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ÖZET 
 
Enerji verimliliği açısından; peşin para olarak adlandırılabilen enerji, modern sanayi   toplumunun bir 
payandasıdır. Genel anlamda, toplam kalite felsefesini oluşturan PUKÖ (Planla, Uygulama, Kontrol Et 
ve Önlem Al-Düzelt) çevriminin tekrarına dayanan mantıklı ve etkin bir şekilde belirli bir amaca 
ulaşmak için gerekli olan tüm etkinlikleri içeren enerji yönetimi, çevresel çözümün anahtarıdır. Bir 
bakıma, hangi enerji kaynağını kullanırsak kullanalım, olmazsa olmaz, enerji verimliliği ve buna giden 
etkin yol; enerji yönetimidir. Bu çalışmanın ana yapısını oluşturan; enerji tasarrufu etüdü (enerji auditi) 
ve uygulamasında önemli bir ara kesiti olan, enerji denkliğinin yapılmasında ülkemizde önemli 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Enerji taraması (incelemesi), enerji analizi veya enerji değerlendirilmesi 
olarak da adlandırılan enerji tasarrufu etüdü, enerji tüketen sistem veya tesisin derinliğine 
incelenmesidir. Isı yönetim sisteminin kalbi olan ısı denkliği terimi, enerjinin korunumu yasasının 
(Termodinamiğin Birinci Yasası) donanıma uygulanmasıyla, donanıma verilen ısının nerede ve hangi 
şekilde dağıldığını belirlemeği ifade eder. Isı denkliği; normal sabit çalışma koşullarında (denge 
şartlarında) bir sisteme verilen enerji (sistemde tüketilen enerji) miktarı ile, sistemden çıkan enerji 
miktarı arasında bir denklik kurulması demektir. Isı denkliğinin amacı; sisteme giren ve çıkan enerjiyi 
açıkça belirlemek ve donanımın rasyonel işletilmesi için mevcut veriyi elde etmektir. Bunun yanı sıra, 
ısı denkliği, bir ısıl donanımın planlanmasında, donanımın ısıl verimini ve tükettiği yakıtı hassas olarak 
tahmin etmek için uygulanır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji tüketimi içinde % 35, elektrik tüketiminde % 54 tüketim payına sahip olan ülkemizdeki sanayi 
sektörü, hem yüksek enerji potansiyeli hem de tükettiği enerjinin tümüne yakınının ticari enerji olması 
sebebiyle, enerji tasarrufu çalışmalarında öncelikli sektördür. Ayrıca 1996 yılında % 34.7 olan sanayi 
enerji tüketim payının 2000 yılında % 37, 2010 yılında da % 56 olması beklenmektedir [1]. 
 
Ülkemizde halen, çoğu kamuya ait olmak üzere, günümüz koşullarında ekonomik olma özelliğini 
kaybetmiş sanayi tesisleri mevcuttur. Bu tesisler, maliyet kriterlerine göre fazla enerji tüketen ve 
teknolojik gelişmelere ayak uyduramamış tesisler olarak kalmışlardır. Birçok endüstriyel proses, 
enerjinin başka şekle dönüştürülerek kullanılmasını gerektirmekte ve bu da genellikle önemli 
miktarlarda dönüşüm kayıplarına neden olmaktadır. Bazı kayıplar kaçınılmazdır, ancak sanayi 
sektörümüzde bu kayıpların yer yer büyük miktarlara ulaştığı gözlemlenmiştir. Son yıllardaki teknolojik 
gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artış, kayıp enerjiyi geri kazanmak için yapılacak yatırımları karlı hale 
getirmiştir. Ayrıca, enerji tasarrufu çalışmaları ile sadece enerji tüketimi azalmakla kalmamakta, bu 
çalışmalar sırasında bakım, onarım işletme alışkanlıkları gibi fonksiyonların yeniden düzenlenmesi ile 
üretim ve işletme verimlerinde de artışlar sağlanmaktadır. 
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İşletmelerde enerji tasarrufu çalışmalarını gerçekleştirebilmek için, öncelikle “Enerji Yönetim 
Sistemleri” nin doğru anlaşılıp, işletmeye en üst derecede yarar sağlayacak şekilde  uygulanması 
gerekmektedir. Enerji Yönetim Sistemlerinin en önemli iki konusu elektrik yönetimi ve ısı yönetimidir 
[2]. 
 
Sanayi işletmelerinde ısı yönetiminin en önemli inceleme konusu ısı denkliğidir. Isı denkliğinin anlamı, 
ısının nerede ve hangi şekilde sisteme verildiğinin belirlenmesi ve enerjinin korunumu yasasının 
sistemde uygulanmasının sağlanmasıdır. Isı denkliği; denge şartlarında sisteme verilen enerji miktarı 
ile sistemden çıkan enerji miktarı arasında bir denklik kurulmasıdır. 
 
Isı denkliğinin amacı; giren ve çıkan enerjiyi belirlemek ve sistemi verimli hale getirebilmek için, 
kullanılabilir ortak verileri hazırlamaktır. Bunun dışında, ısı denkliği yardımıyla, ısı sisteminin 
planlanmasında, sistemin ısıl verimi ve tükettiği yakıt miktarı tam ve doğru şekilde tahmin edilebilir 
[3,4,5]. 
 
 
 
 
2. ÜLKEMİZDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETMELİKLERİ 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen “1. Enerji Şurası” çerçevesinde, esas 
itibariyle komisyonların raporlarına dayandırılarak bir dizi kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri 
aşağıdaki gibidir: 
 
 “Enerji tasarrufu çalışmalarını etkili bir şekilde kontrol edebilen bir yasa çıkartılmalıdır. Ulusal Enerji 
Tasarrufu Merkezi yetkili ve özerk bir organizasyon haline dönüştürülmelidir”. Burada sözü geçen ve 
halen çalışmaları süren “Enerji Verimliliği Yasa Taslağı”nın önemi bir kez daha vurgulanmıştır [6]. 
 
Ülkemizde, sanayide enerji verimliliği çalışmalarının gerçekleşmesi için önemli girişimleri gerekli kılan 
bir yönetmelik ve bu yönetmeliği destekleyen iki önemli duyuru söz konusudur. Bunun birlikte, bu 
yönetmelik ve duyurulara uyulması konusunda, 11.12.1997 tarihli Başbakanlık Genelgesi 
yayımlanmıştır [7,8,9,10]. 
 
Bununla beraber, enerji verimliliği ile ilgili olarak, “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin 
Arttırılması İçin Alacakları Önlemler” hakkında yönetmeliğin, üç yılı aşkın bir süredir çıkmasına karşın, 
diğer konularda olduğu gibi, bu yönetmeliğin geçiş aşamasında bazı zorluklar yaşanmaktadır.  
 
Yukarıda belirtilen yönetmelikte, 2000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) sınır değeri söz konusudur.  Bu 
bağlamda, TEP’in hesaplanmasının, Tablo 1’ de verildiği gibi,  bir örnekle verilmesi yararlı olacaktır. 
Örneğin; bir fabrika yılda alt ısıl değeri 4000 kcal/kg olan 1000 ton kömür ve 10000 MWh’lik elektrik 
enerjisi tüketsin. Bu fabrikanın enerji tüketiminin kaç TEP olduğunu hesaplamak için, ilgili yönetmelikte 
verilen çizelge kullanılarak, çevrim katsayısı elde edilir. Bu katsayı alınırken, miktarın birimine dikkat 
edilmelidir. Burada, kömürün kendi çeşidine ait çevrim katsayısı bulunamıyorsa, yakıtın alt ısıl değeri 
10000 değerine bölünerek hesaplanabilir [2]. Bunun yanı sıra, ülkemizdeki söz konusu enerji 
verimliliği yönetmelikleri incelenerek, özeti  Tablo 2’ de verilmiştir [7,8,9]. 
 
Tablo 1. TEP (Ton Eşdeğer Petrol)’in hesaplanmasına ilişkin bir örnek [2]. 
 

Enerji Kaynağı Isıl Değeri Miktar Çevrim 
Katsayısı 

(A) 

Tüketim 
Miktarı 

(B) 

Sonuç 
(C= AxB) 

Kömür 4000 kcal/kg** 1 ton* 0.400 5000  ton 2000 TEP 
Elektrik 860 kcal/kWh bin kWh (1 MWh) 0.086 10000 MWh 860 TEP 
T O P L A M 2860 TEP 
*Yönetmelikte verilen tabloda, belirli kömür tipleri için çevrim katsayısı verilmiştir. Burada belli olmadığı için; 
Çevrim Katsayısı = Yakıtın Alt  Isıl Değeri / 10 000  bağıntısı kullanıldı. 
**Yönetmelikte “SI birim sistemi” kullanılmadığından, bu birimler ile verildi. 
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3. SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ TASARRUFUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 
Enerji tasarrufu olanaklarının karlılığının çok yönlü olmasına karşın, yine de önlemler gerektiğince 
alınamamaktadır. Maliyetlerin fiyatlara hemen yansıdığı piyasa ekonomilerinde bile, sanayi ve diğer 
sektörlerde, enerji tasarrufu yatırımları oldukça yavaş uygulanmaktadır. Bu yavaşlık az gelişmiş 
ülkelerde daha da fazladır ve bu durumun başlıca nedenleri şu şekilde ifade edilebilir [1]: 
 
• Fiyat değişmelerine olan tepkinin yavaş olması, mevcut işletmelerin verimli çalıştığı kanısının 

hakim olması, 
• Enerji tasarrufu yatırımlarının kompleks oluşu, önerilen yeni donanımlara tam güvenilmemesi ve 

gerekli revizyonlar nedeniyle üretimin aksamasının istenmemesi, 
• Enerji tasarrufu yatırımlarının, çok sayıda küçük yatırımlardan oluşması,  
• Son yıllarda, ekonomik şartların ağırlaşması nedeniyle yeni yatırımlara yeterli kaynak 

ayrılamaması, 
• Verimin iyileştirilmesinden çok üretim artışına önem verilmesi ve üst yönetimlerin enerji 

tasarrufuna yeterince ilgi göstermemesi. 
 
Bu nedenlere ek olarak, sanayide enerji tasarrufu çalışmaları teknik ve mali engellerle 
karşılaşmaktadır. Tesis bazında, uygun teknik imkanların bilinmemesi, enerji yönetimi konusunda 
uzman kadroların bulunmayışı, ölçü ve kontrol aletlerinin eksikliği gibi faktörler teknik engelleri 
oluşturmakta ve enerji tasarruf çalışmalarını geciktirmektedir. Mali engeller ise, sermaye kıtlığı, yüksek 
faiz oranları ve enerji tasarrufu donanımları için orta vadeli basit finansman imkanlarının 
bulunmayışıdır. Bu engeller gelişmekte olan ülkelerde sanayileşmiş ülkelere oranla daha ciddi 
boyutlardadır. Sanayi sektöründeki enerji tüketiminde ekonomi sağlayacak bir yaklaşım belirlenirken, 
ülkenin sanayileşme stratejisi temel alınmalıdır.   
 
 
 
 
4. SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ SAPTAMA ÇALIŞMASI 

SONUÇLARI 
 
Sektörde enerji potansiyelinin belirlenmesi için, EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü)/ 
UETM (Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi)’nin 60’dan fazla tesiste yürüttüğü etüt çalışmaları sonuçları, 
gelişmekte olan ülkelerdeki enerji yoğun sanayi alt sektörlerinde Dünya Bankası tarafından 
gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda elde edilmiş enerji tasarrufu potansiyelleri ve enerji tasarrufu 
önlemleri ile ilgili genel kriterler esas alınarak, 1993 yılında bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada enerji 
tasarrufu sağlayıcı önlemler; (a)  Kısa vadeli ve düşük yatırımlı önlemler ve (b) Uzun vadeli ve yatırım 
gerektiren önlemler olmak üzere iki gruba ayrılmış ve metal ana, gıda, tekstil, kağıt, kimya, toprak, 
metal eşya alt sektörleri için kısa vadeli ve uzun vadeli tasarruf önlemlerinin parasal değerleri Milyon$ 
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çeşitli varsayımlarda bulunularak, bu alt sektörlerde mevcut minimum ve 
maksimum tasarruf miktarları bulunmuştur [1]. 
 
Yapılan bu çalışma sonucunda, sanayi sektörümüzde karşılığı 1.2 Milyar$ olan 5.3 Milyon TEP enerji 
tasarrufu potansiyeli olduğu belirlenmiştir. Bu değerin bugün için, sanayi tüketiminin artmış olması 
nedeniyle 6 Milyon TEP civarında olduğu tahmin edilmektedir [1]. 
 
 
 
 
5. ÜLKEMİZDEKİ SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TÜKETİMİ YAPISI 
 
DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) tarafından 1992 ve 1995 yıllarında yapılmış 1200 civarındaki sanayi 
tesisini kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre; yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan 
işyerlerinin toplam enerji tüketimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca açıklanan sanayi enerji 
tüketiminin % 75’ini oluşturmaktadır. Enerji tüketimi açısından % 37 civarında paya sahip olan metal 
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ana sanayiinde demir çelik sektörü en büyük paya sahiptir (% 35). Bu sektörde enerjinin toplam 
maliyet içindeki payına bakıldığında bu değer, entegre demir çelik sanayiinde % 48, ark ocaklı 
tesislerde % 11.5 civarındadır. Ark ocaklı tesislerdeki enerji maliyetinin % 11.5 olması, hurdanın 
maliyet içinde önemli bir paya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Demir dışı metal sektöründe % 
47.4 olarak görülen enerjinin maliyet içindeki oranı, 5 devlet fabrikasındaki ortalama değerdir. Seramik 
sektörünün payı tüm sanayi içinde % 4.5 olurken, enerjinin maliyet içindeki payı % 32.5 civarındadır. 
Çimento sektöründe ise, enerjinin   maliyet   içindeki payı % 55 civarındadır. Tüm  sanayi tüketiminin 
% 65’ini teşkil eden metal ana sanayii ve toprak ana sanayiinde enerjinin toplam maliyetler içindeki 
payı % 11-55 arasında değişmektedir. Bu nedenle Türk sanayi sektörü “enerji yoğun sanayi” olarak 
ifade edilebilir. Gelecekte enerji yoğun endüstrilerdeki kapasite artırımları veya yeni tesis ilaveleri 
sanayi enerji tüketim miktarını görülür bir şekilde etkileyecektir. Bu nedenle, ülke enerji planlamasının, 
sanayi sektörlerindeki ve özellikle enerji yoğun sanayilerdeki üretim artışlarının paralelinde yapılması 
gereklidir. Böylece, enerji tüketimindeki artışların, ülke ihtiyacının üzerinde ve ağırlıklı ihracat amaçlı, 
enerji yoğun endüstriyel kontrollü olarak ve ithalata dayalı üretimlerin bir plan dahilinde arttırılması ile 
dengelenmesi de sağlanabilir [1].      
 
 
 
 
6. ENERJİ TASARRUFU ETÜDÜ VE UYGULAMASI 
 
Enerji taraması, enerji analizi, enerji değerlendirmesi ve enerji auditi olarak da bilinen  “enerji tasarrufu 
etüdü”; enerji tasarrufu potansiyelini belirlemek için enerji yöneticisinin veya enerji komitesinin elinde 
bulunan en önemli teknik araçtır [11,12,13]. Enerji tasarrufu etütleri; yüzeysel gözlemlerden en detaylı 
mühendislik çalışmalarına kadar, birçok şekilde uygulanabilir. Bu çerçevede, enerji tasarrufu etüdünün 
kullanım amaçları aşağıda belirtilmiştir [14]: 
 
a)  Enerji gider artışlarını yönetime bildirmek ve gideri kontrol altına alan bir önlem olarak bir enerji 

tasarruf programının yapılması için motivasyonu sağlamak, 
b)  Akıllı tasarruf önlemlerinin planlanabilmesi için, tesisin enerji kullanım karakteristiklerini 

mühendislik çalışması yapanlara bildirmek,  
c)  Enerji tasarruf önlemlerini içeren akıllı yatırım kararlarının alınması amacıyla, yönetime  gerekli 

olan bilgiyi sağlamak, 
d)  Alternatif yakıtların planlanması ve kurulması için temeli oluşturmak, 
e)  Geleceğe yönelik enerji tüketimlerinin kıyaslanabildiği  enerji tüketim verisini vermek, 
f)  Mevcut Yönetim Bilgi Sistemlerine (YBS) entegre edilebilen sürekli Enerji Bilgi Sistemi (EBS) için 

temeli sağlamak, 
g)  Her zaman elde mevcut enerji ve gider tasarruflarını vermek için kolayca çaresi bulunabilen 

yetersiz sevk ve  idare uygulamalarını  açığa çıkarmaktır. 
 
Enerji tasarrufu etüdünün gideri (toplanan ve analiz edilen verinin miktarı) ile bulunacak enerji tasarruf 
olanaklarının sayısı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu yüzden, yapılacak enerji tasarrufu etüdünün 
tipini belirleyen, etüdün maliyeti, ilk belirleyici unsuru oluşturur. İkinci unsur ise, tesisin tipidir. Örneğin; 
bir yapı enerji tasarrufu etüdü; yapı kabuğunu, aydınlatma, ısıtma ve havalandırma ihtiyaçlarını içine 
alır. Buna karşın, bir endüstriyel tesisin enerji tasarrufu etüdü; proses ihtiyaçlarını ele alır. Enerji  
tasarrufu etüdü; özellikle müşteri ve müşavirler arasında yanlış anlamalardan kaçınmak için,  
genellikle üç etkinlik düzeyinde sınıflandırılır. Başka bir deyişle, üç aşamalı olarak yapılır: Bunlar; ön 
enerji tasarrufu etüdü,  tesis taramaları (veya mini-enerji tasarrufu etüdü) ve detaylı enerji tasarrufu 
etüdü (veya maksi-enerji tasarrufu etüdü) olarak sayılabilir. Enerji tasarrufu etüdünün detaylı 
yöntemleri, sanayiden sanayiye ve hatta bir sanayi içinde tesisten tesise değişse bile, işletmenin 
yapısı ve boyutu ne olursa olsun, belirli temel unsurlar tüm enerji tasarrufu etütleri için geçerlidir. 
Aşağıda, bu unsurlar açıklanacaktır [14]: 
 
a)  Enerjiyle ilgili geçmiş kayıtların  gözden geçirilmesi, 
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b)  Esas enerji kullanan bileşenleri belirlemek, enerji tasarrufu etüdü takımıyla prosesin genel enerji ve 
malzeme akışları arasında ilişki kurmak ve önemli enerji atık kaynakların ortaya koymak için tesisin 
planlanması, 

c)  Veri ihtiyaçlarının detaylı tanımlanması, 
d)  Enerji ve kütle akışlarının hesaplanması, enerji kayıplarının tahmin edilmesi, 
e)  Enerji Tasarruf Olanakları (ETO)nın ayrıntılı listesinin çıkarılması, 
f)  Her ETO için enerji tasarruf  potansiyelinin tahmin edilmesi, 
g)  ETO’nın yürütülmesi için gider ve kar potansiyelinin  belirlenmesi, 
h)  ETO’nun yürütülmesi için önem sırasına göre önerilerin oluşturulması, 
i)  Esas enerji kullanım sistemleri için sürekli izleme çabasının oluşturulması 
 
Tablo 3’ de, fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler (enerji tasarrufu etüt raporu hazırlarken nelerin ele alınacağı) verilmiştir [15]. 
 
Tablo 3. Fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler [15]. 
 

 
Bölüm 

Bölümün 
Açıklaması 

 

 
Bölümün İlgili Kısımları 

1.1. Enerji Tasarrufu Potansiyeli 
• Enerji birimleri ve para olarak tasarrufların potansiyeli 
• Enerji birimlerinde (ton yakıt veya kWh) 
• Ton eşdeğer petrol (TEP) 
• Para birimleri (TL veya Dolar) 
• Özgül enerji tüketimine olan etkiler 

1.2.Önerilerin Listesi 
• Öneriler 
• Maliyetler 
• Ekonomik parametreler (geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç karlılık 

oranı ve diğerleri) 
1.3. Kuruluşun Yıllık Enerji Tüketimi 

• Yakıtların tüketimi 
• Elektrik tarifelerine göre enerji tüketimi 
• Toplam enerji tüketimi 
• Pik talep 
• Güç faktörü 
• Kendi kendine elektrik üretimi (kombine çevrim veya elektrik üreticileri) 

Enerji tüketimi aşağıdakiler cinsinden kaydedilecektir: 
• Enerji birimleri (ton yakıt veya kWh) 
• Ton eşdeğer petrol 
• Para birimleri (Dolar veya TL) 

1.4. Özgül Enerji Tüketimi 
• Ton yakıt / ton ürün (veya birim üretim) 
• TEP / parasal olarak birim üretim (1000 Dolarlık üretim) 
• Enerji maliyetleri (Dolar) / parasal olarak birim üretim (1000 Dolarlık 

üretim) 

I 
Elde Edilen 
Sonuçların 

Özetleri 

1.5. Enerji Tiplerine Göre Tüketimin Dağılımı 
• Yakıt tipleri (elde edildikleri yöntemler)  ile elektrik arasındaki dağılım 
• Yakıt tipleri arasındaki dağılım 
• Kullanılan tarifelerin zamanlarına göre  elektrik dağılımı 

Enerji tüketimi dağılımı aşağıdakiler cinsinden kaydedilecektir: 
• Enerji birimleri (ton yakıt veya kWh) 
• Ton eşdeğer petrol 
• Para birimleri (Dolar veya TL) 
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2.1. Enerji Auditleri (Enerji Tasarrufu Etütleri) 

a) Enerji giderlerini düşürmek için kuruluşta enerji tasarrufu için  
  potansiyelin belirlenmesi, 

b) Kuruluşun enerji tüketim profilinin (enerji bilgisinin) çıkarılması; aylık  
 ve yıllık değişimler ile özgül enerji tüketiminin belirlenmesi, 

c) Kuruluştaki makina ve sistemlerin enerji tüketim bilginin çıkarılması, 

d) Kuruluştaki makina ve farklı sistemler arasında enerji tüketim dağılımı 
  profilinin çıkarılması, 

e) Tüketimi izleyerek ve değişimleri raporlayarak, enerji tüketim verisinin 
  güncelleştirilmesi için düzenin oluşturulması, 

f) Kuruluştaki değişimlere dayalı enerji tüketiminin tahminini mümkün  
 kılan bir aracın oluşturulması, 

g) Olası maksimum para tasarrufunun belirlenmesi, 

h) Şimdiki ve gelecekteki işlerin aşamalarını gösteren bir listenin  
  hazırlanması, 

i) İşler için farklı olası önlemlerin önceliklerinin belirlenmesi, 

j) İşletmenin yatırım planındaki enerji tasarrufu önlemlerinin   
 entegrasyonun değerlendirilmesi için bir aracın oluşturulması, 

k) İşletmenin gelişme planındaki enerji tasarrufu önlemlerinin   
 entegrasyonun değerlendirilmesi için bir aracın oluşturulması, 

l) Olağanüstü enerji planının hazırlanması, 

m) Enerji giderlerindeki aşırı artışın karşılaştırmalı olarak planının  
  hazırlanması 

2.2.Kuruluşun Açıklanması 
 

 Kuruluşun esas ürünleri (miktarlar dahil), 
 Üretimin (prensip) yöntemleri 
 Malzemelerin  akışı (şematik olarak) 
 Yakıtların temini ve depolanması 
 Enerjinin temini, ölçüm düzenekleri ve transformatörler (şematik 

gösterimi)-enerji tüketimi ve enerji tasarrufunun izlenme yöntemleri 
(kaydetme cihazları) 

2.3. Enerji Tasarrufu Etüdünden Önce Yapılacak Enerji Tasarrufu Önlemleri 
 

 Ulusal enerji yönetmeliklerinin çıkarılması 
 Kuruluşun  enerji yöneticisinin atanması 
 Enerji tüketiminin izlenmesi 
 Enerji tüketim raporlarının hükümet yetkililerine teslim edilmesi 
 Buhar üreticisi enerji kullanımının incelenmesi 
 Diğer önlemler 

II Genel 

2.4. Ekonomik Parametreler 
 
Kuruluş, yatırımın değerlendirileceği ekonomik parametrelere karar vermelidir. 
Bazıları aşağıdaki gibidir: 

 Net bugünkü değer (NBD) 
 NBD ile yatırım arasındaki ilişki 
 İç karlılık oranları (% 8-18) 
 Geri ödeme süresi (2-20 yıl) 
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II Genel 

2.5. Etkinlik Saatleri 
 
Enerji tasarrufu etüt yapıcısı, etkinlik saatleri ile ilgili aylık veriyi almalıdır. 

 İş günleri 
 İş saatleri 
 Geri kalan günler 
 Tatiller 
 Cihazların enerji kullanım (işletme) saatleri 
 Fazla mesailer 
 Tatil günleri etkinlikleri 

2.6. Birimler 
 

 Enerji tüketim birimleri (kWh/ay, ton yakıt/ay) 
 TEP (aylık, yıllık) 
 Parasal terimler ($ veya TL) 

2.7. Veri 
 

 Tüketim ve potansiyel tasarruf verisi Bölüm 2.6’da belirtilen birimler 
cinsinden kaydedilecektir. 

 En azından son 3 yıla ait aylık tüketim verisi alınacaktır. 
 Aylık ve yıllık veri ölçülen tüm birimlerde kaydedilecek, çizelge ve grafik 
şeklinde verilecektir. 

 Tasarrufların dağılımı, değişimi ve potansiyeli mutlak terimlerde ve yüzde 
olarak kaydedilecektir. 

3.1. Aylık Enerji Tüketimi Verisi (Tercihen birkaç geçmiş yıla ait olmak üzere) 
 

 Kömür 
 Fuel-oil 
 LPG 
 Doğal gaz 
 İşletmelerde kullanılan mazot 
 Araçlarda kullanılan mazot 
 Toplam elektrik tüketimi 
 Tariflere göre elektrik tüketimi 
 Pik talep 
 Üretim katsayısı 
 Güç faktörü 
 Kendi kendine elektrik üretimi 
 Enerji toplam maliyeti 

3.2. Enerji Tiplerine Göre Tüketimin Dağılımı 
 

 Enerji tiplerine göre dağılım 
 Elektrik ile yakıt arasında dağılım 
 Kullanılan tarife zamanına göre elektrik tüketiminin dağılımı 

III Enerji 
Tüketimi 

3.3. Özgül Enerji Tüketimi 
 

 TEP/ton ürün (veya birim üretim) 
 TEP/üretimin parasal birimi (1000$’lık üretim gibi) 
 Çalışan başına yıllık tüketim 
 Yıllık elektrik tüketimi ve çalışma saati başına toplam enerji 
 Yapı alanı başına elektrik tüketimi 
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4.1. Yakıt Kullanıcıları 
4.1.1.  Yanma birimleri 
           Yakıt tipine göre: 

 Fuel-oil 
 Diesel 
 LPG 
 Kömür 

            Isı kayıplarına göre: 
 Buhar kazanı 
 Kızgınsu kazanı 
 Üretimde kullanılan fırınlar 
 Sıcak hava fırını (kurutma) 

4.1.2.   Isı kullanıcıları 
 Isı değiştiricileri 
 Sıcak kaplar ve düzenekler 
 Borular 
 Kondenstoplar 

4.1.3. Yakıt sistemleri 
 Doldurma işleme süresince taşma 
 Sızıntılar 
 Isıtma yakıtı 

4.1.4. Diesel motorları 
 Jeneratörler 
 Acil düzenekler için 
 Elektrik faturasını düşürmek için 
 Makinaların doğrudan işletilmesi (örneğin; kompresörler) 

4.1.5. Temizleme yakıtı 
 Jet yakıtı 
 Yağ 

4.1.6. Tuvaletler 
             Lavabolar 
             Mutfak 
4.1.7. Araçlar 

İç kullanım için 
Taşıma 

IV Enerji 
Tüketimi 

4.2. Elektrik Kullanıcıları 
4.2.1. Aydınlatma 

4.2.1.1. Atölyenin aydınlatılması 
4.2.1.1. Ofislerin aydınlatılması 
4.2.1.3. Dış aydınlatma  

4.2.2. İklimlendirme 
4.2.2.1. dionysusSoğutma 
4.2.2.2. Isıtma 
4.2.2.3. Havalandırma 

4.2.3. Basınçlı hava 
4.2.4. Üretim 

 Üretim prosesleri 
 Isıtma 
 Motorlar 
 Kaldırma makinaları 
 Genleşme parçaları, pompalar 
 Dönüştürücüler (Elektrik beslemesi) 
 Bilgisayar odaları, bilgisayarlar, geri besleme gücü 
 Kontrol ve kumanda 
 Ölçme donanımı ve elektriğin kalite kontrolü 
 Laboratuar donanımı 
 Akü şarj 
 Diğerleri 
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IV Enerji 
Tüketimi 

4.2.5. Sosyal hizmetler 
 Duşların ısıtma suyu 
 Mutfak 
 Sıcak içme suyu  
 Konferans ve dinlenme donanımları 

V Test ve 
Ölçme 

Testler, enerji tasarrufu etüdü yapılacak kuruluşun tipine bağlıdır. Aşağıdakiler, 
sadece yol göstermektedir. 
 
5.1. Isıtma Sistemleri 
5.1.1. Yanma verimi 
          Yanma verimi aşağıdaki donanımlarda yapılacaktır:       

 Buhar kazanları 
 Sıcak (veya kızgın) su kazanları 
 Fırınlar 
 Başka tip yakıt kullanan brülörler 

Testlerde aşağıdakiler ele alınacaktır:     
 Giren yakma havasının sıcaklığı 
 Eksoz (baca) gazlarının sıcaklığı 
 Karbon dioksit yüzdesi (isteğe göre, CO veya O2) 
 İslilik değeri 
 Fazla havanın hesaplanması 
 Yanma veriminin bulunması 
 Verimin maksimum verinden aşağı olması durumunda, nedenlerinin  

                belirlenmesi 
 Gerektiğinde, fazla havanın kontrolü 
 Gerektiğinde, kazanın temizlenmesi 
 Gerektiğinde, brülörün bakımı 

Ölçümler, kuruluşun çalışanı tarafından yapılacaktır ve bunlar tamamlandıktan 
sonra, enerji tasarrufu etüdünü yapan kişi tarafından  bir test yapılacaktır. Enerji 
tasarrufu etüdünü yapan kişinin kendisi, ayarlama, temizleme veya bakım 
yapmayacaktır. 
5.1.2. Yalıtımın verimi 
          Yalıtımlı veya yalıtımsız yüzey ve boruların ölçülmesi 
5.1.3. Su kalitesi 
          Besi ve blöf suyunun yumuşaklık ölçümleri  
5.1.4. Boşaltma suyunun kalitesi 
           Boşaltma suyunun ölçülmesi 
 
5.2. Elektrik Sistemleri 
5.2.1. Genel 

 Birkaç haftalık sürekli bir periyot boyunca veri kaydedicileri (data  
                logger) ile elektrik tüketiminin ölçümü 

 Data loggerın kullanıldığı ayrı cihazların tüketim akışlarının    
   ölçülmesi 

5.2.2. Aydınlatma 
 Aydınlatılan her yerin aydınlatma şiddetinin ölçülmesi 
 Çeşitli aydınlatma cihazlarının tiplerine göre sayılması ve  

                listelenmesi 
 Işık kullanımının akışının ölçülmesi 

5.2.3. İklimlerdirme ve Isıtma 
 İklimlendirme veya ısıtma düzenekleri işletildikleri zaman,    

                iklimlendirme ve ısıtma yerlerindeki sıcaklıkların ölçülmesi 
 İklimlendirme ve ısıtma cihazları işletildikleri zamanlarda kapı ve  

                pencerelerin çerçevelerinin incelenmesi 
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VI 
Enerji 

(Denkliliği) 
Balansı 

İlgili veri; tablo ve grafik şeklinde verilecektir. 
6.1. Her Bir Ekipmanın Enerji Denkliliği  
Enerji denkliliği, ölçümler veya tahminler bazında yapılacaktır. 
6.2. Kuruluşun Enerji Denkliliği 

 Önemli sistemlerin enerji tüketimi 
 Önemli sistemlerin buhar tüketimi 
 Önemli tüketiciler arasında tüketimin dağılımı 
 Aydınlatılan hacmim her metre karesi başına iç 
aydınlatmanın yıllık  elektrik enerjisi tüketimi 
 Toplam hacmin (kuruluşun dış sınırları içerisinde) metrekaresi  

                başına iç aydınlatmanın yıllık elektrik enerjisi  tüketimi  
 Çalışan (işçi)  başına iç aydınlatmanın yıllık elektrik enerjisi   

                tüketimi 
 Çalışma saati başına iç aydınlatmanın yıllık elektrik enerjisi 
tüketimi 
 Toplam hacmin metrekaresi başına dış aydınlatmanın  yıllık 
elektrik enerjisi tüketimi 
 Toplam hacmin metrekaresi başına iç ve dış aydınlatmanın yıllık 

                elektrik enerjisi tüketimi 
 İklimlendirilen metrekare havim başına yıllık elektrik enerjisi  

                tüketimi 
 Çalışan (işçi)  başına iklimlendirmenin yıllık elektrik enerjisi 
tüketimi 
 Çalışma saati başına iklimlendirmenin yıllık elektrik enerjisi 
tüketimi 
 Metrekare üretim alanı başına basınçlı havanın yıllık elektrik  

                enerjisi tüketimi  
 Kuruluşun çalışanı başına basınçlı havanın yıllık elektrik  

                enerjisi tüketimi      
 Çalışma saati başına basınçlı havanın yıllık elektrik enerjisi  

                tüketimi 
6.3.  Daha Fazla Detaylı Enerji Tasarrufu Etütü İçin Tüketicilerin Belirlenmesi

VII 
Enerji 

Tasarrufu 
İçin Öneriler 

7.1. Genel  
 Kombine çevrim 
 Her önemli (ana ) tüketici tarafından iç ünitelerle enerji yönetimi için  

                bilgisayar sistemlerinin kurulması 
 Tesis ve proses verimiyle enerji kullanımının kontrolü 
 Enerji tüketimini etkileyen parametrelerin (sıcaklık, basınç, nem  

                gibi) kontrolü  
 Optimum işletmenin sağlanması 
 Gereksiz çalıştırmaların  önlenmesi 
 Sıcaklığın ve basıncın gerçek gereksinimlerle örtüşmesi 
 Atık ısıdan yararlanılması 
 Enerji kullanımı, eğitim, halkla ilişkiler ve yönetmeliklerin  

                uygulanması konularında kuruluşun organize edilmesi 
7.2. Buhar Kazanları ve Yakma Cihazları 

 Yanma veriminin iyileştirilmesi 
 Daha ağır yakıtlara transfer 
 Sıcak egzos gazlarından yararlanılması 
 Atık ısıdan yararlanılması 

7.3. Buhar Sistemi 
 Daha yüksek sıcaklıkta kondensin  doğrudan kazana geri  

                Döndürülmesi 
 Kondens suyu ısısından yararlanma 
 Arızalı kondenstopun erken uyarısının alınması 
 Kazan basıncının gerçek gereksinimlerle örtüşmesi 
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VII Enerji 
Tasarrufu 
İçin Öneriler 

7.4. Isıtma Sistemleri 
 Tesis ve boru hatlarının ısıl yalıtımının iyileştirilmesi 
 Enerji kaçaklarının  önlenmesi 

 
7.5. İklimlendirme 

 Yapı yalıtımı 
 Uygun sıcaklığın sağlanması (25 oC’ den daha az) 
 Otomatik düzenekler ile kapı ve pencerelerin kapatılması 
 Hissedici elemanlarıyla iklimlendirme düzeneklerinin kontrolü 
 Soğuk depolama 

 
7.6. Suyun Isıtılması ve Soğutulması 

 Atık ısıdan yararlanma, 
 Güneş enerjisinden yararlanma 
 Isı pompaları 

 
7.7. Aydınlatma 

 Cıvalı aydınlatma cihazlarının sodyum veya sodyum ve flourasanlı  
                cihazlarla değiştirilmesi 

 Beyaz lambaların flouransan lambalarla değiştirilmesi 
 Belirli saatler süresince hiçbir etkinliğin olmadığı yerlerin elektriğinin  

                kesilmesi için donanımların kurulması 
 Lokal aydınlatmanın tercih edilmesi 
 Şeffaf elemanların kullanılmasıyla doğal aydınlatmadan  

                yararlanılması; çatının pencerelerinin ve şeffaf kısımlarının düzenli   
                olarak temizlenmesi 

 Ofis standartlarının ayarlanması: Her masa başına iki adet 40 W’lık  
                flourasan lamba 

 Dönüştürücünün uygunluğunu test ettikten sonra, 40 W’lık  
               flourasan ampuller yerine 36 W’lık ampullerin kullanılması 
 
7.8. Basınçlı Hava 

 Basıncın donanımın gerçek talepleriyle örtüşmesi 
 Havanın sürekli olarak boşa gitmesinin önlenmesi 
 Sızıntıların önlenmesi 
 Belirli bir zaman çalışan tüketicilerin yanına küçük yerel  

                kompresörlerin konması 
 Daha verimli kompresörlerin kullanılması ve eskileriyle  

                Değiştirilmesi 
 
7.9.   Elektrik Sistemleri 

 Fazlar arasında sabit dağılım 
 Motor ve pompaların veriminin iyileştirilmesi 
 Pik talep yükünün kontrolü 

VIII Ekonomik 
Analiz 

 
Ekonomik analiz,  yatırımların ekonomik analizi için kuruluşça kullanılan standart 
kurallara göre yapılmalıdır. Kuruluşta hiçbir ekonomik analiz kriteri olmaması 
durumunda, ilgili ulusal kurallar göz önüne alınmalıdır.  
 
Analizler, aşağıdakilere göre yapılabilir: 

 Net şimdiki değer 
 İç karlılık oranı 
 Geri ödeme süresi 
 Yatırım dahil, yıllık giderlerin azaltılması 
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IX Öneriler 

 
Öneriler, kuruluşun yapısına uyan ve ekonomik değerlendirmeyi göz önüne alan 
özelikte olabilir. Aynı donanımlara ait bir çok önerinin tasarruflarının 
hesaplanmasında, aşağıdaki iki faktör  göz önüne alınmalıdır: (a) Enerji 
tüketimi, her önerinin yürütülmesinden sonrakinden daha az olacaktır ve  (b) Bir 
sonraki tavsiyelerin enerji tasarrufu potansiyeli buna göre daha az olacaktır. 
 

X 
Önerilerin 

Yürütülmesi 
Programı 

Her bir proje belirli bir periyot için yürütülebilir. Bundan başka, bazı projeler, 
örneğin; yaz boyunca,  sadece belirli bir zaman süresince yürütülebilir.  
 
Büyük ölçekli projeler, kapital sağlayabilmeye daha fazla bağlı olacaktır. Devlet 
desteğini alan projelerde, yürütülme öncesi, devletin onayının alınması için 
beklenmesi gerekecektir. 
 
Kuruluşun belirli bir yatırım stratejisinin olması ve diğerleri arasında önceliği 
fazla olan belirli projelerin tercih edileceği kabul edilebilir. 

XI 

Enerji 
Tasarrufu 
Etüdünün 
Sürekliliği  
İçin Öneriler 

 
Enerji tasarrufu etüdü yapıldığı zaman, genellikle sorunlar oluşur. Daha geniş 
kapsamlı bir inceleme enerji tasarrufu etüdünün tamamlanmasını geciktirebilir 
ve  harcamaları arttırabilir. Bu durumda, enerji tasarrufu etüdü yapan kişi, 
genellikle kuruluşun çalışanı tarafından daha detaylı bir enerji tasarrufu etüdü 
yapılmasını önerebilir. Bu çerçevede, enerji tasarrufu etüdü yapan kişi, bu 
etüdün yapılması için gerekli bilgileri verir. 

 
 
 
 
7. ENERJİ (ISI) DENKLİLİĞİ VE UYGULAMA ESASLARI 
 
Isı denkliliğinin (veya ısı balansının, genel anlamda enerji denkliliği) anlamı, ısının nerede ve hangi 
şekilde sisteme verildiğinin belirlenmesi ve enerjinin korunumu yasasının sistemde uygulanmasının 
sağlanmasıdır. Isı denkliği; denge şartlarında sisteme verilen enerji miktarı ile sistemden çıkan enerji 
miktarı arasında bir denklik kurulmasıdır [2,3,4,5,16,17]. 
 
Isı denkliğinin amacı; giren ve çıkan enerjiyi belirlemek ve sistemi verimli hale getirebilmek için, 
kullanılabilir ortak verileri hazırlamaktır. Bunun dışında, ısı denkliği yardımıyla, ısı sisteminin 
planlanmasında, sistemin ısıl verimi ve tükettiği yakıt miktarı tam ve doğru şekilde tahmin edilebilir.  
 
Isı denkliğinin amaçları daha genel bir şekilde aşağıdaki gibi belirtilebilir: 
 
• Kullanılan veya tüketilen enerjinin gerçek miktarlarının belirlenmesi,  
• Tesislerin verimlilik, etkinlik ve performansının düzenli olarak izlenmesi, 
• Malzeme, tesis ve proses konularında yapılabilecek değişikliklerin, enerji tüketimine etkilerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi, 
• Enerji tüketimini azaltmak amacıyla yapılacak iyileştirme çalışmalarında, öncelik verilmesi gereken 

yerlerin belirlenmesi, 
• Yapılacak tüm iyileştirme çalışmaları için gerekli olan verilerin sağlanması, 
• Sistemin temel amacı olan, en düşük enerji tüketimi ile maksimum üretimin gerçekleştirilmesi.  
 
 
7.2. Isı Denkliği Metodolojisi ve Uygulaması 
 
Isı denkliğinin doğru yapılabilmesi için, sistem denge koşullarında çalışmalı ve belirli bir prosedür 
izlenmelidir (Tablo 4a ve 4b). Isı denkliği prosedürünün gerçekleşmesi için, sistem; bir kontrol hacmi 
ile şematik gösterilmeli, daha sonra her bölümün sınırlarında giren ve çıkan ısının miktarları ölçülen 
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değerlere bağlı olarak hesaplanmalı ve bu değerler, giren ve çıkan ısı olarak iki başlık altında 
düzenlenmelidir. Isı denkliği prosedürünün belirlenmesinde, faaliyet alanının saptanması en önemli 
konudur. Sistemin sürekli çalışan bölümleri için, ısı denkliği, sistem normal şartlarda çalışırken 
yapılmalı ve çalışan bölüm gruplarında, bunların bütün prosesleri için veya proseslerin belirtilmiş 
bölümlerinde yapılmalıdır. Isı denkliğinin periyodu, başlangıç ve bitiş süreleri belirtilmelidir. 
 
Tablo 4a. Isı denkliliği metodolojisinin kısa  prosedürü [2,5]. 

 
SIRA NO 

 
A  Ç  I  K  L  A  M  A 

 
1 Isı Akışının Çıkarılması 
2 Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi 
3 Ölçümlerin Yapılması 
4 Ölçülen Değerlerin Düzenlenmesi  
5 Hesapların Yapılması 
6 Isı Denkliği Tablosunun Hazırlanması 
7 Sonuçların Değerlendirilmesi ve Öneriler 

 
Isı denkliği uygulanırken, prensip olarak, dış hava sıcaklığı standart sıcaklık olarak alınabilir. Eğer 
standart sıcaklık olarak 0°C kullanılıyorsa bunun belirtilmesi gerekir. Yanma havasının ve yakıtın bina 
dışından sağlanarak, bir fabrikada ısı sistemi kurulması halinde, binadaki oda sıcaklığı, dış ortam 
sıcaklığının yerine standart sıcaklık olarak alınabilir. Temel olarak ısı denkliğinde, en düşük ısıl değer, 
yakıtın ısıl değeri olarak kullanılır. Farklı bir değer kullanılması gerekiyorsa, bu belirtilmelidir. Hava, 
yanma havası olarak kullanılabilir.  
 
Tablo 4b. Isı denkliliği metodolojinin uzun  prosedürü [2]. 
 

ISI DENKLİĞİ (ENERJİ VE KÜTLE DENKLİLİĞİ) METODOLOJİSİ 
 

    SIRA 
NO 

A  Ç  I  K  L  A  M  A 

 
 
1 

Isı Denkliği Yapılacak Donanımı Tanıtın. 
• Teknik Özelliklerini Çıkarın. 
• Şeklini Çizin (Mümkünse Fotoğrafını Çekin). 
• İşletme Şeklini (Kontrol Paneline Kumanda Biçimini) Belirleyin. 

 
2 Prosesin Sıcaklık-Zaman Grafiğini Çizin. 
3 Donanımın Isı Akış Şemasını Çizin. 
4 Referans (Standart) Değerleri Belirleyin. 
5 Kontrol Hacmini Çizerek, Giren ve Çıkan Enerji ve Kütleleri Şematik Olarak Gösterin. 
 
 
 
6 

Ölçüm Noktalarını Belirleyin. 
• Ölçüm Elemanlarını Giren ve Çıkan Şeklinde Çizelge Halinde Gösterin. 
• Ölçüm Noktalarını Şekil Üzerinde Gösterip, Numaralandırın ve Tablosunu Çıkarın. 
• Ölçüm Noktalarını Belirleyerek, Çizelge Halinde Gösterin. 
• Gerekli Ölçüm Aletlerini ( Çizelge Halinde) Belirleyin. 
• Ölçme Yöntemini Belirtin. 
 

7 Ölçümleri Yapın ( Bunun İçin Daha Önce Bir Form Hazırlayın). 
8 Hesaplarda Kullanılacak Kabulleri Belirtin. 
9 Hesapları Yapın. 

10 Hesapları Çizelge Halinde Çıkarın. 
11 Sankey Diyagramını Çizin. 
12 Sonuçları Değerlendirin ve Önerilerde Bulunun. 
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Isı denkliliği yaparken karşılaşılan ene önemli sorunlardan biri, çoğu ölçüm değerlerinin ya da 
fabrikalarda bu ölçümleri yapacak yeterli teknik ölçüm düzeneklerinin olmayışıdır. Bu yüzden hesaplar,  
Belirli kabullere dayanır. Diğeri ise, hesaplarda kullanılacak uygun formüllerin oluşturulması 
zorluğudur. Burada, yanma hesapları büyük önem taşır. Bu bağlamda, ilgili bağıntılar, [16,18,19,20] 
no’lu referanslardan edinilebilir.  
 
 
7.2. Fırınlar İçin Isı Denkliği Uygulaması 
 
Isı denkliği metodolojisi, Tablo 4a ve 4b’ de verilen yöntemler kullanılarak, endüstriyel fırınlara 
uygulanacaktır. Fırınlar,sanayide yaygın olarak kullanılmakta ve enerji tasarrufu potansiyeli oldukça 
fazladır. Bu konuda geniş kapsamlı bilgi, [17] no’lu referanstan elde edilebilir. Bu çalışmada, söz 
konusu metodolojinin bazı aşamaları ele alınmayacaktır. 
 
7.2.1. Isı Denkliği Yapılacak Donanımın Tanıtılması 
 
Aşağıda, ısı denkliliği yapılacak ekipmanın teknik özellikleri açıklanmıştır (Tablo 5). Ayrıca, sistemin 
çalışma şekli Tablo 6’ da gösterilmiştir. 
 
Hava Sızdırmazlığının İyi olması: 
Radyan borulu ısıtma fırınları dolaylı ısıtma tipindedir ve hava sızdırmazdır. Böylelikle karbonlaşma, 
nitrürleşme ve oksitlenmeme gibi ısıl iyileşmeler mümkündür. 
Elektrik Kazanlarıyla Karşılaştırılması: 
İmalat maliyeti elektrikli kazanların % 70’dir. Nikrom kablolu gibi pahalı ısıtma cihazlarında görülen 
kopma sorunları görülmemektedir. Bakım, onarım maliyeti elektrikli kazanların 1/5-1/6 civarındadır. 
Sıcaklık artımı kısa sürelerde olur. Yakıt maliyeti güç tutarının %70-80 civarındadır. Güç gereksinimi 
ve güç çevrimi gerekmemektedir. 
Uygulama: 
Yüksek metallerde ısıl iyileşme, istenilen kesin kısımlarda ısıl iyileşme, cam ve benzeri malzemelerde 
ısıl iyileşme, özel kimyasalları yakma, oksidasyonsuz ısıl iyileşme oluşur. 
Özellikler:  
 
Tablo 5. Fırının özellikleri 
 

Fırın için etkin boyut 0.9 W x 1.8 L x 0,9 H ( 1.5 m3) 
Yanma 120000 kcal/h ( 139 560 kW) 
Çalışma sıcaklığı 800 – 1000 oC 
Sıcaklık kontrolü PID 
Brülör Radyan  borulu brülör (RT-100A) x 2 

 
Tablo 6. Kontrol paneli çalıştırma prosedürü 
 

 No İşletme  Prosedürü Not 
 1 Kontrol panelindeki ana güç devre 

düğmesini açın. 
 

 2 Ana gaz valnasını açın.  
Ateşleme 3 Yakma fanının düğmesine basın. Yakma fanının lambası yanar. 
   İşlem tamam lambası yanar. 

 4 Ateşleme düğmesine basın. Ateşleme lambası yanar. 
   RUN lambası yanar. 
   RUN lambası söner 
 1 Söndürme düğmesine basın. Ateşleme lambası söner. 

Söndürme 2 Yakma fanının düğmesinin kapatın. Yakma fanının lambası yanar. 
   Hazırlık tamamlandı lambası yanar 
 3 Ana gaz vanasını kapatın.  
 4 Kontrol panelindeki ana güç devre 

düğmesini kapatın. 
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7.2.2. Prosesin Sıcaklık-Zaman Grafiğinin Çizilmesi 
 
Isı denkliliği yapılacak donanımın proses-sıcaklık grafiği çizilir (Şekil 1). Burada, ekipmanda uygulanan 
işlemin bilinmesi gerekir ve gerektiğinde standartlardan yararlanılır. 
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Şekil 1. Prosesin Sıcaklık-Zaman Grafiği 

 
• Ölçme periyodu, başlangıçtan itibaren 3 saate ayarlanır ve her 15 dakikada  bir değerler 

kaydedilir. Sıcaklık 800 oC’ ye 2 saatte çıkarılır ve bu sıcaklıkta 1 saat tutulur. 
 
7.2.3. Referans (Standart)  Değerler  
 
Hesaplarda, aşağıdaki referans değerler ele alınabilir: 
 
1. Standart sıcaklık    Oda sıcaklığı 
2. Yakıtın ısıl değeri    Doğal gaz (alt ısıl değeri: 41 660 kJ/m3) 
3. Yakma havasının bileşimi   O2 = % 21; N2  = % 79 
 
 
7.2.4. Donanımın Şekli 
 

Gaz 
Atımı 

Hava 

 
Çelik

Gaz 
 

 

Seramik 
Lif

Radyan Boru 

Şekil 2. Radyan borulu ısıtma fırını şematik görünüşü 
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7.2.5. Ölçüm Noktaların Belirlenmesi 
 
Isı denkliliği yapılacak donanıma ait, ölçüm yerleri ve kullanılacak olan ölçüm düzenekleri saptanır 
(Tablo 7-10). Isı denkliliğinin en önemli kısmını, ısı denkliliğinin kalbi olan  burası oluşturur. Ülkemizde, 
maalesef bu konuya yeterince önem verilmemektedir. 
  

a) Fırın Gövdesi 
 

Tablo 7. Fırın gövdesi ölçüm elemanları 
 

 Isı Denliliği  Kısmı Ölçüm Kısmı Birim 
Giren Yakıt yanma ısısı Yakıtın tüketimi m3

Isı  Yakıtın  basıncı mmHg 
 Çeliğin ısıl içeriği Çeliğin ağırlığı x 1 kg 

  Çeliğin sıcaklığı oC 
Çıkan Eksoz gazı ısı kaybı Eksoz gaz sıcaklığı oC 

Isı  Eksoz gaz O2 yoğunluğu % 
 Fırın duvarından yayılan ısı Fırın duvarı ve boru yüzey sıcaklığı oC 
  Fırın duvarı ve boru yüzey alanı  x 2 m2

 Diğer ısı kayıpları   
 
b) Hava Ön Isıtıcı (Brülörde Değişim Yapılacak) 
 

Tablo 8. Hava ön ısıtıcısı ölçüm elemanları 
 

 Isı Denkliliği Kısmı Ölçüm Kısmı Birim 

 
Giren Isı 

Eksoz gazının duyulur ısısı 
(Hava ön ısıtıcıya girişte) 

Eksoz gaz sıcaklığı oC 

  Eksoz gazı O2 yoğunluğu % 
 Hava ön ısıtıcıda duyulur ısı Ön ısıtıcıda hava sıcaklığı oC 

Çıkan Isı Eksoz gazı duyulur ısısı (Hava 
ön ısıtıcıdan çıkış) 

Eksoz gaz sıcaklığı oC 

 Diğer ısı kayıpları   
 

Notlar: 1) İlk önce çeliğin ağırlığı ölçülmelidir (Fırına yerleştirilmeden önce). 
2) Fırın duvarı ve boru yüzey alanlarının gerçek ölçümleri hesaplanmalıdır.  

 
7.2.5.1. Ölçüm Noktaları Tablosu 
 

Tablo 9. Ölçüm noktaları 
 

 Isı Denge Kısmı Ölçüm Kısmı Birim 
Giren Isı Yakıt yanma ısısı Yakıtın basıncı 1 

  Yakıt tüketimi 2 
 Çeliğin ısıl içeriği Çeliğin sıcaklığı 1 3 
  Çeliğin sıcaklığı 2 4 
  Eksoz gaz sıcaklığı Hava ön ısıtıcı çıkışında 1 13 
 Eksoz gazı ısıl kaybı Eksoz gaz sıcaklığı Hava ön ısıtıcı çıkışında 2 14 
  Eksoz gazı O2 yoğunluğu 1 15 
Çıkan Isı  Eksoz gazı O2 yoğunluğu 2 16 

  
Fırın duvarından ısı yayılımı 

Fırın ön duvar sıcaklığı 
Boru yüzey sıcaklığı 1 ve 2 
Ocak sıcaklığı 

5,6,7,8,9 
10,11 

12 
Standart sıcaklık Oda sıcaklığı (hava sıcaklığı) 17 
Fırın yanma kontrol sıcaklığı Fırın içi sıcaklığı 18 
 
 
Hava ön ısıtıcı verimi 

Eksoz gaz sıcaklığı  Hava ön ısıtıcı girişinde 1 
Eksoz gaz sıcaklığı Hava ön ısıtıcı girişinde 2 
Eksoz gaz sıcaklığı Hava ön ısıtıcı çıkışında 1 
Eksoz gaz sıcaklığı Hava ön ısıtıcı çıkışında 2 
 

19 
 

20 
 

21,22 
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7.2.5.2. Gerekli Ölçüm Aletleri 
 
Tablo 10. Ölçüm aletleri 
 

 
Sıra 
No 

 
Ölçüm Kısmı 
 
 

 
Ölçüm Aletleri 

 
Açıklama 

1 Yakıt temin basıncı Bourdon-tube gösterge basıncı Görsel 
2 Yakıt tüketimi Gaz metre CNN-15 Görsel 
3 Çelik sıcaklığı 1 Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch01 
4 Çelik sıcaklığı 2 Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch02 
5 Fırın ön duvar sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch03 
6 Fırın arka duvar sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch04 
7 Fırın sağ duvar sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch05 
8 Fırın sol duvar sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch06 
9 Fırın üst duvar sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch07 
10 Fırın yüzey sıcaklığı 1 Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch08 
11 Fırın yüzey sıcaklığı 2 Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch09 
12 Ocak sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch10 
13 Eksoz gaz sıcaklığı 

Hava ön ısıtıcı çıkışında 1 
Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch11 

14 Eksoz gaz sıcaklığı 
Hava ön ısıtıcı çıkışında 2 

Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch12 

15 Eksoz gazı O2 yoğunluğu 1 Taşınabilir oksijen metre 
XPO-318 

Görsel 

16 Eksoz gazı O2 yoğunluğu 2 Taşınabilir oksijen metre 
XPO-318 

Görsel 

17 Oda sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch13 
18 Ocak sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       μR-180 ch14 
19 Eksoz gaz sıcaklığı 

Hava ön ısıtıcı girişinde 1 
 Ölçülmeden 

20 Hava sıcaklığı 
Hava ön ısıtıcı girişinde 2 

 Ölçülmeden 

21 Hava sıcaklığı 
Hava ön ısıtıcı çıkışında 1 

 Ölçülmeden 

22 Hava sıcaklığı 
Hava ön ısıtıcı çıkışında 2 
 

 Ölçülmeden 

 
 
7.2.5.3. Ölçme Yöntemi 
 
• Ateşleme işlemi yapılmadan hemen önce her bir ölçü değeri sıfır başlangıç değerine 

ayarlanmalıdır. 
 
• Ateşlemenin başlangıcından itibaren ölçüm bilgi formuna her 15 dakikada bilgiler kaydedilmeli ve 

kayıt 3 saat sürdürülmelidir. 
 
 
7.2.6. Ölçme Formunun  Hazırlanması 
 
Ön görülen standart, norm veya kurala göre, ölçüm süreleri belirlendikten sonra, ilgili donanıma ait 
ölçüm tablosu oluşturulur. Tablo 11’de örnek bir ölçüm formu düzenlenmiştir. Bu yapılacak olan 
uygulamaya göre farklılık göstermekle birlikte, burada sunulan örnek diğer amaçlar için kullanılabilir. 
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7.2.7. Hesaplarda Kullanılacak Kabuller 
 
Isı denkliliği hesapları yapılırken, bazı kabullerin yapılması kaçınılmazdır. Ancak, hesapların mümkün 
olduğunca, ölçümlere dayandırılması istenir. Aşağıda, bu çalışmada yapılan bazı kabuller 
listelenmiştir:  
 
H1 : Yakıtın alt ısıl değeri                     41660 kJ/ Nm3      (9950 kcal/ Nm3) 
W1 : Çeliğin ağırlığı                             250  kg 
C : Çeliğin 50 oC veya altında ortalama özgül ısısı    0.46  kJ/ kg 0C  (0.11 kcal/ kg oC) 
God : Teorik kuru eksoz gaz miktarı     10  Nm3/ Nm3 gaz 
Ao : Teorik hava miktarı                     11  Nm3/ Nm3 gaz 
A1 : Fırının ön yüzey duvarının alanı     2.67  m2 

A2 : Fırının arka yüzey duvarının alanı     2.67 m2 

A3 : Fırının sağ yüzey duvarının alanı    3.27  m2 

A4 : Fırının sol yüzey duvarının alanı     3.27  m2 

A5 : Fırının üst duvarının yüzey alanı     2.63  m2 

A6 : Boru yüzey alanı     0.27  m2 

A7 : Fırın ocağının yüzey alanı    1.59  m2

θ : Isı dengesi için gerekli zaman    3  h 
S : Ocak yüzey katsayısı     4.5 
C : Ocak ısı iletim katsayısı    1.043 W/m oC (0.897 kcal/moCh) 
D : Fırın iç duvarlar arası mesafe    1.03  m 
d : Boru çapı      0.15  m 
e : Fırın duvarı radyan oranı    0.8  
 
 
7.2.8. Hesap Yöntemi ve Ölçüm Değerlerinin Düzenlenmesi 
 
Hesapların yapılmasında, aşağıda verildiği gibi, tabloların (Tablo 12-17) önerilmektedir. 
 
a) Giren Isı 
 
Tablo 12. Yakıtın yanma ısısı (Qg) 
 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısmı Hesap Sonucu 
Yakıt  basıncı  Pg mmHg (bar)     
Yakıt sıcaklığı Tg

oC     
Yakıt tüketimi Vg  

m3
  Düzeltme 

sonucu yakıt 
tüketimi  Vgn

 
Nm3

  Yakıtın alt ısıl 
değeri H1

   kJ/Nm3   

    Yakıt yanma 
ısısı Qg

kJ 

Yakıtın yanma ısısı  Qg kJ 
 
Yakıtın yanma ısısı, aşağıdaki bağıntılardan hesaplanabilir: 
 

1gng xHV=Q   (1) 
 

)T + (273 x 10332
273 x )P + (10332 x V

V
g

gg
gn =   (2) 

Burada: 
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Qg : Yakıt yanma ısısı                                  (kJ) veya (kcal) 
Vgn : 1 atm ve  0o C’ de yakıt tüketimi     (Nm3) 
Pg : Yakıt temin basıncı (Ortalama ölçüm basınçları)          (mmHg) veya (bar)  
Tg : Yakıt sıcaklığı (Standart sıcaklık)    (oC)  
Vg : Yakıt tüketimi (Ölçüm sonundaki manometre değeri)   (m3) 
H1 : Yakıt net ısıl değeridir.                         (kJ/ Nm3) veya (kcal/ Nm3) 
 
b) Çıkan Isı 
 
Tablo 13. Çeliğin ısıl içeriği (Q1) 
 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısmı Hesap Sonucu 
Standart 

sıcaklık Ts

oC     

Son sıcaklık 
T1

oC     

  Çelik ağırlığı W1 kg   
  Çeliğin 50oC’ den son 

sıcaklığa ısıl içeriği        
q1

kJ/kg 
 

(Ek 1) 

  

  Çeliğin standart sıcaklıktan 
50oC’ ye ısıl içeriği  q2

kJ/kg   

  Çeliğin 50oC veya altında 
ortalama ısıl içeriği        C 

kJ/kgoC 
 

  

   Çeliğin ısıl 
içeriği  Q1

kJ 

Çeliğin ısıl içeriği Q1  kJ 
 
Çeliğin ısıl içeriği, Eş. (3) ve (4)’ den hesaplanabilir: 
 

1211 Wx)q+q(=Q   (3) 

Cx)T-50(=q s2   (4) 
 

Burada; 
 

Q1 : Çeliğin ısıl içeriği        (kJ) veya (kcal) 
q1 : Çeliğin 50oC’ den son sıcaklık T1 kadar ısıl içeriği    (kJ/kg) veya (kcal/ kg) 
q2 : Çeliğin standart sıcaklığı (Ts’den  50oC’ye ısıl içeriği)   (kJ/kg) veya (kcal/ kg) 
W1 : Çeliğin ağırlığı                       (kg) 
Ts : Standart sıcaklık        (oC) 
T1 : Çeliğin son sıcaklığı        (oC) 
C : Çeliğin 50oC veya altında ortalama özgül ısısıdır.       (kJ/ kg oC) veya(kcal/ kg oC) 
 
Tablo 14. Eksoz gazıyla ısı kaybı (Q2) 

 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısım Hesap Sonucu 
Teorik kuru eksoz gaz 

miktarı  God

Nm3/ Nm3 

 
 

Teorik hava miktarı    Ao Nm3/ Nm3

 

Düzeltme sonucu yakıt 
tüketimi Vgn

 
Nm3

  Toplam nemli 
eksoz gaz miktarı 

V1

Nm3

Eksoz gazı O2 yoğunluğu  
O2

 
% 

  Eksoz gazı 
ortalama özgül 

ısısı Cp

kJ/Nm3 oC 

Sıcaklık farkı T2
oC   Eksozdan ısı 

kaybı  Qg

kJ 

Eksoz gazı ısı kaybı    Q2 kJ 



  ________________________________________  209 _______
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

Eksoz gazıyla ısı kaybı, (5), (6), (7) ve (8) no’lu bağıntılar kullanılarak bulunabilir. 
 

              )
V
miktarı O

(   + )C x 
V
miktarı N

(               

+)
V
miktarı OH

( + )C x 
V
miktarı CO

(=C        

2

2
N

2

2

2

2
CO

2

2
p

2

2

2

2

O

OH

20

2od

2gn1

C x 

C x 

)O - (21 x A
O x G

+1=m         

 x VV=V          

 

Burada; 
 
Q2 : Eksoz gazından ısı kaybı    (kJ) veya (kcal) 
V1 : Toplam ıslak eksoz gaz miktarı    (Nm3) 
Cp : Islak eksoz gazı ortalama özgül ısısı         (kJ/Nm3 oC) veya (kcal/Nm3 0C) 
T2 : Ortalama eksoz gaz sıcaklığı ve standart sıcaklık (oC) 
   arasındaki fark  
Vgn : Düzeltme sonucu yakıt tüketimi    (Nm3) 

 

(5)
 
 
(6)
 
 
 
(7)
 
 
 
(8)

V2 : Toplam ıslak eksoz gaz miktarı    (Nm3/Nm3 gaz) 
 m : Fazla hava katsayısı     birimsiz 
God : Teorik kuru eksoz gaz miktarı               (Nm3/Nm3 gaz)  
Ao : Teorik hava miktarı       (Nm3/Nm3gaz)  
O2 : Eksoz gazında ortalama O2 konsantrasyonudur.  (%) 
 
Tablo 15. Eksoz gazıyla ısı kaybının hesaplanmasında kullanılan bileşenlerin yüzdesel olarak 
Dağılımı (Ek 2 ve 3’  den bulunur) 
 

  
Bileşen Miktarı 

Nm3/ Nm3 

 

 
 
Oran 

 
Sabit Basınçta Özgül Isı 

kJ/ Nm3 oC 

 
Ortalama Özgül Isı  

kJ/ Nm3 oC 

CO2 
 

    

H2O  
 

   

N2  
 

   

O2  
 

   

 
 

Toplam 

 
V2

 
1.000

  
Cp

 
c) Fırın Duvarından Isı Yayılımı (Q3)  
 
Fırın duvarından ısı yayılımı (kaybolan ısı miktarı), aşağıdaki bağıntılar kullanılarak hesaplanır ve 
sonuçlar Tablo 16’ ya yazılır.  
 

Q3 = q3 + q4 + q5 + q6 + q7 + q8 + q9(9) 
 

q 3∼8 = ( hc 1∼6 + hr 1∼6 ) x ( T3∼8 – Ts ) x A1∼6  x θ(10) 
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hc1∼4= 2.2 x 4 s63 TT −− (11) 
 

hc 5 = 2.8 x 4
s7 TT − (12) 

 

hc 6 = 2.2 x 4
s8

d
TT −

(13) 

 

( )s8-3

4
s

4
8-3

61 TT
e x 

100
T

100
T x 88.4hr

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=− (14) 

 

q 9  = S x C x 
D

TT s9 −
 x A7 x θ (15) 

 
Burada; 
 
Q3 : Fırın  duvarından ısı yayılımı    (kJ) veya (kcal) 
q3-6 : Fırının ön, arka, sağ, sol duvarından ısı yayılımı  (kJ) veya (kcal)                          
q7 : Fırın üst duvarından olan ısı yayılımı   (kJ) veya (kcal) 
q8 : Boru yüzeyinden olan ısı yayılımı   (kJ) veya (kcal) 
q9 : Fırın ocağından olan ısı yayılımı                (kJ) veya (kcal) 
hc1-4 : Fırının ön, arka, sağ, sol duvarından olan ısı taşınım katsayısı  
         (W/m2 oC) veya (kcal/m2 oC h) 
hc5 : Fırının üst duvarındaki ısı taşınım katsayısı  (W/m2.oC) veya (kcal/m2 oC h) 
hc6 : Boru yüzeydeki ısı taşınım katsayısı   (W/m2 oC) veya (kcal/m2 oC h) 
hr1-4 : Fırının ön, arka, sağ, sol duvarından olan ısı ışınım katsayısı 
         (W/m2 oC) veya (kcal/m2 oC h) 
hr5 : Fırının üst duvarındaki ısı ışınım katsayısı  (W/m2 oC) veya (kcal/m2 oC h) 
hr6 : Boru yüzeyindeki ısı ışınım katsayısı    (W/m2 oC) veya (kcal/m2 oC h) 
Ts : Standart sıcaklık + 273     (K) 
T3-6 : Fırının ön, arka, sağ, sol duvar yüzeylerindeki ortalama sıcaklıklar + 273 
         (K) 
T7 : Fırının üst duvar yüzeylerindeki ort. sıcaklık + 273 (K) 
 T8 : Boru yüzeyindeki ortalama sıcaklık + 273   (K) 
T9 : Fırın ocağındaki ortalama sıcaklık   (oC) 
A1-4 : Fırının ön, arka, sağ, sol duvarının yüzey alanı   (m2) 
A5 : Fırın üst duvarının yüzey alanı      (m2) 
A6 : Boru yüzey alanı       (m2) 
A7 : Fırın ocağının yüzey alanı    (m2) 
θ : Isı dengesi için gerekli zaman    (h) 
S : Ocak yüzey katsayısı     
C : Ocak ısı iletim katsayısı                 (W/m2 oC) veya (kcal/m oC h) 
D : Fırın iç duvarları arası mesafe    (m) 
d : Boru çapı      (m) 
e : Fırın duvarı radyan oranıdır.  
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Tablo 16. Fırın duvarından kaybolan ısının bulunmasında kullanılan tablo 
 

 
Ölçüm Kısmı 

 
 

 
Sabit Kısmı 

 

 
Hesap Sonucu 

Standart 
Sıcaklık+273         

Ts 
 

 
K 

  

 
Isı denge süresi 

 

 
h 

  

Fırın duvarında 
ortalama sıcaklık + 

273 
Ön      T3

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc1 

Isı ışınım katsayısı  
hr1

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
Ön  q3

 
kJ 

Fırın duvarında 
ortalama sıcaklık + 

273 
Arka     T4

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc2 

Isı ışınım katsayısı 
hr2

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
Arka  q4

 
kJ 

Fırın duvarında 
ortalama sıcaklık + 

273 
Sağ      T5

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc3 

Isı ışınım katsayısı 
hr3

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
Sağ  q5

 
kJ 

Fırın duvarında 
ortalama sıcaklık + 

273 
Sol      T6

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc4 

Isı ışınım katsayısı 
hr4

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
Sol  q6

 
kJ 

Fırın duvarında 
ortalama sıcaklık + 

273 
Üst     T7

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc5 

Isı ışınım katsayısı 
hr5

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
Üst  q7

 
kJ 

Boru yüzeyinde 
ortalama sıcaklık + 

273 
T8

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc6 

Isı ışınım katsayısı 
hr6

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Boru 
yüzeyinden ısı 

yayılımı 
q8

 
kJ 

Ortalama ocak 
sıcaklığı 

T9

 

oC 
Ocak şekil faktörü   

S 
Ocak ısı iletim 
katsayısı    C 

İç duvar genişliği 

 
 

 W/m2 oC 
 

m 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
q9

 
kJ 

 
 

Fırın duvarından ısı yayılımı   Q3 
 
 
 

 
 

kJ 

 
d) Diğer Isı Kayıpları (Q4) 
 
Bu değeri hesaplamak mümkün değildir. Giren toplam ısı miktarından, 1, 2 ve 3 indisli çıkan ısıları 
çıkararak bulunabilir. Bulunan sonuçlar, Tablo 17’ de gösterilerek, bir bakıma  bunların toplam ısı 
miktarı içindeki yüzdeleri de bulunabilir. Bu bilgi, sonuçların değerlendirilmesinde, özellikle  enerji 
tasarrufu olanaklarının belirlenmesinde kullanılır. 

Q4 = Qg – ( Q1 + Q2 + Q3 ) [kJ] veya [kcal] (16) 
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Tablo 17. Isı denkliliği genel sonuçları 
 

Giren Isı  Çıkan Isı 
Kısım Isı Miktarı % Kısım Isı Miktarı % 

Yakıt yanma ısısı Qg  
kJ 

 Çeliğin ısıl içeriği 
Q1

kJ  

   Eksoz gazından ısı kaybı 
Q2

 
kJ 

 

   Kazan duvarından ısı yayılımı 
Q3

 
kJ 

 

   Diğer kayıplar 
Q4

kJ  

 
Toplam 

 
kJ 

  
Toplam 

 
kJ 

 

 
Fırının yüzde olarak ısıl verimi; 
 

100x
Q
Q

=η
g

1   (17) 

 

ve yakıt tüketim oranı (YTO); 
 

1

g

W
Q

=YTÖ  [kJ/kg] veya [kcal/kg] (18) 
 

bağıntılarından hesaplanabilir. 
 
 
7.2.9. Sankey Diyagramının Çizilmesi 
 
Sankey diyagramı ya da enerji akış diyagramı, ısı denkliliğindeki bileşenlerin ilk bakışta dağılımının 
görülmesi için yararlıdır. Özellikle, üst yönetime sunulan raporlarda bunun kullanılması ilgi çekici 
olabilir. 
 
 
7.2.10. Sonuçların Değerlendirilmesi 
 
Tablo 17’ de gösterilen değerler baz alınarak, giren ve çıkan ısıların  dağılımı değerlendirilir. Ayrıca, 
kaybolan ısı miktarı ve bunları düşürme yolları tartışılır. Bunun yanı sıra, fırının verimi ve yakıt tüketim 
oranı da değerlendirilerek, diğer fırınlar ile kıyaslaması yapılabilir. 
 
 
 
 
8. ÖRNEK ISI DENKLİĞİ HESABI 
 
Isı denkliği metodolojisinin uygulanması basit bir işlem gibi gözükse de, gerçek değerlerle uygulanmak 
istendiğinde zaman zaman bazı sorunlar ile karşılaşılabilir. Isı denkliği metodolojisinin doğru 
uygulanması kadar, bu metodolojinin uygulayıcısının deneyimli olması da oldukça önemlidir. 
Uygulamanın nasıl yapıldığı konusunda bir fikir edinebilmek ve eldeki verilerin nasıl değerlendirildiğini 
görebilmek için, aşağıda, ısı denkliği metodolojisinde verilen prosedür uygulanarak örnek bir ısı 
denkliği hesabı yapılacaktır. Tablo 18’ de verilen ölçüm sonuçları, yazarlardan biri olan Hepbasli’ nin 
JICA (Japan International Cooperation Agency; Uluslararası Japon İşbirliği Acentası) tarafından 
verilen “Enerji Tasarrufu ve Yönetimi” kursu çerçevesinde, SAIBU GAS [21] firmasında yapılan gerçek 
ölçümlere dayanmaktadır. Fırınlar, sanayide yaygın olarak kullanılmakta olup, bu konuda detaylı bilgi 
[22] no’lu kaynaktan elde edinilebilir. 
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8.1. Giren Isı 
 

Yakıtın Yanma Isısı  (Qg)  
 

Eş. (1) ve (2)’ den aşağıdaki şekilde bulunabilir (Tablo 18): 
 

Qg =  Vgn x H1 
 

Vgn = Vg  x  (10332 + Pg)  x  273 
            10332  x ( 273 + Tg ) 

 
Qg    =     21.63 x ( 10332 +194.4) x 273    x    41660 
                      10332 x ( 273 +  12.7) 

 
=   21.060   x   41660 =  877360 kJ = 209547  kcal  
 

Tablo 18. Yakıtın yanma ısısı sonuçları  
Ölçüm Kısmı Sabit Kısmı Hesap Sonucu 

Yakıt  basıncı  Pg 194.4 
mmHg 

    

Yakıt sıcaklığı Tg 12.7 oC 
 

    

 
Yakıt tüketimi Vg

 
21.63 m3

  Düzeltme 
sonucu yakıt 
tüketimi  Vgn

21.06  Nm3

  Yakıtın alt ısıl 
değeri H1

41660 kJ/Nm3   

    Yakıt yanma 
ısısı Qg

877360 kJ 

Yakıtın yanma ısısı  Qg 877360 kJ 
 
8.2. Çıkan Isı 
 
a) Çeliğin Isıl İçeriği  (Q1) 
 

Çeliğin ısıl içeriği, Eş. (3) ve (4)’den aşağıdaki şekilde elde edilir (Tablo 19). 
 

Q1 = ( q1 + q2 ) x W1
q2  =  ( 50 – Ts ) x C 
     = ( 50 - 12.7 ) x 0.46  =  17.2 kJ/ kg   = 4.1 kcal/ kg 
Q1 = ( 435.9 + 17.2 )  x  250  =   113275  kJ  = 27050  kcal 
 

Tablo 19. Çeliğin ısıl içeriği sonuçları   
 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısmı Hesap Sonucu 
Standart sıcaklık t1 12.7 oC     

Son sıcaklık T1 725.2 oC     
  Çelik ağırlığı W1 250 kg   
  Çeliğin 50oC’ den 

son sıcaklığa ısıl 
içeriği q1

 435.9 kJ/kg 
(Ek 1) 

  

  Çeliğin standart 
sıcaklıktan 50oC’ ye 

ısıl içeriği  q2

 
17.2 kJ/kg 

  

  Çeliğin 50oC veya 
altında ortalama ısıl 

içeriği        C 

 
0.46 kJ/kg oC

  

   Çeliğin ısıl içeriği  
Q1

113275  kJ 

Çeliğin ısıl içeriği Q1 113275 kJ 
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b) Eksoz Gazından Isı Kaybı    (Q2)  
 
Eksoz gazıyla oluşan ısı kaybı, Eş. (5-7) kullanılarak, aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Burada, eksoz 
(baca) gazlarının sabit basınçtaki özgül ısısı, Tablo 20’ de ve eksoz gazıyla oluşan ısı kaybı, Tablo 21’ 
de verilmiştir. 
 
Q2 = V1 x Cp x T2
 
V1 = Vgn  x V2                       
                         
                   God x O2 
m = 1 +  
                A0 x (21 - O2) 
 
    = 1 +     10 x 6.2   
                 1 x (21 -  6.2 ) 
            
    =1.38 
 
Tablo 20. Eksoz gazları sabit basınçta özgül ısısının bulunması (Ek 2 ve 3’ den bulunur) 
 

Bileşen 
adı 

Bileşen Miktarı 
Nm3/ Nm3 (Ek 2) 

Oran Sabit Basınçta Özgül Isı 
kJ/ Nm3 oC (Ek 3) 

Ortalama Özgül Isı 
 kJ/ Nm3 oC 

CO2 1.20 0.074 2.022 0.150 
H2O 2.2 0.136 1.524 0.207 
N2 11.9 0.735 1.336 0.982 
O2 0.88 0.055 1.403 0.077 

Toplam V2 =   16.88 1.000  Cp =      1.416 
 
V1 = Vgn x V2
     =  21.06 x  16.20                       
     =  341.2     Nm3 

 

T2 = Eksoz gazı sıcaklığı  - Ts
     = 523.6   -  12.7 
     = 510.9   oC 
 
Q2 = V1 x Cp x T2 
     =  341.2  x  1.416  x  510.9 
     =  246835 kJ = 58920 kcal 
 
Tablo 21. Eksoz gazı kaybıyla oluşan ısı kaybı değerleri 
 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısım Hesap Sonucu 
  Teorik kuru 

eksoz gazı 
miktarı  God

10  
Nm3/ Nm3

  

  Teorik hava 
miktarı    Ao

11 Nm3/ Nm3   

Düzeltme sonucu 
yakıt tüketimi Vgn

21.06 Nm3   Toplam nemli eksoz 
gaz miktarı V1

341.2  
Nm3

Eksoz gazı O2 
yoğunluğu    O2

% 6.2    Eksoz gazı ortalama 
özgül ısısı Cp

1.416 
kJ/Nm3 oC

Sıcaklık farkı T2 510.9 oC   Eksoz gazından ısı 
kaybı  Qg

246835 kJ

Eksoz gazı ısı kaybı    Q2 246835 kJ 
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b) Ocak Duvarından Isı Yayınımı (Q3 ) 
 
Ocak duvarlarından kaybolan ısının miktarı, Eş. (9)-(15)  kullanılarak, aşağıdaki gibi hesaplanmış ve 
bulunan sonuçlar. Tablo 22’ de gösterilmiştir. 
 
hc ... Isı Taşınım Katsayısı  (W/ m2 oC) 
         
hc1 ... Ön                                              hc2 ... Arka  
hc1 = 2.2 x 4 s3 TT −      hc2 = 2.56 x 4 s4 TT −   

      = 2.2 x 4 7.2851.303 −                 = 2.56 x 4 7.2854.327 −   
      = 4.50 kcal/ m2 oC h = 5.23 W/ m2 oC       = 5.6 kcal/ m2 oC h = 6.51 W/ m2 oC 
 
hc3 ... Sağ                                            hc4 ... Sol  
hc3 = 2.2 x 4 s5 TT −                hc4 = 2.2 x 4 s6 TT −  

      = 2.2 x  4 7.2853.293 −                                = 2.2 x 4 7.2852.291 −  
      = 3.65 kcal/ m2 oC h = 4.24 W/ m2 oC       = 3.37 kcal/ m2 oC h = 3.92 W/ m2 oC 
 
hc5 ... Üst                                             hc6 ... Yüzey 

hc5 = 2.2 x 4 s7 TT −                        hc6 =2.2 x 4
s8

d
TT −

 

         = 2.2 x 4 7.2854.295 −                = 2.2 x 4

15.0
7.285690 −

                                                                   

      = 4.94 kcal/ m2 oC h = 5.75 W/ m2 oC           = 15.85 kcal/ m2 oC h = 18.43 W/ m2 oC                                   
                                                                                         
hr … Isı Işınım Katsayısı  ( W/ m2 oC ) 
 
hr …Ön 

hr1 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s3

4
s

4
3

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

     = 4.88 x 
7.2871.303

0.8 x 
100

7.285
100

1.303 44

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

   = 4.88  x  17.4 x  0.046 
   = 3.96 kcal/ m2 oC h = 4.61W/ m2 oC 

 
hr …Arka 

hr2 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s4

4
s

4
4

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

     = 4.88  x 
7.2854.327

0.8 x 
100

7.285
100

4.327 44

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

   

   = 4.88 x 48.27 x 0.019 
     = 4.52 kcal/ m2 oC h = 5.26 W/ m2 oC 
 
hr …Sağ 
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hr3 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s5

4
s

4
5

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

     = 4.88  x  
7.2853.293

0.8 x 
100

7.285
100

3.293 44

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

   = 4.88 x 7.377 x 0.105 
     = 3.79 kcal/ m2 oC h = 4.41 W/ m2 oC 
 
hr …Sol 

hr4 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s6

4
s

4
6

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

     = 4.88 x 
7.2852.291

0.8 x 
100

7.285
100

2.291 44

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

      

   = 4.88 x 5.28 x 0.145 
     = 3.75 kcal/ m2 oC h = 4.36 W/ m2 oC 
 

hr …Üst 

hr5 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s7

4
s

4
7

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

     = 4.88  x 
7.2854.295

0.8 x 
100

7.285
100

4.295 44
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⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
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⎜
⎝
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     = 4.88 x 9.52 x 0.082 
     = 3.81 kcal/ m2 oC h = 4.43 W/ m2 oC 
 

hr …Boru yüzeyi 

hr6 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s8

4
s

4
8

−⎪⎭

⎪
⎬
⎫
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⎨
⎧

⎟
⎠
⎞
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⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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     = 4.88  x  
7.285690

0.8 x 
100

7.285
100
690 44

−⎪⎭

⎪
⎬
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⎪
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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   = 4.88 x 2200 x 0.0020 
   = 21.24 kcal/ m2 oC h = 24.7 W/ m2 oC 
 

q 3  …  Ön 
q 3 = ( hc1 + hr1 ) x ( T3 – Ts ) x  A1  x  θ 

   = (4.5 + 3.96 ) x ( 303.1 – 285.7) x  2.67 x 3 
   = 8.46 x 17.4 x  2.67 x 3  = 1179.1 kcal = 4936.7 kJ 

 
q 4 …  Arka 
q 4 = ( hc2 + hr2 ) x ( T4 – Ts ) x  A2  x  θ 

   = ( 5.6 + 4.52) x ( 327.4 – 285.7) x  2.67 x 3 
     = 10.12 x 41.7 x  2.67 x 3  = 3380.3 kcal = 14152.7 kJ 
 
q 5  …  Sağ 
q 5 = ( hc3 + hr3 ) x ( T5 – Ts ) x  A3  x  θ 
     = (3.65 + 3.79) x ( 293.3 – 285.7) x  3.27 x 3 
     = 7.44 x 7.6 x  3.27 x 3  = 554.70 kcal = 2322.4 kJ 
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q 6  …  Sol 
q 6 = ( hc4 + hr4 ) x ( T6 – Ts ) x  A4  x  θ 
     = (3.37 + 3.75) x (291.2 – 285.7) x  3.27 x 3 

   = 7.12 x 5.5 x  3.27 x 3 = 384.2 kcal = 1608.6 kJ 
 
q 7  …  Üst 
q 7 = ( hc5 + hr5 ) x ( T7 – Ts ) x  A5  x  θ 
     = ( 4.94 + 3.81) x ( 295.4 – 285.7 ) x  2.63 x 3 
     = 8.75 x 9.7 x  2.63 x 3  = 669.7 kcal = 2803.9 kJ 
 
q 8  … Boru yüzeyi  
q 8 = ( hc6 + hr6 ) x ( T8 – Ts ) x  A6  x  θ 
     = ( 15.85 + 21.24 ) x ( 690 – 285.7 ) x  0.27 x 3 
     = 37.09 x 404.3 x  0.27 x 3 = 12146.3 kcal = 50854.4 kJ 
 
q 9  … Fırın ocağı 

q 9 = S x C x 
D

TT s9 −
 x A7 x θ 

   = 4.5 x 0.897 x (
03.1

)7.127.224( −
 ) x 1.59 x 3 

   = 4.5 x 0.897 x 205.82 x 4.77  = 3962.9 kcal = 16592 kJ 
 
Tablo 22. Ocak duvarlarından kaybolan ısı miktarının hesaplama tablosu 

 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısmı 
 

Hesap Sonucu 

Standart Sıcaklık+273    
Ts

285.7
K 

  

Isı denge süresi 3 h   
Fırın duvarında ortalama 

sıcaklık + 273 
Ön      T3

 
303.1

K 

Isı taşınım katsayısı   hc1 
Isı ışınım katsayısı   hr1

5.23 
W/ m2 oC 

4.61 
W/ m2 o0C 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Ön  q3

 
 4936.7 

kJ 

Fırın duvarında ortalama 
sıcaklık + 273 

Arka     T4

3 
27.4K 

Isı taşınım katsayısı   hc2 
Isı ışınım katsayısı  hr2

6.51  
W/ m2 oC 

5.26  
W/ m2 oC 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Arka  q4

 
14152.7 

kJ 

Fırın duvarında ortalama 
sıcaklık + 273 

Sağ      T5

 
293.3

K 

Isı taşınım katsayısı   hc3 
Isı ışınım katsayısı  hr3

4.24  
W/ m2 oC 

4.41  
W/ m2 oC 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Sağ  q5

 
2322.4 kJ 

Fırın duvarında ortalama 
sıcaklık + 273 

Sol      T6

 
291.2

K 

Isı taşınım katsayısı   hc4 
Isı ışınım katsayısı  hr4

3.92  
W/ m2 oC 

4.36 
W/ m2 oC 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Sol  q6

 
1608.6 kJ 

Fırın duvarında ortalama 
sıcaklık + 273 

Üst     T7

 
295.4

K 

Isı taşınım katsayısı   hc5 
Isı ışınım katsayısı hr5

5.75  
W/ m2 oC 

4.43 
W/ m2 oC 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Üst  q7

 
2803.9 kJ 

Boru yüzeyinde ortalama 
sıcaklık + 273 

T8

 
690 K 

Isı taşınım katsayısı   hc6 
Isı ışınım katsayısı hr6

18.43  
W/ m2 oC 

24.7 
W/ m2 oC 

Boru yüzeyinden 
ısı yayılımı 

q8

 
50854.4 kJ

Ortalama ocak sıcaklığı 
T9

 
 

224.7o

C 

Ocak şekil faktörü       S 
Ocak ısı iletim katsayısı   

C 
İç duvar genişliği 

4.5 
1.043    

W/ m2 oC 
1.03 m 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

q9

 
 

16592  
kJ 

Fırın duvarından ısı yayılımı   Q3 93270 kJ 
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c) Isı Denkliliği Sonuç Tablosu 
 
Daha önceki bölümlerde bulunan değerler, Tablo 23’ de verilmiştir. Burada, her bir kısmın yüzdeleri de 
belirtilmiştir. 
 

Tablo 23. Isı denkliliği sonuç tablosu  
 

Giren Isı Çıkan Isı 
Kısım Isı Miktarı % Kısım Isı Miktarı % 

Yakıt yanma ısısı   
Qg

 
877 360 kJ 

 
100 

Çeliğin ısıl içeriği
Q1

 
113 275 kJ 

 
13 

   Eksoz gazından 
ısı kaybı 

Q2

 
246 835 kJ 

 
28 

   Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Q3

 
93 270 kJ 

 
11 

   Diğer kayıplar 
Q4

423 980 kJ 48 

 
Toplam 

 
877 360 kJ  

 
100 

 
Toplam 

 

 
877 360 kJ 

 
100 

 
Fırının ısıl verimi  :  

η = 
g

1

Q
Q

 x 100 =    % 13   

Yakıt tüketim oranı : 

 
1

g

W
Q

 = 3509.4
250

877360
=     kJ / kg 

olarak hesaplanır. 
 
 
8.3. Hesaplama Sonuçlarının  Değerlendirilmesi ve Öneriler 
 
Tablo 23’ de, bir fırın bacasında ölçülmüş olan ve yanlış hava-yakıt ayarlaması sonucu oldukça 
yüksek bir değerdeki baca gazında oksijen miktarına göre kayıplar verilmektedir. Yapmış olduğumuz 
örnek ısı denkliği uygulamasında görüldüğü üzere, diğer ısı kayıpları (fırın gövdesinde biriken ısı, fırın 
açıklıklarından ısı kaybı vb.) % 48, eksoz gazından ısı kaybı % 28 ve  fırın duvarından ısı yayılımı % 
11 oranında gerçekleşmektedir.  
 
Diğer ısı kayıplarının büyük olmasının nedeni, fırın yalıtımının iyi yapılmamış olması ve fırın iç 
sıcaklığının 800 oC de kalma süresinin yeterli olmamasıdır. Eksoz gazından ısı kaybı ise, hava 
oranının yüksek olması ile açıklanabilir. Bu kayıpları azaltabilmek için, mevcut yalıtım iyileştirilmeli ve 
yalıtım malzemesi olarak da, seramik elyaflı yalıtım malzemesi kullanılmalıdır. Bununla birlikte, yapılan 
hesaplamalarda 1.38 olarak alınan hava fazlalık katsayısı, daha düşük bir değer alınabilir. Ayrıca, 
yanma havasının ön ısıtılması ve bunun için atık gazların kullanılması da, fırın veriminin arttırılması 
için yapılabilecek olan çalışmalardır. 
 
Fırına ait Sankey diyagramı Şekil 3’te gösterilmiştir. Fırında hiçbir değişiklik yapılmadığı için, diğer 
faktörlere ait enerji kayıpları aynı kalmış, sadece kuru baca gazı nedeniyle olan kayıpta bir değişme 
olmuştur. Havanın en uygun değere getirilmesi ile kuru baca gazı kaybı daha düşük bir değere 
düşecektir. Hiçbir maliyet gerektirmeden, sadece yanma havasının miktarında yapılan ayarlama 
sonucu, fırın verimi artacaktır. 
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Şekil 3. Fırının Sankey diyagramı 
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9. SONUÇLAR 
 
Ülkemizde, 11 Kasım 1995 tarihinde çıkarılan “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin 
Arttırılması İçin Alacakları Önlemler” ile ilgili çalışmaların yürütülmesinde ısı denkliği büyük önem 
taşımaktadır. Bunun yanı sıra, 8 Temmuz 1998  tarihli “Enerji Tasarrufu Etütleri İçin Yetki Verilmesi 
Esasları İle İlgili Duyuru”  ve EIE bünyesinde Ankara’da “Isı Balansı (Denkliliği) Merkezi”nin 
kurulmasıyla da “Isı Yönetim Sistemi”  gündeme gelmiştir.  
 
Isı denkliliği, termodinamiğin birinci yasasının uygulanmasıyla, donanımın en iyi şekilde kullanımı için 
gerekli verilerin elde edilmesini sağlar. Bunun yanı sıra, bir ısıl donanımın planlanması aşamasında, 
donanımın ısıl veriminin ve tükettiği yakıt miktarının tahmin edilmesi için kullanılır. Enerji tasarrufu 
etüdü ile  ısı denkliliği iç içe girmiştir. Bir bakıma, detaylı enerji tasarrufu etüdü yapılırken, göz önüne 
alınan donanıma ısı denkliliği uygulanmaktadır. 
 
Bu çalışmada, ısı denkliliğinin önemi ve uygulanması açıklanmaya çalışılmıştır. Isı denkliği, sanayi 
sektöründe enerjinin verimli bir şekilde kullanılması için gerekli olan, önemli bir konu başlığıdır. Isı 
denkliğinin sistematik olarak belirlenebilmesi için, bir metodolojiye ihtiyaç vardır ve bu çalışmada böyle 
bir metodolojiye yer verilmiştir. Ayrıca, metodolojinin çalışma sisteminin biraz daha iyi anlaşılabilmesi 
için örnek bir uygulama da gösterilmiştir.  
 
Genellikle gelişmekte olan ülkelerde karşımıza çıkan, enerjinin dikkatsiz ve verimsiz kullanılması 
sorunu, Türkiye’de de ortaya çıkmaktadır. Ancak, son yıllarda sanayi kuruluşlarının başındaki dinamik 
yöneticiler, enerjinin ne kadar büyük bir girdi olduğunun ve kullanımında en yüksek verimin elde 
edilmesinin gerektiğini görmüşler ve firmalarında enerji yönetimi çalışmalarını başlatmışlardır. Bu 
süreç, yavaş ilerlemesine rağmen, ülkemiz açısından önemli bir gelişmedir ve gün geçtikçe ilerleyerek 
enerji sıkıntısının baş göstermeye başladığı bir dönemde ülkemiz için öncelikli ele alınması gereken 
konulardan biridir. 
 
Isı denkliliği metodolojisinin uygulanması kadar, uygulayıcısının yeterli bilgi ve deneyime sahip olması 
da önemli bir konudur. Bu konuların uygulayıcısı da, şu an çalışan mühendisler veya ileride çalışmaya 
başlayacak olan mühendis adayları olduğuna göre, öncelikli olarak bu konuların öneminin anlaşılması, 
daha da ileriye taşınarak uygulanması ve uygulamanın geliştirilmesi, hem kendimiz hem de ülkemiz 
açısından yararlı olacaktır.   
 
Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerde gündeme gelen “Enerji Verimliliği Müşavirliği” hizmetinin 
yaygınlaştırılması gerekmektedir [23]. Ayrıca, tüm sektörlerde “Enerji Yönetim Sistemi” kurulmalıdır 
[24,25]. 
 
Sonuç olarak, ülkemizde mevcut ve  kurulacak olan tesislerde, özellikle Tablo 24’ de  önemi 
vurgulanan [26,27,28]  “ölçme olgusu ve uygulaması” daha bilinçli yapılmalıdır. Zaten, enerji denkliliği 
ve enerji tasarrufu etüdüne giden yol, “ölçmeden” geçmektedir. 

 

Tablo 24.  Ölçmenin önemini vurgulayan Sözler [26,27,28] 

Sıra No Açıklama Ref. No 
1 Ölçmek bilmek, bilmek yönetmektir. [26] 
2 Avrupa Atasözü: Görmek, inanmaktır. [27] 
3 Japon Atasözü: Bir kere görmek, yüz defa işitmekten daha iyidir. [27] 
 

4 
Lord Kelvin: Bir şeyi ölçebildiğiniz ve onu değerlendirebildiğiniz taktirde, bu 
konuda bir şeyler biliyorsunuz demektir. Ama, bir şeyi ölçemezseniz, onu 
sayılar ile  ifade edemezseniz, o zaman bilginiz yetersiz demektir. 

 
[28] 
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15.03.2001 tarihinden beri Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM)- Enerji Verimliliği ve Yönetimi Ar-Ge Biriminde (EVYAB) kurucu üye olarak çalışmaktadır. 
TMMOB-İnşaat Mühendisleri Odası, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği üyesidir. İlgi alanları;Yenilebilir Enerji Kaynakları, Isı Transferi, Yapı Fiziği, 
Güneş Mimarisi, Yapılarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi, Toprak Kaynaklı Isı Pompaları, Bilgisayar 
Programlamadır. 
 
 
 
 
Ek 1. Sıcaklığa göre çeliklerin ısıl içeriği  (kcal/kg çelik) 
 

Sıcaklık  
(oC) 

Dövülmüş Çelik % 
0.08C 

Yumuşak Çelik 
 % 0.23C 

Vasat Çelik 
% 0.4C 

50 0.0 0.0 5.8 

100 5.8 5.8 11.8 

150 11.8 11.8 17.9 

200 18.0 18.0 24.2 

250 24.5 24.4 30.8 

300 31.1 31.1 37.6 

350 37.9 37.9 44.6 

400 45.0 45.0 51.9 

450 52.5 52.5 59.7 

500 60.4 60.4 67.9 

550 68.7 68.8 76.4 

600 77.6 77.7 85.1 

650 87.0 87.1 94.3 

700 97.2 97.2 113.2 

750 110.8 114.3 120.6 

800 122.3 125.7 126.7 

850 132.6 134.5 133.2 

900 142.3 142.3 140.7 

950 150.1 150.0 148.1 

1000 157.9 157.7 155.7 

1050 165.8 165.5 163.2 

1100 173.7 173.2 170.9 

1150 181.6 181.6 178.7 

1200 189.5 189.0 186.7 

1250 197.4 197.1 194.9 

1300 205.0 205.3  
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Ek 2.  Hava fazlalık katsayısına göre (m) nemli eksoz gazı miktarları (Nm3 duman gazı/Nm3 yakıt) 
 

 
m 

Eksoz 
Miktarı 

 
CO2

 
H2O 

 
N2

 
O2

m Eksoz 
Miktarı 

 
CO2

 
H2O 

 
N2

 
O2

1.00 12.03 1.20 2.20 8.63 0.00 2.00 22.95 1.20 2.20 17.25 2.30
1.05 12.58 1.20 2.20 9.06 0.12 2.05 23.49 1.20 2.20 17.68 2.41
1.10 13.12 1.20 2.20 9.49 0.23 2.10 24.05 1.20 2.20 18.12 2.53
1.15 13.67 1.20 2.20 9.92 0.35 2.15 24.59 1.20 2.20 18.55 2.64
1.20 14.22 1.20 2.20 10.36 0.46 2.20 25.14 1.20 2.20 18.98 2.76
1.25 14.76 1.20 2.20 10.78 0.58 2.25 25.68 1.20 2.20 19.41 2.87
1.30 15.31 1.20 2.20 11.22 0.69 2.30 26.22 1.20 2.20 19.84 2.98
1.35 15.85 1.20 2.20 11.64 0.81 2.35 26.77 1.20 2.20 20.27 3.10
1.40 16.40 1.20 2.20 12.08 0.92 2.40 27.31 1.20 2.20 20.70 3.21
1.45 16.94 1.20 2.20 12.51 1.03 2.45 27.87 1.20 2.20 21.14 3.33
1.50 17.49 1.20 2.20 12.94 1.15 2.50 28.41 1.20 2.20 21.57 3.34
1.55 18.04 1.20 2.20 13.37 1.27 2.55 28.96 1.20 2.20 22.00 3.56
1.60 18.58 1.20 2.20 13.80 1.38 2.60 29.50 1.20 2.20 22.43 3.67
1.65 19.13 1.20 2.20 14.24 1.49 2.65 30.05 1.20 2.20 22.86 3.79
1.70 19.67 1.20 2.20 14.66 1.61 2.70 30.59 1.20 2.20 23.29 3.90
1.75 20.22 1.20 2.20 15.10 1.72 2.75 31.14 1.20 2.20 23.72 4.02
1.80 20.78 1.20 2.20 15.54 1.84 2.80 31.69 1.20 2.20 24.16 4.13
1.85 21.31 1.20 2.20 15.54 1.84 2.85 32.24 1.20 2.20 24.59 4.25
1.90 21.86 1.20 2.20 16.39 2.07 2.90 32.78 1.20 2.20 25.02 4.36
1.95 22.40 1.20 2.20 16.82 2.18 2.95 33.32 1.20 2.20 25.45 4.47
2.00 22.95 1.20 2.20 17.25 2.30 3.00 33.87 1.20 2.20 25.88 4.59
 
 
Ek 3. Sabit basınçta ortalama özgül ısılar (kcal/Nm3 oC) 
 

SICAKLIK  
(oC) 

 
CO2 

 

 
H2O 

 
N2

 
O2

 
HAVA 

0 0.387 0.341 0.311 0.312 0.310 
100 0.412 0.344 0.311 0.315 0.311 
200 0.432 0.348 0.312 0.320 0.312 
300 0.450 0.352 0.313 0.325 0.315 
400 0.466 0.357 0.316 0.330 0.318 
500 0.480 0.363 0.319 0.334 0.321 
600 0.493 0.369 0.321 0.339 0.334 
700 0.504 0.375 0.325 0.343 0.328 
800 0.515 0.381 0.329 0.347 0.331 
900 0.523 0.387 0.331 0.351 0.334 

1000 0.532 0.393 0.334 0.354 0.338 
1100 0.540 0.400 0.338 0.356 0.340 
1200 0.547 0.406 0.340 0.359 0.343 
1300 0.553 0.411 0.342 0.362 0.345 
1400 0.559 0.418 0.345 0.364 0.348 
1500 0.465 0.423 0.347 0.366 0.350 
1600 0.570 0.428 0.350 0.368 0.353 
1700 0.575 0.433 0.351 0.370 0.354 
1800 0.579 0.439 0.353 0.372 0.356 
1900 0.583 0.443 0.354 0.374 0.358 
2000 0.587 0.448 0.356 0.376 0.359 
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