Modül 3:
Solar Termal Enerji
Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.
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Güneş ve Güneş Enerjisi
Güneş’in yer çekimi:
Dünya’nınkinin 28 katı
Atmosferindeki hidrojeni yakalar.

Source: NASA's Scientific Visualization Studio

Hidrojen füzyon reaksiyonlarının
yakıtıdır.
Çekirdekteki sıcaklık: 15 million oC
Hidrojen gazı maddenin dördüncü hali
olan plazma haline gelir.
RESOR - Renewable Energy Sources
as a Chance for Development for the
Rural Areas

• Plazma halinde atomların negatif
elektronları pozitif çekirdekten ayrılmış
durumdadır.
• Hidrojen çekirdekleri helyum atomu
oluşturacak şekilde birleşir.
• Enerji ortaya çıkar : Nükleer Füzyon
• Füzyon süreci: iki atomik çekirdek çok
yüksek hızda çarpışır ve yeni bir çekirdek
oluşturur (Güneş’in merkezindeki yüksek
sıcaklık ve basınç altında)
• Pozitif yükler birbirini itme eğilimde
olsalar da, Güneş’in çekirdeğindeki
yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle bir
arada kalırlar.
GAZ

RESOR - Renewable Energy Sources
as a Chance for Development for the
Rural Areas

Çekirdek

Plazma

Elektronlar

Source: Wikipedia - (Public Domain)

Source: NASA/SDO (AIA) - (Public Domain)

GÜNEŞ : Nükleer Füzyon

Güneş büyük bir
hidrojen topudur.

Helyum

Hidrojen

Hidrojen

RESOR - Renewable Energy Sources
as a Chance for Development for the
Rural Areas

Güneşin merkezinde hidrojen atomları o
kadar ısınır ki «plazma» haline dönüşür.
Elektronlar atom çekirdeğindeki
protonların yörüngesinde değildir artık.
Serbest kalan çekirdekler helyum
atomlarını ve nötronları oluşturacak
şekilde birleşir. Bu birleşme süresi
büyük bir miktarda enerjiyi açığa çıkarır.
RESOR - Renewable Energy Sources
as a Chance for Development for the
Rural Areas

Source: NASA/SDO (AIA) - (Public Domain)

GÜNEŞ : Nükleer Füzyon

Nükleer Füzyon:Proton-Proton Zinciri
• Güneş’te bulunan protonlar bir seri adımdan
sonra helyuma dönüşür.
• Sonuç olarak dört proton bir helyum
çekirdeğine dönüşmüş olur.
• Enerji açığa çıkar çünkü helyum çekirdeği
orijinal dört protondan daha az kütleye sahiptir.
• Bu kütle farkı Einstein’ın eşitliğine göre enerjiye
dönüşür:

Source: Borb, wikipedia

(E: enerji, m: kütle, ve c: ışık hızı)
• Açığa çıkan radyan enerji Dünya’ya ışık hızıyla
ulaşır.

Güneş Radyasyonu:

Farklı Enerji Tiplerinin Kaynağı
Solar Termal
Doğrudan

Fotovoltaik
cihazlar
Okyanus
termal

Güneş enerjisi
kullanımı

Hidroelektrik
Dolaylı

Rüzgar &
Dalga enerjisi
Biyoenerji

Güneş Radyasyonu:

Farklı Enerji Tiplerinin Kaynağı

Hidroelektrik
•Karasal güneş
enerjisinin yaklaşık 1/3’ü
•Hidrolojik çevrim
•Buharlaşma, yağış
•Nehirleri besler, onlar
da türbinleri harekete
geçirir.

Rüzgar & dalga enerjisi
•Sıcaklık
•Yerkabuğunda
farklılıklar
•Rüzgar ve dalgalar
oluşur
•Rüzgar türbinleri
çalışır.

Biyoenerji
•Bitkiler güneş
radyasyonunu
karbonhidratlara
dönüştürür (fotosentez),
•Bunlar biyoyakıt olarak
kullanılabilir.
•Biyomas enerjisi
•Fosil yakıtlar

Güneş Radyasyonuna Bağlı Olmayan Enerji Kaynakları

Diğer
kaynaklar

Gelgit
enerjisi

Dünya & Güneş & Ay
arasındaki çekim
kuvvetleri

Jeotermal
enerji

Dünya’nın
çekirdeğinden gelen ısı

Seragazı Etkisi

Dünya’ya çarpabilecek Güneş radyasyonunun %30’u atmosfer
tarafından uzaya yansıtılır. Seragazları: su buharı, karbondioksit, metan,
azotoksit, ozon, ve bazı sentetik kimyasallar (kloroflorokarbonlar- CFCs).
RESOR - Renewable Energy Sources as a Chance for Development for the Rural Areas

Tarihsel Gelişme
Amerikalı Charles Fritts
selenyum tabakalarından
yapılmış ilk güneş hücresini tarif
eder.

19 yaşındaki Fransız fizikçi Alexandre
Edmond Becquerel metal elektrotlar ve
elektrolitle yaptığı deneylerde ışığın
enerjiye dönüşmesi olayını gözlemledi.

Bell laboratuvarları ilk yüksek
güçteki silikon PV hücreleri sunar.
New York Times, güneş hücrelerinin
Güneş’in sınırsız enerji kaynağına
ulaşmanın yolu olacağını öngördü.

Albert Einstein «fotoelektrik etki»
teorisi üzerine bir makale
yayınladı.

GÜNEŞ ENERJİSİ
TEKNOLOJİLERİ

Güneş enerjisi
teknolojileri

1

2
Pasif

Aktif

Termal

Fotovoltaik

3
Yoğunlaştıran
Yoğunlaştırmayan

• Solar su ısıtma -termosifon
• Solar tencereler
• Solar bacalar
• Solar fırın vb.

Source: United States Department of Energy

•Sadece enerjiyi toplar.
•Güneş enerjisini kullanılabilir
enerjiye dönüştürür (suda,
havada, termal kütlede).
•Havalandırma amacıyla hava
hareketini sağlar.
•Isıyı veya ışığı diğer formlara
dönüştürmez.
• Bina tasarımı yoluyla günışığı veya
ısının kullanımını maksimize eder.

Source: Wikipedia

GÜNEŞ ENERJİSİ
TEKNOLOJİLERİ

Kollektör

• Doğal konveksiyona dayalı pasif ısı değişim yöntemi.
• Mekanik bir pompa ihtiyacı olmadan akışkanı devirdaim eder.
• Konveksiyon ısınan sıvıyı sistemde yukarı doğru hareket ettirir. Aynı anda daha
soğuk olan sıvı yerçekimiyle kolektöre yönelir. Kolektörde ısınarak yukarıdaki
tanka ulaşır.

Source: Gilabrand at English Wikipedia [CC BY-SA 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Termosifon Su Isıtıcıları

Aktif Güneş Enerjisi Teknolojileri
Fotovoltaik

Radyan enerjiyi elektrik
enerjisine dönüştürür.

Aktif
teknolojiler
Solar termal

Güneş ısısı
kullanır.

Elektrikli
olmayan

Elecktrikli

CSP teknolojileri:

Absorplayıcı
tüp

Yansıtıcı
Borulama

•Parabolic çukur
•Fresnel aynaları
•Güç kulesi
•Solar tabak kolektör

•Tarımsal kurutma,
•Solar su ısıtıcıları,
•Solar hava ısıtıcıları,
•Solar soğutma
sistemleri,
•Solar tencereler
•Solar ısı kullanılarak
buhar elde etmek ve
buharla elektrik elde
etmek (CSP Teknolojisi)

Solar Termal Kolektörler
•Güneş ışığını yakalar ve onu termal enerjiye dönüştürür.
•Alınan güneş enerjisi aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

• Genellikle sıcak su ısıtma cihazları için bu terim
kullanılır.
• Bazen de büyük güç üreten solar parabolik
çukurlar, güneş kuleleri ve hava ısıtıcılar için de
kullanılabilir.

Source: World Bank Group, ESMAP, Solargis

• Gün içindeki zaman dilimi
• Yıl içindeki mevsim dilimi
• Gökyüzünün bulutluluğu
• Dünya’nın Ekvator’una olan uzaklığı

• Genellikle çatıya monte edilir.
• Farklı hava koşullarına dayanıklı
olmalıdırlar.
• Bir sıra içinde
birleştirilebilirler.

Source: By 23x2 - Own work, CC BY-SA 3.0, By SolarCoordinates, TVP SOLAR SA
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28889668

Solar Termal Kolektörler

Solar Termal Kolektörler
Güneş kollektörleri

Yoğunlaştırmayan
güneş kolektörleri
Düz tabaka
kolektörler

Vakumlu tüp
kolektörler

• Apertür alanı (radyasyonu alan
bölge) absorplayıcı alanla
aynıdır.
• Kolektörün dışında ekstra bir
parçası yoktur.
• Alan ısıtma, su ısıtma amaçlı
kullanılır.
• Evsel ve ticari amaçla kullanılır.

Yoğunlaştıran güneş
kolektörleri
Birleşik
Parabolik
parabolik
çanak
yoğunlaştırıcılar
(CPC)

Parabolik
çukur

Güneş
kulesi

• Yoğunlaştıran kollektörlerin apertür alanı
absorplayıcı alanlarından çok daha büyüktür
(ilave aynalar vb.)
• Isı transfer akışkanını ısıtarak elektrik
jeneratörüne bağlı bir türbini döndürerek
elektrik üretebilirler.

Solar Termal Kolektörler
Yoğunlaştırıcı olmayan
solar kolektörler
Düz tabaka
kolektörler

Yoğunlaştırıcı olan
solar kolektörler

Vakumlu tüp
kolektörler

Birleşik
Parabolik
parabolik
çanak
yoğunlaştırıcı
(CPC)

Parabolik
çukur

Güneş
kulesi

İzolasyon
Absorplayıcı
Cam
Yansıtıcı

Merkezi
alıcı

Solar Termal Kolektörler
Kategori

Örnek

Sıcaklık Aralığı, oC

Verim, %

Yoğunlaştırma yok

Düz tabaka
Vakumlu tüp

75
200

30-50

150-200

50-70

1500 ve fazlası

60-75

Orta düzeyde
Parabolik silindir
yoğunlaştırma
Yüksek yoğunlaştırma Parabolodial çanak

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flat_plate_glazed_collector.gif

Yoğunlaştırma seviyesine göre ulaşılabilir sıcaklıklar

• Sıcaklık ihtiyacı 75oC’ye kadar olan durumlar için tipiktir.
• Daha yüksek sıcaklıklar yüksek verimli kolektörlerle sağlanabilir (suyun
kaynama noktası 100oC olduğu için başka bir ısı transfer akışkanına
geçilmelidir).
• Isı transfer akışkanına göre iki tipi vardır: sıvı ısıtıcılar ve hava ısıtıcılar
Aşağıdakileri içerir:
1. Kapalı bir kutu
2. Koyu renkli
absorplayıcı tabaka
ve üzerinde akışkan
sirkülasyon yolları
3. Güneş enerjisinin
yapı içine girmesini
sağlayan şeffaf bir
kapak.

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flat_plate_glazed_collector.gif

Düz Tabaka Kolektörler

Düz Tabaka Kolektörler
Kollektörler

Dönen
sıcak su

Sıcak
su

Pomp

Soğuk su
girişi

a
Sirkülasyonlu (pompalı) sistem

• Kutunun kenarları ve
arkası ısı kaybını
azaltmak için izole
edilmiş durumdadır.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Flat_plate_glazed_collector.gif

• Güneş radyasyonu şeffaf kapaktan geçerek
absorplayıcı tabakaya çarpar.
• Bu tabaka ısınır, ısıyı kapak ve absorplayıcı
yüzey arasındaki suya veya havaya transfer
eder.

• Metal tüpler absorplayıcıya
tutturulmuştur.
• Sirkülasyon sıvısı: Su veya antifriz benzeri bir
çözelti (soğuk bölgelerde)
• Absorplayıcıdan ısıyı almak ve depolama
tankındaki suya transfer etmek için için ısı
transfer akışkanı kullanılır.
• Isı transfer akışkanı kullanıldığında, ısının
depolama alanındaki suya transfer edilmesini
sağlamak için bir ısıl değiştirici kullanılır.
• Yaygın olarak yüksek iletkenlikte bir metal
tabakaya (bakır veya alüminyum) bakır borulama
uygulanır.
• En yaygın absorplayıcı kaplama: Siyah emaye boya
• Solar hava ısıtma sistemleri havayı düz tabaka
kolektörlerden alarak binanın içine taşımak için
fanlar kullanır.

By National Renewable Energy Laboratory - http://www.nrel.gov/docs/fy06osti/29913.pdf, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7962657

Düz Tabaka Kolektörler

• En yaygın solar termal teknolojidir.
• Vakumlanmış cam tüpler absorplayıcının
etrafını sarar.
• Absorplayıcının etrafını saran vakum
konveksiyon ve kondüksiyondan kaynaklanan ısı
kayıplarını azaltır.
• Vakumlu tüplerin içinde yüksek sıcaklıklar
oluşabilir (aşırı ısınmayı önlemek için özel
tasarım gereklidir.)

Source: By Ra Boe - selbst fotografiert DigiCam C2100UZ, CC BY-SA 2.5; By Greensolarvacuum - Own work, CC BYSA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1872882

Vakumlu Tüp Kolektörler

Düz Tüp Kolektörler
• İki tüp arasında vakumlanmış bir hacim kullanılır.
• Tüpler arasında havanın olmayışı ideal izolasyonu sağlar.
• Her tüp güçlendirilmiş camdan yapılmıştır ve bir desteğe tutturulmuş
absorplayıcı bir alana sahiptir.
• Destek yapısının kaplaması enerjiyi absorplar ve ısı kayıplarını önler.
• Vakum ömrü kolektörden kollektöre değişkenlik gösterir, 5-15 yıl arasında değişir.

Vakumlu tüp
kolektörler
Doğrudan
akışlı (U-tipi)

Isı çubuğu

Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Evacuated_tube_collector.gif

• Suyu ısıtmak için bir dizi vakumlu tüpten oluşur.

Doğrudan Akışlı Vakumlu Tüp Kollektörler

• Boş ısı çubukları ve düz veya bükülmüş yansıtıcı tabakalar verimi artırmak için
bakırdan yapılmıştır.
• Bu kolektörlerin işletimi, dış tüp tarafından sağlanan vakum hariç olmak üzere düz
tabaka kolektörlere benzemektedir.
Dış cam tüp
Seçici absorplayıcı kaplama
Absorplayıcı tüp

Bakır kaplama
U tipi

Vakum ceket

By Rkraft - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8720538

• Tüpün içinde aşağı yönlü olan ve geri gelen iki boru
bulunur.
• Borulardan biri içeri giren sıvı, diğeri dışarı çıkan
sıvı içindir.
• «U» tipi kolektörler olarak da bilinirler.

• Vakumlu solar tüp içinde absorplayıcı tabakaya tutunmuş
bakır bir ısı çubuğu içerirler.
• Isı çubuğunun içi boştur ve içindeki hacim
vakumlanmıştır.
• Az miktarda alkol gibi bir sıvı ısı çubuğunun içinde tutulur.
• Vakum, sıvının normal atmosferik basınçta olduğundan
daha düşük sıcaklıklarda kaynamasını sağlar.
• Günışığı absorplayıcının yüzeyine düştüğü zaman, ısı
çubuğunun içindeki sıvı çabuk bir şekilde sıcak buhara
dönüşür.
• Bu gaz buharı artık daha hafif olduğu için ısı çubuğunun
üst kısmına doğru yükselir ve onu çok yüksek bir sıcaklığa
getirir.

Source: By Rkraft - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8720547

Isı Çubuğu Tipi Vakumlu Tüp Kolektörler

• Isı çubuğunun en üst kısmı «dağıtıcı» adı verilen bakır bir ısı değiştiriciye bağlıdır.
• Su veya glikol dağıtıcı içinden dolaşarak ısıyı bünyesine alır.
• Isı çubuğundaki sıcak buhar enerji kaybedip soğudukça yoğuşur ve tekrar ısı çubuğuna
geri döner. Burada yeniden ısıtılacaktır.
• Bu süreç günışığı oldukça devam eder.
• Kolektörler eğim açısı en az 25° olacak şekilde monte edilmelidir. Böylelikle ısı
çubuğundaki sıvı tüpün en alt kısmındaki sıcak absorplayıcıya geri dönebilecektir.

Source: https://hydrosolar.ca/blogs/news/how-do-vacuum-tubes-collector-work

Isı Çubuğu Tipi Vakumlu Tüp Kolektörler

• Güneş enerjisi binalarda veya
proseslerde ısı uygulamalarında
havayı ısıtmak veya
şartlandırmak için kullanılır.
• Solar hava kolektörleri binaların
güney cephesindeki dik
duvarlara veya çatılara monte
edilirler.
• Kolektöre ulaşan solar
radyasyon absorplayıcı tabakayı
ısıtır.
• Kolektörden geçen hava
absorplayıcı tabakadan ısıyı alır.
• Daha çok alan ısıtmasında
kullanılırlar.

Camla kaplı, düz tabaka solar termal
hava kolektörleri güney cepheye monte
edilir.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_air_heat#/media/File:Solar_Air_Heat_Collector.JPG

Solar Hava Kolektörleri

• Güneş radyasyonunu yakalayan alan
absorplayıcı alandan daha büyüktür.
• Kolektör güneş enerjisini bir
absorplayıcı üzerine odaklar.
• Solar ısı santralleri yoğunlaştırıcı
güneş kolektörleri kullanırlar çünkü
bu kolektörler çok yüksek
sıcaklıklarda ısı üretebilirler.

Source: By USA.Gov - BLM - BUREAU OF LAND MANAGEMENT http://www.ca.blm.gov/cdd/alternative_energy.html, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15957890

Yoğunlaştırıcı Kolektör

•
•
•
•
•
•

Solar soğutma sistemi
Solar tuz giderim sistemi
Solar kurutucu (doğrudan)
Solar kurutucu (dolaylı)
Solar tencere
Solar fırın
Solar Soğutma

Solar Tuz Giderimi

Solar Fırın

3 500 °C sıcaklıklara ulaşabilir.

Solar Kurutucu

Solar Tencere

Source: http://www.alternative-energy-tutorials.com/energy-articles/solar-cooling.html
https://www.climatetechwiki.org/technology/jiqweb-edf
By H. Zell - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11386331

Solar Termal Enerjinin Çeşitli Uygulamarı

ZORLUKLAR
• Isı transfer sıvılarının düşük ısı taşıma
kapasitesi
• Termal kayıplar ve enerji depolama sistem
sorunları
• Yüksek ilk yatırım maliyeti, uzun
amortisman süreleri
• Bakır gibi maddelerin artan ücretleri
• Sınırlı çatı alanları
• Kolektör imalatında enerji ihtiyacı ve
çevresel etki

FAYDALAR
•
•
•
•
•

Yenilenebilir
Kirletmeyen
Gezegen çağında mevcut
Güvenli, temiz, işletimi sessiz
Güvenilir ve çok az bakım
gerektiren
• Uzak alanlarda bile maliyet etkili
• Esnek ve artan ihtiyacı
karşılamak için genişletilebilir.

Solar Termal Enerjinin Ekonomsi
Sistemin ekonomisi aşağıdaki parametrelere bağlıdır:
•
•
•
•
•
•

Sistemin başlangıç maliyeti
Bakım giderleri
Sistemin yaşam süresi
Kullanılan enerjinin formu ve miktarı
Tutulan güneş enerjisi ve yük arasında uyum
Konvansiyonel enerjinin maliyeti ve teşvikler

Solar ısıtma sisteminin maliyeti
• İki kolektörlü (düz tabaka veya vakumlu tüp)
• 180 litrelik sıcak su depolama tankı ve 250 litrelik soğuk
su depolama tankı

750 USD

Örnek uygulama: Termal Enerjinin Kullanımı: 2 katlı bir
evde sıcak su ve zemin ısıtma için güneş enerjisi kullanımı
• 100 litrelik 60 ˚C’de su elde etmek için 2 m² alan kaplayan bir kolektör
kullanılır.

2 m2 : 100 L su için

• Vakumlu tüp sistemi için optimum sistem konfigürasyonu 40 L/m2 kapasiteli 8 vakumlu
tüp veya 50 L/m2 kapasiteli 12 düz tabaka kolektör gerektirmektedir.

8 kolektör
• Düz tabaka kolektör sisteminin amortisman süresi 9
yıl, vakumlu tüp kolektör sisteminin amortisman
süresi 11 yıl olarak bulunmuştur.

Amortisman süresi: 11 years

Teşekkürler

Kaynaklar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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