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ÖZET
Bu çalışmada merkezi ısıtma sistemi kazan bacalarından atılan kayıp enerjinin

geri kazanımı ve geri kazanılan bu enerjinin kullanım potansiyelinin araştırıl-

ması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk Üniversitesi Isıtma Sistemi, yıllık doğal-

gaz yakıt sarfiyatlarından yararlanılmıştır. Kazanlardan yaklaşık 180ºC’de

çıkan baca gazlarının λ=1,15 hava fazlalık katsayısındaki kayıp enerjileri, aylık

ve yıllık hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kazan bacalarından

atmosfere atılan ısı miktarı ortalama yıllık 3.75x107 MJ olarak bulunmuştur.

Baca gazı kayıp oranı ise ortalama % 8,87 civarında hesaplanmıştır. Baca

gazındaki kayıp enerjinin sistemde geri kullanımının kazan verimini artıracağı,

yakıt tasarrufu sağlayacağı ve bu kayıp enerjiden mahal ısıtmasında ve sıcak su

eldesinde yararlanılabileceği tespit edilmiştir. Bunun için birkaç yöntem öneril-

miş, bu yöntemlerin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu yöntemlerden birisi de

sıcak su eldesidir. Her bir yöntem için sistem verileri kullanarak hesaplamalar

yapılmış ve 50°C’ye soğutulmuş baca gazından enerji geri kazanım potansiyeli

hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar neticesinde bir yılda 4.14x105 m3 yakıt

tasarrufu yapılabileceği hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: enerji verimliliği, enerji geri kazanımı, baca gazı kayıpla-

rı, sıcak su eldesi

1. GİRİŞ
Ülkemizde enerji ihtiyacı, nüfus artışına ve sanayideki gelişmelere

paralel olarak her geçen gün artmakta ve enerji kaynakları bu ihtiya-

cı karşılayamamaktadır. Enerji talebinin çoğunu ithalatla karşılayan

ülkemizde bu durumun kalkınma ve sanayileşmede bir engel oluş-

turmaması için enerjinin verimli kullanılması önemli hale gelmiştir.

Enerji verimliliği; enerji girdisinin üretimdeki payının azaltılması,

aynı üretimin daha az enerji tüketerek gerçekleştirilmesidir. Başka

bir deyişle enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet

kalitesinin, endüstriyel işlemlerde ise üretim kalitesi ve miktarının

düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır[1].

Günümüzde, enerji kaynaklarının kullanımı giderek önem kazan-

maktadır. Özellikle Türkiye gibi hızla gelişmekte olan ülkelerde

enerji ihtiyacı da giderek artmaktadır. Geleneksel yakıtların kulla-
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nım şekilleri kendi içlerinde farklılıklar gösterdiği

gibi gerek çevreye olan olumsuz etkileri gerekse

rezervlerinin azalması sonucunda alternatif enerji

kaynaklarına yönelmek zorunda kalınmıştır [2].

Enerjinin daha etkili ve verimli bir şekilde kullanıl-

masına bugün için alternatif bir enerji kaynağı olarak

yaklaşılmaktadır. Özellikle enerji tüketimi yüksek

olan tesislerde, enerjinin verimli kullanılması enerji

maliyetini düşürebileceği gibi, kayıp enerjiyi geri

kazanmak için yapılan sistemlerin maliyetlerini de

en aza indirmiş olacaktır. Ayrıca fosil yakıt yakılan

sistemlerde enerji dönüşümü sırasında, çevreye atı-

lan zararlı emisyonların minimum miktarda olması

çevreyi de daha az kirletecektir [3].

Bugün birçok ülkede endüstriyel enerji tüketiminin

yaklaşık %26’sı sıcak gazlar ve sıvılar şeklinde atıla-

rak kaybolmaktadır. Bu kayıp enerji atık ısı geri

kazanımıyla önemli ölçüde azaltılabilir. Enerji fiyat-

larındaki artış ısı geri kazanım ekipmanlarının yatı-

rımlarını karlı ve çoğunlukla birkaç ayla birkaç yıl

arasında değişen kısa sürelerde kendini geri öder

hale getirmiştir. Bu imkândan yararlanmak için

uygun ve etkili bir ısı geri kazanımı sisteminin geliş-

tirilmesi önem taşımaktadır [4].  Geçmiş dönemlerde

yatırım politikası olarak yatırım maliyeti az işletme

maliyeti yüksek sistemler tercih edilmiştir. Dolayısı

ile mevcut sistemlerin pek çoğunda önemli ölçüde ısı

geri kazanma potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyeli

değerlendirmek üzere kurulacak aktif ısı geri kazan-

ma sistemlerinde çoğu zaman yatırım geri ödeme

süreleri yukarıda sözü edilen makul süreler içerisin-

de kalabilmektedir [5].

Endüstriyel işlemler açısından bakıldığında verimli-

liği artırıcı çalışmalar yakıttan tasarruf sağlar, kay-

nakların verimli kullanımına ve çevre kirliliğinin

azaltılmasına önemli katkıda bulunurlar. Enerji

verimliliğinin arttırılması, ısıl kayıp yerlerinin ve

miktarlarının belirlenmesi ile mümkündür [6].

Sanayi tipi bir kazanda kazan verimi  %75 civarında,

kayıp enerji ise borulardan oluşan kayıplar, radyas-

yon ve konveksiyon kaybı, sıcak baca gazı kayıpları

olup %25 oranındadır [7].

Baca gazı içerisindeki kompozisyonlar baca gazı ısı

kaybında önemli bir rol oynamaktadır. Bu kompo-

zisyonlar;

• Su buharı içermeyen kuru baca gazlarının atılma-

sıyla oluşan ısı kaybı,

• Sıcak su buharının içerdiği ısının atılmasıyla oluşan

ısı kaybı,

• CO ve is gibi tamamlanmamış yanma ürünleri ve

yanmamış yakıt,

olarak sınıflandırılabilir [8].

Geleneksel bir buhar kazanında üretilen enerjinin

yaklaşık %16–20 kadarı baca gazlarıyla sistemden

ayrılır. Bu oranın çok yüksek olması nedeniyle ısı

geri kazanım sistemlerindeki gelişmeler için baca

kayıpları üzerinde durulmalıdır [7]. Baca gazı ısı

kayıplarını azaltmak için yapılması gereken şunlar-

dır:

• İdeal hava fazlalık katsayısının üzerinde olan hava

fazlalığını önlemek,

• Isı transfer yüzeylerini temiz tutmak,

• Ekonomizör veya reküperatör kullanarak baca gazı

ısısını besleme suyu veya yanma havası ısıtmada

kullanmak,

• Hava filtresini belirli dönemlerde kontrol etmek

[8].

Kayıp enerji, kayıp ısıyı geri kazanma tertibatlarıyla

azaltılır. Ekonomizerler ve hava ön ısıtıcıları, kayıp

ısıyı geri kazanma ekipmanları olup ekonomizerler

sadece kazanlarda kullanılırken hava ön ısıtıcıları ise

kazan ve ocakların her ikisinde de kullanılır. Kayıp

ısıyı geri kazanma da büyük bir potansiyele sahiptir-

ler [9]. Enerji üretim sistemlerindeki baca atık ısıla-

rının en yüksek verimde geri kazanılıp kullanımını

sağlayarak %25-35 yakıt tasarrufu gaz yakıtlı sis-

temlerde gerçekleştirilebilir [10].

Kazanlarda Enerji Denkliği
Kazanlarda enerji denkliği aşağıdaki gibidir (Şekil 1).

.      .    .       .
EY = ∆ES + EB + EK (1)
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Burada Ey yakıt enerjisi olup yakıtın alt ısıl değeri ile

aşağıdaki formülle hesaplanır.

.     .
EY = mY x Hu (2)

Kazanda suya aktarılan enerji;

.
∆ES = mS x CP x (TS,Ç – TS,G) (3)

Denklemdeki Ek = Qk olup, kazan yüzeylerinden

çevreye olan ısı kayıplarını göstermektedir.

Genellikle %0,5-1 civarındadır [11].

Kazanlarda meydana gelen enerji kayıplarını ikiye

ayırabiliriz. Bunlar;

• Kazan dış yüzeylerinde oluşan ısı kaybı

• Baca gazı ısı kaybı

dır.

Kazan bacalarında ısı kaybı üç çeşittir:

• Duyulur ısı kaybı

• Gizli ısı kaybı

• Eksik yanma kaybı

Baca gazları duyulur ısı kaybı; baca gazı sıcaklığın-

dan ileri gelen kayıptır. Aşağıda verilen formülle

hesaplanır.

.      N –
EBACA = ∑ni x Cpi x (TBACA – TO) (4)

İ=1

Baca gazları gizli ısı kaybı; baca gazlarında bulunan

su buharının taşıdığı ısıdan meydana gelen kayıptır.

Bu kayıp enerjiyi geri kazandırmak için baca gazları

çiğ noktası sıcaklığı altına kadar düşürülüp buhar

yoğuşturulur ve elde edilen ısı sistemde kullanılır.

Aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

.      _

EH2O = NH2O x hfg (5)

Baca gazı sıcaklığı yakıt cinsi ve yakıt bileşenlerine

bağlıdır. Kükürt ve kükürtlü bileşikler içeren yakıt-

larda baca gazı sıcaklığı 180°C altına  düşürülmeme-

li, aksi takdirde kükürt havanın içindeki oksijen ve

hidrojenle birleşerek sülfürik asit oluşturur.

Doğalgaz içinde kükürt bulunmadığından doğalgaz

ile çalışan cihazlarda baca gazı sıcaklığı 56°C’ye

kadar düşürülebilir. Bunun için yoğuşmalı kazanlar

kullanılmaktadır. Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma

kabının içinden geçen yüksek sıcaklıktaki baca gazı-

nın enerjisinden yararlanılarak bir enerji temini sağ-

lanır. Bu enerji ilave olarak ısıtma devresine veya

sıcak kullanım suyu devresinde kullanılabilir.

Enerjisi alınan baca gazının sıcaklığı 56°C’ye kadar

düşürülebildiğinden yoğuşmalı kazan sistemlerinde

kazan verimleri daha yüksek seviyelere çıkmaktadır

[12].

Eksik yanma kaybı; yakıt tamamen yandığında, içe-

risindeki karbon (C), karbondioksite (CO2),  hidrojen

(H2) su buharına (H2O), kükürt (S) kükürt dioksite

(SO2) dönüşmektedir. 

Tam yanma halinde; 

C + O2 CO2 + 8113 Kcal/kg-C (6)

2H2 + O2 2H2O + 34650 Kcal/kg-H          (7) 

S + O2 SO2 + 2250 Kcal/kg-S (8)

Eksik yanma halinde ise; 

2C + O2 2CO + 2467 Kcal/kg-C                 (9)

Buradan da görülebileceği gibi, yetersiz oksijen

sonucu karbonun karbondioksite dönüşemeden, kar-

Şekil 1. Kazanlarda enerji denkliği
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bon monoksit halinde kalmasıyla kaybedilen enerji

miktarı %70 mertebesinde olmaktadır. Bu kaygıyla,

mükemmel yanmanın sağlanması için, genel bir

kural olarak yakıta verilen hava belirli oranda artırıl-

maktadır. Yakıt cinsine bağlı olarak değişen bu kat-

sayının gereğinden az olması halinde; 

• Karbon monoksit oluşmakta,

• Üretilen enerji azalmakta,

• İslilik başlamakta,

• Yanma verimi düşmekte,

Söz konusu hava fazlalık katsayısının gereğinden

fazla olması halinde ise; 

• Karbon monoksit azalırken, 

• Yanmaya iştirak etmeyen hava ocakta ısıtılarak

bacadan atılmakta, 

• Yanma bozulmakta

• Yanma verimi düşmekte

dir [13].

Yanma odasında ateşleme şartlarından ileri gelen

yanmamış gazlar nedeniyle ısıl kayıp baca gazı için-

de bulunan CO, hidrokarbondan meydana gelmekte-

dir. Yanmamış gazlar nedeniyle ısıl kayıp, büyük

yanma odası, sekonder hava kullanımı yan taraftan

hava üfleme ve yanma gazlarının girdaplı (türbülan-

slı) hareketleri ile azaltılabilir [14].

Geleneksel bir buhar kazanında üretilen enerjinin

yaklaşık olarak %16-20 kadarı baca gazlarıyla sis-

temden ayrılır. Baca gazlarından atık ısının geri

kazanımı, bu oranın çok yüksek olması nedeniyle ısı

geri kazanım sistemlerindeki gelişmeler için en

büyük adaydır. Bu ısı kaybını geri kazanmak için bir-

çok ısı geri kazanım cihazı kullanılabilir [7].

Ekonomizerler ve hava ön ısıtıcıları, kayıp ısıyı geri

kazanma ekipmanları olarak endüstride kullanılır

Ekonomizerler sadece kazanlarda kullanılırken hava

ön ısıtıcıları, kazanların ve ocakların her ikisinde de

kullanılır. Besleme suyu veya yakma havası, ekono-

mizer veya hava ön ısıtıcısından geçen baca gazın-

daki kayıp ısıyı emdiği için toplam verimde önemli

bir artış sağlanır [9].

Kazanı terk eden duman gazlarının sıcaklığının

kazandaki suyun doyma sıcaklığından daha yüksek

olması ısı geçişi için şarttır. Isı geçişinin pratik ve

ekonomik olabilmesi için su ile duman gazı sıcaklık-

ları arasındaki fark eski yaklaşımda 100 ile 150ºC

iken,  günümüzde bu fark 50 ile 75ºC’lere kadar

indirilebilmektedir. Bu duruma herhangi bir önlem

alınmazsa buhar kazanlarında baca gazı 200 ile

350ºC arasında bir değerde dışarı atılmaktadır.

Aradaki bu farktan yararlanmak için su ısıtıcıları

yani ekonomizerler kullanılır. Ekonomizerde baca

gazları kanatlı borulardan oluşan bir ısı değiştirge-

cinde soğutularak, ısıları kazana giden besi suyuna

aktarılır. Böylece dışarı atılan ısı geri döndürülmüş

veya kazanılmış olur [5,15].

Yoğuşmalı ekonomizerler, kazandan çıkan baca gazı-

nın enerjisini geri kazandıran ısı değiştiricileridir. Bu

sistemlerde baca gazı sıcaklığı su buharının çiğlenme

noktasının altına düşürülür. Duyulur ve gizli ısının her

ikisi de baca gazlarından geri kazanılır ve kazanın ter-

mal verimliliği gözle görülür şekilde artar.

Günümüzde yoğuşmalı ekonomizerlerin gaz yakıtlı

sistemlerde kullanımı daha yaygınlaşmıştır. Çünkü

diğer yakıtlara oranla doğalgazda yoğuşma daha az

koroziftir ve yanma ürünlerindeki nem miktarı daha

fazla olduğu için enerji verimliliği daha yüksektir.

Yoğuşmalı ısı değiştiricilerinin yüzeylerindeki koroz-

yon üzerinde durulması gereken önemli bir problem-

dir ve bunun için paslanmaz çelik, teflon kaplamalı ve

cam ısı değiştiricileri kullanılır [16].

Hava ısıtıcıları; ısı, buhar veya güç üretim tesislerin

de kazandan çıkan baca gazları üzerinde bulunan ısı-

nın bir bölümünü geri kazanmak amacıyla kullanılır-

lar. Geri kazanılan bu ısı, kazanda yakma havası ola-

rak kullanılan taze havaya verilebileceği gibi tesiste

ısıtma, pişirme, kurutma vb. amaçlar için kullanıla-

cak havaya da verilebilir. Hava ısıtıcısı uygulama

alanları şunlardır:

• Kazan yakma havasının ön ısıtılmasında,

• Kazan dairesine yakın bir mahallin ısıtılmasında,

• Tesiste ısıtma, pişirme ve kurutma vb. gibi amaçlar

için kullanılacak sıcak havanın ön ısıtılmasında

veya ısıtılmasında [17].
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Ekonomizerlerde olduğu gibi hava ısıtıcılarında da

baca gazları bir miktar daha soğutularak hem daha

fazla yakıt ekonomisi, hem de yakma havasının ısı-

tılması ile ocakta daha iyi bir yanma sağlanır.

Yaklaşık olarak havanın her 50ºC fazladan ısıtılması,

yakıtta %2,5 değerinde bir ekonomi sağlar [18].

Yöntem
Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi ısıtma sistemin-

deki kazan bacalarından enerji geri kazanımı ve

kazanılan bu enerjinin kullanım potansiyeli araştırıl-

mış, bu maksatla elde edilen veriler üzerinden yapı-

lan hesaplamalarda matlab bilgisayar programı kul-

lanılmıştır.

Atatürk Üniversitesi ısıtma sisteminde yakıt olarak

doğalgaz kullanılmaktadır. Isıtma sisteminin 2006,

2007 ve 2008 yıllarındaki günlük doğalgaz yakıt

tüketim verilerinin ortalaması alındığında yıllık top-

lam yakıt tüketiminin, 12 276 151 m3 olduğu hesap-

lanmıştır. Ayrıca Şekil 2’de 2007 yılında tüketilen

aylık yakıt miktarları grafiksel olarak verilmiştir. 

Hesaplamalarda kullanılan yakıtın kimyasal içeriği

için PALEN A.Ş.’nin Erzurum’a gelen doğalgazda

yaptığı ölçümler dikkate alınmış ve Çizelge 1’de

ortalamaları gösterilmiştir. Alınan bu verilere göre

doğalgazın kapalı formülü, C1,0548 H4,0456 N0,0464

O0,0088 olarak hesaplanmıştır. 

Kapalı formülü oluşturulan yakıtın farklı hava fazla-

lık katsayılarındaki tam yanması sonucu oluşan baca

gazı miktarları ve baca gazlarının mol oranları, baca

sıcaklığına bağlı olarak molar özgül ısıları hesaplan-

mıştır.

Çizelge 2’de görüldüğü gibi baca gazı kayıp enerjisi,

baca gazı sıcaklığıyla doğru orantılı olarak artmakta-

dır. Artan baca gazı sıcaklığı ile duyulur baca gazı

kayıp enerjisi artış gösterirken baca gazındaki su

buharından kaynaklanan baca gazı gizli kayıp enerji-

si, değişmemektedir. Çünkü bu baca gazı kaybı, baca

gazındaki su buharı miktarıyla doğru orantılıdır.

Yüzde baca gazı gizli ısı kaybı, artan baca gazı

sıcaklığına rağmen gittikçe azalmaktadır. Bunun

sebebi hava fazlalık katsayısının artmasıdır. Hava

fazlalık katsayısı, baca gazındaki su buharı miktarıy-

la ters orantılıdır.  Çizelge 3’te ise 2007 yılı aylık

yakıt tüketimler verileri kullanılarak 1800C baca

sıcaklığında λ=1,05 hava fazlalık katsayısındaki

baca kayıpları verilmiştir. 

Çizelge 1. Erzurum’a gelen gazın kimyasal içeriği ve
hacimsel yüzde değerleri

Şekil 2. Atatürk Üniversitesi ısıtma sisteminin
2007 yılındaki yakıt sarfiyatları(m3)
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Hava fazlalık katsayısıyla baca gazı miktarı, oksijen

ve azot miktarları doğru orantılıyken, su buharı ve

karbondioksit miktarları ters orantılı olarak değiş-

mektedir (Şekil 3).

Kazan verimi ise baca gazı sıcaklığıyla ters orantılı

olarak değişmektedir. Şöyle ki, baca gazı sıcaklığıy-

la beraber baca gazı ısı kayıpları artmakta, kayıpların

artmasıyla kazandan elde edilen verim düşmektedir.

Ayrıca hava fazlalık katsayısının artması, toplam

baca gazı miktarını artırmakta ve buna bağlı olarak

duyulur baca gazı ısı kaybındaki artış kazan verimi-

ni düşürmektedir.

Baca gazı kayıp ısıları, baca gazının soğutulmasıyla

ve baca gazındaki su buharının yoğuşturulmasıyla

büyük bir kısmı geri kazanılabilir. Baca gazındaki su

buharının yoğuşması için çiğlenme noktası sıcaklığı-

nın altına kadar soğutulması gerekir. Deniz seviye-

sinden yüksekliği 1859 m  olan Erzurum’un atmos-

fer basıncı 80,90 kPa dır. λ=1,05-1,16 arasında su

buharının kısmi basıncı ise 14,43-13,17 kPa arasında

değişmektedir. Bu basınca karşılık gelen Erzurum

için çiğlenme  noktası sıcaklığı ise 51-53°C arasında

değişmektedir. Baca gazı çiğlenme noktası üzerinde-

ki bir sıcaklığa kadar soğutulduğunda yoğuşma baş-

lamayacağı için geri kazanılan ısı, sadece duyulur

baca gazı kayıp ısısının bir kısmıdır. 

Ancak baca gazı sıcaklığı çiğlenme noktası altına

düşürüldüğü zaman duyulur baca gazı kayıp ısısı

yanında baca gazının gizli kayıp ısısından da yarar-

lanılmış olur. Baca gazı çıkış sıcaklığı düştükçe geri

kazanılan ısı artmakta ve geri kazanılan bu ısının sis-

temde kullanılmasıyla birlikte kazan verimi de art-

maktadır.

Şekil 3. Hava fazlalık katsayısına göre baca gazı
bileşenleri mol oranlarının değişimi

Çizelge 2. Atatürk Üniversitesi ısıtma sisteminin ortalama
yakıt tüketimine göre baca kayıpları

Çizelge 3. Atatürk Üniversitesi ısıtma sisteminin 2007 yılı
aylık yakıt tüketimlerine göre baca kayıpları
(λ=1,05 ve Tbaca=180°C)
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Hava fazlalık katsayısı 1,15 için yapılan hesaplama

sonucunda oluşturulan grafik Şekil 4’te gösterilmiş-

tir. Grafikte görüldüğü gibi baca gazı sıcaklığı, çiğ-

lenme noktası sıcaklığına kadar düşürüldüğünde

kazan verimi doğrusal bir şekilde artmaktadır.

Hâlbuki çiğlenme noktası sıcaklığının altındaki

sıcaklıklara inildiğinde yoğuşmada etkili olduğun-

dan kazan verimindeki artış doğrusallıktan sapmak-

tadır.

Atatürk Üniversitesi ısıtma sistemindeki baca kayıp

ısısını geri kazanmak için yaptığımız bu teorik çalış-

mada birkaç yöntem düşünülmüştür (Şekil5).

Bunlardan biri de sıcak su eldesidir. Bu yöntemde

kazandan çıkan 180°C’deki baca gazları ekonomize-

re girebileceği, burada baca gazlarının 50°C’ye

kadar soğutulurken 10°C’deki şebeke suyu sıcaklığı-

nın da 60°C’ye kadar ısıtılabileceğı düşünülmüştür.

Atatürk Üniversitesi konutlarının sıcak su ihtiyacı

sistem tarafından karşılandığı için düşünülen bu yön-

temle birlikte hesaplanan verim artışı ortalama

%3,37 civarındadır. Hesaplanan sıcak su miktarı ile

ortalama olarak 60 dairenin sıcak su ihtiyacı karşıla-

nabilir.

Çizelge 4’te sıcak su eldesi yöntemine ait veriler ve

sonuçların bir kısmı gösterilmiştir.  Ekonomizerdeki

tasarruf değerleri ile sıcaklık, enerji ve kütle değerle-

ri verilmiştir.

Sonuçlar
Atatürk Üniversitesi Isıtma Sistemindeki kazanlar-

dan 180°C’de çıkan baca gazlarının enerjisinin geri

kazanımıyla ilgili olan çalışmadan elde edilen sonuç-

lar aşağıda sıralanmıştır.

• Atatürk Üniversitesi ısıtma sisteminin yıllık yakıt

tüketimi ortalama 12 276 151 m3/yıl civarındadır.

Bunun parasal değeri ise yıllık 5 774 223,81

TL’dir.

• Sistemdeki kazan bacalarında ısı kaybı λ=1,15 için,

%8,87’dir. Kazan bacalarından atmosfere atılan ısı

miktarı ise yıllık ortalama 37 530,9 Gj/yıl’dır.

• Kazandan 180°C’de çıkan baca gazlarının 50°C’ye

kadar soğutulmasıyla baca gazından geri kazanılan

ısı miktarı ise 13 870 Gj/yıl’dır. Bu da kayıp ener-

jinin %37’si civarındadır. Tasarrufun parasal değe-

ri ise yıllık ortalama 189 504,25 TL’dir.

• Kazandan 180°C’de çıkan baca gazlarının 50°C’ye

kadar soğutulması kazan verimini %90,63’ten orta-

lama %93,90’a yükseltir.

• Kazandan çıkan baca gazlarının soğutulmasıyla

geri kazanılan enerjiden yararlanmak için birkaç

Şekil 4. Baca gazı çıkış sıcaklığının kazan verimine etkisi

Şekil 5. Baca gazlarının 50°C’ye soğutulmasıyla
elde edilen enerjiyle sıcak su elde edilmesinde

ocak ayı ortalama verileri
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yöntem düşünülmüştür. Bu yöntemlerden birisi de

sıcak su eldesidir. Bu yöntemde yine kazandan

çıkan baca gazlarının enerjisi kullanılarak

10°C’deki şebeke suyunun sıcaklığı 60°C’ye yük-

seltilmiştir. Isıtılan su kampus içerisindeki konut-

lardaki sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanı-

mı düşünüldüğünde sağlayacağı tasarruf ise %3,37

civarındadır. Elde edilen sıcak su ile ortalama yıl-

lık 413 763,07 m3 yakıt tasarrufu sağlanabileceği

hesaplanmıştır.

Bu yöntem için sistemin tümüne ekonomik analiz

yapılması önerilmektedir.

Semboller
Cp Sabit basınçta ısı kapasitesi (kj/kg.K)

_

Cp Sabit basınçta molar ısı kapasitesi (kj/kg.K)

E Enerji (kj)

HFG Suyun buharlaşma ısısı (kj/kg)

HU Yakıtın alt ısıl değeri (kj/m3)

m Kütle (kg)

n Mol sayısı (kmol)

λ Hava fazlalık katsayısı

T Sıcaklık (ºC)

To Çevre sıcaklığı (ºC)
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