POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU
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KISA ÖZET
Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.En kõsa vadede şahõs veya firmalar için
görünen faydasõ maliyetlerin azaltõlmasõ şeklinde ortaya çõkmaktadõr. Özellikle ülkemizin ciddi şekilde ekonomik
darboğaz yaşadõğõ şu günlerde her konuda tasarruf ülke menfaatlerine yaramakta, dõşa bağõmlõlõğõmõzõ
azaltmaktadõr.Ayrõca enerji tasarrufu ile çevreyi koruyarak doğaya daha az zarar vermiş oluruz.Bu incelemede,
elektrik enerjisinin yoğun olarak kullanõldõğõ pompa tahrikinde enerji tasarrufunun nasõl yapõlacağõ konusu
aydõnlatõlmaya çalõşõlmaktadõr.
GİRİŞ
Elektrik enerjisi uluslarõn ekonomik,toplumsal ve kültürel yaşayõşlarõnõn en önemli etkeni , her türlü
üretimin temeli ve zamanõn en iyi hizmet aracõdõr.Modern sanayi ve ekonominin temeli olan elektrik enerjisi
günümüzde en fazla kullanõlan enerji biçimi ve geleceğin en önemli enerjisidir. Elektrik enerjisinin artan önemi ,
en iyi biçimde toplam enerji tüketimindeki payõnõn yõllar içindeki değişmesinden görülebilir. Bu pay 1920’de %7
iken 1970’de %25 ve 2000 yõlõnda yaklaşõk %50 olmuştur.Isõ enerjisi, su enerjisi gibi birincil enerjiler sanayi,
aydõnlatma, iletişim gibi temel gereksinimlerin karşõlanmasõnda doğrudan kullanõlamamasõna rağmen elektrik
enerjisi bu alanlarda doğrudan kullanõlabilir Böyle üstünlüklere sahip olan bu enerji ne yazõk ki doğada yok
denecek miktarda ve işe yaramaz durumda bulunur.
İnsanlõk için yaşamsal öneme haiz olan elektrik enerjisini başlõca şu nedenlerle tasarruflu kullanmak zorundayõz.
1-)Elektrik enerjisini elde etmede kullandõğõmõz birincil enerji kaynaklarõndan kömür,petrol ve doğalgaz
giderek tükenmektedir.
2-)Santrallerin yapõmõ ekolojik dengeyi kötü yönde etkilemektedir.Örneğin elektrik enerjisi santrallerde
üretilirken açõğa çõkan gazlar ( CO2 , NOx ) sera etkisini artõrmakta enerji dönüşümü esnasõnda örneğin buhar
türbinlerinin verimlerinin düşük olmasõndan dolayõ õsõ açõğa çõkmakta ve bu õsõda nehirleri, denizleri õsõtõp
doğanõn dengesini bozabilmektedir..
Bu açõklamalar õşõğõnda elektrik enerjisini tasarruflu kullanma zorunluluğunun önemi anlaşõlõr.Özellikle 1970’li
yõllardan sonra tüm dünyada yeni bir tasarruf bilinci ortaya çõkmõş ve bu alanda en etkili ve çabuk önlemleri
alanlar, her ilerlemede ve yenilikte olduğu gibi gelişmiş ülkeler olmuştur.Elektrik enerjisinin tasarruf edilmesine
yönelik çalõşmalar, halen bu ülkelerin sanayi kuruluşlarõna önemli parasal tasarruf sağlarken, ulusal ekonomiye
ve çevre korunmasõna da katkõda bulunmaktadõr.Örneğin Almanya’da uygulamaya sokulan hõz ayarõ ile enerji
tasarrufu yöntemi ve yüksek verimli motor kullanõlmasõ ile enerji tasarruf yöntemi bir elektrik motorunda
yaklaşõk %40 enerji tasarrufu sağlamakta ve bu yöntemler tüm motorlarõn %30’unda kullanõlmaktadõr.
Almanya’nõn toplam elektrikli tahrik tüketiminin yaklaşõk 133TWh olduğu kabul edilirse ortaya çõkan bir yõllõk
elektrik enerjisi tasarrufu
133TWh * 0.3 * 0.4 = 15.96TWh ,
elektrik enerjisinin Almanya için birim fiyatõ 0.15DM alõnõrsa
15.96TWh * 0.15 DM = 2.4 milyar DM parasal tasarruf sağlanõr.
Bu tasarruf yöntemleri Türkiye’de uygulandõğõnda ülkemizin bu konuda büyük kazançlar sağlayacağõ açõktõr.
Günümüzde bir ülkenin ürettiği elektrik enerjisinin yaklaşõk %90’õ elektrikli tahriklerde tüketilmektedir ve
iyimser bir tahmin ile bu oranõn yaklaşõk 2/3’ü santrifüj ya da akõş sağlayan düzenlerde kullanõlmaktadõr.Durum
bu açõdan değerlendirildiğinde pompa uygulamalarõnda ciddi bir enerji tasarrufu potansiyeli olduğu görülebilir.
ENERJİ TASARRUF YÖNTEMLERİ
1-)Devir hõzõ ayarõ ile enerji tasarrufu,
2-)Yüksek verimli motor kullanõlmasõ ile enerji tasarrufu,
3-)Tepkin güç gereksiniminin azaltõlmasõ ile enerji tasarrufu
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Devir hõzõnõ ayarlamak suretiyle enerji tasarrufu:
Akõş tahrik sistemlerinde çoğu zaman debi ve basõnç gibi çõkõş büyüklüklerinin değişken olmasõ istenir.
Klasik yöntemlerde, bu amaçla akõşkanõn aktõğõ kesidi değiştiren veya sõnõrlayan elemanlardan yararlanõlõr.Akõşõ
kõsõtlayan bu elemanlarda gücün bir kõsmõ sürtünme ile õsõya dönüşür ve sistem verimi düşer. Bu şekilde yapõlan
akõş kontrölünü, araba kullanõrken gaz pedalõna sonuna kadar basõp hõzõ fren pedalõnõ kullanarak ayarlamaya
benzetebiliriz. Böylece enerjinin bir kõsmõ boşa harcanmakla kalmaz ayrõca donanõmda gereksiz yere yõpranmõş
olur.
Akõş tahriklerinde çoğunlukla sincap kafesli asenkron motorlar kullanõlmaktadõr.Normalde bu motorlar çok kez
şebekeye doğrudan bağlanõr ve yaklaşõk olarak sabit hõzda çalõştõrõlõr.Ancak güç elektroniğindeki hõzlõ gelişmeler
, bu motorlarõn hõzlarõnõ en küçük güçlerden en büyük güçlere kadar ayarlamayõ olanaklaştõrmõştõr.Bu motorlarõn
hõz ayarõ için geliştirilen kontrolörlerin en önemlisi ara devreli frekans dönüştürücüler olup tek veya üç fazlõ bir
şebekeden beslendiği takdirde genliği ve frekansõ basamaksõz olarak ayarlanabilen üç fazlõ gerilimler üretirler.Bu
sayede sincap kafesli asenkron motorlarda sürekli bir hõz ayarõ söz konusu olur.
Sürekli bir hõz ayarõ ile akõş kontrolünü yapmak, hõz, basõnç, debi ve güç arasõndaki bağõntõlarla açõklanabilir.
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(ŞEKİL-1)

(ŞEKİL-2)

DEVİR

(ŞEKİL-3)

*Akõşkan debisi motor hõzõ ile doğru orantõlõdõr.(Şekil-1)
*Dinamik basõnç hõzõn karesi ile orantõlõdõr.(Şekil-2)
*Giriş gücü hõzõn kübü ile orantõlõdõr.(Şekil-3)
Böylece, eğer motor hõzõ %20 oranõnda azaltõlõrsa, yaratõlan basõnç %64’e, gerekli güç de %51’e düşer.

%TOPLAM ÇALIŞMA ZAMANI

Birçok pompa uygulamasõnda debi profili Şekil-4 deki grafikte görüldüğü gibidir.Tipik bir pompada
debi, çoğu zaman istenen maksimum değerin %40’õ ile %70’i arasõndadõr.Çalõşma periyodunun önemli bir
kõsmõnda daha az güç gerekmesine rağmen motor, maksimum debiyi sağlayacak güçte seçilir.

%DEBİ

(ŞEKİL-4)
Sabit hõzlõ pompa, çok kõsa süreler için gerekli olan maksimum enerjiyi sürekli olarak çeker.Giriş gücü, akõş
kesidinin daraltõlarak debinin çok düşürüldüğü zamanlarda bile çok az azalõr.Ancak sürekli hõz ayarõnõn mümkün

olduğu pompalarda gerekli gücün hõzõn kübü ile orantõlõ değiştiğini ve maksimum hõz ve gücün sadece kõsa
sürelerde söz konusu olacağõnõ göz önüne alõrsak, büyük boyutlarda enerji tasarrufu sağlanacağõ açõkça görülür.
Bu noktalar bir araya getirildiğinde pompa uygulamalarõnda çok hõzlõ pompa kullanma gerekliliği
anlaşõlõr.
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(ŞEKİL-5)

(ŞEKİL-6)

VERİM

Şekil-6’da tipik bir kõsma valfi ile birlikte çalõşan Alarko-Carrier NCP 10/125 serisi sirkülasyon
pompasõ için değişik debilerde elde edilen çalõşma noktalarõ ve giriş güçleri verilmiştir.Şekil-5’te ise AlarkoCarrier HCPC 5/10 serisi üç hõzlõ sirkülasyon pompasõ için aynõ debilerde elde edilen çalõşma noktalarõ ve giriş
güçleri verilmiştir. Bu son uygulama sanki her çalõşma noktasõ için ayrõ ayrõ uygun bir pompa seçimi yapõlmasõ
durumundaki sonuçlara karşõ düşmektedir.Dolayõsõyla giriş gücündeki azalma belirgin olarak göze çarpmaktadõr.

DEVİR1
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Yandaki grafikte çoğu zaman atlanan
önemli bir parametre, pompa veriminin
debi ile değişmesi göz önüne alõnmõştõr.
Şekil-5 ve Şekil-7 beraberce incelendiğinde
hõzõn debiye göre değiştirilmesi durumunda
pompanõn en yüksek verimle çalõştõğõ
kolayca görülebilir.
(ŞEKİL-7)
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Bu sonuçlarõ yukarõdaki HCPC 5/10 üç hõzlõ ve NCP 10/125 tek hõzlõ pompalarõn gerçek değerleriyle
örnek bir hesap yaparak açõklayalõm.

NCP 10/125
GÜÇ

PHCPC= 947W
HCPC 5/10

PNCP = 736W’dir.

DEBİ

(ŞEKİL-8)
Bu pompalarõn kullanõldõğõ aynõ yerde, her akõş noktasõnda;
Toplam sürenin %70’inde %50 akõş, %30’unda %75’lik bir akõş olsun.
Şekil-8 dikkate alõnarak;
%50 akõş debisinde
NCP 10/125 ⇒ %80
HCPC 5/10 ⇒ %40
%75 akõş debisinde
NCP 10/125 ⇒ %95
HCPC 5/10 ⇒ %60 güç harcarlar.
Buna göre HCPC 5/10 tipi pompa kullanõlmasõyla elde edilen kazançlar:
%50 akõş debisinde ⇒ (0.8 * 736) - (0.4 * 947W) = 210W
%75 akõş debisinde ⇒ (0.95 * 736) - (0.6 * 947W) = 131W şeklinde olur.
Bu güç kazanõmlarõnõ, zaman ile çarparak kazanõlan enerjiyi bulabiliriz:
0.7 * 5000 * 210W + 0.3 * 5000 * 131W = 931 kwh
Yõllõk enerji kazancõ miktarõnõ elektriğin fiyatõ ile çarparsak:
931 kwh * 0.2 DM = 186 DM
Bu durumda bir HCPC 5/10 pompanõn fiyatõ yaklaşõk olarak 500DM alõnõrsa pompanõn yaptõğõ enerji
tasarrufuyla kendini (bu kadar küçük güçlere rağmen) 3 yõla yakõn bir sürede kendini amorti ettiği
görülür.(Hesabõn güncel kalmasõ açõsõndan elektriğin fiyatõ Alman Markõ olarak alõnmõştõr.)
Bu açõklamalar ve örneklerden anlaşõldõğõ üzere akõş kontrol sistemlerinde, basamaklõ veya bunun bir ötesi olan
sürekli hõz ayarõ yapan sirkülasyon pompalarõnõn kullanõlmasõ vana kullanõmõnõ ve beraberinde getirdiği kayõplarõ
azalttõğõ için en hesaplõ çözümdür.Sonuç olarak sistemde kullanõlacak pompa gücü vana ve benzeri elemanlarõn
sayõsõna bağlõ olarak azaldõğõ için aynõ işi daha küçük güçlü bir pompa ile yapabilir hale geliriz.
Ayrõca frekans kontrolörleri sistemlerde hem gerilim hem de hõz kontrolü yaptõğõ için kalkõş akõmlarõnõ önemli
ölçüde azaltõr.Pompalar kalkõş esnasõnda %600’e varan büyüklükte kalkõş akõmlarõ çekebilmektedir.Frekans

kontrolörü yumuşak kalkõş özelliği ile bu akõmlarõ minimize eder. Frekans kontrolörü ile hõz ayarõnõn pompaya
kazandõrdõğõ bir önemli özellikte pompanõn geniş bir aralõkta kullanõlabilmesine imkan sağlamasõdõr.
Yüksek verimli motor kullanõlmasõ ile enerji tasarrufu:
Akõş kontrol sistemlerinde kullanõlan pompalarõn tahrikinde %90 çoğunlukla Sincap kafesli asenkron
motor kullanõlmaktadõr. Bu motorlar yapõlarõ gereği diğer tahrik ünitelerine göre birçok avantajlara sahiptir.
Yapõmlarõ daha kolay, daha dayanõklõ, işletme güvenliği daha yüksek, bakõm gereksinimi en az ve en yaygõn
şekilde kullanõlan elektrik motorlarõdõr.Aslõnda bu tür motorlarõn verimleri oldukça yüksektir fakat kullanõm
oranlarõ çok fazla olduğu için bu alanda yapõlacak en ufak iyileştirmeler ciddi şekilde enerji tüketimini azaltõr ve
parasal tasarruf sağlar. Elektrik enerjisinin dünya çapõnda kazandõğõ önem karşõsõnda bu motorlarõn verimlerini
yükseltmek için 1970’ten itibaren yeni çalõşmalar başlatõlmõştõr.Aslõnda verimin nasõl artõrõlacağõ eskiden beri
biliniyordu ama ucuz enerji fiyatlarõ buna gerek bõrakmõyordu.Bu motorlarda verim açõsõndan en önemli sakõnca
kõsmi yüklenmelerdir.Dolayõsõyla pompa gücü seçilirken bu noktaya dikkat edilmelidir.Sincap kafesli asenkron
motorlarda verimi artõrmanõn başlõca yöntemleri:
1-) Besleme geriliminin yüke uyumluluğunun sağlanmasõ,
2-) Etkin malzeme kullanma,
3-) Daha ileri bir üretim teknolojisi kullanma
Bu bilgiler õşõğõ altõnda Alarko-Carrier firmasõ 1998 yõlõnda ODTÜ ile birlikte daha yüksek verime sahip bir
dalgõç motor serisi geliştirmek amacõyla bir proje başlatmõş ve bu projeye TÜBİTAK’ da destek
vermiştir.Projenin sonunda önceki seriye göre yaklaşõk %6 daha fazla verime sahip yeni bir motor serisi
geliştirilmiştir.Bu verim iyileştirmesiyle elde edilen elektrik enerjisi tasarrufu ve parasal tasarruf aşağõdaki gibi
bir tablo ile açõklanabilir.
Karşõlaştõrma

Eski 40HP

Yeni 40HP

Verim(%)

80

86

Çõkõş Güç(kw)

30

30

Giriş Gücü(kw)

37.5

34

Yõllõk çalõşma saati1

2920 h

2920 h

Aktif Enerji
Tüketimi(kwh/yõl)

109500

99280

Aktif enerji tüketim
maliyeti(TL)

6,898,500,000

6,254,640,000

Yõllõk enerji tasarrufu(TL)
Motorun kendini amorti etme
süresi(yõl)

643,860,000
1.5

Tablodan da görüldüğü üzere yüksek verime sahip yeni seri motor yaptõğõ enerji tasarrufu ile kendisini
1.5 yõlda amorti edebilmektedir.

Tepkin güç gereksiniminin azaltõlmasõ ile enerji tasarrufu:
Pompa tahrikinde çok sõk kullanõlan sincap kafesli asenkron motorlarõn, zayõf bir tarafõ, güç katsayõlarõnõn
özellikle düşük yüklerde çok küçük degerlere düşmesidir. Sistemin, düşük bir güç katsayõsõ ile çalõşmasõ
,tüketilen enerjinin , küçük bir kõsmõnõn kullanõlabilmesi, geri kalan kõsmõn kayõp şeklinde ortaya çõkmasõ
anlamõndadõr. Bu durumda, örneğin bir kondansatör ile sistemin güç katsayõsõnõ 1’e yaklaştõrmak enerji tüketimi
açõsõndan %5 ile %30 arasõnda bir iyileştirme sağlar. Güç katsayõsõnõ yükseltmek pompanõn çekeceği akõmõ
dolayõsõyla oluşan kayõplarõ azaltõr.Örneğin güç katsayõsõ 0.5 olan bir pompanõn kayõplarõ, güç katsayõsõ düzeltme
ile 1’ yaklaştõrõlmõş bir pompanõn kayõplarõna göre tam 4 kat daha fazladõr.Çünkü kayõplar hat akõmõn karesi ile
orantõlõdõr.Örneğin akõmda yapõlabilecek %20’lik bir azalma kayõplarõ %36 oranõnda azaltõr.Bu da pompanõn güç
katsayõsõnda yapõlacak iyileştirmenin enerji tasarrufunda ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yüksek verimli
motorlarõn düşük mağnetik akõm yoğunluğu gerektirmelerinden dolayõ güç katsayõlarõ da diğerlerine göre
yüksektir.Böylece az önce bahsedilen geliştirme projesi sonucunda ortaya çõkan yüksek verimli motorlarõn güç
katsayõlarõ da eski seriye oranla daha yüksektir.Bu gelişme de yapõlacak enerji tasarrufunu artõrmaktadõr.
Sonuç olarak elektrik enerjisinin tükenen kaynaklardan sağlanmasõ, elde etme güçlüklerinin artmasõ ve
ekolojik dengeyi bozma tehlikesi karşõsõnda elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak zorundayõz.Tasarruflu
kullanmada amaç, aynõ işleri daha az güçle yani daha az kayõpla yaparak sanayi kuruluşlarõna önemli parasal
tasarruflar sağlamak ayrõca ülke ekonomisine ve çevre korunmasõna katkõda bulunmaktõr.İnsanlõğõn elektrik
enerjisi tüketimi, birincil enerji tüketiminden daha hõzlõ artmaktadõr ki bu artõş ülkemizde daha fazladõr çünkü
ülkemiz henüz gelişmekte olan bir ülke olduğu için enerji ihtiyacõ Avrupa ve Amerika ülkelerine oranla daha
fazladõr.Örneğin gelişmiş bir Avrupa ülkesinde elektrik enerjisi ihtiyacõ 10 yõlda iki katõna çõkarken bu süre
Türkiye’de 7 hatta 5 yõla kadar düşebilmektedir.Bu açõklamalardan da görüleceği üzere ülkemizde elektrik
enerjisi tasarrufuna fazlasõyla önem vermeli bu konuda sanayi kuruluşlarõnõ ve bireye kadar tüm tüketicileri
bilinçlendirmemiz gerekmektedir.
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