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Güneş enerjisinden enerji üretmekte kullanılan yoğunlaştırılmış termal güneş
enerjisi (YTGE) santralleri, birincil enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanan
enerji üretim sistemleridir. YTGE santralleri temelde aynı yöntemle çalışmakla
birlikte, güneş enerjisinin toplanıp yoğunlaştırılmasında kullanılan toplayıcılar
(kolektörler) bakımından farklılık gösterirler.
YTGE santralleri arasında, kule tipi santral olarak da bilinen merkezi alıcılı
sistemlerde (MAS) güneş ışınları, düzlemsel aynalar (helyostat) yardımı ile alıcıya
yansıtılır. Alıcıda ısıtılan çalışma akışkanından, konvansiyonel yollarla enerji elde
edilir.
Bu çalışmada tanıtılan MAS santral elemanları ve gerçekleştirilen tasarım,
değerlendirme, hesap ve analizler, Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonu içerisinde
güneş ısı dönüşümünün enerji üretiminde aktif kullanımına katkı sağlamak için özel
sektör ya da devlet tarafından ileride inşa edilecek MAS santrallerine bir bilgi alt
yapısı sağlayacaktır.
Bu amaçla, Türkiye’nin yıllık global yatay güneş ışınımı haritasında en yüksek ışınım
değerlerinden birisine sahip Birecik/Urfa’da, (sahada yapılan güneşlenme ölçümleri
ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi verilerine göre (1991-2011) yıllık ortalama
doğrudan (direkt) normal ışınım (DNI) değeri 1.994 kWh/m² dir) kurulacak 10 MW
gücünde bir merkezi alıcı sistemli güneş güç santralinin verimlilik hesapları yapılmış,
böyle bir santralden elde edilebilecek yıllık enerji enerjisi miktarı hesaplanmıştır.
i

Böylece Birecik’te yapılabilecek merkezi alıcı sistemli bir güneş güç santralinin
teknik performans sonuçları elde edilmiştir.
Yapılan hesaplarda meteoroloji firması METEONORM’un Birecik’e ait verileri
Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuarı
(NREL)’nın yenilenebilir enerji alanında teknik performans ve finansal modelleme
hizmeti veren SAM (System Advisor Model) yazılımına yüklenerek, santralin teknik
performans değerleri elde edilmiştir.
Sahada kullanılacak helyostatların ölçüleri, kuleye monte edilecek merkezi alıcının
çapı gibi değişkenlerle elde edilen farklı verim sonuçları karşılaştırılmış, Birecik
özelinde optimum santral değerleri için tasarım ayrıntılarına ulaşılmıştır.
Birecik için yapılan hesaplamalarda bölgenin önemli bir güneş enerji potansiyeline
sahip olduğu görülmüş, 10 MW kapasiteli bir MAS güneş ısı santralinde yıllık 25.417
MWh enerji üretilebileceği sonucuna varılmıştır.
SAM yazılımı ile elde edilen değerler, termodinamik çevrim hesaplamaları yapılarak
matematiksel olarak elde edilen sonuçlarla ve Alman STEAG firmasının bir yazılımı
olan EBSILON ile de karşılaştırılarak doğrulama yapılmıştır.
Performans hesaplamalarında ısı depolama alternatifi kapsam dışı tutulmuş, ancak
depolama yapılan santrallerin yıllık üretim miktarları ile depolamasız Birecik
santralinin üretim miktarı arasında sonuç kısmında karşılaştırmalar yapılmıştır.
Birecik ilçesinin yanı sıra Urfa, Ankara, Konya, Mersin, Muğla ve Van illerinde tüm
teknik özellikleri aynı olacak şekilde kurulacak 10 MW kapasiteli MAS santralleri için
de yıllık enerji üretim değerleri, kapasite faktörleri, LCOE (Seviyelendirilmiş Enerji
Maliyeti-Levelized Cost of Energy) değerleri hesaplanmıştır.

Anahtar sözcükler: Güneş ısı, kule tipi santral, merkezi alıcı sistemi (MAS),
helyostat, Birecik, SAM, EBSILON
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The plants of concentrated solar power (CSP) that is used to generate electricity
from the solar energy are the electricity generation systems using solar energy as a
primary energy source. While all type of CSP plants works basically the same way,
solar energy collection methods differ in terms of collectors used.
In the Central Receiver Systems (CRS) also known as the “tower solar plants”, sun's
rays are reflected with the help of planar mirrors (heliostats) to the receiver that is
heat exchanger. Electricity is obtained by the conventional means with the working
fluid heated in the receiver.
CRS plant elements and design, evaluations, calculations and analyses introduced
in this study will provide an information infrastructure for the future CRS plants that
will be built by the private sector or the government in the context of supporting the
active contribution of solar thermal energy to the electricity production compatible
with the renewable energy vision of Turkey.
For this purpose the efficiency and the annual amount of electrical energy that can
be produced by a 10 MW capacity CRS power plant in Birecik/URFA (her average
annual direct normal irradiation (DNI) value between 1991-2011 is 1994 kWh/m²
according to the sun measurements on the site and the data of German Aerospace
Center) one of the cities of the highest radiation value on the Turkey's annual global
horizontal irradiance map, have been calculated. Thus technical performance
results of a CRS power plant that will be built in Birecik have been obtained.
iii

In the calculations, data of meteorology company Meteonorm for Birecik has been
loaded to SAM (System Advisor Model) that is a software of

United States

Department of Energy's National Renewable Energy Laboratory (NREL) providing
technical performance and financial modeling services in the field of renewable
energy and thus technical performance values of the plant have been obtained.
Different performance results obtained by variables such as alternative dimensions
of heliostats on the site, diameters of central receiver that will be assembled to the
tower have been compared. Design details for optimum plant values in Birecik’s
conditions have been reached.
It has been seen in calculations that Birecik has a significant solar energy potential
and resulted that 25.417 MWh electricity can be generated by a 10 MW CRS solar
thermal power plant there.
The values obtained with the SAM software have been compared to the results
obtained by mathematically thermodynamic cycle calculations and also by the
EBSILON software of German STEAG Company and thus the results have been
verified.
In the performance calculations, the heat storage alternative is excluded, but the
comparison between the amount of annual energy generation of the storage plants
and the generation amount of the non-storage Birecik plant is compared in the
Conclusion part.

Annual energy production values, capacity factors and LCOE (Levelized Cost of
Energy) values have been calculated for 10 MW capacity CRS plants to be installed
in Urfa, Ankara, Konya, Mersin, Muğla and Van cities as well as Birecik city with the
same technical properties of Birecik’s CRS plant plant.

Key words: Solar thermal, tower plant, heliostat, Birecik, CRS (Central Receiver
System), SAM , EBSILON
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1. GİRİŞ
İklim değişikliğinin sonuçları olan küresel ısınma ile kutup buzullarının erimesi ve
dünya çapında uç meteorolojik olayların yaşanmasında, atmosferde gittikçe artan
karbondioksit (CO2) salımının yadsınamayacak bir payı vardır. CO2 salımlarının en
az % 90' ı fosil yakıt kullanan güç santralleri ve ulaşım kaynaklıdır. Uluslararası
Enerji Ajansı (UEA), Alman Uzay Merkezi (DLR) ve Avrupa Birliği tarafından son
zamanlarda yapılan çalışmalar ve yayınlanan teknoloji yol haritalarında, 2035 yılı
için karbondioksit emisyonlarının % 80’inin halihazırda uygulanan endüstri tabanlı
ekonomiden kaynaklanacağı ileri sürülmektedir. Bu nedenle, belirgin önlemler
alınmadığı takdirde iklim değişikliğinin olumsuz etkileri artarak sürecek ve yaşanan
bu olumsuzlukların sonucu olarak dünyanın birçok yerinde özellikle de Afrika’da
insanlar gittikçe artan oranda açlık, kuraklık, taşkınlar ve yıllık 150.000 civarında can
kaybına sebep olan ciddi çevre felaketleri ile karşı karşıya kalacaktır [1].
Önümüzdeki 20 yıl için yapılan petrol ve doğal gaz fiyat projeksiyonları
incelendiğinde, artan talepten kaynaklanan fiyat artışı öngörülmektedir; örneğin
2011’de petrolün varil fiyatı 125 $ iken bu fiyatın 2035’de 215 $’a çıkması
beklenmektedir. Sonuç olarak enerji üretiminden kaynaklı CO2 emisyonları 2050 yılı
itibariyle iki katına çıkacak ve enerji arz güvenliği ile ilgili endişeler artacaktır [1]. Bu
sebeplerden dolayı birçok ülkede üretilen enerjinin belirli bir bölümünün yenilenebilir
ve özellikle de güneş enerjisinden üretilmesi zorunlu hale gelmiştir. Uluslararası
Enerji Ajansı verilerine göre yeni enerji yapılarının % 50’si sürdürülebilir kaynaklara
dayanacaktır. Sonuç olarak yenilenebilir enerji yakın gelecekte dünyanın ikinci
büyük enerji kaynağı olacak ve 2035 itibariyle de elektrik ihtiyacının % 35’ini
sağlayacaktır [1].
Enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payını artırmak, Türkiye’nin hedefleri
arasındadır. 36o-42o Kuzey enlemleri arasında bulunan Türkiye’nin coğrafi konumu,
güneş enerjisi kullanımı için çok uygundur. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
(YEGM)’nün resmi raporlarına göre, Türkiye’nin yıllık ortalama güneşlenme süresi
2.640 saattir ve yıllık ortalama toplam yatay güneş ışınımı (GHI) 1.311 kWh/m²’dir.
Bu değer Türkiye’nin bazı Güney ve Güneydoğu bölgelerinde 2.000 kWh/m²’ye
kadar çıkmaktadır. Bu potansiyel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)’nı bu
bölgelerde güneş santrallerinin uygulanması yönünde yapılacak daha detaylı
araştırmaları teşvik etmeye yöneltmektedir [2]. 2009 tarihinde onaylanan
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yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminde kullanılmasıyla ilgili Elektrik
Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde, 2023 yılı hedefleri belirlenmiştir. Söz
konusu hedefler Ek 1’de verilmiştir [3]. 2010 yılında yürürlüğe giren ve Ek 1’de
özetlenen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 6/B maddesiyle
de yenilenebilir enerji yatırımlarında yerlileştirmenin önü açılmaktadır [4].
Günümüzde fosil yakıtlı enerji üretim maliyetleri gittikçe artarken, güneş
enerjisinden yararlanmak üzere geliştirilen teknolojiler sayesinde hem güneş
enerjisinden yararlanma miktarı artmakta, hem de güneş enerji sektöründe alt yapı
maliyetleri düşmektedir. Gititkçe düşen yatırım maliyetleri ve yükselen verimiyle kısa
zamanda kendi yatırımını karşılayan güneş enerjisi, aynı zamanda maliyetsiz ve
çevreye duyarlı bir enerji kaynağı olarak çok önemli bir yenilenebilir enerji türüdür.
Ülkemizde de güneş enerjisinden yararlanma bilinci gittikçe artmakta, çevreci ve
ekonomik bir kaynak olarak güneş enerjinin değerlendirilmesi yönündeki çalışmalar
temiz ve sürekli enerji elde etme yönünde ümit vermektedir.
Günümüzde güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan bir dizi
teknoloji vardır. Bu teknolojiler temelde güneş ısı ve fotovoltaik teknolojiler olarak iki
grupta değerlendirilebilir [2]. Yoğunlaştırılmış termal güneş enerjisi (YTGE)
uygulamaları, önümüzdeki yılların iklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak yaşanacak
enerji, su ve gıda sıkıntısı gibi küresel sorunlara entegre çözümler sunmakta ve bu
nedenle, diğer yenilenebilir teknolojilere göre daha hızlı gelişmektedir [1]. 1 MW
yoğunlaştırılmış güneş santrali, kombine çevrim santralle kıyaslandığında yıllık 688
ton; kömür/buhar çevrim santraliyle kıyaslandığında ise 1360 ton CO2 emisyonunu
engeller. [1].
YTGE santralleri temelde aynı yöntemle çalışmakla birlikte, güneş enerjisinin
toplanıp yoğunlaştırılmasında kullanılan toplayıcılar (kolektörler) bakımından
farklılık gösterirler. Şekil 1.1’de güç üretimi için kullanılan güneş ısı teknolojilerinin
çeşitleri, YTGE teknolojilerinde kullanılan çevrim türleri özetlenmiştir.
Güneş enerjisinin yoğunlaştırılmasında kavramsal olarak en basit yaklaşım,
helyostat denilen aynaların, güneş ışınlarını doğrudan ve sürekli olarak soğurucu
yüzeyin bulunduğu alıcıya yönlendirecek şekilde ayarlanmasıdır. Alıcıda ısıtılan
çalışma akışkanından, Rankine Çevrimi, Brayton Çevrimi veya stirling Motoru
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kullanılarak konvansiyonel yollarla elektrik elde edilir.

Bu prensibe dayanan

“merkezi alıcılı sistemler” ya da “güç kuleleri” olarak adlandırılan büyük
santrallerde düz ayna helyostatlardan oluşan sahada, her bir helyostat birbirinden
bağımsız olarak güneş ışınını tek bir merkezi alıcıya odaklayacak şekilde hareket
etmektedir (Şekil 1.2.a).
Parabolik oluk kolektörler, doğrudan yoğunlaştırma yapan ve kesiti parabolik olan
dizilerden oluşmaktadır. Oluğun iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler, güneş enerjisini
paraboliğin odağında yer alan ve boydan boya uzanan soğurucu boruya yansıtır.
Şekil 1.2.b’de görüldüğü gibi yansıtıcı oluk kesiti güneşe doğrudan yönelerek, güneş
ışınını çizgisel bir odağa yoğunlaştırır. Bu sistemlerde, güneş enerjisi bir doğru
üzerinde yoğunlaştırıldığından tek boyutlu hareket ile güneşi izlemek yeterlidir [5].

Şekil 1.1. Güç üretimi için güneş ısı dönüşüm teknolojileri [2].
Parabolik kesitli çanak yansıtıcının güneş ışınlarını bir noktaya odakladığı parabolik
çanak kolektörler (Şekil 1.2.c), güneşi sürekli olarak iki eksende takip ederek odak
noktasına yoğunlaştırırlar [5].
Doğrusal frensel yoğunlaştırıcılar parabolik oluk teknolojisinin prensiplerini izler,
fakat burada kavisli aynaların yerini ince, hafif eğriliğe sahip (veya düz) aynalardan
oluşan paralel uzun hatlar almıştır. Bu aynalar güneş ışınlarını takip ederler ve
güneş ışınlarının doğrudan yansıtıcıların birkaç metre üstündeki ortak bir odak
3

noktasında bulunan doğrusal alıcıya (ya da soğurucu boruya) yansıtılıp
yoğunlaştırılacağı şekilde düzenlenirler [6] (Şekil 1.2.d).

Şekil 1.2. a) Merkezi alıcı Sistem b) Parabolik oluk yoğunlaştırıcı c) Parabolik
çanak kolektör d) Doğrusal frensel yoğunlaştırıcılar
Güneş enerjisinin odaklanmasıyla ilgili tüm yaklaşımlarda, alıcıda toplanan güneş
ışını yoğunluğunun kolektöre düşen anlık güneş ışını yoğunluğuna oranına eşit olan
“yoğunlaştırma oranı” tanımlanır [7]. Çizelge 1.1’de söz konusu seçenekler
özetlenmiş; tipik yoğunlaştırma oranları, elde edilen çalışma sıcaklıkları ve güç
üretimine ait termodinamik verim limitleri listelenmiştir.
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Çizelge 1.1. Değişik güneş ısı toplama teknolojilerinin tipik çalışma sıcaklıkları ve
yoğunlaştırma oranları [7].
Güneş Isı
Çevrim
teknolojisi

Çalışma
sıcaklığı
(oC)

Yoğunlaştırma
oranı

İzleme

Maksimum
Çevrim
verimliliği
(Karnot), %
56

Güç
Dönüştürme

Doğrusal
fresnel
yansıtma
teknolojisi
Parabolik oluk
kolektörü
Helyostat
sahası+merkez
i alıcı
Parabolik
çanak
yoğunlaştırıcı

260-400

8-80

Tek
eksen

260-400

8-80

Tek
eksen
Çift
eksen

56

RÇ,CÇ

500-800

600-1.000

73

RÇ,CÇ,BÇ

5001.200

800-8.000

Çift
eksen

80

RÇ,SÇ

RÇ

RÇ: Rankine çevrimi BÇ: Brayton çevrimi CÇ: Karnot çevrimi SÇ: Stirling çevrimi

Yoğunlaştırılmış güneş enerji sistemlerinin tarihçesi, M.Ö. 213-221 yıllarında,
Arşimet’in

güneş

ışınlarını

altıgen

şeklinde

aynalarla

Roma

gemilerine

yoğunlaştırıp, gemilerde yangınlar çıkarmasına kadar uzanır. 1962 yılında Frank
Kreith tarafından “Uzay Araçları ve Güneş Güç Santralleri Tasarımı İçin Işıma Isı
Transferi” adıyla yayınlanan kitapta merkezi alıcı güç teorisinin temel analizi
yapılmış ve bu analizler, İspanya’nın Seville şehrinde Abengoa tarafından inşa
edilen merkezi alıcılı güç santrali gibi santrallere temel teşkil etmiştir. 14 MW
kapasitede ilk büyük ölçekli ticari güneş santrali (SEGS-1) 1984 yılında
Kaliforniya’da inşa edilmiştir. Avrupa Birliği tarafından müşterek finanslı olarak
kurulan Abengoa Güneş Şirketi, sürekli ve ticari bir şekilde elektrik üretebilmek için
10 MW kapasiteli ilk güneş kule santralini (PS10) 2001 yılında inşa etmiş, 2006
yılında projeyi ekonomik olarak daha sürdürülebilir hale getirmek için değişik
teknolojik iyileştirmeler yapılarak, santralde 20 MW güç üretecek şekilde kapasite
artırımına gidilmiştir [8].
2013 sonu itibariyle dünya üzerindeki yoğunlaştırılmış termal güneş enerjisi (YTGE)
santralleri toplam kurulu gücü 3,6 GW üzerindedir ve kurulu gücün yaklaşık % 90’ı
parabolik oluk, % 5’i fresnel ve % 5’i de kule teknolojilerine aittir, Şekil 1.3.
Yoğunlaştırılmış güneş güç piyasasındaki mevcut gelişmeler merkezi alıcı
teknolojilerine yüksek bir güven sunmaktadır. Bu güven, son yıllarda daha büyük
5

kapasiteli merkezi alıcı sistemli (MAS) santrallere yönelik eğilimden görülebilir.
İnşası devam eden BrightSource firmasına ait 392 MWe kapasiteli Ivanpah I-III
santarali [9] ve Abengoa firmasının 50 MW kapasiteli Khi Solar One santrali [10]
MAS teknolojisine artan güvene örnek olarak verilebilr.

Şekil 1.3. 2013 sonu itibariyle yoğunlaştırılmış termal güneş enerjisi
santrallerinin türlerine göre kapasite (MWe) dağılımı [11].

Şekil 1.4’de işletmede, inşaat aşamasında ve geliştirme aşamasında olan parabolik
oluklu santral projelerinin ve merkezi alıcılı santral projelerinin dünya ölçeğindeki
durumu verilmiştir [2]. Geliştirme aşamasındaki MAS santrallerinin büyük bir
kapasiteye

sahip

olması,

yoğunlaştırılmış

güneş

uygulamalarına büyük bir ilgi olduğunu göstermektedir.
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güç santrallerinin

MAS

4
3,5
3
2,5
Geliştirme aşamasında (GW)

2

İşletmede (GW)
1,5

İnşaat aşamasında (GW)

1
0,5
0
Parabolik Oluklu
Santraller

Merkezi Alıcılı
Santraller

Şekil 1.4. Parabolik oluklu santral projelerinin ve merkezi alıcılı santral
projelerinin dünya ölçeğinde durumu (Ekim-2011) [2].

Uzun dönem planlamalarında, MAS santral teknolojisinin gelecekte yoğunlaştırılmış
güneş teknolojileri arasında baskın bir duruma geleceği öngörülmektedir [2]. Bu
sebeple MAS santral projeleri, Türkiye pazarında da iyi bir konum yakalayacaktır.
Türkiye’nin MAS santrallerinin gereksinimi olan aksam ve parçalarla ilgili güçlü bir
altyapısı ve yerel tedarik seçenekleri mevcuttur. MAS projelerinin devreye
alınmasıyla bu imkanlar, Türkiye’nin küresel güneş pazarında hızla büyümesine ve
iyi bir konum elde etmesine olanak sağlayacaktır [2].
Güneş enerjisinden yararlanılan teknolojilerde, normal ve yatay düzlemlerde
doğrudan, yayılan ve global (toplam) güneş ışınımları önemlidir. Doğrudan ve
yayılan güneş ışınımlarının toplamı, global yatay ışınım (GHI) olarak adlandırılır
(Şekil 1.5). Doğrudan ışınım genellikle güneş ışınlarına dik bir normal düzleminde
Doğrudan Normal Işınım (DNI) olarak ölçülür. DNI değerleri yoğunlaştırılmış güneş
santralleri için, GHI değerleri ise fotovoltaik güneş santralleri için önem taşımaktadır
[2].
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Şekil 1.5. Güneş ışınım türleri

Doğrudan Normal Işınım değerlerinin büyük olduğu (>1800kWh/m2.yıl) Orta doğu,
Kuzey Afrika ve Akdeniz ülkeleri, YTGE uygulamaları için uygun bölgelerdir. Yüksek
DNI değerlerinin yanı sıra, yılın büyük kesiminde gökyüzünün açık olduğu, nem, sis
ve tozun olmadığı bölgeler, ticari olarak daha uygulanabilir alanlardır. Ülkemiz
güneş enerji teknolojilerinin kullanılabileceği, güneş kuşağı (Sun belt) olarak
adlandırılan bölgede bulunmaktadır. Şekil 1.6’daki haritada Türkiye’nin DNI güneş
enerji potansiyeli gösterilmiştir [12]. Yıllık DNI değerinin 1800 kWh/m2 den büyük
olduğu koyu kahverengi yerleşimler YTGE sistemleri için uygun bölgelerdir.

Şekil 1.6. Türkiye’nin yıllık DNI güneş ışınım dağılım haritası
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Ülkemizin, bu kapsamda büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, henüz ticari
bir YTGE sistemi bulunmamaktadır. Greenway şirketi tarafından Mersin’de pilot
sistem olarak kurulan Güneş kulesi bu alandaki ilk uygulamadır [13].
Tez çalışması kapsamında MAS santral sahasının tasarlandığı Birecik, sıcak ve
genellikle kurak iklim kuşağında (karasal iklim) yer alan, iklimi yazları sıcak ve kuru
havası ile kışları ise (Kasım-Şubat) ılıman ve aralıklarla hafif yağış ile tanımlanan,
yılın büyük bir kısmında gökyüzü bulutsuz olan bir ilçemizdir.
Birecik MAS için öngörülen saha,

Şanlıurfa ili sınırları içerisinde, Gaziantep’in

doğusunda, Fırat Nehri üzerinde bulunan EÜAŞ’a ait Birecik Hidroelektrik
Santralinin yanındadır. Sahanın koordinatları 37°03' Kuzey enlemi ve 37°54' Doğu
boylamıdır. Yüksekliği ise 400 metredir. Bu bölgede kurulacak bir güneş santrali için
tahsis edilmiş olan sahanın büyüklüğü yaklaşık olarak 40,57 hektardır [14].
Birecik/Urfa’da kurulacak merkezi alıcı sistemli güneş enerjisi santrali Türkiye’nin
yenilenebilir enerji planlarının önemli bir adımını oluşturacaktır. Bu tür santrallerin
uygulamaya geçmesiyle, farklı güneş teknolojilerinin uygulanmasına fırsat doğacak
ve özel sektörün güneş enerji santralleri kurması teşvik edilmiş olunacak, güneş
teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin üretimi için iç piyasada bir hareketlilik
oluşacak ve yerli sanayinin bu konudaki tecrübesi geliştirilecektir. Böylece YTGE
bileşenleri ve malzemeleri altyapısı konusunda hızlı bir gelişme yaşanacak ve yerli
firmaların küresel güneş-ısı teknolojileri piyasasında iyi pozisyonlar yakalamaları
sağlanacaktır.
Bu çalışmada yoğunlaştırılmış termal güç teknolojileri tanıtıldıktan sonra MAS
santrallerinin kritik bileşenleri olan helyostat sahaları ve alıcılar tüm teknik detayları
ile incelenmiş, ardından Türkiye’nin en yüksek ışınım değerlerine sahip
bölgelerinden birisi olan Urfa İli’nin Birecik İlçesi’nde kurulabilecek 10 MW kapasiteli
bir MAS santralinin yıllık enerji üretim değerleri santralin farklı parametreleri
değiştirilerek hesaplanmıştır. Santralde kullanılması öngörülen kızdırıcılı, ara
ısıtmalı Rankine çevrimle 15.07.2005 tarihinde saat 12.00’de elde edilecek saatlik
enerji üretimi de SAM yazılımı ile elde edildikten sonra sonuçlar termodinamik
hesaplamalarla ve EBSILON yazılımı ile de doğrulanmıştır.
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2. MERKEZİ ALICILI SİSTEMLER (MAS)
Merkezi alıcılı sistemlerde helyostat sahaları güneş ışınımlarını bir kulenin tepesine
konumlandırılmış alıcıya doğru odaklarlar. Güneş enerjisi alıcıda bir ısı transfer
akışkanı kullanılarak toplanır. Bu akışkan da toplanan enerjinin, enerji üretimi
sağlamak için termodinamik bir çevrime (buharla) aktarılmasında kullanılır. MAS’lar
Gemasolar’da olduğu gibi büyük, tek bir kule ile tasarlanabileceği gibi; eSolar
tasarımında olduğu gibi birden fazla kule ile de tasarlanabilmektedir, Şekil 2.1 [15].

Şekil 2.1. a) Gemasolar Güneş Santrali b) eSolar Güneş santrali

Merkezi alıcılı sistemler geniş sahalarda ışınım toplayıp bu ışınımları merkezi bir
noktaya optik olarak odaklaması gibi bir avantaja sahiptir. Böylece tüm enerji çevrimi
bu tek noktada gerçekleşir. Bu durum yatırım verimliliğinin artırılması ve enerji
çevrim sürecinin daha maliyet-etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak verir.
Merkezi alıcılı sistemlerin dezavantajı ise, bu sistemlerin tek başına büyük sistemler
olarak kurulmalarından dolayı parabolik oluk ve çanak gibi sistemlerin modüler
olmaktan kaynaklı avantajlarına sahip olmayışıdır. Alıcının sabit konumlu olması,
helyostatların

zamanın

büyük

bir

kısmında

güneşe

doğrudan

olarak

konumlanamaması sonucunu doğurmaktadır. Böylece aynaların birim yüzeyinde
toplanan güneş ışınım miktarı, diğer güneş toplama teknolojilerine kıyasla daha
düşüktür [5].
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Merkezi Alıcı sistemleri oluşturan bileşenler, Şekil 2.2’de verilmiştir [16]. Şekilden
görüldüğü gibi temel bileşenler:


Çok sayıda, diziler halinde sıralanmış, iki eksenli takip ünitelerinden oluşan
helyostat alanı (toplayıcı sistem),



Yoğunlaştırılmış akının soğurulduğu, santralin güneş kısmı ile konvansiyonel
güç bloku arasında bir arayüz olan alıcı,



Buhar jeneratörü ve türbin-alternatör sistemini kapsayan güç bloğu’dur.

MAS sistemlerinde ayrıca, ana kontrol birimi, kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve ısı
atım sistemleri de bulunmaktadır.
MAS santrallerinin detaylı termodinamik analizleri Kesim 4’de verilmiştir.
Enerji kazanımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve hedeflenen sıcaklığa
ulaşılması, ısı soğurma yüzeyindeki kayıpların optik yoğunlaştırma teknikleriyle en
aza indirilmesiyle gerçekleştirilir. Kavramsal olarak bu yoğunlaştırma, en basit
şekliyle güneş ışınımının soğurma yüzeyine yönlendirilecek şekilde bir dizi düz
aynanın (helyostatın) ayarlanmasıyla gerçekleşir. Bir grup düzlem ayna (helyostat)
her biri bir güneş ışını demetini tek bir merkezi alıcıya odaklayacak şekilde bağımsız
olarak hareket eder.
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Şekil 2.2. Merkezi alıcı güç santralinin bileşenleri gösteren
a) Sistem blok diyagramı b) Sistem fotoğrafı
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Merkezi alıcılı sistemlerde güneş ışınları helyostat denilen geniş aynalı toplayıcılar
tarafından izlenir, enerji akısı bu helyostatlar tarafından, güneş alıcıları denilen
ışınımsal/ iletimsel ısı dönüştürücülerine (eşanjör) yoğunlaştırılır ve bu eşanjörlerde
enerji, termal akışkana aktarılır ve ısı enerjisinin elektriğe dönüştürülmesi, fosil
yakıtlı termik santrallerindekine oldukça benzemektedir.
Yansıtıcı güneş yoğunlaştırıcıları olarak helyostatlar, termodinamik döngüler için
gerekli sıcaklıklara ulaşmada kullanılır. Güç kulelerinde alıcı, kulenin tepesine
monte edilir ve güneş ışınları helyostatlar tarafından bu alıcıya yoğunlaştırılır.
Merkezi alıcılı sistem uygulamalarında konvansiyonel Rankine çevirimlerinden, gaz
türbinleri

ile

yüksek

ekserji

çevirimlerine

kadar

birçok

ara

aşama

birleştirilebileceğinden orta vadede bu uygulamaların daha yüksek verimliliğe
ulaşarak enerji üretim maliyetlerini düşürme potansiyeli vardır.
Optik yoğunlaştırma oranı genellikle 200 ile 1000 arasında değişir. Alıcı üzerine
düşen yüksek güneş akısı (ortalama 300 ile 1000 kW/m 2 arası) 1000 santigrat
derecenin üzerine kadar çalışma sıcaklığı sağlamakta ve aşama yaklaşımıyla ısı
enerjisinin daha verimli çevrimlerle entegre olabilmesine imkan vermektedir. MAS
fosil yakıtlı santrallerle kolaylıkla hibrit olabilmekte ve ısı depolama tekniklerinin
kullanımıyla yüksek yıllık kapasite faktörlerinde enerji üretim potansiyeline sahiptir.
Isı depolamayla birlikte MAS santraller nominal güçte yıllık 4500 saat
çalışabilmektedir. MAS yüksek sıcaklıklarda çalıştığından hava, su/buhar, eriyik
nitrat tuzu ve sıvı sodyum gibi çeşitli termal akışkanları kullanmak mümkün
olmaktadır [16].
Yatırım maliyetlerini en çok etkileyenler helyostat alanı, kule alıcı sistemi ve güç blok
ünitesidir. Helyostat alanı ve alıcı sistemleri kule tipi güneş ısı güç santrallerini diğer
YTGE santrallerden ayıran ünitelerdir. Özellikle helyostat alanı, santral yatırımında
tek başına en belirleyici kısımdır [16].
Toplayıcı alanı ve güç bloku birlikte, sadece güneşi kullanan (fosil yakıt
yedeklemesiz) tipik santral yatırımının %72’sini oluşturur. Bu oranın %60’ı ise
helyostatlara aittir. Güneş alıcısı yatırım maliyeti içerisinde fazla paya sahip değilse
de (yaklaşık %14), alıcı, santralin performansı açısından en kritik alt sistemdir.
Çünkü tüm enerji akı transferi bu ünitede gerçekleşir. Helyostat yatırımının çoğu
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hareket mekanizması ve yansıtıcı yüzeye aittir ve sadece bunlar helyostat
maliyetinin %70’ini oluştururlar [16].
Çizelge 2.1’de MAS güneş santrallerinin genel karakteristikleri görülmektedir [16].
Rankine çevrimi kullanan sistemlerde çalışma sıcaklığı 565oC iken, bu değer
Brayton çevrimli sistemde 800 oC’ye kadar çıkmaktadır. MAS santrallerinde yıllık
kapasite faktörleri santralin kurulduğu bölgenin meteorolojik koşullarına bağlı olarak
%20 ile %77 arasında değişen değerler almaktadır.
Çizelge 2.1. MAS güneş santrallerinin genel karakteristikleri
Güç Kapasiteleri
Çalışma Sıcaklıkları
Rankine
Brayton
Yıllık Kapasite Faktörü
Maksimum Verimlilik
Yıllık Net Verimlilik
Teknolojik Gelişme Riski
Depolama
Hibrit tasarımlar
Yatırım Maliyeti $/W
Yatırım Maliyeti $/Wp **

10-200 MW
565 oC
800 oC
% 20-77 *
% 16-23 *
% 12-20 *
Orta
Eriyik tuzla çalışan alıcılar için nitrat tuz,
hava ile çalışan alıcılar için seramik yatak
Evet
4,4-2,5 *
2,4-0,9 *

* 2030’a kadar gerçekleşmesi beklenen gelişmeleri gösterir.
** Enerji depolamasını devre dışı bırakan maliyet.
Merkezi alıcı (ya da güç kulesi) teorisi ilk kez 1950’li yıllarda Rus bilim adamları
tarafından ortaya konulmuştur. İlk deney ise 1965 yılında Prof. Giovanni Francia
tarafından İtalya’nın Cenova şehri yakınlarındaki Sant Ilario’da yapılmıştır. Bu
deneyde Francia, her birinin büyüklüğü bir çay tepsisi kadar olan 120 adet yuvarlak
ayna kullanmış, bu aynaları çelik bir kafesin tepesine yerleştirdiği buhar
jeneratörüne odaklamıştır. Sonuç olarak 500

oC

sıcaklıkta, 10 MPa basınçta

kızdırılmış buhar elde etmiştir
MAS kule tipi santral teknolojisi 1980’lerin başlarında 5-10 MW pilot santral
denemeleriyle olgunlaşmıştır. Kilit konumundaki helyostat ve güneş alıcılarının
geliştirilmesi için 20 yıl boyunca uluslararası işbirliği ile birçok projeler yapılmıştır.
Sadece güneş ışını kullanılan Solar Tres ve PS10 gibi santraller 2005-2010 yılları
arasında geniş bir alternatif oluşturmuştur. 10-15 MW’lık küçük projelerde
beklenenin üzerinde maliyet düşümleri gerçekleştirilmiş ve bir dönüm noktası olan
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2015 için 0.08 $/kWh maliyet hedefine doğru bir yol izlenmiştir [16]. Son 35 yılda
inşa edilen santrallerin çoğunda dört farklı ısı transfer akışkanı kullanılmıştır: Bunlar
su/buhar, sodyum, eriyik tuz ve havadır.
İşletmede, inşa halinde ve geliştirme aşamasında olan Merkezi alıcılı santrallerin
bir özeti sırasıyla, Çizelge Ek 2.1, Çizelge Ek 2.2. ve Çizelge Ek 2.3’de [17]; MAS
santrallerine yenilikçi teknolojiler sağlayan ve pazarda etkin olan firmalar Çizelge Ek
2.4.’de [2] verilmiştir.
2.1.

MERKEZİ ALICILI
HELYOSTATLAR

GÜÇ

SANTRALLERİNDE

TOPLAYICI

ALAN,

MAS performansı, büyük oranda sahanın helyostat tasarımı, saha yerleşimi, izleme
sistemi ve kontrol sistemine bağlıdır. Çok sayıda helyostat denilen izleme
aynalarından oluşan sahadaki her bir helyostat, bir dizi ayna, izleme sistemi, çatı,
yapı temeli ve kontrol sisteminden oluşmaktadır. Helyostatların gelişimi ağır, sert
yapılı, yaklaşık 40 m2 lik yansıtıcı yüzeye sahip ilk nesil prototiplerden, 100-120 m2
lik geniş yansıtıcı yüzeyli, daha hafif yapılı ve daha ucuz malzemelerden yapılan
modellere doğru gelişim göstermiştir. İlk nesil helyostat üniteleri güneş kuleleri için
oldukça yeterli olan 2,5 mrad civarında ışın kalitesi sağladıklarından, çalışmalar
maliyetleri düşürmeye odaklanmıştır. Bir helyostatın blok şeması Şekil 2.3’de
görülmektedir [1].

Şekil 2.3. Helyostat bileşenleri
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Metrekare başına kurulum maliyetini düşürmek için, helyostat üretiminde iki temel
yaklaşım izlenmiştir: Birinci yaklaşım çeşitli ayna kesitlerinden yapılmış eğri
yüzeyler kullanılarak yansıtıcı yüzeyin artırılmasıdır. Ancak yansıtıcı alanın
genişletilmesi optik hataları ve yıkama sorunlarını artıracağından bu avantaj
sınırlıdır. Güneşi iki eksenli takip etme imkanı veren bir takip mekanizmasına sahip
bu yapı, bir kaidenin tepesine yerleştirilir [5]. Şekil 2.4.a’da sabit kesimli aynadan
üretilen helyostat tasarımının bir örneği gösterilmiştir.
İkinci yaklaşım ise polimer yansıtıcılar gibi yeni tip yansıtıcı malzemeler ve gerilebilir
membran

helyostatlarda

olduğu

gibi

destek

yapılarında

kompozitlerin

geliştirilmesidir. İsminden de anlaşılacağı gibi “gerili membranlar” davul derisine
benzer şekilde, dairesel bir gövdenin etrafına gerilir, Şekil 2.4.b. İnce cam aynalarla
kaplı

ince

paslanmaz

çelik

tabakalar

membran

olarak

başarılı

şekilde

uygulanmaktadır. Birçok yansıtıcı polimer film çeşitleri de yıllar boyunca test edilmiş,
fakat bu malzemelerde istenen dayanım değerleri elde edilememiştir. Bu helyostat
çeşitinde odaklanma, helyostat gövdesinin içine küçük bir vakum uygulaması ile
başarılır. Bu yolla helyostatların üzerine düşen güneş ışınının, kuledeki alıcıya
düzlemsel bir ışın olarak değil, odaklanarak yönlendirilmesi sağlanmış olur [5].

Şekil 2.4. a) PS20 (Planta Solar 20) Merkezi alıcı güç santrali için kullanılan 120
m2’lik bir helyostat
b) Gerili membran helyostat
Yapılan çalışmalar geniş helyostatların daha maliyet-etkin olduklarını göstermiştir.
Mevcut uygulamalarda optimum helyostat büyüklükleri 100 m2 ile 150 m2
arasındadır [5].
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2.1.1. MAS Güneş Santrallerinde Saha Verimliliği
Helyostat alan performansı, optik verimlilik cinsinden tanımlanır. Optik verimlilik,
alıcıya ulaşan net gücün, güneşten gelen doğrudan akının toplam ayna alanı ile
çarpımına oranıdır. MAS Güneş santrallerinde, kosinüs kayıpları (cosine loss),
engelleme

(blocking),

gölgeleme

kayıpları

(shading

loss)

ve

atmosferik

sönümlenme (atmospheric attenuation) optik verimliliği diğer bir deyişle helyostat
sahasının performansını etkileyen faktörlerdir [2]. Şekil 2.5’de gösterilen

bu

faktörlerin kısaca tanımlanması aşağıda verilmiştir,


Kosinüs Kayıpları: Işınımın alıcının hedef düzlemine yansıtılmasını
sağlamak için helyostat ayna düzleminin normali, gelen DNI ile alıcı açısı
arasındaki açının açıortayı doğrultusunda olmalıdır. Bu sebeple yansıma için
yalnızca izdüşüm düzlemi kullanılabilir.



Engelleme/Bloklama: Engelleme, yansıyan ışınımın alıcı yerine diğer
helyostatların arka tarafına çarpması sonucu oluşur.



Gölgeleme: Işınım helyostatın tüm ayna düzlemine düşemediğinde oluşan
gölgeleme, bir helyostat alanının, DNI’nın tüm ayna düzlemine düşmesi
engellenecek şekilde diğer bir helyostat alanı ile kaplanması sonucunda
gözlenir. Ayrıca kulenin gölgelemesi de bu çerçevede değerlendirilir.
Gölgelenme çoğunlukla engelleme koşullarının daha yakın aralıklara izin
verdiği sahanın ortalarında ve düşük güneş açılarında gerçekleşir. Gölgeler
gün içerisinde ve yıl boyunca hareket halindedir ve helyostatların
oryantasyonuna sebep olurlar. Bu sebeple gölgelenmelerin basit bir kuralı
yoktur.



Atmosferik Sönümlenme: Işınımın atmosferde moleküller ve aerosoller
boyunca saçılımı ve soğurulması sebebiyle yansıyan ışınım helyostatla alıcı
arasında kayba uğrar. Helyostatla alıcı arasında uzun bir mesafe bu açıdan
negatif bir etkiye sebep olur.



Kesişme Verimliliği: Bu değer, yansıyan ışınımın alıcı penceresine düşen
payını ifade eder. Alıcı penceresinin sınır bölgelerindeki ışınım yoğunluğu
daha iç kısımlardan düşük olduğu için daha büyük bir alıcı penceresi tercih
edilerek alıcının taşınım kayıplarının azaltılması, verimliliği artırır.

17



Yansıtıcılık: Yansıyan ışınımın aynaya düşen ışınıma oranı olarak
tanımlanan yansıtıcılık ayna yüzeyinin performansını tanımlar. Aynanın
temizliği ve kullanıma hazır bulundurulması da önemli bir etkendir.

Yukarıda sıralanan performans parametreleri helyostat sahasında konumlandırılan
her bir helyostat için geçerlidir. Her bir helyostatın verimliliği, bulunduğu konumuna
bağlı olarak farklılık gösterir. Yıllık performans için ise toplam saha verimliliği
hesaplanır.

(a)

(b)
Şekil 2.5. a) Saha performansını etkileyen faktörler
b) Kosinüs, engelleme ve gölgeleme kayıpları
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2.1.2. Helyostatların İzleme, Hareket ve Kontrol Mekanizmaları
Güneş sahalarında temel kavram, her bir helyostatın güneşi izleyerek kosinüs
etkisini en aza indirmesi ve böylece yüzeyini güneş ile alıcı arasındaki açının
açıortayına dik konumlandırarak, toplanan güneş enerjisini maksimize etmesidir.
Helyostatların güneş izlemesi “açık döngü sistemi” ya da “kapalı döngü sistemi”
şeklinde gerçekleşir. Düşük maliyetli olan açık döngü sistemi güneşin konumunu
sistem geometrisi ile ilişkilendiren çok kapsamlı formüllere dayanır. Helyostatlar
bilgisayar kontrolü altında olduğundan daha büyük helyostat sahaları için bu sistem
önerilir. Kapalı döngü sisteminde ise güneşi izlemek için sensör kullanılır. Bu sistem
daha hassastır ve küçük helyostat sahaları için daha kullanışlı olmasına karşın
bulutlu zamanlarda daha düşük performans gösterir.
MAS’larda, dönme-yükseklik (D-Y) izleme ve azimut-yükseklik (A-Y) izleme
olmak üzere iki güneş izleme yöntemi kullanılır (Şekil 2.6). Bu yöntemler
kıyaslandığında, alıcıda daha fazla güneş enerjisi toplanmasına olanak tanıyan DY yöntemi, kayıpları %10-30 arasında azaltmaktadır [1].

(b)

(a)

Şekil 2.6. a) Dönme-yükseklik izleme b) Azimut-yükseklik izleme
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Chen ve arkadaşları, hem tek bir helyostat hem de bir helyostat sahası düzeyinde
söz konusu iki farklı güneş izleme yönteminin optik performansını analiz etmişlerdir.
Dönme-yükseklik ekseninde sabit geometrili, odaklanan helyostat kullanılması
durumunu, azimut-yükseklik ekseninde ise küresel geometriye sahip helyostat
kullanılma durumlarını incelemişler, sonuç olarak D-Y izleme sisteminde A-Y izleme
sitemine kıyasla alıcı sıçrama kayıplarının % 10-30 oranında azaldığını, dahası DY izleme sisteminin alıcıya büyük dalgalanmalar olmadan, çok daha homojen
yoğunlaştırılmış güneş ışığı sağladığını tespit etmişlerdir [18].
Chong ve Tan, gerek tek bir helyostat, gerekse de bir helyostat sahası düzeyinde
A-Y ve D-Y izleme sistemlerinin detaylı bir karşılaştırmasını yapmışlar, D-Y izleme
siteminin yıllık enerji tüketiminin A-Y sistemine göre daha düşük olduğu sonucuna
varmışlardır [19].
Moeller ve arkadaşları,

bulut geçişlerinin tespiti için bir kontrol stratejisi

geliştirmişlerdir. Geliştirilen kontrol sisteminde helyostatlar bulut geçişleri sırasında
bekleme konumuna geçmekte, ardından otomatik olarak orijinal yönlerine
dönmektedir [20].
Helyostat

sahalarında

genellikle

iki

eksenli

güneş

izleme

mekanizması

kullanıldığından helyostat hareket mekanizmalarının kapasitesi ve kaliteleri son
derece önemlidir [2]. Helyostat hareket mekanizmasının temel işlevi, helyostatı iki
eksende hareket ettirmektir. Bu şekilde helyostatın yansıtıcı yüzeyi güneşin
konumunu takip eder ve düşen ışınımı alıcı yüzeyine odaklar. Helyostat takip
sisteminin son derece hassas olması gerekir. Çünkü ayna normalinde yahut
işaretleme vektöründe oluşabilecek herhangi bir hata, yansıtılan güneş ışınımında
çok daha büyük etki oluşturacaktır.
Helyostat hareket mekanizmalarındaki hatalar, aynalardan veya ayna yüzeylerinin
yapısından kaynaklanabilecek hatalara göre çok daha yaygındır. Helyostat hareket
mekanizmalarının karşılaması beklenen gereklilikler;


Kendi ağırlığını, hareketli yapıları ve rüzgar yüklerini desteklemek için yeterli
dayanıklılığa sahip ve düşük frekanslı titreşimleri önlemek için sert olmalıdır.



Yüksek redüksiyon oranları ile son derece yavaş hareket etme özelliğine
sahip olmalıdır.



Hassas konumlanma yapabilmeli ve serbest harekete imkan vermemelidir.
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Yüksek hızlı rüzgarlar veya diğer tehlikeli hava koşullarında durma
konumuna hızlı bir şekilde geri dönüş sağlayabilmelidir. Şekil 2.7’de durma
konumuna geçmiş helyostatlar gösterilmektedir.



Dış etkilere karşı dirençli olmalıdır.



Bakımı kolay olmalıdır.



Üretim ve işletim maliyeti düşük olmalıdır.

şeklinde özetlenebilir.

Şekil 2.7. Tehlikeli hava koşullarında helyostatların durma pozisyonuna geçmesi
Ana helyostat çalışma modları: yüksek hızlı rüzgarda durma, ayna yıkama ve gece
durma, devre dışı olma, düzenli izleme, izleme için hazırda bekleme ,tekil
helyostatlar için bakım ve test, devreye alma modu (alıcı ön ısıtması vb.),
kalibrasyon modu olarak özetlenebilir.
2.1.3. Helyostat Sahalarının Yerleşimi ve Tasarımı
Sahanın verimliliği, “alıcı kısmına gelen yansıtılmış gücün santraldeki anlık güç
çıktısına oranı” olarak tanımlanmaktadır [21]. Helyostat sahalarının tasarımında iki
tür problemle karşılaşılır:


“Toplanan güneş enerjisini en üst seviyeye çıkaracak ya da toplanan
enerjinin maliyetini en aza indirecek en iyi helyostat saha düzeni nasıl
olmalıdır?” sorusunu yanıtlayacak optimizasyon sorunu,
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“Helyostat sahası tarafından yansıtılan güç miktarı ve alıcı kısmına ulaşan
güç miktarı ne kadardır?” sorusunu yanıtlayacak performans hesaplamasıdır.

Helyostat sahalarının yerleşimi gözönüne alındığında, Şekil 2.8’de görüldüğü gibi,
ekvatora yakın bölgelerde arazinin optimum değerlendirilmesi ve kule yüksekliğini
azaltmak için helyostatların çevreleme yöntemi ile yerleştirilmesi en iyi seçenektir.
Enlem arttıkça kuzey alanları performansı artıracağından (güney yarımkürede ise
güney alanları performansı artırır) tüm helyostatlar kulenin kuzeyine dizilir (Şekil
2.9.) [16].

Şekil 2.8. 36o Enleminde çevrili sahalı
Şekil 2.9. 36o Enleminde kuzey kuzey
bir alanın optimum şeması
sahalı bir alanın optimum şeması

Düzenlemede dikkate alınması gereken diğer bir nokta da helyostatların
boyutlarıdır. Helyostatlar birbirlerine çok yakın yerleştirilirse köşeleri birbirine
çarpabilir. Bu tür mekanik sınırlamalar,

kaide aralıklarının helyostatın maksimum

boyutlarından (helyostatın köşegen ya da çapından) daha yakın olmasını engeller.
Bu durum, boy oranı (yükseklik/genişlik) 1’den çok farklı olduğunda önemli bir
dezavantaj oluşturmaktadır [16].
Komşu helyostatların birbiri üzerinde oluşturduğu gölgelenmeler ve engellemelerin
de dikkate alınması gerekir. Sahadaki gölgelenme genellikle hizalanmış
helyostatların, kule ya da gölgelenme yapan diğer nesnelerin ana hatlarının merkez
ışına dik bir düzleme görüntüsü düşürülerek hesaplanır. Herhangi bir helyostatın
gölgelenmiş kısımları bu projeksiyonda üst üste gelen kısımlarda görülür. HELIOS
gibi yaygın kullanılan bilgisayar kodları bu hesaplamayı gerçekleştirir [16].
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Her bir helyostat tarafından oluşturulan görüntünün boyutu, odaklanan aynaya,
helyostatın boyutuna ve ışın kalitesi ile ifade edilen hatalara bağlıdır. Enerjinin bir
kısmı ise alıcı etrafında kaybolur. Bu kayıplar alıcı büyüklüğü artırılarak kısmen
engellense de artırılmış alıcı büyüklüğü, alıcı kayıplarındaki artış ve alıcı
maliyetlerinden dolayı verimliliğe ters etki yapmaya başlar. Bu sebeple verilen bir
alıcı açıklık aralığı için bir kesişme faktörü vardır [16].
Helyostat alanının performansını etkileyen tüm faktörlerin kombinasyonu verimli bir
sistem oluşturmak için optimize edilir. Helyostat sıralarının radyal ve azimutal
aralıklarını belirlemek için birçok optimizasyon tekniği vardır. En klasik, etkili ve
yaygın kullanılan yöntem, Şekil 2.10.a’da verilen “radyal zikzaklı desen” tekniğidir
[16]. Bu yöntemin , ilk olarak Houston Üniversitesi tarafından 1970 lerde önerildiği
çalışmada [22] 35o enleminde, düşük maliyetli kare helyostat kullanılan tipik radyal
zikzaklı alanda (Şekil 2.10.a), ΔZ azimutal aralık, ΔR radyal aralık ve ΔDm paralel
helyostat sıraları arasındaki ortalama açıklık

ΔR
ΔD𝑚
∆𝑍
∆𝐷𝑚

=

=

1,009
∅

- 0,063 + 0,4803. ∅

2,170 − 0,6589. ∅ + 1,247. ∅2

(1)

(2)

eşitlikleri ile hesaplanmıştır. Buradaki ∅ açısı, radyan cinsinden yükselme açısıdır.
Şekil 2.10.b’de görüldüğü gibi
n; helyostatın eğim açısı,
h; güneşin gelme açısı,
x; helyostatın kuleye uzaklığı
Zs; helyostatın düşey boyutu,
ZT; Kule yüksekliği
OKY (Optik kule yüksekliği): alıcı merkezi ile helyostatın denge merkezi arasındaki
uzaklık = 𝑍𝑇

-

𝑍𝑆
2

olmak üzere Ø açısı,
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∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [

𝑍
𝑍𝑇 − 𝑆
2

𝑥

]

(3)

şeklinde hesaplanır.
Alıcı sabit bir noktada bulunduğundan, her bir helyostatın yüzeyi, güneş ışınlarının
geliş doğrultusu ile alıcı merkezi ve helyostatın denge merkezini birleştiren doğrultu
arasındaki açının açıortayına dik olacak şekilde yerleştirilerek, tüm kolektör alanının
güneşi izlemesi sağlanır.

(b)

(a)

Şekil 2.10. a) Radyal zikzak alan şeması. ΔZ azimutal aralık; ΔR radyal aralıktır.
b) Yükselme açısının görselleştirilmesi

MAS’larda

toplam

enerji

kayıplarının

%

40’ı

helyostat

sahasından

kaynaklandığından helyostat saha tasarımının optimize edilmesi yatırım maliyetinin
düşürülmesi ve santralin toplam verimliliğinin artırılması için büyük öneme sahiptir
[1].
Merkezi alıcılı sistemlerin tasarım ve optimizasyonu için kule ve helyostat
sahalarının oluşturduğu alt sistemlerin performanslarının bilinmesi önemlidir. Bu
alanda yapılan deneysel çalışmalar, MAS santralleri bileşenlerinin tasarım,
simulasyon ve optimizasyonu için kullanıcı dostu modelleme araçlarının geliştirilme
gerekliliğini ortaya koymuştur.
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Yoğunlaştırılmış güneş akı hesaplarının her bir projenin kendine has özellikleri ve
ihtiyaçlarına adapte edilmesi için genellikle birçok ilave çalışmaya ihtiyaç
duyulmuştur. Üretilen programların hiç biri araştırma faaliyetleri ya da endüstri
uygulamalarının tümü için standart bir araç olarak düşünülemez. Helyostat
sahalarının optimizasyonu için yazılım seçiminde amaç, mevcut programları
incelemek, simulasyonun amacına göre hangisinin kullanımının doğru olacağını ve
ne tür sonuçların bekleneceğini belirlemektir. Yazılım karşılaştırmaları için hali
hazırda SolarPACES (Solar Power and Chemical Energy Systems)-UEA (Uluslar
arası Enerji Ajansı) uygulama antlaşması yapısı içerisinde standart test durumları
için optik araçların doğrulanması yapılmaktadır [21].
2.1.4. Helyostat Sahası Modelleme İlkeleri
Merkezi alıcılı sistemlerin optik bileşenleri, disk şeklindeki güneşin odak düzleminde
görüntüsünü oluşturmak için tasarlanır. Ancak elde edilen güneş spotu,


Güneş ve kolektör geometrisi



Atmosferdeki difüzyon sebebiyle güneşin her gün değişiklik gösteren
parlaklığı



Yansıtıcı yüzeylerin tasarımından kaynaklanan helyostat astigmatizmi gibi
optik hatalar



Güneş tesislerinin kendilerine has kusurları



Yansıtıcı yüzeylerin mikroskobik kusurları (genellikle ihmal edilir)



Konumlama ya da izleme hataları



Yüzeylerin ya da modüllerin eğrilik hataları.

gibi faktörler nedeniyle, ne güneşle aynı büyüklüktedir ne de aynı parlaklığa sahiptir
[21]:
Yoğunlaştırılmış güneş ışınımının hesaplanması için yaygın kullanılan uygulamalar
ışın izleme ve sarım yöntemleridir [21]:


Işın izleme (ray tracing) metodunun prensibi, birinci yüzeyden gelen
ışınlardan rastgele bir ışın demetinin seçilmesi, ardından bu ışınlardan
hangilerinin ikinci yüzeye ulaştığının belirlenmesidir. Yüzeydeki ışınım,
yüzeye etki eden ışınların sayısı ile orantılıdır. Bir yansımalı yoğunlaştırıcı
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kullanılması durumlarında bu algoritma iki kez kullanılır. Birincisi güneş ve
yansıtıcı yüzey arasında güneşin şekline karşılık gelen enerji dağılımının
belirlenmesinde, ikincisi de helyostat yüzeyi ile alıcı arasında yüzey
kusurlarına bağlı hata dağılımının istatistiki şekilde açıklanmasında kullanılır.
Yapılan hesaplamaların hassasiyeti ve hesaplama zamanı, ışın sayısı ve
geometrinin karmaşıklığına bağlı olarak artar.


Sarım yönteminde (convolution method) (ya da koni optiğinde) ise,
aynalardan yansıtılan ışınlar, her hataya (güneşin şekli ve helyostat hataları)
denk gelen normal Gaus dağılımlarının sarımları ile hesaplanan koni hataları
ile birlikte değerlendirilir [5].

Sistem tasarımcıları belli sayıda helyostatın en etkin yerleşimi için optimizasyon
stratejileri geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımlarda gün içerisinde helyostatların birbirine
olan gölgeleme etkisi, sahada helyostatların dağılımı ve helyostatlar kuleden
uzaklaştıkça artan optik kayıplar dikkate alınmaktadır.
Merkezi alıcılı sistemlerin güneş akısını hesaplamak için ilk programlar 1970’li
yılların sonunda ABD’de Solar One santrali için tasarlanmıştır [21]. Bu yazılımlar
arasında HELIOS, MIRVAL ve DELSOL günümüzde hala kullanılmaktadır.
Küçük kapasiteli santrallere uygulanabilen HELIOS ilk olarak Sandia’da yapılan
deneylerin analizi için geliştirilmiştir ve birçok araştırma grubu tarafından yaygın bir
şekilde kullanılagelmiştir [23]. FORTRAN tabanlı bir program olan ve koni optiği
yaklaşımına dayanan HELIOS yazılımında, akı yoğunluğu, yansıtılan ışının ve
güneş şeklinin hata konisini birleştirerek, bağımsız dağılımların Fourier dönüşümü
ile sarılmasıyla üretilir. Herhangi bir şekil ve eğrilikteki helyostat yüzeyleri güneş
ışınlarını alıcıya yansıtan orta büyüklükte aynalara ayrılır. HELIOS kısa hesaplama
süresi ve doğruluk değerleriyle bu nesil programlar arasında en esnek ve hassas
kod olarak kabul edilir. Bununla birlikte helyostat geometrilerinin detaylı bir
tanımlaması gerektiğinden oldukça karmaşık ve kullanımı zor bir programdır.
HELIOS

geniş helyostat alanlarına

uygulanmadığı gibi

yıllık

performans

değerlendirmesi de yapmaz, helyostat düzeni optimizasyonu gerçekleştirmez ve
ikincil optik kullanmaz.
Günümüzde Kullanılan Programların ayrıntılı değerlendirilmesi EK-3’de verilmiştir
[21].

26

Literatürde alınan çalışmalardan, helyostat sahalarının optimizasyonu İçin
geliştirilen stratejilere örnekler aşağıda özetlenmiştir:
1) Siala ve Elayeb, helyostatların birbirini engellemeyecek şekilde radyal
kademelendirilmesi için grafik metoduna dayalı matematiksel bir model
geliştirmişlerdir. Önerilen modelde helyostat yoğunluğunu artırmak için saha
belli helyostat gruplarına bölünmüştür [24].
2) Sanchez ve Romero, helyostatların konumlandırılması için Yıllık Normalize
Enerji Yüzeyleri (YNEY) isimli bir metot geliştirmişlerdir. Bu metotta
helyostatlar, herhangi bir yerin mevcut yıllık doğrudan güneş ışıması
bilgilerine dayalı olarak konumlandırılır. Yıllık optik verimlilik ışın izleme
yöntemiyle hesaplandığından bu metot zaman alıcıdır [25].
3) Xiudong Wei ve arkadaşları, optik verimliliği hesaplamak ve helyostat saha
yerleşimini optimize etmek için “parametrik arama algoritması” metodu ile
ışın izleme tekniğini daha da ileriye götürmüşler, bu metodu kullanarak


Kuzey-güney doğrultulu mısır tarlası yöntemi



Kuzey-güney doğrultulu kademelendirme yöntemi



Radyal mısır tarlası yöntemi



Radyal kademelendirme yöntemi
olmak üzere dört farklı yerleşim geliştirmişlerdir [26]. Xiudong Wei ve
arkadaşları, Çin’deki 1 MWe kapasitesindeki bir güneş kulesi santrali için
yaptıkları deneyler neticesinde kuzey-güney doğrultulu mısır tarlası
yönteminin bu metotlar arasında en uygun helyostat yerleşim metodu
olduğu sonucuna varmışlardır.

4) Xiudong Wei ve arkadaşları, helyostat yerleşimi için HSYT (Helyostat sahası
yerleşim tasarımı) olarak adlandırılan yeni ve daha hızlı bir metot da
geliştirmişlerdir. Bu metotta helyostat saha optimizasyonu, alıcının pencere
açıklık geometrisine ve bir verimlilik faktörüne bağlıdır. Geliştirdikleri tekniği
PS10 santraline uygulayarak yeni bir helyostat yerleşim şekli önermişlerdir
[27].
5) Xiudong Wei ve arkadaşları [28], sıralı helyostatlar için helyostat izleme
matematik formülleri ve ışın izleme teknikleri geliştirmişlerdir. Bu amaçla
asimetrik

yüzeyli

helyostatları
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analiz

etmek

için

yeni

bir

yazılım

hazırlamışlardır. Bu yazılımı HSYT programlarına dahil etmişler ve sonuçları
yaygın bir yazılım olan Zemax ile karşılaştırmışlardır. Bu karşılaştırmada iki
çalışmanın oldukça uyumlu olduğunu gözlemişlerdir.
6) Xiudong Wei ve arkadaşları, asferik halka şeklindeki helyostat sahasının
tasarımı ve analizi için HSYT programına bir modül eklemişlerdir. Bu
uygulama ile tasarım ve izleme sisteminin ideal olması durumunda, halka
şeklindeki helyostat sahasının küresel saha tasarımına göre daha yüksek bir
performansa sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Bu araştırma sonucunda
helyostat gövde tasarımı yapılırken ürünlerin, güneşlenme süresi dağılım
haritasına göre seçilmesi önerilmiştir [29].
7) Zhang Hongli ve arkadaşları [30], kosinüs etkisi, atmosferik sönümlenme ve
güneş ışınlarını tutma verimliliğinin bir fonksiyonu olan “Elde Edilebilir Saha
Verimliliği” olarak adlandırdıkları yeni bir faktör tanımlamışlardır. 1 MW
kapasiteli güneş kule santralinde helyostatların optimum konumlandırılması
için bu faktör kullanılmış ve bu faktörün HSYT programında kullanılmasıyla
yıllık % 71.36 verimlilik elde edilmiştir.
8) Augsburger ve Favrat, merkezi alıcı santrallerinin tasarım parametrelerini
bulmak

için

helyostat

sahasının

termoekonomik

boyutları üzerinde

çalışmışlar ve özellikle verimlilik, yatırım maliyetleri ve çevresel faydalar
açısından başarılı performans değerlerine ulaşmışlardır [31].
9) Collado, helyostat sahalarının ön tasarım çalışmalarında kullanılabilecek
basitleştirilmiş bir model geliştirmiş ve çalışmasının performansını Solar Tres
santralinin verileri ile karşılaştırmıştır [32].
10) Utamura ve arkadaşları, helyostat gruplarının optimum yerleşimi için yeni bir
metot önermişlerdir. Bu çalışmada kuleye, kule yüksekliğinin dört katı kadar
bir mesafeden daha uzakta olan helyostatlar için, sıçrama etkisinden
kaynaklı optik kayıplar tespit edilmiştir [33].
11) Lopez Martinez ve arkadaşları, helyostat sahasının kaplama faktörünü
hesaplayarak bulut geçişleri üzerine tahminlerde bulunmuşlardır. Bu
çalışmada alıcı sıcaklığını düşürmek için bazı helyostatların kapatılması ve
böylece alıcının ısıl stresten korunması önerilmiştir [34].
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12) Wang ve arkadaşlarının yaptıkları deneyde 100 m 2’lik Dahan helyostat
alanında düşey ve yatay rüzgar yönlerinde, değişik işletim koşullarında
rüzgar etkisi ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucunda her bir test ve blok
noktasında maksimum rüzgar basıncının 14 m/s rüzgar hızında oluştuğu
sonucuna varılmıştır. Bu veri, helyostat yapılarında oluşabilecek maksimum
yer değiştirme ve stresin tahmin edilmesinde kullanılmıştır [35].
13) Chen YT ve arkadaşları, 4 m2’lik odaklama helyostatlarının ilk prototiplerini
tasarlamış, üretmiş ve testlerini gerçekleştirmiştir. Bu prototiplerin kullanıldığı
bir güneş fırın sisteminde 3400 oC sıcaklığa başarılı bir şekilde ulaşılmıştır
[36].
14) Fernandez ve Reche, Plataforma Solar santralinde toplam yansımayı
hesaplamak için helyostat sahasındaki yansımaların istatistiksel bir analizini
gerçekleştirmişler ve bu metodun parabolik oluk ve çanak toplayıcı gibi diğer
güneş sistemlerinde de kullanışlı olduğunu ortaya koymuşlardır [37].
15) Francisco Collado, UNIZAR ve HFCAL analitik akı yoğunluk modellerinin
performanslarını, 10 adet eksensiz hizalı helyostattan düşey alıcı düzlemine
gönderilen ölçülmüş akı yoğunluklarını karşılaştırmak suretiyle incelemiştir.
Bu incelemelerde hem HFCAL hem de UNIZAR modellerinin helyostatlardan
gelen enerji görüntülerini simüle etmede etkin araçlar olduğu sonucuna
varılmıştır. Bununla beraber UNIZAR’ın HFCAL’a göre daha basit, ancak
daha daha az hassas olduğu da anlaşılmıştır [38].
16) Noone J. ve arkadaşları, helyostat ayrıklaştırma yaklaşımına dayalı yeni bir
sarmal saha yerleşim düzeni önermişlerdir. Önerdikleri yerleşim düzeninin
sonuçlarını PS10’un mevcut radyal zikzaklı konfigürasyonu ve Wei’nin simüle
sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Bu karşılaştırmadan sarmal yerleşimin,
helyostatların sahaya yüksek verimlilikte yerleşimine imkan verdiği ve
böylece yüksek optik verimlilik elde edilmesi, ihtiyaç duyulacak arazi
büyüklüğünün ve Sevyelendirilmiş Enerji Maliyetinin (SEM) azaltılmasını
sağladığı sonucuna varılmıştır [39].
17) Leonardi ve Aguanno, değişik geometrik parametrelere sahip hem kare hem
de yuvarlak helyostatlardan oluşan güneş sahalarının optik performanslarını
değerlendirmek için CRS-4-2 isimli bir program geliştirmişlerdir. Ardından
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“karakteristik fonksiyon” adını verdikleri doruk ve azimut açılarına bağlı yeni
bir faktör önermişlerdir. Bu faktör, sahadan toplanacak toplam enerjinin
tahmin edilmesinde kullanılırken; gölgeleme-engelleme etkileri de bir
helyostat mozaiği tarafından belirlenmiştir. Bu program, merkezi alıcılı
sistemlerin karşılaştırmasının yanı sıra çoklu-kule konfigürasyonları ve çokluaçıklık kavramlarının analizinde de kullanılmıştır [40].
2.1.5. Helyostat Aynalarının Temizlenmesi
Tüm güneş enerjisi yoğunlaştırıcılarında performans, yüzey kirlenmelerinden
olumsuz etkilenir ve genellikle kir miktarı arttıkça performans kaybı da artar.
Kirlenme sebebiyle oluşacak performans kayıplarını azaltmak için güneş
yoğunlaştırıcılarında yüzey ya da yüzey malzemesi olarak kir tutma eğilimi düşük;
rüzgar, yağmur ya da karla doğal yollardan temizlenebilirliği yüksek, basit ve ucuz
ayna temizleme teknikleriyle kolaylıkla temizlenebilecek malzemeler tercih edilir.
Ayna temizleme uygulamalarının hedef parametresi, temizlemede kullanılacak su
miktarını minimumda tutarken temizleme işleminden sonra yüksek yansıtıcılık elde
edilmesidir [2].
Günümüzde birçok temizlik ekipmanı üreticisi ve ayna temizliği için değişik metotlar
da vardır. Ancak buna rağmen ayna temizleme teknikleri henüz geliştirme
aşamasındadır. Günümüzde helyostat temizliğinde kullanılan metotlar aşağıda
sıralanmıştır:


Dönen fırça ve basınçlı su ile temizleme



Basınçlı su ile yağmurlama



Yüksek basınçlı su ile yıkama



Su ile nemlendirme ve silecek ile kirin uzaklaştırılması

Temizlik sürelerinin kısaltılması, temizlik derecesinin artırılması ve potansiyel
zararların önlenmesi için yukarıda bahsedilen metotlar otomatik olarak kullanılır.
Sener ve eSolar gibi firmalar kendi temizleme robot yöntemlerini geliştirmişlerdir
(Şekil 2.11).
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b

a

Şekil 2.11. a) Sener Firmasının helyostat temizleme robotu HECTOR
b) eSolar Firmasının yarı otomatik helyostat temizleme sistemi

Helyostat aynalarının temizliği için günümüzde en çok uygulanan sistem,
bünyesinde bir demineralize su tankı ve entegre robot kol barındıran kamyonetli
sistemdir [2]. Kamyonete temizleme cihazları monte edilmiştir ve

helyostat

aynalarına oluşabilecek herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek için de sistem optik
sensörlerle donatılmıştır. Genellikle temizlenecek olan helyostata sürülen yıkama
kamyonetinin

ve temizleme robot kolun yıkama konumunda pozisyon alması

sonunda ayna temizleme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir. Aynaların kirlilik
durumlarına bağlı olarak, yüksek seviyede kirlilik durumlarında fırçalı temizlik, düşük
seviyede kirlilik durumlarında ise yağmurlama temizlik gibi farklı cihazlar da sisteme
dahil edilebilir. Buna ek olarak kamyonet, aynaların kullanılmadığı gece saatlerinde
de temizlenmesine olanak tanıyacak şekilde spot ışıklarla donatılmıştır.
Helyostat sahasında m² ayna başına tüketilecek su miktarı, kullanılan temizleme
yöntemine bağlıdır. Örneğin dönen fırça ile yapılan temizlikte tipik tüketim miktarları
0,3-0,5 litre/m² aralığındadır.
Şekil 2.12’de yoğunlaştırılmış güneş santralleri için bakım cihazları üreticisi Albatros
firmasının, Abengoa’ya ait PS10 ve PS20 santrallerinde kullanılan ayna yıkama
ekipmanları gösterilmiştir. Şekilde görülen temizleme aracı aşağıdaki teknik
parametrelere sahiptir:
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3.000 litre su tankı



110 litre/dakika kapasiteli ve 50 bar basınçla çalışan yüksek basınç pompası



Tek bir operatör tarafından otomatik temizleme yapılmasına imkan veren
kontrol sistemi



Gece temizleme yapılmasını sağlayan aydınlatma



Ayna mesafesini ayarlayan kontrol sensörleri



Üzerinde püskürtme nozulları olan 7 m uzunluğunda fırça başlığı



Araç hareket halindeyken yüksek basınçlı su ile temizlik yapılmasına imkan
veren, üzerinde nozullar olan 11 m uzunluğunda çubuk

b

a

Şekil 2.12. Albatros firmasının ayna temizleme ekipmanları;
a) Dönen fırçalı temizleme
b) Basınçlı su ile yağmurlama temizleme

Kullanılan temizleme metodunun seçiminin yanı sıra aynaları sabit yüksek seviyede
bir yansıtıcılıkta tutabilmek için, temizleme işleminin uygun bir frekansta yapılması
da büyük öneme sahiptir. Bu da helyostat sahasında düzenli bir şekilde
gerçekleştirilmesi gereken yansıtıcılık ölçümleriyle izlenebilir.
Yoğunlaştırılmış ticari güneş santrallerindeki tecrübeye dayanarak, MAS santralinde
tüm helyostat sahasını kapsayan temizleme işleminin haftada bir uygun olacağı
söylenebilir.
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2.2.

MAS SANTRALLERİNDE ALICILAR

Bir güneş santralinde alıcı, yoğunlaştırılmış güneş ışığının soğrulduğu ve
termodinamik çevrimlerde kullanılacak ısı enerjisine çevrildiği ısı eşanjörüdür.
Kulede bulunan

alıcının ışıma akısı ve sıcaklığı parabolik oluk sistemlerdeki

değerlerine göre oldukça yüksek olduğundan, bu alıcıların tasarımında ileri teknoloji
kullanılır ve yüksek performanslı malzemeler seçilir [16].
Güneş santrallerinde doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı ısı transfer prensibi
vardır (Şekil 2.13). Doğrudan ısı transferinde yoğunlaştırılmış güneş ışınım enerjisi
alıcı tarafından güç çevriminin akışkanına doğrudan aktarılırken, dolaylı ısı
transferinde yoğunlaştırılmış güneş ışınım enerjisi alıcıdaki bir aracı akışkana
aktarılır ve bir sonraki adımda bu aracı akışkan, güç çevriminin çalışma akışkanını
ısıtmada kullanılır. Hava, su/buhar, helyum, eriyik tuz/metal ve sıvı sodyum, en çok
kullanılan aracı akışkanlardır. Her aracı akışkanın kendine has avantajları vardır.
Örneğin sıvı sodyum, su/buhara kıyasla daha iyi ısı transfer kapasitesine sahiptir.
Katı partikülleri ısı transfer ortamı olarak kullanan, ardından ısınan bu partikülleri
güç çevriminin aracı akışkanlarının ısıtılmasında kullanan sistemler de vardır [41] .

Şekil 2.13. a) Doğrudan ısı transferi b) Dolaylı ısı transferi
2.2.1. Alıcı Teknolojisi
Güneş güç santrallerinde santralin verimli işletilmesi ve yeterli işletim süresine
ulaşılması için merkezi alıcıların tasarımı kritik bir öneme sahiptir. Merkezi alıcılarda
kullanılan yüksek ve düzensiz yoğunlaştırma oranları alıcı sıcaklıklarının da oldukça
yüksek ve düzensiz olmasına yol açar. Aynı çalışma koşullarında alıcı tasarımında
yapılacak küçük değişiklikler alıcının ömrü üzerinde büyük etki yapabilir. Bunun
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sebebi alıcı malzemelerinin yüksek sıcaklık ve ısıl çevrimler açısından sahip
oldukları kısıtlardır.
Helyostatlardan yansıyan ışığın tek bir noktaya odaklanması, alıcıda yüksek güneş
yoğunlaştırma oranlarının elde edilebileceği anlamına gelmektedir. Yüksek güneş
yoğunlaştırma oranları ise yüksek alıcı verimliliği demektir ve bu yüksek alıcı
verimliliği de daha yüksek termodinamik verimlilik elde edilmesini sağlayacak
yüksek çevrim sıcaklıklarına ulaşılmasına imkan verir.
MAS’larda verimliliğin artırılması aynı enerji üretim kapasitesinin daha küçük
helyostat sahalarıyla sağlanması açısından önemlidir. Helyostatlar sistem yatırım
maliyetinin yaklaşık % 40’ını oluşturduğundan, helyostat sahalarının küçültülmesi
projelerin ekonomik olarak uygulanabilirliği açısından kritik öneme sahiptir.
Verimliliğin daha da artırılması için küçük alıcı boyutları tercih edilir. Bunun sebebi
taşınım ve yeniden ışıma kaynaklı alıcı kayıplarını azaltmaktır. MAS’larda alıcıların
yüksek miktarlarda ışımaya maruz kalması maliyet etkin bir tasarıma imkan
verirken, alıcıların dayanıklılığının artırılması ise temel sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır [15].
Güneş alıcısı, ışıma kayıplarını minimize etmek için siyah cisim gibi davranmalıdır.
Bu sebeple gelen ışınları yakalamak için oluklar, siyah boyalı boru paneller ya da
gözenekli soğurucular kullanılır. Tasarımların birçoğunda alıcı, geniş helyostat
sahası tarafından toplanan tüm enerjiyi merkezileştiren tek bir ünitedir. Bu sebeple
yüksek verimlilik ve dayanıklılığa sahip olması şarttır.
Helyostat alanında yeni gelişmelerde öncelik, maliyetlerin düşürülmesi iken,
alıcılarda öncelikler termal verimlilik ve dayanıklılıktır. Tipik alıcı-soğurucu işletim
sıcaklıkları 500 oC ile 1200 oC arasında ve gelen ışık akısı 300 kW/m2 ile 1000
kW/m2 gibi geniş bir aralıkta gerçekleşir. Farklı çalışma akışkanları için akışkan
sıcaklığı ve akı değerleri Çizelge 2.2’de verilmiştir [16]. Güneş alıcılarında düşük
maliyet ve % 90’ın üzerinde termal verimlilik için yüksek yoğunlaştırma oranlarına
dayanıklı malzemeler, 650 oC nin üzerindeki sıcaklıklara dayanıklı ısı transfer
akışkanları, yüksek güneş soğuruculuğu, düşük ışınımsal ve taşınım kayıpları
istenen özellikler arasındadır.
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Çizelge 2.2. MAS alıcılarının işletim sıcaklıkları ve akı aralıkları
Akışkan

Su/Buhar

Sıvı sodyum

Eriyik tuz
(Nitratlar)

Hava

Ortalama akı
(kW/m2)

100-300

400-500

400-500

500-600

Pik akı
(kW/m2)

400-600

1400-2500

700-800

800-1000

Akışkan
çıkış
sıcaklığı (oC)

490-525

540

540-565

700-800 ( >800)

Yüksek sıcaklıklarda çalışan alıcılarda temel zorluklar; geometrik tasarımlar
(boyutlar, konfigurasyonlar gibi), malzemeler, ısı transfer akışkanları, ışımayı ve
soğuruculuğu maksimize etmek, ısı kayıplarını minimize etmek ve binlerce ısıl
çevrimden sonra bile yüksek sıcaklıklarda yeterli güvenirlilik olarak sıralanabilir.
Bunlara ek olarak, güç çevriminde kullanılan akışkanın doğrudan veya dolaylı
ısıtılmasının avantaj ve dezavantajlarının da dikkate alınması gerekir. Örneğin
çalışma akışkanını doğrudan ısıtmanın ara ısı değişimleri boyunca ekserjetik
(enerjinin kullanılabilir hale getirilen kısmı) kayıpları azaltması ya da dolaylı
ısıtmanın güneşsiz saatlerde enerji üretimi için ısı transfer akışkanını (tuz eriği, katı
partiküller gibi) depolamaya imkan vermesinin avantajları bunlar arasında sayılabilir.
Alıcı ortamına ısı aktarılması (ısı kaynağına maruz kalarak) doğrudan (akışkan
filmlerin ya da katı partiküllerin ısı kaynağına maruz kalması ile) ya da dolaylı (boru
alıcılarla) olabilir.
Yüksek termal verimlilik elde etmek için ısı kayıplarının azaltılmasıyla ilgili olarak
alıcının termal verimliliği (ηth), gelen ışınımsal güneş gücü (Qgelen), ışınımla ve
taşınımla oluşan ısı kayıpları (Qkayıp) cinsinden,
α𝑄𝑔𝑒𝑙𝑒𝑛 −𝑄𝑘𝑎𝑦𝚤𝑝

η𝑡ℎ =

𝑄𝑔𝑒𝑙𝑒𝑛

=α-

εσ𝐹𝑔ö𝑟ü𝑛𝑡ü 𝑇𝑅4 +𝑓𝑘𝑜𝑛𝑣 ℎ(𝑇𝑅 −𝑇𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚 )
η𝑠𝑎ℎ𝑎 𝐸𝐷𝑁𝐼 𝐶

eşitliği ile verilir. Burada;
α: alıcının soğuruculuğu,
ε: alıcının termal yayıcılığı,
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(4)

σ: Stefan–Boltzmann sabiti (5,67x10-8 W/m2K4),
Fgörüntü: alıcı yüzeyinden çevreye ışınımsal görüntü faktörü,
TR: alıcı yüzey sıcaklığı (K),
fkonv: taşınımla ısı kayıp çarpanı,
h: taşınımla ısı transfer katsayısı,
Tortam: ortam sıcaklığı (K)
ηsaha: helyostat saha verimliliği (kosinüs etkisi, yansıma kayıpları ve taşmaları da
içerir)
EDNI: doğrudan güneş ışınımı (W/m2)
C: yoğunlaştırma oranıdır.
Eşitlik (4) kullanılarak Solar-2 santrali için;
ortalama akı 430 kW/m2 ,
α=0,95,
ε= 0,85,
Tortam=20 oC
ηsaha=0,6,
EDNI=0.8 kW/m2,
h=10 W/m2K
fkonv ile Fgörüntü 1 değerleri alınarak, alıcı sıcaklığının

fonksiyonu olarak termal

verimliliğin değişimi farklı yoğunlaştırma oranları için Şekil 2.14’de, farklı ışınımsal
görüntü faktörleri için Şekil 2.15’de, farklı taşınımla ısı kayıp çarpanları için ise Şekil
2.16’da gösterilmiştir. Şekil 2.14-Şekil 2.16’daki grafiklerden, 650 oC nin üzerindeki
sıcaklıklarda yüksek termal verimlilik elde edilmesi için alıcıda yüksek bir
yoğunlaştırma oranının (C>900) olması ve indirgenmiş ışınımsal görüntü faktörünün
(Fgörüntü<1) kritik olduğu görülmektedir. Taşınımla ısı kaybının azaltılması her ne
kadar yüksek sıcaklıklarda termal verimliliği birkaç yüzdelik puan artırsa da daha az
önemlidir. Soğuruculuğun (α) artırılması ya da termal yayıcılığın (ε) azaltılması da
termal verimliliği artıracaktır [42].
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Şekil 2.14. Farklı yoğunlaştırma oranları için alıcı termal verimliliğinin alıcı yüzey
sıcaklığı ile değişimi

Şekil 2.15. Farklı ışınımsal görüntü faktörü için alıcı termal verimliliğinin alıcı yüzey
sıcaklığı ile değişimi
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Şekil 2.16. Farklı taşınımla ısı kayıp çarpanları için alıcı termal verimliliğinin alıcı
yüzey sıcaklığı ile değişimi
2.2.2. Alıcı Konfigürasyonları
Yapı şekline, kullanılan ara emici malzemelerine, termal akışkanın türüne ya da ısı
transfer mekanizmalarına göre, Şekil 2.17’de özetlenen farklı alıcı sınıflandırma
türleri vardır [41].
 Geometrik şekline göre alıcılar: Harici alıcılar ve kavite tipi alıcılar olmak
üzere temelde iki tasarım seçeneği vardır, Şekil 2.18, Şekil 2.19. Harici
alıcılar düz plakalı boru panel ya da silindirik şekilde tasarlanırlar. Silindirik
harici alıcılar, şekil 2.8’de gösterilen çevrili sahalar için tasarlanmış tipik
alıcılardır [16]. Kavite tipi alıcılarda ise helyostatlardan yansıyan ışıma, ısı
transfer yüzeyine çarpmadan önce bir pencereden geçerek kutu bir yapının
içine girer. Kavite alıcılar ise Şekil 2.9’da verilen kuzey ya da güney sahalı
helyostat düzenlerinde kullanılır [41]. Harici alıcıların ısı kayıpları ağırlıklı
olarak alıcının yüzey alanı tarafından belirlenir. Bu alanın küçültülmesi ise
soğurucunun yüksek çalışma sıcaklığı ve buna bağlı olarak ısı transfer
akışkanının ısı uzaklaştırma kapasitesi ile sınırlıdır. Isı transfer akışkanının
daha iyi ısı uzaklaştırma kapasitesine sahip olması, soğurucu sıcaklığının
38

daha düşük olmasını sağlar. Böylece alıcı boyutları küçültülebilir ve ısı
kayıpları azaltılabilir. Örneğin su/buhar ısı transfer akışkanı, sodyumla yer
değiştirilerek, sodyumun üstün ısı transfer kapasitesi sayesinde, soğurucu
alanı yarı yarıya küçültülebilir [41].
Kavite alıcılarda ise soğurucu, bir boşluğun içine yerleştirilmek suretiyle,
çevreye taşınım ve ışınımsal ısı kayıpları azaltılır. Temelde kavite tasarımının
kendisi taşınımla ısı kayıplarının azaltılması için yeterlidir. Bununla birlikte
kavite alıcı kullanımı, santralin verimini de önemli ölçüde etkilemektedir [41].

Solar Alıcı
Sınıflandırmaları
Geometrik
Şekline
Göre Alıcı
Türü
Harici

Çalışma
Basıncı

Çalışma
Sıcaklığı

Atmosferik
Basınçlandırılmış

Isı
Transferi

Düşük

Doğruda
n

Orta

Dolaylı

Isı
Transfer
Ortamı
Hava

Soğurucu
Isı
borusu

Helyum

Katı
partiküller

Buhar/su

Borulu

Kavite
Yüksek

Tuz eriyik/
metal
Sıvı
sodyum
Organik
akışkanlar
Katı
partiküller
Şekil 2.17. Alıcıların Sınıflandırmaları
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Hacimsel

Şekil 2.18. a) Harici alıcının,

Şekil 2.19. a) Harici silindirik alıcı

b) Kavite alıcının şematik gösterimi

b) Kavite tipi borulu alıcı

Şekil 2.20’de kavite tipi bir alıcıdaki sıcaklık dağılımları gösterilmektedir. Şekilde
mavi renkli bölgeler sıcaklığın düşük olduğu bölgeleri, kırmızı renkli bölgeler yüksek
sıcaklıkları temsil etmektedir. Şekilden de açıkça görüldüğü gibi kavitenin yatay
konumlandırılması taşınımla ısı kayıplarını en aza indirmektedir. Ancak kavitenin
alıcıya bu şekilde monte edilmesi zordur [41]. Işınım kayıpları ile ilgili de kavite tipi
alıcıların harici alıcılara göre belirgin avantajları vardır. Kavite alıcılarda alıcıya
çarpan yoğunlaşmış güneş ışınımlarının yansımasından kaynaklanan kayıplar
önemli ölçüde azaltılabilir ve bazı durumlarda ihmal edilebilecek kadar düşük olur.
Kızıl ötesi bandındaki termal ışıma kayıpları da büyük ölçüde azaltılabilir [41].
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360°’lik bir soğurucu düzenlemesine sahip harici alıcı tipinin avantajı ise,
yoğunlaşmış güneş ışınımının tüm yönlerden alıcıya çarpmasıdır. Kavite tipi alıcıda
bu ışınım kabul açısı, tasarıma göre 60o ile 120o arasında olabilir. Kabul açısının
arttırılması için çok sayıda kavite birbirine bitişik şekilde yerleştirilebilir [41].

Şekil 2.20. Kavite bir alıcıda sıcaklık dağılımı


Çalışma basıncına göre alıcılar: çevre basıncında çalışma, basınçlandırma
işlemi altında çalışma olmak üzere iki farklı alıcı çalışma modu tanımlanabilir
[41]. Basınçlı çalışma basıncı, bir mikro gaz türbin çevriminde birkaç bar
değerindeyken; geleneksel bir gaz türbin çevriminde 20-25 bara kadar
çıkmaktadır.



Çalışma sıcaklığına göre alıcılar: Alıcının çalışma sıcaklığı da aynı şekilde
sistemin düzenine bağlı olarak belirlenir. Düşük sıcaklıklı alıcılar 550 oC’ye
kadar, orta sıcaklıklı alıcılar 800 oC’ye kadar ve yüksek sıcaklıklı alıcılar 800
oC’nin

üzerinde çıkış sıcaklıklarında çalışırlar. Çalışma sıcaklıkları soğurucu

türünü ve kullanılacak malzemenin seçimini önemli ölçüde etkiler [41].


Soğurucu türlerine göre alıcılar: Yoğunlaştırılmış güneş güç santrallerinde
soğurucunun, alıcıya çarpan güneş ışınımını soğurma ve soğrulan ısıyı ısı
transfer akışkanına aktarma görevi vardır [41]. Isı transfer yüzeylerine
(soğurucu)

göre yaygın kullanılan alıcılar: Borulu alıcılar ve hacimsel

alıcılardır [16]. Alıcı araştırma ve geliştirme çalışmalarının ilk zamanlarında
boru şeklinde alıcılara odaklanılırken, ilerleyen yıllarda hacimsel alıcı
geliştirme çalışmaları da hız kazanmıştır [41]. Borulu ve hacimsel alıcılar Ek4’de ayrıntılı verilmiştir. 1980’lerde, alıcı çıkış sıcaklığının 1000

oC’lerin

üzerine çıkartılması için, katı partiküllerin doğal depolama kapasitelerinden
yararlanılarak katı partikül alıcıları geliştirilmiştir. Bu tip alıcıda, kuma
benzer seramik parçacıklar kavite bir alıcı boyunca akar ve yoğunlaşmış
güneş ışığı tarafından doğrudan ışınıma uğratılır. Isıtılan partiküller yalıtılmış
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bir tankta depolanabilir ve/veya güç çevrimi için ikincil bir akışkanı (buhar,
CO2, hava gibi) ısıtmada kullanılır. Güneş enerjisi kum türü çalışma
akışkanlarında doğrudan soğurulduğu için, borulu merkezi alıcılarda
karşılaşılan akı sorunları (yüksek sıcaklık ve basınç kaynaklı yüksek stresler
vb.) bu tür alıcılarda görülmez. Akan partikül alıcılar, 10 MW’den 100 MW’e
kadar güç-kule sistemleri için uygun görülmektedir


Kullandıkları akışkan türüne göre alıcılar: Merkezi alıcılar kullandıkları
akışkanlara göre gaz alıcılar (hava, helyum, buhar), sıvı alıcılar (su, tuz
eriyiği, sıvı sodyum, organik akışkanlar) ve katı alıcılar (metal, katı partiküller)
olarak üç gruba ayrılabilir.

İşletmedeki bazı MAS güneş santrallerinde alıcı tasarım verileri Çizelge 2.3’de
özetlenmiştir [5].
Çizelge 2.3. İşletmedeki bazı MAS güneş santrallerinde güneş alıcısı tasarım
verileri
İsim

Kule
Yüksekliği
(m)

Alıcı
Üreticisi

Pekin
Badaling

118

Gema
solar
Jülich

140

Dongfang
Kazan Grup
Ltd. Şti.
Sener

Planta
solar 10

115

Planta
solar 20

165

Sierra

55

Kraftankagen
München
Tecnicas
reunidas
Tecnicas
reunidas
Babcock&
Wilcox
Victory Enerji

Yanqing

100

60

Alıcı
Türü

_

Isı
Transfer
Akışkanı

Giriş
T

Çıkış
T

(oC)

(oC)

Kavite

Su/buhar

104

400

Kavite

Tuz
eriyikleri

290

565

Hacimsel

Hava

680

Kavite

Su/buhar

80100
_

250-300

Kavite

Su/buhar

_

250-300

İkili
kavite
alıcı
&borulu
harici
Kavite

Su

218

440

Kızgın
buhar

_

390

Çizelge 2.4’de bu kesimde açıklanan alıcıların tasarım bilgileri özetlenmiş, her
birinin faydaları ve zorlukları sıralanmıştır. Sıvı ve gaz çalışma akışkanları için
borulu alıcıların geleceğin yoğunlaştırılmış güneş güç santralleri için halen önemli
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bir yere sahip olacağı görülmektedir. Alıcı için (ve depolama kapasitesi için) çalışma
akışkanının seçimi, depolama için gerekli saate göre belirlenir. Partikül alıcılar için
bir dizi alıcı tasarımı üzerinde ilave çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır ve verimlilikle
genel performansın artırılması için araştırmalar sürmektedir.
Çalışma sıcaklığı, ısı depolama sistemi ve termodinamik çevrim, tasarımı
etkilediğinden, hangi alıcı teknolojisinin seçileceği karmaşık bir konudur. Genellikle
borulu teknolojiler ya yüksek sıcaklıklara (1000

oC

ye kadar) ya da yüksek

basınçlara (ikisi birlikte değil) olanak sunar. Hacimsel alıcılar ise daha yüksek
sıcaklıklara izin verirken, basıncı 15 bar’ın altına kadar sınırlar [16].
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Çizelge 2.4. Alıcı tasarımlarının özeti [42]
Alıcı Türü

Çıkış
Sıcaklığı

Gaz Alıcılar
Hacimsel
>700 oC
Hava
alıcısı

Termal
Verimlilik

Avantajlar

Zorluklar/Geliştirme
İhtiyaçları

% 50-60

Yüksek sıcaklılara
çıkma kapasitesi,
basit ve esnek
kurulum.

Malzeme dayanıklılığı,
Akış düzensizliği,
Işınımsal ısı kaybı,
Düşük termal verimlilik,
Uzun süreli depolama.
Yüksek ışınımsal ve
taşınımsal ısı kayıpları,
Düşük termal verimlilik,
Işınlanmış borulardan
gaza yüksek ısı transferi
ihtiyacı,
Malzeme dayanıklılığı,
Uzun süreli depolama
Basınçlı alıcılar için bir
pencere,
İstenen partikül
yoğunluğuna ve
sıcaklığına ulaşılabilmesi
için katı-gaz süspansiyon
sistemi gerektirir,
Uzun süreli depolama.

Borulu
Gaz Alıcı

>800 oC

% 80-85
(teorik)
% 40
(prototip
test)

Yüksek sıcaklık ve
gas basıncına
çıkma kapasitesi,
Isı boruları gazlara
etkin ve yoğun ısı
transferi sağlar.

Küçük
Partikül
Hava
Alıcısı

>700 oC

% 80-90
(teorik)

Yüksek sıcaklılara
çıkma kapasitesi,
enerjinin hacimsel
gazla soğurulması.

% 80-90

Sıvı kullanımı,
kanıtlanmış
performans,
yüksek basınca
çıkma potansiyeli.

Isıl genleşme,
Malzeme uyumluluğu,
Alıcı paneli boyunca
oluşan basınç durumlarını
telafi için basınç
yükseltme gerekliliği,
Katılaşma ve tıkanma
potansiyeli

% 80-90
(simulasyon)
% 50
(prototip)

Yüksek
sıcaklıklara
çıkabilmesi,
partiküllerin
doğrudan ışınımı,
akı
sınırlandırmalarını
(borulu alıcılarda
olan) azaltır.
Partiküller yüksek
sıcaklıklarda
depolanabilir,
partiküller tuz
eriyiklerinden daha
ucuz olabilir.

Işınımsal ve taşınımsal ısı
kayıplarının azaltılması,
Yüksek yoğunlaştıma
oranları,
Partikül aşınmalarının
azaltılması,
Güneş soğuruculuğunun
artırılması,
Termal yayılımın
azaltılması,
Partiküllerin kalma
sürelerinin artırılması,
Partikül/akışkan ısı
değişimlerinin daha etkin
hale getirilmesi.

Sıvı Alıcılar
Borulu Sıvı >600 oC
Alıcı

Katı Partikül Alıcılar
Akan
>800 oC
partikül
Alıcı
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2.3.

MAS SANTRALLERİNDE GÜÇ BLOĞU

Doğrudan buharla çalışan güç sistemlerinde alıcıdan akan buhar, doğrudan güç
bloğuna, ardından tekrar alıcıya herhangi bir ara eşanjör olmadan geçer. Türbin,
jeneratör ve alternatörlerin kullanıldığı güç bloğunda alıcıda toplanan termal enerji,
elektrik enerjisine çevrilir. Kızdırıcılı ara ısıtıcılı Rankine çevrimle modellenen güç
bloklarında yüksek ve alçak basınç türbinleri bulunur. Alıcının kazan kısmından
gelen akışkan kızdırıcıda ısıtıldıktan sonra yüksek basınç türbinine geçer. Yüksek
basınç türbininde sıcaklığı düşen akışkan, alıcının ara ısıtıcı bölümünde tekrar
ısıtılarak alçak basınç türbinine geçer, (Şekil 2.2.a).
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3. BİRECİK MERKEZİ ALICI SİSTEMLİ GÜNEŞ GÜÇ SANTRALİ
TASARIMI
Birecik/Urfa’da işletilebilecek 10 MW gücünde bir merkezi alıcı sistemli güneş güç
santrali için verimlilik hesapları ve santralden elde edilebilecek yıllık enerji miktarı
Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuarı
(NREL)’nın yenilenebilir enerji alanında teknik performans ve finansal modelleme
hizmeti veren SAM (System Advisor Model) yazılımı ile hesaplanmıştır. SAM ile
yapılan hesaplara temel oluşturan Birecik meteorolojik değerleri METEONORM veri
tabanından sağlanmıştır.
MAS’ın helyostat ve alıcıya ait bileşenleriyle ilgili alternatifler değiştirilerek yıllık elde
edilebilecek enerji miktarının en üst düzeye çıkarılması hedeflenmiştir.
Birecik için yılın 196. günü olan 15 Temmuz 2005 saat 12:00 (yılın 4692. saati)’ye
denk gelen meteorolojik koşullarda, SAM yazılımı ile elde edilen termal verimlilik ve
üretilen saatlik enerji, termodinamik Rankine çevrim hesaplarıyla bulunmuş, elde
edilen değerler EBSILON yazılımıyla ulaşılan değerlerle de karşılaştırılmıştır.
Tasarım hesaplamalarında santral sistemi doğrudan buharla çalışan, depolamasız
MAS olarak belirlenmiştir.
3.1. SAM Yazılımında Doğrudan Buharla Çalışan Merkezi Alıcılı Sistemlerin
Performans Hesaplama Metodolojisi [43]
1) Kule boyunca akan buhar, hem alıcıdan ısı transferini sağlayan ısı transfer
akışkanıdır hem de güç çevriminde döngü akışkanıdır. Bir başka deyişle alıcıdan
gelen buhar, doğrudan güç bloğu boyunca akar ve tekrar alıcıya geri döner. Bu çift
boyutlu fonksiyon, doğrudan buhar sistemlerinde, güç çevrimini tanımlayan
basınçlar, besleme suyu kütle debisi, besleme suyu çıkış sıcaklığı gibi verilerin
bilinmesini gerekli kılar. Böylece doğrudan buharla çalışan güç-kule sistemi için
Rankine çevrimini detaylandıran ilave bilgiler üzerinde kontrol imkanı sağlar.
2) Buhar kule alıcısı her birinin farklı bir rolü olan üç ayrı kısımdan oluşur: kazan,
kızdırıcı ve ara ısıtıcı. Çevrim kazanı besleme suyunu güç çevriminden alır ve
kullanıcı tarafından belirlenen kalitede iki fazlı (kaynama) bir akış üretir. Kazandan
gelen kuru buhar daha sonra akı tarafından buharın, kullanıcının belirlediği sıcaklık
ve basınca kadar ısıtıldığı bir kızdırıcıya geçer. SAM ayrıca buharın güç çevriminin
diğer aşamalarına geçmeden önce yüksek basınç türbininden alıcının belirli bir
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kısmı boyunca yönlendirildiği ve kullanıcı tarafından belirlenen hedef sıcaklığa
ulaştırıldığı bir ara ısıtma çevrimini modeller.
Kuledeki çoklu alıcı kısımlarının konfigürasyonu helyostat sahasından gelen ısı
akısının her bir alıcı bölümüne dağılımı hususunda bir strateji gerektirir. Doğrudan
buharla çalışan güç-kule sistemi için geliştirilen stratejide sahadan ulaşan ısı
akısının tamamının herhangi bir zamanda herhangi bir alıcıya tahsis edilebildiği
varsayılır.
SAM akı dağılımını çözmek için her simulasyon zaman adımında iteratif bir prosedür
kullanır. İteratif prosedür şu şekilde gelişir:
-Öncelikle toplam akının bir kısmı kazan ve kızdırıcıya ayrılır ve hedef çıkış
kalitesinde buharın kütle akış hızı hesaplanır.
-Kızdırıcının çıkış sıcaklığı tahmini anlık akı ve buhar koşulları temelinde hesaplanır.
Hesaplanan sıcaklık, hedef değeri karşılamadığı takdirde kazana ayrılan kısım
tekrar düzenlenir.
-Kızdırıcı çıkış sıcaklığında hedef değer elde edildiğinde, SAM ısıtıcı performansını
belirler. Hesaplanan sıcaklığın hedef değeri karşılamaması durumunda, toplam
akının kazan ve kızdırıcıya ayrılan kısmı bir kez daha düzenlenir ve bu iteratif işlem
istenilen çıkış sıcaklığı elde edilene kadar sürdürülür.
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3.2. SAM Yazılımına Santral Yerleşim Bilgilerinin
Meteorolojik Verilerin Girilmesi [43]

ve İlgili Yerleşime Ait

Şekil 3.1. SAM’e ilgili lokasyon bilgilerinin ve meteorolojik verilerin girilmesi

SAM performans modelleri bir sistemin tek bir yıl için saatlik performansını simüle
etmek için bir hava durumu dosyasından veriler kullanır. Her performans modeli
enerji kaynağını, çevre koşullarını ve proje lokasyonunu tanımlayan hava durumu
verilerine ihtiyaç duyar.
Simulasyonlar çalıştırıldığında, performans modeli 8760 saatlik üretim değerlerini
toplayarak bir yıl içinde sistem tarafından üretilen elektriğin miktarını hesaplamak
için hava dosyasından saatlik verileri kullanır.
Her performans modeli hava durumu dosyasından farklı veri öğelerini kullanır.
Yoğunlaştırılmış Termal Güneş Enerjisi (YTGE) sistemleri için ise enlem derecesi,
boylam derecesi, deniz seviyesinde yükseklik (m), günün saati, doğrudan normal
ışınım (W/m²), atmosferik basınç (mbar), kuru termometre sıcaklığı (°C), çiğlenme
sıcaklığı (°C), ıslak termometre sıcaklığı (°C), bağıl nem (%) ve rüzgar hızı (m/s)
SAM tarafından hesaplamalarda kullanılır.
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3.2.1. Tipik Meteorolojik Yıl Verileri (TMY)
Tipik meteorolojik yıl dosyaları, çok yıllık bir döneme dair yenilenebilir enerji kaynağı
ve hava koşullarını temsilen tek bir yılın saatlik verilerini kullanır. Tipik yıl
metodolojisi çok yıllı bir veri setinin analiz edilerek, bu yıllar arasından tipik koşulları
en iyi temsil edecek 12 ayın seçimine dayanır.
Tipik meteorolojik yıl verileri içeren hava durumu dosyalarının örnekleri şunlardır:


Ulusal Güneş Işınımı Veri Tabanı ve SAM’in veri tabanından elde edilen
TMY2 dosyaları



SAM’in veri tabanında bulunan temsili rüzgar veri dosyaları, SRW



Ulusal Güneş Işınımı Veri Tabanı web sitesinden sağlanan TMY3 dosyaları



Energy Plus web sitesinden sağlanan EPW dosyaları



Solar Prospector veri tabanından sağlanan TMY, TDY veya TGY dosyaları

3.2.2. Hava Durumu Dosya Formatları
Bir SAM hava durumu dosyası, belirli bir bölgeye ait güneş kaynağını, rüzgar hızını,
sıcaklığı ve diğer hava durumu bilgilerini tanımlayan saatlik verileri içeren bir metin
dosyasıdır.
SAM aşağıda listelenen beş formattan herhangi birinde hava durumu dosyalarını
doğru formatlandığı sürece okuyabilir:


TMY3, virgülle ayrılmış veriler (.csv)



TMY2, virgülle ayrılmamış veriler (.tm2)



EPW, virgülle ayrılmış veriler (.epw)



SRW, virgülle ayrılmış veriler (.srw), rüzgar güç modeli için özel bir SAM hava
durumu dosya formatı



SMW, virgülle ayrılmış veriler (.smw), parabolik oluk modellerinde, saat altı
zaman aralıklarında yapılan simulasyonlar için özel bir SAM hava durumu
dosya formatı

TMY3 dosya formatı .csv uzantılı, virgülle ayrılmış verilerden oluşan bir metin
formatıdır. TMY3 dosyasının birinci dizisi güneş açısı hesaplamaları için gerekli yer
adı, coğrafi koordinatlar, saat dilimi ve deniz seviyesinden yüksekliği tanımlayan
verileri içerir.
İkinci dizisi her bir verinin birimlerini gösteren sütun başlıklarını içerir.
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3-8762 arasındaki diziler de hava durumu verilerini içerir.
Bu

çalışmada

Birecik’e

ait

meteorolojik

değerler

SAM

kütüphanesinde

bulunmadığından, meteoroloji firması METEONORM’dan temin edilen Birecik’e ait
2005 yılı meteorolojik verileri, SAM’in “resource and location” kısmına yüklendikten
sonra SAM’in TMY3 formatına çevirme fonksiyonu ile TMY3 formatına çevrilmiş ve
hesaplamalarda bu şekilde kullanılmıştır.
2005 Yılı için Birecik’e ait saatlik yatay toplam ışınım (W/m2) (Şekil 3.2), doğrudan
ışınım (W/m2) (Şekil 3.3), yatay difüzyon ışınımı (W/m2) (Şekil 3.4), kuru termometre
sıcaklığı (oC) (Şekil 3.5), yaş termometre sıcaklığı (oC) (Şekil 3.6), bağıl nem (%)
(Şekil 3.7), basınç (mbar) (Şekil 3.8), rüzgar hızı (m/sn) (Şekil 3.9) ve rüzgar yönü
(derece) (Şekil 3.10) saatlik değerlerinin grafikleri SAM’in “view hourly data” aracı
ile elde edilmiştir.

Şekil 3.2. 2005 Yılı için Birecik’e ait saatlik yatay toplam ışınım (W/m2) değerleri
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Şekil 3.3. 2005 Yılı için Birecik’e ait saatlik doğrudan ışınım (W/m2) değerleri

Şekil 3.4. 2005 Yılı için Birecik’e ait saatlik yatay difüzyon ışınım (W/m2) değerleri
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Şekil 3.5. 2005 Yılı için Birecik’e ait saatlik kuru termometre sıcaklık (oC) değerleri

Şekil 3.6. 2005 Yılı için Birecik’e ait saatlik yaş termometre sıcaklık (oC) değerleri
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Şekil 3.7. 2005 Yılı için Birecik’e ait saatlik bağıl nem (%) değerleri

Şekil 3.8. 2005 Yılı için Birecik’e ait saatlik basınç (mbar) değerleri
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Şekil 3.9. 2005 Yılı için Birecik’e ait saatlik rüzgar hızı (m/sn) değerleri

Şekil 3.10. 2005 Yılı için Birecik’e ait saatlik rüzgar yönü (derece) değerleri
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Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama yatay toplam ışınım (W/m2) (Şekil
3.11), doğrudan ışınım (W/m2) (Şekil 3.12), yatay difüzyon ışınımı (W/m2) (Şekil
3.13), kuru termometre sıcaklığı (oC) (Şekil 3.14), yaş termometre sıcaklığı (oC)
(Şekil 3.15), bağıl nem (%) (Şekil 3.16), basınç (mbar) (Şekil 3.17), rüzgar hızı
(m/sn) (Şekil 3.18) ve rüzgar yönü (derece) (Şekil 3.19) değerleri de “view hourly
data” aracının “monthly profile” özelliği kullanılarak elde edilmiştir.

Şekil 3.11. Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama yatay toplam ışınım
(W/m2) değerleri
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Şekil 3.12. Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama doğrudan ışınım
(W/m2) değerleri

Şekil 3.13. Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama yatay difüzyon ışınım
(W/m2) değerleri
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Şekil 3.14. Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama kuru termometre
sıcaklık (oC) değerleri

Şekil 3.15. Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama yaş termometre sıcaklık
(oC) değerleri
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Şekil 3.16. Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama bağıl nem (%) değerleri

Şekil 3.17. Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama basınç (mbar) değerleri
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Şekil 3.18. Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama rüzgar hızı (m/sn)
değerleri

Şekil 3.19. Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama rüzgar yönü (derece)
değerleri
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3.3. MAS Santrallerinde Yıllık Üretilecek Elektriğin Bileşen
Düzenlemelerle SAM Yazılımı Kullanılarak Maksimize Edilmesi

Esaslı

Bu çalışmada, Birecik’te kurulacak 10 MW kapasiteli doğrudan su buharı ile çalışan
bir MAS santralinden yıllık üretilecek enerji enerjisinin en yüksek düzeye çıkarılması
için, SAM’in “parametric simulation” aracı kullanılarak santralin helyostat sahası ve
alıcısına dair temel özelliklerin ideal değerleri elde edilmiştir.
3.3.1. Yıllık Enerji Üretiminin Helyostat Özelliklerine Göre Değişimi
SAM’de tanımlı helyostat özellikleri, her bir helyostatın aynalı kısmının alanını,
helyostatın şeklini ve güneş sahasının sınırlarını içerir. SAM, helyostatların
yansıtma yüzeylerinin merkezinde iki eksenli bir izleme sürücüsü olduğunu var
sayar.
Helyostat Boyu
Aynalı yüzeyleri, kenar desteklerini ve herhangi bir oyuk yahut olukları da
kapsayacak şekilde helyostatların metre cinsinden boyunu ifade eder.
Helyostat Genişliği
Aynalı yüzeyleri, kenar desteklerini ve herhangi bir oyuk yahut olukları da
kapsayacak şekilde helyostatların metre cinsinden genişliğini ifade eder.
Şekil 3.20’de helyostat boyutları ile yıllık enerji üretiminin değişimi verilmiştir.
Helyostat büyüklükleri 6 metre ile 20 metre değerleri arasında ikişer metrelik
artışlarla artırıldığında belirli bir ölçüye kadar, üretilen yıllık enerji miktarı
yükselirken, belirli büyüklükten sonra artık üretimin sabitlendiği gözlenmiştir. Her bir
helyostatın boyu 8 m, genişliği 20 m alınarak yıllık enerji üretimi 23.763 MWh olarak
hesaplanmıştır.
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Şekil 3.20. Helyostat ölçülerine göre yıllık enerji üretimi
Yansıtıcı Alanın Profil Alanına Oranı
Helyostatın güneş ışığı yansıtan kısmının boyu ve genişliği ile tanımlı alanının
toplam alanına oranıdır. Bu değer, her bir helyostatın yansıtıcı alanının helyostat
yüzeyine dik bir düzlemdeki izdüşüm alanına oranını belirler. Bu oran, helyostatın
yansıtıcı

olmayan

kısımlarının

komşu

gölgelenmeler açısından da önemlidir.
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helyostatlarda

neden

olabileceği

Şekil 3.21. Yansıtıcı alanın helyostat profil alanına oranına göre yıllık enerji üretimi

Yansıtıcı alanın profil alanına oranı 0,50 ile 0,99 değerleri arasında artırılarak yıllık
üretilecek enerji enerjisi miktarı gözlenmiştir, Şekil 3.21. Bu oran 0,97 değerine
kadar artırıldığında üretilecek enerjinin de arttığı, ancak bu değerden sonra önemli
bir artış olmadığı görülmüştür. Bu sebeple, söz konusu oran arttıkça helyostat ayna
üretim maliyetleri yükseleceğinden, ayrıca üretim daha da zorlaşacağından ve
helyostat yapıları rüzgar gibi dış etkilere karşı dayanıksız hale geleceğinden,
optimum değer olarak bu oran 0,97 olarak tercih edilmiş ve bu orana karşılık da yıllık
enerji üretimi 23.799 MWh olarak hesaplanmıştır.
SAM ile hesaplanan helyostat sahasına ait bazı veriler Şekil 3.22’de görülmektedir.
Buna göre her bir helyostatın alanı 156,8 m2, toplam helyostat sayısı 619, toplam
saha büyüklüğü 386 akre (1560 dönüm), helyostat yıkamada su tüketimi 0,7 m2 /L
ve yıllık yıkama sayısı 63 olarak belirlenmiştir.
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Şekil 3.22. SAM ile elde edilen, helyostat sahasına ait veriler.

SAM’in helyostat parametrelerine dair aracı ile helyostaların sahaya dağılımı
detaylandırılmıştır (Şekil 3.23). Buna göre Kesim 2.1.3’de açıklandığı gibi kuzey
yarım kürede olan Birecik için helyostatların büyük bir kısmı kulenin kuzey yönünde
sıralanmıştır.
SAM’in optimizasyon aracı kullanılarak helyostat sahası 12 azimutal, 12 de radyal
bölgeye ayrılmış ve her bir bölgede konumlandırılacak helyostat sayısı elde
edilmiştir, Şekil 3.23.
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Şekil 3.23. Helyostatların sahaya dağılımı.
3.3.2. Yıllık Enerji Üretiminin Kule ve Alıcı Özelliklerine Göre Değişimi
SAM’de kullanılan alıcı modeli, alıcının termal performansını tanımlamak için yarı
deneysel ısı transfer ve termodinamik bağıntılar kullanır. Bu yaklaşım SAM
modelinin kuramsal bir referans sistemden uzaklaşmadan, geniş bir geometrik
özellik yelpazesini temsil etmesini sağlar. SAM modeli harici alıcı seçeneğini kullanır
ve sistem geometrisi için birtakım varsayımlarda bulunur:


Alıcı ikinin katları şeklinde belirli sayıda paneller içerir.



Alıcıdaki her panel, termal temas halinde, ortak bir buhar kolektörünü
paylaşan paralel boru dizilerinden oluşur.



Panel borulaması dikeydir ve ısı transfer akışkanı, her ardışık panel boyunca
bir serpantin modelinde (bir panelde yukarı, bitişik panelde aşağı) akar.



Panel başına düşen boruların sayısı panel sayısı, alıcı çapı ve boru dış çap
değişkenlerinin bir fonksiyonudur.

Buhar kule alıcısı Şekil 2.2.a’da görüldüğü gibi kazan, kızdırıcı ve ara ısıtıcı olmak
üzere üç bölümden oluşur. SAM alıcı boyunca, kuzeyden güneye ve güneyden
kuzeye olmak üzere iki farklı buhar akış modeli arasından seçim yapmaya imkan
tanımaktadır. Şekil 3.24’de

alıcı bölümleri ve kuzeyden güneye akış örneği

gösterilmiştir.
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Şekil 3.24. Alıcı bölümleri: kazan, kızdırıcı ve ara ısıtıcı

Sirkülasyon kazanı besleme suyunu güç çevriminden alır ve kullanıcının tanımladığı
kalitede iki fazlı (kaynama) bir akış üretir. Ardından buhar, kazandan güneş akısı
ile kullanıcı tarafından tanımlanan sıcaklığa kadar ısıtıldığı bir kızdırıcı boyunca
akar. SAM ayrıca buharın yüksek basınç türbininden alıcının özel bir bölümüne
yeniden yönlendirildiği ve güç çevriminin diğer kısımlarına geçmeden önce kullanıcı
tarafından belirlenen hedef bir sıcaklığa kadar ısıtıldığı ara ısıtıcı çevrimi modeller.
Bu çalışmada, kule ve alıcı özelliklerinin analizinde, ısı toplama sisteminin
geometrisini tanımlayan değişkenler incelenmiştir.
Alıcı
Alıcı Çapı
Alıcının metre cinsinden toplam çapını ifade eder. Alıcı merkezinden, alıcı
panellerinden herhangi birinin merkezine olan uzaklığın iki katıdır. Bir panelin
genişliği, alıcı çevresinin panel sayısına bölümüne eşittir.
Alıcı çapının, yıllık enerji üretimine etkisi Şekil 3.25’de verilmiştir.
Alıcı çapı 4 metreden10 metreye kadar yarım metrelik aralıklarla artırılarak her bir
değer için yıllık üretilecek enerji değeri hesaplanmıştır. Çap büyüdükçe enerji
miktarının arttığı, 8,5 metrede ise en yüksek enerji miktarının elde edildiği
gözlenmiştir. Bu değerden sonra alıcı boyutunun artırılması helyostat sahasından
yansıtılacak ışınların toplanmasında, dolayısıyla alıcıda oluşacak akıda herhangi bir
artışa neden olmamakta, sanralin üreteceği enerji miktarında da
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artış

oluşmamaktadır. Böylece alıcı çapının optimum değeri 8,5 m. alınarak yıllık
üretilecek enerji miktarı 24.713 MWh olarak hesaplanmıştır.

Şekil 3.25. Alıcının çapının büyüklüğüne göre yıllık enerji üretimi
İkili Panel Gruplarının Sayısı
Alıcıdaki dikey panel çiftlerinin sayısını ifade eder. Alıcı panellerinin sayısı SAM’de
tanımlı akış modellerine uyumlu olması için çift sayıda olmak zorundadır.
Şekil 3.26’da

alıcıdaki panel çiftlerinin sayısına göre yıllık enerji üretimi

görülmektedir. Alıcıdaki panel çiftlerinin sayısı 18 olduğunda yıllık enerji üretimi en
üst seviyeye çıkmış ve 24.800 MWh olarak hesaplanmıştır. Panel çiftlerinin sayısı
18 in üzerine çıktığında ise alıcı çapına uygun sayıda panel çiftlerinin alıcıya
yerleştirilmesi boru kalınlıklarının küçülmesine neden olacak ve akışkan sistem
boyunca verimli bir şekilde dolaşım yapamayacaktır. Bu sebeple panel çiftlerinin
sayısı 18’in üzerine çıktığında santralin enerji üretiminde azalma gözlenmiştir.
Grafiklerdeki ani iniş ve çıkışların ise fiziksel sebeplerden çok, SAM’in hesaplama
metodolojisindeki iterasyonlardan kaynaklandığı değerlendirilmiştir.
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Şekil 3.26. Alıcıdaki panel çiftlerinin sayısına göre yıllık enerji üretimi
Alıcının Kaplama Yayıcılığı
Kazan, kızdırıcı ve ara ısıtıcı borularının ortalama termal yayıcılığıdır. Bu değer,
alıcıdan çevreye oluşacak ışınım kayıplarının hesaplanmasında kullanılır.
Alıcının Kaplama Soğuruculuğu
Kazan, kızdırıcı ve ara ısıtıcı borularının ortalama termal soğuruculuğudur. Güneş
spektrumunda gelen ışınımın alıcı tarafından emilen oranıdır.
Şekil 3.27’da alıcıda kullanılacak kaplamanın soğuruculuğu ve yayıcılığına bağlı
olarak enerji üretiminin değişimi görülmektedir.
Alıcıda kullanılacak kaplamanın soğuruculuğu arttıkça, yayıcılığı ise azaldıkça
üretilecek yıllık enerji miktarının arttığı gözlenmiştir. Soğuruculuğun üretime olan
etkisi, yayıcılığa göre çok daha belirleyici olmaktadır. Soğuruculuk 0,98, yayıcılık ise
0,1 alınarak yıllık enerji üretimi 25.129 MWh olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 3.27. Alıcıda kullanılacak kaplamanın soğuruculuğu ve yayıcılığına göre
yıllık enerji üretimi
Kazan
Alıcının Kazan Boyu
Alıcının kazan kısmına ait boyunun metre cinsinden değeridir.
Alıcının kazan kısmının boyu artırıldıkça üretilecek enerji miktarının arttığı, ancak
bu değer 3,5 m. nin üzerine çıktığında ise azalmaya başladığı görülmüştür, Şekil
3.28. Bu sebeple alıcı kazan boyu 3,5 m. olarak seçilmiş ve yıllık üretilecek enerji
miktarı da 25.352 MWh olarak hesaplanmıştır.
Kazan Borularının Dış Çapı
Kazan panelleri boyunca su/buhar taşıyan her bir paralel kazan borusunun metre
cinsinden dış çapıdır.
Kazan Borularının Kalınlığı
Kazan borularının metre cinsinden duvar kalınlığıdır.
Farklı kazan boru kalınlıkları için yıllık enerji üretiminin kazan boru dış çapına göre
değişimi şekil 3.29’da verilmiştir.
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Şekil 3.28. Alıcının kazan kısmının boyuna göre yıllık enerji üretimi

Şekil 3.29. Alıcının kazan borularının dış çapına ve kalınlığına göre yıllık enerji
üretimi
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Kazan borularının dış çapı ve kalınlığı azaldıkça üretilecek yıllık enerji miktarı
artmaktadır. Boruların dış çapı 0,02 m ve kalınlığı ise 0,001m alınarak yıllık enerji
üretimi 25.383 MWh hesaplanmıştır.
Kazan Borularının Malzemeleri
SAM’in mevcut sürümünde kazan malzemesi olarak T-91 çelik ve AIS1316
paslanmaz çelik mevcuttur. Boru malzemelerinin özellikleri ve geometrisi alıcının ısı
transfer davranışını hesaplamak için kullanılmaktadır.
Kazan boru malzemesi olarak SAM’in kütüphanesinde tanımlı T91 çelik ve AIS1316
paslanmaz çelik kullanılarak üretilecek yıllık enerji miktarı kıyaslandığında, Şekil
3.30’da görüldüğü gibi, bu iki malzeme arasında kayda değer bir enerji üretim farkı
gözlenmemiştir. Kazan boru malzemesi olarak T91 çelik seçildiğinde yıllık enerji
üretimi 25.383 MWh hesaplanmıştır.

Şekil 3.30. Alıcının kazan borularının malzemesine göre yıllık enerji üretimi
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Kızdırıcı
Kızdırıcının Boyu
Alıcının kızdırıcı kısmına ait boyunun metre cinsinden değeridir.
Şekil 3.31’de görüldüğü gibi, alıcının kızdırıcı kısmının boyu artırıldıkça üretilecek
enerji miktarı başlangıçta artmakta ancak bu değer 4 m. nin üzerine çıktığında
azalmaya başlamaktadır. Bu sebeple alıcı kızdırıcısının boyu 2,8 m. olarak seçilerek
yıllık üretilecek enerji miktarı 25.425 MWh olarak hesaplanmıştır.

Şekil 3.31. Alıcının kızdırıcı kısmının boyuna göre yıllık enerji üretimi
Kızdırıcı Borularının Dış Çapı
Kızdırıcı panelleri boyunca buhar taşıyan her bir paralel kızdırıcı borusunun metre
cinsinden dış çapıdır.
Kızdırıcı Borularının Kalınlığı
Kızdırıcı borularının metre cinsinden duvar kalınlığıdır.
Şekil 3.32’de farklı kızdırıcı kalınlıkları için, boru çapı ile yıllık enerji üretiminin
değişimi verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi kızdırıcı borularının dış çapının
büyüklüğü, yıllık üretilecek enerji miktarına önemli ölçüde etki etmektedir. Çapın
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0,02 m. değerine kadar artırılmasıyla enerji üretim miktarı artarken, bu değerden
sonraki büyütmelerde enerji üretim miktarında düşüş gözlenmiştir. Bu sebeple
kızdırıcı borularının optimum çap büyüklüğü 0,02 metre olarak seçilmiş; kızdırıcı
borularının kalınlığı ise yine üretimi maksimum değere çıkartan 0,0012 m. olarak
tercih edilmiştir. Böylece santralden yıllık üretilecek enerji miktarı da 25.425 MWh
olarak hesaplanmıştır.

Şekil 3.32. Kızdırıcı borularının dış çapının büyüklüğü ve kalınlığına göre yıllık
enerji üretimi
Kızdırıcı Borularının Malzemeleri
SAM’in mevcut sürümünde kızdırıcı borularının malzemesi olarak, kazan boru
malzemesinde olduğu gibi, T-91 çelik ve AIS1316 paslanmaz çelik göz önüne
alınmıştır.
T91 çelik ve AIS1316 paslanmaz çelik kullanılarak üretilecek yıllık enerji miktarı
kıyaslandığında bu iki malzeme arasında kayda değer bir enerji üretim farkı
gözlenmemiştir, Şekil 3.33. Kızdırıcı boru malzemesi olarak T91 çelik seçildiğinde
yıllık enerji üretimi 25.425 MWh hesaplanmıştır.
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Şekil 3.33. Kızdırıcı borularının malzemesine göre yıllık enerji üretimi
Ara Isıtıcı
Ara Isıtıcı Boyu
Alıcının ara ısıtıcı kısmına ait boyunun metre cinsinden değeridir.
Alıcının ara ısıtıcı boyu 0,5 m. ile 1,5 m. aralığında değiştirilerek yıllık enerji üretimi
hesaplanmıştır, Şekil 3.34. Alıcının ara ısıtıcı kısmının boyu 1 metreye kadar
artırıldıkça üretilecek enerji miktarının düzenli olarak arttığı, ancak 1 metreden sonra
bu miktarda iniş çıkışlar olduğu gözlenmiştir. Alıcı ara ısıtıcısının boyu 1,3 m. olarak
seçilmiş ve yıllık üretilecek enerji miktarı da 25.443 MWh olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 3.34. Alıcının ara ısıtıcı kısmının boyuna göre yıllık enerji üretimi
Ara Isıtıcı Borularının Çapı
Ara ısıtıcı panelleri boyunca buhar taşıyan her bir paralel ara ısıtıcı borusunun metre
cinsinden dış çapıdır.
Ara Isıtıcı Borularının Kalınlığı
Ara ısıtıcı borularının metre cinsinden duvar kalınlığıdır.
Ara ısıtıcı boru kalınlığının 1 mm. İle 1,8 mm. Arasında değiştiği durumlarda ara
ısıtıcı boru dış çapı 20 cm. ile 30 cm. arasında değiştirilerek yıllık enerji üretimi
incelenmiştir, Şekil 3.35. Ara ısıtıcı borularının dış çapı belirli bir değere kadar
artırıldığında yıllık üretilecek enerji miktarı da artmış, ardından hızla azalmaya
başlamıştır. Üretimin maksimum olduğu çap değeri için nispeten daha ince boru
kalınlığı tercih edildiğinde üretimin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ara ısıtıcı
borularının dış çapı 0,02 m, kalınlığı ise 0,0012 m alınarak yıllık enerji üretimi 25.447
MWh hesaplanmıştır.
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Şekil 3.35. Ara ısıtıcı borularının dış çapına ve kalınlığına göre yıllık enerji üretimi
Ara Isıtıcı Borularının Malzemesi
SAM’in mevcut sürümünde ara ısıtıcı borularının malzemesi olarak T-91 çelik ve
AIS1316 paslanmaz çelik mevcuttur.
T91 çelik ve AIS1316 paslanmaz çelik kullanılarak üretilecek yıllık enerji miktarı
kıyaslandığında bu iki malzeme arasında kayda değer bir enerji üretim farkı
gözlenmemiştir. Ara ısıtıcı boru malzemesi olarak T91 çelik seçilerek yıllık enerji
üretimi 25.447 MWh hesaplanmıştır, Şekil 3.36.
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Şekil 3.36. Ara ısıtıcı borularının malzemesine göre yıllık enerji üretimi
Akış Modeli
Alıcı boyunca buharın akış yönünü tanımlar. Şekil 3.37’de gösterildiği gibi, buhar
alıcı boyunca kuzeyden güneye akıyorsa SAM’de bu tür akışlar opsiyon 1,
güneyden kuzeye akıyorsa opsiyon 2 olarak tanımlanmıştır.

Şekil 3.37. Alıcı boyunca buharın akış yönü modelleri
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SAM’de tanımlı akış modellerinin her biri için yıllık enerji üretimi hesaplandığında,
Şekil 3.38’de görüldüğü gibi, akış modeli 2 için 25.447 MWh değeri, akış modeli 1
için de 21.147 MWh değeri elde edilmiştir. Santral alıcısında güneyden kuzeye akış
tercih edilerek, akış modeli 2’de karar kılınmıştır.

Şekil 3.38. Alıcı boyunca buharın akış yönü modellerine göre yıllık enerji üretimi
Kondansatör Türü
MAS kütüphanesinde soğutucu sistem için hava soğutmalı (kuru soğutma)
kondansatör, evaporatif soğutma (ıslak soğutma) ve hibrid soğutma sistemleri
sunulmuştur. Hibrid soğutmada bir ıslak soğutma sistemi ile kuru soğutma sistemi
ısı uzaklaştırma yükünü paylaşırlar. Hibrid soğutma sistemlerinin birçok teorik
konfigürasyonları olsa da, SAM hibrid olarak sadece bu iki sistemin paralel
kullanıldığı soğutma seçeneğini sunar. Şekil 3.39’da bu seçeneklerle elde edilen
yıllık enerji üretim değerleri verilmiştir.
Soğutucu sistem için hava soğutmalı (kuru soğutma) kondansatör, evaporatif
soğutma (ıslak soğutma) ve hibrid soğutma sistemlerinin yıllık üretilecek enerji
miktarına etkisi incelendiğinde evaporatif soğutma sistemi kullanılarak daha yüksek
üretim değerlerine ulaşıldığı gözlenmiştir. Hibrid soğutma sistemi kullanıldığında
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yıllık enerji üretimi 24.506 MWh, hava soğutmalı (kuru soğutma) kondansatör
kullanıldığında 24.518 MWh olurken bu değer evaporatif soğutma sistemi
kullanıldığında 25.417 MWh olarak gerçekleşmiştir. Böylece soğutucu sistem olarak
evaporatif soğutma (ıslak soğutma) tercih edilmiştir.

Şekil 3.39. Güç çevriminde kullanılan soğutucu sistemlere göre yıllık enerji üretimi

Böylece 10 MW kapasiteli, Birecik/Urfa özelinde tasarlanan MAS santrali için:


Her bir helyostatın boyu 8 m, genişliği 20 m.



Yansıtıcı alanın profil alanına oranı 0,97



Kule yüksekliği 88,33 m.



Alıcı çapının büyüklüğü 8,5 m.



Alıcıdaki panel çiftlerinin sayısı 18



Alıcı kaplamasının soğuruculuğu 0,98, yayıcılığı ise 0,1



Alıcının kazan boyu 3,5 m.



Kazan borularının dış çapı 0,02 m.



Kazan borularının kalınlığı 0,0012 m.



Kazan boru malzemesi olarak T91 çelik



Alıcının kızdırıcı boyu 2,8 m.
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Kızdırıcı borularının dış çap büyüklüğü 0,02 m.



Kızdırıcı borularının kalınlığı 0,0012 m.



Kızdırıcı boru malzemesi olarak T91 çelik



Alıcı ara ısıtıcısının boyu 1,3 m.



Ara ısıtıcı borularının dış çapı 0,02 m.



Ara ısıtıcı borularının kalınlığı 0,0012 m.



Ara ısıtıcı boru malzemesi olarak T91 çelik



Güneyden kuzeye akış (akış modeli 2)



Soğutucu sistem olarak evaporatif soğutma (ıslak soğutma)

tercih edilerek 2005 yılı için santralden elde edilecek enerji miktarının 25.417 MWh
olacağı değerlendirilmiştir. Toplam arazi büyüklüğünün 1560 dönüm, yıllık su
kullanımının 72.942 m3 olduğu santralde SAM yazılımı kullanılarak kapasite faktörü
% 29 bulunmuştur, Çizelge 3.1. Kapasite faktörü, belirli bir periyotta üretilen toplam
enerjinin tam kapasitede üretilebilecek enerjiye oranıdır. Bakım, arıza, güvenlik vb.
sebeplerden dolayı reel üretim, ideal üretime göre kesintiye uğrar, 0-1 arasındadır.
Çizelge 3.1. 10 MW kapasiteli, Birecik/Urfa MAS santrali genel verileri
Nominal
Güç
10 MW

Yıllık Enerji

25.417 MWh

Kapasite Faktörü

Kapasite faktörü:
Üretilen Enerji
Nominal güç. 8760
25.416.888 kWh
10.000 kW. 8760 sa
%29
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Yıllık Su
Kullanımı
72.942 m3

Toplam
Arazi
Büyüklüğü
1.560
Dönüm

4. BİRECİK MERKEZİ ALICI SİSTEMLİ GÜNEŞ SANTRALİ GÜÇ
ÇEVRİMİNİN SAATLİK TERMODİNAMİK ANALİZİ
4.1. Rankine Çevrimi, Buharlı Güç Çevrimleri İçin İdeal Çevrim [44]
Karnot çevriminin uygulanmasında karşılaşılan sorunların birçoğu, kazanda suyun
kızgın

buhar

halinde

ısıtılması

ve

yoğuşturucuda

doymuş

sıvı

halinde

soğutulmasıyla giderilebilir. Oluşan bu çevrim, buharlı güç santrallerinin ideal
çevrimi olan Rankine çevrimidir. İdeal Rankine çevrimi, içten tersinmezliklerin
olmadığı dört hal değişiminden oluşur, Şekil 4.1, Şekil 4.2.

Şekil 4.1. Basit ideal Rankine çevrim şeması
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1-2 Pompada izentropik sıkıştırma
2-3 Kazanda sabit basınç altında ısı ilavesi
3-4 Türbinde izentropik genleşme
4-1 Yoğuşturucuda sabit basınç altında ısı atımı.
Şekil 4.2. Basit ideal Rankine çevrimi
Kazan basıncının artırılması Rankine çevrimin termal verimliliğini artırır ancak aynı
zamanda buharın nem içeriğini çok yüksek düzeylere çıkarır. Bu sebeple türbinin
son aşamalarında daha yüksek basınçlarla, aşırı nem sorunu ile karşılaşmadan
verimliliği artırmanın yönteminin belirlenmesi gerekmektedir. Rankine çevrimde bu
amaca yönelik geliştirilen iki süreç söz konusudur:
i)

Buhar türbine girmeden önce kızdırıcı ile çok yüksek sıcaklıklara ısıtılır.
Isı eklenmesiyle ortalama sıcaklık yükseleceğinden, böylece de çevrim
verimliliği artacağından bu durum arzu edilen bir sonuçtur. Ancak bu
çözüm,

buhar

sıcaklığını

malzeme

güvenliği

sınırlarının

üstüne

çıkaracağından ideal bir çözüm değildir.
ii)

Buhar, türbinlerle iki aşamalı olarak genleştirilir ve bu aşamalar arasında
da ara ısıtma uygulanır. Bir başka deyişle, basit ideal Rankine çevrimi
kızdırıcı ve ara ısıtıcı ile modifiye edilir. Ara ısıtma işlemi, türbinlerdeki
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aşırı nemlenme sorunu için pratik bir çözümdür ve günümüz güç
santrallerinde yaygın olarak kullanılır.
Merkezi alıcılı bir güneş santralinde kızdırıcılı ve ara ısıtmalı ideal Rankine
çevrim şeması Şekil 4.3’de, T-s grafiği de Şekil 4.4’de gösterilmiştir.

Şekil 4.3. Kızdırıcılı ve ara ısıtmalı ideal Rankine çevrim şeması
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1-2 : Pompada izentropik sıkıştırma
2-3 : Kazanda sabit basınç altında ısı ilavesi
3-4 : Kızdırıcıda sabit basınç altında ısı girişi
4-5 : Yüksek basınç türbininde izentropik genişleme
5-6 : Ara ısıtıcıda sabit basınç altında ısı ilavesi
6-7 : Alçak basınç türbininde izentropik genişleme
7-1 : Yoğuşturucuda sabit basınç altında ısı atılması
Şekil 4.4. İdeal ara ısıtmalı kızdırıcılı Rankine çevrim
4.2. Birecik/Urfa MAS Santralinin 15 Temmuz 2005 Günü Saat 12:00’ye Ait
Değerleri
Birecik için 2005 Yılının 196. günü olan 15 Temmuz 2005 günü saat 12:00 (yılın
4692. saati) ye denk gelen meteorolojik koşullarda, SAM yazılımı ile 10 MW
kapasiteli bir MAS santraline ait saatlik meteorolojik veriler, helyostat saha değerleri,
alıcının kazan, ara ısıtıcı ve kızdırıcı kesimlerine ve tümüne ait değerler, sistemde
gerçekleşecek parazitik kayıplar, rankine çevrim verileri Çizelge 4.1-Çizelge 4.8. ‘de
verilmiştir.
Çizelge 4.1. 15 Temmuz 2005 günü saat 12:00’ye ait meteorolojik değerler
İklim Verileri: Saatlik doğrudan normal ışınım (kJ/m2.hr)
İklim Verileri: Saatlik kuru termometre sıcaklığı (oC)
İklim Verileri: Saatlik ıslak termometre sıcaklığı (oC)
İklim Verileri: Saatlik rüzgar hızı (m/s)
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3189,60
32,30
19,31
0,85

Çizelge 4.2. Helyostat verileri
Helyostatlar: Kontrolcü tarafından odaksızlanma talep
edilmeden önceki saha verimliliği
Helyostatlar: Sahaya düşen saatlik toplam ışınım (MWh)

0,57
85,99

Çizelge 4.3. Alıcının kazan kısmına ait veriler
Alıcı->Kazan: Saatlik soğurulan enerji (MWh)
Alıcı->Kazan: Saatlik termal verimlilik
Alıcı->Kazan: Saatlik taşınım kayıplar (MWh)
Alıcı->Kazan: Saatlik ışınımsal kayıplar (MWh)
Alıcı->Kazan: Besleme suyunun saatlik çıkış sıcaklığı (oC)
Alıcı->Kazan: Çıkışta ve buhar domunda saatlik sıcaklık (oC)
Alıcı->Kazan: Saatlik giriş basıncı (kPa)
Alıcı->Kazan: Saatlik basınç düşümü (Pa)
Alıcı->Kazan: Çıkışta ve buhar domunda saatlik basınç (kPa)
Alıcı->Kazan: Kazan yüzey sıcaklığının saatlik maksimum
değeri (oC)

16,20
0,94
0,92
0,08
299,74
353,12
17.285,20
112,39
17.172,80
364,55

Çizelge 4.4. Alıcının kızdırıcı kısmına ait veriler
Alıcı->Kızdırıcı: Saatlik soğurulan termal enerji (MWh)
Alıcı->Kızdırıcı: Taşınım kayıpları (MWh)
Alıcı->Kızdırıcı: Saatlik kütle debisi (kg/sa)
Alıcı->Kızdırıcı: Saatlik maksimum boru yüzey sıcaklığı (oC)
Alıcı->Kızdırıcı: Saatlik çıkış basıncı (kPa)
Alıcı->Kızdırıcı: Saatlik basınç düşümü (Pa)
Alıcı->Kızdırıcı: Saatlik ışınımsal kayıplar (MWh)
Alıcı->Kızdırıcı: Saatlik buhar çıkış hızı (m/sn)
Alıcı->Kızdırıcı: Saatlik termal verimlilik

8,29
0,85
45.372,50
474,59
16.772,50
335.838
0,08
11,26
0,88

Çizelge 4.5. Alıcının ara ısıtıcı kısmına ait veriler
Alıcı->Ara Isıtıcı: Saatlik soğurulan enerji (MWh)
Alıcı->Ara Isıtıcı: Saatlik taşınım kayıplar (MWh)
Alıcı->Ara Isıtıcı: Saatlik giriş basıncı (kPa)
Alıcı->Ara Isıtıcı: Saatlik giriş sıcaklığı (oC)
Alıcı->Ara Isıtıcı: Saatlik çıkış basıncı (kPa)
Alıcı->Ara Isıtıcı: Saatlik çıkış sıcaklığı (oC)
Alıcı->Ara Isıtıcı: Saatlik basınç düşümü (Pa)
Alıcı->Ara Isıtıcı: Saatlik buhar çıkış hızı (m/s)
Alıcı->Ara Isıtıcı: Saatlik termal verimlilik
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1,44
0,25
4.191,71
264,08
3.509,69
300
680.843
32,59
0,81

Çizelge 4.6. Alıcı bütününe ait veriler
Alıcı Bütünü: Alıcıya saatlik gelen enerji (MWh)
Alıcı Bütünü: Saatlik verimlilik
Alıcı Bütünü: Buhara aktarılan saatlik termal enerji (MWh)
Alıcı Bütünü: Saatlik toplam taşınım kayıplar (MWh)
Alıcı Bütünü: Saatlik toplam ışınımsal kayıplar (MWh)

25,76
0,91
23,75
2,01
0,17

Çizelge 4.7. Sistemde gerçekleşen parazitik kayıplar
Parazitler: Soğutma kulesinin saatlik enerji sarfiyatı (MWh)
Parazitler: Sabit kayıplar (MWh)
Parazitler: Saatlik izleme gücü (MWh)
Parazitler: Saatlik termal borulama kayıpları (MWh)
Parazitler: Alıcının saatlik pompa enerji sarfiyatı (MWh)
Parazitler: Saatlik toplam parazitik kayıplar (MWh)

0,13
0,06
0,01
1,24
0,03
1,47

Çizelge 4.8. çevrim verileri
Rankine Çevrim: Yoğuşturucu saatlik basıncı (Pa)
Rankine Çevrim: Saatlik Isı atım oranı
Rankine Çevrim: Takviye su akışının saatlik hızı (kg/hr)
Rankine Çevrim: Saatlik enerji üretimi (kWh)
Sistem: Şebekeye aktarılan saatlik enerji (kWh)

6.201,1
1
24.222,30
11.812,30
10.334,80

4.3. MAS Santralinin Termodinamik Hesaplamaları [45]
Kızıdırıcılı ve ara ısıtmalı Rankine çevrimle çalışan MAS santralinde, akışkanın
yoğuşturucudan çıktığı birinci durumdan tekrar yoğuşturucuya döndüğü yedinci
duruma kadar olan tüm aşamalarda SAM’den elde edilen sıcaklık ve basınç verileri
ile termodinamik özellik tabloları kullanılarak gerekli entalpi ve entropi değerleri
bulunmuştur. Bu değerler kullanılarak da santralden türbin çıkışlarında elde edilecek
saatlik enerji, pompanın saatlik enerji sarfiyatı ve termal verimlilik değerleri
hesaplanmış, termodinamik hesaplamalarla bulunan sonuçlar, SAM’den elde edilen
değerlerle karşılaştırılmıştır.
4.3.1. Entalpi ve Entropi Değerleri
Şekil 4.4.’de verilen ara ısıtmalı ve kızdırmalı rankine çevriminde birinci durumdan
yedinci duruma kadar tüm aşamalar için entropi ve entalpi hesaplamaları aşağıda
özetlenmiştir. Hesaplamalarda kullanılan parametreler:
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P; Basınç
h; Entalpi
s; Entropi
ϑ; Özgül Hacim (m3/kg)
T; Sıcaklık
sf; Doymuş Sıvı Entropisi
sfg; Buhar Entropisi
sg; Doymuş Buhar Entropisi
hf; Doymuş Sıvı Entalpisi
hfg; Buhar Entalpisi
dir.

1) P1 = P𝑦𝑜ğ𝑢ş𝑡𝑢𝑟𝑢𝑐𝑢 = 6.201,10 Pa
Yoğuşturucudan çıkan akışkan, doymuş su halinde olduğundan, akışkana ait
değerler, termodinamik doymuş su-basınç tablosundan P1 = 6.201,10 Pa
basınç değerine denk gelecek şekilde elde edilmiştir.
T1 = Tsat = 36,42 oC
h1 = h𝑓 = 152,70 kJ/kg
s1 = sf = 0,52 kJ/(kg. K)
ϑ1 = ϑf = 0,001006 m3 /kg

2) P2 = Pkazan giriş = 17.285,20 kPa
Rankine çevrimde 1-2 işlemi pompada gerçekleşen izentropik sıkıştırma
süreci olduğundan;
s2 = s1 = 0,52 kJ/(kg. K)
wpompa giriş = ϑ1 (P2 − P1 )
= (0,001006 m3 /kg)[(17.285,20 − 6,20)kPa] (
= 17,38 kJ/kg
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1kJ
1kPa.m3

)

h2 = h1 + wpompa giriş
= (152,70 + 17,38) kJ/kg
= 170,08 kJ/kg
3) P3 ~ P2 = Pkazan çıkış = 17.172,80 kPa
T3 = Tkazan çıkış = 299,74 oC
4) P4 ~ P2 = Pkızdırıcı çıkış = 16.772,50 kPa
T4 = 𝑇𝑘𝚤𝑧𝑑𝚤𝑟𝚤𝑐𝚤 ç𝚤𝑘𝚤ş = 474,59 oC
Kızdırıcıdan buhar çıkış hızı = 11,26 m/sn
Kızdırıcı kütle debisi = 45.372,50

kg
s

Termodinamik kızgın su özellik tablolarından P4 ve T4 değerlerine denk
gelen h4 entalpi ve s4 entropi değerleri bulunmuştur.
h4 = 3.203,44 kJ/kg
s4 = 6,16 kJ/(kg. K)
5)

T5 = Tara ısıtıcı giriş = 264,08 oC
𝑃5 = 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝚤𝑠𝚤𝑡𝚤𝑐𝚤 𝑔𝑖𝑟𝑖ş = 4191,71 kPa

Termodinamik kızgın su özellik tablolarından P5 ve T5 değerlerine denk
gelen h5 entalpi ve s5 entropi değerleri bulunmuştur.
h5 = 2.834,84 kJ/kg
s5 = 6,11 kJ/(kg. K)
6)

T6 = Tara ısıtıcı çıkış = 300 oC
P6 = Para ısıtıcı çıkış = 3.509,69 kPa

Termodinamik kızgın su özellik tablolarından P6 ve T6 değerlerine denk
gelen h6 entalpi ve s6 entropi değerleri bulunmuştur.
ℎ6 = 2.977,50 kJ/kg
s6 = 6,44 kJ/(kg. K)
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7)

P7 = P1 = 6.201,10 Pa
s7 ~ s6 ~ 6,45 kJ/(kg. K)

Alçak basınç türbininden çıkan akışkana ait sıvı/buhar entropi ve entalpi
değerleri, termodinamik doymuş su-basınç tablosundan P1 = 6.201,10 Pa
basınç değerine denk gelecek şekilde elde edilmiştir.
sf = 0,52 kJ/(kg. K)
sfg = 7,80 kJ/(kg. K)
ℎ𝑓 = 152,69 kJ/kg
hfg = 2415,30 kJ/kg
s7 = sf + 𝑥7 . sfg
6,45 = 0,52 + 𝑥7 . 7,80
𝑥7 = 0,76
h7 = hf + x7 . hfg
= (152,69 + 0,76 . 2415,30)kJ/kg
= 1.988,32 kJ/kg
4.3.2. Isı Alışverişleri ve Termal Verimlilik

Termodinamik çevrim hesapları yapıldıktan sonra önce sisteme giren ısı
(qgiriş) ve sistemden çıkan ısı (qçıkış) değerleri hesaplanmış ve bu değerler
kullanılarak termal verimlilik ƞtermal hesaplanmıştır:
qgiriş = (h4 − h2 ) + (h6 − h5 )
= [(3.203,44 − 170,08) + (2.977,50 − 2.834,84) ] kJ/k
= 3.176,02 kJ/kg
qçıkış = h7 − h1
= (1.988,32 − 152,70) kJ/kg
= 1.835,62 kJ/kg
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ηtermal = 1 −
=1−

qçıkış
qgiriş
1.835,62
3.176,02

= 0,422
= % 𝟒𝟐
Termodinamik çevrim hesapları ile bulunan ve SAM yazılımı kullanılarak elde
edilen termal verimlilik değerlerinin karşılaştırması çizelge 4.9.’da verilmiştir.
Çizelgeden görüldüğü gibi birbirine yakın değerler elde edilmiştir.
Çizelge 4.9. Termal verimlilik karşılaştırması
Termal Verimlilik
SAM Değerleri

Termodinamik
Çevrim Hesapları

Kazan termal verimliliği = 0,94

ηtermal = 1 −

qçıkış
qgiriş

Kızdırıcı termal verimliliği = 0,89
Ara ısıtıcı termal verimliliği = 0,81
Helyostat sahası termal verimliliği = 0,57

=1−

1.835,62
3.176,02

Termal verimlilik:

= 0,422

0,94. 0,89. 0,81. 0,57=0,38
%38

% 42

4.3.3. Saatlik Enerji Üretimi

Termodinamik hesaplamaların son adımı olarak Kesim 4.3.1.’de hesaplanan
entalpi değerleri kullanılarak 15 Temmuz 2005 saat 12.00-13.00 arasındaki 1
saatlik zaman dilimi için alçak basınç türbini ve yüksek basıç türbininin
çıkışlarındaki iş değerleri, diğer bir deyişle enerji üretim değerleri
hesaplanmıştır. Bu hesaplarda,
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wyüksek basınç türbini çıkış; Yüksek basınç Türbininden Elde Edilecek Enerji Miktarı
walçak basınç türbini çıkış; Alçak Basınç Türbininden Elde Edilecek Enerji Miktarı
w türbinler çıkış; Türbinlerden Elde Edilen Toplam Enerji Miktarı
wpompa giriş; Pompada Yapılan İş Miktarı

wyüksek basınç türbini çıkış = h4 − h5
= (3.203,44 − 2.834,84) kJ/kg
= 368,60 kJ/kg
walçak basınç türbini çıkış = h6 − h7
= (2.977,50 − 1.988,32) kJ/kg
= 989,18 kJ/kg
wtürbinler çıkış = wyüksek basınç türbini çıkış + walçak basınç türbini çıkış
Kızdırıcı buhar debisi = 45.372,50 kg/sa
Ara ısıtıcı buhar debisi = 24.222,30 kg/sa
Kızdırıcı ve ara ısıtıcı buhar debileri için SAM yazılımından alınan sırasıyla
45.372,50

𝑘𝑔
𝑠𝑎

ve 24.222,30

wtürbinler çıkış = (368,60

𝑘𝑔
𝑠𝑎

değerleri kullanılarak saatlik enerji üretimi:

𝑘𝐽
𝑘𝑔
𝑘𝐽
𝑘𝑔
1
. 45372,50
+ 989,18
. 24.222,30 ).
𝑘𝑔
𝑠𝑎
𝑘𝑔
𝑠𝑎 3600

= 11.301,26 kWsa
= 11,30 MWh olarak hesaplanmıştır.
4.4. Rankine Güç Çevrimi Termodinamik Analizinin EBSILON Yazılımı İle
Doğrulanması
Her bir bileşenin ayrı ayrı seçilerek termodinamik çevrimlerin oluşturulmasına imkan
veren Alman STEAG firmasının bir yazılımı olan EBSILON ile önceki kesimlerde
tanımlanmış olan rankine çevrim, modüler bir şekilde oluşturulmuştur. Öncelikle
EBSİLON kütüphanesinden güneş ve helyostat sahası seçilerek Rankine çevrime
eklenmiş, Şekil 4.5,

böylece çevrimin ihtiyacı olan enerji, Birecik’in coğrafi ve

meteorolojik koşullarında sisteme aktarılmıştır.
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Şekil 4.5. EBSILON bileşen listesinden güneş ve helyostat sahasının çevrime
eklenmesi
Güneşe dair bileşen özellik tablosuna, çalışmanın konusu olan Birecik’e ait
37,05o enlem, 37,90o boylam konum bilgileri, saatlik çevrim hesaplarının yapıldığı
15.05.2005 tarihi, saat 12.00 bilgileri, söz konusu tarih ile saate ait SAM’in saatlik
veri tablosundan elde edilen ıslak termometre sıcaklığı olan 19,31 oC, rüzgar hızı
0,85 m/sn, saatlik doğrudan normal ışınım değeri olan 3189,60

𝑘𝐽
𝑚2 .ℎ𝑟

= 886 𝑊/𝑚2

girilmiştir, Şekil 4.6.

Şekil 4.6. 15.07.2005 tarihinde Birecik’e ait konum bilgilerinin ve meteorolojik
değerlerin EBSILON güneş bileşen özellikleri tablosuna girilmesi
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Helyostat sahasının toplam alanı 97.059 m2, toplam helyostat sayısı 619, her bir
helyostatın yansıtıcı yüzey alanı 156,80 m2, sahanın efektif yansıtıcılığı 0,90,
helyostatların dayanım gösterebileceği maksimum rüzgar hızı 15 m/sn, saatlik
rüzgar hızı 0,15 m/sn, alıcı türü silindirik, alıcı çapı 8,50 m, alıcının yerden yüksekliği
88,33 m, alıcı boyu 7,60 m, enlem derecesi 37,05o , deniz yüzeyinden yükseklik 344
m, tasarım tarihi 15.07.2005 ve tasarım saati 12.00, doğrudan normal ışınım (DNI)
886 kW/m2, ayna yansıtıcılığı 0,90 alınarak helyostat sahası özellik tablosuna
girilmiştir, Şekil 4.7.

Şekil 4.7. Helyostatlara ve alıcıya ait verilerin EBSILON helyostat sahası özellikleri
tablosuna girilmesi
Güneş, heliostat sahası ve alıcıya ait veriler EBSILON’a yüklendikten sonra çevrimin
oluşturulmasına, Rankine çevrimde kazan, kızdırıcı ve ara ısıtıcı fonksiyonlarını
birlikte yerine getirecek olan kazan, EBSİLON bileşen listesinden 5 numaralı bileşen
olan “steam generator” seçilerek başlanmıştır. Fare çift tıklanarak kazanın
özelliklerine dair açılan özellik sayfasında kazanın giriş ve çıkışlarındaki sıcaklık,
basınç, kütle debisi gibi tüm değerler sisteme girilmiştir, Şekil 4.8.
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Şekil 4.8. Kazana ait verilerin “steam generator” özellikler tablosuna girilmesi

Kazan özelliklerinin sisteme girilmesinden sonra Rankine çevrimde kazanın
bağlanacağı yüksek basınç türbini, EBSILON bileşen listesinden 6 numaralı “steam
turbine” seçilerek sisteme eklenmiş, türbin üzerinde fare çift tıklanarak açılan türbin
özellik sayfasına da yüksek basınç turbinine ait bilinen değerler girilmiştir, Şekil 4.9.
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Şekil 4.9. Yüksek basınç türbinine ait verilerin özellikler tablosuna girilmesi

Kazanın çıkış hattından türbinin giriş hattına buhar borusu bağlantısı yapılmıştır,
Şekil 4.10. EBSILON’da buhar borularının bağlantısının sağlanması son derece
kolaydır. Buhar jeneratörünün buhar çıkış noktası (kırmızı hattın sol üst ucundaki
siyah kare-çıkış her zaman siyah bağlantı noktasıdır-) çift tıklanır, hat fare ile
sürüklenerek türbinin beyaz giriş noktasına getirilir (giriş her zaman beyaz bağlantı
noktasıdır), ardından farenin sol tuşu tıklanarak bağlantı tamamlanmış olur. Bu
aşamada hattın doğru noktalardan giriş ve çıkışının sağlanması EBSILON
tarafından kontrol edilmekte, yanlış bağlantı engellenmektedir.
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Şekil 4.10. Kazanın çıkış hattından türbinin giriş hattına buhar borusu
bağlantısının yapılması

Yüksek basınç türbininden çıkan buhar, ara ısıtıcı için tekrar kazana (EBSILON
steam generator bileşenine) gönderilmiştir. Ardından alçak basınç türbinine, oradan
yoğuşturucuya ve pompaya gönderilerek rankine çevrimin diğer temel elemanları
da, Şekil 4.11, sisteme eklenmiş oldu. Türbinlerin şaftına bağlanan jeneratörle de
mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmüştür. İlgili tüm elemanlar EBSILON
bileşen listesinden seçilmiş, birbirleri arasında boru bağlantıları sağlanmış ve girişçıkışlarına ait sıcaklık, basınç değerleri girilmiştir.

Şekil 4.11. EBSILON’da sırasıyla yoğuşturucu, pompa ve generator bileşenleri ve
bileşen numaraları

EBSILON’da oluşturulan kızdırıcılı, ara ısıtmalı rankine çevrim menüden
"Calculation-Simulation" seçeneği (yahut F9 butonu) ile simüle edilmiştir.
Simulasyon sonucunda Birecik özelinde MAS güneş santrali tarafından 15.07.2005
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tarihi, saat 12.00’de üretilecek enerji miktarı 11,78 MWh olarak hesaplanmıştır
(Şekil 4.12).

Şekil 4.12. EBSILON’da oluşturulan kızdırıcılı, ara ısıtmalı Rankine çevrimi ve
system tarafından üretilen enerji miktarı
Çizelge 4.10’da SAM. EBSILON yazılımları ile elde edilen üretim miktarı ile
termodinamik çevrim hesaplarından elde edilen değerler verilmiştir. Her üç durumda
da SAM ve ESILON yazılımlarından birbirine yakın değerler elde edilmiş olmasına
karşın termodinamik çevrim hesaplarının kısmen farklı sonuçlar vermesi,
termodinamik özellik tablolarından elde edilen entalpi ve entropi değerlerindeki
sapmalar ile matematiksel

hesaplamaların hassasiyetinden kaynaklandığı

değerlendirilmektedir.
Çizelge 4.10. Saatlik enerji üretim karşılaştırması

Rankine Çevrim Saatlik Çıktısı (MWh)
SAM

EBSILON

Termodinamik Çevrim
Hesapları

11,81

11,78
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11,30

5. MALİYET ANALİZİ
5.1. Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti, LCOE (Levelized Cost of Energy)
Seviyelendirilmiş enerji maliyeti, bir enerji santralinin yatırım, işletme, bakım vb.
masrafları dahil edilerek hesaplanan enerji birim maliyetidir. Bir diğer deyişle
maliyeti karşılamak için enerjinin satılması gereken minimum fiyattır [46].
LCOE, bir santralin ürettiği elektriğin maliyeti için kullanılan ana ölçüm metotlarından
biridir. Bir finansal araç olarak LCOE, çeşitli üretim seçeneklerinin karşılaştırılması
için çok yararlıdır. Nispeten düşük bir LCOE, elektriğin düşük bir maliyetle üretildiği
ve yatırımcı için daha yüksek getiri sağladığı anlamlarına gelir. Yenilenebilir bir
teknolojinin maliyeti, mevcut geleneksel maliyetler kadar düşükse, bu teknolojinin
"şebeke paritesine" ulaştığı söylenir. Yenilenebilir bir enerji santralinin kurulumu ilk
etapta geleneksel santrallere göre daha pahalıdır ancak bu santrellerin 20-30 yıllık
ömrü boyunca bakım maliyetleti çok düşüktür ve yakıt maliyetleri yoktur [47].
5.1.1. Gerçek ve nominal LCOE [43]
Gerçek LCOE, sabit bir dolar kurunda ve enflasyondan arındırılmış değerdir.
Nominal LCOE ise, bir cari dolar değeridir. SAM, tüm finansman seçenekleri için
hem gerçek hem de nominal LCOE değerlerini hesaplar.
Gerçek veya nominal LCOE seçimi, yapılacak analizlere bağlıdır. Uzun vadeli
analizlerde projenin ömrü boyunca uzun yıllar enflasyonun hesaplanması için reel
(sabit) dolar uygun olabilirken, nominal (cari) dolar değerleri kısa vadeli analizler için
daha uygun olabilir.
Bazı endüstriler, bir LCOE’yi diğerine tercih eder. Örneğin, parabolik oluklar için
LCOE seçimi söz konusu olduğunda analistler nominal LCOE'yi kullanmaya
yönelirken, ABD Enerji Bakanlığı, fotovoltaik proje maliyetlerinin karşılaştırmalı
analizinde gerçek LCOE'yi kullanmıştır.
Karşılaştırmalı analizlerde farklı alternatifler için maliyet karşılaştırırken LCOE'nin
aynı formununun kullanılması önemlidir. Bir alternatifin gerçek bir LCOE'si ile
diğerinin nominal LCOE'si karşılaştırılmamalıdır.
Sadeleştirilmiş LCOE şu şekilde hesaplanabilir [46]:
LCOE= {(yatırım maliyeti x sermaye geri kazanım oranı + sabit O&B maliyeti) / (8760
x Kapasite faktörü) } + (Yakıt maliyeti x Isı katsayısı) + Değişken O&B maliyeti
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Yatırım maliyeti: Dolar cinsinden kW başına yatırım maliyetidir ($/kW).
Sermaye geri kazanım oranı: Faiz ve vadeye göre alınan kredi veya yatırımın geri
ödeme hesabını yapmaya yarayan orandır.
GKO= {i x (1 + i)n} / {[(1 + i)n]-1} i= Faiz oranı n=Vade
Sabit O&B (ortalama birim) maliyeti: Çalışanların maaşları, primler, idari
harcamalar, planlanmış bakımlar gibi kullanıma göre değişmeyen yıllık işletme ve
bakım maliyetleridir ($/kW/yıl).
Değişken O&B maliyeti: Su, elektrik, malzeme değişimi gibi kullanıma göre
değişecek maliyetlerdir ($/kWh).
Yakıt maliyeti: Yenilenebilir enerji santralleri için 0 alınır.
Isı katsayısı: 1 kWh’lik elektrik üretmek için kullanılan (yakılan) enerji miktarıdır.
Yenilenebilir santraller için 0 alınır (Btu/kWh).
8760: 1 yılda bulunan saat miktarı
Bu çalışmada SAM yazılımı kullanılarak Birecik, Urfa, Ankara, Konya, Mersin, Muğla
ve Van şehirlerinde kurulacak 10 MW kapasiteli MAS santralleri için:
 Yıllık enerji üretimi
 Kapasite faktörü
 Nominal LCOE değeri
 Gerçek LCOE değeri
hesaplanmıştır (Çizelge 5.1).
SAM, yapılan hesaplamalarda ABD'de NREL araştırmasına dayalı referans fiyatları
kullanmıştır. Şehirler arasında doğru karşılaştırmaların yapılabilmesi için koşullar
aynı alınmıştır.
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Çizelge 5.1. Bazı şehirlerin yıllık enerji üretimi, kapasite faktörü ve LCOE değerleri
Yıllık Enerji
Üretimi

Kapasite
Faktörü

Nominal LCOE
değeri

Gerçek LCOE
değeri

MWh

%

¢ /kWh

¢ /kWh

Birecik

25.417

29

27,67

22,36

Urfa

23.563

26,9

29,80

24,08

Ankara

14.883

17

46,85

37,86

Konya

17.259

19,7

40,48

32,71

Mersin

18.490

21,1

37,82

30,56

Muğla

16.096

18,4

43,36

35,04

Van

17.982

20,5

38,87

31,41

Çizelge 5.1.’de görüldüğü gibi Birecik için gerek kapasite faktörü, gerekse de yıllık
enerji üretimi diğer altı şehirden yüksektir. Ancak buna rağmen elde edilen 22,36
¢ /kWh LCOE değeri, devletin güneş santrallerinden elektrik alım fiyatı olan 13
¢ /kWh değerinin çok üzerindedir. Bu da yatırımcıların yatırım miktarlarını geri
kazanmalarını uzun zamana yayacağından güneş ısı santrallerinin teşvik edilmesi
için elektrik alım fiyatının yükseltilmesi yararlı olacaktır.
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada yıllık ortalama güneşlenme süresi 2640 saat, yıllık ortalama global
yatay güneş ışınımı (GHI) 1.311 kWh/ m², doğrudan normal ışınımı (DNI) 1.994
kWh/m² gibi oldukça yüksek değerlere sahip olan ülkemizde, enerji üretimi için
güneşten termal olarak yararlanılması hedeflenmiş ve yoğunlaştırılmış termal güneş
enerjisi teknolojilerinden olan merkezi alıcılı kule tipi santral Birecik özelinde 10 MW
kapasite için teknik olarak analiz edilmiştir. Performans hesaplamalarında ısı
depolama alternatifi kapsam dışı tutulmuştur.
MAS santrali için Birecik’e ait 2005 yılı TMY3 meteorolojik verileri SAM’e yüklenerek
Birecik’in 2005 yılı aylarına ait günlük ortalama ve saatlik tüm meteorolojik
değerlerine ait grafikler elde edilmiştir.
Hesaplamalarda üretilecek enerji miktarının maksimum düzeye çıkarılması temel
hedef olarak alınmıştır. SAM yazılımı ile elde edilen değerlerde Birecik’in önemli bir
güneş enerji potansiyeline sahip olduğu görülmüş, 10 MW kapasiteli bir MAS güneş
ısı santralinde yıllık 25.417 MWh enerji üretilebileceği sonucuna varılmıştır.
Birecik ilçesinin yanı sıra Urfa, Ankara, Konya, Mersin, Muğla ve Van illerinde tüm
teknik özellikleri aynı olacak şekilde kurulacak 10 MW kapasiteli MAS santralleri için
de yıllık enerji üretim değerleri, kapasite faktörleri, LCOE değerleri hesaplanmış, bu
şehirler için enlem değerleri ekvatora yaklaştıkça ve yıllık ortalama ışınım değerleri
arttıkça üretim miktarlarının ve kapasite faktörlerinin yükselmesine paralel olarak
enerji üretim maliyet değerlerinin de düşeceği sonucuna varılmıştır.
Birecik MAS ile karşılaştırma yapmak için dünya ölçeğinde işletmedeki ya da inşaat
aşamasındaki MAS santrallerinden bazılarının genel yerleşim özellikleriyle yıllık
enerji üretimi Çizelge 6.1’de listelenmiştir.
110 MW kapasiteli Crescent Dunes MAS santralinin yıllık 500.000 MWh’lik enerji
üretimi, bu çalışmada analizleri yapılmış olan, Birecik’te kurulabilecek 10 MW
kapasiteli MAS santralinin 25.417 MWh’lik üretim projeksiyonu ile kıyaslandığında
oldukça yüksek görünmektedir. Santrallerin sadece kapasitelerini baz alan bir
değerlendirmede Crescent Dunes santralinde üretimin 279.587 MWh olması
beklenirdi. Aradaki farkın temel nedenleri arasında Birecik ile Tonopah/Neveda
şehirlerinin yıllık ışınım değerleri arasındaki fark (Tonopah/Neveda’nın yıllık ışınım
değeri 2685 kWh/m2/yıl iken bu değer Birecik’te 1994 kWh/m2/yıl’dır), Birecik için
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yapılan analizlerde ısı depolama kapsam dışı bırakılmışken Crescent Dunes
santralinde günlük ortalama 10 saat ısı depolamasının gerçekleşiyor olması ve daha
büyük santral kapasitesinde üretimin de daha etkin gerçekleşmesi sayılabilir.
Benzer bir karşılaştırma ve değerlendirme büyük kapasiteli inşaat aşamasındaki
Golmud MAS santrali (kapasite: 200 MW, planlanan üretim: 1.120.000 MWh/yıl, ısı
depolama: 15 saat) için de yapılabilir.
Bu iki farkın analizinde en çok dikkate alınması gereken faktör ısı depolamanın
sisteme sağlayacağı ilave üretim katkısıdır. Örneğin ısı depolama yapılmayan 377
MW kapasiteli Ivanpah Solar Electric Generating System (ISEGS) MAS santralinin
Birecik MAS ile kapasite karşılaştırmasına dayalı üretim projeksiyonu yapıldığında
yıllık enerji üretiminin 958.220 MWh/yıl olması beklenir. Söz konusu santralin yıllık
ışınım değeri (2.717 kWh/m2/yıl) Birecik’in ışınım değerinden oldukça yüksek
olmasına ve santralin büyük kapasitesine rağmen üretim değeri 1.079.232 MWh/yıl
gibi neredeyse sadece kapasitesi bazlı bir orantıyla ulaşılacak büyüklüktedir. Bu da
ısı depolamanın MAS santrallerinde dikkate alınması gerekli önemli bir alternatif
olduğunu ortaya koymaktadır.
Enlem değerleri (37°26′ 30.97″ Kuzey) ve yıllık ışınımları (2012 kWh/m2/yıl)
Birecik’le neredeyse bire bir örtüşen ve günlük sadece 1 saat ısı depolama
gerçekleştirilen İspanya’nın Sevilla şehrinde kurulu 10 MW kapasiteli Planta Solar
10 (PS10) ve 20 MW kapasiteli Planta Solar 20 (PS20) santrallerinin yıllık enerji
üretimleri, Birecik MAS için karşılaştırılması en uygun seçeneklerdir. Bu
santrallerden PS10 santrali yıllık 23.400 MWh enerji üretmektedir. Bu miktar Birecik
MAS için hesaplanan 25.417 MWh ile oldukça yakındır ve yine Birecik MAS’ın iki
katı kapasiteye sahip PS20 santrali de Birecik MAS ile orantılı bir üretim değerine
sahiptir (48.000 MWh). Birecik MAS’ın ısı depolama yapmamasına rağmen PS10
ve PS20 santrallerinden az da olsa daha fazla enerji üretecek görünmesinin sebebi,
bu çalışmada yapılan analizlerin santralin bakım, uç meteorolojik koşullar gibi
durumlarda üretime ara verecek olmasını içermemesidir.
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Çizelge 6.1. Bazı MAS güneş santrallerinde üretilen yıllık enerji miktarının Birecik MAS üretimi ile karşılaştırılması [17]
İşletme
Durumu
Crescent Dunes

İşletmede

Dahan Power
Plant
Gemasolar
Thermosolar
Plant

İşletmede

Konum

İşletmede

Golmud

İnşaat
aşamasında

Ivanpah Solar
Electric
Generating
System (ISEGS)

İşletmede

Khi Solar One

İşletmede

Planta Solar 10
(PS10)
Planta Solar 20
(PS20)
Supcon Solar
Project

İşletmede

Birecik MAS

Tonopah,
Nevada
ABD
Pekin
Çin
Fuentes de
Andalucía
İspanya
Goldmud
Çin
Primm, NV,
California
ABD

İşletmede
İnşaat
aşamasında
Proje
aşamasında
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Upington
Güney
Afrika
Sevilla
İspanya
Sevilla
İspanya
Delingha
Çin
Birecik
Türkiye

Kapasite
MW

Işınım
kWh/m2/yıl

Enlem
Boylam

Depolama
(saat)

Enerji
üretimi
MWh/yıl

110

2.685

38°14′ 20.0″ Kuzey
117°21′ 48.0″ Batı

10

500.000

1

1.290

40°22′ 55.0″ Kuzey
115°56′ 15.0″ Doğu

1

1.950

19,9

2.172

37°33′ 44.95″ Kuzey
5°19′ 49.39″ Batı

15

110.000

200

2.158

36°24′ 22″ Kuzey
94°54′ 37″ Doğu

15

1.120.000

377

2.717

35°33′ 8.5″ Kuzey
115°27′ 30.97″ Batı

0

1.079.232

28°32′ 14.0″ Güney
21°4′ 39.0″ Doğu

2

180.000

1

23.400

1

48.000

6

120.000

0

25.417

50
11

2.012

20

2.012

50
10

1.994

37°26′ 30.97″ Kuzey
6°14′ 59.98″ Batı
37°26′ 30.97″ Kuzey
6°14′ 59.98″ Batı
37°21′ 59.0″ Kuzey
97°17′ 34.0″ Doğu
37,5 °Kuzey
37,9° Doğu

Birecik MAS’ın yıllık enerji üretim değeri, santralin helyostat sahasında ve alıcı
kısmında bazı bileşenlerinin SAM’in parametrik simulasyon aracı ile kademeli olarak
değiştirilerek ulaşılan maksimum sonuçtur.
Yapılan düzenlemelerde helyostatlar belirli bir değere kadar büyütüldüğünde (boy:8
m. genişlik:12 m.) alıcıda oluşan ışıma miktarı arttığından enerji üretimi artmış, bu
değerden sonraki büyütmelerde ise üretim azalmaya başlamıştır. Bu sonuş
helyostat seçiminde engelleme ve gölgelemenin öneminden kaynaklanmaktadır.
Helyostatlar optimum büyüklüğün üzerine çıktığında helyostattan yansıyan ışınlar
alıcıya gidemeden diğer helyostatların arka tarafına çarparak engellenmekte,
bununla birlikte komşu helyostatların birbirlerine oluşturdukları gölgeler güneşten
gelen ışınların helyostat yüzeyine düşmesine engel olmaktadır.
Helyostat yüzeylerinde yansıtıcı alanın toplam profil alanına oranının arttırılması,
toplam yansıtıcı yüzeyin, dolayısıyla alıcıdaki akı birikiminin artması anlamına
geldiğinden bu oran enerji üretimini belirgin şekilde etkilemektedir. Ancak SAM ile
ulaşılan değerler göstermiştir ki söz konusu oran 0,97’nin üzerine çıktığında
üretimde artık önemli bir artış olmamaktadır. Bu sebeple oran arttıkça helyostat
ayna üretim maliyetleri yükseleceğinden, ayrıca helyostat üretimi daha da
zorlaşacağından ve helyostat yapıları rüzgar gibi dış etkilere karşı dayanıksız hale
geleceğinden, optimum değer olarak bu oran 0,97 olarak alınmıştır.
MAS santrallerinde üretimi etkileyen en önemli kısımlardan birisi de tasarımı ve
üretimi yüksek teknoloji gerektiren alıcıdır. Alıcı verimliliği helyostat sahasından
kuleye aktarılacak akı miktarı üzerinde belirleyicidir. Birecik’in coğrafi değerleri ve
meteorolojik verileri kapsamında alıcı çapı belirli değer aralıklarıyla arttırıldığında
enerji üretiminin de arttığı gözlenmiş, bu değer 8,50 m. olduğunda ise üretim
maksimum değere ulaşmıştır. Bu değerin üzerinde ise helyostat sahasının kuleye
yönlendirebileceği belirli yoğunluk ve kapasitedeki ışınlar alıcıda toplanacak akı
birikimini artırmamaktadır.
Alıcıda kullanılan kaplamanın soğuruculuğu ve yayıcılığı toplanacak akı miktarı
açısından önemlidir. Kaplamanın soğuruculuğu arttıkça, yayıcılığı ise azaldıkça
üretilecek yıllık enerji miktarının arttığı gözlenmiştir. Soğuruculuğun üretime olan
etkisi ise yayıcılığa göre çok daha belirleyici olmaktadır. Bu sebeple alıcının
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kaplamasının seçiminde soğuruculuk ve yayıcılık gözönünde bulundurulması
gereken özelliklerdir.
Bu çalışmada tanımlanan rankine çevrimin kazan, kızdırıcı ve ara ısıtıcı
bileşenlerinin tamamı da kulede akı toplanan kısım olan alıcının belirli bölümleri
olduğundan bu bölümlerin boyları, kullanılan boruların çapı, kalınlığı da toplanan akı
miktarını belirleyen faktörlerdendir. Bu değerler SAM yazılımı ile belirli aralıklarla
artırılarak enerji üretimini maksimum değere çıkartan optimum verilere ulaşılmıştır.
Alıcıda kullanılacak boru malzemesi için SAM kütüphanesinde sunulan malzemeler
sadece AIS1316 paslanmaz çelik ve T-91 çeliktir. Her iki malzeme için de ulaşılan
yıllık enerji üretimi arasında kayda değer bir fark gözlenmemiştir. Ancak bu
malzemeler dışında verimliliği artıracak başka malzemeler de kullanıldığında
üretimde artış gözlenebilir. Çünkü santral için ısı eşanjör görevi gören alıcıda
toplanan akının/ısının akışkana aktarılmasında alıcı boru malzemelerinin iletkenlik
gibi özellikleri belirleyicidir.
Birecik MAS santrali için 15 Temmuz 2005 tarihi saat 12.00’ye ait rankine çevrimin
her bir bileşeni için giriş ve çıkış noktalarında sıcaklık ve basınç değerleri, ısıl
kayıplar, kütle debisi gibi çevrimin belirleyici parametreleri ve sistemin enerji çıktısı
ve termal verimliliği SAM simulasyon aracı ile elde edilmiştir. SAM ile ulaşılan saatlik
üretim 11,81 MWh, termal verimlilik ise %38 olmuştur.
SAM ile elde edilen üretim değeri ve termal verimlilik matematiksel olarak yapılan
rankine çevrimin termodinamik hesaplamaları sonucu elde edilen sonuçlarla
karşılaştırılmıştır. Matematiksel hesaplamalarda, termodinamik formüllerden ve
su/buhar

özellik

tablolarından

elde

edilen

entalpi/entropi

değerlerinden

yararlanılmıştır.
Termodinamik hesaplamalarla elde edilen çevrimin toplam üretim değeri 11,30
MWh, verimlilik ise % 42 bulunmuştur.
Saatlik enerji üretim değeri bir kez de EBSILON yazılım kullanılarak oluşturulan
rankine çevrim simulasyonu ile elde edilmiş, bu araçla saatlik üretim değeri 11,78
MWh bulunmuş, her üç sonucun da birbirine çok yakın oldukları gözlenmiştir.
Termodinamik hesaplamalarla elde edilen üretim değerinin SAM ve EBSILON ile
elde edilen değerlerden düşük olmasının temel sebebi termodinamik su/buhar
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tablolarından elde edilen entalpi ve entropi değerlerinin doğruluk derecesi ve
matematiksel hesaplamaların hassasiyetidir.
Birecik’e kurulacak bir MAS santralinin termal verimliliğinin ve santralden üretilecek
enerji miktarının artırılması için alıcı kısmında yapılacak teknolojik iyileştirmelerle
tasarım geliştirme çalışmaları önemli olacaktır. Helyostat sahasından toplanacak
akının artırılması için de % 57,06 olan saha verimliliğinin yükseltilmesi gereklidir.
Bunun için de saha düzenlenmesiyle ilgili yeni yazılımlara ihtiyaç vardır.
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EKLER
EK 1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili Yönetmelikler
Ek 1.1. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi
Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminde kullanılmasıyla ilgili Elektrik
Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde vurgulanan hedefler, Devlet Planlama
Teşkilatı Yüksek Planlama Kurulu’nda 18.05.2009 tarihinde onaylanmıştır [3].
Temel hedef, yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının
2023 yılında en az %30 düzeyinde olmasının sağlanmasıdır. Teknolojideki,
piyasadaki ve kaynak potansiyelindeki gelişmeler dikkate alınarak bu hedefte
değişiklik yapılabilecektir. Bu bağlamda yapılacak uzun dönemli çalışmalarda
Çizelge Ek.1.1’de verilen hedefler dikkate alınacaktır.
Çizelge Ek 1.1. Elektrik Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde vurgulanan
hedefler
2023 yılı Hedefleri
Hidroelektrik

Teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek potansiyeliin
tamamının

elektrik

enerjisi

üretiminde

kullanılması

sağlanacaktır.
Rüzgâr

Kurulu gücünün 20.000 MW’a çıkarılması hedeflenmektedir.

Jeotermal

Elektrik enerjisi üretimi için uygun olduğu bu aşamada
belirlenmiş olan 600 MW’lık potansiyelin tümünün 2023 yılına
kadar işletmeye girmesi sağlanacaktır.
Hedef, güneş enerjisinin enerji üretimi için kullanılması
uygulamasını yaygınlaştırmak, ülke potansiyelinin azami ölçüde

Güneş

değerlendirilmesini
üretiminde

sağlamaktır.

kullanılması

Güneş

konusunda

enerjisinin

teknolojik

enerji

gelişmeler

yakından takip edilecek ve uygulanacaktır. Güneş enerjisinden
elektrik enerjisi elde edilmesini özendirmek üzere 2009 yılı
içerisinde 5346 sayılı kanunda gerekli değişiklikler yapılacaktır.
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Ek 1.2. Yenilenebilir Enerji Kullanımında Yerlileştirme
29.12.2010 tarihli, 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un
6/B maddesinde [4]:
“Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı ve 31.12.2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim
tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal
edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen
elektrik enerjisi için, I sayılı Cetvelde, Çizelge Ek 1.2. belirtilen fiyatlara, üretim
tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; bu Kanuna ekli II sayılı
Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir” denilmektedir.
Söz konusu maddede bahsedilen II sayılı Cetvelde, Çizelge Ek 1.3. yoğunlaştırılmış
güneş enerji projeleri için özel bir kısım ayrılmış ve santralin ilgili bileşenlerinin yurt
içinde üretilmesi durumunda 13,3 USD cent/kWh alım garantisinin üzerinde
verilecek teşvik değerleri detaylandırılmıştır.
Çizelge Ek 1.2. Dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisine uygulanan alım
fiyatları
I Sayılı Cetvel
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis
Tipi
a.Hidroelektrik üretim tesisi

Uygulanacak Fiyatlar
(ABD Doları
cent/kWh)
7,3

b.Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi

7,3

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

10,5

d.Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil)

13,3

e.Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

13,3
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Çizelge Ek 1. 3. Üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik
aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde alım fiyatına
eklenecek fiyatlar
Tesis Tipi

A- Hidroelektrik
üretim tesisi
B- Rüzgar enerjisine
dayalı üretim tesisi

C- Fotovoltaik güneş
enerjisine dayalı
üretim tesisi

D-Yoğunlaştırılmış
güneş enerjisine
dayalı üretim tesisi

E- Biyokütle
enerjisine dayalı
üretim tesisi

F- Jeotermal
enerjisine dayalı
üretim tesisi

II Sayılı Cetvel
Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat

1-Türbin
2-Jeneratör ve güç elektroniği
1-Kanat
2-Jeneratör ve güç elektroniği
3-Türbin kulesi
4-Rotor ve nasel gruplarındaki
mekanik aksamın tamamı (kanat
grubu ile jeneratör ve güç
elektroniği için yapılan ödemeler
hariç)
1- PV panel entegrasyonu ve güneş
yapısal mekaniği imalatı
2- PV modülleri
3- PV modülünü oluşturan hücreler
4- İnvertör
5- PV modülü üzerine güneş ışınını
odaklayan malzeme
1- Radyasyon toplama borusu
2- Yansıtıcı yüzey levhası
3- Güneş takip sistemi
4- Isı enerjisi depolama sisteminin
mekanik aksamı
5- Kulede güneş ışınını toplayarak
buhar üretim sisteminin mekanik
aksamı
6- Stirling motoru
7- Panel entegrasyonu ve güneş
paneli yapısal mekaniği
1-Akışkan yataklı buhar kazanı
2-Sıvı veya gaz yakıtlı buhar kazanı
3-Gazlaştırma ve gaz temizleme grubu
4-Buhar veya gaz türbini
5-İçten yanmalı motor veya stirling
motoru
6-Jeneratör ve güç elektroniği
7-Kojenerasyon sistemi
1-Buhar veya gaz türbini
2-Jeneratör ve güç elektroniği
3-Buhar enjektörü veya vakum
kompresörü
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Yerli katkı
İlavesi
(ABD Doları
cent/kWh)
1,3
1,0
0,8
1,0
0,6
1,3

0,8
1,3
3,5
0,6
0,5
2,4
0,6
0,6
1,3
2,4

1,3
0,6
0,8
0,4
0,6
2,0
0,9
0,5
0,4
1,3
0,7
0,7

EK 2. Geçmişten Günümüze Merkezi Alıcılı Sistemler
Çizelge Ek 2.1 İşletmedeki merkezi alıcılı güneş santralleri [17]
İsim

Ülke

İşletmeci

Kapasite
(MW)
2,5

İşletmeye
Alınma
Yılı
2011

Termal
Depolama
Kapasitesi
-

ACME Solar
Tower
Crescent
Dunes Solar
Energy
Project
(Tonopah)
Dahan Power
Plant

Hindistan

ACME Group

Birleşik
Devletler

SolarReserve's
Tonopah Solar
Energy, LLC

110

2015

10
Saat

Çin

Institute of
Electrical
Engineering of
Chinese
Academy of
Sciences
MASDAR (40%)
Sener (60%)

1

2012

1
Saat

Gemasolar
Thermosolar
Plant
Greenway
CSP Mersin
Tower Plant
Ivanpah Solar
Electric
Generating
System
(ISEGS)
Jemalong
Solar Thermal
Station
Jülich Solar
Tower

İspanya

19,9

2011

15
Saat

Türkiye

Greenway CSP

1,4

2012

4 MW

Birleşik
Devletler

NRG Energy;
BrightSource
Energy; Google

392

2014

-

Avustralya

Vast Solar

1,1

2016

3
Saat

Almanya

DLR

1,5

2008

Khi Solar One

Güney
Afrika

50

2016

Lake
Cargelligo

Avustralya

Abengoa Solar
(51%)
IDC (49%)
Graphite Energy

1,5
Saat
2
Saat

3

2011

-

Planta Solar
10 (PS10)

İspanya

Abengoa Solar

11

2007

Planta Solar
20 (PS20)

İspanya

Abengoa Solar

20

2009

Sierra
SunTower

Birleşik
Devletler

eSolar

5

2009

1
Saat
1
Saat
-
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Çizelge Ek 2.2. İnşa halindeki merkezi alıcılı güneş santralleri [17]
İsim

Ülke

İşletmeci

Kapasite
(MW)

Termal
Depolama
Kapasitesi
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İşletmeye
Alınması
Planlanan
Yıl
2017

Ashalim
Plot B

İsrail

Atacama1

Şili

BrightSource
Energy (25%)
General Electric
(25%)
NOY
Infrastructure &
Energy
Investment Fund
(50%)
Abengoa Solar

110

2018

-

200

2018

Fas

-

150

2017

Supcon
Solar
Project

Çin

SUPCON Solar

50

-

17,5
Saat
15
Saat
8
Saat
6
Saat

Golmud

Çin

NOOR III

Sundrop
CSP
Project

Avustralya

Sundrop Farms

1,5

2016
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-

-

Çizelge Ek 2.3. Geliştirme aşamasındaki merkezi alıcılı güç santralleri [17]
İsim

Ülke

İşletmeci

Kapasite
(MW)

Copiapo

Şili

-

260

İşletmeye
Alınması
Planlanan
Yıl
2019

Delingha
Qinghai

Çin

135

2017

Dunhuang 100
MW Molten
Salt CSP
Project
Golden Tower
100MW
Molten Salt
Project
Hami 50 MW
CSP Project

Çin

Huanghe
Hydropower
Development
Beijing
Shouhang IHW

100

-

11
Saat

Çin

China Three
Gorges New
Energy Co. Ltd.

100

-

8
Saat

Çin

50

-

8
Saat

Qinghai
Gonghe 50
MW CSP Plant
Redstone
Solar Thermal
Power Plant
Shangyi
50MW DSG
Tower CSP
Project
Yumen
100MW
Molten Salt
Tower CSP
Project
Yumen 50MW
Molten Salt
Tower CSP
Project

Çin

Northwest
Electric Power
Design Institute
Northwest
Engineering
Corp.
ACWA

50

-

6
Saat

100

2018

12
Saat

Güney
Afrika

Termal
Depolama
Kapasitesi
14
Saat
3,7
Saat

Çin

DaHua
Engineering
Management

50

Çin

Beijing Guohua
Electric Power
Co. Ltd.

100

-

10
Saat

Çin

Yumen Xinneng
Thermal Power
Co.
Ltd.

50

-

6
Saat
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4
Saat

Çizelge Ek 2.4. MAS santralleri için ana teknoloji tedarikçileri [2]
Şirket Adı

Ülke

Abengoa Solar

İspanya

Brightsource

ABD

eSolar

ABD

SolarReserve

ABD

Torresol Energy

BAE/İspanya

Kraftanlagen

Şirket Logosu

München Almanya

(KAM)

EK 3. Günümüzde Kullanılan Programlar
Hali hazırda MAS teknolojileri üzerinde çalışan araştırma merkezlerinde kullanılan
programların objektif ve güvenilir bir şekilde karşılaştırılması için, UHC, DELSOL,
HFLCAL, MIRVAL, FIAT LUX and SOLTRACE yazılımlarını yoğun şekilde kullanan
geliştiricilere bir anket uygulanmıştır [21]. Kullanılan fiziksel ve matematiksel
modeller, kullanıcı ara yüzleri, ilgili parametreler ve elde edilen sonuçlarla ilgili
sorular içeren anket sonuçlarından elde edilen temel sonuçlar Çizelge Ek 3.1.’de
verilmiştir. Bu programların birçok ortak özellikleri görülmektedir. FIATLUX hariç
tümü kosinüs etkisini hesaplamak için fiziksel faktörleri kullanır. FIATLUX için bu
husus henüz uygulanmamıştır. Benzer şekilde MIRVAL hariç tüm programlar akı
haritaları ve üç boyutlu kurulum görselleri (Şekil Ek 3.1.) gibi kullanıcı dostu ara yüz
grafikleri ile standart bilgisayarlarda Windows ortamında çalıştırılabilir.
Güneş sahasının büyüklüğü ile ilgili bir sınırlama yoktur. HFLCAL ve FIAT LUX hariç
bu programlar halkın kullanımına açıktır. Ancak SOLTRACE’in kaynak kodları ve
bazı ek programlar (WINDELSOL ara yüzü ya da MIRVAL’ın DLR uzantıları) artık
mevcut değildir.
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MIRVAL, FIATLUX ve SOLTRACE programları UHC, DELSOL and HFLCAL
programlarının

aksine

helyostat

sahasından

yansıyan

gücün

detaylı

bir

tanımlamasını verirken ne termodinamik çevrimi ne de helyostat sahası
optimizasyonu içermez. UHC, DELSOL and HFLCAL programları çözünürlük
metotlarında daha fazla kestirime sahiptir. Bu yüzden büyük boyutlu bir helyostat
sahasının yıllık performansını hızlı bir şekilde değerlendirebilir, fakat küçük bir
helyostat sahası için daha az doğru sonuçlar verirler. Özetlemek gerekirse MIRVAL,
FIATLUX, SOLTRACE ve HELIOS helyostat sahasını, kule alt sistemlerini
modellerken; UHC alıcıyı, DELSOL ile HFLCAL ise alıcı ve güç bloğu da dahil tüm
merkezi alıcı sistemini modellemektedir. Çizelge Ek 3.2’de de görülebileceği gibi
programlar iki ana kategoride sınıflandırılabilir. Bu iki kategori farklı amaçları
hedeflediğinden birçok farklılık gösterir.

Şekil Ek 3.1. Pegase tesisi için WINDELSOL ve SOLTRACE sonuçlarının
görselleri:
a) WINDELSOL’dan elde edilen güneş sahasının yıllık performansı (üstten
görünüm)
b)Toplayıcı yüzeylerinde etkin ışınların SOLTRACE ile belirlenmesi
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Çizelge Ek 3.1. Yoğunlaştırılmış güneş akısı hesapları için kullanılan altı farklı programın temel özellikleri
UHC tanımlanmış aralıkları kullanır. b Sadece DLR ek programı ile birlikte. c solar diskten yansıyan ayna yüzeyine
dik her bir vektör için ışın demetlerinin deterministik yörüngelerinin optik geometri yasaları ile hesaplanması.
a

Program adı
Referanslar
Araştırma
Ekibi
Kullanıldığı
Yer
Kullanılan
teknolojiler
Kullanılabilirlik

Programlama dili
Akı hesaplama
metodu

UHC
Pitman ve Vant Hull
1989
Houston Üniversitesi

DELSOL
Kistler 1986

HFLCAL
Kiera 1986

FIAT LUX
Monterreal 2000

Sol TRACE
Wendelin 2003

GAST Projesi

MIRVAL
Leary ve
Hankins 1979
SANDIA

SANDIA

CIEMAT-PSA

NREL

SANDIA, Tietronix

CIEMAT, SANDIA

DLR

DLR, SANDIA

CIEMAT

NREL, CNRS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

Fonlu ve yürütülebilir
versiyon

Fonlu ve yürütülebilir
versiyon

Kullanılabilir değil

-

FORTRAN/
C++
Hermit
polinom açılımı/
Evrişim

FORTRAN/
BASIC
Hermit
polinom
açılımı/
Evrişim
Düz, kavite
ya da silindirik

FORTRAN

Fonlu ve
yürütülebilir
vrs
FORTRAN

MAS,
Parabolik,
Çanak
Yürütülebilir
versiyon

MATHLAB

Delphi 5

Her bir helyostat
akısının
basitleştirilmiş evrişimi

Monte Carlo
ışın izleme

Eğim hatasının
normal dağılımlı
rastgele değeri c

Monte Carlo ışın
izleme

Düz, silindirik ya da
konik

Düz, kavite
ya da silindirik

Düz

Herhangi bir alıcı
konfigürasyonu

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Evet

Evet
Helyostat düzenia ve
sınırları, kule yüksekliği,
alıcı büyüklüğü, depolama
kapasitesi
Opsiyonel akı/saha
kısıtlamalarına bağlı fiyat
kriteri

Evet
Helyostat düzenia,
kule yüksekliği,
alıcı alanı
ve yönü
Enerji ya da fiyat
kriteri

Evet
Helyostat
düzenib

Hayır

Hayır

Alıcı tipi

Düz, kavite
ya da silindirik

Çoklu yansıma

İkincil
yoğunlaştırıcı
kullanmadan ışınlama
Evet
Helyostat düzeni ve
sınırları, kule üksekliği,
alıcı geometrisi

Yıllık performans
Optimize edilmiş
bileşenler

Optimizasyon
kriteri

Olası akı/saha
kısıtlamalarına bağlı
enerji ya da fiyat kriteri
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-

-

-

-

Enerji kriteri b

Çizelge Ek 3.2. Akı hesaplama programlarının iki kategorisi
Araçlar

Alt Sistemler
Veri Girişi

Hesaplama
Metodu
Hesaplama
Zamanı
Hassasiyet
Ekonomik
hesaplamalar

Optimizasyon Kodları
UHC-RCELL,
(WIN)DELSOL, HFLCAL
Tüm santral
Bölgelere ayrılmış olan
güneş sahasının toplam
alanı
Basitleştirilmiş evrişim
Tüm helyostat saha için
birkaç saniye
Saha büyüklüğü ile
beraber artar
Evet

Performans Analiz Kodları
UHC-IH ya da NS, MIRVAL,
FIAT LUX, SOLTRACE,
HELIOS, (DELSOL)
Optik alt sistemler
Helyostat geometrisinin metin
dosyaları halinde detaylı verisi
Monte Carlo ya da benzeri bir
metot
Tek bir helyostat için birkaç
saniyeden birkaç dakikaya
değişen süreler
Tek bir helyostat için doğru
sonuç verir
Hayır

MAS modelleyecek mühendisler ve araştırmacılar için ihtiyaca cevap verecek doğru
programın seçimi önemli bir konudur. Endüstriyel projelerde öncelikle güç bloğu
özellikleri, meteorolojik veriler ve yük eğrileri gibi kilit parametrelerden, santralin
genel düzeni (kule yüksekliği, helyostat sahası sınırları, alıcı geometrisi ve
teknolojisi, depolama kapasitesi) için doğru bir seçim stratejisi belirlenmesi gerekir.
Bu analiz ilk kategorideki programlardan birisi ile yapılabilir.
Ardından güneş sahasının performansını değerlendirmek ya da işletim ve odaklama
stratejilerini geliştirmek için ikinci kategoriden seçilecek bir programla helyostatların
ve alıcı geometrisinin ayrıntılı tanımlanmasını içerecek daha detaylı bir çalışma
yapılabilir.
MAS ların performanslarını değerlendirmek için bir başka yaklaşımda da öncelikle
yukarıda sıralanan altı program gibi özel programlar yardımıyla güneş sahası
verimlilik matrisleri ve alıcı performans eğrileri elde edilir, ardından bu veriler STEC
kütüphanesi ile TRNSYS’de ya da basit bir enerji dengesi formülasyonuna dayalı
daha az detaylı programlarla (SOLERGY, ECOSTAR) entegre edilir. Bu ikinci
yaklaşımda tek bir bileşen modelin tümü değişikliğe uğratılmadan ve daha geniş bir
aralıkta kolaylıkla modifiye edilebilir. Ancak uyuşmazlıkların önlenebilmesi için
bileşenlerin birbirine uygun bir şekilde bağlanması için çaba gösterilmelidir [21].
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EK 4. MAS Santrallerinde Kullanılan Alıcı Türleri
Ek 4.1. Borulu Alıcılar
Borulu panellerde termal soğutma suyu, boruların içinde akar ve dış siyah panel
tarafından taşınımla toplanan ısıyı uzaklaştırır. Böylece boru panelleri ilk ısıtıcı
eşanjör görevi görürler (Şekil Ek 4.1).

Şekil Ek 4.1. Borulu alıcı bileşenleri

Isı transfer akışkanının özelliklerine ve yüzeye düşen güneş ışın akısına bağlı olarak
borular, termomekanik strese maruz kalabilir. Isı transferi boru yüzeyi boyunca
gerçekleştiğinden sistemin 600 kW/m2 nin üzerinde bir güneş ışın akısı ile çalışması
zordur [16].
Borulu sıvı alıcılar üzerinde 1970’lerden beri çalışılmış ve ilk uygulamaları Solar-1
ve Solar-2 deneme santrallerinde yapılmıştır. Geleneksel borulu alıcılar bir dizi tipik
ince duvarlı borudan (paslanmaz çelik veya karışım) oluşur. Bu borular, aracı
akışkanını (su/buhar veya tuz eriyikleri) ortama akan güneş ışığı boyunca çoklu
geçişlerde mekik şeklinde dokur. Daha sonra akışkan depolama bölümüne ya da
güç bloğuna taşınır. Borulu alıcılar hem harici hem de kavite tipli güneş alıcılarında
kullanılmıştır [42].
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Borulu alıcılar, aracı akışkanın ya da ısı transfer akışkanının doğrudan ışınıma
maruz kalan boru boyunca dolaştırıldığı, kavramsal olarak en basit termal alıcı
türleridir. Her bir boru bir boşluk oluşturmak için helezonik bir silindir şeklinde sarılır,
yahut paralel düz borular dış çeperde düzenlenir (Şekil Ek 4.2) [5].

Şekil Ek 4.2.a) Borulu alıcı tasarımları. SOLGATE düşük sıcaklık borulu alıcısı ve
b) Solar One borulu alıcısı

Şekil Ek 4.2.’de hali hazırda mevcut ve testleri yapılmış borulu güneş alıcıları
gösterilmiştir. Şekil Ek 4.2.a.’daki alıcı, SOLGATE düşük sıcaklık borulu alıcısıdır.
SOLGATE raporuna göre, 550 oC’nin altında alıcı akışkanı çıkış sıcaklığı için
hacimsel alıcılarla kıyaslandığında borulu alıcılar, maliyeti önemli ölçüde
düşürmektedir.
Şekil Ek 4.2.b.’deki Solar One, ilk merkezi harici alıcılardan biridir. Solar One
Nevada/ABD’de, 1982 ile 1988 yılları arasında, 10 MWe nominal güç çıktısında
hizmet vermiştir. Bu santralde suyun doğrudan buharlaştırılması alıcı içerisinde,
enerji üretimi ise Rankine çevrimle sağlanmıştır. Solar One uzun yıllar, İspanya’da
PS10 Santrali inşa edilene kadar, büyük ölçekli benzer santrallerin fizibilitesine
temel teşkil eden dünyanın en büyük kapasiteli güneş güç kule santrali olma
özelliğini korumuştur [41].
Kavite ve hacimsel alıcılar akademik çevrelerin yoğun ilgisini çekerken, ticari
merkezi alıcı sistemi projelerinde en çok harici borulu alıcılar kullanılmaktadır. Bu
tercihin sebebi borulu alıcı teknolojisinin ısı eşanjör kavramları üzerine inşa edilmesi
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ve bu da teknolojinin göreceli olarak ucuz, dayanıklı ve kanıtlanmış olmasıdır. Hali
hazırda uygulanan ticari sistemlerin çoğunda, gelen güneş ışınlarını silindirik borulu
alıcılar

üzerine

yoğunlaştıran

kule

etrafında

çevrili

helyostat

sahaları

uygulanmaktadır [15].
Ek 4.1.1. Borulu Alıcıların Tasarımı
Borulu alıcılar genellikle her biri boru dizilerinden oluşan bir dizi panelden meydana
gelir. Aynı paneldeki borular eş yönlü sıvı akışına ve yaklaşık eşit akı dağılımına
sahiptirler. Çok sayıda borunun etkili bir şekilde kullanılması yüzey alanını
genişletmek için radyatörlerde uygulanan sistem gibi, ısı transferini artıracak bir
mekanizma fonksiyonu görür. Değişik akışkanlar (LiCl/KCl ve Na gibi yüksek
sıcaklıklarda kullanılan ısı transfer akışkanlarını da kapsayan) kullanılan harici
borulu alıcılarda tahmini verimlilik % 84-90 aralığındadır, tasarım verimlilik değeri
ise % 90’ı bulur [41].
Borulu alıcı tasarımlarında yoğunlaştırılmış güneş ışınımı, yüksek sıcaklıklara
dayanıklı boru dizileri tarafından soğurulduktan sonra toplanan enerji boru
içerisinden akan ısı transfer akışkanına aktarılır. Şekil Ek 4.3. ısı transferinin temel
prensibini göstermektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere akışkanın sıcaklığı,
borunun katı kısmının sıcaklığından düşük olacaktır. Bu durum sistemin maksimum
çalışma sıcaklığını sınırlandırmaktadır.

Şekil Ek 4.3. Borulu alıcıların yoğunlaştırılmış güneş ışınımını soğurması ve ısı
transferi
124

Diğer taraftan borulu alıcı tasarımları ısı transfer

akışkanının kolaylıkla

basınçlandırması gibi bir avantaja sahiptir. Bu alıcılarda tek basınç kısıtlayıcısı,
boruların akış mukavemetidir.
Borulu alıcı tasarımlarında genellikle yansıma, termal ışıma ve taşınım kayıpları
sebebiyle ortama ısı kayıp sorunları yaşanmaktadır. Yansıma kayıplarını en aza
indirmek, böylece güneş soğurulma miktarını artırmak için borular genellikle güneş
seçkili kaplama ile kaplanır. Ortama gerçekleşecek ısı kayıpları, borulu soğurucu,
bir kavite içerisine yerleştirilerek azaltılabilir [42].
Sıvı akışkanlı borulu alıcılar, örneğin eriyik tuz kullanılanlar, günümüzde mevcut güç
santrallerinde kule alıcı tasarımlarında kullanılmaktadır ve Sandia Ulusal
Laboratuvarlarında, Themis’de ve Plataforma Solar de Almeria’da bu alıcılar
üzerinde yoğun araştırmalar yapılmıştır. Bu alıcılarda alıcıdan çıkan ısı transfer
akışkanının sıcaklığı bu güne kadar 600 oC’ nin üzerine çıkamamıştır. 650-750 oC
lere yükseltilmiş sıcaklıklarda açık ya da kapalı alıcı tasarımları seçiminde tekrar
ışıma etkilerinin göz önünde bulundurulması gerekir [42].
Daha yüksek sıcaklık ve verimlilik değerlerine ulaşmak için ısı transfer akışkanı
olarak nitrat tuz eriyiklerinin yanı sıra sıvı sodyum ve florür tuzu da önerilmiştir. Sıvı
metallerin sağladığı daha yüksek termal iletkenlikler daha yüksek anlık akılara (1,5
MW/m2 nin üzerinde) olanak tanır. Çünkü termal iletkenlik alıcı borularında önden
arkaya doğru sıcaklıkları ve termal stresleri düşürür. Anlık yüksek ısı akısı aynı
zamanda alıcının termal verimliliğini artırır. Böylece toplanan aynı termal güç için
daha küçük alıcılar inşa edilebilir.
Boru çapı ve duvar kalınlığı ısı transferini maksimize edecek, pompa kayıplarını ise
en aza indirecek şekilde seçilir. Isı transfer katsayıları, küçük çapları taşınım için
daha cazip kılacak şekilde 1/çap olarak ölçeklenir.
Daha küçük boru çapları için verilen basınç değerlerinde pompa kayıpları ve
malzeme maliyetleri arttıkça boru kalınlığı azalacağından optimum bir çap kalınlığı
tercih edilir [42].
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Ek 4.1.2. Borulu Alıcılarda Verimliliğin Artırılması
Borulu alıcılar yüksek basınçlı sistemler için basit ve güvenilir bir tasarım imkanı
sunmakla birlikte, bu tip alıcı tasarımlarında termal döngü ile ilgili ve çoklu paralel
boru kullanılan alıcılarda akışın dengelenmesiyle ilgili zorluklar yaşanmaktadır [5].
Verimliliğin artırılmasına yönelik, makul akışkan erime noktaları ve daha yüksek
termal iletkenlik değerlerine ulaşmak için başka akışkanlar (florür gibi) da
denenmektedir.

Akışkan

türü

alıcı çalışma

sıcaklığında,

dolayısıyla

alıcı

verimliliğinde sınırlayıcı bir faktördür.
Soğurmayı geliştiren ya da koruyan, yayıcılığı ise azaltan bir seçici soğurma tekniği
kullanılarak verimlilikte kayda değer bir yükselme ve verimlilik hedeflerine ulaşılması
için kayıplarda önemli oranlarda azalma sağlanabilir [42].
Alıcı tasarımı yüksek oranda soğurulan termal enerjiyi ileten akışkan türüne bağlıdır.
Sıvı akışkan kullanılan alıcılar, gazlı akışkan kullanılanlarla kıyaslandığında daha
yüksek ısı transfer oranlarına ve yüksek özgül ısı değerlerine sahiptirler. Alıcı
sistemlerinde günümüze kadar su/buhar, nitrat tuz ve sodyum da dahil birçok ısı
transfer akışkanı denenmiştir [42].
Solar-1, PS10 ve PS20 gibi pilot tesislerde yükseltilmiş sıcaklık değerlerinde
su/buhar sistemleri uygulanmıştır. Konvansiyonel buhar çevrimleriyle çalışan
sistemlerde türbin giriş koşulları genellikle 9-13 MPa’dır. 650 oC’nin üzerindeki
buhar elde edilmesi önündeki sorun, süperkritik faz için gerekli olan çok yüksek
basınç değerleridir.
Solar-2’de çalışma akışkanı olarak nitrat tuz eriği kullanılan, yaklaşık 850 kW/m2 akı
toplayabilen bir harici borulu alıcı uygulanmıştır. Bu akı değeri Solar-1’in 300 kW/m2
olan akı değerinin yaklaşık üç katıdır.
Alıcı ısı transfer akışkanı olarak nitrat tuz kullanılması, aynı akışkan depolama için
de kullanılabileceğinden ve böylece alıcı ile termal depolama arasında ara ısı
değiştirici ihtiyacı ortadan kalkacağından avantajlıdır.
Daha yüksek sıcaklıklara çıkılmasının önündeki önemli engel, sıcaklıklar 600-630
oC’nin

üzerlerine çıkıldığında yaşanan nitrat tuz kütle kayıplarıdır (ayrışma). Bu

sıcaklıkların altında kütle kayıpları nispeten sabittir ve başarılı bir şekilde kontrol
edilebilir, ancak bu sıcaklıkların üzerinde kütle kayıpları önemli ölçüde artmaya
başlar.
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Sodyum ya da diğer sıvı metallerin ısı transfer akışkanı olarak kullanılması
durumlarında oksijen ile reaktiflik, sızıntı potansiyeline sebep olabilecek bir sorun
olabilir.
Literatürde uygulamalarına dair cevapsız sorularla birlikte birçok alternatif akışkan
seçenekleri de görülmeye başlanmıştır. Bunlar arasında florür tuzları, klorür tuzları,
karbonat tuzları sayılabilir.
Sıvı metaller ve tuzlarda, tasarım ve işletim sırasında, erime sıcaklıkları ortam
sıcaklığının üzerinde ise katılaşmaya özellikle dikkat edilmelidir. Bu konu özellikle
santralin başlatma, kapatma ve geçiş işletimleri sırasında kritiktir.
Alıcı akışkanlarında iletkenlik yükseldikçe (sodyumda olduğu gibi) daha yüksek pik
akı değerlerine ulaşılabilir, böylece aynı pik akı değerine daha küçük alıcı ölçüleriyle
ulaşılabilir.
Çalışma akışkanı ile etkileşimden kaynaklanan hızlanmış korozyona ilaveten
yüksek sıcaklıklarda karşılaşılan bir başka sorun da alıcı/depolama sistemlerinin
malzemelerinde yaşanan metal yorulmasıdır.
Çevrili helyostat saha sistemlerinde kullanılan kuleler, kuzey yönlü saha
tasarımlarında kullanılanlara göre daha kısadır (Şekil Ek 4.4). Ancak çevrili
sahalarda, kuzey yönlü sahalara kıyasla saha için daha geniş arazilere ihtiyaç
duyulur [42].

Şekil Ek 4.4. a) Borulu bir panelin şeması b) Sıvı sodyum ve tuz eriyik boru
alıcılarında kule yüksekliği/alıcı ölçülerinin karşılaştırmalı gösterimi
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Borulu alıcıların verimliliğinin artırılması çalışmalarında tuz eriyik kullanılan kavite
alıcılar için alıcı alanının, termal kayıpların (yayılım, taşınım, yansıma ve iletim
kayıplarını da içeren) panellerdeki alıcı boru sayısının, boru çapının ve yüzey
sıcaklığının etkileri karşılaştırmalı modellerle hesaplanmıştır.
Borulu alıcı panellerinin performansının belirlenmesi için oldukça düşük termal
verimliliğe sahip harici tip alıcılarla deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Yüksek sıcaklıkta çalışan merkezi alıcılarda kullanılan seçici soğurucu kaplamalar,
güneş soğuruculuğunu artırırken termal yayıcılığı en aza indirirler, böylece termal
verimlilik artırılabilir. Bu seçici soğurucu kaplamalarda istenen özellikler arasında
yüksek sıcaklıklarda kararlılık, yüksek dayanıklılık (binlerce termal çevrime
dayanabilecek), düşük maliyet ve uygulama kolaylığı sayılabilir.
Soğurucu kaplama için Pyromark 2500 ticari yüksek sıcaklık boyasının optik
özellikleri

karakterize

edilmiş,

yüksek

sıcaklıklı

merkezi

alıcılar

için

değerlendirilmiştir [42].
Ek 4.2. Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Merkezi Pano Alıcılar
Helyostat sahalarının modellemelerinde, ekvatora dönük helyostat sahalarının, kule
etrafında çevrili sahalara kıyasla helyostat sahalarının büyüklüğünü azalttığı, saha
optik verimliliğini önemli ölçüde artırdığı görülmüştür [15].
Helyostat alanının kule sayısına oranı ekvatora dönük sahalarda daha düşüktür. Bu
da, bu tür sahaların çoklu küçük kulelerin kullanıldığı santral tasarımlarına daha
uygun olduğu anlamına gelmektedir. Çoklu kulelerin kullanılması, ihtiyaç duyulacak
çok sayıdaki alıcıdan dolayı, alıcı maliyetini çok kritik bir unsur haline getirmektedir.
Aynı sebeplerden dolayı santralin işletim basitliği de daha büyük bir önem
arzetmektedir. Böylece ekvatora dönük bir helyostat sahası için silindirik alıcılar
yerine daha uygun bir opsiyon, tek bir düzlemde sıralanmış bir grup dikey borudan
oluşan pano alıcılardır, Şekil Ek 4.5. Ancak bu alıcı tasarımı ve helyostat saha
düzeni de, yüksek yüzey sıcaklıklarına temel teşkil eden düzensiz akı
yoğunluklarına sebep olmaktadır. Yüzey sıcaklıklarından kaynaklanabilecek termal
stresler dikkate alınarak bu sıcaklıkların önceden öngörülmesi ve kontrol altına
alınması gereklidir.
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Şekil Ek 4.5. Tek geçişli borulu pano alıcı şeması

Ek 4.3. Hacimsel Alıcılar
Hacimsel alıcılarda soğurucu malzeme, alıcı içerisinde bir hacim oluşturur ve
yoğunlaştırılmış güneş ışınları ile ışınıma uğrar. Soğurucu malzeme, yapının
derinliklerine doğru enerjiyi soğurur böylece ısınır. Bu etki, hacimsel alıcıların ısı
transfer alanını artırması suretiyle, soğurucu yüzeyinde lokal akı yoğunluğunu
azaltır ki bu da hacimsel alıcıların en önemli avantajlarından birisidir.
Isı transfer akışkanı –genellikle havadır- hacim içerisinden geçerken güneş enerjisi,
basınçlı taşınım ile soğurucu malzemeden ısı transfer akışkanına aktarılır.
Isı transfer akışkanının soğurma etkileri ve alıcıya çarpan yoğunlaştırılmış güneş
ışınlarının saçılımı sebebiyle ışınımsal ısıtılması, taşınım ısı transferi ile
kıyaslandığında çok küçüktür ve genellikle hesaplarda ihmal edilir.
Hacimsel alıcıların borulu alıcılara kıyasla temel avantajı, nispeten yüksek akı
soğurma

kapasitesi ve

yüksek sıcaklıklarda

çalışırken

kompakt

yapısını

koruyabilmesidir.
Şekil Ek 4.6 hacimsel alıcıların, ısı transfer prensiplerini göstermektedir [41].
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Şekil Ek 4.6. Hacimsel alıcılarda ısı transferi

Hacimsel alıcıların kullanılan soğurucu malzeme çeşidi ve şekillerine göre
sınıflandırılışı, Şekil Ek 4.7.’de gösterilmiştir.

Şekil Ek 4.7. Hacimsel güneş alıcılarının sınıflandırılması

Hacimsel alıcılarda ısı tranfer akışkanı olarak yaygın biçimde hava kullanılmaktadır
[41].
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Ek 4.3.1. Hacimsel Hava Alıcıları
Hacimsel hava alıcıları 1980’lerden beri geliştirilme sürecindedir ve bu alıcılarda
tipik olarak yoğunlaştırılmış güneş ışınımına maruz kalan gözenekli yapılar (bal
peteği, gözenekli seramik gibi) kullanılmaktadır [42].
Hacimsel alıcılar genellikle ince, ısıya dayanıklı kablolar (örgü ya da katmanlı ızgara
şeklinde) veya metal ya da seramik (ağsı köpükler) açık hücre matrix yapılardan
üretilir.
Temas yüzeyini artırmak için bir hacim içerisinde tel, köpük ya da uygun şekilli
malzemeler kullanılır.
Hacimsel alıcılarda taşınım ısı eşanjörü olarak çalışan yüksek gözenekli yapılar
yoğunlaştırılmış güneş ışınımını soğurur. Güneş ışınımı bir dış yüzeyde değil,
“hacim” yapısının içinde soğurulur. Isı transfer akışkanı gözenekli yapıya gönderilir
ve burada taşınım ısı transferi ile ısıtılır, Şekil Ek 4.8 [16].

Şekil Ek 4.8. Hacimsel alıcıların çalışma prensibi [16]

İyi bir hacimsel alıcı, soğurucunun ışın düşen tarafındaki sıcaklığın çalışma
akışkanının soğurucudan çıktığı tarafındaki sıcaklığa göre daha düşük olması
anlamına gelen “hacimsel etki” üretir. Isı transfer akışkanının doğrudan güneş
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ışınımını taşınım ısı transferi ile soğurması için alıcıya gönderilmesi sonucu,
gözenekli yapı taşınım ısı eşanjörü gibi davranır [48].
Hacimsel alıcılarda yüzeyler tarafından emilen ışınımın çalışma akışkanıyla
doğrudan teması hedeflenir. Bu temas sıklıkla, üzerinden akışkan geçen soğurucu
matrisler içeren kavite bir alıcının önünde pencere oluşturularak sağlanır.
Pencereler termal değişimlerle başa çıkabilmeleri için genellikle kuvarstan yapılır
[42].
Hacimsel alıcılarda hava, gözenekli yapı boyunca akar ve metallerde 800 oC ile
1000 oC arasında, seramiklerde 1200 oC’ye kadar, SiC’de ise 1500 0C’ye kadar
ısıtılır. Ardından ısıtılan hava ayrı bir çalışma akışkanını ısıtmada veya depolama
ortamını şarj etmede kullanılır (Rakine çevrimlerde olduğu gibi), yahut doğrudan
olarak bir gaz türbinine geçer.
Hacimsel hava alıcılarının iki temel uygulaması;
1) Rankine çevrimler için açık-döngü atmosferik alıcı sistemi,
2) Brayton çevrimler için kapalı-döngü basınçlandırılmış (pencere) alıcı sistemidir
[42].

Şekil Ek 4.9. TSA hacimsel alıcılarının önden görünümü. Soğurucu altıgen
şeklindeki tel ağlardan oluşur. Dış halka hava dönüş sistemi içerir [16]
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Ek 4.3.2. Hacimsel Hava Alıcılarının Tasarımı Üzerine Yapılmış Çalışmalar
Avila Marin, yirmiden fazla hacimsel alıcının tasarım, malzeme ve performanslarını
da kapsayan detaylı bir gözden geçirme çalışması yapmış ve bu alıcıları hava
basınçlarına ve malzeme türlerine göre dört gruba ayırmıştır: ikisi açık çevrim alıcı
grupları (Phoebus-TSA ve SOLAIR), ikisi kapalı çevrim alıcı grupları (DIAPR ve
REFOS) [48].
Sani ve arkadaşları, seramik zirkonyum karbür örneklerinin güneş güç santrallerinde
soğurucu malzeme olarak kullanımını araştırmışlar ve ZrC temelli ultra yüksek
sıcaklık seramiklerinin, hali hazırda hacimsel güneş alıcılarında kullanılan SiC
malzemesine göre daha düşük bir yayıcılığa sahip olduğu sonucuna varmışlardır
[49].
Kribus ve arkadaşları, hacimsel alıcılarda erime ya da kırılma gibi lokal arızalara
sebep olan aşırı ısınan bölgelerin tespiti için düzensiz hava akışları üzerine
çalışmışlardır [50].
Becker ve arkadaşları, gözenekli malzeme içerisindeki akış özelliklerini teorik ve
numerik olarak çalışmışlar ve yüksek ısı iletkenliğine ve kuadratik basınç düşümüne
sahip, viskoz geçirgenlik katsayısının atalet geçirgenlik katsayısına oranı yüksek
olan malzemelerde düzenli akış gerçekleştiğini tespit etmişlerdir [51].
Marcos ve arkadaşları, hacimsel alıcılarda geometrik parametrelerin hava dönme
oranına (HDO) etkileri üzerinde çalışmışlar ve % 70 gibi yüksek bir HDO ortalama
değerine ulaşmışlardır. Alıcı kenarı, yanal rüzgarlar ve enjeksiyon açısının tasarım
çalışmalarında dikkate alınması gerektiği sonucuna varmışlardır [52].
Villafa´n-Vidales, gözenekli seramik köpükten yapılmış hacimsel alıcının numerik
analizini yapmış ve analiz sonuçlarını hidrojen üretimi için kullanılan bir termo
kimyasal güneş reaktörüne uygulamıştır. Yazar ayrıca alıcı boyunun akışkan ve katı
kısımlarda sıcaklık dağılımına etkisinin zayıf olduğunu ve köpük hücre boyutunun
köpük ve akışkan sıcaklık dağılımına kayda değer bir etkisinin olmadığını rapor
etmiştir [53].
Wu, seramik köpük kullanılan bir hacimsel alıcının sıcaklık dağılımı için “kararlı hal
makroskopik modeli” geliştirmiştir. Birçok tasarım parametresinin ve malzeme
özelliğinin akışkan ve katı kısımların sıcaklık dağılımına etkisini incelemiş ve ulaştığı
sonuçları deneysel sonuçlarla doğrulamıştır. Wu’nun araştırmalarında, ısı akısının
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akışkan ortamından büyük oranda etkilendiği ve 1-3 mm. kalınlığındaki seramik
köpük kullanılarak uygun sıcaklık dağılımının elde edilebildiği sonuçlarına
ulaşılmıştır [54].
He ve arkadaşları hacimsel güneş alıcılarında güneş akı yoğunluğunun dağılımını
hesaplamak için yeni bir metot kullanmışlar ve Monte Carlo Işın İzleme kodunu
geliştirmişlerdir. Önerdikleri metodu güneş enerjisinden ışıl-ısıl dönüşüm sürecini
tahmin etmek için kullanmışlar, numerik sonuçlarını ölçüm değerleri ve simulasyon
sonuçlarıyla kıyasladıklarında %10 gibi bir hata sonucuna varmışlardır [55].
Wu, hacimsel alıcıda hava akışı ile gözenekli seramik köpük arasındaki taşınım ısı
transfer katsayısını numerik olarak araştırmıştır. Bu araştırmasında hücre
boyutunun bir fonksiyonu olarak 0,66<e<0,93 aralığında bir gözeneklilik ve
70<Re<800 aralığında bir Reynolds sayısı için geçerli olan yeni bir koralasyon
önermiştir. Elde ettiği değerler deneysel sonuçlarla uyumlu çıkmıştır [56].
Ek 4.3.3. Hacimsel Hava Alıcılar Üzerinde Yapılmış Deneysel Çalışmalar
Sciti ve arkadaşları, seramik, hafniyum ve zirkonyum diborürün yüksek sıcaklıkta
güneş alıcılarında kullanıldıklarında potansiyellerini anlamak için deneyler
gerçekleştirmişlerdir. Bu deneylerde morötesi (UV) den orta kızıl ötesine (MIR)
kadar, yarı küresel yansıma spektrum bölgelerinde ortam sıcaklıkları ölçülmüştür.
Yapılan ölçümlerde SiC ile kıyaslandığında diborür ailesinin çok yüksek bir güneş
soğuruculuk performansına sahip olduğu sonucuna varılmıştır [57].
Fend ve arkadaşları, hacimsel güneş alıcılarında kullanılan altı farklı gözenekli
malzemenin termofiziksel ve ısı transfer özellikleri arasında karşılaştırmalı
çalışmalar yapmışlardır. Yapılan çalışmalarda her ne kadar seramik temelli
malzemeler hala daha iyi çözümler sunuyor olsa da, malzemelerin iyi ısı
iletkenliğinin yanı sıra özgül yüzeyler ve gözenekliliğe sahip (SiC katalizör taşıyıcı
gibi) olmasıyla alıcı performansının yükseldiği gözlenmiştir [58].
Fend ve arkadaşları hacimsel alıcılar için uygun olan, yüksek gözenekliliğe sahip iki
malzemeyi analiz etmişlerdir. Bu analizde farklı hücre yoğunluğuna sahip metal
köpükler araştırılmış, sonuç olarak çift tabakalı silisyum karbür metal köpüğün tek
tabakalı olana göre daha iyi performansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır [59].
Albanakis ve arkadaşları, hacimsel güneş alıcılarında kullanılan nikel ve krom-demir
alaşımı köpük malzemelerin ısı transfer ve basınç düşüm özelliklerini deneysel
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olarak karşılaştırmışlar; nikel köpük malzemelerin ısı transfer ve basınç
düşümlerinin krom-demir alaşımı köpük malzemelere göre daha yüksek olduğu
sonucuna varmışlardır [60].
Wu ve arkadaşları, hacimsel alıcılarda kullanılan seramik köpük malzemelerin
basınç düşümünü, on farklı seramik köpük yapısını dikkate alarak deneysel ve
nümerik olarak araştırmışlar ve var olan basınç düşüm korelasyonlarından daha
doğru bir korelasyona ulaşmışlardır [61].
Garcia-Martin ve arkadaşları hacimsel alıcılarda sıcaklığın uygun şekilde dağılımını
sağlayan, helyostat kontrol stratejisine dayalı otomatik bir kontrol sistemi
geliştirmişler ve bu sistemi Plataforma Solar de Almeria (PSA) santralinde
uygulamışlar, test detaylarını ve sonuçlarını da raporlamışlardır [62].
Ek 4.3.4. Hacimsel Hava Alıcılarında Yapılmış İyileştirme Çalışmaları
Lenert ve Wang, nano akışkanlı hacimsel alıcının performansını optimize etmek için
birleşik bir modelleme yapmışlar ve deneysel çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu
çalışmalarda optimize edilmiş nano akışkanların yoğunlaştırılmış güneş güç
santralleri için önemli bir potansiyele sahip oldukları anlaşılmıştır. Çünkü güç
çevriminde kullanıldıklarında nano akışlardan, % 35’in üzerinde bir verimlilik
beklenmektedir [63].
Arai ve arkadaşları, daha uzun güneş alıcılarında yarı saydam bir akışkanın
ışınımsal ısıtılmasını incelemişler ve hacimsel alıcıların bu tür bir akışkan ortamıyla
daha yüksek performans değerlerine ulaştığı sonucuna varmışlardır [64].
Buck ve arkadaşları, borulu soğurucu ve açık hacimsel alıcıdan oluşan hibrit bir alıcı
geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri alıcının performansını PS10 doymuş buhar alıcısının
performansıyla karşılaştırmışlar ve yeni konseptin birçok avantajını sıralamışlardır:
Özellikle Solar One santralinde de gözlenen, geçişler esnasında buharlaşma
düzeyindeki dalgalanmalardan kaynaklı termomekanik streslerin azaltılması önemli
bir avantaj olarak değerlendirilmiştir. Buck ve arkadaşları önerdikleri alıcının, güneş
hava ısıtma sistemleriyle kıyaslandığında yıllık net enerji üretimini % 27 oranında
artırabileceğini belirtmişlerdir [65].
Pritzkow, bulutlu zamanlarda hacimsel alıcının dinamik davranışını simüle etmiş,
geçiş dönemlerinde ve bulutlu havalarda alıcıyı koruyacak bir sönümlendirici
önermiştir [66].
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