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Rüzgarla Is›nmak….
Gerekti¤inde bizi serinleten rüzgar›n evlerimizi ›s›tmas› mümkün mü? Rüzgar türbinlerinde üretilen elektrik enerjisi ile mümkün.
Son y›llarda rüzgar enerjisinden elektrik eldesi yavaﬂ da olsa yayg›nlaﬂ›yor ve ekonomik olmaya baﬂl›yor. Danimarkada üretilen toplam
elektrik enerjisinin %15 i rüzgar enerjisinden
temin edilmekte. O halde niçin rüzgar enerjisinin ›s›tmada kullan›lmas› bir türlü yayg›nlaﬂm›yor? Bunun cevab›n› rüzgar enerjisinin pahal›l›¤›, baz› ekolojik sorunlar, ve rüzgar
enerjisinin sürekli olmay›ﬂ› yerine, ›s›tma sistemlerinin bu tür bir uygulamaya pek de uygun olmamas›nda aramal›y›z. Son y›llardaki
teknolojik geliﬂmelerle art›k ›s›tma ve klima
sistemleri, elektrikli ›s›t›c›lar, kombi cihazlar,
radyatörler, split klimalar, ve klasik klima
santrallerinin çok ötesine geçti. Melez klima
sistemi olarak adland›r›lan yeni bir uygulamada tek sistem yerine en uygun paylaﬂ›mda
birlikte çal›ﬂan çoklu sistemler söz konusu.
Melez klima sistemleri ile sadece rüzgar enerjisi de¤il, güneﬂ enerjisi, toprak ›s›s›, jeotermal enerji, ve kombine santral at›k ›s›s› kullan›labiliyor. Uzun (mevsimlik) ve k›sa (saatlik
veya günlük) enerji depolama sistemleri ile
birlikte geliﬂtirilen örnek bir sistem ﬁekilde
gösteriliyor. Belirli düzeyde rüzgar enerjisi
zorunluysa da, kesintili olmas› art›k büyük sorun de¤il. Bu sistemde rüzgar türbininde üretilen elektrik enerjisi ile toprak ›s›s›ndan yararlanan ›s› pompas› çal›ﬂt›r›lmakta. Enerji
fazlas› oldu¤u süre içinde elektrik enerjisi ﬂebekeye geri sat›lmakta veya bataryalarda depo edilmekte. Enerji aç›¤› oldu¤u süre içindeyse bataryalar kullan›lmakta ve gerekti¤inde ﬂebekeden elektrik sat›n al›nmakta. “S›f›r
Enerji Binas›” ad› verilen ve bir y›l boyunca
ﬂebekeden al›nan ve geri verilen enerjinin
dengelendi¤i binalar›n örnekleri yurt d›ﬂ›nda
h›zla yayg›nlaﬂ›yor. K›ﬂ›n toprak ›s›s› kullan›larak bina ›s›tmas›nda ve di¤er amaçlarla kullan›lan suyun s›cakl›¤› 55°C dolay›na ›s› pompas›nda yükseltiliyor. Topra¤a gömülü yatay
veya dikey borular içinde dolaﬂt›r›lan özel
ak›ﬂkan arac›l›¤›yla toprak ›s›s› ›s› pompas›na
aktar›l›r. Elektrik enerjisi sadece ›s› pompas›n›n kompresöründe ve özel ak›ﬂkan›n dolaﬂ›m›n› gerçekleﬂtiren pompada kullan›ld›¤›ndan, örne¤in 1 kW-saat enerji tüketilerek 6
hatta 7 kW-saatlik ›s›tma gerçekleﬂtiriliyor.
S›cak suyun dolaﬂt›r›lmas› (pompalar), sistemin kontrolü (elektronik devreler, mikroiﬂlemciler, motorlu vanalar), hava fanlar›n›n çal›ﬂt›r›lmas› gibi amaçlarla da bir miktar elektrik enerjisi tüketiliyor. Bununla birlikte melez
sistemlerde ›s›tman›n büyük bir bölümü döﬂemeden (tavandan veya duvardan) ›ﬂ›ma (›s›l
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radyasyon) ile gerçekleﬂti¤inden, al›ﬂ›lagelen
klima sistemlerine oranla gerekli hava dolaﬂ›m› ve fanlarda tüketilen enerji çok daha az oluyor. Ayr›ca, iyi tasar›mlanm›ﬂ bir döﬂemeden
›s›tma sisteminde ›s›tma yükleri %20 dolay›nda azalmakta. Tüm bu nedenlerle toplam
elektrik tüketimi 8-10 kat azal›yor, ayn› oranda gerek duyulan rüzgar türbini kapasitesi de
küçülüyor. Is› pompas›n›n kompresörü iki kademeli olup ›s›tma ve so¤utma yüklerini zaman içinde daha iyi takip etti¤inden verimi
daha da artmakta. Yaz›n, konfor amac›yla havadaki nemin azalt›lmas›ndan kaynaklanan
ikinci bir so¤utma yükü bulunuyor. Bu yük
genelde bir yo¤uﬂmal› fan-coilde veya merkezi bir klima santralinde karﬂ›lanabilirse de
enerji tüketimi fazlad›r. Bunun yerine at›k
›s›yla çal›ﬂabilen nem al›c›lar kullan›l›yor. Bu
nedenle fan-coil sadece iç hava s›cakl›¤›n› belirli bir oranda serinletmekte; konfor gereksiniminin büyük bölümü döﬂeme (veya tavan)
sistemi ile karﬂ›lanabilmekte. Bu durum insanlar›n hava dolaﬂ›m›yla so¤utmaya oranla
çevrelerindeki so¤uk cisim ve yüzeylere ›s›
kaybettiklerinde daha konforlu bir ortam hissetmelerinden kaynaklan›yor. Nem al›c›lar›n
gerek duydu¤u ›s›, yaz›n ›s› pompas›n›n binadan çekti¤i ›s›dan ya do¤rudan do¤ruya ya da
›s› depolama tank›ndan karﬂ›lan›r. Geri kalan
at›k ›s›ysa k›ﬂ mevsimi boyunca topraktan çekilen ›s›n›n yerine konulmas›nda ve s›cak su
tank›nda tüketilmekte. Böylelikle de toprakta
mevsimlik bir ›s› depolamas› gerçekleﬂiyor.

K›sa süreli ›s› depolamas›, beton döﬂeme kütlesi içersinde ve ›s› deposunda gerçekleﬂtirilerek, genelde 6-7 saatlik maksimum rüzgar
enerjisiyle maksimum so¤utma yükü aras›ndaki zaman fark› da ortadan kald›r›lm›ﬂ olur.
Ayr› bir taze hava kanal› binadaki havan›n
sa¤l›k kurallar›na uygun düzeyde de¤iﬂimini
gerçekleﬂtirir. Sistemin en verimli bir ﬂekilde
çal›ﬂmas› için, bilgisayar destekli denetime
gereksinim var. Bu denetim sisteminin komutlar›na göre süreç içindeki hava debisi ve
s›cakl›¤›, su debisi ve s›cakl›¤›, su dolaﬂ›m›n›n
çoklu sistemlere paylaﬂt›r›lmas› denetleniyor.
Yap›lan tasar›m çal›ﬂmalar›na göre, Antalyada 150 m2’lik tek katl›, iyi yal›t›lm›ﬂ, melez
klimal› bir konutun gerek duydu¤u rüzgar türbini kapasitesi, sisteme eklenen pasif yöntemlerden sonra 5 kW’a kadar inebiliyor. Ayn›
konutun al›ﬂ›lagelen bir split klima ile so¤utulmas›nda gerekli kapasitenin 16 kW dolay›nda oldu¤u düﬂünülürse, olas› enerji tasarrufu 3 kat›ndan fazla oluyor. Buradaki en
önemli etken, nem alma iﬂleminin ›s› pompas›ndaki at›k ›s› ile gerçekleﬂtirilmesi.
Benzer bir konut e¤er Ankara’daysa, ›s›tma yüküne göre tasarlanacak bir rüzgar türbininin kapasitesi sadece 1 kW dolay›nda olacak. Al›ﬂ›lagelen bir ›s›tma sistemindeyse ›s›tma yükü 7 kW dolay›nda. Bu durumda olas›
enerji tasarrufu 7 kat dolay›ndad›r. Bu örneklerdeki enerji tasarruf oranlar›, sisteme eklenecek güneﬂ toplaçlar› ve foto-gözeler ile daha da çarp›c› bir hale gelebilir.
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