CAMLARDAN YAPILABøLECEK ENERJø TASARRUFUNUN HESAPLANMASI
Açıklama:
Camlardan yapÕlacak enerji tasarrufunun hesaplanmasÕyla ilgili bu bilgi, farklÕ cam
bileúimlerinin farklÕ olan ÕsÕ geçirgenlik katsayÕlarÕna (U-De÷erleri) göre enerji
tasarrufunun yaklaúÕk olarak tahmin edilmesi amacÕyla verilmiútir. Hesaplama
sonuçlarÕ akredite edilmemiútir. Bu bilgiyle amaçlanan, cam tedarik zincirinde görev
alan ve yalÕtÕm cam birimlerini kullanan ya da kullanacak kiúilere yardÕm etmektir.
1. AdÕm:
Enerji kaybÕnÕ karúÕlaútÕraca÷ÕnÕz cam türlerine ait U-De÷erlerini listeden bulunuz. Ude÷erlerinin birimleri “watt/m2.0C” (ya da 0K) olmalÕdÕr. (U1 ve U2)
2. AdÕm:
Enerji kaybÕnÕ hesaplayaca÷ÕnÕz toplam cam alanÕnÕ ölçerek bulunuz. Alan birimi “m2”
olmalÕdÕr. (A)
3. AdÕm:
Hesaplama yapmak istedi÷iniz evin ya da odanÕn iç sÕcaklÕ÷Õna karar veriniz. SÕcaklÕk
birimi “0C” dir. (Tiç)
4. AdÕm:
Hesaplama yapmak istedi÷iniz dÕú ortam (atmosfer) sÕcaklÕ÷ÕnÕ belirtiniz. SÕcaklÕk
birimi “0C” dir. (TdÕú)
5. AdÕm:
Enerji kaybÕnÕ hesaplayaca÷ÕnÕz zaman dilimini “saat” biriminde belirleyiniz. (t)
1 gün = 24 saat
1 hafta = 168 saat
1 ay (30 gün) = 720 saat
1 yÕl (365 gün) = 8.760 saat
6. AdÕm: Enerji kaybÕnÕn hesaplanmasÕ
Aúa÷Õdaki formülü kullanarak enerji kaybÕnÕ “kw-saat” biriminde hesaplayÕnÕz:
QkayÕp = (U1 – U2) . A . (Tiç – TdÕú) . t /1.000
7. AdÕm: Enerji kaybÕnÕn parasal de÷erinin hesaplanmasÕ
Enerji kaybÕnÕn parasal de÷erini hesaplamak istiyorsanÕz, enerjinin birim fiyatÕ (TL/kwsaat) ile enerji kayÕp miktarÕ çarpÕlÕr.
ÖRNEK:
U1
U2
A
Tiç
TdÕú

= 5,7 watt/ m2.0C (Tek cam)
= 1,6 watt/ m2.0C (4+16+4 IsÕ ve güneú kontrol kaplamalÕ cam)
= 20 m2
= 25 0C
= 5 0C

t
t

= 6 ay
= 6 x 720
= 4.320 saat

QkayÕp = (U1 – U2) . A . (Tiç – TdÕú) . t /1.000
QkayÕp = (5,7 – 1,6) . 20 . (25 – 5) . 4320 /1.000
= 7.084,8 kw-saat (6 ay için)
Bu enerji kayÕp miktarÕnÕn parasal de÷eri, do÷al gaz birim fiyatÕna göre, aúa÷Õdaki gibi
hesaplanÕr:
1 m3 do÷al gaz = 10,64 kw-saat enerji verir

Do÷al gaz birim fiyatÕ: 1,0103 TL/m3 (2017)

Do÷al gaz birim enerji fiyatÕ: (1,0103 TL/m3)/(10,64 kw-saat/m3) = 0,095 TL/kw-saat
Enerji kaybÕnÕn parasal de÷eri

= (7084,8 kw-saat) x (0,095 TL/kw-saat)
= 673,06 TL (6 ay için)

