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ÖZET
Güneú bacasÕ veya Güneú Kulesi yönteminde güneúten gelen ÕúÕnlar siyaha boyalÕ zemin ile bacanÕn
çevresindeki atmosferi zeminden baúlamak üzere ÕsÕtÕr. Zemin ve çevresinde ÕsÕnan hava özel borularla
toplanarak bacaya yönlendirilir. Bu çok sÕcak havanÕn dikey do÷rultuda sÕcaklÕk farkÕ nedeniyle oluúturdu÷u
akÕm baca içerisinde sanki bir rüzgar tüneli iúlevi görür. Bu hava akÕmÕ, içerisine düúey eksen üzerinde ve hava
akÕmÕna dik olarak yerleútirilmiú uygun boyutlarda ve sayÕdaki pervaneleri döndür. Bu pervanelerin her birinin
döndürdü÷ü eksen üzerindeki dinamo sistemi yardÕmÕyla oluúacak elektrik akÕmÕndan yararlanmak mümkündür.
Pervaneler, bacanÕn hemen zeminle buluútu÷u yerdeki yan pencerelere de yerleútirilerek yapÕlacak ölçümler
karúÕlaútÕrÕlarak bacanÕn elektrik üretimine katkÕsÕ analizlenebilir. Laboratuar úartlarÕnda güneú ÕúÕnlarÕ yerine
ÕsÕtÕcÕ ve püskürtücü makinelerinden elde edilecek de÷iúik sÕcaklÕktaki hava ile güneú bacasÕnÕn zemini ve
çevresini ÕsÕtmada kullanmak mümkündür. Gerekirse zeminden veya yanlardan açÕlacak a÷Õzlardan baca
içerisine hÕz kesmeden sÕcak hava püskürterek denemeler yapÕlacaktÕr. De÷iúik geometrili ve boyutlarda baca,
pervane, dinamo denenecektir. AraútÕrma, mikro veya mini ölçekli elektrik üretebilen bir sistem kurularak
sürdürülecektir. Güneydo÷u Anadolu ve DiyarbakÕr gibi yÕlÕn 240 günü açÕk ve güneúli geçen ve yazÕn sÕcaklÕ÷Õn
45-50oC yi buldu÷u bölgede, güneú enerjisinden elektrik üretmenin en ucuz ve çevre dostu olan bir yöntem
oldu÷u vurgulanacaktÕr. Daha sonra kÕrsal kesimlerde veya ulusal elektrik úebekesinin ulaúamadÕ÷Õ yerlerde
böyle bir üretim sisteminin büyü÷ü yapÕlÕp ulusal elektrik üretimine daimi katkÕda bulunulabilir. Süleyman
Demirel Üniversitesi’ nde halen do÷al ortamda kurulmuú olan güneú bacasÕndan elektrik üretilmektedir.
øspanya hükümeti ve Avusturalya hükümeti de çok büyük ölçekli güneú kulesiyle elektrik üretimi projelerini
desteklemektedir[4].
Anahtar kelimeler: Güneú enerjisi bacasÕ/kulesi ile elektrik üretimi, model çalÕúma

1.GøRøù
Yenilenebilir enerjilerden güneú enerjisi ile rüzgar
enerjisinin aynÕ anda ekonomiksel manada
potansiyel enerji olarak kullanÕlan ülkeler çok azdÕr.
Örne÷in, Hindistan, Körfez ülkeleri, USA gibi kÕyÕsÕ
uzun; hakim rüzgar hÕzlarÕ 5 m/sn nin üzerindeki bu
ülkelerde rüzgardan GW boyutlarÕnda elektrik
üretilebilmektedir.
Bulundu÷umuz
Güneydo÷u
Anadolu Bölgesinin birçok yerinde ve DiyarbakÕr’da
da oldu÷u gibi; metrekareye düúen güneú enerjisi
büyük ise, hakim rüzgar hÕzlarÕ da yÕl boyu ortalama
5 m/sn nin altÕnda ise, güneú enerjisinden önce
rüzgar üretir, sonrada üstün teknolojili rüzgar

türbinleri kullanarak istedi÷imiz kadar, elektrik
enerjisi üretebiliriz.Devlet Meteoroloji øúleri Genel
Müdürlü÷ü’nden temin edilen DiyarbakÕr’la ilgili
bilgiler ùekil.1 ve 2 de sÕrasÕyla güneúlenme süresi
ve güneú ÕúÕnlarÕ úiddeti grafiklerle sunulmuútur[1].
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ùekil.1 DiyarbakÕr ili için uzun yÕllar ortalama
güneúlenme sürelerinin saat birimi cinsinden aylara
da÷ÕlÕmÕ[1].

ùekil.2 DiyarbakÕr ili için aldÕ÷Õ güneú ÕúÕnlarÕ
úiddetinin aylara göre da÷ÕlÕmÕnÕn uzun yÕllar “66
yÕllÕk” ortalamasÕnÕn aylara da÷ÕlÕmÕ[1].

Bunun bir yolu güneú bacasÕ/kulesi yöntemini
kullanmaktÕr[2]. Bu yöntemde Güneú enerjisinden
yararlanmak için konik veya silindirik bir kule
zemini sürekli güneú enerjisiyle sÕcak tutulan bir
zemine kurulmakta ve sonra zemin sÕcaklÕ÷Õ ile kule
ucu sÕcaklÕk farkÕndan oluúan rüzgarÕn önüne uygun
úekilde rüzgar türbinleri yerleútirilmektedir. Böyle
bir yöntemle arazi úartlarÕnda ve ekonomik
boyutlarda sistem inúa etmeden önce laboratuar
úartlarÕnda çalÕúmanÕn uygun olaca÷Õ düúüncesiyle
model çalÕúmaya baúladÕk. Laboratuar úartlarÕnda
zemin de÷iúik yöntemlerle ÕsÕtÕlarak belirli
sÕcaklÕklarda tutulacaktÕr. BacanÕn en üst ucu ise
metal bir kÕsÕm eklenerek üzerinden helezon
úeklinde sarÕlÕ bakÕr borudan so÷uk su geçirilerek
so÷utulmasÕ sa÷lanacaktÕr.Yine laboratuarda ki
klimadan faydalanarak ortam sÕcaklÕ÷Õ da
de÷iútirilebilecektir.AyrÕca güneú bacasÕnÕn boyu
de÷iúik ölçülerde denenecektir:BacanÕn alt ve üst
çaplarÕnÕ ve boyunu de÷iútirmek ve bu boyutlarÕn
sistem verimlili÷ine etkileri
belirlenmeye
çalÕúÕlacaktÕr.Türbinler bacanÕn alt kÕsmÕndaki giriúe
yerleútirildi÷inde elde edilen güç ile bacanÕn en üst
noktasÕna çÕkÕúa yerleútirildi÷inde elde edilen güç
karúÕlaútÕrÕlacaktÕr.Bu tip deneme bacanÕn farklÕ
boyut ve geometrisi için denenecektir. Mikro ve
mini boyutlarda bir sistemler kurulacaktÕr.

Aúa÷Õda úekil.3 de DiyarbakÕr’a ait uzun dönem
güneú ÕúÕnÕm miktarlarÕ Mcal/m2gün cinsinden
verilmiútir.ùekilden anlaúÕldÕ÷Õ üzere yÕlÕn 56ayÕ çok
sÕcak geçmektedir.

ùekil.3 DiyarbakÕr’a ait güneú ÕúÕnÕmÕ miktarÕ
Mcal/m2 gün olarak[1].
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ùekil. 4. Güneú bacasÕnÕn zeminle birleúti÷i yerin bir
kaç metre yukarÕsÕndan çevresini saran transparan
örtü sistemi
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2.SøSTEM ELEMANLARI
a.Kolektörler
ToplayÕcÕ yüzey alanÕ için bir sÕnÕrlama yoktur.
Daha büyük alan daha çok güneú enerjisi toplar.
HavanÕn hareketinde, en az sürtünme kaybÕnÕn
olmasÕ için bacaya do÷ru hafifçe artan bir çatÕ
yüksekli÷i olmalÕdÕr. Böylece baca içinde15 m/sn
hÕzda hava akÕúÕ-rüzgâr oluúur Kaplama yüzeyleri
farklÕ olabilir; cam, plastik film, sÕrlÕ kolektör v.b. En
verimli olanÕ sÕrlÕ olandÕr. YÕllÕk güneú ÕúÕmasÕnÕn
yaklaúÕk70%’ini ÕsÕya çevirebilir. Di÷er kaplamalar
için bu oran ortalama 50%’dir. AyrÕca do÷ru bakÕm
programÕ ile birlikte iúletme ömrü 60 yÕl kadardÕr[3]

c. Baca
BacanÕn yüksekli÷i arttÕkça daha fazla enerji
üretilir.BacanÕn verimlili÷i sÕcaklÕk yükselmesine
ba÷lÕ de÷il, çevre hava sÕcaklÕ÷Õna ba÷lÕdÕr.Bu
nedenle verim baca yüksekli÷i ve çevre sÕcaklÕ÷Õ ile
do÷ru orantÕlÕdÕr.ùekil.8 de Vision Engineer e ait bir
bacanÕn artistik görünümü verilmiútir.

b.Türbinler
HavanÕn kazandÕ÷Õ ÕsÕl enerjiyi mekanik enerjiye
dönüútürmek için kullanÕlÕrlar.De÷iúik boyutlarda
mikro,
mini,
midi,
maksi
úeklinde
sÕnÕflandÕrÕlabilir.Birkaç yüz wattlÕk rüzgar türbinleri
oldu÷u gibi günümüzde 7 megawattlÕk güç üreten
çok büyük boyutlu türbinlerde vardÕr. ùekil5de güneú
bacasÕnda kullanÕlan türbinlere örnek bir model
ùekil.5 de görülmektedir.

ùekil. 6 øspanya Manzanares deki prototip güneú
bacasÕ[5]

Santralin en önemli kÕsmÕ bacadÕr.Baca termal bir
motor gibi çalÕúÕr.BasÕnç kaybÕ minimum olarak
tasarlandÕ÷Õndan
baca
bir
basÕnç
tüpüne
benzer.BacanÕn alt ve üst uçlarÕ arasÕndaki basÕnç
farkÕnÕ arttÕrmak için de÷iúik uygulamalar
yapÕlabilir.Örne÷in bacanÕn çÕkÕúÕndaki hava vakum
pompalarÕyla emdirilebilir.

3.GÜNEù BACASININ ÇALIùMA
PRENSøBø
ùekil.5 Baca giriúindeki türbin örne÷i[4]
Türbinler bacaya göre yatay, kolektöre ise dikey
konumda yerleútirilirler.Bunun amacÕ sÕcak havadan
maksimum enerjiyi elde etmektir.Türbin kanatlarÕ
bacanÕn tüm kesit alanÕnÕ kaplamalÕdÕr.Bunu
sa÷lamak için büyük bir türbin yada yeteri kadar
küçük türbinler yerleútirilir[6].

Transparan çatÕ kÕsa dalga güneú ÕúÕnlarÕnÕn içeri
alÕnmasÕnÕ uzun dalga boylu ÕúÕnlarÕn içerde
tutulmasÕnÕ sa÷lar. Ortaya çÕkan ÕsÕ ise örtünün
altÕndaki havayÕ ÕsÕtÕr. Baca tarafÕndan toplanan çevre
havasÕ güneú ÕúÕnÕmÕyla ÕsÕnarak yükselir ve türbinin
dönmesiyle elektrik üretimini sa÷lar.
Baca sistemin ÕsÕ makinesi gibi çalÕúÕr:IsÕ enerjisi
mekanik enerjiye oradan türbinde elektrik enerjisine
çevrilir.Baca verimi, sistem verimini belirleyen
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büyüklüktür. Baca malzemesi olarak betonarme
(ömür yaklaúÕk 100 yÕl) ve çelik gerdirme borular
kullanÕlmaktadÕr.Sonuç olarak imalat kolaydÕr ve
özel üretim gerektirmez.
Bacadaki dikey hava akÕm mekanik enerjiye
dönüútürülür.Havadaki hÕz de÷il, borudaki statik
basÕnç kullanÕlÕr.Hava akÕm do÷rultusu sabit
oldu÷undan izleme sistemine gerek yoktur.
Türbin yerleúimi
genellikle baca aya÷Õna
yapÕlmaktadÕr.Baúka yerleúim alternatifleri ; baca
ekseninde tek türbin, baca çevresinde da÷ÕtÕlmÕú altÕ
adet türbin ve toplayÕcÕ-baca geçiú bölgesine
da÷ÕtÕlmÕú çok sayÕda türbin olmaktadÕr.

gereksinimi yoktur.So÷utma suyu ihtiyacÕ yoktur ve
çok
kuru
iklim
bölgelerinde
çalÕúabilirler.Güvenlidir.Di÷er
santral
tiplerine
kÕyasla çok problem çÕkarmazlar.Güneú bacasÕnÕ inúa
etmek için gereken beton, cam ve çelik malzemeleri
bulmak kolaydÕr.Çevre dostudur ve kaynak kÕtlÕ÷Õ
yoktur.Üretim fazlasÕnÕ ulusal úebekeye aktararak
satÕn alma garantisi veren her devlete satÕlabilir.
Türkiye’de 2009 yÕlÕnda faiz oranlarÕnÕn %10 un
altÕna düúmesi nedeniyle güneú kulesi yöntemiyle
elektrik üretimi birim maliyetleri di÷er yöntemlerle
elde edilen elektrik üretim maliyetleri ile mukayese
edilebilir duruma gelmiútir[8].

a.Güneú BacasÕ Teknolojisi
Güneú bacalarÕ her biri 5-200 MW kapasiteli
büyük ölçekli güç santralleridir.100MW lÕk bir
santral, 2.300 kWh/m2 yatay güneú ÕúÕmasÕ
potansiyeli olan bölgede 750 GWh/yÕl elektrik
üretmektedir.Bu durumda cam çatÕnÕn birkaç
kilometre olmasÕ ve bacanÕn olabildi÷ince yüksek
olmasÕ gerekmektedir.Burada kullanÕlan türbinler
temel olarak çok basÕnç kademeli hidroelektrik
türbinlerini
andÕrmaktadÕr.Türbinlerin
iúletme
ömürleri, ani basÕnç ve hÕz de÷iúimlerine
gösterdikleri dayanÕma göre de÷iúmektedir.

ùekil. 7 Kolektörde ÕsÕl enerji depolama ve rüzgar
akÕm yönleri

b.Kolektörde IsÕl Enerji Depolama

d.Güneú BacasÕnÕn DezavantajlarÕ

Kolektörler sera etkisiyle sÕcak hava üretti÷inden,
gece elektrik üretiminin devamÕnÕ sa÷lamak için
çatÕnÕn altÕna su dolu dar tüpler yerleútirilir.Gündüz
ÕsÕnan su gece aldÕ÷Õ ÕsÕyÕ geri yayar.Bu tüpler
sadece bir kez doldurulur ve doldurulduktan sonra
kapalÕ tutulur.Tüplerdeki su hacmi tasarlanan güce
göre 5-20cm derinli÷i oluúturulacak úekilde
seçilir.Aúa÷Õdaki ùekil.9 da sistemin úematik kesiti
verilmiú olup, kolektörlerde ÕsÕ depolanmasÕ ve
oluúan rüzgar akÕú yönü görülmektedir.

YaklaúÕk olarak bir güneú bacasÕ bir gaz türbininin
birim elektrik üretim maliyeti gaz türbinin 5
mislidir.YapÕ olarak masif ve inúasÕnda çok fazla
mühendislik deneyimi gerekmektedir.

c.Güneú BacasÕnÕn AvantajlarÕ
Güneú bacasÕ santralleri çöllerde ve güneúçe
zengin
bölgelerde
elektrik
üretmeye
uygundur.Günde 24 saat elektrik üretirler.YakÕt
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4.SONUÇ
Güneú bacasÕ güç santralleri Afrika, Asya ve
Avustralya’da çok büyük enerji üretim kapasitesi
vaat etmektedir. Çünkü bu bölgelerde güneú
potansiyeli yüksektir. Bu ülkelerde ulusal iletiúim
úebekesinin olmadÕ÷Õ bölgelerde aúÕlarÕn saklanmasÕ
için so÷uk hava depolarÕnÕn kullanÕlabilmesi için
gerekli elektrik enerjisi karúÕlanabilmektedir. Güneú
bacasÕ güç santralleri güneú enerjili kayna÷ÕnÕn
kullanÕlmasÕyla fosil yakÕt kullanÕmÕnÕn azaltÕlmasÕ
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yönünde çevresel ve ekonomik açÕdan olumlu
katkÕlar sa÷lamasÕ beklenmektedir. Bir tez çalÕúmasÕ
olarak baúlatÕlan portatif güneú bacasÕ verileri
verimlilik analizleri teorik hesaplarla ve bu
boyutlardaki rüzgar santrali verimlili÷i ile
karúÕlaútÕrÕlabilir.
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