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Sıfır enerji binası (seb) nedir?

� Sıfır enerji binası, yıl boyunca en az 
tükettiği kadar enerjiyi yenilenebilir 
enerji kaynağı kullanarak üreten 
binalardır.
�Yenilenebilir enerji kaynağı olarak 

güneş, toprak (ve rüzgar) enerjisi 
kullanılır.



Seb nasıl yapılır
1. TS-825’e uygun bir ısı yalıtımı yapılır.
2. Pencerelerde ısı ve güneş kontrol kaplamalı 

camlar kullanılır.
3. Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacı toprak 

kaynaklı bir ısı pompası ile karşılanır. 
4. Binanın elektrik tüketimi ise güneş pilleri ile 

karşılanır. 
5. Evsel tüketim için sıcak su güneş kollektörleri 

ile sağlanır.



Seb nasıl yapılır
6. Güney duvar FDM Trombe duvar şeklinde 

yapılır
7. İçerde duvar ve tavan kaplama malzemesi 

olarak FDM alçıpanlar kullanılır
8. Hibrid aydınlatma kullanılır.



Isı yalıtımı

� TS-825’e uygun bir ısı yalıtımı yapılmalıdır.



Isı ve güneş kontrol kaplamalı camlar

� Çift cam ünitesinin 2. yüzeyindeki güneş 
kontrol kaplaması etkin bir güneş kontrolü 
sağlayarak yazın soğutma yükünün 
azaltılmasına katkı sağlarlar.
� Çift cam ünitesinin 3. yüzeyindeki low-e 

kaplama bina ısısının içte tutulmasında 
etkilidir.



Isı ve güneş kontrol kaplamalı camlar

� Hem ısı yalıtımı hem 
de güneş kontrolünü 
bir arada 
sağlayabilmek için 
cam plakalarından 
sadece birinde özel 
çok amaçlı bir 
kaplama içeren çift 
camlar 
yapılabilmektedir.



Bina ısıtma ve soğutma ihtiyacı için 
toprak kaynaklı ısı pompası
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Toprak kaynaklı Isı pompası



Toprak kaynaklı ısı pompası
� A Antifriz devresinin sirkülasyon 

pompası

� B Kondenser (ısı izolasyonlu)

� C Emniyet grubu

� D Dış hava kompanzasyonlu, 
dijital ısı pompası kontrol paneli

� CD 70

� E Elektrikli ek ısıtıcı

� F Isıtma devresi sirkülasyon 
pompası

� G Tam hermetik Compliant Scroll 
kompresör

� H Ek eşanjör

� K Evaporatör (ısı izolasyonlu)



Güneş pili (PV-Cell)



Silikon güneş hücresi



(a) PV panel array
(b) control panel, 
(c) power storage system
(d) inverter
(e) backup power supplies (optional)

Güneş paneli elektrik bağlantısı



Güneş hücresinden panele



Günel paneli uygulaması



Güneş Kollektörü



GÜNEY CEPHE TASARIMI
TERMAL KÜTLESİ ARTIRILMIŞ HAFİF YAPI 
ELEMANLARI



Eşdeğer termal kütle için gerekli 
malzeme miktarı

betonun duyulur ısı enerjisi depolama kapasitesi 1.0 
kJ/kg∙K iken 29.7 ˚C sıcaklıkta ergiyen kalsiyum klorür 
altı hidrat'ın (CaCl2∙6H2O) kapasitesi 193kJ/kg’dır. Bu 
yüzden gizli ısı depolama sisteminin hacmi, duyulur ısı 
depolama sistemininkine göre çok küçük olacaktır.



Güney Cephe tasarımı
FDM Trombe duvar



Kapsüllenmiş FDM nedir

� FDM genellikle polimer esaslı bir kapsül 
içerisine hapsedilir. Böylece FDM kapsül 
içinde erirken dışarı sızmaz. Sonuçta 
kapsül daima kurudur.
� FDM olarak genellikle parafin kullanılır. Faz 

değişim esnasında büyük miktarda ısı 
yutar veya verir. Faz değişim sıcaklık 
aralığı yeterince dardır. 



Kapsüllenmiş FDM nedir?
� Bu ürünler ya mikro 

kapsüllenmiş  (pudra 
görünümünde) olarak 
veya makro
kapsüllenmiş 
(granüler) olarak 
üretilirler.



FDM sıvapan üretimi

� Kapsüllenmiş FDM: 
Rubitherm Granulate
PCM (GR35 ve
GR41)
� sıva harcına ve 

kapsüllenmiş FDM 
karışımı
� Karışımın kalıplara 

dökülerek sıvan 
üretimi



FDM Trombe duvar
� Sıvapanların güney 

cepheye montajı

� Son olarak duvarın 
ŞYM ile kapatılması



Deney odasının planı



FDM HAFİF YAPI 
ELEMANLARININ İÇ 
CEPHELERDE KULLANIMI

PEAK LOAD SHIFTING



TERMAL STABİLİTE

Temperature stabilizing effect by heat capacity of a building



PCM WALLBOARD
(FDM ALÇIPAN)

� Günümüzde iç cephe yüzeylerinde (duvar, 
tavan) alçıpan kullanımı yaygın hale gelmiş 
bir uygulamadır
� Standart alçıpan yerine FDM katılmış 

alçıpan kullanarak yazın saat 17:00 
civarında oluşan peak soğutma yükünü 
traşlamak ve geceye ertelemek 
mümkündür.



PEAK LOAD SHAVING BY PCM 
WALLBOARDS



FDM ALÇIPAN

� Bu alçıpanların içerisinde 
mikrokapsüllenmiş FDM bulunur. 
� FDM alçıpanlar iç cepheye (duvar, tavan) 

uygulanır. 
� Gün boyunca gelen enerjiyi FDM absorbe 

ederek faz değiştirir. FDM’nin ergime 
sıcaklık aralığı yeterince dar (20-23C) 
olduğu için ortam sıcaklığı yaklaşık 24C 
‘de (tipik yaz konfor sıcaklığı) sabit kalır. 



FDM ALÇIPAN

� Gece boyunca  mekanik ventilasyonla 
FDM üzerinde depolanan enerji dışarıya 
deşarj edilir ve FDM rejenere olur.
� Bu uygulama özellikle resmi ve ticari 

binalar için çok uygundur.



FDM alçıpan

Aşağıda Knauf , Maxit ve H+H firmaları 
tarafından üretilen FDM alçıpan
görülmektedir.  FDM olarak BASF 
firmasının Micronal PCM adlı ürünü 
kullanılmıştır. Micronal için Ergime 
sıcaklığı ısıtma uygulamalarında 23C 
soğutma gahim iklimlerde 26 C olabilir.



FDM alçıpan uygulaması

� FDM alçıpanlar içerden 
tavan veya duvarlara 
uygulanabilir. Zaten 
günümüzde iç 
mimaride duvar ve 
tavanlarda standart 
alçıpan kullanılmaktadır. 
Onun yerine FDM 
içeren alçıpan
kullanılabilir. 



Hibrid solar aydınlatma



Hibrid solar aydınlatma



Dünyada durum

�Amerikan Enerji Bakanlığı’na (DOE) 
bağlı bir kuruluş olan “Enerji 
Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji 
(EERE)” adlı kurum “Building 
America” adlı kapsamlı bir proje 
yürütmektedir.



Dünyada durum
� Projenin hedefleri ise;
� 2010 yılına kadar evlerde, 
� 2015 yılına kadar ise ticari binalarda SEB 

konseptini yaygınlaştırmak, 



Dünyada durum

� Proje kapsamında bugüne kadar ülke 
çapında toplam 32,976 adet SEB 
projesi hayata geçirilmiştir 
� Benzer SEB araştırma projeleri 

İngiltere, Hollanda, Kanada gibi 
ülkelerde yürütülmektedir. 



Ülkemizde Durum

�Ülkemizde SEB konseptine yönelik ilk 
ve tek proje Elelktrik İşleri Etüt 
İdaresi (EİE) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 



Ülkemizde durum



Üniversitemiz Kampüsünde «Temiz 
Enerji Uygulama ve Araştırma 
Mekezi» adıyla böylesi bir sıfır 
enerji binasının yer alması 
temennisiyle… 

Dinlediğiniz için teşekkürler….


