATIRIMLARINI DAHA TİTİZ BiR ŞEKİLDE İRDELEMEK İÇİN PROJELERİN 
EKONOMİK GEÇERLİLİĞİNİ İSKONTO METODU İLE KONTROL EDİNİZ.  



ORANLAR    

YILLAR 
5 10 15 20 25 30 40 50 60 

0 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 1 .0000 
1 0.9524 0.9091 0.8696 0.8333 0.8000 0.7692 0.7143 0.6667 0.6250 
2 0.9070 0.8264 0.7561 0.6944 0.6400 0.5917 0.5102 0.4444 0.3906  
3 0.8638 0.7513 0.6575 0.5787 0.5120 0.4552 0.3644 0.2963 0.2441 
4 0.8227 0.6830 0.5718 0.4823 0.4096 0.3501 0.2603 0.1975 0.1526 
5 0.7835 0.6209 0.4972 0.4019 0.3277 0.2693 0.1859 0.1317 0.0954 
6 0.7462 0.5645 0.4323 0.3349 0.2621 0.2072 0.1328 0.0878 0.0596 
7 0.7107 0.5132 0.3759 0.2791 0.2097 0.1594 0.0949 0.0585 0.0373 
8 0.6768 0.4665 0.3269 0.2326 0.1678 0.1226 0.0678 0.0390 0.0233 
9 0.6446 0.4241 0.2843 0.1938 0.1342 0.0943 0.0484 0.0260 0.0146 

10 0.6139 0.3855 0.2472 0.1615 0.1074 0.0725 0.0346 0.0173 0.0091 
11 0.5847 0.3505 0.2149 0.1346 0.0859 0.0558 0.0247 0.0116 0.0057 
12 0.5568 0.3186 0.1869 0.1122 0.0687 0.0429 0.0176 0.0077 0.0036 
13 0.5303 0.2897 0.1625 0.0935 0.0550 0.0330 0.0126 0.0051 0.0022 
14 0.5051 0.2633 0.1413 0.0799 0.0440 0.0254 0.0090 0.0034 0.0014 
15 0.4810 0.2394 0.1229 0.0649 0.0352 0.0195 0.0064 0.0023 0.0009 
16 0.4581 0.2176 0.1069 0.0541 0.0281 0.0150 0.0046 0.0015 0.0005 
17 0.4363 0.1978 0.0929 0.0451 0.0225 0.0116 0.0033 0.0010 0.0003 
18 0.4155 0.1799 0.0808 0.0376 0.0180 0.0089 0.0023 0.0007 0.0002 
19 0.3957 0.1635 0.0703 0.0313 0.0144 0.0068 0.0017 0.0005 0.0001 
20 0.3769 0.1486 0.0611 0.0261 0.0115 0.0053 0.0012 0.0003 0.0001 

 
MALİYETİ KONTROL EDİN  

YAKIT KALORİFİK DEĞERLERİ 

Yakıt almak, sadece belirli miktarda kömür, fuel-oil veya doğal gazın satın alınması ile sınırlı bir konu 
değildir. Gerçekte bir işletme, yakıt değil, ihtiyacı olan ISl enerjisini satın almaktadır ki bu da yakıttan yakıta 
değişir. Bunun yanında kullanılan yakıttan elde edilen enerji kazan, fırın veya kullanılan diğer ekipmanların 
verimleri ile doğrudan ilgilidir. Yakıtların enerji değerlerinin karşılaştırılmasında, Iaboratuvarda belirlenen bir 
özellik olan "Kalorifik Değer " kullanılır. Bu değer bir kilogram veya benzeri birim yakıttan elde edilebilecek 
enerji olarak ifade edilir.  

"Alt ve Üst Kalorifik Değer " olmak üzere yaygın olarak kullanılan iki tür kalorifik değer vardır. Laboratuvarda 
birim yakıtın yakılarak açığa çıkan ısının belirlenmesi için yapılan testlerde cihazlar genelIikle 20 °C ortam 
sıcaklığı için ayarlanır. Birçok yakıt, yanma sırasında su buharı haline dönüşen hidrojen ihtiva eder. Eğer 
yanma gazı 20 °C ye soğutulursa su buharı sıvı hale geçer ve bu esnada buharlaşma gizli ısısı açığa çıkar. 
Bu şekilde yapılan bir Iaboratuvar testi Ust Kalorifik Değeri verir. Uygulamada ise yanma gazları yüksek 
sıcaklıktadır. Bu durumda gazın gizli ısısı açığa çıkmaz. Bu şekildeki bir yanmada elde edilen ISl, Alt 
Kalorifik Değeri'ni ifade eder. Sanayide, bir çok ekipmanda baca gazı belirli bir sıcaklıkta tutularak 
korozyona neden olan yoğuşma ve dolayısıyla asit oluşumunun önlenmesi gerekir.  

Genellikle yanma işlemleri sonucu açığa çıkan enerji yakıtın alt kalorifik değerini verir. Alt ve üst kaIorifik 
değer arasındaki fark yakıt içinde bulunan hidrojen miktarının bir fonksiyonudur. Örnek olarak; hidrojen 
miktarı düşük taş kömürünün alt ve üst kalorifik değerleri arasındaki fark çok küçük olurken, hidrojen miktarı 
yüksek olan doğal gazın alt ve üst kalorifik değerleri arasındaki fark çok fazladır.  

Pratikte alt kalorifik değer kullanımı daha faydalıdır. Bu sebeple yakıtların seçiminde veya iki yakıtın 
karşılaştırılmasında kalorifik değerlerden hangisinin kullanıldığına dikkat edilmelidir. Kalorifik değer 
kullanımında uluslararası uygulamalar değişim göstermektedir. Avrupada diğer yakıtlarda alt kalorifik değer 
kullanımının yaygın olmasına rağmen doğal gazda üst kalorifik değerin kullanılması konusunda bir 
anlaşmaya varılmıştır. Bu sebeplerden dolayı sıvı, katı ve gaz yakıt yakan ekipmanlar arasında yakıt 
tüketimi yönünden bir karşılaştırma dikkatle yapılmalıdır.  



Kalorifik değer, katı ve sıvı yakıtlarda, kcal/kg, gaz yakıtlarda kcal/m3 olarak ifade edilir. Hatif sıvı yakıtlarda 
kalorifik değer genellikle kcal/litre olarak verilir.  

Tabloda kullanımı yaygın olan bazı yakıtların kalorifik değerleri verilmiştir. (*) Petrol ürünleri ve LPG gibi 
yakıtların kalorifik değerleri büyük oranda değişiklikler göstermemesine rağmen, taş kömürü, Iinyit ve odun 
gibi yakıtların kalorifik değerlerinde bölgeden bölgeye büyük farklar olabilir.  

Yakıtın yanması sonucu ortaya çıkan faydalı ısı miktarı yakıtın nem miktarı ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple 
her yakıt tesliminde yakıt dikkatle kontrol edilerek, ihtiva ettiği nem miktarı belirlenmeli, olması gerekenden 
fazla nemli yakıt alınmamalıdır. Böylece yakıt yerine suya para ödenmemiş olur. Grafik 1'de, kömürün nem 
oranının değişmesine göre kalorifik değerde meydana gelen değişiklikler görülmektedir.  

Yakıtta kükürt yüzdesinin değişimi de, kalorifik değerde sapmalara sebep olur. Çünkü, kükürtün kalorifik 
değeri karbondan daha düşüktür. Bu yüzden yakıt alımında su ve kükürt oranının tam belirlenmesi ve her 

teslimatta her iki ölçümün de fabrika tarafından yapılması gerekir. 
 

 

ÖRNEK  

Bir fabrikaya ayda 500 ton taş kömürü alınmaktadır. Kömürün satın alma sözleşmesinde kömürün % 15 
nem ve 6 290 kcal/kg kalorifik değerde ve fiatının 120 000 TL / ton olduğu belirtilmektedir .  

1 Milyon kcal için enerji maliyeti : 1 ton kömür = 6.29 Milyon kcal.  

Enerji maliyeti = 120 000 / 6.29 = 19 080 TL / Milyon kcal.  

Grafikte % 15 nem ve 6 290 kcal / kg kalorifik değer .7 500 kcal / kg kalorifik değere sahip kuru kömüre 
karşılık gelmektedir. Bu yolla farklı nem miktarlarına göre kalorifik değer hesaplaması yapılabilir.  

İşletmeye 1 500 ton kömürün % 22 nem oranında geldiği kabul edilirse grafikten bu kömür için kalorifik 
değer 5 725 kcal/kg bulunur. Sözleşme yapılan kömür ile sözkonusu kömür arasında nem yüzdesi 
farkından işletme;  

6 290 -5 725 = 565 kcal / kg  



enerji kaybına uğramaktadır. 1 500 ton kömür için bu kayıp, kcal cinsinden  

565 x 1.5 x 106 = 847.5 milyon kcal olmakta.  

parasal karşılığı ise;  

847.5 x 19 080 = 16 170 000 TL dir.  

Eğer bu kömür için de sözleşme fiatının tamamı ödenirse işletme büyük ölçüde zarara uğrar.  

ÖNERiLER  

• Tesisinizde kullandığınız yakıtların kalorifik değerlerini periyodik olarak kontrol edin,  
• Aldığınız yakıt belirlenen özellikleri sağlamadığı zaman yakıt fiyatında indirim şansı arayın . 
• Hesaplamalarınızda yakıtların gerçek kalorifik değerlerini kullanmaya özen gösterin,  
• Yakıtınızın fiyatının belirlenmesinde ton yakıt maliyeti yerine elde edilen birim enerjiye ödenen parayı ( 
TL/kcal ) kullanın.  

 
BAZI YAKITLARIN KALORİFİK DEĞERLERİ 

Kalorifik Değerler Yakıt Tipi Birim 
Üst Kalorifik Değer Alt Kalorifik 

Değer 
Kömür Gazı Kcal/nm3 4300 3900 
LPG Kcal/kg 11800 10600 
LPG Kcal/litre 6000 5400 

Gaz Yakıtlar 

Doğal Gaz Kcal/nm3 9155 8200 
Benzin Kcal/kg 11200 10500 
 Kcal/litre 8400 7900 
Mazot Kcal/kg 10900 10100 
 Kcal/litre 9200 8500 
Hafif Fuel-Oil Kcal/kg 10400 9800 
 Kcal/litre 9700 9100 
Ağır Fuel-Oil Kcal/kg 10100 9400 

Sıvı Yakıtlar 

 Kcal/litre 9900 9200 
Taş Kömürü (max) Kcal/kg 7300 7100 
Taş Kömürü (ort) Kcal/kg 6400 6100 

Yüksek Kalite Kcal/kg 5100 4800 Linyit 
Düşük Kalite Kcal/kg 3200 2500 

Petrol Koku Kcal/kg 8000 7900 
Endüstriyel Kok Kcal/kg 6700 6500 

Katı Yakıtlar 

Odun (havada kurutulmuş) Kcal/kg 3800 3400 

Kalorifik değerler, yakıtın kaynağı, nem miktarı ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterir. Yukarıdaki 
değerler kesin olarak kabul edilmemeli, işletmede kullanılan yakıtın asıl değeri kullanılmalıdır.  

AÇIKLAMA  

Grafiğ'in oluşturulmasında kullanılan formül;  
Cw = Cd (1-Y) - (Y . Lw)  

Formülde:  
Cw : Nemli yakıtın alt kalorifik değeri, kcal / kg  
Cd : Kuru yakıtın alt kalorifik değeri, kcal / kg  



Y : Islak yakıtın nem yüzdesi, (kg su / kg nemli yakıt)  
Lw : Suyun buharlaşma gizli ısısı, (568 kcal / kg)  



KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI 
 

SIVI YAKITLI KAZANLARIN KONTROLU VE VERİMLERiNiN İYİLEŞTiRiLMESİ 

Çoğu fabrikada enerjinin büyük bir bölümünü kazanlar tüketmektedir. Bu nedenle kazanların çalışması 
izlenerek önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanabilir.  

BACA GAZININ DÜZENLİ OLARAK KONTROLU  

Baca gazının bileşimi ve sıcaklığı, kazan veriminin tesbitinde kullanılan göstergelerdir. Büyük kazanIarda 
baca gazının bileşimini ve sıcaklığını gösteren cihazlar kazana monte edilmektedir. Bazı büyük kazanlarda 
kaydediciler bile bulunabilir. Küçük kazanlar ise genellikle düşük maliyetli portatif cihazIar kullanılarak 
düzenli olarak kontrol edilmelidirler. Analizler günde en az bir kere yapılmalıdır. SağIanan yakıt tasarrufu, 
cihazların maliyetini karşılamak için yeterlidir, geri ödeme süreleri genellikle 6 ayın altındadır. Bir baca gazı 
analizörü temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır :  

Oksijen ve / veya CO2 analizörü, Termometre ( 0-500 °C ), Duman test cihazı. 
 
Bu ekipmanlar birçok imalatçıdan temin edilebilirler ve fiyatları tercihlere ve mikroişlemcinin kontrol 
hassaslığına bağlıdır.  

ÖLÇME NOKTALARI  

Pek çok kazanda gaz numunesi almak için ölçme noktaları olmaması hayret vericidir. Gaz analizleri, kazan 
ve fırınların verimli çalışmalarını sağlamak için gerekli tek yoldur. bundan dolayı uygun ölçme noktalarını 
bulmanız gerekir. Gaz numunesi yanma odası çıkışına mümkün olduğunca yakın yerden alınmalıdır. Çünkü 
uzak noktalarda gazın sıcaklığı düşer ve doğru olmayan sonuçlar elde edilir. Şayet ölçme noktaları, 
bacadaki bağlantı bölmelerinden sonra ise daima bacaya havanın sızma riski vardır ve analizler doğru 
sonuç vermez.  

Eğer kazanda bir ekonomizer veya ön hava ısıtıcısı varsa gaz numunesi bu ekipmanlardan sonra 
alınmalıdır. Elbette bu ekipmanlardan da hava sızıntısı olabilir ve bu genellikle söz konusu ekipmanIardan 
önce alınan numunelerle daha sonra alınanların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle kontrol ecilir. Böylece 
hava sızıntısı ortaya çıkar. Herhangi bir hava sızıntısı, mümkün olduğunca çabuk önIenmelidir. Çünkü bu, 
verim düşüklüğü dolayısı ile para kaybı demektjr.  

Ölçme anında ölçme noktasından içeriye hava girmemesine dikkat edilmelidir. Baca üzerinde küçük bir 
delik açılması daha iyidir, bu delikler cihazların ölçme problarının boyutlarına uygun olmalıdır. Bu deliklerin 
çevreleri ölçüm sırasında sızdırmazlığı sağlamak üzere izolasyon malzemeleri ile kapatılmalıdır. Çoğu 
analizörün prob çapı 0.5 -1 cm. civarındadır.  
 
                                                       BACA GAZI KAYIPLARININ HESAPLANMASI  

Baca gazı kayıplarının hesaplanmasında aşağıdaki ölçümler alınmalıdır: Gaz bileşimleri (tercihan Oksijen 
yüzdesi -hacimsel), Gaz sıcaklığı (°C )  

Bu ölçümlerden baca kayıplarını hesaplayacak bağıntılar olmasına rağmen hızlı hesaplamalar için hazır 
grafikleri kullanmak daha uygundur. Ağır fuei-Oil için grafik 1 verilmiştir. Bu grafikte, bacagazı içindeki 
oksijen miktarı (x ekseni) ile 1 00 -500 °C Ier arasındaki baca gazı sıcaklıklarındaki baca gazı kayıpları (y 
ekseni) ile tanımlanmıştır.  

Orneğin ;  

Oksijen : % 4 ( hacimsel )  
Sıcaklık : 210 °C  

İlk grafikte kayıp % 9.5 olarak bulunur.  



 
 

İkinci grafik, motorin için benzer bir grafiktlr.  

Örneğin ;  
Oksijen : % 5.5 ( hacimsel )  

Sıcaklık : 300 °C  
İkinci grafikteki kayıp % 14 olarak bulunur.  



                              
 
Bu grafikler 15 °C'lik çevre sıcaklığı için çizilmiştir. Çevre sıcaklığı15 °C den farklı ise, bundan dolayı küçük 
bir hata olabilir.  

VERİM  

Kazanlarda baca gazı kaybı tek kayıp kaynağı değildir. Blöf kaybı ve kazan yüzeylerinden ısı kayıpları da 
vardır. Şayet kazanın dış yüzey sıcaklığını bilirseniz, yüzey kayıplarını hesaplayabilirsiniz. Iyi izole edilmiş 
silindirik kazanlarda hızlı hesaplamalar için standart değerler kullanılabilir.  

Fuel Oil ve Gaz kullanan silindirik kazanlarda yüzey kayıpları için standart değerler aşağıda verilmiştir.  

Anma Kapasitesi ton/saat  Tam Vükte Kayıp % 
11 1.9 
2 1.5 
4 1.1 
8 0.7 

10 0.6 
15 0.5 
20 0.3 

 
Kaynak: Aide Memoire du Thermicien. Institut Francais de L'Energie, Puis 1982 

Örnek:  

Yukardaki örnekte verilen ağır fuel oil yakan kazanın 10 ton/saat kapasiteli bir kazan olduğunu kabul 
edersek kazan verimi yaklaşık olarak, 100 -9.5 -0.6 = % 89.9 bulunur.  



DUMAN  

Dumanın varlığı, baca gazı kontrol edilerek tespit edilebilir. çoğu zaman baca ilk bakışta temiz görüIürse de, 
dikkatli ve yakından inceleme sonucu oldukça fazla kurum parçası olduğu tespit edilebilir. Duman pompası, 
baca gazı numunesini filtre kağıdı üzerinden çekmek üzere kullanılan pahalı olmayan bir cihazdır. Ince 
kurum parçaları kağıt tarafından tutulur ve beyaz zemin üzerinde kolayca görülebilir. Kurum miktarı duman 
yoğunluğuna bağlıdır. böylece duman derecesine karar verilebilir. Duman pompasının çalışma talimatında 
test prosedürü ve duman seviyesini gösteren grafik bulunmalıdır. Kurum miktarının fazla olması kötü bir 
hava yakıt oranı (yetersiz hava) olduğunu gösterir, fakat aynı zamanda brülörün de bakıma ihtiyacı 
olduğunu (zayıf atomizasyon) gösterebilir.  

Baca gazı içindeki CO miktarının da kontrol edilmesi yanma kontrolu için yararlıdır. % 4'ün üzerinde oksijen 
ile birlikte yüksek CO (400 ppm ve yukarısı) seviyesi mevcut ise, bu durum yakıt/hava karışımında başka 
problemler olduğunu gösterir. Sık rastlanan ortak problemler "Öneriler" bölümünde belirtilmiştir.  

İYİ YANMA  

İyi bir bakım ve iyi bir yanma ayarıyla bir kazanı baca gazında % 2-3 Oksijen oranı ile çalıştırmak 
mümkündür. Özel bir ısı geri kazanım ekipmanı olmayan basit üniteler için baca gazı sıcaklığı 170-190 °C 
arasında olmalıdır. Duman numarası ( Bacharach Kodu'na göre ) 5'ten az olmalıdır.  

Bu değerler ile, baca gazı kaybı % 8 civarında ve bundan dolayı verim % 91-92 civarında olur. Gazdaki 
kurum miktarı, kazanın ısı iletimi yüzeylerini hızlı kirletmeyecek kadar azdır.  

ÖNERİLER  

• Kazan şartları düzenli olarak kontrol edilmelidir. (Çoğu kazan için günde en az bir kere).  
• Baca gazındaki 02 miktarı % 3'ün üstündeyse, brülöre giren hava azaltılmalıdır.  
• Şayet az havadan dolayı kazan duman çıkarıyorsa hava/yakıt karışımında hata olabilir. Bu durumda brülör 
ile ilgili bir sorun varsa, ya brülörün bakımı yapılmalı veya brülörün tipi değiştirilmelidir.  
• Uygun olmayan yakıt sıcaklığı veya yakıt basıncından dolayı zayıf atomizasyon problemi olabilir. Ağır 
yakıtlar için brülördeki yakıtın sıcaklığı 120 °C civarında olmalıdır.  
• Ayrıca hava girişinden dolayı bazı problemler ortaya çıkabilir. Eğer hava giriş vanaları aşınmışsa hava 
uygun olmayan oranda yakıtla birleşir ve düzgün olmayan yanma meydana gelir. Bu da duman oluşumuna 
neden olur.  



 

KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI 

GAZ YAKITLI KAZANLARIN KONTROLU VE VERiMLERiNiN İYİLEŞTİRİLMESİ  

Doğal gaz kullanan kazanların sıvı ve katı yakıt kullanan kazanlar kadar kontrole ihtiyaçları yoktur. Doğal 
gaz temiz bir gaz olup brulörlerin uzun süre temiz kalmalarını sağlar. Bunun yanı sıra baca gazı 
kompozisyonunu haftada en az bir kere olmak üzere kontrol etmek gerekir. Değişen yük durumlarında 
kontrol miktarı arttırılmalıdır. Çünkü böyle durumlarda yanma şartlarının optımum olmasını sağlamak her 
zaman kolay olmayabilir.  

GEREKLi EKİPMANLAR  

Sıvı yakıtlı kazanlarda olduğu gibi baca gazındaki oksijen veya karbondioksit miktarını ölçmek için gaz 
analizörüne, baca gazı sıcaklığını ölçmek için de termometreye ihtiyaç vardır. Gaz yakıtlı kazanIarda baca 
gazında kurum parçacıklarının oluşma olasılığı düşük olduğundan duman testine gerek yoktur. Fakat 
zaman zaman duman testinin yapılması yararlı olabilir. Baca gazındaki kurum parçacıklarının varlığı 
brulörde yakıt/hava karışımında bir sorun olduğuna işarettir.  

Baca gazındaki karbon monoksit miktarını ve yanmamış halde bulunan metan gibi gazların kontrolünü 
yapmakla, brulörün çalışması hakkında bir fikir edinebiliriz. Metan miktarı yaygın olarak bilinen Draeger tüpü 
ekipmanı ile saptanabilir. Baca gazında yanmamış gazlar fazla hava durumunda bile oluşabilir (Konut 
ısıtmasında kullanılan düşük sıcaklık, hava / yakıt oranı yüksek brulörler gibi).  

Gerekli ölçümleri yapabilen mikroprosesör devreli, yanma verimini anında hesaplayan modern elektronik 
gaz analizörlerini piyasadan temin etmek mümkündür.  

BACA GAZI KAYIPLARI HESABI  

Baca gazının metan ve karbon monoksit ihtiva etmediği durumlardaki baca gazı kayıpları için grafikIer 
mevcuttur. Bunlar aşağıdaki grafiklerde verilmiştir;  

Örnek  
Oksijen miktarı : % 3  

Baca gazı sıcaklığı : 130 °C ise  
İlk grafikten yakılan gazın üst kalorifik değerinin % 15.5'nin baca gazlarından kayıp olduğunu görebiliriz.  

Örnek  
Karbondioksit miktarı : % 8  

Baca gazı sıcaklığı : 150 °C ise  
İkinci grafikten baca gazı kaybı % 17.7 olarak bulunur.  



 
 
 

 

HESAPLAMALARIN TEMELİ  

Grafikler aşağıdaki denklemlere dayanmaktadır.  



CO2 = 0. 119 - 0.5667 x (02)  

 
 

Burada : 
L : Baca gazı kaybı (üst kalorifik girdinin yüzdesi) 

CO2 : Kuru baca gazındaki CO2 hacmi, %  
02 : Kuru baca gazındaki 02 hacmi, %  

Ts : Baca gazı sıcaklığı, oC 
Ta : Ortam sıcaklığı, oC 

Örnek  

Baca gazındaki 02 miktarı % 4.5, baca gazı sıcaklığı 130 °C ve çevre sıcaklığı 22 °C olarak ölçülmüş ise, 
kayıplar aşağıdaki şekilde hesaplanır.  

                                                                                 Yaklaşık % 9.4  

                                                                      

L = 0.1553 veya % 15.3 olarak bulunur.  

Bu hesaplama türünde baca gazında yoğunlaşmış su buharı ve yanmamış gaz bulunmadığı 
varsayılmaktadır.  

VERİM  

Bu kazanların verimi, grafik veya denklemlerden hesaplanan baca gazı kayıpları ve "Enerji Verimliliği 
Teknik Bilgiler Serisi No 14"te verilen kazan yüzey kayıplarının bulunmasıyla hesaplanabilir. Gaz yakıtlı 
kazanların konstrüksiyonları sıvı yakıtlı kazanlara benzer kabul edilebilir.  

HEDEFLER  

Modern gaz brulörleri oldukça az miktarda fazla hava ile çalışabilme yeteneğine sahiptirler. Baca gazındaki 
02 seviyesinin % 1.5 veya daha az olduğu miktarlarda bile çalışabilirler. Aynı zamanda karbon monoksit 
miktarı da 100 ppm in altında olmalıdır. Doğal gaz çok az miktarda sülfür ihtiva ettiğinden dolayı, bacada 
korozyon sorunu olmaksızın düşük baca gazı sıcaklıkları (120 °C gibi) ile çaIışılması mümkündür. Bu da 
baca gazı kayıplarının % 13-14 (üst kalorifik değere göre) mertebesine indirilmesi demektir. Alan ısıtma 
uygulamalarında baca gazındaki su buharını kondanse eden ve gizIi ısıyı geri kazanan türde tasarlanmış 
kazanlar mevcuttur. Bu kazanlar oldukça yüksek verimlerde (% 90 'ın üzerinde) çalışırlar.  

ÖNERİLER  

• Yanma verimini düzenli şekilde kontrol ediniz.  

• Baca gazındaki oksijen miktarını % 1-2 seviyesinde tutacak şekilde hava oranını ayarlayınız. Bu esnada 
karbon monoksit miktarını 100 ppm in altında tutunuz. Metan miktarı da 100 ppm civarında olmalıdır.  

• Baca gazındaki oksijen miktarı düşürüldüğünde, karbon monoksit miktarı artıyorsa, yakıt/hava karışımında 
bir problem olup olmadığının gözden geçirilmesinde fayda vardır.  

• Baca gazı sıcaklığı 130 °C nin üzerinde olduğunda, hava ön ısıtıcısı, ekonomizer gibi cihazları monte 
ederek ısı geri kazanımı düşünülmelidir. Bu durumlarda ekonomik değerlendirmeler yapılmaIıdır.  



• Daha önce fuel oil yakılan bir kazanın yakma düzeneği doğal gaz yakma düzeneğine çevrilmiş ise, bu 
durum alevin ısı transfer özelliklerinde değişmelere ve bunun sonucu olarak baca gazı sıcakIığının 
artmasına neden olur. Böyle bir kazanın modern bir doğal gaz kazanı IIe değişitirilmesi uzuın vadede 
ekonomik açıdan daha verimli olur.  

• Alan ısıtması veya sıcak su ihtiyacının karşılanması gibi belli uygulamalar için baca gazındaki su buharını 
kondanse edip ısı geri kazanımı sağlamak üzere bacaya özel bir bölüm ilave edllmesi ekonomik olabilir. 
Ayrıca, baca gazının soğuk su ile temizlenmesi, sıcak su üretmenin ekonomik bir yolu olabilir. Her iki 
yöntem de % 3-5 oranında bir tasarruf sağlayabilir.  



 

KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI 

KÖMÜR YAKITLI KAZANLARIN KONTROLU VE VERİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

Kömür yakıtlı kazanların kontrolü sıvı yakıtlı kazanlardan daha güçtür. Dğer kazanlardan en önemli 
farklılıkları, baca gazlarının önemli derecede ihtiva edebileceği karbonmonoksit ile kazanda oluşan küldeki 
yanmamş karbondur. Dğer göz önüne alınacak faktör, kömürdeki nem oranıdır. Kömür yakıtlı kazanların 
verimlerinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için baca gazı sıcaklığı ve kompozisyonunun düzenli 
kontrolünün yanında kömür ve kül analizi düzenli şekilde yapılmalıdır.  

EKİPMANLAR 
 

Önerilen ekipmanlar şunlardır:  

-Sıcaklık ölçme cihazı (0 -500 °C arasında) 
-Gaz analizörü (02 ölçen tercih edilir)  

-Karbon monoksit analizörü (0 -10000 ppm arasında)  

Çok sayıda karbon monoksit analizörü var olup dijital tipleri daha uygundur. Yaygın şekilde bilinen Orsat 
kimyasal analiz cihazı, hassasiyeti iyi olan bir ekipman olmakla birlikte, fabrikalarda taşıma ve kullanım 
zorluğu vardır.  

Bunun yanında kömür kompozisyonu, küldeki karbon oranı ve kömürün kalorifik değeri gibi verilere ihtiyaç 
vardır. Fabrikanızda bu tür analizleri yapabilecek Iaboratuvarınız yok ise, kömür ve kül örnekIerinizi düzenli 
bir şekilde analiz ettirmeniz gereklidir. Baca gazının periyodik aralıklarla analizinin yapılması kazanın 
çalşma şartlarının kontrolü ve veriminin iyileştirilmesi açısından yerinde bir davranş olur.  

HIZLI HESAPLAMALAR  

Kömür yakıtlı kazanlarda kayıplar sadece baca gazı kayıplarından oluşmaz. Yanmamş yakıttan oluşan 
kayıplar da son derece önemlidir (baca gazındaki CO, külde yanmamş haldeki C gibi). Kömürdeki nem 
oranı değişebilir. Bu durum da kömürden elde edilen gerçek kalorifik değeri etkiler (ısı, suyu buharlaştırarak 
baca gazından kaybolur).  

Baca gazından oluşan kayıplar ilk grafikten yaklaşık olarak bulunabilir. Bu grafik sıvı yakıtlı kazanIarda 
verilen grafğe benzer şekildedir.  

örnek ;  
Baca gazında oksijen miktarı : % 7  

Baca gazı sıcaklığı : 250 °C ise  
Baca gazı kayıpları grafikten % 17 olarak bulunur.  

Kazanlarda, hedeflenen baca gazındaki oksijen miktarı ile gaz sıcaklığı, kazan dizaynına, kömür 
kompozisyonuna ve kömürün fiziksel (boyut, nem oranı) kalitesine bağlı olarak büyük miktarlarda 
değişebilir. Bu konuda kazan üreticisi firmalara danşılmalıdır. Bu firmalar gerekli tüm bilgileri verebiIirler.  

Kaba bir yaklaşımla çoğu kazanlar için baca gazındaki oksijen miktarı genel olarak % 7 nin altında olmalıdır. 
Modern şekilde dizayn edilmlş pulverize kömür yakıtlı kazanlarda bu oran % 5 civarında olmalıdır.  

DETAYLI HESAPLAMALAR  

Kömür yakıtlı kazanların tam anlamıyla veriminin kontrol edilebilmesi ve çeşitli kayıplarının saptanabilmesi 
içln çok sayıda formüle ihtiyaç vardır. Verim hesabı için kullanılan ve çoğu birbirine benzer çeşitli yöntemler 
olmakla birlikte, bu yöntemler enerji verimlilği teknik bilgiler serisinin dşında tutulmuştur. Hesaplama 



yöntemlerine ait bilgiler EIE den temin edilebilir.  
 

                                                  
 

                                                  

ÖNERİLER  

• Baca gazı kompozisyonunu ( O2 ve CO ) ve sıcaklığını düzenli şekilde izleyin.  

• Normal sıcaklıktan yüksek değerler borularda bir temizlik yapılması gereğini gösterir.  



• Elle yüklemeli ocaklarda belli periyodlarda yükleme yapılması daha uygun olmaktadır. Böyle bir uygulama 
çok miktarda kömürün çok düşük değerde hava ile yanmak zorunda kalmasını önler. Eğer gelişigüzel 
yükleme yapılırsa başlangıçta CO nedeniyle büyük kayıplar olmakta, daha sonra ise az miktardaki kömürün 
yüksek oranda havayla yakılması sonucu yine büyük baca gazı kayıpları meydana gelmektedir. 

• Kömür kalınlığının bir yerde çok fazla (yetersiz hava sonucu CO oluşumu artar) başka bir yerde ise çok az 
olmasını (yüksek fazla hava miktarı ve bacagazında oksijen miktarının artmasına neden olur) önlemek 
amacıyla kömür, ızgara üzerine olabildğince düzgün dağılacak bir şekilde atılmalıdır. Eğer kömür düzgün 
olarak dağıtılmamşsa baca gazı analizi büyük bir ihtimal ile yüksek oksijen ve CO oranlarını aynı zamanda 
gösterecektir .  

• Hava akış oranını düzgün olarak kontrol edebilmek için hava damperlerini kullanınız. Hava miktarını, basit 
olarak kömürün yanş şekline görüntüsüne göre değil baca gazı analizine göre ayarlayınız.  

• Beslenme yapılan kömür içindeki toz miktarını en az seviyede tutmaya çalşınız. Toz seviyesinin yüksek 
olması yanma verimini etkiler. Büyük kömür taneleri de verim için kötüdür. Bu nedenle kömür boyutlarını, 
optimum şartların kolayca ayarlanmasını ve bu seviyede tutulmasını sağlamak amacıyla, elemek suretiyle 
aynı tutmaya çalşınız.  

• Kömürlerin kaloriflk değerleri oldukça farklılık gösterirler (özellikle Iinyit kömüründe bu farklılık kendini 
daha çok belli eder). Ayrıca, kömür açık havada depo edildğinde oksidasyon ve nemlenme dolayısıyla 
kalorifik değeri önemli derecede azalabilir. Bu yüzden kömürün uygun şekilde depolanması para tasarrufu 
sağlar.  

• Kazanlara hava girişi düşük seviyede olduğunda belli miktarda yakıt yanmamş durumda kalacaktır. 
Böylece işletme giderleri artacaktır. Besleyiciye monte edilen kontrol tipi ve ayarlanma durumu iyi sonuç 
almamıza yardımcı olur. En uygun donanımın bulunabilmesi için üreticilere danşılmalıdır.  

• Yakıt/hava karşımının uygun miktarda olduğunu anlayabilmemiz için genellikle kullanılan yöntem baca 
gazı analizidir. Baca gazının sıcaklığı ve kompozisyonunu bularak baca gazından oluşan kayıplar 
hesaplanır. Bu hesaplamaların kısa zamanda yapılması için kullanılan grafikler ekte verilmiştir. Grafiklerin 
sağ tarafındaki değerler baca gazındaki kuru ve nemli gazlar nedeniyle oluşan kayıpların toplamını gösterir.  

• Kazan veriminin optiınum olması, kullanılan yakıt, kazan tipi, çalşma yöntemi, kazanın bakım durumu, 
operatörün becerisi ve yanma ekipmanına bağlıdır.  

• Besleyicilerin iyi bakımlı ve kullanılan yakıta göre ayarlanmş olması ve üretici firmanın talimatlarına uygun 
olarak çalştırılması koşuluyla modern kazanlardaki hava/yakıt kontrol üniteleri, çalşma boyunca istenilen 
fazla hava oranını sağlayabilirler.  

• Pratikte besleme kontrolleri hatalşekilde ayarlandığından ve fazla havanın aşırı olmasından dolayı baca 
gazı kayıpları oldukça yüksek mertebelerde olmaktadır. Bu yüzden üretici firmaların talimatları 
doğrultusunda hareket etmekte fayda vardır. Büyük kapasiteli kazanlara hava/yakıt kontrolünü sağlayan 
elemanları takmakla kazan verimleri iyileştirilebilir.  

BACA GAZI TESTİ 

% 30 -80 fazla hava aralığında çalşan mekanik beslemeli kazanlarda baca gazındaki karbondioksit oranı % 
14 -10 aralığında veya daha az mertebededir. Açık şekilde görülüyor ki ısı kayıplarını azaltmak için daha 
fazla CO2 seviyesine ulaşmak önerilir. Fazla havanın uygun şekilde kontrol edildğinden emin olabilmek için 
baca gazındaki CO ve O2 miktarlarının sürekli izlenmesi son derece önemlidir. 
 
Baca gazı örneklerinin alınması sırasında hava sızdırmalarından kaçınmak gereklidir. Bu konu önceki 
sayımızda belirtilmişti.  



 

KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI 

FAZLA HAVANIN KONTROLU  

Daha önceki sayılarımızda, baca gazı kompozisyonunun oksijen miktarının düşük seviyelerde tutulması için 
düzenli şekilde kontrole ihtiyaç olduğundan bahsedilmişti. Yapılması gereken, hava oranının düşük 
seviyelerde tutulması, diğer bir ifade ile "Fazla Hava ''yı minimum seviyede tutmaktır.  

                                                                  YANMA PRENSİPLERİ 
 
Çoğu yakıtların yanması, yakıttaki karbon ve hidrojenin havadaki oksijen ile reaksiyona girip su buharı ve 
karbondioksit oluşturması ve aynı zamanda ısı ve ışığın açığa çıkması olayı şeklinde ifade ediIir. Yakıtta 
olabilecek kükürt (sülfür) çevre sorunları açısından önem teşkil etmesinin yanında genellikle enerji 
açısından çok az miktarda önemlidir.  

Karbon ve hidrojen aşağıdaki gibi reaksiyona girer.  

C + 02 CO2  

2 H2 + 02 2H20  

Karbon ve hidrojen içeren bir yakıtın tamamen yanabilmesi için gerekli olan oksijen miktarını teorik olarak 
hesaplamak mümkündür. Bu hesaplanan değere "Stokiyometrik Hava " denir.  

Stokiyometrik hava, yanma veriminin değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. Gerçek yanma şartIarı için 
bir referans noktası teşkil eder. Bazı tipik stokiyometrik hava değerleri aşağıda verilmiştir.  

Yakıt tipi    Gerekli hava kg. * / 10 000 
kcal  

Antrasit  12.4  
Yağlı kömür   14.0  
Linyit  13.5 
Petrokok 13.9  
şeker kamışı 
posası 11.9  

Nafta  13.4 
Kerosen 13.4 
Motorin (Ağır) 13.4 
Fuel oil 13.6 
Metan 13.0 
Propan 13.0 
Yüksek fırın gazı  10.5 
Kok gazı  12.2 

 
Yakıt kompozisyonları oldukça değişken olduğundan bu hesaplamalar için kullanılan yakıt kompozisyonları, 
ülkemizde kullanılan yakıt kompozisyonlarıyla oldukça farklılık gösterebilir.  

* Yanmanın tam olarak oluşması koşulu ile 10 000 Kcal'isinin açığa çıkması için gerekli havanın ağırIığı 
cinsinden ifade edilmiştir. 



Pratikte yanma şartları ideal olmadığından iyi bir yanmanın oluşabilmesi için teorik olarak gerekli olandan 
daha fazla havaya ihtiyaç vardır. Gerçekte gerekli olan fazla hava miktarı yakıt tipi ve kompozisyonuna, fırın 
veya kazan dizaynına, brülörün dizayn ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişir.  

Teorik olarak gerekli havanın fazlasına " Fazla Hava"ı denir. Bu fazla hava, genellikle stokiyometrik havanın 
yüzdesi şeklinde ifade edilir. örneğin, yanmanın tam olabilmesi için pratikte, teorik olarak gerekli havanın iki 
katı kadar bir havaya ihtiyaç var ise bu miktar % 100 fazla havaya eş değerdir.  

Bazı yakıtlar için fazla hava oranları aşağıda belirtilmiştir.  

Yakıt tipi  Yakıcı şekli  Fazla hava ( % ) 
Pulverize kömür Curuf atma sistemli büyük fırınlar 15 -20 °C 
Kömür Dağıtmalı yakma sistemi 30 -60 
  Mekanik ızgaralı  15 -50 
  Alttan beslemeli  20 -50  
Fuel oil Yüksek kapasiteli ünitelerde 5 -10 
  Endüstriyel kazanlarda 10 -20  
Doğal gaz Gaz brülörleri 5 -10  
  Çok yakıtlı brulörler 7 -12  
Yüksek fırın gazı    15 -18 
Odun Çeşitli  20 +  
Şeker kamışı Çeşitli 25 -35  

Kaynak: Energy Technology Handbook, Mcgraw -Hill  

İyi bir yanma için gerçekte gerekli olan fazla hava miktarı oldukça değişkendir. Yukarıda verilen bu değerler 
belli bir çalışma durumunda kabaca bir yorum yapabilmek için kullanılabilir. Kimi fabrikalar yukarıda verilen 
bu değerlerden daha iyi bir sonuca ulaşabildikleri halde, kimilerinde çeşitli nedenIerden dolayı düşük 
değerlere dahi ulaşmaları mümkün olamamaktadır.  

MİNİMUM FAZLA HAVA  

Yakma sistemlerinde tam yanmanın sağlanabilmesi oldukça önemlidir. Bu amaç için ise belli miktarda fazla 
havaya ihtiyaç vardır. Bunun yanında, enerjinin yakıtın yanması için gerekli olmayan havanın ısıtılmasına 
harcanmaması için fazla hava miktarı minumum seviyede olmalıdır. çok fazla miktarda fazla hava ortam 
sıcaklığındaki havanın (15 -20 °C), baca sıcaklığı seviyesine ( 200 -300 °C ) yükseltilmesi ve atmosfere 
atılması demektir.  

Kazanlarda ne kadar fazla hava kullanılması gerektiğini nasıl bulabiliriz. Tek emin yol baca gazı 
kompozisyonunu kontrol etmek ve oksijen miktarından giderek fazla havayı hesaplamaktır.  

FAZLA HAVANIN HESAPLANMASI  

Baca gazı ve yakıt kompozisyonunundan faydalanılarak kullanılacak fazla hava miktarını hesaplamak 
mümkündür. çeşitli yakıt tipleri için gerekli fazla hava miktarını hesaplamak için grafikler kullanılabilir. Bu 
grafikler belli bir yakıt kompozisyonuna bağlı olduğu için kullandığımız yakıt için kesinlikle doğru olmayabilir. 
Bunun yanında normal ticari yakıtlardaki farklılıklar o kadar küçüktür ki bu tabloları kullanmakta oluşan 
hatalar kabul edilir derecede küçük olacaktır. Bazen katı yakıtların kompozisyonları büyük farklılık 
gösterebilirler. Bu husus dikkate alınmalıdır.  



Grafik 1. 2 ve 3 fuel oil, motorin ve doğal gaz için tipik grafiklerdir.  
 

 

  



 



 

örnekler;  

- Ağır fuel oil yakan bir kazanda baca gazı sıcaklığı 232 °C dir. CO2 oranı da % 9.8 olarak bulunmuştur.  

İlk grafikten fazla hava miktarı % 60, baca gazı kayıpları % 17.9 olarak bulunur.  

- Fazla hava miktarı azaltılıp CO2 oranı % 13.5 e yükseltiliyor. Baca gazı sıcaklığı aynı oranda kalıyor. Bu 
durumdaki fazla hava miktarı ne kadardır.?  

İlk grafikten fazla hava miktarı % 18, baca gazı kayıplarının % 15 e düştüğü görülür. Bu problem fazIa hava 
miktarının azaltılmasının etkisini gösteren iyi bir örnektir.  

- Gaz yakıtlı bir kazanda CO2 oranı % 8.2 den % 10 a yüksetiliyor. Baca gazı sıcaklığı 224 °C de sabit 
tutuluyor. Baca gazı kayıpları ne kadar azalır.  

üçüncü grafikten baca gazı kayıpları % 20 den % 18.4 e düşer.  

ÖNERİLER  

• Tüm kazan ve fırınların baca gazı kompozisyonunu düzenli şekilde kontrol ediniz. Minumum fazla hava 
seviyesinde mi çalışıyorsunuz? Baca gazında duman oluşturmadan, CO miktarını 300-400 ppm 
seviyesinden daha fazla arttırmaksızın hava oranını azaltmak mümkünmüdür ?  

• Fazla hava miktarını azaltarak kazan ve fırınlarda sağlanacak yakıt tasarruflarını hesaplayınız. Örneğin 
fazla hava oranını azaltmak ve bunun sonucunda kazan verimini % 76 dan % 79 a çıkarmakla oluşacak 
yakıt tasarrufu ne kadar olur hesaplayınız. 



 
(Cevap % 3.8 dir. Herhangi bir yatırımda bulunmaksızın % 4 civarında yakıt tasarrufu sağlamak için bunu 
yapmazmısınız ? Ancak bazı fabrikalar gaz analizörleri almak zorunda kalabilirler. Bu cihazların geri ödeme 
süresi birkaç haftayı geçmez.)  

• Kazan ve fırınlarınızın baca gazında duman oluşturmaksızın az miktarda fazla hava ile 
çalışabileceklerinden emin olmalısınız. % 60 oranında fazla havaya ihtiyacınız var ise muhtemelen brulör 
ucu veya hava/yakıt karışımını sağlayan sistemde bir arıza var demektir. Bu durumda brulörlerin bakımIarı 
gecikmeden yapılmalıdır .  



 

KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALlŞTIRILMASI 

                                                KAZANLARDA BLÖF MİKTARININ AZALTILMASI 
 
Buhar kazanlarında sudaki çözülmüş katı maddeleri belli bir konsantrasyonda muhafaza edebilmek için 
kazan blöfü gereklidir. Bu blöf suyu genellikle dış ortama atılır. Atılan bu sıcak su enerji kaybına neden olur. 
Enerji ve su tasarrufunun sağlanabilmesi için su kalitesinin özelliklerini sabit tutmak koşulu ile dış ortama 
atılacak blöf suyunun minumum seviyede olması önemli bir husustur.  

BLÖF ORANININ HESAPLANMASI  

İlk grafik, kazana giren besleme suyundaki toplam çözülmüş katı madde miktarı ile kazan içindeki suda 
bulunan çözülmüş katı madde seviyesi arasındaki ilişkiyi ve buhar yüzdesi olarak yapılması gerekli blöf 
miktarlarını göstermektedir.  

İkinci grafik, blöf oranı ile kazan çalışma basıncı arasındaki bağıntıyı ve bu değerlere karşılık kayıp 
faktörünü belirtir. Bu kayıp faktörü "Enerji Verimliliği Teknik Bilgiler Serisi No 11" de anlatılan buhar maliyeti 
ile çarpılır ise blöf kayıplarını da dikkate alan buhar maliyeti hesaplanmış olur.  

 

 

 



 

 

 
Örnekler;  

- Kazan çalışma basıncı 8 bar, kazan besleme suyundaki toplam çözünmüş katı madde miktarı150 ppm, 
kazan domundaki çözülmüş katı madde miktarı 1000 ppm ise:  

İlk grafikten blöf oranı yaklaşık % 18, Grafik 2'den de kayıp faktörü 1.05 olarak bulunur. Bunun anlamı şu 
şekilde açıklanabilir. Teknik Bilgiler Serisi 11 No'lu sayısında hesaplanan buhar maliyeti, blöf kayıplarının da 
dikkate alınması için % 0 5 oranında arttırılmalıdır.  

- 20 Bar basıncın altında çalışan kazanlarda toplam çözünmüş katı madde miktarının maksimum 3500 ppm 
olması önerilir. Bu şartlarda blöf miktarını azaltırsak tasarruf potansiyelini hesaplıyabiliriz. 3500 ppm 
seviyesinin korunabilmesi için gerekli blöf miktarı Grafik 1 'den % 4.5 olarak bulunur. Grafik 2'den de bu 
değerin yaklaşık 1.01 kayıp faktörüne karşılık geldiği bulunur.  

Diğer bir deyişle, kazan domundaki çözünmüş katı madde miktarını 3500 ppm seviyesinde tutmak koşuluyla 
blöf oranını azaltmakla buhar maliyetinde % 4 mertebesinde bir azalma gerçekleşmiş olur.  

- Yüksek basınçlarda su sıcaklığı fazla olduğundan blöf kayıpları artar. 20 barlık basınçta % 18 Iik blöf 
miktarı yaklaşık 1.06'Iık kayıp faktörüne karşılık gelir. Bu değer 8 barlık basınçta kayıp faktörü 1.05 olan 
(Grafik 2) değerle karşılaştırıldığında buhar maliyetinde % 1'Iik artış meydana geldiği görülür.  

 
BESLEME SUYU KALİTESİ 

Besleme suyunun kalitesinin iyileştirilmesi ile blöf miktarı azaltılabilir. Örneğin; Besleme suyu 300 ppm, 
kazan domundaki su 3500 ppm ise, Grafik 1 'den blöf oranı % 9.5 olarak bulunur. Besleme suyundaki 
toplam çözünlmüş katı madde miktarı 100 ppm'e kadar azaltılırsa, blöf oranı,% 3 olacaktır. Grafik 2 'den bu 
blöf oranları için, buhar basıncı 8 bara karşılık gelen kayıp faktörleri sırasıyla 1.026 ve 1.008 olarak bulunur. 
Daha iyi kalitedeki besleme suyuyla çalışmakla buhar maliyeti yaklaşık % 2 oranında azaltılabilir.  



Besleme suyunda daha düşük oranda toplam çözülmüş madde miktarına aşağıdaki iki yöntemle ulaşılabilir.  
· Kondens geri kazanım oranının daha iyi bir duruma getirilmesiyle :  
Kondens geri kazanım oranının % 50 mertebesinde olduğunda toplam çözülmüş katı madde miktarının 150 
ppm olduğunu kabul edelim. Bu geri kazanım oranını % 80'e  
çıkardığımızda çözülmüş madde miktarı60 ppm'e düşer.Böylece blöf oranı % 4.5'dan .% 1.5 'e düşürülmüş 
olur. 
 
· Fabrikalarda bulunan demineralize su hazırlama düzeninin iyileştirilmesi ile :  
Sudaki çözülmüş katı madde miktarları 20 ppm in altına indirilebilir. Bu durumda pratikteki blöf miktarı sıfır 
olur.  

Her kuruluş kendi durumlarını incelemeli ve blöf suyunu azaltmak için çeşitli seçenekleri gözden 
geçirmelidir, Fabrikalar için ekonomik değerlendirmeler farklı olabilir, fakat blöf miktarının ve su kalitesinin iyi 
bir şekilde kontrol edilmesiyle bu kuruluşların ekonomik açıdan fayda sağlayacakları açıktır.  

                                                     YÜKSEK BUHAR BASINCINDA ÇALlŞMA 
 
Yüksek basınçla çalışan kazanlarda kazan suyundaki çözünmüş katı madde miktarı Iimiti 3500 ppm'den az 
olmalıdır. Örneğin, 40 barlık bir basınçta kızgın buhar üreten kazanda çözülmüş madde miktarı maksimum 
400 ppm dir. Bu kazanların ekonomik şekilde çalışabilmeleri için besleme suyunun kalitesi oldukça iyi 
olmalıdır (Aksi takdirde blöf miktarı artar ve bunun sonucu olarak enerji kayıpları artar). Genel olarak, su 
kalitesinin iyileştirilmesi hem güvenlik açısından hem de enerji tasarrufu açısından önemlidir.  

                                                                            ÖNERİLER  
 
• Sırasıyla, besleme suyunu, kazan domundaki suyu ve kimyasal işleme tabi olmuş sudaki toplam çözülmüş 
katı madde miktarını dikkatli bir şekilde izleyiniz. Gerekli blöf miktarını hesaplamak için ekteki grafikleri 
kullanınız.  

• Kazanı, basıncıyla uyumlu bir şekilde, kazan domundaki toplam çözülmüş katı madde miktarının müsaade 
edilen en yüksek seviyesinde çalıştırınız. Blöf miktarını bu sınırlara ulaşacak şekilde ayarlayınız. Eğer blöf 
sürekli değilse toplam çözülmüş katı madde miktarı sık sık kontrol edilmelidir.  

• Kondens geri kazanım oranını arttırmaya çalışınız. Böylece yapılacak blöf miktarı düşer, besleme suyu 
sıcaklığı artar. Fabrikanın su ihtiyacı azalmış olur. 
 
• Suyun demineralizasyonu işleminin yatırım ve çalışma maliyetlerini, blöf kayıplarının azalmasıyla oluşacak 
kazançlarla karşılaştırmak için ekonomik değerlendirmeleri yapınız. 
 
• Kazanınızm üretici firmasmm belirttiği toplam çözünmüş katı madde değerlerini kendi değerlerinizIe 
karşılaştırınız. Sürekli çalışma koşullarında firmanın belirttiği en yüksek değerleri aşmayınız.  



 

KAZANLARıN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI 
 

SU TARAFINDAKİ KAZAN BORULARININ TEMİZ TUTULMASI 

KAZAN TAŞI OLUŞUMUNUN ÖNLENMESİ 

Kazanlarda su tarafında kazan taşı oluşumunun önlenmesiyle çok küçük kazanlarda bile önemli kazançlar 
sağlanır. Kazan borularındaki taşlaşma, boruların ısı transferine karşı dirençlerini artırır. Bu artış baca gazı 
sıcaklığının yükselmesine neden olur. Böylece baca gazı kayıpları da artar. Devamlı kontrol edilmesi 
gereken faktörler; taşlaşma kalınlığı ve birikimin kimyasal bileşimidir. 
 
1 mm'den az olan taşlaşma tipik buhar üretim ve dizayn ısı transfer oranları için normal kabul edilir. Buhar 
sıcaklığı ve baca gazı sıcaklığı arasında 15°C-20°C sıcaklık farkı olması beklenir ve bu sayedeki taşlaşma 
nedeniyle meydana gelen enerji kaybı genelikle % 1 'in altında olur .  

Taşlaşmanın yarattığı ısıl direnç, besleme suyundaki kimyasal maddelerin cinsine bağlıdır. Bu nedenle 
taşlaşma kalınlığı ile enerji kaybının ilişkisini gösteren standart grafikler yapılamaz. Bununla beraber 
taşlaşmanın çok yoğun olduğu şartlarda bazen baca gazı sıcaklığı 100°C kadar daha yükselir. Bu da ilave 
olarak % 3-4 ekstra kayba neden olur .  

Taşlaşmanın bu seviyeye yükselmesi tehlikelidir. Yanma ısısının taşlaşmadan ötürü tam olarak suya 
aktarılamaması nedeniyle boru yüzeylerinin sıcaklığı çok yükselir ve 350°C-400°C'ların üstüne çıkar. Çelik 
bozulmaya ve çatlamaya başlayabilir. Bu da patlama riski meydana getirir. Güvenlik açısından ve aynı 
zamanda enerji verimliliği açısından bakıldığında kazan taşı oluşumunun önlenmesi çok önemlidir .  

                                                                                       ÖNERİLER  
 
• Yılda bir kez (işletmede problemler çıkıyorsa daha sık aralıklarla) fabrikanın rutin olarak durduğu 
zamanlarda kazan iç yüzeyleri gözden geçirilmelidir .  

• Baca gazı sıcaklığı dikkatli olarak izlenmelidir. En küçük kazanlarda bile monte edilen basit bir termometre 
yardımıyla sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. Büyük kazanlarda baca gazlarının sıcaklığını kontrol 
için termokapl monte edilir .  

• Eğer baca temizliği yapıldıktan sonra bile baca gazı sıcaklığı artmaya devam ediyorsa, bunun nedeni boru 
iç yüzeylerinin kirli olmasındandır. Eğer sıcaklık fuel oil ateşlemeli kazanlarda 350'C üzerine çıkıyorsa o 
zaman emniyet nedeniyle buhar üretimi azaltılmalı ve en kısa sürede kontrol edilip iç yüzeylerin temizliği 
yapılmalıdır  

• Su tasfiyesine gereken dikkat gösterilmelidir. Kalitesi kötü sular patlama dahil, kazanda tahribata neden 
olabilir. Eğer su tasfiyesinin kontrolune rağmen kazan taşı meydana geliyorsa o zaman daha iyi bir metot 
bulmak için, su tasfiye uzmanlarına başvurmalıdır.  

• Kazan taşları kapalı sistem çalışan sıcak su tesislerinde de daima birtakım risklere neden olur. Ham su 
genellikle kazan taşı ve pasa karşı katkı maddeleri ile kullanılır. Sistemde fazla kaçak olmadıkça genellikle 
iyi çalışır. Kaçaklar varsa daha fazla ilave su konur bu da taşlaşmanın artmasına neden olur. Tasfiye 
edilmeyen su sisteme oksijen getirdiği için, iç bölgelerdeki korozyon hızlanır sık sık kaçaklar meydana gelir. 
İyi bir bakım ve kaçaklara anında müdahale bu tip sistemlerde taşlaşmayı minimuma indirir .  



 

KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALlŞTIRILMASI 

ISI TRANSFER YÜZEYLERiNiN TEMİZ TUTULMASI  

Su borulu kazanlarda kazan taşlarının oluşması ısı iletimini engellediği gibi, kül ve kurum parçacıklarının 
boru dış yüzeylerinde birikmesi nedeniyle de su ve yanma gazları arasındaki sıcaklık farkını artırır , böylece 
kazan verimliliği düşer. 
 
Bu nedenle ısı transfer yüzeylerinin temiz tutulması gereklidir. Gazla çalışan kazanIarda genellikle bu 
problem yoktur, ancak fuel oil veya kömürle çalışan kazanlarda bu konu özellikle önemlidir .  

BAZI PRATiK AÇIKLAMALAR  

İlk olarak baca gazı sıcaklığı dikkatli olarak izlenmelidir. Çok küçük kazanlarda bile daimi sıcaklık 
göstergeleri bulunmalıdır. Bunlar fazla pahalı cihazlar değildir. Isi transfer yüzeyleri temizlendikten hemen 
sonra sıcaklık ölçülmeli ve yavaş yavaş kirIenme arttıkça sıcaklığın yükselişi takip edilmelidir. Baca gazı 
sıcaklığı,kazanın buhar yüküne bağlı olarak da değişir, bu nedenle okunan sıcaklıkların, buhar üretimi ile 
aynı paralellikte artıp artmadığı kontrol edilmelidir .  

Baca gazı sıcaklığı yüzeyler temizken olması gereken sıcaklığın 30°C kadar üstünde ise kazanın 
temizlenmesi gerektiği ortaya çıkar. Bu noktada, iyi ayarlanmış bir kazan için ekstra kayıplar % 1.2 
civarındadır.  

Fuel oil ile çalışan bir kazanın temizliğini korumanın en iyi yolu uygun brülör ayarlarının yapılmasıdır. 
Duman testi cihazı kullanarak ayar yapılabilir. Bacadan koyu siyah duman çıkıyorsa, bu istenilmeyen kurum 
oluşturan bir durumdur. Çıkan dumanın görünüşünü havanın aydınlığı ve gökyüzünün doğal hali etkiliyebilir 
(mavi, gri, bulutlu). Bakımı iyi yapılan ve iyi işletilen bir brülörün çalışması sırasında baca gazının ölçülen 
isliliği Bacharach Scalasından genellikle 4-5 değerinde olur .7'nin altındaki değerlerde ciddi kurum oluşumu 
durumu yoktur. 5 civarında değer okunmuşsa genellikle haftada bir kurum temizliği yeterlidir. 
 
Ağır fuel oil kullanan kazanlarda genellikle oluşan kül, çok küçük miktarda da olsa, serpantin boruları gibi 
kazanın en sıcak kısımlarındaki tortu ve korozyonların nedeni olabilir. Malesef, bu soruna etkili bir çözüm 
bulunamamıştır. Yakıt katkı maddelerinin her zaman kullanılmasının faydalı olduğu söylense de, bunlar 
oldukça pahalıdır ve tam olarak etkili olamamaktadır. Gerçekte, bazı katkı maddeleri yüksek ölçüde kül 
içerirler. Bunun sonucunda daha az kül yerine yüksek oranda kül birikimi meydana gelebilir. 
 
Kömürle çalışan kazanlarda; borularda biriken kurum ve kül en azından günde bir defa temizlenmelidir. 
Kurum üfleyen ekipmanlar küçük duman borulu kazanlarda bile oldukça faydalıdır. Basit sabit cihazlar 
küçük kazanlar için ucuz ve uygundur. Buna karşılık büyük kazanların, baca gazı sıcaklığına göre operatör 
tarafından çalıştırılan, ya da sabit aralıklarla çalışan otomatik sistemlerle teçhiz edilmesi en iyi yön- 
temlerdendir. 
 
Buhar üflemeli temizlik pahalı değildir, fakat bazen basınçlı hava sistemi tercih edilir, çünkü buharın 
yoğunlaşmasıyla oluşan su birikintilerin topaklaşmasına neden olarak daha fazla temizlik yapılmasını 
imkansız kılabilir. Üfleme için kullanılan buhar miktarı ölçülmelidir. Kesikli yüksek basınçlı hava kullanan 
kesikli üflemeli sistemler (air puff systems) hava akışını minumumda tutmak için dizayn edilmiş sistemlerdir.  

Ekonomizer alımında özel itina gösterilmelidir. Bunlardan geniş yüzeyli olanlarda (kanatlı borulu) kanatlar 
arasında kolayca bazı birikimler olabilir. Bu da ciddi işletme sorunları doğurur. Sistem slcaklığının düşük 
olduğu durumlarda, su püskürtme cihazı ile periyodik yıkama yapmak düşünülebilir. 

 

 



ÖNERİLER  

• Bacalara termometre konarak baca gazı sıcaklığı izlenmelidir. Baca gazının müsade edilebilen maksimum 
sıcaklık değeri tesbit edilmeli ve kazan işletme personeline temizlik veya kurum üfleme konusunda gerekli 
tavsiyelerde bulunulmalıdır .  

• Fuel oil ile çalışan sistemlerde duman testi uygulayarak brülör ayarları yapılmalıdır. Duman testi 5 
civarında, oksijen içeriği ise 3-4 civarında tutulmaya çalışılmalıdır. Eğer bu değerler sağlanamazsa, yakıt 
basıncı ve slcaklığı kontrol edilmeli, brülör parçaları incelenmeli, hava vanaları kontrol edilmeli ve gerekli 
diğer tüm bakımlar yapılmalıdır.  

• Kömür ile çalışan kazanlarda uygun işletme ile, ucucu kül miktarı ve kömür tozları miktarı azaltılmalıdır 
.Yüklemenin elle yapıldığı sistemlerde kömür tabakaları eşit kalınlıkta olmalı ve buhar üretim hızında ani 
değişmelerden kaçınılmalıdır.  

• Isı transfer yüzeyleri sık sık temizlenmelidir. Eğer kazanı durdurup elle temizlemek çok zor oluyorsa, 
çalışma anında kazanla birlikte çalışan kurum üfleyicileri düşünülmelidir. Bacagazı sıcaklığının 
düşürülmesinden elde edilebilecek tasarruflar, kurum üfleme veya temizleme işlemleri ile 30°C sıcaklıklarda 
düşme olacağı kabulü yaparsak, bu serinin 15-18 nolu sayılarından faydalanarak hesaplanabilir. 
 
• Kurum üfleyici elemanların fiyatları için satıcılarla temas kurmalıdır. Sonradan monte edilen üfleyicilerin 
ekonomikliği araştırılmalıdır .  



 

KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALlŞTIRILMASI 

BLÖF'TEN ISI GERi KAZANIMI  

Buhar üretme prosesinin kazan suyunda çözünmüş ve suspansiyon halde bulunan katı parçacıklar 
oluşturması kaçınılmazdır. Belirli bir konsantrasyon seviyesinin üzerinde katı parçacıklar kazanın içinde bir 
tortu oluşturabilirler ve kazan borularının içinde birikerek ısı transferini yavaşlatır ve aşırı ısınmaya neden 
olabilirler. Bunlardan başka yüksek konsantrasyondaki katı parçacıklar buhar hatlarına su taşınmasına da 
neden olabilirler. Buhara su karışmasının kazanda çok fazla su seviyesi, aşırı alkalilik gibi başka nedenleri 
de olmakla birlikte bu duruma çoğunlukla aşırı çözünmüş veya asılı halde bulunan katı parçacıklar sebep 
olmaktadır.  

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı katı parçacık konsantrasyon seviyesinin kontrol edilmesi 
gerekmektedir, bu da blöf yapılarak gerçekleştirilir .Kazanın alt seviyesinde kirliliğin yoğun olduğu bölgeden 
bir miktar kazan suyu konsantrasyon seviyesine bağlı olarak belli aralık ve sürelerle deşarj edilir, bunun 
yerini taze besleme suyu alır, böylece kazan suyundaki toplam çözünmüş katı parçacık konsantrasyonu 
optimum seviyede kalır. 
 
Bazı kazanlarda sistem gereği devamlı blöf yapılır. Bunlar büyük ve yüksek basınçlı kazanlardır. Bu 
ünitelerde ısı geri kazanım sistemleri uygulayarak, blöfden dolayı meydana gelen enerji kayıplarını 
minimum düzeye indirebiliriz. Birçok ısıl geri kazanım sistemleri; sıcak blöf suyunu besleme suyunun ön 
ısıtmasında kullanan basit ısı eşanjörlerinden ibarettir. Bazı sistemlerde flaş buharı başka yerlerde 
kullanmak için, flaş tankı vardır. 

TASARRUF HESAPLARI  

Normal şartlarda sistemin madde ve ısı dengesi çıkarılarak, blöfden ısı geri kazanım potansiyeli 
hesaplanabilir. Buna ilave olarak, tasarruf imkanı, buhar maliyetinin tasarruf maliyet faktörü ile çarpılması 
sonucu bulunur. Bu maliyet hesabı, bu serinin 11.sayısında tanımlanmıştır. 
 
Grafikte çeşitli sistem buhar basınçları için blöf oranına göre tasarruf faktörleri gösterilmiştir. Grafikte % 70 
oranında ısının geri kazanılabileceği varsayılmıştır .  



 

 
Örnek ;  

- Bir buhar kazanının blöf oranı % 12, Sistem basıncı 16 bar , buhar maliyeti fuel oil fiyatına göre 0.078 
olarak hesaplanmış olsun. Blöfden ısı geri kazanım sistemi kurarak ne kadar enerji tasarrufu sağlayabiliriz? 
(Fuel oilin fiyatı 335 500 000 TL/ton kazan kapasitesi 20 ton/saat ve yıllık çalışma süresi 8000 saat ise);  

Grafikte tasarruf faktörü 0.975 dir (% 2.5 Iik buhar maliyeti indirimi gösterilmiştir).Böylece:  
Orijinal Buhar Maliyeti = 0.078 x 335 500 000 = 26 169 000 TL/ton  
Yeni Buhar Maliyeti = 26 169 000 x 0.975 = 25 514 775 TL/ton  
TASARRUF = 654 225 TL/ton  
                = 654 225 x 20 x 8000 = 104 676 000 000 TL/yıl (66 422 Euro/yıl) 

 
-Yüksek basınçta çalışan sistemlerde blöfden ısı geri kazanımı genellikle çok daha avantajlı olabilir. Kazan 
çalışma basıncı 40 bar, blöf oranı %10, buhar maliyet faktörü 0.098 (Teknik Bilgiler Serisi No:11 den) ve 
yakıt maliyeti 335 500 000 TL/ton olsun. Kazan 20 ton/saat kapasiteli ve 8000 saat/yıl işletilmektedir .  
Tasarruf imkanları aşağıda hesaplanmıştır.  
Orijinal buhar maliyeti = 0.098x335 500 000 = 32 879 000 TL/ton  
Tasarruf Faktörü = 0.973  
Tasarruf = 0.027x32 879 000 = 887 733 TL/ton 
Yıllık Tasarruf = 887 733 x 20 x 8000  
                    = 142 037 280 000 TL/yıl (88 773 Euro/yıl) 

ÖNERİLER  

• Bu sayıda anlatılan metodu kullanarak blöf oranı ve bununla ilgili enerji kayıp miktarını hesaplayınız.  

• Eğer blöf fazla ise, su tasfiye sistemlerini gözden geçiriniz ve kondensat geri dönüşlerinin mümkün olan en 
yüksek cleğere ulaştığından emin olunuz.  



• Su arıtma sisteminin iyileştirilmesine alternatif olarak ısı geri kazanma sistemiyle birlikte sürekli bir blöf 
sisteminin kurulması seçeneğini ele alınız.  

• Isı geri kazanımından dolayı ne kadar tasarruf yapılacağını hesaplayınız.  

• Isı geri kazanım sistemi ve sürekli blöf kurmak için gereken malzemenin (boru, ısı eşanjörü, kontrol 
sistemleri) maliyetlerini üreticilerden öğreniniz.  

• Kazan suyunun iyileştirilmesi veya blöften ısı geri kazanımı veya mümkünse her ikisi birden kurulduğunda 
geri ödeme sürelerini hesaplayın ve hangi seçeneğin en ekonomik olduğunu karşılaştırarak bulunuz.  

                                                           KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI 
 
                                                             BACA GAZLARINDAN ISI GERİ KAZANIMI  
 
Bacadan çıkan atık gazlar genellikle üretilen buharın sıcaklığından 40°C ila 80°C daha yüksek sıcaklıkta 
bacadan atılır. Atık ısının bir kısmının yeniden kazanılması kazan verimini yükseltecek ve yakıt tasarrufu 
sağlayacaktır. lsı geri kazanımı ya kazan besi suyu ön ısıtılması için bir ekonomizer veya yanma havası ön 
ısıtıcısı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Normal olarak, kullanılan kazanlarda ekonomizer olmasının tercih 
edilmesi yanında yeni kazanlarda hava ön ısıtıcısı daha ekonomik olacaktır. Birçok ülkede 2 ton/saat buhar 
üretimi kapasitesi olan küçük kazanlara, ekonomik olarak ekonomizer takılması olanaklıdır. 
 
                                                             TASARRUF İMKANLARININ BELİRLENMESİ  
Bacagazından geri kazanılacak ısı miktarının kabaca belirlenmesi için alttaki grafik kulIanılabilir. Grafiğin 
hazırlanmasında iki önemli varsayım yapılmıştır. ilk olarak kazanın optimum değere mümkün olan en yakın 
fazla hava oranıyla çalıştığı varsayılmıştır. Basit ve pahalı olmayan bazı değişikliklerle verimi 
iyileştirilebilecek bir kazana çok pahalı bir ısı geri kazanım sistemi kurmanın anlamı yoktur.  
İkinci olarak, korozyona sebep olabilecek asit gazlarının yoğunlaşmasını önlemek için atık gazların 
sıcaklıklarının belli bir derecenin altına indirilemiyeceği gözönüne alınmıştır. Baca gazı sıcaklığının 
minimum seviyesi, kullanılan yakıtın cinsine bağlıdır. Bu değerler aşağıdaki gibi kabul edilmiştir.  
 
- Yüksek kükürtlü fuel oil (%0,5 üstünde) 180°C 
 
- Kömür (çok yüksek kükürt ihtiva etmeyen)ve düşük kükürtlü fuel oil 150°C 
 
Doğal gaz ve odun gibi çok az kükürt içeren yakıtlarda bacagazı sıcaklığı 120 °C ye kadar düşürülebilir. 
Şüphesiz söz konusu bacagazı sıcaklığı kazanın su ve gaz tarafı ısı transfer yüzeylerinin temiz olduğu 
zaman alınan değerdir.  
 
Örneğin  
Temizlenmiş ve ayarları yapılmış fuel oil ateşlemeli bir kazanın bacagazı sıcaklığı 350°C olsun. Gaz içindeki 
oksijen oranı genellikle % 3 civarındadır. Fuel oilin maliyetinin 335 000 000 TL/ton olduğu ve böyle bir 
kazana bir ekonomizerin tesis edilmesinin düşünüldüğünü göz önüne alalım.  
 
Teknik Bilgiler Serisinin 14.sayısından kazan veriminin % 83 ve aynı serinin 11. sayısından buhar maliyeti 
faktörünün yaklaşık 0.077 olduğu hesaplanır. 
Böylece buhar maliyeti:  
 
0.077x335 000 000 = 25 795 000 Tl/ton olarak bulunur.  
 
Grafikte görüldüğü gibi 350°C baca sıcaklığı için beklenen tasarruf % 9.8 olmaktadır.  
 
Böylece buhar maliyetinden elde edilecek tasarruf: 0.098x25 795 000 = 2 527 910 TL/ton  
 
Çalışma süresi 8000 saat/yıl ve kapasite 20 ton/saat olan bir kazan için toplam tasarruf ise :  
2 527 910x20x8000 = 404 465 600 000 TL/yıl (252 791Euro/yıl) dır. 



 

                                                                          BAZI AÇIKLAMALAR 
 
Baca gazı sıcaklığının çok yüksek olduğu durumlarda ısı geri kazanım prosesi, besi suyunun 
buharlaşmadan önce absorbe edebileceği ısı miktarı ile sınırlıdır. Bu sınırlama. sistem basıncına göre 
değişir. Grafikte çeşitli basınçlara göre sınır değerIeri gösterilmiştir. Eğer kazanınızın bacagazı sıcaklığı, 
sistem basıncı sınırlamalarından daha büyük miktarda bir geri kazanım gösteriyorsa, o zaman kazanınıza 
buharlaştırıcı ekonomizer gibi özel dizayn edilmiş tipte ekonomizer monte edilmesi gerekecektir.  
Grafikte Iinyit için verilen doğru dikkatle kullanılmalıdır. Burada linyit ifadesiyle ısıl değeri 4000 kcal/kg olan 
örnek bir kömürden söz edilmektedir Düşük ısıl değerdeki kömürlerle elde edilecek sonuçlar oldukça farklı 
olabilir. Aynı zamanda yakıtın nem içeriği de büyük ölçüde,önemlidir.  
 
                                                                                   ÖNERİLER  

• Bacagazı sıcaklığı kazan ayarı yapıldıktan sonra test edilmelidir. Kazan ayarının yapılması, ısı transfer 
yüzeylerinin temizlenmesi ve çalışma sırasındaki fazla hava oranının optimum seviyede tutulması anlamına 
gelmektedır. 
 
• Eğer bu slcaklık yoğuşma ve korozyon bakımından kullanılan belirli limit değerlerden yüksek ise, grafik 
kullanılarak tasarruf potansiyeli belirlenmelidir.  
 
• Buhar maliyeti kullanılarak, yıllık buhar üretimine karşılık gelen tasarruf hesaplanmalıdır.  
 
• Ekonomizer için gerekli olan yatırım, elde edilecek tasarrufla mukayese edilmelidir. Maliyet ile ilgili bilgiler 
yerli üreticilerden temin edilmelidir. 

                                                         KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALlŞTIRILMASI 
 
                                        KÖMÜR YAKITLI KAZANLARIN UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILMASI  
 
Kömür, özellikle Iinyit, diğerlerine göre daha ucuz bir yakıttır. Fakat kömür yakıtlı kazanların verimli 
çalıştırılması kolay deildir .Bazan verim sadece % 40 veya % 50'dir ve sonuçta enerji maliyeti kullanıcıya 
sıvı yakıtlı veya gaz yakıtlı sistemlerden daha pahalıya mal olur. Genellikle, basit önlemlerle işletme şartları 
iyileştirilerek sistemin daha verimli çalıştırılmasıyla enerji maliyeti azaltılabilir .  

 



 
 
                                                                      BAZI PRATİK BİLGİLER  
 
ELLE YÜKLEMELİ KAZANLAR  
 
Kömür, küçük kazanlarda usta bir yakıcı tarafından yakıldığı zaman en ekonomik yakıttır. Ateşçilerin iyi bir 
eğitimden geçirilerek yakma tekniği için gerekli bilgileri almaları gerekir. Ancak, tabii ki herzaman bu böyle 
olmamaktadır.  
iyi bir eğitim, yakma tekniklerini göstererek bu bilgilerin iş üstü eğitim ile pekiştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. 
Aşağıda bu konuda bazı tavsiyeler yer almaktadır:  
 
- Kömür, ızgara üzerine düzenli bir şekilde yayılmalı, bir köşede yığılma olurken öteki kısımlarda çok ince 
bir tabaka olması önlenmelidir. Bu yolla, kömürün fazla kalın olduğu bölgede meydana gelecek yanmamış 
gaz kayıpları ve ince olan bölgede fazla hava kayıpları önlenecektir .  
 
- Yanmamış gazları minimuma indirmek için her zaman yeterli miktar ve kalınlıkta yükleme yapılmalıdır.  
 
- Yakıt (Kömür) eklemeden önce ızgaranın tamamen boş olmasını beklemeyin. Kömür kalınlığı çok inceldiği 
takdirde fazla havadan dolayı kayıplara neden olacaktır.  
 
- Çoğu zaman üretilecek buhar miktarı, esas olarak kazana kömür ilavesi ile değil hava oranı ile kontrol 
edilir. Daha fazla buhar talebi halinde önce hava oranı artırılmalı, daha sonra ise gerektiğinde fazla kömür 
ilavesi yapılmalıdır .  

- Kazanda yanma odası basıncı kontrol edilerek bu!ıar üretimine göre ayarlanmalıdır.  
Yanma odasına dış ortamdan hava sızıritısını önlemek için yanma odası basıncı  
sıfıra yakın olmalıdır . 
 
- Sıcaklık çok yüksek olduğu zaman, ızgarayı yeniden doldurmaktan kaçınınız. Bu, kömürün yapışmasına 
ve böylece yanıcı gazların, büyük oranda doğrudan bacadan atılmasına neden olur .  
 
OTOMATİK YÜKLEYİCİLER  
 
Otomatik yükleyici prensibi de elle yükleyicilerle aynı esasa dayanır:  
 
• Izgara hızı yatak üzerindeki kömür kalınlığı, birincil hava dağılımı gibi gerekli bütün kontroller yapılarak 
kömürün ızgara üstüne düzgün olarak dağılması sağlanmalıdır. 
 
• Oncelikle hava akışının değişimi ve ikinci olarak da ızgara hızının değişmesiyle buhar talebine göre yakma 
ayarlanabilir. 
 
• Buhar talebinin ani olarak artmasında ve azalmasından sakınmak gerekir .Bu değişiklikleri dengelemek 
için buhar akümülatörleri kulla- nılabilir .Bu da enerjinin verimli kullanılmasına katkıda bulunur. 
 
• Ölçü ve kontrol cihazları sağlayacakları tasarrufla geri ödeme sü- releri çok kısa olan iyi yatırımlardır. 
 
Bu konuda önerilebilecek cihazlardan bazıları şunlardır:  
 
• Baca gazı analizörü; oksijen (veya karbondioksit) ve karbonmonoksit değerini okuyabilen.  
 
• Kazan temizlik periyodunun belirlenmesi için baca gazı sıcaklığı göstergeIeri.  
 
• Yanma odası çekiş göstergesi (Baca damperine kumanda eden bir kontlrol cihazı daha etkilidir).  

KÖMÜR TEMİNİ ve DEPOLANMASI  
 
Kömür ve özelikle Iinyit zamanla değişime uğrar. Hava ve nem ikisi birlikte kısa sürede kömürü okside eder. 
Bu, kömürün yavaş yavaş yanması demektir. Kömürün isıl değeri hızlı bir şekilde düşer, bu düşme oranı 



hava şartlarına bağlıdır (6 ayda % 10 kayıp olabilir).  
Şüphesiz yağmurlu bir iklimde kömür dışarıda depolanırsa, nemi artar. Bu da kömürün isıl değerini azaltır.  

Bundan dolayı şu şekilde bir uygulama yapılmadır:  

- Kömürü uzun süre depolamaktan kaçının. (Özel kısıtlamalar olmadıkça, 2 aylık rezerv yeterlidir).  
 
- Açıkta depolamaktansa üstü kapalı bir depo tercih edilmelidir.  
 
- Kömür deposunun yönetiminde, önce girenin önce çıkması kuralına uyulmalıdır .  

                                                                                   ÖNERİLER  
 
• Ateşcinin eğitimini kontrol ediniz. Gerekirse ayrıca uygulamalı eğitimle bilgilerini artırınız. 
 
• Portatif cihazlarla bacagazı ve sıcaklıkları ölçerek iyi işletme uyguIamalarının yararlarını ortaya çıkarınız.  
 
• Kazanlarınızın üzerindeki mevcut kontrol cihazlarını gözden geçirip gereken ekipmanların Iistesini 
çıkarınız. Portatif cihazlarla gerçekleştirilecek bir kazanın verimliliğinin belirlenmesi işlemiyle, sabit kontrol 
cihazlarının daha faydalı olacağı gözlenebilir.  

                                                                    BUHAR KAYIPLARININ AZALTILMASI 

                                                                      BUHAR KAÇAKLARININ GiDERiLMESİ 
 
Birçok fabrikada kayda değer enerji kayıplarını, buhar borularının vanalarında, flanş ve diğer bağlantı 
noktalarında meydana gelen çok sayıda küçük boyutlu buhar kaçakları oluşturur. Kimi yöneticiler bu küçük 
kaçakların önemsiz ve tamirinin gereksiz olduğuna inanırlar. Siz de fabrikanızdaki kaçakları kontrol edin ve 
bunların hemen tamirinin gerekli olup olmadığını kendiniz görün.  
 
                                                                      KAÇAK MiKTARININ HESAPLANMASI  
 
Buhar kaçaklarının olduğu bir deliğin çapını ölçmek her zaman kolay olmayabilir . Bunun yanında bir 
kaçaktan fışkıran buharın uzunluğunu (plume) hesaplamak genellikle daha kolaydır. Bu hesaplama bize 
buhar kaçağının miktarını kaba bir şekilde verir .  
 
Grafik, kaçak buhar akışı oranını (ton/yıl) buhar uzunluğunun (cm) bir fonksiyonu olarak vermektedir 
.Grafikteki doğru, yıllık 8760 çalışma saati baz alınarak verilmiştir. Buhar uzunluğu buharın avuç içinde su 
damlacıkları oluşturdukları noktaya kadar olan uzaklıktır. Bu uzunluk da gözle görülebilir buhar 
uzunluğundan biraz daha fazla olabilir. Buharın maliyetini biliyorsanız (bakınız Teknik Bilgiler Serisi 11) 
buhar uzunluğunu ölçerek buhar kaçağının yıllık maliyetini kolayca hesaplayabilirsiniz. 



 

                                                                                      ÖRNEK  
 
Buhar uzunluğu 50 cm olarak ölçülmüş olsun. Buhar maliyetiniz de 30 milyon/ton civarında ise bu boyuttaki 
buhar kaçağından oluşan kayıp ne kadardır?  
 
Grafikten kaçak buhar akış oranı 70 ton/yıl olarak bulunur. Kaybın parasal değeri ise:  
70 x (30 000 000) = 2 100 000 000 TL/yıl (1312.5 Euro/yıl) olarak bulunur .  
Bu kaçağın onarılması görüldüğü gibi önemli para tasarrufu sağlar . 
 
                                                                                  ÖNERİLER  
 
• Buhar sisteminizi düzenli şekilde inceleyiniz. Bütün önemli buhar kaçaklarını Iisteleyip buhar uzunluklarını 
tespit ediniz. Verilen grafik yardımı ile yıllık buhar kaybını ve buna karşı gelen parasal değeri hesaplayınız. 
Tamiratlar için öncelikleri belirten bir Iiste oluşturunuz.  
 
• Kimi tamiratlar için tüm buhar sisteminin devre dışı bırakılmasına gerek yoktur. Küçük bir kaçağın tamir 
edilmesi için kısa bir zamana ihtiyaç vardır. Genellikle küçük bir bölümün buharının kesilmesi ile tamir 
edilebilir. 
 
• Sık sık oluşan buhar kaçakları kaçınılmaz değildir. Aynı yerde sürekli oluşan buhar kaçakları, buhar 
dağıtım şebekesinin bağlantı noktalarında veya bu noktalarda yapılan kaynağın istenilen şekilde olmadığını 
gösteren işaretlerdir.  

                                                                  BUHAR KAYIPLARININ AZALTILMASI 
 
                                                                     BUHAR BORULARININ İZOLASYONU  
 
Yetersiz derecede yalıtılmış buhar boruları sürekli olarak enerji, dolayısıyla da para sarfiyatının kaynağı 
durumundadır. İyi şekilde yalıtılmış bir buhar borusu yalıtımsız bir buhar borusu ile karşılaştırıldığında 
yalıtılmış borudan olan kayıplar aynı boyuttaki yalıtımsız bir boruda olan kayıpların % 15-20'si kadardır.  



Aşağıdaki Grafikte nominal boru çapı ve belirtilen basınca göre yalıtımsız bir borudan olan ısı kayıpları 
yaklaşık olarak gösterilmiştir (*). Burada ifade edilen kayıplar buhar miktarı olarak verilmiştir. Böylece, 
Teknik Bilgiler Serisi 11'de açıklanan metod ile hesaplanan buhar maliyetine bağlı olarak borudan olan ısı 
kayıplarının maliyeti hesaplanabilir.  
 
(*) Aşağıdaki kabuller yapılmıştır . 
 
1.0rtam sıcaklığı 15°C dir .  
2.Rüzgar hızı 2 m/s nin altındadır.  
3. Kayıplar 1 metre uzunluğunda boru için hesaplanmıştır. 
4. Boru hattının çalışma saati 8760 saat/yıl alınmıştır .  

 

                                                                                               ÖRNEK  
 
Bir fabrikada yapılan etüt çalışmaları sırasında 8 bar basınçta çalışan, nominal çapı 2 inç olan 120 metrelik 
yalıtımsız bir buhar hattı görülmüştür .  
 



Grafikten bu değerlere göre 1 metre uzunluğundaki boru için ısı kaybının yıllık 7 ton buhara eşdeğer olduğu 
bulunur. Bu da toplam boru boyu için  
7x120=840 ton buhar/yıl'dır.  

30 milyonTL/ton buhar maliyetine göre yıllık kayıp miktarı 25.2 milyar TL/yıl (15750 Euro/yıl) olarak bulunur. 
Uygun şekilde yapılacak izolasyon ile bu miktarın % 85'ini tasarruf edebiliriz. Bu değer de 21.4 milyar TL/yıl 
(13375 Euro/yıl)'lık tasarrufa eşdeğerdir. 

ÖNERİLER 

• Fabrikanızdaki buhar sistemini inceleyip yalıtılmamış boru hattının uzunluğunu tespit ediniz. Isı kayıplarını 
hesaplayınız. Yapılacak iyi bir izolasyonun kendisini birkaç ay içinde geri ödeyeceği hemen hemen, 
kesindir. 

• Islaklık izolasyonun etkinliğini kaybettirir. Eğer izolasyonu yapılmış bir boru hattı yağmura maruz bırakılmış 
ise dış bölümü metal bir koruyucu ile kaplanarak yağmurdan korunmalıdır.Buhar boru hattında darbe 
görmüş veya eksik izolasyon durumu mevcut ise bunlar derhal tamir edilmelidir. 

• İzole edilmemiş vanaların ve flanşların çok miktarda ISl kaybettiklerini unutmayınız. Mümkün olan yerlerde 
bu tür donanımlar izole edilmelidir. Vana, flanş gibi noktaların bakımı sırasında izolasyon malzemesinin 
zarar görmesini engellemek için kolayca açılıp kapanabilecek türde izolasyon uygulaması yapılmalıdır.  

                                                                 BUHAR KAYIPLARININ AZALTILMASI 

BUHAR KAPANLARININ KONTROLU VE ONARILMASI 

Bir buhar sisteminin verimli çalıştırılması için, iyi tasarımlanmış buhar kapanlarına ve onların düzenli 
kontroluna ve bakımına gerek vardır .Ancak bu şekilde gereksiz yere buhar kaybı olmadan kondensat ve 
hava hemen sistemden uzaklaştırılabilir .Fabrikalarda yapıIan ilk etüdler genelde buhar kapanlarının en az 
% 10 kadarının bozuk olduğunu ortaya koymaktadır. Düzenli olarak yapılan kontroller ve bakımlar, bozuk 
kapan sayısının % 1 oranında kalmasını sağlayacaktır . 

İlk grafik her zaman açık olan bozuk bir kapandan olacak buhar kayıplarını göstermektedir. Buhar akışı 
(ton/yıl) olarak gösterilmektedir. İkinci grafik ise (kg/saat) olarak verilmektedir . 



 
 

 



Örnek 

Buhar maliyetinin 30 milyon TL/ton olduğu bir fabrikada, 10 barlık bir buhar hattı üstünde bulunan bir buhar 
kapanı açık durumda kalmıştır. Kapanın orifis çapı 6 mm.dir. Kaybı bulunuz. 
En üsteki grafik:10 bar basınçta 6 mm'lik orifisten geçen buhar yaklaşık 860 ton/yıl. 

Kayıp = 860 x 30 000 000 = 25.8 milyar TL/yıl (16125 Euro/yıl) 

Buhar kapanlarının geri ödeme süreleri oldukça düşüktür. 

Kapanlann Düzenli Olarak Kontrol Edilmesi, Bozuk Kapanlann Hemen Değiştirilmesi Fabrikaya Büyük 
Miktarda Para Tasarrufu Sağlar. 

                                                                                          ÖNERİLER 
 
• Buhar kapanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve onarılması için program oluşturun. Hatlardaki bütün 
kapanların ve proses ekipmanlarının kontrol edildiğinden emin olunması için bu programa rapor hazırlama 
sistemini de ilave edin, yapılan tasarrufların değerini gösteren bir rapor hazırlama sistemi kullanın. 
 
• Fabrikanızda buhar kapanı sistemleriniz ile ilgili düzenli olarak bir takım sorular sormaIısınız. Periyodik 
olarak yapılan buhar kapanı kontrolleri aşağıdaki soruların cevaplarını vermelidir. 

a) Kapan tüm kondensatı uzaklaştırıyor mu ? 

b) İşi bittikten sonra sıkıca kapanıyor mu? 

c) Deşarj sıklığı kabul edilebilir ölçülerde mi? Çok sık deşarj, kapasitenin altında olduğunu, çok seyrek 
deşarj ise aşırı kapasite olduğunu ve/veya kapanın yetersiz çalıştığını gösterebilir . 

d) Kapanda by pass sistemi (varsa) kapalı mı ve kapandan kaçak oluyor mu? Özel bir iş için uygun olmayan 
tipte bir kapan yerleştirildiği zaman bir çok sorun ortaya çıkabilir .Tüm fabrikada hat üzerindeki ihtiyaçlara 
uygun tipte kapanlar kullanıp kullanmadığınızdan emin olun. 

Grafiklerin hazırlanmasında aşağıdaki formül kullanılmıştır . 

F = A.Cd.k.  
F = Akış, (kg/sn) 
A = Delik alanı,(m2) 
Cd = Deşarj katsayısı, 0.62 
k = Katsayı 203 (buhar için) 
Po = Buhar basıncı, (bar) 
Vo = Özgül hacim, (m3 /kg) buhar 
Not : Yıllık akış için yılda 8400 çalışma saati esas alınmıştır . 



 

                                                               BUHAR KAYIPLARININ AZALTILMASI 

KONDENSATIN KAZANA GERİ GÖNDERİLMESİ 

Kazan beslemesinde soğuk su yerine sıcak kondens kullanıldığında buhar üretimi için daha az ısının gerekli 
olacağı açıktır. Kazana maksimum miktarda kondens geri dönüşü ile yakıt tüketimi teorik olarak % 10 ile % 
30 arasında azalabilir. 

Gerçekte sağlanabilecek yakıt tasarrurunun yüzdesi buhar sisteminin basıncına ve elde edilebilecek 
maksimum kondens sıcaklığına bağlıdır. Kondens, genellikle ekipman çıkışlarından ve buhar kapanları 
çıkışından atmosferik basınçta sistemden atılır. Kondens sisteminde basınç azaldıkça kondensin bir kısmı 
yeniden buharlaşır ve atmosferik basınçta suyun kaynama noktası olan 100°C'a kadar soğur. Yeniden 
buharlaşan kondens (yani flaş buhar) çoğunlukla atmosfere atılarak kaybolur. Kondens dönüş hatları 
genellikle oldukça uzun olduğundan, bu soğuma ve dolayısı ile buharlaşma kaçınılmazdır. Bu nedenle 
kazana geri dönen kondensin son sıcaklığı nadiren 85°C 'ın üzerinde olmaktadır. 

Esas enerji kaybının kondensin bir miktarının yeniden buharlaşarak kaybolmasından kaynaklanması 
nedeniyle, kondensin kazan besleme tankına geri dönünceye kadar basınç altında tutulması ile tasarruf 
sağlanabilir. Bununla birlikte basınç altında geri kazanımı başarmak herzaman kolay değildir ve buhar 
kapanlarında oluşan karşı basınç, kapan kapasitesinin kabul edilemeyecek seviyelere düşmesine neden 
olur. Bu nedenle küçük fabrikalarda basınçlı geri kazanım sistemlerine nadiren rastlanır. 

Prensipte, sıcak kondensten, düşük basınçlı flaş buhar elde ederek enerjinin bir kısmını geri kazanmak 
mümkündür. Bu kondensin bir flaş tankında toplanmasıyla sağlanabilir. Tank içine alınan kondensattan 
basınç düştükçe oluşan buhar, tankın üzerinde toplanır ve buradan düşük basınçlı buhar sistemini besler. 
Geride kalan sıcak kondens tankın dibinden kazana alınır. Çoğunlukla 2 bar basınç veya daha az düşük 
basınçlı buhar ihtiyacı, bir flaş buhar geri kazanım sisteminin kurulması ve çalıştırılması için ekonomik 
olmaktadır. 

Kondensin bir diğer kullanım imkanı da , fabrika içinde herhangi bir proses hattının ön ısıtmasıdır. Böylece 
kondens sıcaklığı 100°C nin altına düşer. O zaman kondens geri dönüşündeki flaş buharın miktarı (ve ilgili 
bütün kayıplar) hemen hemen ihmal edilebilecek seviyededir. Gıda üretim fabrikaları gibi bazı sanayi 
tesislerinde, geri dönen kondensin ısısının bir ısı değiştirici vasıtasıyla, prosese giren soğuk suya aktarımı 
ile proses için gerekli sıcak su ihtiyacı karşılanabilir. Kondensin doğrudan sıcak su olarak kullanımı nadiren 
tavsiye edilir, çünkü genellikle ziyan edilemeyecek kadar kadar sıcak ve saftır. 

En iyi kondens geri kazanım sistemlerinde bile , kazandan ayrılan buharın % 100 ünü geri kazanmak pek 
mümkün değildir. Bazı fabrikalarda suyu ısıtmak için su içine doğrudan taze buhar enjeksiyonu yapılır ve 
böylece bu buhar geri kazanım için kondens oluşturmaz.Kondensin yakıt veya proses sızıntıları ile 
kirletilmiş olma ihtimali olduğunda kazan besleme suyu sistemine geri dönüşüne müsaade edilmemelidir. 
Sonuç olarak, kondensin bir miktarı daima buharlaşma ve diğer nedenlerle kaybolacaktır. Kondens olarak 
geri kazanılan buharın oranı geri kazanım sisteminin verimliliğinin ölçüsüdür. % 85 den fazla verime 
ulaşmak pek olağan değildir. 

Kazanılacak kondensten sağlanacak tasarruf miktarının hesabı için aşağıda iki örnek verilmiştir. 

Örnek 1 

30 milyonTL/ton maliyetindeki 8 bar basınçlı buhar kullanılan bir fabrikada kondens kazana 
döndürülmeyerek kanalizasyonlara atılıyor. Geri kazanılabilecek miktarın yılda 8400 saat için saat başına 
15 ton olduğu tahmin edilmektedir. Kondens 85 oC ve kazan besleme suyu 15 oC dedir. Eğer kondens geri 
kazanılırsa tasarruf ne olur? 
 
                                                          Geri kazanılan ısı = Kütle x (Kondens sıc.-Besleme suyu sıc.) 



                                                                                   = 15000 x (85-15) = 1 050 000 kcal/h 
                                                                                   = 1 050 000 x 8400 = 8820 Gcal/yıl 

Buhar için gerekli ısı = gizli ısı + duyulur ısı 
                                            = 486 + (175-15) = 646 kcal/kg 

                         8820 000 000  
   Isı gerikazanım eşdeğeri = kg buhar/yıl 

                      646 
 

                              = 13 653 ton buhar/yıl 

Tasarrufun parasal miktarı = 13 653 x 30 000 000 = 409 590 000 000 TL/yıl (256 000 Euro/yıl) 

Örnek 2 

Şekilden atmosfere açık kondens sistemlerinde kondens geri kazanımının arttırılması ile sağlanabilecek 
yakıt tasarrufları yaklaşık olarak bulunabilir. 

Bir fabrikanın halihazırda 95 oC civarındaki kondensinin %25'ini geri kazandığını farz edelim. Bütün 
kondensi geri kazanacak yeni bir sistem kurulduğunu düşünelim. Ne kadar yakıt tasarrufu yapılabilir? 

Şekilden kazan yakıt tüketiminin yaklaşık (13-3.3) % 9.7 si oranında azalacağı tahmin ediliyor. 

 

 
ÖNERİLER 



• Eğer fabrikanızda kondens doğrudan kanalizasyona atılıyorsa muhtemelen büyük bir enerji tasarruf 
potansiyeli var demektir. Kondens geri kazanımı yoluyla sadece ısı değil aynı zamanda kazan besleme 
suyunun maliyetinde de tasarruf edilebilir. Sistemdeki buhar kullanan ekipmanlar incelenip kondensin geri 
kazanılabileceği bütün noktalar Iistelenmelidir. Geri kazanılabilecek miktarın tahmini yapılmalı ve geri 
kazanılacak tasarruf miktarı hesaplanmalıdır.Daha sonra bu tasarruf miktarı kondensi toplamak için tesis 
edilecek boru hattının maliyeti ile karşılaştırılarak buradan yatırımın geri ödeme süresi bulunabilir. 

• Kondens geri kazanımı yakıt tüketimi veya buhar kadar dikkatle izlenmelidir. Su analizleri ile geri kazanım 
oranı hesaplanabilir. Ancak ölçüm aletlerinin kullanımı ve su balansının hesaplanması daha hassas sonuç 
verecektir. Geri kazanım oranı rutin kazan raporlarının bir parçası olmalıdır. 

• Halihazırda bazı buhar ekipmanlarından kondensin geri kazanıldığı yerlerde bile hala daha fazla tasarruf 
imkanları olabilir. Bütün buhar ekipmanfarının Iistesi hazırlanmalı ve geri kazanım sistemine bağlı 
olmayanların kontrolü yapılmalıdır. Bazen mevcut hatların kısa mesafeli olmak şartı ile uzatılması ekonomik 
açıdan daha karlı ofabilir. 

• Kazana geri gönderilen kondensin sızıntılarla kirlenmiş olması, pahalı problemlere neden olabilir. Kondens 
kalitesinin dikkatli izlenmesi, gerçekten bir sızıntı riski olduğunda gereklidir. 

• Kondens sistemine sızan kirliliğe bağlı olarak bir alarmı olan (örneğin kirlenmenin asitlerden mi yoksa 
başka elektrolitler tarafından mı oluştuğunu kontrol eden bir iletkenlik ölçer) uygun bir otomatik izleme 
cihazının bulunması yararlı ofabilir. 

• Eğer fabrikada kullanılan buhar çoğunlukla yüksek basınçta ise fabrikada sıcaklık ihtiyaçlarının çok yüksek 
olmadığı diğer bölümlerde bu yüksek basınçlı buharın kondensinden oluşan flaş buharın kullanılması için iyi 
bir fırsat var demektir. 

• Bütün bunlara ilaveten, kondensat geri dönüş hatları ve toplama tankları da buhar hatları kadar iyi 
yalıtılmalıdır. 

                                                              BUHAR KAYIPLARININ AZALTILMASI 

ISITILMIŞ TANKLARIN ÜST YÜZEYLERİNİN KAPATILMASI 

İçinde ısıtılmış akışkan bulunan tanklarda, genelde tankın açık yüzeylerinden özellikle buharlaşma yoluyla 
önemli ölçüde ısı kaybı meydana gelir. Üstü açık tankların üzerinin kapatılması ile, buharlaşma yoluyla ve 
radyasyon yoluyla olan ısı kayıpları azaltılarak tank için gerekli ısı ihtiyacı önemli ölçüde düşürülür. 

İlk grafik, üst yüzeyi açık ve karıştırılmakta olan (veya çalkantılı olan) tanklarda meydana gelecek ısı 
kayıpları ile, üstü kapatılmış (izole edilmemiş bir kapak) tanklarda meydana gelecek ısı kayıplarının 
belirlenmesi için yol göstermektedir. İkinci grafik ise, bu yüzey ısı kayıplarını, tank sıcaklığının sabit 
tutulabilmesi için gerekli buhar miktarı cinsinden ifade etmektedir. Sözkonusu grafiklerde, buharın 560 
kcal/kg ısı ilıtiva ettiği kabul edilmiştir. Her iki grafik te, tanktaki sıvıının su, ortam sıcaklığının ortalama 
15 °C ve bağıl nemin % 50 olduğu kabulü ile hazırIanmıştır. Norınal şartlarda, sıcaklığı 40 °C ile 90 °C olan 
tanklarda, ortam sıcaklığında meydana gelecek değişmelerle tanktan meydana gelecek buharlaşma 
kayıplarında önemli bir değişiklik olmayacaktır. 



 

 

ÖRNEK 1 

Dikey bir şekilde yerleştirilmiş, üstü açık silindirik bir tank 75 °C sıcaklıkta sıcak su depolaınak için 
kullanılmaktadır. Tank çapı 3.5 m, yüksekliği ise 1.8 m.dir. Tank çevresinde ortam sıcaklığı 15 °C dir. Eğer 
tank izole edilmiş bir kapakla kapatılırsa ne kadar buhar tasarruf edilecektir? Buhar maliyeti yaklaşık 30 000 
000 TL/ton dur. 

Üstteki grafik, açık tank eğrisi yardımıyla, kapatılmamış tank için yüzey ısı kaybını 3500 kcal/m2h, ikinci 
grafikten ise aynı eğri takip edilerek tank sıcaklığının 75 °C de tutulabilmesi için 6.3 kg/m2h buhara ihtiyaç 
olduğu bulunur. Tankın izole edilmiş bir kapakla kapatılmasıyla ısı kaybı en azından % 95 azaltılabilir. Bu 
duruında tasarruf; 
 



                                                                                                 (3.5)2 
                                                                6.3 x 0.95 x 3.142 x     = 57.6 kgbuhar/h 
                                                                                                    4 
Eğer , tankın yılda 6000 saat kullanıldığı kabul edilirse, yıllık buhar tasarrufu; 

6000 
         57 .6 = 345 ton/yıl 

1000 

Para tasarrufu : 345 x 30 000 000 = 10 350 000 000 TL/yıl (6469 Euro/yıl). 

ÖRNEK 2 

İki grafikte, izole edilmemiş kapaklarla kapatılmış tanklarla ilgili eğriler gösterilmektedir. İzole edilmemiş 
kapakların kullanılmasıyla yüzey sıcaklığı aynı kalacak fakat buharlaşma kayıpları sıfıra yaklaşacaktır .Bu 
durumda, örnek 1 deki tank için, yüzey ısı kaybının 1 100 kcal/m2h, ve bunun eşdeğeri olarak 2 kg 
buhar/m2h e düştüğü görülmektedir . 

Bu durumda tasarruf: 

6.3 -2.0 = 4.3 kg buhar/m2 h 

veya 
 

(3.5)2 
      4.3 x ( 3.142 x ) = 41.4 kg buhar/h. 

4 
 

Yıllık tasarruf ; 
 

6000 
        41.4 x  = 248 ton/yıl 

1000 

248 x 30 000 000 = 7 440 000 000 TL/yıl (4650 Euro/yıl) . 

Bu durumda sağlanan tasarruf, izole edilmiş kapağm kullanılmasıyla elde edilecek tasarruf kadar olmasa 
da, buharlaşmayı önlemek için kullanılacak basit bir kapağın maIiyetinin oldukça düşük olması yüzünden 
ekonomİk olarak genelde cazip bulunmaktadır . 

ÖRNEK 3 

Karıştırma veya tankta herhangi bir nedenle oluşan çalkalanma ısı kaybını önemli ölçüde artıracaktır. Alttaki 
grafikten, 75 °C sıcaklıktaki tankta meydana gelecek ısı kaybı, çalkalanma durumunu gösteren eğri 
yardımıyla 8.9 kg buhar/m2h olarak bulunur. İzole edilmiş bir kapak kullanılması halinde bu kaybm % 95 
oranında azaltacağı kabulüyle yıllık tasarruf : 
 
                                                            (3.5)2           6000 
                          8.9 x 0.95 x ( 3.142 x ) x 30 000 000 = 14 644 292 000 TL/yıl (9153 
Euro/yıl) 
                                                               4               1000 
olacaktır . 

 



 
 
                                                                                          ÖNERİLER 

• İşletmenizde, sıcak sıvı depolama tanklarının üstünün kapalı olup olmadığını kontrol edin. İzole edilmiş bir 
kapakla, üstü açık olan tankların kapatılması halinde sağlanacak tasarrufu ve yatınm için gerekli maliyeti 
belirleyin. Geri ödeme süresinin uygun süreler içinde olması halinde kapak takılması işlemi 
gerçekleştirilmelidir. 

• İzole edilmiş kapak uygulamasının pahalı gelmesi halinde, daha ucuz olan izole edilmemiş kapak 
takılması seçeneği düşünülmelidir. Bazı durumlarda, yüzer plastik toplar buharlaşma ve ısı kaybının 
azaltılmasında etkili olmaktadır. 

• Karıştırmalı tanklar mutlaka izole edilmelidir. Bu tür tank yüzeyleri, en azından izole edilmemiş kapaklarla 
kapatılmalıdır .Böyle, izole edilmemiş bir kapak, tank kapağında karıştırıcılar ve borular için birtakım 
deliklerin olması gereken durumlarda çok pratiktir. Bu tür delikler, izole edilmiş kapakta maliyeti artırır ve 
uygulamada birtakım zorluklar doğar . 

• Emniyet tedbiri için tankın havalandırılması gereken hallerde, hava değişimini mümkün olan en alt sınırda 
tutmak gerekir. Ortam havasının sıkça değişmesi buharlaşma kayıplarını önemli ölçüde arttırır. Tank 
yüzeyinin her m2 si için saatte 1000 - 2000 m3 lük hava değişimi kabul edilebilir bir değerdir. 

• Tankın duvarlarından ve tabanından ısı kayıpları da dikkate alınmalıdır. Genellikle söz konusu bu alanlar 
büyüktür ve izole edilmesiyle önemli ölçüde tasarruf sağlanır. Ömek olarak, 75 °C sıcaklıkta bir yüzeyden 
(duvar-dik yüzey) ısı kaybı 450 kcal/m2 h, bunun eşdeğeri 0.8 kg buhar/h, bu yüzeyin 40 mm'lik cam 
yünüyle izole edilmesi durumunda kayıp 55 kcal/m2h veya 0.1 kg buhar/h olacaktır. Sıcaklığı 40°C'nin 
üstünde olan her bir yüzeyin izole edilmesi durumu değerlendirilmeli ve imkanlar ölçüsünde izole edilmelidir. 

                                                            ELEKTRİK FATURALARINIZDA TASARRUF 
 
                                            IŞIK KAYNAKLARINIZI DAHA VERİMLİ OLANLARLA DEĞİŞTİRİN  

İşletmelerin elektrik tüketiminde aydınlatmanın payı genelde düşüktür. Buna karşın aydınlatmanın önemli 
olabileccği bazı sanayi dalları da bulunmaktadır. Aydınlatma yükünün çok az olduğu yerlerde bile, enerjide 
önemli bir tasarruf sağlanabilir. Etkin bir enerji yönetim proğramı yapılırken aydınlatma gözardı 
edilmemelidir.  

AYDINLATMA VERİMİ  

Piyasada çeşitli enerji verimliliği değerlerine sahip değişik türde aydınlatma kaynakları bulunmaktadır. Tablo 
1 'de bazı aydınlatma kaynaklarının temel özellikleri verilmektedir.  

Tablo 1 Genel Aydınlatma Kaynaklarının Özellikleri  

Tip Güç (Watt) Verim (Lümen/Watt) * Omür (saat) 
Akkor Flamanlı 
       Normal 15- ]000 10-20 1000  
       Halojen 20 -2000 20 -25 2000 -3000 
Flüoresan    
        Tüp 6 -65 50 - 95 4000 -7000 
        Kontakt 9 -25 45 - 80 8000 –10000 
Yüksek Basınçlı    
        Civa 50 -1000 40 - 60 7000 
        Sodyum 50 -1000 70 -120 6000  
Metal Halide 400 -2000 80 -90 2000 -6000 
Alçak Basınçlı    
        Sodyum 8 -180 1 00 -ı 80 6000 



* Verimlilik, lümen/Watt olarak ifade edilmektedir. (Giren birim enerji başına çıkan ışık akısı)  

AYDINLATMA SEÇİMİ İÇİN DİĞER ETKENLER 

Aydınlatmada gözönüne alınacak ilk özellik verimliliktir. Bununla birlikte dikkate alınması gereken bir takım 
diğer etkenler de vardır. Bu etkenlerden bazıları Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 2 Yaygın OIarak Kullanılan Işık Kaynaklarının Çeşitli Özellikleri 

Tip Işığın Rengi Renk Geri Verimi Maliyeti 
Akkor Flamanlı 
       Normal Sıcak İyi Düşük 
       Halojen Sıcak Çok iyi Orta 
Flüoresan    
        Tüp Çeşitli renkler Ortadan iyiye Orta 
        Kontakt Sıcak iyi Orta 
Yüksek Basınçlı    
        Civa 50 -1000 Orta Yüksek 
        Sodyum Sıcak Çok zayıf Yüksek 
Metal Halide Gün ışığı zayıf Çok yüksek 
Alçak Basınçlı    
        Sodyum Sarı Yok Orta 

 
                                     AYDINLATMA KAYNAKLARININ VERİM VE ÖMÜR AÇlSINDAN 
KARŞILAŞTIRILMASI  
 
Normal flamanlı lambalarla diğer aydınlatma kaynakları arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Normal flamanlı lambaların ömrü ve verimi 1 olarak alınırsa diğer lambaların buna karşı gelen özellikleri 
şöyledir. 

Aydınlatma Kaynağı Verim Katsayısı Tahmini Ömür Katsayısı 
Halojen 2.1-2.5 2 -3 
Tüp Flüoresan 5 -9 4-7 
Kompakt Flüoresan 5- 8 8 -10 
Yüksek Basınçlı Civa 4-6 7-8 
Yüksek Basınçlı Sodyum 7-12.5 7 
Metal Halide 8-9 2-6 
Alçak Basınçlı Sodyum 10-18 6 

 
AYDINLATMA KAYNAKLARININ SEÇİMİ VE KULLANIM ÖNERİLERİ  

Aydınlatma kaynaklarının farklı özelliklerine dayanılarak aşağıdaki kullanım önerileri yapılabilir.  

- Normal Flamanlı Lambalar 
Kısa süreli çalışmalarda 
Genel amaçlı yerlerde 

- Halojen Lambalar 
Yüksek yoğunluklu aydınlatma 
İyi renk geri verimi gereken yerlerde 

- Tüp Flüoresan 
Sürekli veya kesintili aydınlatma 



Genel amaçlar için 
İyi renk geri verimi gereken yerlerde 

- Kompakt Flüoresan 
İç ortamlarda yüksek kaliteli aydınlatma gereken yerlerde 

- Yüksek Basınçlı Civa Buharlı 
Büyük atölyelerde 
Dış ortam aydınlatmasında 

- Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı 
Dış ortam aydınlatmasında (civa buharlının yerini alabilir) 
Yol aydınlatmasında 
Depolama sahalarında 

- Metal Halide 
Sınırlı kaynak sayısı gerektiren geniş sahalarda (spor sahaları vb) 

- Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı 
Renk faktörünün önemli olmadığı dış ortam aydınlatmalarında (otoyol, geniş depolama sahaları) 

ENERJİ TASARRUFUNA BİR ÖRNEK 

Dış ortam aydınlatması 250 wattlık 65 adet yüksek basınçlı civa buharlı ampul ile sağlanan bir fabrikada 
ampuller (verim=52 lümen/watt), 90 wattlık alçak basınçlı sodyum buharlı ampullerle (verim 150 lümen/watt) 
değiştirilirse ne kadar elektrik tasarrufu sağlanır. 

Mevcut aydınlatma = Lamba sayısı x Etkinlik faktörü x Lambanın gücü 
= 65 x 52 x 250  

 = 845 000 Lümen 

LS : Aynı aydınlık seviyesi için gerekli lamba sayısı 
Önerilen aydınlatma = LS x 90 x 150 = 845 000 Lümen 

LS = 62.59 yaklaşık olarak LS 63 alınırsa: 

                                                                     Enerji Tasarrufu = (65 x 250) -(63 x 90) 
                                                                                             = 10 580 Watt 
 
                      Aydınlatma ihtiyacını 3650 saat/yıl olarak kabul edersek Yıllık enerji tasarrufu = 10.58x 3650  
                                                                                                                                      = 38 617 kWh/yıl  
 
                                                                 Aktif enerjinin fiyatı : 115 500 TL/kWh (01.05.2002) 
                                                                    Yıllık enerji tasarruf maliyeti = 38 617 x 115 500  
                                                                                                             = 4 460 263 500 TL/yıl (2787 Euro/yıl) 
 
Bu değer ampullerin değiştirme masrafı ile karşılaştırılmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken yüksek basınçlı 
sodyum buharlı ampullerin ömürlerinin biraz daha kısa olduğu göz önüne alınması gereklidir.  

                                                                                                 ÖNERİLER 
 
• Aydınlatma sistemlerinizi gözden geçirin daha verimli aydınlatmaya geçebilmek için fırsatları değerlendirin.  
Örneğin: 
• Aydınlatına armatürlerinde herhangi bir değişiklik yapılması düşünülmüyorsa 1000 saat/yıldan fazla 
kullanılmış akkor flamanlı ampuller kompakt flüoresan ampullerle değiştirilebilir. Armatürde de değişiklik 
yapılacak ise akkor flamanlı ampuller, llüoresan tüp Iambalarla değiştirilmelidir.  



• Ampullerde değişiklik yapılabiliyor ise, yüksek basınçlı civa buharlı ampullerin yüksek basınçlı sodyum 
buharlı ampuller ile değiştirilmesi kayda değer olabilir.  
• Çalışılmayan sahalarda aydınlatma için alçak basınçlı sodyum buharlı ampullerin kullanılması her zaman 
uygundur.  
• Aydınlatma armatürlerinizin değişlirilmesini planlamış iseniz, modern verimli aydınlatma kaynakları ile 
değiştirilmesinin maliyetini kontrol ediniz. Bu maliyet karşılaştırılmasında uzun ömürlü kaynakların bakım 
masraflarının daha az olacağını gözönüne alınız.  
• Basit ve düşük masraflı önlemler şunları içerir: 
• Aydınlatma armatürlerini temiz tutunuz. 
• Yapay aydınlatma gereğini azaltmak ve gün ışığından daha fazla yararlanabilmek üzere pencere 
camlarını düzenli olarak temizleyiniz.  
• Ortam aydınlatmasını gün ışığına göre çalışan fotosellerle kontrol ediniz.  
• Çalışılmayan zamanlarda sadece güvenlik amaçlı yeterli aydınlık sağlayınız.  

                                                              ELEKTRiK FATURALARINDA TASARRUF 

GÜÇ FAKTÖRÜNÜ DÜZELTME 

Tarifelere bağımlı olarak düşük güç faktörü fabrikalar için yüksek elektrik faturasına neden olur. Reaktif güç 
kompanzasyonu için kondansatörlerin yerleştirilmesi ençok bilinen yöntemdir. Bu da tesisin güç faktörünü 
yükseltir. Genellikle kondansatör grupları ana trafo binasında ölçü cihazlarının yakınına yerleştirilir. Düşük 
güç faktörünün tesisin dağıtım şebekesi kayıplarını daha da artıracağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, tesiste 
ana kullanıcıların yakınına da kondansatör yerleştirmek haklı bir ekonomik neden olabilir. 

Umumiyetle dağıtım hatlarının direnç kayıpları nominal gücün % 3'ü olacak şekilde tasarlanmıştır. Uzun 
hatlarda gerilim düşümü sınırlayıcı faktördür. Sonuç aynıdır ve güç kayıpları gerilimden hesaplanabilir: 
 
                                                                                                           Azami gerilim düşümü 
                                             Nominal Gücün % 'si olarak güç kayıpları = x 100 
                                                                                                                Normal Gerilim  

Grafik gerçek hat kayıplarını (taşınan gücün yüzdesi olarak) güç faktörü ve tasarım kayıplarının bir 
fonksiyonu (nominal gücün yüzdesi olarak) cinsinden göstermektedir . 

Grafikte: 
                                                                                                             Nominal gücün % si olarak   
                                                                                                                       tasarım kaybı 
                                                 İletilen gücün % si olarak gerçek kayıp =  
                                                                                                                     ( Güç faktörü )2  

olarak belirlenmiştir. 



 

 

                                                              ELEKTRiK FATURALARINDA TASARRUF 

DÜŞÜK YÜKLÜ MOTORLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 

Asenkron motorların verimlilikleri üretilen güce bağımlı olarak büyük farklılık gösterir. Motor etiket değerine 
yakın bir değerde örneğin % 85 - % 90 güçle çalıştırılırsa en iyi verim elde edilir. Motordan çekilen güç 
düştüğü zaman buna bağlı olarak güç faktörü de düşecektir. Aşırı büyük seçilmiş motor direkt kayıplara ve 
aynı zamanda da reaktif gücü etkilediği için indirekt kayıplara neden olur. 

Birçok tesis için bu, düşük güç faktörünün oluşmasının ana nedenidir. 

Grafikler, bazı tipik motor karakteristiklerini göstermektedir. 

Genellikle, yüksek güçte motorlar en iyi verimliliğe sahiptir. 



 

 
 

 



 
 

 

 

Örnek: 

Bir fan 75 kW'lık orta verimlilikte bir asenkron motor tarafından çalıştırılmaktadır. Ölçüm cihazları ise 
gerçekte sadece 22.5 kW çekildiğini göstermektedir. Motor değiştirerek ne kadar tasarruf edebiliriz ? 

 
                      0.3 

Gerçek Güç =  
                       Nominal Güç  

İkinci grafikten motor veriminin % 72' ye (ve güç faktörünün O.48' e) düştüğünü görürüz. 

İhtiyaç duyulan mekanik güç = 22.5 X 0. 72 
                                    = 16.2 kW 

Tam yükte 20 kW'lık bir motor % 89 verime sahiptir (güç faktörü 0.9). 

                     16.2 
Çekilen güç =  

                    0.89 
 

                = 18.2 kW 

Güç tasarrufu = 22.5 -18.2 
               = 4.3 kW 



Bir yıllık çalışma süresi 8400 saat, elektrik enerjisinin birim fiyatı 115 500 TL / kWh (Mayıs 2002) olarak 
alınırsa: 

Yıllık tasarruf = 4.3 X 8400 X 115 500 
                                            = 4 171 860 000 TL /yıl (2607.4 Euro/yıl) 

(ayrıca güç faktörü de iyileşmiş olur.) 

 
ÖNERİLER 

• Tesisinizdeki ana motorları inceleyiniz ve kW cinsinden her birinin gerçek tüketimlerini ölçünüz. Eğer 
gerçek tüketim nominal tasarım değerinin % 60'ının altında ise bu motorların neden gerektiğinden büyük 
seçildiğinin sebebini araştırınız. Çok önemli bir nedeni yok ise motorun daha düşük güçlüsü ile 
değiştirilmesinin ekonomik olup olmadığını inceleyiniz. 

• İşletme sırasında geniş bir güç ihtiyacının gerektiği yerlerde düşük yüklerde verim kaybını en aza 
indirebilmek amacıyla yüksek verimli motorları kullanmayı düşününüz. 

 


