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Abstract 

Bu raporda işletmenin tanıtımı yapılacak, 2015 yaz dönemi stajında gözlemlenen 

kanat yapım sürecinin anlatılıp özgül enerji tüketimi ve yıllık enerji tüketimi TEP 

cinsinden hesaplanacaktır.   



 

STAJ RAPORU BİLDİRİMİ 

 

Rapor içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek 

sunulduğunu, ayrıca staj rapor yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana 

ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.  
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GİRİŞ 

 

 

Rüzgar, güneş enerjisi ile oluşan atmosfer hareketlerinden kaynaklı bir enerji 

biçimidir. İnsanlar çok eski zamanlardan beri rüzgar enerjisini kullanmaktadırlar. MÖ 5000 

Yıllarında Nil Nehrinde gezinen yelkenli tekneler ve MÖ 500-900 yıllarında Babil’de 

kullanılan dikey eksenli yel değirmenleri ilk örnekler olarak verilebilir. Perslerden 

ortadoğuya yayılan yel değirmenleri eski uygarlıklarda tahılların öğütülmesi için sıkça 

kullanılırdı. MS 1000 yılları civarında kuzey Avrupa ülkelerine yaygınlaşan rüzgar gücü 

teknolojileri Hollanda gibi ülkelerde bataklıkların ve taşkın sularının kurutulması için 

kullanılmaktaydı[1].  

Sanayi devrimi ile enerji ihtiyacının hızla artması rüzgar enerjisini elektrik üretimi 

için bir seçenek haline getirmiştir. Ancak 1970lerde petrol fiyatlarının aşırı artışına kadar 

rüzgar türbinlerinin geliştirilmesine olan ilgi azdır. Bu dönemden sonra rüzgar türbinleri ve 

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) üzerine yapılan araştırmalar artmıştır[1]. Günümüzde 

kullanılan rüzgar türbinleri ve RESler bu araştırmaların ürünüdür. Modern rüzgar türbinleri 

temel, kule, nasel ve kanatlar olan dört ana kısımdan oluşur.  
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İŞLETMENİN TANITIMI VE ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

Enercon firması Aloys Wobben isimli mühendis tarafından 1984 yılında 

Almanya’da kurulmuştur. Küçük bir mühendis ekibi tarafından firmanın ilk rüzgar türbini 

olan E-15/16 (55 kW) da aynı yıl üretilmiştir. E harfinden sonra gelen sayılar rotor çapını 

ifade etmektedir. 1993 yılına kadar çaplar artmakla beraber hala dişli çarkları kullanan 

(gearbox) türbinler üretilmektedir. 1993 yılında ilk kez dişli çarklar kullanmayan E-40 (500 

kW) serisinin üretimine geçilmiştir. Bu teknoloji direct-drive olarak adlandırılır. Bu 

teknoloji az sayıdaki dönen parça ile sürtünme kayıplarının azalması sayesinde 

performansın artmasına ve güvenilirliğin artmasını sağlar. Direct-drive teknoloji ile 

mekanik stres, işletme ve bakım maliyetleri azalıp sistemin ömrü uzar. 1993 yılında aynı 

zamanda ilk kanat üretim tesisi (AERO) açılmıştır. 

Günümüzde üretilen Enercon Türbinleri firmanın yıllar içince edindiği tecrübeye 

dayanıyor. Yıllar içinde var olan bileşenlerin geliştirilmesiyle yeni nesil sistemler 

evrilmiştir ve müşterilere son teknoloji ürünler sağlanmaktadır. Teknolojik inovasyona bir 

örnek 2004 yılında tanıtılan yeni kanat geometrisidir. Bu kanatlar kârı önemli ölçüde 

artırmakta, ses kirliliğini ve rüzgar türbini üzerindeki yükleri azaltmaktadır.  

Enercon’un tüm türbinlerinde güncel bağlantı gereksinimlerine sahip bir şebeke 

bağlantı sistemi olduğundan bu türbinler herhangi bir tedarik veya dağıtım altyapısına 

kolayca entegre edilebilmektedir. Enercon’un sistemleri yalnızca reaktif güç yönetimi ve 

voltaj kontrolü gibi normal operasyon koşulları için değil aynı zamanda şebekedeki kısa 

devreler gibi kritik durumlar için de çözüm sağlamaktadır.  

Enercon 2015 itibari ile tüm dünyada Pazar payının %7.8’ine, Almanya’da 

ise %43.1’ine sahiptir. 30’un üzerinde ülkede kurulu olan 24,400 rüzgar enerjisi 

dönüştürücüsü (Wind Energy Converter – WEC) vardır. Enercon dünyadaki ileri gelen 

rüzgar türbini üreticileri arasındadır[2]. Enercon Türkiye’de %25.18’lik Pazar payıyla lider 

konumundadır. 31 Aralık 2014’te yapışan bir çalışmaya göre 642 rüzgar türbini ile 1 GW 

çizgisini geçmiştir[3].  
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Enercon’un Türkiye’deki kanat üretim tesisi Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş. 2002 

yılında İzmir’de Demirer Holding ile ortak girişimi olarak hayata geçirildi. Yeni kanat 

fabrikalarından birinin buraya kurulmasındaki amaç üretim ve ulaşım maliyetlerinin 

düşürülmesidir. Böylece kanatların hem Türkiye içinde rüzgar potansiyeli yüksek bölgelere 

yakın olan İzmir’den karayolu ile hem de Yunanistan, İspanya gibi ülkelere deniz yoluyla 

iletilmesi daha kolay ve ekonomik hale gelmiştir.  

 

 
 

Şekil 1 İzmir’deki kanat fabrikasının üstten görünümü 

 

 
 

Şekil 2 Kanat numaralarının açıklaması 

 

Enercon’un Türkiye’de kurulan RESlerindeki kule ve kanatlar yerli üretimdir. 

Kanatlar Gaziemir Ege Serbest Bölge’de üretilirken kuleler ise Torbalı’da üretilmektedir. 

E-82-2C 

Rotor Çapı Revizyon Karbon fiber kullanımı 
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Enercon’un aynı zamanda İzmir’de bir servis şirketi ve bir de kurulum şirketi vardır. Aero 

Rüzgar Endüstrisi A.Ş.nin organizasyon şeması Ek 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1 Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş.nin tarihçesi 

 

  
Tarih Aşama 

Aralık 2001 Tesisin inşasının başlaması 

Ağustos 2002 İlk E-40 kanatlarının üretimi 

Mart 2003 İlk E-40 ürünlerinin teslimi 

Ekim 2003 SUNJUT rüzgar çiftliğinde ilk Aero kanatlarının kullanılması 

Ekim 2004 E-40 üretimine ara verilmesi 

Ocak 2005 E-40 üretimine yeniden başlanması 

Mart 2005 E-48 kanatlarının üretimine başlanması 

Mayıs 2005 İlk E-48 kanatlarının teslimi 

Mayıs 2005 Kalite kontrol çalışmalarının başlaması 

Mayıs 2005 Yenilenebilir Enerji Kanunu TC tarafından onaylandı 

Eylül 2005 Fabrikanın 3. Holünün inşası 

Kasım 2005 ISO 9001:2000 belgesi yayınlandı 

Şubat 2006 3. holün inşasının bitmesi 

Ocak 2007 E-44 üretimine başlanması 

Haziran 2007 E-70 üretimine başlanması 

Temmuz 2007 İlk E-70 kanatlarının teslimi 

Ocak 2008 Fabrikanın 4. holünün inşası 

Nisan 2008 ISO 9001:2000 yenilendi 

Ağustos 2008 E-82 kanatlarının üretimine başlandı 

Ağustos 2008 4. holün inşasının bitmesi 

Ekim 2008 İlk E-70 kanatlarının teslimi 

Ağurtos 2015 E-70 kanatlarının üretimine son verilmesi 

Ağustos 2015 E-92 kanatlarının üretimine başlanması 
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Aero Rüzgar End. A.Ş. Gaziemir, Ege Serbest Bölge’de toplamda 30,000 

metrekarelik arazi içinde 10,000 metrekare kapalı alana sahiptir. İlk olarak E-40 

kanatlarının üretimine başlanan fabrikada 2015 yazı itibari ile fabrikada E-82-2, E-82-2C 

ve E-92 kanatlarının üretimi devam etmektedir. Fabrika toplam 4 holden oluşmaktadır. 

Bunlardan ilki montaj, ikincisi küçük parçalar, üçüncüsü ana kalıp ve dördüncüsü de bitiş 

anlamındaki finish bölümüdür.  

 

 

 

Şekil 3 Fabrikanın yerleşimi 
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İŞLETMEYE AİT ARAŞTIRMA OLANAKLARI 

 

 

Enercon’un Almanya Aurich’te 2014 yılında kurulmuş olan bir Araştırma-

Geliştirme merkezi vardır. Bu inovasyon merkezi bünyesinde 700 mühendis çalışmaktadır. 

Test merkezinde oldukça komplike test ekipmanları ve kanat teknolojisi, akustik, güç 

elektroniği, jeneratör teknolojisi ve türbin mühendisliği laboratuvarları bulunmaktadır.  

Ar-Ge merkezinde yapılan araştırmalar üç kategoriye ayrılabilir. Bunlardan ilki 

kanadın aerodinamik tasarımıdır. Burada Enercon’un kendi yazılımı kullanılarak kanat 

üzerindeki fiziksel yükler göz önüne alınarak tasarım yapılır. Bu yüklere kanadın ucunda 

çekme, ortasında bükülme, flanş kısmında ise burkulma şeklindedir. Yüklerin türü, 

büyüklüğü ve yönü yazılımla belirlenir.  

İkinci olarak malzeme tasarımı vardır. Malzeme tasarımı kumaşın seçimi ve 

kumaşın dokunması olarak ikiye ayrılabilir. Cam elyafı veya karbon elyafı kullanılacak 

bölgelerin seçimi ile kullanılacak kumaşlardaki liflerin dokunması yazılımdan elde edilen 

yüklerin yerine, şiddeti ve yönüne göre yapılır. Ayrıca yüklerin dağılımına göre köpük veya 

balsa ağacı kullanılacak bölgelere de karar verilir. Kanadın yapısında köpük veya balsa 

ağacı kullanmak eğilme dayanımını 3.5 kat artırırken ağırlığı sadece %3 artırır.  

Son olarak reçine seçimi vardır. Hacimsel çekmenin düşük olması, tahribatlı 

testlerde daha iyi sonuç vermesi ve emisyonun az olması dikkat edilen noktalardandır. 

Ayrıca Ar-Ge merkezinde ayrı bir yazılım, her yeni tasarlanan kanatta reçinenin infüzyon 

sırasında nereden verilmesi gerektiğini öngörmek için kullanılır. Ancak yazılımlar 

aerodinamik yapının ve yük dağılımının modellenmesi konusunda daha başarılıyken, 

infüzyon sırasında reçinenin dağılımının düzgün olması deneme yanılma yöntemine daha 

çok ihtiyaç duyulmaktadır.  

Tasarlanan ve prototip olarak kanatlar testlere tabi tutulur. Eğer delaminasyon 

sorunu varsa reçine seçimine odaklanılır. Eğer kanadın yüklere dayanmasında sorun varsa 

kumaşa odaklanılır.   
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Şekil 4 Eğme testine örnek 
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KANAT ÜRETİMİ 

 

 

Kanadın Parçaları 
 

Enercon’un İzmir fabrikasında 2015 ağustos ayı itibari ile E-82-2, E-82-2C ve E-92 

kanatları üretilmektedir. E-82-2 ve E-92 kanatlarının tip (uç) kısmı hariç tümü parçaları 

burada üretilirken, E-82-2C olarak adlandırılan karbon fiber kumaşlarla güçlendirilmiş 

kanatlar, Portekiz’den gelen parçaların burada birleştirilmesiyle üretilmektedir. Kanatların 

tip kısımları Almanya’dan gelmektedir. Bu kanatların çapları 41 m ve 46 m’dir.  

Bir rüzgar türbini kanadının kısımları Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5 Rüzgar türbini kanadının kısımları 

 

1. Sırtlık flanş 

2. Sırtlık tip 

3. Omurga 

4. Balans kutusu 

5. Tip kısmı 
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6. Kanat koruması 

7. Flanş kısmı 

8. Ön kep 

9. Arka kep 

10. V-profili 

Kanadı isimlendirmede basınç tarafı, emme tarafı terimleri de kullanılır. Basınç kısmında 

(genellikle daha düz olan taraf) rüzgarın hızı diğer taraftakine göre daha düşüktür. Emme 

kısmında etkili olan rüzgar hızı daha hızlıdır. Bu nedenle oluşan basınç farkından dolayı bir 

taraf basınç diğer taraf emme tarafı olarak adlandırılır[4].  

 

 

 

Şekil 6 Şekilde kanadın kesidi görülmektedir. Üst taraf emme tarafı, alt taraf ise basınç tarafıdır. 

 

Üretim 

 

Kanatların yapımında kullanılan ana malzemeler epoksi reçine ve cam kumaşıdır. 

Reçine bir matris görevi görmektedir, cam kumaşının lifleri ise takviye malzemesidir. Cam 

kumaşı dokunurken lifler farklı eksenlerde dizilerek kumaşın özelliği belirlenir. Farklı 

yönlerde birim alana düşen iplik ağırlığının farklı olduğu kumaşlar ortaya çıkar.  
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Şekil 7 Cam liflerinin dokunmasına örnek[5] 

 

Ara malzemeler olarak köpük veya balsa ağacı kullanılır. Bu malzemelerin 

kullanımı eğilme dayanımını 3.5 kat, rijitliği ise yaklaşık 7 kat artırır. Buna karşın ağırlık 

artışı yalnızca %3 düzeyindedir.[5] 

 

 

 

Şekil 8 Solda balsa ağacı ve köpüğün kanada serilmeden önceki hali, sağda ise balsanın kanat içindeki 

görünümü[5] 

 

Fabrikaya gelen cam kumaşları üçüncü holde kesilmektedir. Bu kumaşlar ve gerekli 

diğer tüm malzemeler ana kalıp (birinci hol) ve küçük parçalara (ikinci hol) götürülür. 

Kanadın parçaları ana kalıp ve küçük parçalar hollerinde üretilmektedir. Üretilen parçalar 
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ana kalıp holündeki taşlama kabininde taşlanır ve buradan montaj holüne geçer. Montaj 

holünde ana kalıp ve küçük parçalar hollerinden gelen parçalar birleştirilir. Buradan kanat 

finish holüne geçer. Burada zımparalanıp konuma için gerekli kimyasal katmanlar 

atıldıktan sonra boyanır. En son olarak balans işleminin de yapılmasından sonra finish’ten 

depolama alanına götürülür. Fabrikanın akış şeması Ek 2’de verilmiştir.   

Kanadın üretiminde kullanılan ana teknik vakum infüzyon yöntemidir. 

Almanya’dan gelen kalıpların içerisine kat kat cam kumaşı koyulur. Kanadın her parçasına 

ne kadar ve hangi çeşit kumaş koyulacağı Ar-Ge merkezinde belirlenmiştir. Gerektiği 

yerlere köpük veya balsa ağacı da konulur. Daha sonra üzerleri plastik folyo ile 

sızdırmayacak şekilde kapatılır ve belirli yerlerden reçine verilir. Vakum pompalarının 

sağladığı emiş gücü ile reçine parçaya düzgünce ve gerekli zamanda dağılır. Ana Kalıp ve 

küçük parçalar holünde kullanılan ana yöntem budur. Küçük parçalarda bazı parçaların elle 

laminasyonu da yapılmaktadır. Bu yöntemde açık kalıba yerleştirilen cam kumaşının 

üzerine reçine bir rulo yardımı ile sürülür ve iyice bastırarak kumaş katları arasında hava 

kabarcığı kalmadığından emin olunur. Hava kabarcığı kalması kanadın dayanıklılığını 

azaltır. Çatlamalar genelde katmanla arasında hava kabarcıklarının kaldığı yerden başlar. 

Bu nedenle vakum yöntemi ile üretilen kanatlar çekme, basınç ve burkulma testlerinde elle 

laminasyon olanlara göre daha başarılıdır[5]. 

 

 

Şekil 9 Elle laminasyon işleminin şematik gösterimi[5] 
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Şekil 10 Vakum infüzyon yönteminin şematik gösterimi[5] 

 

Aşağıda küçük parçalar bölümündeki sırtlık flanş parçasının vakum infüzyonu basamaklar 

halinde anlatılmıştır. 

1. Sırtlık flanş kalıbının temizlenmesi 

2. Kenarlara bant çekilmesi 

3. Kalıbın yağlanması 

4. Şeffaf jelkot sürülmesi 

 

 

 

Şekil 11 Rüzgar türbinin kanadı için kullanılan kalıp[5] 
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5. Sonradan güçlendirilecek yerlere (sırtlığın emme kabuğunun ve basınç kabuğunun 

birleşme noktalarının baş orta ve son kısımlarına) abrayz kumaşının serilmesi 

6. Vakum deliklerinin çevresine macun bant çekilmesi 

7. Vakum deliklerinin üzerine emme kumaşı ve diyafram koyulması 

8. Kumaş kesimi olmayacak taraflara iki sıra macun bant çekilmesi 

9. Siyah-mavi renk kodlu kumaşın kalıba serilmesi 

 

 

 

Şekil 12 Kalıba kumaş serilmesi[5] 

 

10. Sırtlığın emme kabuğunun ve basınç kabuğunun birleşme yerlerine yeşil kodlu ince 

şerit kumaş serilmesi 

11. Birleşme yüzeyine iki kat sarı kodlu kumaş serilmesi 

12. Birleşme yüzeyi altındaki bölgeye iki kat sarı kodlu kumaş serilmesi 

13. Açık kalacak kenarlara yeşil kodlu kumaş serilmesi 

14. Balsa ağacı plakalarının serilmesi 

15. Ağacın üzerine siyah mavi kodlu kumaşın serilmesi 

16. Birleşme yüzeyi altındaki köşeye köpük yerleştirilmesi 

17. Siyah mavi kodlu kumaşların fazlalıklarının kesilmesi 

18. Köpüğün üzerine yeşil kodlu kumaş koyulması ve kenardaki çift taraflı banta 

yapıştırılarak sabitlenmesi 
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19. Birleşme yüzeyine abrayz şerit yerleştirilmesi (abrayz sertleşmiş reçineden 

söküldüğünde pürüzlü yüzey bırakarak zımpara yapılması gereğini ortadan kaldıran 

özel bir kumaştır) 

20. Açık kalacak yüzeye abrayz yerleştirilmesi 

21. Tüm kalıp yüzeyinin abrayz şeritlerle uygun bir şekilde kaplanması 

22. Abrayzın üzerine ayırıcı folyo kaplanması 

23. Folyonun üzerine dağıtıcı tel kaplanması 

24. Dağıtıcı tel üzerine dikey ve yatay eksende delikli, sert plastik şerit koyulması 

25. Sert şerit üzerine kesikli spiral boru koyulması 

26. Spiralin üzerine dağıtıcı tel koyulması ve T uç için kesik açılması 

27. Birinci vakum folyosunun serilmesi ve T uç için kesik açılması 

28. T uç yerleştirilmesi 

29. Vakum pompalarının çalıştırılması 

30. İlk folyonun üzerine emme kumaşından yatay ve dikey olarak yerleştirilmesi 

31. İkinci vakum folyosunun serilmesi ve T uç için kesik açılması 

 

 

 

Şekil 13 İnfüzyondan önce vakumlanmış parça[5] 

 

32. Vakum pompasının göstergesinin kontrol edilmesi 

33. Reçine verilecek borunu T uca bağlanması 

34. İnfüzyonun başlatılması 
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Şekil 14 İnfüzyonbitip kanat sertleştikten sonra bir görüntü[5] 

 

İnfüzyon işlemi bittikten sonra parça elektrikli rezistanslar ile ısınan kalıbın içinde 

bekleyerek sertleşir. Kanadın ısınması 90°C’ye kadar çıkabilir ve bilgisayarlar tarafından 

kontrol edilmektedir. Sertleşmiş kanat daha sonra kalıp ile birlikte diğer kabuğun üzerine 

vinçler yardımıyla yerleştirilir. Simetrik parçalarda özel kimyasal yapıştırıcılarla iki kabuk 

birbirine yapıştırılır. Parçaların kalıptan çıkartılması ve taşınması için tavan vinçleri 

kullanılır. Bu vinçler 10 tona kadar ağırlık taşıyabilmektedir. 
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Şekil 15 Kalıbın sökülmesi 

 

  
 

Şekil 16 Birleştirilmiş iki kabuktan oluşan kanadın taşınması 
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ENERJİ HESAPLARI 

 

 

Yıllık Enerji Tüketiminin TEP Cinsinden Hesaplanması  

 

Ton eşdeğer petrol (TEP) dönüşümü bir işletmenin kullandığı farklı enerji çeşitlerini tek ve 

evrensel bir değere çevirerek enerji kullanımının denetlenmesi ve karşılaştırılmasında 

kolaylık sağlar. Elektrik enerjisi kWh birimi üzerinden fiyatlanırken doğalgaz için bu 

m3tür. Bu iki enerji biriminin kaç ton petrole eşdeğer olduğu bulunur ve böylece farklı 

enerji çeşitlerinin enerji içerikleri toplanmış olur. Fabrikanın doğalgaz tüketimi  Sm3 

cinsindendir. Buradaki S, ‘standart koşulları’ temsil eder. 1 Sm3 doğalgazın TEP 

dönüşümü için Çizelge 2 kullanılmıştır. 1 kWh enerjinin TEP dönüşümü ise 0.000086 ile 

çarpılarak elde edilmiştir[6]. 

 

Çizelge 2 Enerji dönüşüm tablosu[7] 
 

 1 MJ  1 kWh 1 TKE 1 TOE 1 Sm3 
Natural Gas 

1 Barrel 
crude oil 

1 MJ  1 0.278 0.0000341 0.0000236 0.0281 0.000176 

1 kWh 3.60 1 0.000123 0.000085 0.0927 0.000176 

1 TKE 29,300 8,140 1 0.69 825 5.18 

1 TOE 42,300 11,788 1.44 1 1,190 7.49 

1 Sm3 
Natural Gas 

40.00 9.87 0.00121 0.00084 1 0.00629 

1 Barrel 
crude oil 

5.650 1.569 0.193 0.134 159 1 

 

Fabrikanın yıllık elektrik ve doğalgaz kullanım değerleri ve TEP dönüşümleri Çizelge 3’te 

gösterilmiştir. Tüketim değerleri aylık olarak işletmeden temin edilmiştir. Yaz aylarında 

hem elektrik hem doğalgaz tüketimlerinin düştüğü gözlemlenmektedir. Bunun nedeni yaz 

aylarındaki düşük üretimdir. Ayrıca reçinenin sabitlenmesi için kalıplar ısıtılırken gerekli 

ısıya yazın daha az enerji harcayarak ulaşılabilmesidir. Kışın finish holü doğalgazla ısıtılıp 

boya ve jelkotun çabuk kuruması sağlanır.  
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Çizelge 3 Aylık elektrik enerjisi ve doğalgaz tüketimi ve bunların TEP dönüşümü 

 

  
Elektrik Tüketimi 

(kWh) 
TEP 

Doğal Gaz 

Tüketimi (Sm3) 
TEP 

Total 

TEP 

Ocak 338,250 29.08 55,217 46.38228 75.47 

Şubat 305,613 26.28 45,139 37.91676 64.19 

Mart 330,627 28.43 38,105 32.0082 60.44 

Nisan 320,397 27.55 25,091 21.07644 48.63 

Mayıs 291,621 25.07 14,609 12.27156 37.35 

Haziran 295,515 25.41 11,363 9.54492 34.95 

Temmuz 274,857 23.63 9,817 8.24628 31.88 

Ağustos 299,277 25.73 10,377 8.71668 34.45 

Eylül 301,818 25.95 12,238 10.27992 36.23 

Ekim 244,662 21.04 13,928 11.69952 32.74 

Kasım 309,441 26.61 29,838 25.06392 51.67 

Aralık 277,959 23.90 38,471 32.31564 56.22 

Toplam 3,590,037 308.69 304,193 255.5221 564.21 

 

Özgül Enerji Hesaplanması 

 

Özgül enerji hesabı için fabrikanın ürettiği ürünün kütlesi bilinmelidir. Buna göre bir ton 

ürün üretmek için gerekli TEP miktarı hesaplanır. Çizelge 4’te fabrikanın özgül enerji 

tüketimi görülmektedir. Yaz aylarında üretimin daha az olduğunu toplam kanat kütlesinin 

düşmesinden söyleyebiliriz. Üretimin az olduğu aylardaki enerji tüketiminin az olması 

olağandır. Özgül enerji tüketimi aynı ürünü üreten iki fabrikanın enerji verimliliği açısından 

karşılaştırılması için çok kullanışlıdır. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Çizelge 4 Özgül enerji tüketiminin aylara göre değişimi ve ortalaması 
 

 
Toplam Kanat 

Ağırlığı (ton) 
Toplam TEP 

Özgül Enerji 

Tüketimi 

(TEP/ton) 

Ocak 354.94 75.47 0.212617752 

Şubat 266.92 64.19 0.240501828 

Mart 291.83 60.44 0.207096614 

Nisan 285.96 48.63 0.170043444 

Mayıs 247.12 37.35 0.151126791 

Haziran 291,6 34,95 0.119871866 

Temmuz 262,22 31,88 0.121576264 

Ağustos 267,5 34,45 0.128784561 

Eylül 243,162 36,23 0.149001886 

Ekim 237,452 32,74 0.137866454 

Kasım 306,771 51,67 0.168435272 

Aralık 268,07 56,22 0.209705719 

    Ortalama 0.168 
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