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SERA GAZI
• Önümüzdeki yüzyıl, sera gazları seviyesinin
düşürülme çalışmaları en önemli çevre plan
hedefleri arasında olacaktır.
• Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ve
birleşik ısı ve elektrik üretim tesisleri, sera gazı
emisyonları kontrolünde şimdiye kadar
muazzam katkılarda bulunmuştur.
• Bu en önemli uluslararası hedeflere erişilmesi
için de hâlâ büyük potansiyele sahiptir

Bölgesel Isıtma ve Soğutma
• Bölgesel ısıtma ve soğutma, hava kirliliği ve
buna bağlı zararlı karbondioksit emisyon
seviyesini azaltabilecek ve enerji güvenliğini
artırabilecek teknolojilerdir.
• Kullanılmayan atık ısıların değerlendirilmesine
imkân veren bu sistemler, doğal gazın direkt
kullanılmasından daha çok verimlidir ve
yenilenebilir enerjinin kullanılmasını arttıracak
birçok olanak sağlamaktadır.

• Bölgesel enerji sistemleri merkezi bir
tesiste buhar, sıcak su veya
soğutulmuş su üretir. Buhar, sıcak su
veya soğutulmuş su daha sonra
yerden ısıtma, ev tipi sıcak su ısıtma
ve iklimlendirme için ayrı binalara yer
altına boru ile döşenir. Sonuç olarak,
bir bölgesel enerji sisteminin sunduğu
münferit binaların, kendi kazanlarına
veya fırınlarına, soğutucularına veya
klimalarına ihtiyacı yoktur. Bölgesel
enerji sistemi onlar için bu işi yapar,
değerli fayda sağlar

TASARIMI

BÖLGESEL ISITMA
(DISTRICT HEATING)
• Bölgesel ısıtma konusundaki ana fikir, yerel müşterilerin
ısıtma taleplerini karşılamak için yerel bir pazar yeri
olarak boruların bir ısı dağıtım şebekesini kullanarak
yerel yakıt veya ısı kaynaklarını kullanmaktır. Ref 1
• Mevcut ısıtma ve soğutma sistemleri örneklerinde
yaygın olarak gördüğümüz üzere, ısı kaynakları*
– (i) birleşik ısı ve elektrik santralleri (EN: Combined Heat
and Power),
– (ii) endüstriyel atık ısı; ve
– (iii) biyokütle (EN: biomass), jeotermal, ve direkt doğal ısı
kaynakları v.b. gibi yenilenebilir enerji kaynakları
olabilmektedir.
Not: *(bunlarla limitli olmamak üzere)

BÖLGESEL ISITMA
• Birçok ısıl enerji tüketicisine ön-yalıtımlı borular aracılığıyla sıcak su
sağlanması, tabii ki amaç tüketicilerin ısıtma ve sıcak su
gereksinimlerinin karşılanması.
• Isıl enerji tüketicileri ağırlıklı olarak konutlar olsa da hastaneler,
endüstriyel tesisler, yurtlarda bu ucuz ve çevre-duyarlı sistemlerden
faydalanabilirler. Ref 2
• Bütün şehri kapsayacak şekilde kurulan bu bölgesel sistemler
doğalgaz sistemlerine benzerlik göstermektedir: sıcak suyu
konutlara ulaştıracak boru dağıtım şebekesi bütün şehri kapsayacak
şekilde kurulmaktadır (doğalgaz sistemlerde konutlara sıcak su
yerine doğalgaz sağlanmaktadır). Boru dağıtım şebekesinde, ısı
kaybını en aza indirmek için, ön-yalıtımlı borular kullanılmaktadır.
• Isıl enerji tüketicilerine ulaştırılmak için dağıtım şebekesinde
dolaştırılan (ısıl enerji taşıyıcı vasıta olan) sıcak su neredeyse her
türlü enerji kaynağında üretilebilir.

BÖLGESEL SOĞUTMA
• Bölgesel soğutma sistemlerinin temel ilkesi de bölgesel
ısıtma sistemleri ile neredeyse birebir aynıdır: konutların
(ve diğer tüketicilerin) soğutma talepleri şehir şebekesinde
dolaştırılan soğuk su aracılığı ile karşılanmaktadır.
• Ön-yalıtımlı borular, ısıtma örneğinde de olduğu gibi bu
soğutma sistemlerinde de kullanılmaktadır. Şehir
şebekesinde dolaştırılan soğuk su, merkezi olarak birçok
kaynakta üretilebilmektedir. Mevcut sistemlerde yaygın
olarak kullanılan soğuk enerji kaynakları,
– (i) doğal soğuk su kütleleri (deniz, göl, nehir v.b. su kütlelerinin
derinliklerinde doğal olarak bulunan soğuk su kütleleri),
– (ii) abzorbsiyon sistemler, ve
– (iii) büyük ölçekli ısı pompaları (bu kaynaklarla sınırlı değil!)
olabilmektedir.

BÖLGESEL SİSTEMLER
• Bölgesel enerji sistemleri sayesinde enerji
tüketicilerinin bir sistemde birleştirilerek yekpare hâle
getirilmeleri, çevre duyarlı enerji kaynaklarının
ekonomik olarak değerlendirilmelerine imkân
sağlamaktadır.
ÖRNEK:
• Endüstriyel tesislerdeki üretim süreçlerinin sonucu
olarak atılan baca gazlarındaki ısıl enerji, eğer o
bölgede bölgesel ısıtma sistemi kuruluysa, sıcak su
üretiminde değerlendirilebilir ve üretilen bu sıcak su
konutlara şehir boru şebekesi aracılığıyla ulaştırılabilir.

BİYOKÜTLE'YE DÖNÜŞÜM
• Uzun vadede, mevcut plan raporları biyokütle
yakıtlarının yenilenebilir enerji geleceğinde
büyük role sahip olacağını bildirmektedir.
• Mevcut bölgesel ısıtma sistemlerinin ısı
kaynağı atık çöpleri, odun atıkları ve diğer
biyokütle maddeleri yakan birleşik ısı ve
elektrik üretim tesislerinden sağlanmaktadır.

ENERJİ GÜVENLİĞİ
•
•

•

•

Elektrik üretimini talebin yüksek olduğu bölgelerde gerçekleştirmek. Böylelikle,
elektrik iletim ve dağıtım kayıpları ortadan kaldırılabilecek veya azaltılabilecektir.
Soğutmadan kaynaklı (yaz aylarında gerçekleşen) aşırı yüksek elektrik talebi
değerini düşürerek. Klima sistemleri aşırı yüksek elektrik talebinde büyük paya
sahiptir. Soğuk enerjiyi yüksek verimli elektrik soğutucularda ve ısı kaynaklı
soğutucularda üretip bölgesel soğutma ile konutlara ulaştırarak aşırı yüksek
elektrik talebinde büyük düşük sağlanabilecektir.
Talebi aşırı yüksek talebinin olduğu dönem dışındaki dönemlere taşıyarak. Bölgesel
ısıtma ve soğutma sistemlerine kurulacak termik enerji depolama sistemleri
aracılığıyla, gece depolanan sıcak su, soğutulmuş su veya buz gün içerisinde
kullanılabilir veya mevsimsel taşıma yeraltı su havzası veya diğer uzun dönem
depolar ile sağlanabilir.
Yakıt esnekliğini arttırarak. Bölgesel ısıtma ve soğutma, farklı yerel yakıtların
kullanılmasına imkân tanıyarak güvenilirlik ve enerji güvenliğini arttırmaktadır.
Böylelikle, enerji sağlamadaki ve fiyatlardaki olabilecek herhangi bir değişimin
etkisi azalmış olacaktır.

FAYDALARI
KARBONDİOKSİT AZALTIMI
• Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ve birleşik ısı ve elektrik üretim
tesisleri, sera gazı emisyonlarının kontrolünde şimdiye kadar ölçülebilir
katkılarda bulunmuştur. Ülkelerin CO2 düşürme hedeflerine erişilmesi için
de hâlâ büyük potansiyele sahiptir.
• Gelecekte, bu iki kardeş sistem küresel karbondioksit emisyon
değerlerinde ilâveten düşüş imkânı sağlayacaktır. Bunlar altta sıralanan
adımlarla gerçekleştirilebilir:
• Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaşması: (i) yeni ısıtma
gereksinimi olan bölgelerde planlayarak ve (ii) mevcut sistemlerin dağıtım
ağının genişlemesini sağlayarak.
• Birleşik ısı ve elektrik üretim tesislerinin kullanım oranının mevcut bölgesel
ısıtma ve soğutma sistemlerinde arttırılmasıyla (Mevcut durumdaki üretim
payı yalnız %48).
• Mevcut sistemlerdeki yakıtların ikamesiyle çünkü kömür sağlanan yakıtlar
arasında %38'lik bir orana sahip durumdadır.

FAYDALARI
KENTSEL HAYAT KALİTESİ
• Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri, bina yoğunluğunun yüksek
olduğu bölgelerde en yüksek verime sahiptir.
• Dünya çapındaki kentleşme yönündeki eğilim, özellikle gelişen
ekonomilerde ve bölgesel soğutma alanlarında büyüyen piyasa
imkânı sağlamaktadır.
• Büyüyen kentleşme, enerji ve çevresel konularda kayda değer
tartışma konusu içermektedir ve bölgesel ısıtma ve soğutma,
sürdürülebilir kentsel gelişim planlarının önemli bir parçası olabilir.
Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri şebeke teknolojisi, mekân
verimli kullanan kentsel tasarımı desteklemektedir.
• Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri kent hava kirliliğinin kontrol
edilmesine, hayat kalitesinin yükseltilmesine ve şehir merkezlerinin
canlılığına yardımcı olur.
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DISTRICT HEATING GUIDE v e DISTRICT COOLING GUIDE
BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU ve BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU

• ASHRAE’nin KLAVUZLARI: Bölgesel ısıtma ve bölgesel soğutmanın
tüm detayları, tasarımları, alternatiflerin karşılaştırılması, ekonomik
analizler gibi bir çok konuya bu kitapların içindedir.
• İşletmeciler ve tasarımcılar için bu kitaplar geniş bir yelpazede yeni
sistem tasarımından mevcut sistemlerin yenilenmesine kadar farklı
alternatifleri, ısıl depolamanın önemini, sistem seçimini, tüketici ara
bağlantılarını ele almıştır. Özellikle ısıl ve mekanik açılardan tesisat
sisteminin ısıtma ve soğutma durumlarında davranışları, kontrol
mimarisinin nasıl olması gerektiği, saha seçimi gibi kritik konularda
örneklerle ve çeşitli hesaplamalarla derinlemesine bilgi
sunmaktadır. Enerji verimliliği ve emisyon salımı konularında öne
çıkan yapısı nedeni ile bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin bir
enerji politikası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
• KAYNAK: TTDM web sitesi
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