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BASINÇLI HAVADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUF
YÖNTEMLERİ
Yusuf İLHAN

ÖZET
Bu çalışmada, işletmeler için önemli bir maliyet kalemi olan basınçlı havanın üretimi, şartlandırılması,
taşınması ve tüketiminde enerji verimliliği konusu ele alınacaktır. Basınçlı havanın kaynağı atmosfer
olduğu için özellikle fabrika seviyesi kullanıcılar tarafından ucuz bir kaynak olarak algılanmaktadır.
Ancak basınçlı hava, teorisi gereği pahalı bir enerji biçimidir. Basınçlı hava sistemleri uygun
yöntemlerle analiz edilirse birçok noktada enerji tasarrufu potansiyeli olduğu da görülecektir.
Anahtar Kelimeler: Basınçlı hava, enerji verimliliği, kompresörler, hava şartlandırma, pnömatik.

ABSTRACT
In this study, energy efficiency in compressed air production, treatment, distribution and consumption
will be discussed. Due to its source is atmosphere, compressed air is conjectured as a cheap source
by factory level staff. However, if the cost of compressed air is calculated it could be seen that it is not
a cheap form of energy. On the other hand, if compressed air systems analysed with appropriate tools
several ways of energy saving potential will be revealed.
Key Words: Compressed air, energy efficiency, compressors, air treatment, pneumatics.

1. GİRİŞ
Sınırsız gibi görünen doğal kaynakların, artan insan nüfusu ve değişen tüketim alışkanlıkları
karşısında yetersiz kalacağının görülmesi, enerji verimliliği konusunu tüm dünyanın öncelikli gündem
maddelerinden biri haline getirmiştir. Mevcut eğilim ile çoğalmaya ve tüketmeye devam ederse 2050
yılında nüfusu 10 milyarı bulacak olan insan ırkının yaşamaya devam edebilmesi için üç adet dünya
gerekeceği öngörülmektedir [1].
Endüstriyel işletmelerde kullanılan petrol, yağ ve su gibi kaynakların sınırlı olduğu açıktır.
Atmosferdeki hava ise sonsuz bir kaynak gibi görünür. Birçok işletmede süpürge yerine temizlik
amacıyla basınçlı hava kullanılmasından da anlaşılacağı üzere havanın bedava olduğu algısı
yaygındır. Hava, atmosferik koşullarda sonsuz denebilecek kadar bol olsa da basınçlı hava oldukça
pahalı bir enerji biçimidir. Ancak elde edilmesi, depolanması, taşınması kolay; temiz ve güvenli olduğu
için endüstriyel kullanımı vazgeçilmezdir.
Basınçlı havanın maliyeti hesaplanırken kompresörlerin enerji tüketiminin yanında, ekipman yatırım ve
amortisman, bakım-onarım ve kullanılan alan maliyeti gibi sabit giderler de dikkate alınmalıdır.
Kompresörlerin kullanım ömrü boyunca sahip olma maliyetinin %75’inin enerji, geri kalanının da diğer
maliyetlerden kaynaklandığı yaygın olarak kabul edilir. Şekil-1’de gösterilen sabit ve değişken
maliyetler birlikte dikkate alındığında basınçlı havanın toplam maliyeti hesaplanabilir. Buna göre,
işletme bazında değişiklik göstermekle birlikte, Türkiye’de basınçlı havanın ortalama maliyeti yaklaşık
3
0,015€/m olarak hesaplanabilir. Bu hesapta elektrik fiyatı 0,25TL/kWh olarak kabul edilmiştir.
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Şekil 1. Basınçlı havanın işletmeye ortalama maliyeti.
Coğrafi koşullara bağlı olarak değişen atmosfer basıncı yaklaşık 1 bara olarak kabul edilirse, 6 barg
3
3
basınçta 1 m hava elde etmek için atmosferden 7 m havayı emip sıkıştırmak gerekir. Sıkışan
havanın sıcaklığı artar. Dolayısıyla basınç elde etmek amaçlanırken harcanan enerjinin bir kısmı ısıya
dönüşmüş olur. Kompresörde açığa çıkan bu ısı enerjisinin sistemden alınması gerekir. Basınçlı
havanın pahalı olmasının nedeni budur. Kompresörün yanı sıra basınçlı hava, taşırken ve kullanılırken
de ciddi kayıplar oluşur.
1

Türkiye’de basınçlı hava elde etmek için harcanan endüstriyel kompresör gücüne dair net istatistikler
bulmak kolay değildir. Avrupa’da ise sanayide harcanan elektrik enerjisinin yaklaşık %11’inin
kompresörlerde harcandığı hesaplanmaktadır. Buna göre 2001 yılında Almanya’da kompresörlerde
2
harcanan enerjinin yıllık maliyeti yaklaşık 1,4 milyar €’dur [2].
Önemli bir maliyet kalemi olması hesabiyle basınçlı havada enerji tasarrufu yapmanın yolları
aranmaktadır. Şekil 2.’de basınçlı hava sistemlerinde enerji tasarrufu yapılması mümkün olan alanlar
ve öngörülen yaklaşık tasarruf oranları görülmektedir.

Şekil 2. Basınçlı havada enerji tasarrufu yapılabilecek alanlar [7].
“bara” mutlak basınç, “barg” gösterge basıncını ifade etmektedir. Bu çalışmada “bar” birimiyle ifade edilen
basınç değerleri aksi belirtilmedikçe gösterge basıncını ifade etmektedir.
2
İlgili çalışmada enerji fiyatı 0,10€/kWh alınmıştır.
1
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Bu çalışmada, basınçlı havada enerji verimliliği dört aşamada incelenecektir. Şekil-3’te şematik olarak
gösterildiği üzere, ilk aşamada basınçlı hava üreten kompresörlerde, ikinci aşamada şartlandırma ve
taşımada, üçüncü aşamada basınçlı havanın kullanımında enerji verimliliği, son olarak ise basınçlı
hava kaçakları ele alınacaktır.

Şekil 3. Basınçlı havanın üretilmesi, şartlandırılması ve kullanılması aşamaları.
Basınçlı havada enerji analizlerinin metodolojisi ISO 11011 standardında belirlenmiştir. Ölçüm ve
raporlamada şeffaflık ve yeknesaklığın sağlanması açısından, basınçlı havada enerji tasarrufu hizmeti
veren kuruluşlarının sundukları servislerin, ISO11011 standardına uygunluğu bağımsız kuruluşlarca
denetlenir ve onaylanır.

2. BASINÇLI HAVA ÜRETİMİNDE KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ
Kompresörlerde harcanan enerjinin yaklaşık %15’i havanın basınçlandırılmasına harcanmaktadır. Geri
kalan %85’lik kısım ısı olarak sistemden atılmaktadır [3]. Çok kademeli ve ara soğutmalı sıkıştırma ile
verim arttırabilir. Bu nedenle yüksek basınç kompresörleri çok kademelidir. İstenilen basınca ulaşana
kadar her kademeden sonra ara soğutma yapmak, Şekil-4’te izotermal sıkıştırma eğrisine biraz daha
yaklaşmak anlamına gelir.

Şekil 4. İki kademeli ve ara soğutmalı sıkıştırmanın kompresör verimine etkisi [4].
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Termodinamik ilişkiler gereği verimsiz çalışan kompresörlerin verimini arttırmak için alınabilecek bazı
önlemler vardır.
2.1 Doğru Kompresör Kombinasyonunu Seçmek
Fabrikaların ihtiyacına göre kompresör kapasitesinin belirlenmesi için öncelikle hava tüketiminin doğru
hesaplanması gerekmektedir. Mevcut tesislerde basınçlı hava sisteminin yenilemesi ya da ilave
kapasite yatırımları için ise hava tüketimini ölçmek gerekmektedir. Bunun için kompresörün çektiği
güç, ürettiği debi, basınç dalgalanması, sıcaklık değerleri ölçülerek en az bir haftalık bir süre için
kaydedilmeli ve yorumlanmalıdır. Elde edilen sonuçlara göre mevcut tüketim trendine en uygun
kombinasyonun nasıl olacağı raporlanmalıdır. Birçok durumda mevcut sistemde yapılacak revizyonlar
çok kısa geri ödeme sürelerine sahip olmaktadır.
Üretimin güvenliği için kompresörlerin %50 yedekli çalışması önerilir. Dolayısıyla nominal tüketimin iki
katı kadar kapasitede bir seçim yapılabilir. Yatırım maliyeti itibariyle gereksiz bir masraf gibi görünen
yedekleme, olası kompresör arızalarında işletmeyi üretim kaybından koruyacağı için aslında kritik bir
tedbirdir.
Kompresörü doğru boyutlandırmanın yanında yeni teknolojili ve gelişmiş kontrol sistemleri olan kaliteli
makinelerin tercih edilmesi gerekir. Yüksek enerji tüketimi nedeniyle farklı kompresörlerdeki küçük
verim farklılıkları dahi büyük enerji maliyetine sebep olur. Kompresörlerin verimlerini mukayese
edebilmek için üreticilerin beyan ettikleri serbest hava debilerinin (FAD: Free Air Delivery) ISO1217
standardına göre (20°C sıcaklık, 1 bar basınç, %0 bağıl nem) verildiğinden emin olunması gerekir.
Ayrıca kompresör motorların genellikle servis faktörüyle birlikte etiket değerinden yaklaşık %20 daha
fazla enerji tükettiği de akılda tutulmalıdır.
Değişken hava tüketimini dengelemek için değişken devirli kompresörlerin kullanılması önemli enerji
tasarrufu sağlayacaktır. İşletmelerde üretimin yavaşladığı aralıklarda (üretimde planlı düşüş, mola,
vardiya değişimi vs.) basınçlı hava tüketimi de azalır. Bu esnada hedef basınca ulaşan sabit devirli
kompresör boşta çalışmaya devam eder ve hava üretmese de nominal gücünün yaklaşık %30’u kadar
enerji tüketir. Az miktarda da olsa devam eden hava tüketimi nedeniyle basınç eşik değerin altına
düştüğünde ise kompresör tekrar tam yük ile kalkışa geçer. Buna mukabil değişken devirli
kompresörler, azalan debi ihtiyacına göre motor devrini düşürerek, harcadığı enerjiyi azaltacak ve
değişken tüketime adapte olacaktır.

Şekil 5. Ölçüm yapılan kompresör ve yerine önerilen kombinasyonun enerji-debi simülasyonu grafiği.
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Belirgin avantajına rağmen değişken devirli kompresör her koşulda enerji tasarrufu anlamına gelmez.
Frekans invertörlü kompresörlerin genellikle en verimli oldukları bölge %70-%80 yükte olukları
aralıktır. Dolayısıyla seçilen frekans invertörlü kompresörün çoğunlukla bu bölgede çalışacak şekilde
seçilmesi önemlidir. Örneğin Şekil 5.’te seçilen değişken devirli kompresör (315kW) çoğunlukla %353
%45 yük aralığında çalışmıştır. Bu aralıktaki spesifik enerjisi (kırmızı çizgi) 8-9kWh/m
mertebelerindedir. Yapılan ölçüm sonucunda mevcut kompresör yerine ana yükü karşılayacak bir sabit
devirli kompresör (132kW), değişken yükü karşılamak için de bir frekans invertörlü (110kW) kompresör
önerilmiştir. Mavi çizgi ile gösterilen yeni spesifik enerji değerleriyle tüketim karşılandığında
hesaplanan yıllık tasarruf ile yatırımın geri dönüşü ise yaklaşık iki yıldır.
2.2 Kompresör Bakımları
Kompresörlerde verimliliğe etki eden bir diğer faktör de bakımların kaliteli yedek parçalarla düzenli
yapılmasıdır. Yağlı tip vidalı kompresörlerde periyodik bakımlarda yağ değişimiyle birlikte emiş, yağ ve
separatör filtrelerinin değişimi yapılır. Zamanla tıkanan filtreler basınç düşüşüne neden olur. Eskiyen
yağ ise zamanla soğutucu ve yağlayıcı özelliğini yitirmeye başlar. Bu nedenle bakımı yapılmayan
kompresörlerin enerji tüketimi artacak, verimi ise düşecektir. Eski ve yeni kompresör emiş filtreleri ile
kullanılmış yağ örnekleri Şekil-6’da görülmektedir.

Şekil 6. Tıkalı hava emiş filtreleri ve karterde oluşan yağ tortusu.
2.2 Kompresörlerin Çalıştığı Ortam Şartları
Basınçlı havanın kaynağı ortam havası olduğu için ortam koşulları üretilen debide çok etkilidir.
Kompresör debileri ISO 1217 standardına göre ölçülür. Standarda göre kompresörün emdiği havanın
20°C sıcaklık, 1 bar ortam basıncı ve %0 bağıl nem koşullarında olduğu hesaplanır. Ancak gerçek
koşullar farklıdır. Ortam basıncı doğrudan rakım ile ilgili olduğu için iyileştirilebilir bir parametre
değildir, nem de aynı şekilde iklim koşullarına bağlıdır. Ancak iyileştirilebilir bir parametre olan ortam
sıcaklığının kompresör verimine etkisi büyüktür.
Termodinamik ilkeler gereği kompresörün emdiği havanın mümkün olduğunca serin olması istenir.
Bunun için Şekil 7’de gösterilen örneklerde olduğu gibi kompresör emiş havasının kompresör
odasından değil, dış ortamdan alınması ve kompresörden çıkan sıcak havanın (soğutucu fanlardan)
mümkünse hava kanalı ile kompresör odasına karışmadan dışarı atılması gerekir. Hava kanalının
olmadığı yerlerde fan kullanılması da işe yarayacaktır. Aksi halde kompresör odasının sıcaklığı
oldukça yüksek değerlere çıkabilir. Kompresör emiş havasının 20°C yerine 40°C olması kompresörün
aynı miktarda debi için yaklaşık %7 daha fazla enerji harcaması anlamına gelecektir. Yüksek sıcaklık,
ayrıca kompresörün mekanik aksamının performansını düşürecek ve arıza riskini arttıracaktır.
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Şekil 7. Kompresöre serin hava girişi ve sıcak havanın ortamdan atılması [5].
2.3 Kompresörlerden Isı Yoluyla Enerji Geri Kazanımı
Kullandığı enerjinin %80’den fazlasını atık ısı olarak kaybeden kompresörlerdeki en önemli enerji
tasarruf kalemi atık ısıyı geri kazanmaktır. Güncel ısı geri kazanım sistemlerinin ortalama verimi
yaklaşık %40’tır. Bunun anlamı 120kW kurulu güce sahip bir kompresörden yaklaşık 48kW ısı enerjisi
geri kazanılabilir. Isı geri kazanımının iki yöntemi vardır. Basit olanı kompresörün soğutma havasını
kanallarla ısıtılacak ortama taşımaktır. Ancak bu yöntem sadece kış aylarında uygulanabilir.
Modern ısı geri kazanım sistemleri ise, Şekil-8’de görüldüğü gibi, kompresörün soğutucu devrelerine
entegre edilen ısı değiştiricilerden ibarettir. Yağlı tip kompresörlerde sıkıştırma ortamından çıkan sıcak
yağ, ısı geri kazanım eşanjöründen geçen su ile soğutulur ve sıcak su elde edilmiş olur. Elde edilen
suyun sıcaklığı 60°C -100°C arasında olabilir. Elde edilen sıcak su proseste, duş ve temizlikte ya da
ısıtmada kullanılabilir.

Şekil 8. Kompresörde ısı geri kazanım sistemi [9].

3. BASINÇLI HAVA ŞARTLANDIRMASI VE TAŞINMASINDA VERİMLİLİK
Kompresörlerden çıkan hava neme %100 doygun, yağlı ve kontaminedir. Çoğu uygulamada bu hava
doğrudan kullanılamaz. Pnömatik ekipmanlarda kullanılması için basınçlı havanın kurutulması,
partiküllerden ve yağdan arındırılması gerekir. Şekil-9’da hava şartlandırma aşamaları şematik olarak
gösterilmektedir. Bu işlemleri yapan kurutucular ve filtreler şartlandırma ünitelerini oluştururlar.
İstenilen basıncın ayarlanmasını sağlayan regülatörler de şartlandırıcı ekipmanlara dâhil edilebilir.
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Şekil 9. Basınçlı hava üretim ve şartlandırma aşamaları [6].
Kullanılan havanın kalitesinin yeterli olup olmadığı hava kalitesi ölçümleri ile belirlenebilir. ISO 85731:2010 standardında belirtilen, Şekil-10’daki hava kalitesi sınıfları mevcut havanın kalitesini ortaya
koyarken, proses güvenliği ve ürün kalitesi için gerekli hava kalitesini sağlayacak ekipmanları
seçmeye de yardımcı olur. Böylece gerektiği kadar şartlandırma ile proses riske atılmadan enerji
tüketimi de optimize edilebilir.

Şekil 10. ISO 8573-1:2010 Standardına göre hava kalitesi sınıfları ve şartları
3.1 Hat Filtrelerinde Enerji Verimliliği
Basınçlı havadaki en temel kirleticiler katı partiküllerdir. Bu kirleticilerin kaynakları; atmosferik toz,
kompresörden ve diğer ekipmanlardan kaynaklanan partiküller (metal, filtre partikülleri, kurutucu
kimyasalı vs) ve hava hattından kaynaklı pas, kurum gibi yabancı maddelerdir. Söz konusu
kontaminasyon basınçlı hava kalitesini bozacağı için istenmez. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan hava
kalitesinin doğru belirlenmesi ve buna uygun filtre kombinasyonun seçilmesi önemlidir.
Filtreler ve filtre kartuşları hem sabit gider olduklarından hem de basınç düşüşüne neden olacakları
için maliyet kalemidirler. Bu nedenle filtre seçiminde temel prensip “ihtiyaç duyulan kadar fazla,
mümkün olduğunca az” olmalıdır. Boyutuna ve filtrasyon derecesine göre değişmekle birlikte kaliteli
hat filtreleri en fazla 100-200 mbar mertebesinde basınç tutarlar. Ancak ilk günden itibaren filtrelerin
basınç tutuşu zamanla artacaktır, bu nedenle filtre kartuşları gerekli periyotlarda değiştirilmelidir.
Basınçlı hava hattında 1 bar basınç tutuşuşundan dolayı kompresörün 5 bar yerine 6 bar basınçta
çalıştırılmasının yaklaşık %17 [7] daha fazla enerji anlamına geldiği göz önüne alınırsa filtre kartuşu
maliyetinin, basınç tutuşu nedeniyle ortaya çıkan enerji maliyeti yanında çok daha makul kaldığı
görülecektir.
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Şekil 11. Filtre kartuşunun zamanla dolması ve basınç tutuşunun artışı.
Hat filtreleri, Şekil-11’de olduğu gibi basınç tutuşu göstergeleri ile birlikte kullanılabilirler. Göstergeler
filtre girişi ve çıkışındaki fark basıncını ölçerek filtrenin basınç tutuşunu, dolayısıyla kartuşun değişimi
zamanını kestirmek için kullanılabilir. Bakımları düzenli yapılmayan ya da doğru ekipman
kullanılmayan hatlarda filtreler daha kısa zamanda tıkanacak ve daha fazla basınç tutacaktır. Tıkanan
kartuşların artan basınç farkı nedeniyle zayıf bir noktadan delinmesi hatta tamamen parçalanarak
hatta ilerlemesi zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda fark basıncı göstergesi düşük bir
değer gösterecektir ancak bu durum kartuşun temiz olduğunun değil, zarar gördüğünün işaretidir.
Dolayısıyla filtrelerde kullanılan fark basınç göstergeleri kartuş değişim zamanların belirlemede
yanıltıcı olabilir. Hava kalitesi sürekliliği ve enerji verimliliği açısından en uygun çözüm, üreticinin
tavsiye ettiği filtre bakım periyotlarına uymaktır.
3.2 Hava Kurutucularda Enerji Verimliliği
Uygulamada istenilen hava kalitesi, havadaki nem ile doğrudan ilgilidir. Havadaki gerçek nem miktarı
basınçlı çiğlenme noktası (pdp: pressure dew point) ile ifade edilir. Havanın ilgili basınçta çiğlenme
olmadan inebileceği sıcaklık olarak tanımlanan çiğlenme noktası, basınçlı havadaki nem miktarını
ifade etmenin alışılagelmiş biçimidir.
İstenilen hava kalitesine göre hava kurutucusu tipi seçilir. +3°C çiğlenme noktasına kadar soğutuculu
(gazlı) tip kurutucular kullanılır. Gazlı tip kurutucular kapalı devre çalıştıkları için seçim en başta doğru
yapılmalıdır. Yaz aylarında soğutma devresi performansı düşeceğinden gerekli emniyet katsayısıyla
seçilmelidir.
+3°C çiğlenme noktasından daha düşük çiğlenme sıcaklığı elde etmek için, Şekil-12’de gösterilen,
adsorbsiyon yöntemiyle çalışan kimyasal ya da membran tip kurutucular kullanılır.

Şekil 12.1 Adsorbsiyonlu (kimyasal) tip hava kurutucu

Şekil 12.2 Membran hava kurutucu
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Kimyasal kurutucular silika-jel ya da alüminyum oksit gibi neme aç kimyasallar vasıtasıyla havadaki
nemi hapseder. Nemi alınan hava kurutulmuş olarak sisteme verilir. Sırayla devreye giren iki kolon
prensibiyle (tandem) çalışan kimyasal kurutucularda neme doyan kolon, diğer kolonda kurutulan
havanın bir kısmıyla süpürülür (purge) ve nem kimyasaldan ayrılır (rejenerasyon). Bu döngü müteakip
olarak devam eder. Purge havası nedeniyle kimyasal tip kurutucularda bir miktar basınçlı hava kaybı
söz konusudur. Dolayısıyla kimyasal kurutucu seçerken purge havası oranına dikkat edilmeli, aynı
özelliklerde daha düşük purge oranı olanın daha verimli olduğu değerlendirilmelidir.

Şekil 13. Isıtıcılı tip kimyasal (adsorbsiyon) hava kurutucu [8].
Adsorbsiyon tip kurutucularda kolon kurutma işlemi kuru basınçlı hava yerine ısıtılmış ortam havası ile
haricen de yapılabilir. Şekil-13’te şematik olarak gösterilen ısıtıcılı kimyasal kurutucu olarak bilinen bu
sistemde vakum pompası yardımıyla ortamdan emilen hava elektrikli ısıtıcıdan geçirilir. Elde edilen
sıcak ve bağıl nemi düşük hava rejenerasyon işleminde kullanılır. İlk yatırım maliyeti daha yüksek olan
ısıtıcılı tip kurutucular basınçlı hava harcamayacağı için ısıtıcısız tiplere göre daha az enerji sarf
edeceklerdir.
Kimyasal kurutucuda enerji tasarrufu yapmanın bir diğer yolu da kurutucu çıkışında çiğlenme noktasını
ölçerek gerekli hallerde kurutucuyu ekonomi modunda çalıştırmaktır. Havadaki mutlak nem miktarı
gün içinde sıcaklığa bağlı olarak değişir. Ayrıca kurutucudan geçen debi de üretim durumuna göre
değişebilir. Debinin ya da nem yükünün azaldığı durumlarda istenilen çiğlenme noktasını yakalamak
için tek kolon normalden daha uzun süre kurutma yapabilir, böylece gereksiz rejenerasyon önlenmiş
ve basınçlı hava kaybı azalmış olur. Söz konusu sistemde kurutuma süreleri, kurutucu çıkışında
bulunan çiğlenme noktası sensöründen alınan bilgiye göre düzenlenecektir.
3.3 Hava Hattında Enerji Verimliliği
Doğru boyutlandırılmayan basınçlı hava hattı önemli enerji kayıplarına neden olabilir. Hava hattının ne
kadar basınç tutacağı yani ne kadar ilave enerji maliyeti getireceği temelde hattın çapına ve sürtünme
katsayısına bağlıdır. Bu nedenle öncelikle hava hattının doğru çapta seçilmesi gerekir. Boru içinde
akan havanın hızı boru çapının karesiyle orantılıdır. Basınç düşüşü ise hava hızının karesiyle
orantılıdır. Bu nedenle aynı debide boru çapı yarıya düşürülürse basınç düşüşü çapın dördüncü
kuvvetiyle orantılı olarak artacaktır.
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Şekil 14.’te 7 bar basınçta, 1m /dk debili havanın 10 m uzunluğunda farklı çaplarda ve iç yüzeyi parlak
borudaki basınç düşüşü gösterilmektedir. Görüldüğü üzere taşınacak debiye uygun çap seçilmezse
basınç tutuşu önemli kayıplara neden olmaktadır.
3

Şekil 14. Boru iç çapına göre basınç tutuşu [4]
Diğer yandan borunun sürtünme katsayısı da basınç düşüşünü doğrudan etkiler. Çelik borulardaki iç
yüzeyler zamanla korozyona uğrayarak hem iç çapı daralacak hem de yüzey pürüzlülüğünü arttırarak
sürtünme katsayısı yükselecektir. Bu nedenle hava hatlarını konvansiyonel çelik borulardan yapmak
alışkanlığı yerini alüminyum boru gibi farklı çözümlere bırakmaktadır. İlk yatırım maliyeti yüksek olan
alüminyum boru hattı uzun vadede karlı geri dönüşler sağlayabilmektedir. Zamanla boru içinde oluşan
korozyon dışında havadaki partikül, nem ve yağın birleşmesiyle oluşan tortular da çapı daraltacak ve
yüzeyi bozacaktır. Dolayısıyla şartlandırma, hava hattının kalitesinin stabil kalması için de önemlidir.

4. BASINÇLI HAVA TÜKETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Basınçlı hava tüketen pnömatik ekipmanlarda enerji verimliliği ekipman seçimiyle başlar. İhtiyaç
duyulan bir işi yapacak doğru ve uygun boyutta ekipman seçimi hem yatırım maliyetini düşürecek hem
de gereksiz enerji kullanımını engelleyecektir.

Şekil 15. Silindir seçiminde hesaplama aracı kullanımı.
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Pnömatik malzemeleri boyutlandırırken hesaplama araçlarını kullanmak doğru ekipman seçiminde yol
göstericidir. Şekil 15.’te görülen örnekte mevcutta kullanılan 42 mm çaplı silindir yerine hesaplama
aracının önerdiği 32mm çaplı silindir kullanılırsa aynı iş %35 daha az basınçlı hava tüketerek
yapılabilir.
Pnömatik hatlardaki bağlantı ekipmanları basınç kaybına neden olur. Dolayısıyla çok fazla bağlantı
ekipmanı kullanmak yerine akıllı çözümler üretilmelidir. Örneğin çok sayıda valf yerine valf terminalleri
kullanmak, hortum çapını ve hortum boyunu kısaltmak ciddi kazanç sağlayacaktır. Ayrıca modern valf
terminalleriyle farklı basınç bölgeleri oluşturmak mümkündür. Şekil 16.’da on adet silindirin tek bir valf
terminalinden kontrol edilerek hortum çapı ve boyunun düşürülmesinin hava tüketimine etkisi
görülmektedir.

Şekil 16. Valf terminali kullanarak hortum boyu ve çapını azaltmanın hava tüketimine etkisi.
Pnömatik ekipmanlar çalışmıyorken besleme havasının kesilmesi de önemli bir tasarruf yöntemidir.
Bunun için hava tüketimini analiz edip sistem durduktan belirli bir zaman sonra besleme havasını
otomatik kesen valfler kullanılabilir. Şekil 17.’de bu tür uygulamanın bir örneği görülmektedir.

Şekil 17. Hava tüketen makine çalışmıyorken besleme havasını otomatik olarak kesen uygulama.
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Yoğun pnömatik ekipman içeren makineler büyük hava kaçağı riski taşırlar ve kaçakların tamamen
kesilmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, makine girişinde debiyi ve basıncı sürekli kontrol eden
bir ekipman, makine çalışmıyorken ortaya çıkan basınç düşüşü ve debi geçişinden kaçak olduğunu
algılayabilir. Şekil-18’de bir örneği gösterilen uygulamayla hava beslemesi kesilen bir makinedeki
basınç düşüşü izlenmekte ve merkezi enerji izleme sistemine iletilmektedir. Toplanan veriler kaçak
olduğuna işaret ediyorsa zaman kaybetmeden müdahale edilebilir ve böylece kaçak kaynaklı enerji
kaybının önüne geçilebilir.

Şekil 18. Makine çalışmıyorken basınç düşüşünden kaçaklar tespit edilebilir.
En tipik pnömatik uygulamalardan olan silindirler önemli hava tüketicileridir. Birçok uygulamada
silindirler asıl işi tek yönde yaparlar Bu nedenle asıl güç (basınç) ihtiyacı tek yöndedir. Bu gibi
durumlarda geri dönüş stroku daha düşük basınçla da yapılabilir. Şekil 19.’daki örnekte 32mm çaplı,
500 mm stroku olan silindirin geri dönüş strok basıncı 6 bar’dan 3 bar’a düşürülürse hava tüketiminde
%22 düşüş olacağı hesaplanmıştır.

Şekil 19. Silindirde geri dönüş strok basıncının düşürülmesi.
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İşletmelerde hava basıncını düşürmenin enerji tasarrufuna etkisini bilinmektedir. 6 bar yerine 5 bar
basınçta çalışmanın %17 enerji tasarrufu sağlayacağı vurgulanmıştı (Bölüm 3.1). İşletmenin geri
kalanına göre daha yüksek basınç ihtiyacı olan istasyonlarda pnömatik basınç yükseltici (booster)
kullanılması mümkündür. Pnömatik booster ile lokal olarak işletme basıncının iki katına kadar basınç
elde etmek mümkün olur. Böylece yüksek basınç isteyen belirli noktalar için tüm işletme, gerekenden
daha yüksek basınçta çalışmamış olur. Şekil 20’de bir pnömatik booster için giriş ve çıkıştaki basınç
ve debi değerleri gösterilmektedir.

Şekil 20. Pnömatik basınç yükseltici (booster) ve giriş-çıkış basınç ilişkisi.

4. BASINÇLI HAVA KAÇAKLARI VE MALİYETİ
Basınçlı hava hattında kaçaklar kaçınılmazdır. Önemli olan mevcut kaçakların yönetilebilmesidir.
Basınçlı havanın maliyeti göz önüne alındığında kaçakların önemli maliyet kalemleri haline geldiği
anlaşılır. Düzgün şekilli bir kaçaktan oluşan kaçak miktarı ve maliyetine dair örnek hesaplama Tablo
1.’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Örnek delik çapları için kaçak miktarları ve maliyeti [7].

Delik Çapı
(mm)

Kaçak Miktarı
(l/s)

Yıllık Kaçak Maliyeti*
(EURO)

1

1,1

411

3

11,1

4.143

5

31

11.571

* Basınçlı hava maliyeti 0,012€/m3, yıllık çalışma saati 8640 olarak alınmıştır.

İşletmelerdeki gerçek hava kaçakları ise nadiren düzgün şekilli deliklerden kaynaklanır. Kaçak sebebi
genellikle bir bağlantı elemanı ya da pnömatik ekipmandır.
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Şekil 21. Basınçlı hava kaçaklarının kaynakları [7].
Şekil 21’de gösterildiği üzere gerçek kaçakların üçte ikiden daha fazlasının pnömatik ekipman ve
bağlantılardan kaynaklandığı görülmektedir. Bunlara filtre ve regülatörler gibi hat ekipmanları da
eklendiğinde kaçakların yarıdan fazlasının kaynağı ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kaçaklara neden
olan sızıntı bölgelerinin şekillerini görmek çoğu zaman mümkün değildir. Gözle görülse dahi çatlak ve
yarık gibi düzensiz şekilli kaçaklardan sızan havanın miktarını belirlemek çok zordur. Ortam gürültüsü
nedeniyle kaçağın genel yeri dahi çoğu zaman tespit edilemez.
Kaçak tespiti ve ölçümündeki zorluklar ultrasonik tespit yöntemleriyle aşılmaya çalışılır. Yüksek
hızdaki havanın kaçak yüzeyindeki sürtünmesi sonucu ortaya çıkan ultrasonik ses dalgalarının
algılanmasıyla kaçak noktası tespit edilebilir. Ayrıca algılanan sesin karakteristiğinden kaçağın
miktarına ilişkin bir tahmin yapmak da mümkündür. Ancak buradaki yaklaşımın ölçüm değil tahmin
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Tespit edilen kaçaklar etiketlenmeli ve vakit kaybetmeden tamir edilmelidir. Tamir edilmeyen
kaçakların tespit edilmesi anlamsız olacaktır. Kaçaklara özel bir bakım planı olmayan fabrikalarda
basınçlı havanın ortalama %20’si kadar kaçak olduğu varsayımı yaygındır. Tablo 2.’de 200 kW aktif
kompresör gücü olan bir işletmenin üç vardiya, haftada yedi gün çalışma düzeninde oransal olarak
kaçak maliyeti hesaplanmıştır.
Tablo 2. 200kW kompresör gücünde basınçlı hava sisteminin farklı oranlarda kaçak maliyet hesabı
Kaçak Oranı

Kaçak Miktarı*
m3/dk

Yıllık Kaçak
Maliyeti (EURO)

5%

1,54

9.571

10%

3,08

19.141

15%

4,62

28.712

20%

6,15

38.283

25%

7,69

47.854

30%

9,23

57.424

35%

10,77

66.995

* Kompresörlerin spesifik enerjisi 6,5kW.dk/m3 kabul edilmiştir
** Basıçlı havanın maliyeti 0,012€/m3, yıllık çalışma saati 8640 kabul edilmiştir
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SONUÇ
Gerek maliyetleri azaltmak gerekse çevresel etkileri iyileştirmek amacıyla enerji verimliliği tüm
işletmelerin öncelikli konularından biridir. İşletmelerin enerji giderleri içinde önemli kalemlerden biri
olan basınçlı hava, gerek enerji yoğun olması, gerekse tasarruf imkanlarının fazla olması nedeniyle ilk
ele alınması gereken alanlardandır. Basınçlı havada enerji tasarrufu çözümlerinin üretilmesi için
kompresörden tüketime kadar doğru analizlerin bütüncül bir bakış açısıyla yapılması gerekmektedir.
İlgili ölçümlerin yapılıp yorumlanmasının ardından ihtiyaca uygun ekipman seçimi ve revizyonlarla
basınçlı havanın üretiminden son noktasına kadar önemli oranlarda enerji tasarrufu elde etmek
mümkündür.
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