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ÖZET 
 
Bu çalışmada Bursa’da bir metal işleme tesisinde, mevcut proses soğutma sisteminin öncelikle etüt 
çalışması yapılmış ve enerji verimliliği hesaplanmıştır. Bu proses için geliştirilmiş bir doğal soğutma 
destekli mekanik soğutma sisteminin, mevcut klasik soğutma sistemine göre enerji performans 
analizleri yapılmış ve verimliliği karşılıklı incelenmiştir. Çalışmada proses verimliliğini etkileyen iklimsel 
veriler yıllık analizler ile şekillendirilmiştir. Çalışmada mevcut prosesin enerji tüketiminde, önerilen 
doğal soğutma prosesi ile % 65,77 enerji tasarrufu sağlanırken, tasarrufa bağlı geri dönüşümün 
yaklaşık 3,22 yıl olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonunda sistemin enerji yük tüketimlerine göre 
tasarruf etkisi ve bu tasarrufun CO2 emisyon yük potansiyeline etkileri de değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Metal işleme, doğal soğutma, verimlilik, sürdürülebilirlik, emisyonlar.   
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, in a metal processing plant in Bursa, the current process cooling system was firstly made 
a audit and energy efficiency was determined. An energy efficiency analysis was carried out according 
to the existing classical current cooling system, and the efficiency of the free cooling supported 
mechanical cooling system was investigated for this process. In this study, climatic data affecting the 
process efficiency were shaped by annual analysis. In the energy consumption of the current process,  
energy saving of 65.77% was achieved with the proposed free cooling process, while the savings-
related recycling was approximately 3.22 years. At the end of the study, the effect of saving on the 
energy consumption of the system and the effects of this saving on CO2 emission load potential were 
also evaluated. 
 
Key Words: Metal processing, natural cooling, efficiency, sustainability, emissions. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye’de genel enerji tüketiminin % 23‘ü sanayide, % 24‘ü konutlarda, %30’u güç santrallerinde ve % 
19‘u ulaşım sektöründe tüketilmektedir [1]. Sanayi sektörünün artan yoğun enerji tüketim talebi, 
doğrudan ve dolaylı market taleplerinin bir sonucu olarak değerlendirilse de, çoğunlukla bir paralelliği 
sahip olmadığı söylenebilir. Enerji tüketim dağılımlarının üretim türlerine göre farklılık gösterdiği sanayi 
sektöründe, birim maliyet dağılımları da verimsizlikler nedeniyle olumsuz etkilenmektedir. Sanayi 
sektörlerinde enerji talepleri, doğrudan üretime bağlı olduğu gibi, üretimi dolaylı etkileyen proseslerin 
performansına da bağlıdır. Bu kapsamda soğutma sistemleri ile basınçlı hava uygulamaları gibi 
üretimle bağlantılı prosesler için enerji verimliliği ve yönetimi yönüyle dikkat çekicidir.   
 
Sanayi sektörlerinde kaynak hatları, termal ilişkili üretim prosesleri, metal işleme prosesleri çoğunlukla 
bir soğutma işlevine ihtiyaç duymaktadır. Bu yönüyle üretim hatlarının sağlıklı çalışabilmesi için bir 
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soğutma hattı planlanır. Ancak pek çok işletmede bu yönlü sistem talepleri, doğru projelendirilmeme 
veya yüksek kapasite tercihleri nedeniyle önemli bir kayıp potansiyeline sahiptir. Bu yönüyle işletmenin 
enerji tüketimleri de ve maliyetleri olumsuz etkilenir.  
 
Soğutma prosesleri, endüstriyel uygulamalar için oldukça etkin çözümler sunmaktadır.  Genellikle 
üretimde talep yönetimine veya sıcaklık değerlerine göre proseslerin ısıl kontrol değerleri dikkate 
alınmayan bir konudur. Üretim süreçlerinde, üretim öncelikli bir konu olduğu için,  bu tür sistemlerin 
etkinliği dikkate alınmamaktadır. Ancak üretimde işleme ve uygulama problemleri, sistem ihtiyaçları ve 
değerleri, enerji etkin uygulama eksiklikleri, bakım onarım maliyetlerinin neden olduğu uygulama 
problemleri, işletmede enerji verimliliği problem noktalar olarak görülebilir. Bu uygulamalarda, enerji 
verimliliği ve işletme maliyet avantajları yönüyle doğal soğutma (free-cooling)uygulamaları, son 
yıllarda öne çıkan çözüm yöntemi olarak değerlendirilebilir.   
 
Türkiye içinde bulunduğu iklim koşullarında doğal soğutma potansiyelinin %70’lere ulaşabildiği şartlara 
sahiptir. Özellikle işletmelerde soğutma sıvısı ihtiyacı, hidrolik yağ soğutma, havalandırma gibi üretimi 
doğrudan etkileyen noktalar dikkate alındığında, doğal soğutma tercihleri öncelikle tüketime bağlı 
önemli tasarruf sağlayabilecek sistemlerdir. Özellikle soğutma kapasite hesaplamalarında, genellikle 
mevsimsel ortalamalar veya pik değerler temel alınır. Enerji verimliliğinin ve enerjinin çevresel 
etkilerinin farkındalığı geliştikçe bu tür hesaplamalarda iklimsel verilerini anlık değerleri önem 
kazanmıştır. Üretim ihtiyaçlarında genellikle proses soğutma ihtiyaçları 15-35 °C aralığında bir 
dalgalanmaya sahiptir. BIN değerleri olarak ifade edilen anlık sıcaklık değişimlerinde bu ihtiyacın 
karşılanabileceği ortam sıcaklıkları hayli yüksektir[1,2]. Nitekim BIN değerleri ve işletmelerin çalışma 
saatleri dikkate alınarak yapılan analiz çalışmalarında, sistemlerin enerji tüketim potansiyelleri oldukça 
etkilenmiştir. Bu çalışma öncelikle, bir metal işleme tesisinde, mevcut proses soğutma sisteminin 
kapasite analizleri temel alınarak enerji etüt çalışması yapılmış ve enerji verimliliği hesaplanmıştır. 
Üretimde soğutma performansının ve enerji tüketiminin etkinliğini geliştirmek amacıyla bir doğal 
soğutma destekli mekanik soğutma sistemi tasarlanmış ve mevcut klasik soğutma sistemine göre 
enerji performans analizleri yapılmıştır.  
 
 
 
 
2. METAL İŞLEME VE PROSES YÖNETİMİ 
 
Günümüzde tüm sektörlerde olduğu gibi, metal işleme sektörü de çok yönlü gelişmelere sahiptir. 
Özellikle küreselleşme etkisi ile birlikte firma yapılarının değişimi, teknoloji yönetimi ve üretim 
proseslerindeki otomasyon tercihleri, piyasanın rekabet bütünlüğü içinde bir gereklilik haline gelmiştir.  
Bu kapsamda bu tür sektörlerin enerji verimliliği ve yönetimi de önemli bir oyuncu haline gelmiştir. 
Dünyada yapılan araştırmalara göre, imalat dışı sektörlerde 2012 yılına göre 2040 için enerji 
yoğunluğunun %3,5 artış göstereceği belirlenmiştir. Ancak imalat sektöründe bu oranın %3,4 olacağı 
öngörülmektedir. Bu kapsamda oluşturulan sektörel dağılımlar Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Enerji tüketim öngörüleri[4]  
 

Katrilyon Btu 
Bölgelere göre enerji kaynakları 2012 2020 2025 2035 2035 2040 Yıllık değişim ort. 
OECD 73,3 77,6 80 81,7 83 84,6 0,5 
Sıvı yakıtlar 27,2 28,9 29,8 30 30,4 30,6 0,4 
Doğal gaz 21 22,7 23,4 24,2 24,9 25,7 0,7 
Kömür 8,5 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 0,2 
Elektrik 10,9 11,6 12,1 12,5 12,8 13,2 0,3 
Yenilenebilir kaynaklar 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 6,1 0,3 
OECD Dışı 149 168,3 182,6 196,3 211 224,5 1,5 
Sıvı yakıtlar 39,3 43,3 46,7 50,3 54,2 57,9 1,4 
Doğal gaz 29,7 33,6 38,6 43,8 49,6 54,7 2,2 
Kömür 47,3 53,4 55,5 57,1 58,6 59,7 0,8 
Elektrik 21,0 25,5 27,9 29,7 31,5 33,1 1,6 
Yenilenebilir kaynaklar 11,8 12,5 13,9 15,4 17,1 19,0 1,0 
Toplam 222,3 245,8 262,6 278,0 294,0 309,1 1,2 
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Sektörlerin enerji kullanım yoğunluklarının yaklaşık %15 artması en iyi senaryo olarak 
değerlendirilmektedir.  Bu süreç içinde sektörel enerji tasarruf potansiyellerinin %15 ile %45 aralığında 
bir değişime sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenle işletmelerde enerji verimliliği hedefleri, doğrudan 
süreç verimliliklerinin geliştirilmesiyle değer kazanır. 
 
 
 
 
3. DOĞAL SOĞUTMA (FREE- COOLING)SİSTEMLERİ   
 
Sanayi sektöründe proses soğuma için çoğunlukla 15-35 °C aralığında bir dağılım dikkat çekicidir. Bu 
süreçler için özellikle doğal soğutma tercihi öncelikle ele alınmalıdır. Doğal soğutma uygulaması, 
proses ihtiyaçlarının doğal ortamlardaki hava şartları dikkate alınarak öncelikle enerji tüketim 
ihtiyacının ve maliyet etkilerini azaltılmasını sağlar.  Bu sistemler kısaca düşük dış ortam 
sıcaklıklarının avantajlarından yararlanılarak bir kompresör veya soğutma grubunun çalışmasına bağlı 
kalmaksızın proseslerde su kaynaklı istenilen soğutmayı sağlayan sistemlerdir[5]. Su kaynaklı Doğal 
soğutma uygulamalar temelde iki kategoride sınıflandırılır.  
  
a. Evoparatif soğutma uygulamaları  
1) Açık devre (Direct free-cooling coil) soğutma kulesi uygulamaları  
2)  Kapalı devre (Indirect free-cooling) soğutma kulesi uygulamaları 
b. Isı değiştiricili soğutma uygulamaları  
1) Entegre (Integrated Free Cooling Coil ) Soğutma Bataryası Uygulamaları 
2) Kuru ve Islak/kuru (Dry and Wet/Dry Cooler) Soğutucu Uygulamaları[5,6]  
 
Her bir sistem kendi içinde farklı özelliklere sahip doğal soğutma uygulamaların seçiminde sistemin 
kullanım amaçları ve ihtiyaç duyulan soğutma yükleri önem kazanır. Bu tür uygulamalarda sistemin 
avantajını sağlayan etki mevsimlerde spesifik sıcaklıklar olarak değerlendirilebilir. BIN değerleri olarak 
ifade edilen sıcaklık aralığına bağlı olarak proses sularının doğal soğutulması kolaylıkla yapılır. BIN 
değerleri, herhangi bir yerin belirli bir dönemi için dış hava sıcaklığının belirli aralıklarla kaç saat 
olduğunu tanımlayan değerlerdir[6].  
 
Bu sistemlerin maliyet analizleri yapılırken soğutma kapasitesi, soğutma grubunun çalışma zamanı ve 
çalışma süreçleri, doğal soğutma maliyeti ve geri ödeme süreci, sistemde diğer ekipmanların etkileri, 
bölgesel değerler ve enerji maliyetleri göz önüne alınır. 
 
 
 
 
4. DOĞAL SOĞUTMA (FREE-COOLING) UYGULAMALARINDA YÜK VE ENERJI ANALIZLERI 
 
Proses soğutma uygulamaları, imalat sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde ihtiyaç duyulan 
uygulamalardır. Bu proseslerde hidrolik sıvılarının soğutulması, doğrudan veya dolaylı soğutma 
uygulamaları ile yapılır. Soğutma işlemi temelde sürekli akışlı prosesler için tanımlanır. Bu akışta 
soğutma, bir ısı değiştiricisinin termodinamik çözümüne bağlı olarak değerlendirebilir. Buna göre bir 
proses soğutmada enerji dengesi; 
 

∑∑ = outin EE                         (1) 
 
dır. Burada ∑ inE  proses soğutmada sistemde alınması gereken ısı yük, ∑ outE proses soğutmada 
soğutucu akışkanın çektiği ısıl yük olarak görülebilir.  Birim enerjide kinetik ve potansiyel etkiler ihmal 
edildiği durum için sistemin entalpiye bağlı enerji dağılımı; 
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).().( ,,,, incoloutcolcolouthotinhathot hhmhhm −=−                          (2) 
 
dır. Burada  m her iki devre için proses sıvısı ve soğutucu akışkanın kütlesi, h  ise her bir nokta için 
tanımlanmış entalpi değerleridir[10]. Proses soğutma akışları sürekli değişken ve farklı sıcaklıklarda 
olabilir. Proses sıvılarının yük değerlerini bulmak için her bir akışkan devresinin enerji yüküne göre 
enerji dengesi;  
 
 )(.)(. ,,,, ,, incoloutcolpcolouthotinhatphot TTCmTTCm

colhot
−=−                                     (3) 

 
dir. Burada 

hotpC
,

proses sıvısının özgül ısı kapasitesi, 
colpC

,
 soğutma sıvısının özgül ısı kapasitesi,  

T her iki devre için proses sıvısı ve soğutucu akışkanın sıcaklık değerleridir. Proses soğutmalarda yük 
dağılımları bir buhar sıkıştırmalı çevrime bağlı olarak yapılıyorsa yük analizleri soğutulmak istenilen 
yük için soğutma makinalarının analizlerine bağlı olarak yapılır. Eşitlik 4’de, bir soğutma çevrimi için 
kompresör güç tüketimi sıcak kaynak ve soğuk kaynak yük farkı olarak tanımlanabilir.  
 

Lhcomp QQW −=                              (4) 
 
Burada compW kompresörün güç tüketimi, hQ  sıcak kaynak yükü, LQ soğuk kaynak yüküdür[7]. Doğal 
soğutma uygulamalarda tasarruf miktarı yük değerlerine bağlı olarak yapılır. İşletmede doğal soğutma 
kapasitesi, prosesin ihtiyaç duyduğu soğutma ihtiyacının yük değeri için yapılan tasarruf miktarı olarak 
tanımlanabilir. Buna göre;  
 

∑∑ =− coolingBINhcoolingfree QnW .,                                             (5) 
 
dir. Çalışmada bir metal işleme prosesinde gerçek üretim ve tüketim verilerden hareket edilerek 
öncelikle prosesin ön etüde bağlı bir performans değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bu kapsamda 
prosesin enerji tüketimleri yukarıda verilen eşitliklere bağlı olarak irdelenmiştir. İşletmenin debi ve 
tüketim dağılımlarında veri değerlendirmesi saatlik değerler üzerinden yapılacaktır. Çalışmada, her bir 
proses hattının debi ve pompa enerji tüketim noktaları incelenmiştir.  
 
 
 
 
5. METAL İŞLEME SOĞUTMA PROSESİNDE SOĞUTMA MODELİ  

Sanayide üretim süreçleri dikkate alındığında, lokal veya bütüncül olarak soğutma ihtiyacı olan pek 
çok yapıya sahiptir. Bu yönüyle işletmelerde soğutma ihtiyaçlarının karşılanması için süreklilik dikkate 
alınması gereken bir konudur. Ancak bu kapsamda sağlanan prosesler için yüksek kapasiteli tercihler 
yüksek işletme maliyetlerine sahiptir. Özellikle yaz ayları ve mevsim geçişlerinde soğutma kaynaklı 
yüksek enerji tüketimi doğrudan bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir maliyet etkisine neden olur.  
 
Bu çalışma bir metal işleme yapan bir işletmede, proseslerin ihtiyaç duyduğu soğutma ihtiyacının 
karşılanmasını temel alan bir proje çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemede işletmenin 
mevcut soğutma talebi açık sistem soğutma devresi ile karşılanmaktadır. İşletmenin soğutma sistem 
şeması Şekil 1’de verilmiştir.   
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Şekil 1. Mevcut proses soğutma devresi  

 
 
Mevcut proje kapasite ile birlikte ele alınmıştır. Mekanik anlamda soğutma kapasitesinin yaklaşık %50 
oranında çalıştırıldığı, sistem mekanik pompalama hataları ve mekanik sistem problemleri nedeniyle 
yüksek enerji kayıplarına sahip olduğu görülmüştür. Özellikle soğutma ve proses sularında kolektör 
denge tankı boru dağılımları yanlış planlandığı için sistemden dönen sıcak su ile soğutucudan dönen 
soğuk suyun karışım oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan proses etüt çalışmalarında 
mevcut soğutma grubu pompası, pompa seçim eğrileri incelendiğinde 261 m3/h 30 mSS olarak tesis 
edilmesi düşünülmüştür. Pompa debi değeri soğutma grubunun oldukça altında çalıştığı tespit 
edilmiştir. Seçilen soğutma grubu frekans konvertörlü olması dolayısı ile bu düşük su debisinde bir 
problem çıkarmamaktadır.  Bu kapsamda uzun süreli ölçüm değerleri alınmış ve değerlendirme buna 
göre yapılmıştır.  Yapılan saha çalışmasında, öncelikle uzun vadeli bir ölçüm planı ile süreç 
değerlendirilmiş ve pompa debi dağılımının yüksek olmadığı görülmüştür.  İşletmede prosesin 3 
günlük saatlik ortalama ölçüm değerlerine göre, pompa debisinin 118,17 m3/h ile 157,90 m3/h 
aralığında bir çalışmaya sahip olduğu belirlenmiştir. Burada pompa ölçümleri yapılırken kuru 
soğutucuya girmeden soğutma grubuna girdiği hal ölçümlenmiştir. Sistem tasarımı geçiş dönemlerinde 
uygun dış hava sıcaklığında 3 yollu vana kuru soğutucudan geçirdikten sonra suyu soğutma grubuna 
girmesi sağlanmaktadır.  

 
Şekil 2. Pompa basma debi dağılımı 
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Bu hal için ölçüm yapıldığın da ise pompa su debisinin 61 m3/h olarak ölçülmüştür.   Bu değer özellikle 
soğutma grubunun kapasite yönüyle oldukça büyük olduğu, ihtiyacın ise yaklaşık %50’lerde olduğu 
görülmektedir. Bu yönüyle yaklaşık %50 kullanım kapasitesi önemli bir atık potansiyeli ifade 
etmektedir. Pompa katalog verilerine göre tesis edilmiş olan soğutma grubu ana pompası gerçekte 
261 m3/h debi 30 mSS etiket değerlerine sahiptir. Ancak pompanın fiili tüketimi, 130 m3/h debi için 
29.5 kWh’dir. Bu çalışma mevcut işletme şartlarında, ölçüm alınan değerlere göre pompanın zamana 
bağlı tüketimleri Şekil 2’de verilmiştir. 
 
Pompanın basma aralığı dağılımlarına göre, debideki değişim oranı, %33,62 olarak tespit edilmiştir. 
Bu kapsamda ortalama akış debisi 135,74 m3/h olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu dağılımlarda soğutma 
grubu devresinin kapasite kullanım oranı %52 olarak gerçekleşmiştir. Benzer ölçümler proses 
pompaları için de gerçekleştirilmiştir. Ölçülen pompa debi dağılımları Şekil 3’de görülebilir. 

 
a. Proses-1 pompa basma hattı debi dağılımı 

 

 
b. Proses-2 pompa basma hattı debi dağılımı 

 
Şekil 3. Proses pompa debileri 

 

İşletmede tercih edilen proses pompaları ise, her proseste iki farklı yükü besleyen hatlar ile 
tasarlanmıştır. Buna göre proses-1 hattı için 64 m3/h ve 42 mSS kapasite ile 15 kW’lik pompa, Proses-
2 için ise, 42 m3/h ve 33 mSS kapasite ile 4 kW’lık pompa tercihi yapılmıştır. Her iki hat pompalarında 
da kapasite tercihlerine göre kullanım oranları proses-1 için % 9,01 iken proses-2 için bu oran %12,57 
olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda proses pompaları da oldukça verimsiz çalıştırıldığı görülmüştür. 
İşletmede mevcut tesisat revizyonu ile önerilen kapalı sistem soğutma tesisinde kullanılacak olan 
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pompa 261 m3/h 15 mSS olarak tesis edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumda harcanacak elektrik 
enerjisi 15 kW olarak gerçekleşecektir. Bu iki durum arasında elde edilecek elektrik tasarrufu günde 24 
saat çalışma ayda 25 gün ve 12 ay için yaklaşık 130 MWh olarak gerçekleşmektedir. Bu kapsamda 
öncelikle sistem ile ilgili hatalar giderilerek bir sistem tesisat şeması düzenlenmiş ve Şekil 4’de 
verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 4. Düzeltilmiş tesisat şeması 
 
 

Yapılan düzenleme ile sistemden dönen suyun dış hava şartlarına uygun olarak öncelikle kuru 
soğutucudan ve sonrasında soğutma grubu ile soğutulmasından sonra depolama hacmi üzerinden 
tekrar sisteme gönderilmesi sağlandı. Ancak burada akış noktasında kuru soğutucu proses ile 
soğutma grubu yüksek su debisi nedeniyle devrede kalmaya devam ettiği görülüştür. Özellikle 
sistemdeki yaklaşık 30 tonu bulan soğuk su deposunda istenilen soğutmanın sağlanması için soğutma 
grubunu kullanıldığı görülmüştür. Oysa prosesin bu kadar su ihtiyacı olmadığı görülmüştür. Bu 
kapsamda kapalı devre doğal soğutma sistemli kapalı devre soğutma sistemi planlanmıştır. B 
kapsamda öncelikle Bursa iklim koşulları değerlendirilmiştir. Bursa ili iklim verileri üzerinden BIN 
değerleri dikkate alınarak gerekli çalışma hesaplanmıştır. Bursa ili dış sıcaklık değişimleri ve 
aralıklarına göre yapılan incelemede doğal soğutma için soğutma potansiyeli incelenmiş dağılımlar 
Tablo 2’de doğal ve mekanik soğutma olarak ayrı ayrı verilmiştir.  
 
Tablo 2 Bursa ili doğal ve mekanik soğutma dağılımı 
 

Sıcaklık  
Aralığı  

<-15 -15/-12 -12/-9 -9/-6 -6/-3 -3/0 0/3 3/6 6/9 9/12 12/15 15/18 18< 

Sıcaklık  
tekrar 
sıklığı 

(Saat/yıl) 

0 0 2 5 36 237 568 810 1028 961 942 985 3166 

Çalışma  
Yöntemi 

%100 Doğal Soğutma  Kısmı Soğutma Bölgesi  
Mekanik 
soğ 

 

                Mek. Soğ. Bölgesi    

                20% 45% 72% 100%  

                         

                         

                         

                         

                80% 55% 28%    

                Doğal soğutma Bölgesi    
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Bu genel değerlendirme kriterine göre uygulama yapılacak Bursa merkez için BIN değerleri proje yılı 
referans alınarak tekrarlanmıştır. Saatlik ölçüm aralıklarına göre Bursa aylık ortalama sıcaklık BIN 
değerlerinin dağılımı Şekil 5’da görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 5. Bursa merkezi dış hava sıcaklık değişiminin aylık ortalama dağılımı 
 
 
Bursa ili Nisan-Ekim dönemi için referans aylık dış ortam sıcaklığı 12,14 °C ile 23,54 °C aralığında 
değişmektedir. Bu dağılımda yıllık BIN değerleri üzerinden saatlik doğal ve mekanik soğutma 
potansiyelleri üzerinde inceleme yapılmıştır. Çalışmada doğal soğutma ile mekanik soğutma 
potansiyellerinin yüzde dağılımları bulunmuş ve bunların aylara göre dağılımları Şekil 6’de verilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 6. Bursa merkezi dış hava sıcaklıklarına göre doğal soğutma dağılımı  
 
 

Bu analizlere göre yapılan proje çalışmasında doğal soğutma potansiyeli %45,47 olarak, mekanik 
soğutma potansiyeli ise yaklaşık %52,53 olarak bulunmuştur. Çalışmada doğal soğutma toplam 8760 
saat için 4157 saattir. Bu veriler dikkate alınarak işletmenin yük analizleri ayrı ayrı çalışılmıştır 
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6. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER  
 
Proje çalışması işletmenin metal işleme proseslerinin soğutma ihtiyaçlarının karşılanması, işletmenin 
üretim süreçlerinde de farklı proses taleplerinin karşılanması olarak planlanmıştır. Bu amaçla öncelikle 
proseslerin soğutma hatlarında ihtiyaç duyulan yük değerleri yukarıda detaylı olarak verilmiştir.  
İşletme için tüketim ve debi talepleri dikkate alınarak Şekil 7’de sistem şeması önerilmiştir.   
 

 
 

Şekil 7. Enerji etkin doğal soğutmalı sistem şeması 
 
Bu kapsamda öncelikle soğutma grubu ile kuru soğutucu sistemde tekrar kullanılacaktır. Sistemde 
balans kontrolü yapılarak tek kollektörlü sistem planlanmıştır. Bu kapsamda her bir proses hattı 
soğutma talep noktasına göre yeniden tasarlanmıştır. Öncelikle toplam soğutma yük değerinde toplam 
debi 261 m3/h olarak tasarlanmıştır. Ancak düzenlenen yeni proses için yenilenen boru hatlarına göre 
statik yük 15 mSS olarak hesaplanmıştır. Ayrıca işletmede proses debi talepleri dikkate alınarak 
pompalar, her iki hat akışında 10 m3/h ve 15 mSS olarak pompa tercihleri yapılmıştır. İşletmenin yıllık 
çalışma saati 7200 saat üzerinden enerji maliyet analizleri yapılmıştır.   
 
Mevcut soğutma isteminin tüketim yükü, tüm proses pompaları dahil olmak üzere 361,75 kWh olarak 
ölçülmüştür. Pompa verimlerinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. Yeni sistem proses pompa 
eğrileri Şekil 8’da verilmiştir. 
 

 
Şekil 8 Proses pompa eğrileri 

 
Yeni proses hatlarındaki kayıplar da giderildikten sonra işletmede beklenen tüketim dağılımları 
incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan analizlere göre her iki durum için enerji tüketim değerleri Tablo 
2’de verilmiştir. 
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Tablo 3. Sistemlerin analizleri 
 
Prosesin Adı MEVCUT TÜKETİM (kWh) ALTERNATİF TÜKETİM (kWh) 
Soğutma grubu 280 104 
Soğutma grubu  
Pompaları 

22,75 6,37 

Proses 1 45 7,1 
Proses-2 14 6,35 
TOPLAM 361,75 123,82 
 
 
İşletmede mevcut sistem şemasının yıllık tüketim değerleri referans alındığında %65,77’lik bir tasarruf 
görülmüştür. Bu tasarruf potansiyeline göre maliyet analizleri Tablo 3’de verilmiştir.  
 
Tablo 4 Soğutma sistem tercihlerinin enerji maliyet analizleri  
 
Tasarruf Maliyeti  
 

Pompaların çalışması : 200 Saat 
(Soğutma grubu kapalı) 

Prosesin toplam tasarrufları:  
 

Birim tüketim maliyeti: 0,25 TL 
Soğutma grubu (100 gün) 
Birim tasarruf : 237,93 kWh  
Yıllık Tasarruf: 571.032 kWh 
Yıllık tasarruf maliyeti: 142.758 
TL/yıl(Sadece soğutma grubu)  

Birim tasarruf: 61,93 kWh/yıl  
Yıllık enerji tasarrufu: 297.264 
kWh/yıl 
Yıllık tasarruf maliyeti: 74.316 TL/yıl 

Yıllık enerji tasarrufu: 868.296 kWh/yıl 
Yıllık tasarruf maliyeti: 217.074 TL/yıl 
(basit enerji maliyet analizi) 
Geri dönüşüm süresi:  3,22 

 
7. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada özellikle bir metal işleme prosesinin soğutma sistemi için öncelikle bir sistem 
iyileştirmesi temel alınmıştır. Enerji verimliliği yönüyle Bursa ili iklim değerleri referans alınarak Doğal 
soğutma uygulamasının enerji ve maliyet avantajları termo-ekonomik prensiplerle birlikte incelenmiştir. 
Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 
 

a. Doğal soğutma uygulaması, enerji tüketiminde Bursa için %65,77 gibi yüksek bir enerji 
tasarruf potansiyeline sahip olabileceği görülmüştür.   

b.  Proseslerde Doğal soğutma uygulaması temel alınarak geliştirilen alternatif modelin enerji 
maliyetlerine bağlı geri dönüşüm süresi,  3,22 olarak hesaplanmıştır.  

c. Geliştirilen sistem modelinin CO2 emisyon tasarruf potansiyeli ise 1268,73 tonCO2/yıl 
azalabileceği görülmüştür.  

 
Proses soğutma sektörel uygulamalarda en çok kullanılan işlemlerden biridir. Bu sistemlerde Doğal 
soğutma uygulamalar iklimsel veriler dikkate alınarak % 50’lere vardığı görülmektedir. Ancak öncelikle 
etkin proje kültürünün kazandırılması önemlidir. Bu kapsamda enerji etkin sistem tasarımı, enerji 
verimliliğinin sağlanmasında önemli avantajlar sağlayacaktır.   
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