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CEO’dan mesaj
İklim değiﬂiklikleri, günümüzde insanoğlunun karﬂısındaki en önemli ve en çok özen
isteyen tehdittir. Küresel ısınma sorununu mümkün olduğunca hafifletmek için
ekonomik geliﬂme ile enerji tüketimini birbirinden ayrıﬂtırmalı ve bu ayrıﬂtırmanın
tüm dünya çapında gerçekleﬂtiğinden emin olmalıyız.
Ancak, iki önemli eğilim bu ayrıﬂtırmayı giderek zor hale getiriyor: Demografik
değiﬂim ve hızla artan ﬂehirleﬂme; enerji maliyetlerinin hızla artmasına, su dahil tüm
doğal kaynaklarda kıtlığa, mevcut altyapıları fazlasıyla zorlanmıﬂ ﬂehirlere ve sayısız
soruna neden oluyor.
Açıkçası, 21. yüzyılın ortalarına geldiğimizde çoğunluğu büyük ﬂehirlerde olmak üzere
9 milyarlık bir nüfusu barındıran dünyamızda, nasıl enerji üreteceğimizi ve kullanacağımızı yeniden düﬂünmekten baﬂka ﬂansımız yok. Bunu yaparken de ﬂu soruları
cevaplamamız gerekecek: Gelecekte artan küresel enerji talebini nasıl karﬂılayacağız?
İklimle ve çevreyle dost, güvenilir ve ekonomik bir şekilde nasıl enerji sağlayacağız?

Peter Löscher
Siemens AG
CEO ve Yönetim Kurulu
Başkanı

Geçen 160 yıl boyunca, Siemens buna benzer zor sorulara cevap aradı. Farklı çaplarda
olsalar da, günümüzün sorunları da aynı ﬂekilde, yani teknolojik yeniliklerle cevaplanabilir. Enerji verimliliğinin sağlanması ve iklim değiﬂikliğine sebep olan karbon
emisyonlarının azaltılması önümüzde duran tehditlerle baﬂa çıkmamızda büyük rol
oynayacak. Bu broﬂürde belirtildiği gibi, gereken yenilikçi teknolojilerin çoğu bugün
Siemens’te hali hazırda bulunmaktadır.
Örneğin, rüzgar ve güneş enerjisi de dahil olmak üzere, yenilenebilir enerji alanında
lideriz. Ayrıca; Alman enerji şirketi E.ON Energie ve Siemens’in ortaklığıyla kurulan ve
dünyanın en büyük, en verimli gaz türbini olan Almanya’daki Irsching Enerji Santrali,
2009’da tam kapasite ile işlemeye başladığında, Irsching’deki 530 MW kombine
çevrim enerji santrali % 60 verimlilik oranına sahip olacak. Bu da kendi alanındaki
tüm santrallerden en az 40.000 ton, yani yılda 20.000 km giden 9.500 adet arabanın
emisyonuna eşit oranda, daha az CO2 emisyonu üretmesi anlamına gelecek. Kısacası,
Siemens şimdiden müşterilerinin karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyor ve bu
broşür de bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi sunuyor.
Siemens olarak, biz sadece müﬂterilerimizin karbon emisyonlarını azaltmalarına
yardım etmekle kalmıyoruz. Kendimiz için de ciddi oranda emisyon azaltımı hedefleri
belirliyoruz. Örneğin, 2011 yılından önce kendi gelirimize oranla CO2 emisyonlarımızı
(2006 rakamlarıyla karﬂılaﬂtırınca) % 20 azaltmak istiyoruz.
Çevre portföyümüz, sadece bugünün enerji ve büyüme konularına çözüm sunmuyor,
aynı zamanda üçlü bir kazanç da sağlıyor. Müﬂteriler enerji harcamalarını azaltarak
üretkenliklerini artırıp, iﬂlerini daha karlı hale getirebiliyor. Toplum, çevre bakımı ve
yaﬂam standartlarında geliﬂme sağlayarak kazanıyor. Siemens ise önemli pazarlarda
karlı bir büyümeye ulaﬂarak kazanıyor.
Bu broﬂür, iﬂlerimizin yaklaﬂık dörtte birini temsil eden çevre portföyümüzün genel
bir görünümünü sunuyor. Çevreyi korumaya kendini tümüyle adayan Siemens, iklim
değiﬂikliğinin yol açtığı sorunlara çözüm getirmek için her türlü çabayı harcamaya
devam edecektir.
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İklim değiﬂiklikleri insanlığın en
önemli sorunlarından biridir.
Küresel ısınmanın etkisinin azaltılması
ve ekonomik geliﬂme ile refahın
gelecekte de garanti altına alınması
için enerji; çevre ve iklim dostu bir
ﬂekilde üretilmeli ve kullanılmalıdır.
Teknolojik yenilikler enerji üretimi,
iletimi ve tüketiminde, verimliliğin
artırılmasında ve sera gazı emisyonunun azaltılmasında kilit rol oynar.
Sevindirici olan bu çözümlerin büyük
çoğunluğunun hali hazırda eriﬂilebilir
olmasıdır ve büyük oranda enerji tasarrufu sağlayarak, çoğunlukla kendi
maliyetlerini karﬂılarlar. Tek yapılması
gereken bu çözümlerin hayata geçirilmesidir.

Siemens çözümleri
Siemens, enerji verimliliğine sahip ürün
ve çözümlerinin yanı sıra, yenilenebilir
enerji ve çevre teknolojileriyle çevre

korumasına büyük katkı sağlamaktadır.
2002 ile 2007 yılları arasında Siemens’in
müﬂterilerine sunduğu ve bugün hala
kullanımda olan ürün ve çözümler, CO2
emisyonlarını yılda 114 milyon ton azaltmaktadır. Siemens ürünlerinin kullanımıyla tasarruf edilen CO2 emisyonlarının
hacmi Siemens’in kendi emisyonlarından
20 kat daha fazladır (bkz. sayfa 44).
Siemens, 2011 senesine kadar kendi CO2
emisyonlarını 2006 rakamlarıyla karﬂılaﬂtırıldığında kendi gelirine oranla % 20
azaltma hedefini koymuﬂ ve ayrıca,
dünyanın farklı yerlerindeki iklim koruma
inisiyatiflerine dahil olmuﬂtur. Siemens,
ABD İklim Eylem Ortaklığı’nın Clinton
İklim ‹nisiyatifi’nin ve aynı zamanda
Alman Endüstrileri Federasyonu’nun
(BDI) sponsorluğunu üstlendiği “İklim
Koruma için İﬂ Dünyası” inisiyatifinin
bir üyesidir.

Siemens ne sunar?
Dünyadaki hiçbir ﬂirket müﬂterilerine
bizim kadar geniﬂ yelpazede, ekonomik
ve çevre dostu teknolojiler sunamamaktadır. İﬂte sunduğumuz teknolojilerden
örnekler:
• Yüksek verimlilik, daha az yakıt
tüketilmesi ve çevreyi daha az kirleten
madde yayılması anlamına gelir.
Siemens kombine çevrim enerji santralleri yakında % 60’tan daha yüksek oranda verimlilik sağlayacaktır. Kombine ısı
ve güçte toplam verimlilik faktörü
% 90’ın üzerine ulaﬂabilir. Tesislerin
ihtiyaçlarına göre uyarlanmış modernizasyon projeleri, bu eski tesislerin
tamamen yenilenmesini sağlayabilir.
• Performansları 5700 MW'a kadar çıkan
6400'den fazla Siemens rüzgar türbini,
emisyonları 8 milyon ton azaltmaktadır.

5
Özet

• Siemens’in Yüksek Gerilim DC (HVDC)
iletim teknolojisi sayesinde elektrik
minimum kayıpla 2000 kilometre
mesafeye kadar iletmektedir.
• Frekans dönüﬂtürücülerin yanı sıra
değiﬂken hızlı sürücüler sayesinde de
pompa ve fanların elektrik tüketimi
% 60'a kadar azaltılmaktadır.
• Konvansiyonel uygulamalarla
karﬂılaﬂtırıldığında, Siemens’in Corex
teknolojisi sayesinde, demir üretiminden doğan CO2 ve sülfürdioksit emisyonları sırasıyla % 30 ve % 97 oranında
azaltılmaktadır.
• Siemens, kağıt endüstrisi için sunduğu
özel atık su arıtma tesisleri aracılığıyla,
atık su nedeniyle oluﬂan çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlar. Sonuçta
üretilen biyogazlar enerji elde etmek
için kullanılır ve bu da tesislerin CO2
emisyonlarını düﬂürür.

• Hafif raylı sistem inşaatı ve fren enerjisi
yeniden kazanımı uygulamaları, Oslo
metrosu gibi metroların konvansiyonel
yöntemlere göre % 30 daha az enerji
tüketmesine izin vermektedir.
• Siemens binaların ısıtma, soğutma ve
havalandırma sistemlerini düzenleyerek, enerji verimliliklerini artırırken sera
gazı emisyonlarını azaltır. Siemens tüm
dünyada 6.500 binayı modernize etmiﬂ
ve buna bağlı olarak CO2 emisyonlarını
2,4 milyon ton azaltarak 1 milyar
Euro’dan fazla tasarruf sağlamıﬂtır.
• Siemens, müﬂterileri için aydınlatma
gibi konularda da enerji verimliliğine
sahip ve çevre dostu çözümler tasarlar.
LED’ler lambalardan % 80 daha az elektrik tüketir ve 50 kat daha uzun ömürlüdür. Günümüzün çamaﬂır makineleri
1993 tarihli modellere göre % 35 daha
az elektrik ve % 46 daha az su sarf
etmektedir.

Siemens, elektrik santralinden enerji iletimi ve dağıtımına, enerji uygulamalarından daha fazla enerji tasarrufu sağlayan
hizmetlere dek uzanan tüm değer zinciri
boyunca verim artıran ürünler, çözümler
ve çevre teknolojileri sunarak benzerlerinden tamamen ayrıﬂır. Bu noktada,
enerji yönetimi için en üst düzey IT
çözümleri de giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Siemens, sürdürülebilir teknolojiler
alanında büyümeyi özellikle hedefleri
arasına katmıﬂtır. Bu ﬂekilde ﬂirket
müﬂterilerinin hem ekonomik hem de
ekolojik ilkeler uyarınca hareket etmesine aracı olur. Bu nedenle Siemens,
tüm dünyada hayat kalitesini geliﬂtirmek
için kendi çevre portföyünü (ayrıca bkz.
sayfa 44 ve www.siemens.com.tr/cevreportfoyu) özellikle geniﬂletmeyi amaç
olarak belirlemiﬂtir.
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1. Eğilimler

İnsanoğlunun ilerlemesinin arkasındaki itici güç enerjidir. Buna bağlı olarak,
enerjinin ekonomik ve ulaşılabilir
olması, tüketicilerin enerjiyi çevre
bilinci ile tüketmeleri büyük önem
kazanır. Elektrik talebinin 2030 yılına
kadar çarpıcı oranlarda artacağı göz
önüne alındığında, birbiriyle çatıﬂıyor
gibi görünen bu hedeflerin olumlu bir
birliktelik içerisinde gerçeğe
dönüﬂtürülmesi acil bir görev niteliği
kazanmaktadır. Orta Doğu, Asya/Pasifik
Bölgesi ve Latin Amerika yüzdesel
olarak en büyük enerji talebi artıﬂını
gerçekleﬂtirecek bölgelerdir. Mutlak
rakamlarla hesaplandığında, Asya
ülkeleri, özellikle Çin ve Hindistan,
geleceğin en büyük enerji tüketicileri
olacaklardır.

Olası tüm çözümler
kullanılmalıdır
Günümüzde enerji temini büyük ölçüde
fosil yakıtlara dayanmaktadır. Siemens,
yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecekte daha büyük bir rol oynayacağını, ancak

fosil yakıtların da yakın gelecekte halen
hakim olacağını varsaymaktadır. Özellikle
kömürün, tüm dünyada vazgeçilmez
olmaya devam edeceği düﬂünülmektedir.
Bununla beraber, rota her geçen gün
doğalgaz ve yenilenebilir enerjiler tarafına dönecek ve enerji temininde özellikle
rüzgar enerjisinin payı artacaktır.
Küresel ekonomi her geçen gün büyümeye devam ederken, dünya nüfusu da
artmaya devam edecektir. Bu büyümeye
paralel olarak artan enerji talebini karﬂılamak için tüm enerji kaynakları daha
verimli bir biçimde kullanılmalıdır. Bu da;
güneﬂ, rüzgar, biyoyakıt ve jeotermal
enerjiler söz konusu olduğunda, enerji
üretim maliyetlerinin ayrı ayrı düﬂürülmesi ve sürekli değiﬂen eriﬂilebilirliğin
düzenli hale getirilmesi demektir. Fosil
yakıtlarıyla karﬂılaﬂtırıldığında, yenilenebilir enerji neredeyse hiç tükenmeyecek
bir kaynaktır ve emisyon üretmezler.

Birincil Enerji Tüketimi

(Milyar ton

YBBO1)
% 1,6 yıllık büyüme
Tek başına ene
11,6
% 11
%2
%6
% 21

% 35

YBBO
% 2,0 yıllık büyüm
4,4
% 17
% 22
%7
% 46

2005
% 25

2005
1) Yıllık Bileşik Büyüme Oranı.
Yuvarlamalar dolayısıyla yüzde değerleri
toplandığında % 100’ü aşabilir.

%3
%6

7
Eğilimler

Enerji Üretimi (milyar kwh)
35,000
Yenilenebilir Enerji
(su hariç)
2005’de 400 milyar kwh
(toplamın % 2’si)
Jeotermal

% 2,7 yıllık büyüme

Su
% 15
Nükleer
% 14

Güneş % 1
% 16

Rüzgar % 28

18,000
% 55 Biyoyakıt

Yenilenebilir Enerji (su hariç)
2030’da: 3.200 milyar kwh
(toplamın % 9’u)

Gaz
% 23

% 16

Diğer % 1
Güneş
Jeotermal

% 13
%6

Biyoyakıt
% 29

Yağ
%3

% 15
%7

Fosil
yakıtlar

% 20

% 40

Rüzgar
% 51

Kömür
% 36

% 67 % 62

2005

2030
Kaynak: Siemens

Bölgelere Göre Enerji İhtiyacının Gelişimi

eş değer petrol)

(milyar kwh)

17,4

rji üretimi

% 12
%3
%7

% 2,7 yıllık büyüme

Yenilenebilir Enerji
Su
Nükleer

27,000
me

7,2

% 22

Gaz

Batı Avrupa

%8

Doğu Avrupa / BDT

% 46

Asya

% 25

Kuzey ve Güney Amerika

%8

%7
% 16

18,000
% 32

Petrol

% 43

2030

% 13

% 14

%9

% 23
%3

35,000

% 17
% 10

% 44

% 33
% 25

Kömür

% 33
%7

2030

Kaynak: International Energy Agency, Siemens

2005

% 27
%7

%8

2015

2030

Afrika / Orta Doğu

Kaynak: Siemens
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2. Verimli enerji üretimi,
iletimi ve dağıtımı

Küresel enerji talebi çevreye zarar vermeden
nasıl karşılanabilir?

Enerji talebindeki ciddi artıﬂ, bu artıﬂın
temini ve çevre üzerindeki etkileri
ancak enerji tasarrufu sağlayarak ve
çevreyi korumak için teknoloji
geliﬂtirmeye devam ederek, baﬂka bir
deyiﬂle, daha verimli teknolojiler
geliﬂtirerek karﬂılanabilir. Enerji sistemlerinin verimliliğini ileriye taﬂımak,
gelecekteki enerji ve çevre sorunlarının
çözümü için en önemli etmen olacaktır.
Ek olarak, geliﬂmekte olan ve yeni
endüstrileﬂen ülkeler, artan enerji
taleplerini çevre dostu bir ﬂekilde
karﬂılayabilme konusunda yardıma
ihtiyaç duymaktadırlar. Enerji temini
altyapısında en modern teknolojileri
kullanmak enerji kaynaklarının,
özellikle fosil yakıtların daha verimli
kullanılmasını sağlayacaktır. Böylece
iklime daha az zarar verilecek ve
kaynaklar tüketilmemiﬂ olacaktır.

Siemens çözümleri
Siemens, çözüm partnerleri ile birlikte,
müﬂterilerine modern enerji santrali
teknolojisinin bütün portföyünü tek
elden sunabilen dünyadaki tek tedarikçi
firmadır. Bu yelpaze, konvansiyonel
termal enerji santrallerinden, yüksek
teknolojili entegre kömür gazlaştırma
kombine çevrim santrallerine, rüzgar
santrallerinden hidroelektrik santrallerine, merkezi ve dağıtılmış elektrik üretimi
için yakıt hücrelerine kadar uzanır.
Siemens, aynı zamanda, güneﬂ-termal
enerji santralleri için buhar türbinleri
alanında dünya çapında pazar lideridir.
Siemens’in Enerji Sektörü, petrol, gaz
ve diğer endüstri sektörlerindeki müﬂterilerin endüstriyel uygulamaları için
geniﬂ bir yelpazede ürünler, çözümler ve
hizmetler sunar. Bunlara ek olarak,
Siemens portföyü verimli enerji iletimi
ve dağıtımına yönelik ürünler de içerir.
Bu ürünler sayesinde elde edilen enerji
gereksiz kayıplar olmaksızın iletilebilir ve
dağıtılabilir.

Fosil enerji üretiminde
daha fazla verimlilik
Fosil enerji kaynakları bugün küresel
enerji arzının en büyük kısmını oluﬂturuyor. Bu durum, önümüzdeki birkaç yıl
boyunca, en azından 21. yüzyılın ortalarına dek devam edecek.

Kombine çevrim
enerji santralleri
Kombine çevrim enerji santralleri, çevre
ve iklimler için en yüksek korumayı sunan
konvansiyonel enerji santralleridir. En iyi
kombine çevrim enerji santralleri, 1992
gibi erken bir tarihte dahi % 52 verimlilik
oranını yakalamıﬂtı. Almanya’daki MainzWiesbaden Santrali 2002’de o zaman için
bir dünya rekoru olan % 58’in üstünde
verimliliğe ulaﬂmıﬂtı. Yüksek verimlilik ve
düﬂük karbonlu bir yakıt olan doğalgazın
kullanımı sayesinde CO2 emisyonları kwh
cinsinden sadece 345 gram civarındaydı.
Gaz ateﬂlemeli kombine çevrim enerji
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santrallerinin verimliliğini daha da
artırmak için, buhar/su çevrimi optimize
edilmelidir ve gazın yanma ısısı daha da
artırılmalıdır. Bu da yeni kristalize yapılar
ve yeni materyaller gerektirecektir. Ayrıca, materyalleri aﬂınmadan ve yüksek ısıdan korumak için geliﬂmiﬂ bir kaplama
kullanılmalıdır. Bu materyaller bir kez
geliﬂtirilince, doğalgaz yakıtı kullanılan
kombine çevrim enerji santralleri, 2020
yılına kadar % 63’den fazla verimlilik
oranına ulaﬂabileceklerdir.
Alman enerji ﬂirketi E. ON Energie ve
Siemens, verimlilik ve ekonomi için yeni
standartlar ortaya koyacak bir enerji santralini Bavyera bölgesindeki Irsching’e kurmaktadır. Siemens, ilk adım olarak, yeni tip
bir gaz türbin sistemi inﬂa etmektedir. 340
MW’lık bu tesisler dünyanın en büyük,
en güçlü gaz türbini olacaklardır. Bu türbin
sistemi, tam planlandığı gibi 2007 yılının
Aralık ayında ilk kez çalıﬂmaya baﬂlamıﬂ ve
yaklaﬂık 18 ay sürmesi öngörülen deneme
evresine girmiﬂtir. Test aﬂamasından sonra,
gaz türbin sistemi geniﬂletilip, % 60’ın

Verimliliğin gelişimi: Dünya pazarı seviyesinde
fosil yakıt ateşlemeli enerji santrali tipleri
Katı kömür ateşlemeli
buhar enerji santrali

Kombine çevrim enerji
santrali, H sınıfı

% 47

>% 60

IGCC *
CO2 tutmalı ve tutmasız

>% 43

Referans STTP > 600 MW

Irsching 4 santrali 530 MW

IGCC >400 MW CO2 , tutma ile

Verimlilik

Verimlilik

Verimlilik

CO2
emisyonları
1992:
% 42
Temel
2007:
% 47
–% 11
2020 hedef: > % 50
> –% 16

CO2
emisyonları
1992:
% 52
Temel
2009:
> % 60
–% 13
2020 hedef: > % 63
> –% 16

CO2
emisyonları
1992:
% 42
Temel
2007:
% 47
–% 11
2020 hedef: > % 50
> –% 16
IGCC with CCS > % 43
> –% 90

Düşük emisyonlu ekonomik enerji karışımları elde etmek için yeni teknolojiler esastır.
*Entegre gazlaştırma kombine çevrim

Kaynak: Siemens
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üzerinde verimlilik sunan, yaklaﬂık 530
MW’lık yüksek verimlilikli bir kombine
çevrim enerji santraline dönüﬂtürülecektir.
Bu verimlilik artıﬂı günümüzün enerji
santrali teknolojisinde çok büyük bir
sıçrama olacaktır.
Var olan kombine çevrim enerji santralleri
ile kıyaslandığında, verimliliği iki puan
artırmak günümüzün son teknoloji enerji
santrali teknolojilerine göre 40.000 ton
daha az CO2 üretilmesi anlamına gelir.
Bu da her biri 20.000 kilometre (12.400
mil) giden 9.500 orta büyüklükte otomobilin yıllık emisyonundan kurtulmasına denk
gelir.

Baﬂka bir deyiﬂle, kombine çevrim yöntemi
kullanılır. Günümüzün gaz türbini teknolojisi, entegre kömür gazlaﬂtırma ile birleﬂince % 47’nin üzerinde verimlilik sağlar.

CO2 tutuculuğuna sahip fosil
yakıtlı enerji santralleri
Düﬂük CO2’li enerji santralleri çeﬂitli
teknolojik yaklaﬂımlarla elde edilebilirler:
Mevcut ve yeni enerji santrallerinde, özel
baca gazı yıkama ile, yeni enerji santrallerinde ise fosil yakıtını saf oksijenle
yakarak. Böylece, prensipte, baca gazı
sadece su ve CO2 içerecektir.
Entegre gazlaﬂtırma kombine çevrim
santrallerinde (IGCC) mevcut teknolojilerle
Dünyadaki en büyük ve en
güçlü gaz türbini,
SGT5-8000H. Irsching’deki
test evresinden sonra,
Bavyera’daki Ingolstadt
yakınlarında, sistem geniﬂletilip % 60’ın üzerinde verimlilik sunan yaklaﬂık 530 MW’lık
yüksek verimli bir kombine
çevrim enerji santraline
dönüﬂtürülecektir.

oranda artırılmıﬂtır. Toplam enerji dengesi
açısından bu, aynı miktar enerjiyi elde
etmek için her sene 40.000 ton daha az
kömür yakılması gerektiği anlamına gelir.
Böylelikle, CO2 emisyonunda 100.000 tonluk azalma sağlanır.

Kömür ateşlemeli enerji
santralleri
Kömür ateﬂlemeli enerji santralleri 1900
yılında % 7’lik bir verimlilik oranına
sahipti. Günümüzün modern kömür
ateﬂlemeli enerji santralleri ise % 47’ye
varan verimliliğe ulaﬂmıﬂlardır. Bu da
kW/saat baﬂına 270 gram kömür tükettikleri ve 700 gram CO2 yaydıkları anlamına
gelir.
Verimlilikteki yeni geliﬂmeler, buhar
parametrelerini yani basınç ve ısıyı artırmaya ve buhar su çevriminde kayıpları
azaltmaya dayanan iki değiﬂkene
bağlıdır. 2020’ye kadar verimliliğin
% 50’yi geçmesi beklenmektedir.

Bilişim teknolojisi enerji
santrallerini daha
verimli kılıyor
Entegre gazlaﬂtırma kombine
çevrim enerji santralleri
Kombine çevrim sürecinin özel avantajları
dolayısıyla, bu teknoloji gelecekte sadece
doğalgaz için değil ama aynı zamanda
kömür gibi tüm dünyada bolca bulunabilen
yakıtlar, biyoyakıt ve rafineri artıkları için
de kullanılacaktır. En büyük baﬂarıyı ise
entegre gazlaﬂtırma sistemlerine sahip
kombine çevrim enerji santralleri vaad
etmektedir. Avrupa’da bu konsept, Hollanda Buggenum’da kömür kullanılarak,
İspanya-Puerto-Llano’da ise kömür ve
rafineri artığı petrolden oluﬂan karıﬂık bir
yakıt kullanılarak çoktan uygulanmaya
baﬂlanmıﬂtır.
Öncelikle, yakıt gazlaﬂtırılır. Sonra elde
edilen ve temelde karbonmonoksit ile
hidrojenin bir karıﬂımı olan sentetik gaz
arıtılır ve yakılmamıﬂ ısı geri kazanım buhar
jeneratörüyle bir gaz türbininde kullanılır.

CO2 yakılmadan önce göreceli olarak basit
bir ﬂekilde tutulabilir (ayrıca bkz. Sayfa 41).

Alman enerji santrallerinin
yenilenmesi
Azaltılan emisyonlar, yüksek verimlilik ve
daha düﬂük yatırım maliyetleri sayesinde,
doğalgaz ateﬂlemeli kombine çevrim
enerji santralleri, özellikle Almanya’daki
enerji santrallerinin yenilenmesinde
önemli bir rol oynayacaktır. Sadece
Almanya’da, toplam 40.000 MW’lık üretimi
olan enerji santrallerinin 2020’ye kadar
değiﬂtirilmeleri gerekecektir, çünkü o tarihe kadar bu santraller 40 yıllık hizmet
ömürlerini tamamlamıﬂ olacaklardır.
Mevcut santralleri güncellemek aynı
zamanda verimliliği artırmak ve santrallerin çevresel etkilerini azaltmak için de
pek çok fırsat sunmaktadır. Almanya’daki
Farge enerji santralinde, çeﬂitli güncellemeler sayesinde, verimlilik % 3’e varan

Fosil yakıt ateﬂlemeli enerji santralleri, yakılan yakıttan maksimum
enerjinin elde edilebilmesi için
termodinamik olarak en uygun
noktada iﬂletilmelidir ve gereksiz
baﬂlatma ve kapatma iﬂlemlerinden
kaçınılmalıdır.
Siemens’in bilişim teknolojisi çözümü
Enerji Yönetim Paketi (EMS - Energy
Management Suite) enerji santrali
iﬂleten teknik ekiplere bu anlamda
yardım etmektedir. EMS’ye dahil
edilmiﬂ termodinamik yazılım
modülü, yüksek verimlilik için
simülasyonla belirlenecek en uygun
iﬂletme parametrelerini sağlar.
Santral bileﬂenleri için ideal bakım
stratejisi ve teﬂhis sistemleri ile erken
uyarıların kullanımı da bir bütün
olarak santralin güvenilirliğini
artırmaktadır.
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Kombine ısı ve enerji
Enerji verimliliğinde, kombine ısı ve
enerji (KIE) önemli bir rol oynar. KIE
santralleri elektriği ve ısıyı aynı anda elde
ederek enerji verimliliğini önemli ölçüde
artırır ve yakıt tasarrufu sağlar. Bununla
beraber, KIE için ya bir bölgesel ısıtma
ﬂebekesinin varlığı ya da bir iﬂlem
buharının endüstriyel alıcısı gereklidir.
KIE sayesinde, Siemens tarafından
İsveç’in Göteburg ﬂehrinde inﬂa edilen
Rya bölgesel ısıtma enerji santrali % 92,5
oranında yakıt verimliliği sunmaktadır.
Bu da Göteburg’un ısı talebinin % 35’ini
ek olarak karﬂılarken, ﬂehrin yılda
600.000 tonluk CO2 emisyonunu azaltabileceği anlamına gelmektedir. Bir diğer
örnek ise, kimya ﬂirketi BASF’ın
Ludwigshafen Bölgesi’ndeki iﬂlem buharı
üreten kombine çevrim KIE enerji santralidir. Sonuçta elde edilen yakıt verimliliği
yaklaﬂık % 90’dır ve böylece yılda
500.000 tondan fazla CO2 tasarrufu
sağlanır.

Nükleer enerji santralleri
Siemens’in % 34 hissesine sahip olduğu
Alman-Fransız ortak ﬂirketi AREVA NP,
benzersiz güvenlik özelliklerine sahip
Avrupa Basınçlı Su Reaktörü (EPR) ile
bugüne kadar yapılmış en gelişmiş reaktörü üretmiştir. İlk EPR, Finlandiya’da
yapım aﬂamasında olup, ikincisinin
Fransa’da inﬂa edilmesi öngörülmektedir.
Daha önceki nükleer enerji santralleriyle
karﬂılaﬂtırıldığında, EPR pek çok yenilik
sunmaktadır. Verimlilik % 35’ten % 37’ye
yükselmiﬂ, enerji üretimi 1.600 MW'ı
aﬂmıﬂ ve iﬂletme ömrü 60 yıla çıkmıﬂtır.
AREVA NP’nin portföyündeki bir diğer
ürün de çeﬂitli Avrupalı ortaklarla geliﬂtirilen ve dünyadaki en iyi güvenlik standartlarına sahip SWR-1000 kaynar su
reaktörüdür. Siemens, nükleer enerji
santrali sektöründe (buhar türbini seti
dahil) konvansiyonel kısımdan ve iﬂletme
kontrol teknolojisinden sorumludur.

Yakıt hücreleri
Yüksek verimlilik elde etmenin bir diğer
yolu da yakıttaki kimyasal enerjinin elektrokimyasal süreç ile doğrudan yakıt
hücreleri kullanılarak enerji ve ısıya
dönüﬂtürülmesidir. Elektrik enerjisi ve ısı
elde etmek için hidrojen, doğalgaz ya da

Kömür kullanarak en verimli ve temiz enerji üretimi için
IGCC (entegre gazlaştırma kombine çevrim) teknolojisi

Konvansiyonel kömür ateﬂlemeli enerji santrallerinden farklı olarak IGCC santrallerinde CO2 tecridi
göreceli olarak basittir. Bu durum IGCC’lerin, potansiyel olarak en yenilikçi ve en ekonomik CO2’siz
kömür ateﬂlemeli enerji santrali çözümü olmalarını sağlar. CO2 mevcut petrol veya gaz alanlarına
akıtılarak atmosferden uzak tutulur.

kömür gazı, yakıt hücresindeki oksijen ve
havayla birleﬂtirilir. Bir yakıt hücresinin
karbonmonoksit ve sülfürdioksit emisyonları neredeyse sıfırdır ve ntrojenoksit
emisyonu da çok düﬂüktür. CO2 değeri
ise kullanılan yakıta bağlıdır ve yüksek
verimliliği sayesinde doğalgazda çok
düﬂükken, hidrojende sıfırdır. Siemens,
katı oksit yakıt hücrelerinde (SOFC) dünya
lideridir. SOFC santralleri, basit sistemlerde % 50 elektrik verimliliğine sahiptir ve
SOFC/gaz türbin hibrid sistemlerinde % 70
oranına varan elektrik verimliliğine ulaﬂırlar. Henüz satıﬂına baﬂlanmamıﬂ olan
SOFC-200, 125 kW'lık bir elektrik üretimine ve 100 kW'lık termal üretime sahiptir.

Petrol ve gaz endüstrisinde
enerji verimliliği
Petrol ve gaz değer zincirinde, enerjinin
ortalama % 90’ı, petrol ve gazın üretim
ve nakliyat süreçlerinde pompalanması
ile sıkıﬂtırılmasında, ayrıca yakıcı, buhar
üretici ve soğutucularla ısı transferi
sırasında proses endüstrisinde kullanılır.
Enerji verimliliği yaklaﬂık % 20’dir.

Bu iﬂlemlerin verimlili€i, s›k›ﬂt›rma ve
pompalama süreçlerinde mekanik
sürücüler yerine elektrik tahrik sistemleri
kullan›lan elektrik çözümleriyle yüzde
50’nin üzerine ç›kar›labilir. Elektrik bir
gaz türbini enerji santraliyle veya bir
kombine çevrim santraliyle üretilir.
Siemens; enerji üretimi, enerji dağıtımı,
elektrikli tahrik sistemleri ve kompresör
çözümlerini tek kaynaktan sunan tek
tedarikçidir. Siemens, partnerleri ile;
doğalgaz çıkarmak için deniz yatağı
kompresör çözümlerinin, elektrikli gaz
sıvılaﬂtırma sistemlerinin (E-LNG), ham
petrol iﬂlemek (EFPSO) için elektrikli
FPSO gemilerinin ve boru hattı çözümlerinin geliﬂtirilmesinde önemli rol oynar.
Endüstriyel buhar türbinleri alanında
pazar lideri olan Siemens, proses
endüstrisinde açığa çıkan eksotermik
enerjiyi değerlendirmek için, enerji üretimi ve gaz sıkıştırma konusunda mükemmel çözümler sunmaktadır.
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Siemens’in 25 rüzgar türbini Liverpool sahilinin
açıklarındaki Burbo deniz
tipi rüzgar parkında
kullanılmaktadır.
SWT-3.6-107 tipindeki
rüzgar enerjisi santrallerinin her biri 3,6 MW üretime sahiptir. Rüzgar parkı
80.000 haneye çevre
dostu elektrik sağlar ve
toplam 90 MW kapasiteye
sahiptir.

Yenilenebilir enerjinin
daha verimli kullanımı
Fosil ham maddelerinin ekonomik kullanımı ve verimli dönüﬂtürülmesine ilave
olarak, elektrik enerjisinin üretimi için
yenilenebilir enerji kaynakları giderek
daha fazla gündeme gelecektir. Son
birkaç yılda yenilenebilir enerji kaynakları, farkedilir biçimde önem kazanmıﬂ ve
2007’de sadece Almanya’da elektriğin
% 14’ü bu ﬂekilde elde edilmiﬂtir.
Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle
de kendilerine ait ham madde birikimi
olmayan ülkelerde fosil ham maddelere
bağımlılığı azaltarak enerji üretimini
koruma altına almaya yardımcı olur.
Yenilenebilir enerji, genelde yerel veya
bölgesel kaynaklardan sağlanır ki bu da
dünyanın her yerinde bulunur.
Yenilenebilir enerji geliﬂmekte olan ve
yeni kurulan ülkelerde, özellikle kırsal
alanın elektriklendirilmesinde önemli bir
rol oynayarak ekonomik geliﬂmeyi teﬂvik
eder.

Kullanımın optimize edilmesi
Güneﬂ, rüzgar, biyoyakıt ve jeotermal
enerji kaynaklarının kullanımı, sadece
verimliliği artırmakla kalmayıp, elektrik
üretimindeki maliyetleri de düﬂürür.

Güneﬂ ıﬂığının ve rüzgarın doğal sebeplerle düﬂük enerji yoğunluklarına sahip
olmalarının yanı sıra, yenilenebilir enerjilerin değiﬂken oranda arz sunmaları da
sorun teﬂkil edebilmektedir. Örneğin,
bir nükleer enerji santraliyle yıllık 8.000
saati bulan bir kapasite mümkünken ya
da bir kömür ateﬂlemeli santral tam
kapasite çalıﬂınca yılda 7.000 saat
iﬂletilebilirken, rüzgar enerjisi santralleri
yıllık olarak bölgeden bölgeye değiﬂen
ﬂekillerde 1.800 ile 3.300 saat gibi sürelerde iﬂletilebilirler. Bu nedenle,
yenilenebilir enerji santrali yönetiminde
mevsime ve günün hangi saati olduğuna
bağlı değiﬂiklikler önceden tahmin
edilmeli ve gözönünde bulundurulmalıdır. Her ne kadar bu değiﬂiklikler maksimum yüklerde artıﬂa sebep olsalar da,
ﬂebekelerin daha düﬂük ortalama
kapasite kullanımıyla da sonuçlanırlar.
Bununla beraber, iletim ve dağıtım
ﬂebekelerinde yenilikler, enerji karıﬂımında hem yenilenebilirleri hem de fosil
yakıtı ateﬂlemeli enerji santrallerini artan
biçimde verimli ve çekici kılar.

Rüzgar enerjisi
Rüzgar enerjisi, giderek yükselen bir iﬂ
sahasıdır. Bugün, Siemens ismini taﬂıyan
6.400’den fazla rüzgar türbini vardır.
Kapasiteleri 5.700 MW’a kadar ulaﬂan bu
türbinler yılda sekiz milyon tondan fazla

Mobil deniz tipi rüzgar
enerjisi santralleri
Siemens ve Norveçli enerji ﬂirketi
Hydro, mobil deniz tipi rüzgar
enerjisi santrallerinin geliﬂtirilmesinde iﬂbirliğine gitme kararı
vermiﬂlerdir. İlk mobil deniz tipi
rüzgar enerjisi santrali Norveç
kıyıları açıklarında çok yakında test
edilecektir. Mobil deniz tipi rüzgar
enerjisi santralleri pek çok avantaj
sağlamaktadır. Örneğin, suyun
derin olduğu kıyı bölgelerine yerleﬂtirilebilir ve böylece bölgede
bulunan daha sabit rüzgar durumlarından faydalanabilirler. Dahası,
açık denizde herhangi bir yerde
kullanılabilirler.
CO2 emisyonunu önlerler. Denizlerdeki
rüzgar parkı sektöründe, Siemens rüzgar
türbinlerinin inﬂası konusunda dünya
pazarının lideridir. Siemens, ayrıca
İskoçya’nın Whitelee bölgesinde bulunan
Avrupa’nın en büyük kara tipi rüzgar
parkının sorumluluğunu da üstlenmiﬂtir.
Rüzgar enerjisi üretim portföyündeki en
büyük türbin modeli, 3,6 MW oranında
değerlendirilmiﬂ kapasiteye ve 107
metrelik hareket eden bir rotor çapına
sahiptir. Patentli entegre kanat yöntemiyle imal edilen kesintisiz cam elyafı ile
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Siemens, İspanya’da
bulunan dört güneﬂtermal enerji santrali
için dört buhar türbini
hazırlamaktadır.
Bu enerji santralleri
hizmete girdiğinde,
Avrupa’da türlerinin
en büyük örneklerini
oluﬂturacak ve termal
tuz rezervleri sayesinde, yaz aylarında
günde 24 saat
çalıﬂabileceklerdir.

Güneş enerjisi çözümü - İtalyan tipi
2007’de Siemens, bir futbol sahasının bir buçuk katı büyüklüğündeki, İtalya’nın
en büyük bağlantılı güneﬂ enerjisi santralini iﬂletime açtı. Bu santralin 5.500
güneﬂ modülü, her yıl değerlendirilmiﬂ kapasitesi 180 WP/modül olan toplam
1,4 GW/saat elektrik enerjisi üretmektedir. Güney İtalya’da Calabria bölgesinde
yaklaﬂık 350 hane bu iklim dostu enerji üretim yönteminden faydalanmaktadır.

Güneş enerjisi çözümü - İspanyol tipi
Rüzgar enerjisinin yanı sıra, İspanya güneﬂ-termal santrallerinin geliﬂimine de
öncülük etmektedir. Siemens, Endülüs’te bulunan Andasol 1 ve Andasol 2 güneﬂtermal enerji santralleri için SST-700 tipinde iki buhar türbini kurmuﬂtur. Bu
türbinler, planlandığı gibi 2008 ve 2009 yıllarında zemine bağlanmalarının ardından, Avrupa’da bu tipteki en büyük enerji santralleri olacak ve toplam 512.000
metrekare toplayıcı alan ile 50 MW enerji üreteceklerdir. Güneﬂ ıﬂığının daha az
olduğu veya hiç olmadığı zamanlarda dahi elektrik üretilebilmesini garanti altına
alabilmek için Endülüs’te ayrıca tuzdan oluﬂan termal rezervler de kurulmuﬂtur.
Bu rezervler buhar üretimi için enerjiyi emerek, enerji santralinin altı saat boyunca
iﬂlemeye devam edebilmesini garanti altına almaktadır. Bu tuz rezervleri enerji
santrallerini öngörülebilir elektrik jeneratörlerine dönüﬂtürürler.

yapılmıﬂ rotorun hareketli kısmının
kanatları, fırtına kuvvetinde rüzgarlara
dahi direnecek ﬂekilde tasarlanmıﬂtır.
Gelecek için planlanan rotor kanatları 60
metre uzunluğuna kadar çıkacak ve daha
da güçlü türbinleri çalıﬂtırabileceklerdir.
Günümüzde hizmette olan en verimli rüzgar türbinleri, 25 yıl önce kullanılan yel
değirmeni türbinlerinden 100 kat daha
fazla üretim yapabilmektedir. Siemens,

ABD’deki Iowa tesisleri gibi kendine ait
üretim tesislerini, yüksek bölgesel talepleri karﬂılayabilmek için inﬂa etmiﬂtir.

Güneş enerjisi
Fotovoltik, güneﬂ-termal ve Upwind
rüzgar enerji santralleri, güneﬂ enerjisinin elektrik enerjisine dönüﬂtürülebildiği
üç örneği gösterir. Fotovoltik enerji
santralleri doğrudan güneﬂ hücreleriyle

çalıﬂır. Güneﬂ-termal enerji santrallerinde, güneﬂ ıﬂığı çok yüksek derecelerde
ısınan bir emici tüpe odaklanır. Isı, sentetik termal yakıtı 400°C’ye kadar ısıtmak
için kullanılır, bu da enerji santrali
türbinlerini çalıﬂtırmak için bir ısı
değiﬂtiricisi aracılığıyla buhar üretir.
Bu santraller genellikle sadece yüksek
miktarda güneﬂ alan bölgelerde ekonomik olarak iﬂletilebilirler. Güneﬂten
yararlanmanın üçüncü yolu Upwind rüzgar santralidir. Bunlar yüksek bir kuleye
tırmanmasına izin verilen sıcak havayı
toplar ve yükseldikçe basınç seviyeli
rüzgar türbinlerini çalıﬂtırırlar.

Diğer yenilenebilir enerjiler
Biyoyakıt ve jeotermal enerji, yenilenebilir enerji türleri arasında yer alır çünkü
genellikle CO2 açısından nötr bir değer
taﬂır. Biyolojik materyallerin gelişimlerinde ihtiyaç duydukları karbon diyoksit
miktarı daha sonra yanarken serbest
kalan miktar kadardır. Rüzgar ve güneş
enerjisinin tersine, biyoyakıt ve jeotermal
enerji talep üzerine üretilebildikleri için
planlanmaları daha kolaydır. Siemens,
turbo makineleriyle bu doğal kaynaklardan yenilenebilir enerji üretmek için
gerekli temel bileﬂenleri sunmaktadır.

14
Verimli enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı

Uzak mesafelere düşük kayıpla
elektrik nasıl iletilir?

Enerji üretiminde ve
dağıtımında verimlilik
Güvenli ve verimli bir güç kaynağı, verimli
enerji üretiminden fazlası demektir. Elektriğin, enerji santralinden müﬂteriye iletimi günün her saati sorunsuzca iﬂlemelidir. Son yıllarda dünyanın çeﬂitli yerlerinde, en küçük hataların bile elektrik
kesintisine yol açtığı görülmüﬂtür. Bunların çoğu güç kaynağı ﬂebekelerindeki
zayıflıklardan kaynaklanmaktadır. Yükteki
değiﬂimlere hızla ve esnek bir biçimde
cevap verebilen sabit ﬂebekeler garanti
görülmemelidir. Yenilenebilir enerji tür-

Bir HVDC iletim bağlantısı,
turizm adası Mayorka’yı
tarihinde ilk kez İspanyol
anakarasındaki güç
kaynağı sistemine
bağlayacaktır. Mayıs
2011’den itibaren,
250 km uzunluğundaki
denizaltı kablosu bağlantısı, özellikle sıcak yaz aylarında, adaya Avrupa ﬂebekesinden elektrik
sağlayacaktır.

lerinin ve uluslararası enerji ticaretinin
artan varlığı, güç kaynağı ﬂebekelerinin
ﬂimdiden karﬂılaﬂtığı ve karﬂılaﬂacağı
değiﬂikliklerden sadece ikisidir. Bu
geliﬂmelerin ıﬂığında, enerji iletimi ve
dağıtımı konusunda geleceği görebilen,
yenilikçi kavramlar bugün her zamankinden daha önemlidir.

Elektrik otobanları - uzak
mesafelere yüksek yoğunlukta
enerji nakli
Yüksek Gerilim DC (HVDC) iletim teknolojisinin, minimum kayıpla uzak mesafelere iletim sağlayarak, üreticilerden
tüketicilere elektrik enerjisi nakli

konusunda uygulanabilir bir araç olduğu
sayısız projede ﬂimdiden ispatlanmıﬂtır.
Temelde, gerilim ne kadar yüksekse
kayıp da o kadar azdır. Teknoloji ve performans anlamında örnek proje niteliği
taﬂıyan projelerimizden biri de güneybatı
Çin’de bulunan ve Yunnan’dan Güney
Çin’deki Guangdong’a uzanan HVDC
“elektrik otobanı”dır. Bu uzun mesafe
HVDC iletimi bağlantısı 5.000 MW kapasiteye ve 800 kV iletim gerilimine ulaﬂacaktır. Bu, dünyadaki benzeri herhangi
bir bağlantının sahip olduğu en yüksek
iletim gerilimidir. 2010’un ortalarında
iﬂlemeye baﬂladığında, birden çok
hidroelektrik enerji santralinde üretilen
elektrik, bu 1.400 km uzunluğundaki
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doğrudan akım bağlantısıyla nakledilecektir. Hidroelektrik enerji üretimi
ekonomiktir, çevre dostudur ve CO2
yaymaz. Bu HVDC bağlantısı; konvansiyonel yerel enerji üretimi yollarıyla, yılda
30 megatondan fazla ortaya çıkacak
zararlı CO2 emisyonunu engellemeye
yardım edecektir.

Sabit şebeke bağlantıları
HVDC teknolojisi, yeni geliﬂtirilmiﬂ HVDC
PLUS sistemiyle, deniz tipi rüzgar parkları
ve büyük güneﬂ enerjisi santralleri gibi
iklim dostu, yeniden üretilebilir enerji
kaynaklarınca üretilmiﬂ elektrik ﬂebekelerine, sabit ve düﬂük kayıplı bir bağlantı
sağlamak konusunda da önemli bir rol
oynamaktadır.
Büyük önem taﬂıyan bu güç kaynağı
teknolojisi, petrol ve gaz platformlarının
denizaltı kabloları aracılığıyla kıyıdaki
kaynak ﬂebekelerinden elektrik sağlamalarını da mümkün kılar. Bu sayede,
denizdeki küçük enerji santrallerinin CO2
ve nitrojenoksit emisyonları önlenebilir.

Avrupa’da HVDC iletim
bağlantıları
Yüksek Gerilim DC teknolojisi Avrupa
ﬂebeke operatörleri tarafından da
artan oranlarda uygulanacaktır.
ﬁimdiden, Danimarka’nın Fünen ve
Seeland Adaları arasındaki Storebaelt
Geçidi’nde ve Hollanda ile Britanya
arasında denizaltı kablosuyla enerji
alıp vermekte kullanılmaktadır.
En son proje de İspanya anakarasıyla
Balear Adaları arasındaki bağlantı
projesidir. Mayıs 2011’den baﬂlayarak, 250 km ve 250 kV’luk
enerji kapasitesi 400 MW’a kadar
çıkan bir HVDC denizaltı kablosu,
turizm adası Mallorca’ya İspanya
anakarasından enerji sağlayacaktır.
Özellikle yüksek tatil sezonundaki
aﬂırı yüklenmeleri karﬂılayabilecek
ﬂekilde tasarlanan bu sistem, aynı
enerji yöresel olarak konvansiyonel
ﬂekillerde üretilseydi yayılacak olan
yıllık 1,2 megatondan fazla CO2
emisyonunu da engelleyecektir.

HVDC PLUS,
elektrik enerjisini
deniz tipi rüzgar
çiftliklerinden kıyıya
nakletmenin ve
anakaradaki
enerji kaynağı
ﬂebekelerinden
petrol sondajlama
donanımlarına enerji
sağlamanın düﬂük
maliyetli ve çevre
dostu bir aracıdır.
1000 MW kapasiteye
kadar çıkan
doğrudan akım
bağlantıları kurmak
için uygundur.
Günümüzde hala
klasik hat bağlantılı
dönüﬂtürücüler
kullanılmaktadır.
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Tüketicilere yakın
yüksek gerilim

Şebekelerin uyumlu hale
getirilmesi

Verimli ürün ve sistemler, özellikle
nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, enerji
dağıtımı konusunda büyük bir enerji
tasarrufu potansiyeline sahiptir. Buradaki
amaç yüksek gerilim kaynağını nihai
tüketicilere olabildiğince yaklaﬂtırmak,
düﬂük gerilimli dağıtım ﬂebekelerinin
kapsamını olabildiğince kısıtlamak ve
böylece kayıpları azaltmaktır. Az ses
çıkaran özel “fısıltı” transformatörlerinin
sessiz çalıﬂmaları sayesinde, nüfusun
yoğun olarak bulunduğu noktalara dahi
kurulabilmektedir. Transformatörlerin
artan verimliliği daha fazla enerji tasarrufunun da önünü açmaktadır. Gaz izoleli
hatlar (GIL) ile gaz izoleli şalt tesisleri
(GIS) çevreyle dost bir enerji nakletme
ve dağıtma yolu oluﬂturur. Kompakt
tasarımları sayesinde fazla yer de kaplamazlar.

Orta gerilim akım ﬂebekesi eﬂleﬂme
sistemi Siplink (Siemens PowerLink) farklı
dağıtım ﬂebekeleri arasında esnek ve
güvenilir bir bağlantı sağlar. Siplink,
enerjinin karﬂılıklı değiﬂimini sağlar.
Ayrıca, gerilim kalitesini ve güvenilirliğini
ﬂebekelerle elektrik eﬂleﬂmesi kurmadan
geliﬂtirir.
Siplink, eski teknolojiyle bağlanması
mümkün olmayan, Almanya’daki Ulm ve
Neu-Ulm gibi belediyelerin kaynak
ﬂebekelerini birbirine bağlamak için
kullanılmaktadır. Siplink gerilim kararlılığını her iki ﬂebekede de geliﬂtirir ve
ﬂebekeler arasında enerji değiﬂimine
olanak sağlar.
Limanlarda demirlenmiﬂ olarak duran
gemiler liman kaynak sisteminden Siplink
aracılığıyla yararlanabilirler. Normalde
gemideki enerji sistemleri enerji
ihtiyaçlarını geminin ağır petrol yakan
motorlarıyla karﬂılar. Siplink aracılığıyla,
60 Hz.’lik gemi üstü sistemi 50 Hz.’lik

liman ﬂebekesine bağlanabilir. Ortalama
bir konteyner gemisine liman sisteminden
elektrik sağlamak, günde 12,6 ton CO2
emisyonunu ve aynı zamanda ciddi miktarda kurum, gürültü ve ince tozu engeller.

Bilişim teknolojisi şebekeler
için vazgeçilmezdir
Yazılımlar, enerji iletim ve dağıtım
ﬂebekelerinin teknik ve ekonomik olarak
verimli iﬂletilmesinde ve kaynaklara
müdahalelerin önlenmesinde her
zamankinden de önemli bir rol oynamaktadır.
Klasik kontrol teknolojisinin dıﬂında,
varlık yönetimi, iﬂgücü yönetimi ve
durum takibi gibi diğer yazılım çözümleri
de mevcuttur. Bunlar iﬂlem ekipmanını ve
kullanımdaki durumunu kaydetmekte,
yönetmekte; uzun, orta ve kısa dönem
ekipman bakımı ve yenilenmesinde
kullanılmaktadır. İﬂlem ekipmanının
durumunun sürekli gözlenmesi bir çökme
olmadan olayın farkedilmesini sağlar ve
zarar gören ekipmandan kaynaklanacak
kayıpları azaltır. Merkezi olmayan enerji
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SmartGrids (Akıllı Enerji Ağları)
inisiyatifi, 12 Avrupa Birliği ülkesinden 25 önemli uzmanın buluﬂmasıyla 2004’te kurulmuﬂtur. Almanya
bu ekibe, biri Siemens Enerji
Sektörü’nden olmak üzere üç
uzmanla katılmıﬂtır. Bu inisiyatifin
üç farklı amacı vardır: Avrupa ﬂebekelerini 21. yüzyılın zorluklarına ve
fırsatlarına uygun hale getirmek,
toplumun beklentilerini karﬂılamak
ve serbest pazarı teﬂvik etmek.

Birleﬂik Arap Emirlikleri,
Abu Dabi’deki gaz izoleli
yüksek gerilim ﬂalt tesisi.

üretimi tesislerinin entegrasyonu
sayesinde, DEMS (Merkezi Olmayan
Enerji Yönetimi Sistemi) gibi enerji
yönetimi sistemleri, enerji akıﬂlarının
kontrolünde daha büyük rol oynayacaklardır. Enerji satın almanın, enerji tüketiminin ve gerilim kapasitesinin optimize
edilmesi ile ﬂebeke kayıplarının minimum
seviyeye indirilmesi için enerji akıﬂları
kontrol edilmelidir.

Geleceğe bakış
Gelecekte enerji iletim ve dağıtım
ﬂebekeleri enerji tedarik zincirinde daha
da önemli rol oynayacaklardır.
Günümüzün sabit ﬂebeke operasyonlarının, yeni gereksinmeleri karﬂılayabilmek
ve üreticiler ile tüketiciler arasındaki iletiﬂimi mümkün kılmak için daha esnek hale
gelmeleri gerekmektedir. Yenilenebilir
enerji kaynaklarından gelen dalgalanan
kaynakların ve süreklilik sağlayacak küçük
enerji santrallerinin ﬂebekeye entegre
edilmesi ﬂarttır. SpektrumPower CC ﬂebeke kontrol sistemi, ﬂimdiden çok sayıda

küçük, merkezi olmayan enerji santralini
sanal bir enerji santrali yaratmak üzere
birbirleriyle bağlantılı hale getirmektedir.
Talep yönetimi, ﬂebeke yüklerinin
kontrolünü sağlamak ve tüketim
davranıﬂlarını enerji arzıyla uyumlu hale
getirmek için gerekli teﬂvikleri oluﬂturmak
amacıyla kaçınılmaz hale gelecektir.
Avrupa SmartGrids teknoloji platformu
iﬂte bu amaca ulaﬂmaya çalıﬂmaktadır.
Aralık 2004’te bu inisiyatif, 21. yüzyılda
elektrik enerjisi kaynağı vizyonunu tasarlamak amacıyla kurulmuﬂtur. Dağıtılmıﬂ ve
yenilenebilir enerji üretimi dahil olmak
üzere, verimli ve daha güvenilir bir enerji
tedarik sistemi yaratma amacını gütmektedir. SmartGrids, Avrupa ﬂebekesi için
sadece teknik bir vizyon sunmakla kalmaz,
ayrıca elektrik enerjisiyle ticaretin artması
ve ilgili yasal düzenlemeleri de dikkate
alır.

Sanal enerji santralleri
konusunda işbirliği
RWE ve Siemens, sanal enerji
santrallerinin inﬂası ve iﬂletim
yönetimi için ortaklaﬂa iﬂ modelleri
ve teknik konseptler geliﬂtirmektedir. Merkezi olmayan üreticilerin
koordinasyonunun ekonomik
avantajlar sağlamanın yanı sıra
CO2 emisyonlarını azaltmada da
bir rol oynaması beklenmektedir.
2009’un ortalarında tamamlanması beklenen iki yıllık bir pilot
projede, blok ısıtma enerji santrali,
biyoyakıt santralleri ve rüzgar
enerjisi santralleri gibi merkezi
olmayan santraller merkezi bir
noktadan kontrol edilen sanal bir
enerji santrali yaratmak amacıyla
birbirlerine bağlanacaklardır.
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3. Verimli Enerji
Uygulamaları

Siemens, enerji tüketimi için hangi çevre dostu
ürünleri ve çözümleri önerir?

Endüstri için çözümler

Endüstriyel ve iﬂlevsel binalarda
verimli enerji dağıtımı

Endüstri, küresel sera gazı emisyonlarının % 34’üne sebep olur. Bu nedenle
de iklim korumasının yanı sıra, enerji ve
kaynak verimliliğinin sürekli geliﬂtirilmesi konusunda da özel bir sorumluluk taﬂır. Buna ek olarak, enerji ve ham
maddede yükselen fiyatlar ve yeni
yasal çerçeve koﬂulları kaynakların
verimli kullanımını giderek öncelikli bir
gereklilik haline getirmiﬂtir.

Siemens, Toplam Entegre Enerji (TIP Totally Integrated Power) konsepti
sayesinde, binalarda elektrik enerjisinin
dağıtımına yönelik, orta gerilim seviyesinden nihai tüketici seviyesine kadar
inen elektrik enerjisinin dağıtımı için
gerekli olan çözümleri tümüyle sağlar.
TIP birbiriyle uyumlu ürün ve sistemlerle
baﬂlar, enerji dağıtımı sistemlerini
endüstriyel otomasyon ve bina otomasyon sistemlerine bağlayarak; planlama,
inﬂa ve iﬂletme evrelerindeki tüm enerji
tasarrufu potansiyelini kullanır. Simaris’in
planlama yazılımı, tasarım planlama evresi gibi erken bir evrede, proje verilerini
uygun ölçek ve maliyetli yollarla hesaplamanın temeli olarak alır ve analiz eder.

Siemens çözümleri
Siemens tarafından geliﬂtirilen ve ﬂimdiden pek çok projede kullanılan teknolojiler, endüstriyel çözümlerde çevre koruma
ve karlılığın birbirine zıt kavramlar olmadığını, ama giderek birbirlerine belli ﬂartlarla bağlı hale geldiğini göstermektedir.

Siemens’in Enerji Yönetimi Sistemi, enerji
tüketimini optimize eder ve bu ﬂekilde
enerji maliyetlerini % 20’ye kadar düﬂürebilir.

Bu entegre sistem, enerji tüketimini
ﬂeffaflaﬂtırır ve enerjinin güvenilir ﬂekilde
dağıtımını garanti altına alır. Enerji Yönetimi Sistemi, çok iﬂlevli çevrimiçi bir cihaz
tarafından ölçülen enerji rakamlarını gösterir ve onları değerlendirir. Daha sonrasında ise sebep sonuç iliﬂkisi temelinde
maliyetleri kararlaﬂtıran bir süreç ve
otomatik enerji yönetimi devreye girer.
Yazılım, ayrıca, periyodik eğilimleri de
hesaplar; sınıra eriﬂilmeden bir uyarı verir
ve özelliklere göre, eğer gerekli görürse,
yüklenmeyi keser. Yapılabilecek tasarruf
düzeyi kolaylıkla hesaplanan tüketim
profiliyle belirlenir ve anlaﬂmada belirtilen
enerji sınırıyla uyumluluk takip edilir.
Enerji tedarikçileriyle satın alma görüﬂmeleri yaparken müﬂteriler veri analizlerinden yararlanırlar ve bu analizler ihtiyaçlarına uygun optimum enerji kaynağına
eriﬂmelerine ve maliyetleri daha da düﬂürmelerine yardımcı olur. Verimlilikteki
toplam geliﬂmeler CO2 emisyonlarını yaklaﬂık % 10 oranında azaltır. Bu da küresel
ölçekte yıllık olarak 400 ile 600 milyon ton
arası CO2 emisyonu azalmasına denktir.
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• Toplam Entegre Otomasyon (TIA-Totally Integrated
Automation) ve Toplam Entegre Enerji, verimli otomasyon ve enerji yönetiminin anahtarıdır. Siemens
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri bölümü, bu iki platform stratejisiyle otomasyon ve enerji dağıtımı pazarına
damgasını vurmaktadır. Verimlilik potansiyelini, çözümleri tek tek optimize ederek artırmak artık yeterli değildir.
Öncelikle iﬂletme süreçlerindeki enformasyon, iletiﬂim ve
otomasyon teknolojilerinin yatay ve dikey olarak kesintisiz entegrasyonunun sağlanması gereklidir.

• Siemens Endüstri Çözümleri Bölümü’nün “Yeﬂil
Çözümler”i sadece çevre dengesini optimize etmekle
kalmaz, ayrıca endüstriyel projelerdeki tüm süreci de
optimize eder. Bu yaklaﬂım sera gazlarının azaltılması
veya engellenmesi, atık ve tortuların önlenmesi ve
endüstriyel üretimde, üretimden arta kalan ısının daha
verimli kullanımı için yeni bir potansiyel açar.

• ﬁirketler ürünlerini ve üretim süreçlerini sanal olarak
Siemens’ten aldıkları yazılımlarla geliﬂtirebilir ve test
edebilirler. Olası üretim veya iﬂlev hataları, bileﬂenler
henüz imal edilmeden bilgisayar ortamında düzeltilebilir.
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Siemens, endüstriyel santrallerde elektrik tüketimini azaltmaya
yardım eder
Tahrik (sürücü) sistemlerinin müthiﬂ bir
enerji tasarrufu potansiyeli vardır. Tüm
dünyada, 20 milyon endüstriyel motor
endüstriyel elektriğin % 65’ini tüketir.
Enerji optimizasyonu bu durumda yıllık
360 milyon ton CO2 azaltılmasıyla
sonuçlanabilir. Bu da neredeyse Avustralya’nın CO2 emisyonuna eﬂittir.
Kyoto Anlaﬂması’ndaki yükümlülüklerini
yerine getirebilmek için, Avrupa Birliği
2010 yılına kadar (1990 ile karﬂılaﬂtırınca) 39 milyon ton CO2 tasarrufu sağlamayı hedefleyerek elektrik sürücü
teknolojisi için yönergeler hazırlamıﬂtır.
Sadece Avrupa Birliği’nde her gün yaklaﬂık 7 milyon Euro’luk gereksiz elektrik
sarfiyatı gerçekleﬂiyor. Çünkü sistemler
değişken hızlı sürücü sistemlerine sahip
değiller yada ihtiyaç duyulandan daha
büyük güçte kurulmaktadır. Yüksek
verimli (EFF1) motorların sistematik kullanımı halinde günde 1,3 milyon Euro
tasarruf sağlanabilir ve yılda 3 milyon ton
CO2 önlenebilir. Hatta retrofit yapılan
frekans dönüﬂtürücülerle yılda 15 milyon
ton’a varan CO2 emisyonunun önüne
geçilebilir. Özetle bu, fosil yakıt
ateﬂlemeli 19 enerji santrali bloğunun
veya her biri yılda 20.000 kilometre yol

Elektrik enerjisi
üretmenin en iyi
yolu: 2005'te
Siemens yüksek ısı
süperiletkenli ilk
jeneratörünü
devreye soktu.

yapan orta büyüklükte 4,5 milyon adet
arabanın emisyonuna denktir.
Siemens Sürücü Teknolojileri Bölümü’nün
geliştirdiği internet temelli SinaSave
yazılımı, motorların verimlilik sınıflarına
göre harcadıkları enerjinin karşılaştırmasını ve fan, pompa gibi uygulamalarda
değişken hız sürücüleri kullanılması durumunda elde edilebilecek enerji tasarrufu
potansiyelini ücretsiz hesaplar ve bir
yatırımın kendi maliyetini karşılamasının
ne kadar süreceğini belirtir. Program
mevcut işletmelerin modernizasyonuna
olduğu kadar yeni kurulacak işletmelerin
planlanmasına da uygundur. SinaSave,
hem sabit hem de sürücüden beslenen
değişken hızlı motor sistemlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Analiz
tek tek yük bazında yapılabildiği gibi tüm
yükler göz önüne alınarak da yapılabilmektedir.
Siemens’in enerji tasarrufu sağlayan
yüksek verimli motorları her türlü sürücü
konseptine uyar ve standart motorlarla
karşılaştırınca toplam kayıpları % 40 daha
azdır. Siemens’in yeni NEMA motorları
bakır döküm rotoru sayesinde daha
küçük hacimlerle maksimum verimlilik
sağlar ve toplam kayıpları azaltır. Motorlar Amerikan NEMA standartlarında yer
alan oldukça yüksek (Premium) verim
değerlerini dahi aşar. Geleneksel kontrol

tekniklerinin aksine, Siemens’in frekans
konvertörlerinin kullanıldığı tahrik sistemlerinde proseslerin talepleri tam
olarak karşılanır. Özellikle fan, pompa
ve kompresör gibi yüklerde frekans
konvertörleri ile kontrol, tasarruf seviyesini yüzde 60’a - ve bazı vakalarda yüzde
70’e - kadar çıkarır. Enerjideki yüksek
tasarruflar sayesinde, yüksek verimli
motorlara ve frekans konvertörlerine
yapılan yatırım genelde bir yıl içinde geri
dönüşüm sağlar.
Değiﬂken hızlı bir sürücü durdurulduğunda ortaya çıkan enerji yakalanırsa ve elektrik kaynağı ﬂebekelerine geri kazandırılırsa, tasarruf etkisi daha da artırılabilir.
Tren yolu teknolojisinden tanıdığımız
kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüﬂtürme teknolojisi de imalat teknolojisinde
ve proses endüstrisinde, örneğin vinçlerde, santrifüjlerde ve pompa sistemlerinde, aynı zamanda gemi tahrik sistemlerinde uygulanabilir. Uygulamaya bağlı
olarak, burada da % 3 ile % 10 arasında
enerji tasarrufu sağlanabilir.

Enerji kaybı olmayan
süperiletken kablolar,
elektrik motorlarında seramik
bakırın yerini alıyor
Seramik malzemelerden üretilerek azot
ile soğutulan süperiletkenler - 200°C
(80°K) sıcaklıkta elektriği dirençsiz iletir-
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santraline veya indirgemeden önce demir
cevherinin hazırlandığı sinterleme tesisine ihtiyaç olmaması demektir. COREX
demir cevherini doğrudan madenden gelen pelet formu ile kullanır. COREX
teknolojisi iki aﬂamalı indirgeme sürecidir. Kok gazlaﬂması, cevheri indirgeme
ve sıvılaﬂması tek bir süreçte birleﬂtirilir.
Oluşan, yaklaﬂık 7500 kj/m3 kalorifik
değere sahip gaz temizlemeden sonra,
ısı kazanımı, kombine çevrim santrali ile
elektrik veya direkt indirgenmiş demir
(Sünger Demir) üretiminde kullanılabilir.
COREX teknolojisi konvansiyonel
süreçlerle karﬂılaﬂtırıldığında, CO2 emisyonlarını % 30’a kadar ve sülfürdioksit
emisyonlarını da % 97’ye kadar düﬂürür.
Buna ek olarak, üretilen atık su yüksek
fırına göre dikkate değer miktarda az
amonyak, fenol ve sülfid içerir.

ler. Bunlar fazla alana da ihtiyaç duymazlar çünkü bir milimetre kare iletken kesidi
olan süperiletkenden yapılan teller 100
amperin üstünde akım iletebilirken, bakır
kablolarda bu 2 amperdir. Siemens,
enerji tasarrufu teknolojisinin daha fazla
geliﬂmesinde hayati bir rol oynamaktadır
ve diğer uygulamaların yanı sıra, elektrik
makinelerinin bobinleri için süperiletken
maddeden yapılan teller kullanır. Bu da
motorların ve jeneratörlerin verimliliğini
artırır.

Endüstri örnekleri
Aﬂağıdaki örnekler teorik tasarruf potansiyellerinin endüstri ﬂirketlerince pratikte
nasıl kullanılabileceğini gösterir. Buna ek
olarak, atık ısının geri kazanılmasının
enerji verimliliğini artırmakta önemli bir
rolü bulunur. Endüstride kullanılan enerjinin yaklaﬂık üçte biri ısıdır. Endüstriyel
atık ısısı pek çok süreçte elde edilir ve
çoğunlukla atmosfere salınır. İﬂlem ısısı
fazlası üretim iﬂlemi adımlarında artık
kullanılamaz olunca, üreticiler onu elektrik enerjisine dönüﬂtürmeyi düﬂünmelidirler.

Yüksek ısıda çalışan süperiletken (HTS)
teknolojisi ilk başta gemilerde elektrik
tahrik (propulsion) sistemlerinde kullanılıyordu. Siemens gemide elektrik
üretimi için başarılı testlerden sonra
kalıcı bir teste hazırlanan 4 MW’lık HTS
jeneratörü geliştirdi. Bir HTS pervane
motoru, konvansiyonel dizel sürücü
biriminin yerini tutması için tasarlanmış tümüyle elektrikli tahrik sisteminin
bir parçası olarak hali hazırda geliştirilmektedir. Yüksek ısıda çalışan süperiletkenler bir akım yoğunluğunu bakır
iletkenlere göre 100 kat daha yukarıya
taşıyabilirler ve daha az elektrik kaybı
doğururlar, bu da daha kompakt ve
daha verimli makineler yapılması
anlamına gelir. Aynı enerji miktarını
elde etmek için, böylece ağırlık %
50’ye kadar düşürülebilir ve verimlilik
yüzde 1,5’a kadar arttırılabilir. Sonuç
olarak, öncelikli enerji tasarrufu
sağlanır ve CO2 emisyonu engellenir.

Corex üretim süreci, Güney Afrika’daki bir çelik
fabrikasında demir imalatını çevre konusunda
büyük duyarlılıkla gerçekleﬂtirmektedir.

Demir üretiminde çevre dostu
Corex işlemi
Demir cevherinden çelik üretiminin geleneksel metodu yoğun enerji gerektiren
bir süreçtir. Bu süreçte kok kömürü, önce
pelet, toz ve parça demir cevheri ile
karıﬂtırılıp yüksek fırına şarj edilir.
Yaklaﬂık 2.000°C ısıda yanan kok, karbonmonoksit üretir. Fırında yukarıya doğru
yükselen karbonmonoksit demir
cevherindeki demir oksitten oksijeni
ayırır. Fırının içindeki yüksek sıcaklık
nedeniyle indirgenmiş demir cevheri sıvı
pik demire dönüşür. Klasik yüksek fırın
sürecinin büyük bir dezavantajı pahalı
kok kömürü ihtiyacıdır ve bir kok kömürü
santralinin iﬂletilmesi büyük yatırımlar
gerektirdiği gibi yüksek enerji maliyetlerine ve çevre kirliliğine sebep olur.
Yüksek fırın teknolojisi ile yürütülen
konvansiyonel süreçten farklı olarak,
Siemens’in COREX teknolojisi pik demiri
üretmek için standart tip kömürüne
ihtiyaç duyar. Bu da bir kok kömürü

Çin, geliﬂmiﬂ demir ve çelik teknolojileri
için giderek büyüyen bir test alanına
dönüﬂmektedir. ﬁanghay’da yılda 1,5
milyon ton pik demiri üreten dünyanın
en büyük COREX tesisi, Kasım 2007’de
iﬂletilmeye baﬂlanmıﬂtır. Ocak 2008’de,
Siemens Çin’deki Baosteel tarafından bir
baﬂka COREX tesisi sipariﬂi alarak ödüllendirilmiﬂtir.

Bakır madenciliğinde daha
yüksek enerji ve malzeme
verimliliği
Siemens Endüstri Çözümleri Bölümü,
ﬁili’deki Los Pelambres bakır madeniyle
ortaklaﬂa gerçekleﬂtirilen bir pilot
projenin parçası olarak madencilik
sektöründe değerli enerji ve kaynak
tasarrufu sağlayan önemli ölçüde yenilikçi bir çözüm geliﬂtirmiﬂtir. 2007’de
iﬂletilmeye baﬂlanan bu sistem, molibdeni, madeni ve kaya bileﬂenlerine ayıran
bir flotasyon hücresidir. Yeni geliﬂtirilen
çözümün kimi üstün özellikleri onu kendi
türünün konvansiyonel sistemlerinden
ayırır. Yeni geliştirilmiş olan çözüm, bu
gibi üstünlükleri ile, diğer konvansiyonel
çözümler arasından öne çıkmaktadır.
Mikroparçacıkların istisnai bir flotasyonuna, dört kat daha fazlaya çıkan yoğunluğa, bu mikroparçacıkların özel bir şekilde flotasyon işleminde, daha düﬂük gaz
gereksinimine ve daha düﬂük enerji tüketimine sahiptir. En önemli yeniliği ise;
pnömatik spreyleme denilen ilkeyi sütun
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yöntemiyle birleﬂtirmesidir. Nitrojen, gaz
baloncuklarıyla molibden parçacıkları
arasındaki bağlantı sıklığını ve aynı zamanda da bu baloncuklara parçacıkların
yapıﬂma yeteneğini geliﬂtirmek için,
hücreye eklenmeden önce cevher çamuruna eklenir. İﬂlem sonunda ortaya çıkan
karıﬂım daha sonra flotasyon hücresine
spreylenir. Sonuç olarak, santral toplamda sadece üç pompayla ve karıştırıcı olmadan iﬂletilebilir. Dolayısıyla yeni flotasyon hücresi konvansiyonel sonuçlarla
karﬂılaﬂtırınca % 70’e kadar daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Hücreyi iﬂletmek için
saatte 60 ile 100 arası metre küp nitrojen
gereklidir. Bu, ayrıca konvansiyonel sistemlerle iliﬂkilendirilen 1000 ile 1400
metre küp arasındaki saatlik tüketim
oranının önemli ölçüde altındadır.

Bir hizmet paketi olarak enerji
verimliliği ve iklim koruma
Üretim tesislerinde enerji verimliliğinin
geliﬂtirilmesi ayrıca bir optimum danıﬂmanlık konusudur. Bu nedenle Siemens,
ﬂirketlerin elektrik ve diğer enerji kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamaya
yardım etmek üzere “Enerji Optimizasyon
Hizmetleri” (EOS-Energy Optimization
Services) adı altında detaylı bir hizmet
programını da sunmaktadır. EOS, genelde, iﬂletme süreçlerinin enerji verimliliğinin değerlendirilmesi ile baﬂlar.
Sonrasında ise, sektöre özel kıyaslama
süreçleriyle geliﬂme potansiyelleri belirlenir. Enerji verimliliğine yönelik önlemleri belirlemek için, Siemens’in Endüstri
Çözümleri Bölümü’nden uzmanlar, tesisi
incelerler ve ilgili çalıﬂanlarla görüşmeler
yürütürler. Daha bu noktadayken gerçekleﬂtirme maliyetlerini tahmin etmek ve
beklenen geri ödeme süresini bulmak

mümkündür. İzleyen evrede teknik ve
ekonomik fizibiliteler dikkate alınarak
belirlenen enerji verimliliği önlemleri
müşteriye bildirilir.
Projeyi gerçekleﬂtirmek için teklifleri
aldıktan ve yatırımın geri dönüﬂünün
ve tasarruf potansiyelinin detaylı bir
hesabını çıkardıktan sonra, uzmanlar
önlemleri uygulamak için bir konsept
oluﬂtururlar. Bunu ise gerçekleﬂtirme ve
kontrol evresi izler. Siemens’in
en son EOS projesi, kuzey İngiltere’deki
Mondi paketlemeye ait bir kağıt fabrikası
için gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon
programının ilk iki evresinden sonra
Siemens uzmanları, sera gazı emisyonunda önemli bir azalma ile birlikte yıllık
enerji maliyetlerinin dörtte birine varan
oranlarda tasarruf sağlamanın mümkün
olabileceğini öngörmüﬂlerdir.

Ulaşım
Ulaﬂım talebinin önümüzdeki 20 yılda
artması beklenmektedir. Bu geliﬂme,
ﬂehirleﬂme ve demografik değiﬂim
eğilimleri tarafından yönlendirilmektedir. İklim değiﬂimi ise ulaşımın
çevreye uyumluluğunu daha sıkı
kontrol etmeyi gerektirilmiştir.

Velaro: Dünyanın
en hızlı seri üretilmiş
çok birimli treni
olan Velaro, çevre
dostu özellikleriyle
dikkat çeker.
Tamamlanan
hafif raylı sistem
inﬂaatı:
Oslo Metrosu.
Ruhrpilot:
Kontrol teknolojisi
ve telematikler, tren
ve yol trafiğinin
optimize edilmiﬂ
kullanımını sağlar.

Ulaﬂım, günümüzde ﬂehirlerin
rekabetinde kilit bir faktördür.

yollarındaki trafik, akıllı kontrollerden
geçirilmelidir.

Ne yapılması gerektiği aslında çok açıktır. Mevcut altyapının daha verimli kullanılabilmesi ve iklim üzerinde daha az
etki yapması için; kara, tren ve hava-

Taﬂımacılık sektörü ﬂimdiden nihai
enerji tüketiminin % 25 ile % 30’undan
sorumludur.
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Siemens çözümleri
Siemens, “tam ulaﬂım” yaklaﬂımıyla, insan
ve yük taﬂımanın ekonomik, güvenli ve
çevreye uyumlu yollarını geliﬂtirmek için,
farklı nakil sistemlerini rasyonel biçimde
birbirleriyle bağlantılandıran verimli
taﬂınabilirlik çözümleri yaratır.
Özellikle nüfusun yoğun olduğu merkezler
arasında kullanılan yüksek hızlı yolcu trenleri ve yük taﬂımaya yönelik yüksek performanslı lokomotifler, mobilite konusunda
verimli ve karbon açısından tutumlu
örneklerdir. Örneğin yüksek hızlı Velaro
treni, dünyanın en hızlı, seri üretim, çok
birimli trenidir. % 50 yolcu kapasitesiyle
çalıﬂtığında,100 km’de kiﬂi baﬂına sadece
iki litre benzin tüketir. Köln ve Frankfurt
am Main arasındaki Alman hattında, tren
saatte 300 km hızla gider ve bir uçağa
göre % 75 daha az CO2 yayar. Velaro treni,
ﬁubat 2008’den beri Madrid-Barselona
hattında çalıﬂtırılmaktadır ve 630 km’lik
yolu 2 saat 38 dakikada alarak uçakla
seyahate önemli bir alternatif sunmaktadır.
Avrupa’daki çeﬂitli tren yolu sistemlerinde
kullanılabilen Eurosprinter tipinde bir
Siemens çoklu sistem lokomotifi, % 2,5’e
kadar çıkan rampa oranlarında 700 ton
ağırlığında bir treni çekebilir. Bu da
Avusturya’dan İtalya’ya giden Alpine
transit yolunda Eurosprinter’ın 28 TIR’lık
bir taﬂıma kapasitesine ulaﬂabileceğini

gösterir. Bu iki nakliyat tipinin CO2 emisyonlarının karﬂılaﬂtırılması, tren yolunun
avantajının altını çizer. Avusturya
Innsbruck’tan İtalya Verona’ya uzanan 270
km’lik yolda, tren yaklaﬂık 3.400 kg CO2
salarken, aynı yoldaki TIR’lar, daha yüksek
ince toz emisyonu oranlarını hiç saymasak
bile, çevreyi 9.260 kg CO2 ile kirletirler.
Siemens, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, ulaﬂım konusunda, özellikle trenle
ulaﬂım alanında benzersiz verimlilikte
taﬂıtlar ve otomasyon çözümleri sunarken,
karayolu taﬂımacılığı ve lojistiği için de
akıllı yönetim sistemleri sağlar.
Siemens’in sunduğu metro araçları,
kullanılan hafif raylı sistem teknikleri
sayesinde çevreyle dost özellikler sunar.
Eski araçlardan % 30 daha az enerji
tüketen Oslo Metro’sundaki araçlar buna
iyi bir örnek teﬂkil etmektedir. Yüksek
hidroenerji payına sahip Norveç enerji
karıﬂımı sayesinde, Oslo Metrosu km baﬂına araç ağırlığının her bir tonu için sadece
iki gram CO2 emisyonuna sebep olur ve
böylece iklimi korumaya önemli bir katkıda bulunur. Ayrıca, aracın hafif tasarımı
sayesinde, ray sistemi daha az gerilim
ortaya çıkarır ve toplam yaﬂam döngüsü
maliyetleri gözle görülür ölçüde azalır.
Bunun yanı sıra Siemens, enerji besleme
sistemleri de sağlar ve böylece bir trenin
fren enerjisi, yol kenarındaki istasyon

2030 yılına gelindiğinde dünyadaki
arabaların sayısı 2000 yılındaki 700
milyondan, 1,3 milyona çıkacaktır.
Kilometre baﬂına ton ile ölçülen yük
taﬂıma 2000 yılındaki 15 milyondan
2030’da 30 milyona çıkacaktır. Nüfus
yoğunluğu olan bölgelerde ve bu
bölgeler arasında ulaşım talebindeki
sabit artıﬂın etkisi günümüzde devasa
bir hal almıﬂtır. 2010’a gelindiğinde
Batı Avrupa’da trafik sıkıﬂıklığının
oranı % 188 artmıﬂ olacaktır.
Avrupa’da kara yolu trafik tıkanıklığının ekonomik maliyetinin yaklaﬂık
100 milyar Euro olduğu, ABD’de de
yıllık 78 milyar dolar olduğu tahmin
edilmektedir.

depolama birimine ya da bir enerji jeneratörü aracılığıyla hızlanma için ikinci bir
araç tarafından kullanılabilen doğrudan
güç kaynağı sistemine yüklenir. Siemens
ayrıca, frenleme sırasında üretilen enerjiyi
saklayan ve ardından gelen hızlanma
sırasında serbest bırakan veya kompartımanları kablosuz olarak birbirine bağlayan
mobil enerji depolama birimleri sunar.
Bu üç enerji tasarrufu sistemini kullanarak
% 25’e varan sürücü enerjisi tasarrufu
mümkündür. Dünyadaki tüm yerel taﬂıma
ﬂebekelerinin bu sistemlerin bir kombinasyonuna sahip olmaları halinde, CO2
emisyonları tüm dünyada 11,6 milyon ton
azaltılabilir.
Enerji tüketimi, sefer tarifeleri belirlenirken entegre planlama ve simülasyon
süreci kullanılarak da azaltılabilir. Eğer
trenlerin ardıﬂıklığı optimize edilebilirse,
daha az trene ihtiyaç duyulur. Üstelik
tarifelerdeki düzenlemenin tek faydası bu
değildir. Frenleme sırasında güç kaynağına geri yüklenen elektrik enerjisi, tasarlanan sefer tarifeleriyle daha verimli kullanılabilir, böylece fren yapan trenlerin
enerjisi aynı anda yola çıkan trenler
sayesinde yeniden kullanılabilir. Ekstra
enerji tasarrufları da sefer tarifelerindeki
seyahat süresi rezervlerinin hatlara ayrı
ayrı yayılmasıyla elde edilebilir. Bu ﬂekilde,
bu hatlardaki maksimum hız azaltılabilir.
Viyana U-Bahn metrosundaki hızlı ulaﬂım
sistemi testlerinde, % 5’e varan enerji
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tasarrufu elde edilebildiği onaylanmıﬂtır.
Siemens ayrıca, tren taﬂıtları için tümüyle
yeni bir vitessiz sürüşlü tekerlek ve
aksların doğrudan kalıcı manyetik motorlarla sürüldükleri Syntegra motor bujisiyle
de pratik denemeler yürütmektedir.
Syntegra, konvansiyonel motor bujileriyle
karﬂılaﬂtırıldığında % 30 daha hafiftir,
daha yüksek sürücü verimliliğine sahiptir
ve enerji tüketimini % 20 oranında düﬂürebilir.
Bununla beraber, enerji verimliliğini
artırmanın tek yolu tren araçları değildir.
Kara yolu ulaﬂımında da, trafik ıﬂıklarında
LED teknolojisini kullanmak gibi olasılıklar
vardır. Bir kavﬂakta yer alan ve konvansiyonel elektrik lambaları yerleﬂtirilmiﬂ
30 sinyal ıﬂığı bulunan ortalama bir
sistem, yaklaﬂık 2 kW’lık enerji tüketimine
sahiptir. Yaklaﬂık 100.000 kavﬂağın bulunduğu Almanya’da bu 196 MW’lık, yani
küçük bir enerji santralinin kapasitesine
eﬂdeğer oranda enerji tüketimine denk
gelir. Eğer tüm sistemler Siemens’in 40
voltluk LED’leriyle donatılırsa, sadece
16 MW enerjiye ihtiyaç duymaya baﬂlarlar
ve bu da mevcut tüketimin onda birinden
azdır.
Postacılık sektöründe, aﬂağıdaki örnekte
göreceğiniz gibi, emisyonlar gereksiz
nakliyat süreçlerinden sakınılarak da
azaltılabilir. ABD’de her yıl, Amerikalıların
yaklaﬂık % 17’si yeni bir eve taﬂınmakta,
dolayısıyla her yıl yaklaﬂık 6 milyon posta
yanlıﬂ adreslere gitmektedir. Siemens’in

ABD Posta Servisi için 2002 ile 2007
arasında ürettiği otomatik iletme sistemi,
yanlıﬂ adreslere gönderilen posta hacmini
azaltmaya yardım etmiﬂtir. Böylece gereksiz nakliyat süreçleri önlenmiﬂ; iﬂgücünden, masraftan ve enerjiden tasarruf
sağlanmıﬂtır. Bunun yanı sıra, modern
taﬂıma ve ayıklama sistemlerinin de bu
ﬂekilde kontrol edilmeleri ve aletlerin
sadece bir ﬂey taﬂımaları gerektiğinde
çalıﬂtırılmaları mümkündür. Sürekli çalıﬂır
durumda olmanın gerekliliğinin ortadan
kalkmasıyla, enerji kaybında azalma
sağlanır.

Genel görünüm
Artan trafik hacmi göz önüne alındığında,
önümüzdeki yıllardaki hedefimiz
ﬂehirlerdeki ve nüfusun yoğun olduğu
bölgelerdeki ulaﬂımı garanti altına almak
ve daha da geliﬂtirmek olacaktır. Yollarda
trafiğin akıﬂını korumak ve sistematik
olarak trafik sıkıﬂıklıklarını engellemek
kaçınılmazdır. Bununla beraber, çevre
dostu bir taﬂıma hizmeti olan trenin,
olabildiğince çok insan tarafından tercih
edilmesini sağlayacak ﬂekilde cazip hale
getirilmesi gerekmektedir. Ulaşımı
geliştirmekte mevcut trafiğin durumu
hakkındaki bilgi de kilit bir rol oynar. Tek
tek planlanmıﬂ seyahat güzergahlarındaki
trafik durumu hakkında güncellenmiﬂ
verileri bulunduran enformasyon sistemleri, yolcuların optimum taﬂımayı seçebilmelerine izin verir. Gelecekte neler
yapılabileceğine örnek olarak, Siemens’in
Almanya’nın Ruhr Bölgesi’ne 2006’da

kurduğu ve türünün Avrupa’daki en
büyük örneği olan Ruhrpilot adlı trafik
yönetimi sistemi verilebilir.
Ruhrpilot sisteminde, kontrol teknolojisi
ve telematikler, mevcut yerel ve bölgesel
karayolu ile tren yolu ağlarının
Avrupa’nın en büyük kent kümesinde
olabildiğince verimli kullanılmasını
garanti altına alır. Ruhrpilot; 600 km
ekspres yola sahip, 53 kasaba ve ﬂehirden
oluﬂan, 6 milyonun üzerinde yolcu
tarafından kullanılan, 70 istasyon ve
günde 1.200 trenin hizmet verdiği bir
bölgede, yolların kapasiteleri, çok katlı
otoparklar, ekspres güzergahlar, otobüsler ve tren yolları hakkında güncel veriler
sağlayarak taﬂıma altyapısı üzerindeki
baskıyı kaldırır. Sistem, internet veya cep
telefonu aracılığıyla veri iletir; böylece
karayolu ve tren yolu kullanıcıları seyahat
güzergahlarını optimize edebilirler. Trafik
tıkanıklığı minimize olur, gereksiz enerji
tüketimi önlenir ve CO2 emisyonları
düﬂürülür. Simülasyonlar, trafik yönetimi
sisteminin çevremiz ve kaynaklarımız
açısından getirdiği faydaları göstermektedir. Sadece trafik akıﬂını daha düzenli
kılarak, hem CO2 emisyonlarında hem de
yakıt tüketiminde % 20’ye varan tasarruf
sağlamak mümkündür.
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Siemens’in tam ulaﬂım yaklaﬂımının önemli bir bileﬂeni de çevre dostu ulaşımdır. Tam ulaﬂım yaklaﬂımı
sayesinde Siemens, hangi ulaşım çözümlerinin sera
gazlarını azalttığı ve kaynakları koruduğu sorusuna
çözüm üretir.

Bu sistem, otomatik plaka tanıma veritabanıyla birlikte
çalıﬂan 320’den fazla dijital kamera kullanmaktadır.

Tam ulaşım, birden çok taﬂıma türü ve taﬂıyıcı için geliﬂtirilen ürün ve çözümlerin çevreyi koruyan özelliklerini
birleﬂtirir. Tam ulaşım; araç tasarımı ve yaﬂam döngüsünün analiziyle baﬂlar, enerji tasarrufu ve enerji geri kazanma sistemlerini içerir ve sefer tarifesi optimizasyonundan
her tür taﬂımanın en mükemmel biçimde koordinasyonuna
kadar uzanır.

İlave olarak, Siemens Drive Technologies ürünleriyle tasarlanan elektrikli hibrid otobüs, geleneksel kırmızı çift katlı
tasarımıyla, 2007’den beri Londra’da kullanılıyor. Transport
for London Wrightbus firmasının ürettiği otobüsü Londra
Köprüsü’ne giden 141 nolu güzergahta kullanıyor. Transport for London (TfL)’a göre, hibrid otobüs konvansiyonel
dizel benzerleriyle karşılaştırıldığında % 38 daha az emisyonla çalışıyor ve % 40 daha az yakıt tüketiyor. Bunu mümkün kılan hibrid sistem, dizel-elektrik tahrik sistemi ile bir
enerji depolama ünitesinin kombinasyonu. Siemens ELFA
serisi hibrid sürücü sistemi, bir alternatör, motor sürücüleri, elektrik motorları ve enerji yönetimini yapan kontrol
ünitesinden oluşuyor. Tekerleklere akuple iki adet elektrik
motoru, vites değiştirmekten kaynaklanan sarsıntılar olmadan otobüsü yumuşakça harekete geçiriyor ve fren yaparken jeneratör olarak çalışıyor. Bu esnada frenleme enerjisi
ısıya dönüşüp yok olmak yerine, bir sonraki hızlanma evresinde dizel motora destek olmak üzere Lityum-iyon akülere
depolanıyor. Depolanan bu enerji ayrıca dizel motoru
durdurup hibrid otobüsün durağını son derece sessiz biçimde terketmesine de izin veriyor. Yenilikçi enerji yönetim sistemi aküler ile dizel motor arasındaki enerji akışını kontrol
ediyor ve çift katlı hibrid otobüsün her yıl yaklaşık üç ton
daha az karbondioksit emisyonu yapmasını sağlıyor. Transport for London şimdiden bu çift katlı hibrid otobüslerden
yeni siparişler vermiş durumda ve ayrıca ELFA hibrid sürücü
sistemine sahip hidrojen ve yakıt hücreli otobüslerden de
ısmarlamışlardır.

Londra’daki örnek, tam ulaşımın çevreyle uyumluluğun
megaﬂehirlerde ve onları çevreleyen alanlarda nasıl birlikte
kullanılabileceğini gösteriyor.
2001’de Siemens, etkili bir bölgesel taﬂıma sistemi kurulması için 1.200 Desiro UK tipinde bölgesel tren vagonları
teslim etmiﬂtir. Londra trafiğinin daha da sıkışmasını engellemek için bir baﬂka önlem de, yol trafiğinde tıkanıklık
vergisi denilen ﬂehir geçiﬂ ücreti uygulamasının baﬂlatılmasıydı. 870'den fazla kamerayla otomatik plaka tanıma
teknolojisi de Siemens tarafından sağlandı. Elbette, verimli
ﬂehir içi trenleri ve konforlu, seri ﬂehir bağlantıları olmasaydı; Londra merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak sadece
yoğunluk vergisiyle mümkün olmazdı.
Londra önümüzdeki yıllarda hava kalitesini artırmak için
daha yoğun önlemler almak konusunda da kararlı. 2008’in
baﬂında, Londra ve çevresi “düﬂük emisyon bölgesi” (LEZ)
ilan edildi. Buna bağlı olarak, sadece Euro III ve Euro IV ince
toz emisyonu standartlarına uyan otobüs ve kamyonların
LEZ’e ücret ödemeden girmesi sağlandı. Londralı taﬂıma
ﬂirketi Transport for London (TfL), gözetleme sisteminin
kurulum ve işletim ihalesini Siemens’e vermiştir.

Bu önlemler sayesinde, İngiltere’nin baﬂkentinde trafik
sıkıﬂıklığı % 30 oranında azaltıldı ve yılda yaklaﬂık 150.000
ton CO2 emisyonunun önüne geçildi.
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Yeşil gemi ile
çevreci bir seyir
Günümüzde, küresel dolaşımdaki
malların ve ham maddelerin yaklaşık
% 95’i tüm dünyada gemilerle taşınıyor. Maliyetler ve rekabet baskısı
gemi inşaatında çevreye uyumlu
gelişmeleri teşvik ediyor. Siemens’in
“yeşil gemi” konsepti, farklı çözümleri, emisyonların ve maliyetlerin verimli enerji yönetimi ile azaltılmasını
mümkün kılan entegre toplam bir
yaklaşım paketinde topluyor. Hem
finansal hem de ekolojik olarak en
büyük tasarruf hiç yakılmasına bile
gerek kalmayacak yakıttan doğuyor,
bu da bir geminin 30 yıldan fazla
kullanım ömrüyle birleşince ortaya
dikkat çekici rakamlar çıkıyor.

paylaştırılıyor. Konvansiyonel sevk
sistemleriyle karşılaştırıldığında,
% 15 ile 35 arası enerji tasarrufu
mümkün oluyor.
Bir diğer kazanım, Atık Isı Geri Kazanım Sistemi (WHRS - Waste Heat
Recovery System) ile gerçekleşiyor.
Bu sistemle dizel makinalar gibi
enerji kaynaklarının kayıplarından
elde edilen ısıl enerji de, gemi güç
sistemine geri kazandırılıyor. Bu da
çoğu zaman jeneratörleri çalıştırmadan ihtiyaçları karşılamayı sağlıyor. WHRS kullanılarak enerji
maliyetleri kolaylıkla % 10 azaltılabilir. WHRS’ye yapılacak yatırım da
böylece yakıt maliyetlerine bağlı
olarak üç ila dört yıl içinde geri
kazanılabilir.

Konseptin ana ünitesi mekanik ve
elektrik tahrik sistemlerinin bir kombinasyonu olan hibrid sevk sistemi.
Yük profili ve yük durumuna bağlı
olarak, gemide kurulu olan tüm sevk
gücü ana dizel makina ve gemi elektrik sistemi arasında optimum şekilde

Güç sistemindeki ihtiyaç fazlası enerji, sevk sistemindeki elektrik motorları üzerinden pervane şaftına
iletilebilir. Ana makina gücüne eklenen elektrik motor gücüyle birlikte,
aynı yakıt tüketimiyle sevk gücünde
ciddi bir artış sağlanmış olur.

ederek % 40 oranında azaltabilir.
Dahası, bu önlemler için gereken
yatırım, enerji tasarruflarıyla ve iﬂletme
maliyetlerindeki tasarruflarla geri
kazanılabilir.

Siemens müﬂterileriyle birlikte, binaların
yaﬂam döngüleri boyunca gerekecek
enerji satın alma, enerji verimliliği ve
enerji yönetimi konularında maliyetten
tasarruf sağlayan çözümler geliﬂtirir.
Siemens, sera gazını azaltma ve enerji
kaynaklarının verimli kullanımı için de
stratejiler geliﬂtirmede müﬂterilerini
destekler.

Bina teknolojileri
Dünya enerji tüketiminin yaklaşık % 40'ı
binalara aittir. Binalar ayrıca, tüm
dünyada sera gazı emisyonlarının da
% 21’inden sorumludur. Günümüzün
bina sahipleri küresel olarak enerji
tüketiminin azaltılması ve bu tüketimin
çevreye etkisinin minimize edilmesi
sorumluluğunu taﬂımaktadır.

Siemens çözümleri

Bir binadaki en büyük enerji tüketicileri
toplam enerji maliyetlerinin % 40 ile
% 60’ına denk gelen teknik donanımlar
ve aydınlatma elemanlarıdır. Oysa
durum böyle olmak zorunda değildir.
Yenilenmiﬂ bir bina; enerji tüketimini
ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC)
ekipmanının performansını optimize

Siemens’in Bina Teknolojileri bölümü
binalar için enerji verimliliği alanında
liderdir. En yüksek düzeyde konfor
sunarken, binaların enerji maliyetlerinin
azaltılması konusunda da kapsamlı çözümler ve yenilikçi teknolojiler sağlar. Çevreye
duyarlı özellikleriyle bu çözümler, binaların
güvenilirliğini ve iﬂletme performanslarını
da artırır.

Siemens, bugüne kadar tüm dünyada
6.500 binayı optimize etmiﬂtir.
Bu optimizasyonlarla 2,4 milyon ton
CO2 emisyonu azaltılmıﬂ ve 1 milyar
Euro’dan fazla tasarruf elde edilmiﬂtir.
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Akıllı bina otomasyonu
sayesinde enerji tasarrufu
Akıllı ve entegre bina ve oda otomasyonu önemli derecede enerji tasarrufu
sağlar. Avrupa normu EN 15232
(Binaların enerji performansı – bina
otomasyonunun etkisi), A’dan D’ye dört
enerji verimliliği sınıfı içeren bir bina
otomasyonu etkinliği standartları yaratmıﬂtır. Örneğin, yüksek enerji verimliliği
sınıfı olan A sınıfında, ofis mekanlarında
enerji tasarrufları standarda oranla %
30’a kadar çıkabilmektedir.

Enerji tasarrufu
sözleşmeleri
2006’da, UniCredit Bank Milano’daki
bir enerji tasarrufu kontratı planı
çerçevesinde merkez bürolarını
yeniden donatmak için Siemens ile
birlikte çalıﬂmaya baﬂlamıﬂtır.
Mevcut sistemin bir analizi sayesinde, özellikle büyük miktarda
enerjinin nerelerde tüketildiği ve
hangi ekipmanın tam kapasite
kullanılamadığı ortaya çıkmıﬂtır.
Bunun ardından geliﬂtirme için
alınacak önlemler tanımlanmıﬂtır.
Önlemler arasında yer alan, klima ve
havalandırma sistemlerinin
yenilenmesi hava kalitesini geliﬂtirmiﬂ, bu da tüm kompleksteki
konfor seviyesini belirli oranda artırmıﬂtır. Enerji tasarrufu planı sonucunda UniCredit sadece tüketimi
azaltmakla kalmamıﬂ, ayrıca
atmosfere salınan CO2 emisyonunu
da kısmıﬂtır. Siemens ile çalıﬂmaya
baﬂlamalarından bir yıl sonra, merkez
bürolarının CO2 emisyonları 2.400
ton düﬂmüﬂtür. Bu sonuçların ıﬂığında, Avrupa Komisyonu UniCredit
Bank’ı Yeşil Bina (GreenBuilding)
Ortağı statüsüyle ödüllendirmiﬂtir.
Siemens Bina Teknolojileri Bölümü
de bu giriﬂimdeki sıradıﬂı teﬂviki için
2008 GreenBuilding Ödülü ile ödüllendirilmiﬂtir.

Siemens’in Bina Otomasyonu ve Kontrol
Sistemleri, A Sınıfı kategorisinde enerji
verimliliğiyle uyumu garanti altına alacak
önemli ön koﬂullar sunar. İlgili tüm bina
hizmetlerini kapsayan entegrasyon
sistemlerinden panjurlara, emniyet ve
güvenlikten eriﬂim kontrolü ve elektrik
enerjisi dağıtımına pek çok alanda esnek
enerji verimliliği çalıﬂmaları geliﬂtirir.
Siemens sistemlerinin enerji tüketimini
sürekli kaydetme ve değerlendirebilme
becerisi, bina sahiplerinin tasarruf potansiyellerini farketmelerini ve optimizasyon
çalıﬂmalarının baﬂarısını değerlendirebilmelerini de sağlar. Binanın sürdürülebilir optimizasyonunu garanti altına

almak için bu, bir tam hizmet paketiyle
ve müﬂteri eğitimiyle birleﬂtirilir.

BACS Enerji Performansı Sınıflandırması
EN 15232
Yüksek Enerji Performansı
BACS ve TBM

A

Gelişmiş BACS ve TBM

B

Standart BACS

C

Enerji Verimliliğine Sahip
Olmayan BACS

D

BACS
TBM

Bina Otomasyonu ve Kontrol Sistemi
Teknik Bina Yönetim Sistemi
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Siemens’in e-ev hizmetinin bir
parçası olarak tüketimin takibi
Yeni iletiﬂim teknolojileri ve yeni elektronik sayaçlarla birlikte, elektronik ölçüm
sistemleri kullanarak, ev aletlerinin
gerçek zamanlı tüketim verilerini kaydetmek ve sonra bu verileri e-ev veya web
hizmetlerinin bir parçası olarak bulundurmak mümkün. Bu sistemle, enerji tüketimi her hane için toplanarak, kullanıcının
beyaz eﬂyalarını kullandığında toplam
enerji tüketimi değiﬂimini kolaylıkla
görebilmesi sağlanır. Böylece, kullanıcıların farkındalığı artırılır. Ev özel bir
elektrik ağıyla donatılmıﬂsa ve elektrik
ﬂebekesiyle ev aleti arasına bir aygıt
yerleﬂtirilmiﬂse herhangi bir ev aletinin
enerji tüketimi ayrı ayrı ölçülebilir ve
gösterilebilir.

Yüksek kalitede oda kontrolleri
enerji tasarruflarını garanti
altına alıyor
Siemens’in ilgili Avrupa normlarıyla
uyumu ve uluslararası standartlarda
kontrol keskinliğine ve enerji verimliliğine sahip Eu.bac sertifikalı oda kontrollerinin kalitesi test edilmiﬂ ve onaylanmıﬂtır. Yüksek kontrol keskinliği seviyemiz oda iklimini optimize eder ve
gereksiz sabit oda ısısı noktalarını yeniden ayarlar. Sonuçta ise enerjide tasarruf
sağlanır. Örneğin, yalnızca 1°C’lik sabit
nokta bile % 6’ya varan enerji tasarrufu
sağlar. Eu.bac sertifikalı kontrolörler
sertifikasız kontrolörlere göre yöresel
iklime bağlı olarak % 14’e varan enerji
tasarrufunu garanti altına alırlar.
Siemens’in Eu.bac sertifikasyonunu
kazanmaya hak kazanan, yüksek kaliteli
oda kontrolörlerinin ilki DESIGO RX’dir.

Enerji tasarrufu performans
sözleşmesi: Enerji tasarruflarını
tesislerinize geri kazandırmak
Enerji tasarrufu performans sözleﬂmesi,
güç kaynağı tesislerini, su kaynaklarını
ve aydınlatma sistemlerini modernize
etmek amacıyla bina otomasyonunu
finanse etmek için kullanılan ekonomik
bir yöntemdir. Siemens’in müﬂterileri
enerji tasarruflarını binalarının performansını optimize etmek için kullanırlar.

Mevcut bütçelerle tesisat, sermaye ve
teknolojide yenilemeye imkan veren,
performans temelli, özelleﬂtirilmiﬂ
çözümleri tasarlamak ve uygulamak için
bina sahipleriyle çalıﬂır. Bu geliﬂtirmeler
iﬂletme maliyetlerini düﬂürürken, enerjide verim sağlayan yeni ekipmanın
değerini gösterir.
Performans sözleﬂmeleriyle, yatırımlar
Siemens tarafından finanse edilebilir ve
garantilenmiﬂ enerji tasarruflarıyla geri
döndürülebilir. Temelde, enerjiden ve
iﬂletme maliyetlerinden yapılan tasarruf,
müﬂterinin yatırım maliyetini karﬂılamaya yeterlidir. Siemens, bugün gerçekleﬂtirilen tesis geliﬂtirmelerinin maliyetleri düﬂüreceğini, konforu ve üretkenliği
artıracağını, kaliteyi geliﬂtireceğini, tüm
bunları yaparken de çevreye olan zararlı
etkileri minimize edeceğini garanti eder.

Enerji ve işletme hizmetleri:
Binanızın sizin için çalışmasına
yardımcı olmak
Siemens’in Bina Teknolojileri bölümü,
bina sahipleri ve yöneticilerine
binalarının enerji tasarrufu potansiyelini
tam korumalarına izin veren hizmetler
sunar. Siemens’in bina optimizasyonu
programı, müﬂterilerin enerji tasarrufu
sağlamalarına ve diğer iﬂletme maliyetlerini konfordan ödün vermeden azaltmalarına izin verir.
Binanın mevcut enerji tüketimine ve tarihine bakılarak önce tasarruf potansiyeli
değerlendirilir. Bu değerlendirmenin
sonucunda, optimizasyon konusundaki
ilk tavsiyeler verilir ve müﬂteriye özel bir
optimizasyon planı geliﬂtirilir. Yürürlüğe
konduktan sonra, kontrol merkezimizin
(Siemens Advantage Operational Center)
düzenli takibi ve optimizasyonu
sayesinde, müﬂterilerimizin tasarruflarının devamlı olması sağlanır. Yeni optimizasyon önlemleri periyodik olarak
müﬂteri toplantılarında sunulur.

Başarıyı sürdürmek:
Siemens Avrupa Enerji
Hizmeti Ödülü’nü üst üste
ikinci kez kazandı!
Siemens 2007 yılında, bir kere daha
Avrupa Enerji Hizmeti Ödülü’nü
(European Energy Service Award),
bu kez en iyi enerji verimliliği
projesiyle kazandı. Onurlandırılan
proje Avusturya’daki Brigittenau
Yüzme Havuzu’nda yürütülen bir
enerji performansı sözleﬂmesiydi.
30 yıldan eski pek çok yüzme havuzu,
artan bakım maliyetlerine maruz
kalmakta ve iﬂletmenin uygulanabilirliği tehlikeye düﬂmektedir. Brigittenau
Yüzme Havuzu sadece yüzme havuzlarının ısıtma ve elektrik özelliklerini
çözmek ve geliﬂtirmekle yetinmeyen,
ayrıca su tasarrufuna yönelik olarak
enerji verimliliği konusunda önemli
önlemler alan ilk projeydi. Tüketim
maliyetlerinde 200.000 Euro’luk
indirim ve CO2 emisyonlarında 600
tonluk azalma dahil tüm enerji tasarrufları, 10 yıllık kontrat süresi boyunca
garantilenmiﬂti. Siemens çözümü
sadece Avusturya’da değil, 10’dan
fazla benzer projenin tamamlandığı
tüm Avrupa’da referans haline geldi.
2006’da Siemens, Avrupa Enerji
Hizmeti Ödülü’nü Avrupa’da enerji
verimliliği konusundaki en iyi çözüm
sağlayıcı olduğu için kazanmıﬂtı.
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Aydınlatma
Günümüzde küresel elektrik tüketiminin yaklaﬂık % 19’u yapay ıﬂık
üretmek için kullanılmaktadır.
Oysa enerji verimliliği sağlayan lambaların kullanılmasıyla, bu elektriğin
% 33’ünden fazlasından tasarruf etmek
mümkündür. Bu oran, 900 milyardan
fazla kwh veya Çin’in yıllık elektrik
tüketiminin yarısına eﬂdeğerdir. Bu da
ıﬂık üretmek için ﬂu anda her yıl yayılan
1,3 milyar ton CO2’in, 450 milyon tona
düﬂürülmesi anlamına gelmektedir.

Siemens çözümleri
Bir Siemens ﬂirketi olan Osram tarafından
üretilen enerji tasarruflu lambalar,
kompakt tasarımlı, yüksek ıﬂık verimi
sunan floresan lambalardır. Akkor
ampüller karﬂısındaki avantajları; % 80
oranında daha az elektrik harcamaları ve
hizmet ömürlerinin yaklaﬂık 15 kat kadar
daha fazla olmasıdır. Elektrik maliyetlerine gelince, 100 W’lık bir akkor ampülün
parlaklığına denk düﬂen 20 W’lık bir
Dulux EL Longlife lamba ile lambanın
ortalama 15.000 saat olan hizmet ömrü
boyunca yaklaﬂık 210 Euro tasarruf
edilebilir. Bir Dulux EL Longlife 20 W’lık
lambanın hizmet ömrü süresince 1.200
kilovat saat elektrik ve yarım ton CO2
tasarrufu sağlanır. Bu yüzden daha sıklıkla kullanılan akkor ampüller, enerji verimliliği sağlayan lambalar bir an önce değiﬂtirilmelidir.
Bulunabilen en yenilikçi ve iklime uyumlu
halojen lambalar Osram’ın Halojen Enerji
Tasarrufu lambalarıdır. Bunlar sadece
yüksek ıﬂık kalitesi sunmakla kalmaz,
ayrıca normal lambalara göre % 30 daha
az enerji tüketirler.
LED (Light Emitting Diot)'ler bildiğimiz
normal lambalardan çok daha uzun
ömürlüdür ve çok daha az enerji
kullanır. Bu lambalar, otomobil
farlarında giderek daha fazla kullanılmakta ve uçak pistlerini aydınlatmada
da normal lambaların yerine bir
seçenek haline gelmektedir.

Osram’ın Dulux EL Klasik A enerji tassarrufu lambası boyut ve biçim açısından klasik lambaya
neredeyse özdeﬂtir. % 80’e kadar çıkan enerji tasarrufu sunar ve çevreye etkiyi de azaltır.

Düﬂük enerji tüketimine ve 50.000 saati
aﬂan son derece uzun hizmet ömrüne
sahip olan bir diğer ıﬂık kaynağı da ıﬂık
yayan diyotlar veya LED’lerdir. Bu ıﬂıklar
elektriği doğrudan ıﬂığa çeviren bileﬂen
yarı iletkenlere dayanırlar. LED’ler floresan
lambalara göre % 80 daha az enerji
tüketirler. Ayrıca çok daha sağlam ve
ﬂoka dirençlidirler.
Uzun hizmet ömrüne sahip bir di€er lamba da Osram Lumilux Xt’dir. Ulaﬂ›lmas›
zor, tünel, havaalan›, metro ve maden
gibi yerler için geliﬂtirilen Lumilux’un
Zararl› Madde Kullan›m›n›n S›n›rland›r›lmas› Direktifleri’ne göre içerdi€i c›va da
standartlar›n çok alt›ndad›r. (< 5 mg)
42.000 saate kadar ömre sahip olan
Lumilux, geleneksel bir lambadan 3 kat
kadar daha uzun ömürlüdür.

Sokak aydınlatması
Kanada Rocky Dağları’ndaki Banff Milli
Parkı’nın kalbindeki Banff kasabası iyi bir

örnek oluﬂturmaktadır. Banff, Osram ile
iﬂbirliği içinde, sokak aydınlatmasını
giderek LED’lere çevirmektedir. Çalıﬂmalara
belediye meydanındaki aydınlatma
değiﬂtirilerek baﬂlanmıﬂ, geri kalan sokak
lambalarının da kademeli olarak LED’lere
dönüﬂtürülmesi planlanmıﬂtır. Kullanılan
değiﬂtirme sistemleri ile sadece lamba ve
elektronik balast değiﬂtirildiğinden, yeni
lamba direkleri satın alınmasına da gerek
kalmamıﬂtır. Dahası, 50.000 saate çıkan
uzun hizmet ömrü (mevcut durumda
kullanılan lambaların 15.000 saatlik
ömrüyle karﬂılaﬂtırıldığında) bakım
maliyetlerini çok azaltır ve elektrik tüketimi
ile CO2 emisyonlarını düﬂürür. Enerji tasarrufunun yanı sıra sadece sokağı aydınlatma
özelliğini sağlamak da Osram mühendislerinin kilit hedeflerinden biriydi. Bu
nedenle, LED’ler, özel olarak tasarlanmıﬂ
mercekleri sayesinde, gökyüzünü veya
çevreleyen doğal ortamı değil, sadece
sokağı aydınlatırlar. Dolayısıyla, Banff’ın
yerli halkı ve ziyarete gelenler, yeni aydın-
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latmanın her iki avantajından da yararlanabilmektedir. Bunlara ek olarak, LED’ler
sinek çekmedikleri için, sinek bulutlarıyla
sarılı sokak lambaları imgesini de tarihe
gömerler.

Sokak aydınlatmasında
enerji potansiyeli
Alman Elektrik ve Elektronik
İmalatçıları Derneği (ZVEI),
Almanya’daki sokak aydınlatmalarının yaklaşık yarısının
1960’ların teknik seviyesinde
olduğunu tahmin etmektedir.
Genel olarak Avrupa’da, sokak
aydınlatmasının % 30’undan
fazlası bu tür eski lambalardır.
Bu da 3,5 milyon ton CO2 emisyonunun hiç gerek yokken,
her sene Avrupa sokak aydınlatmalarından yayıldığı anlamına
gelir. ZVEI’ye göre, Almanya’daki
şehir ve belediyeler her yıl sokak
aydınlatmalarının yalnızca
% 3’ünü yenilemektedir. Eğer bu
oran acilen artırılmazsa, eskimiş
lambaların değiştirilmesi bir 30
yıl daha sürecek ve CO2 emisyonu azaltma konusunda önemli
bir potansiyel kaçırılmış olacaktır.

Kullanılmış lambaların
geri dönüşümü
Osram’ın geri dönüﬂüm konseptinin
amacı imha gerektiren hiçbir atık bırakmayacak ﬂekilde madde akıﬂlarını kapatmaktır. Maddelerin temin ve üretiminde
tüketilen ilk enerjinin tekrar harcanması
gerekmediğinden; cam, metal, civa gibi
geri dönüﬂen malzemeler ve floresan
maddeleri önemli oranda bir enerji tasarrufunu sağlar.

Ev aletleri
CO2 emisyonlarının azaltılabilmesi için
tüketicilerin de özen göstermeleri
gerekmektedir. Siemens ev aletleri
enerji verimliliğinin gerçeğe dönüşmesi ve Kyoto Protokolü’ne ulaşmak için
çeşitli girişimleri devreye sokmuştur.

Siemens çözümleri
Siemens ev aletleri ekonomik çalıﬂır,
minimum elektrik ve su kullanır. Böylece,
çevreyi korurken, iﬂletme maliyetlerini de
düﬂürür. Özellikle A+ ve A++ enerji
verimliliği sınıfındaki buzdolapları ve
dondurucular, sadece çok iyi çalıﬂmakla
kalmaz; ayrıca etkin biçimde çevre
korumaya katkı sağlarlar. Bu nedenle
Siemens’in bu yüksek verimliliğe sahip
aletleri “eco Plus” logosunu taﬂır.

Kaynakları muhafaza eden
ev aletleri
İklim korumaya yardımcı olan ve hızla
uygulanabilecek önlemlerden biri de
eskimiﬂ aygıtları enerji tasarrufu
sağlayan modellerle değiﬂtirmektir.

Eğer Avrupa’daki on yıldan daha yaﬂlı
yaklaﬂık 188 milyon ev aleti, yeni veya
verimli aygıtlarla değiﬂtirilseydi,
44 milyar kilovat/saat elektrik tasarrufu
sağlanırdı. Bu, 10 milyon evin yıllık enerji
talebine denk bir miktardır. Siemens
uzun zamandır su ve enerjinin özenle kullanılması gereken değerli kaynaklar
olduğu ilkesini izlemektedir. Bir aletin
çevreye etkisinin % 90’ı kullanım sırasında oluﬂmaktadır. Bu yüzden de bizim
çevre korumaya en büyük katkımız, kullanılırken kaynakları koruyan ürünler
geliﬂtirmektir. 1993’ün ev aletleriyle
2008’in ev aletlerini karﬂılaﬂtırırsak,
örneğin günümüz bulaﬂık makinelerinin
% 35 daha az elektrik ve % 50 daha az su
kullandıklarını görürürüz. Çamaﬂır makinelerinin enerji tüketimi ise fırınlar gibi
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üçte bir oranında azaltılmıﬂtır ve su tüketimleri de ciddi biçimde düﬂmüﬂtür. 15 yıl
önce bir çamaﬂır makinesi bir kg çamaﬂır
için 13 lt su kullanırken, modern makineler aynı miktarda çamaşır için bugün
sadece 7 lt’ye ihtiyaç duymaktadır. Enerji
dengesi buzdolaplarında daha da
çarpıcıdır çünkü buzdolaplarında tasarruflar % 66’ya kadar çıkmaktadır.
Yenilikçi, düﬂük tüketimli kompresörlere
sahip Siemens buzdolapları, bugün
1993’deki modellerin kullandığının beﬂte
biri kadar enerji tüketmektedir. Üstelik,
böylesine önemli ölçüde enerji tasarrufu
sağlayan cihazların kullanılması, performanstan da ödün verildiği anlamına asla
gelmemektedir. Tersine, teknoloji daha
da geliﬂtikçe, iﬂlevsellik ve verimlilik
artmaktadır. Siemens buzdolapları enerji
verimliliğinde ﬂimdiden yeni standartlar
oluﬂturmaktadır.
Gelecekte iklim ve hane bütçesi üzerindeki etkileri azaltmak üzere, Siemens
uzmanları tüketimi daha da düﬂürmek
için sürekli çalıﬂmaktadır. Siemens ve
diğer ev aleti imalatçıları, sadece bulaﬂık
makinelerinde enerjide verim sağlayarak,
2010’a dek tüm Avrupa’da CO2 emisyonlarını 3 milyon ton kadar azaltmaya
gönüllü olarak katkıda bulunmaya karar
vermiﬂlerdir.

Bulaﬂık makinesi

Elektrikli fırın

Soğutucular

Yıkama baﬂına
12 yer ayarlı

EN 503042)

100 litre / 24 saat

1) SN 26T890EU bulaﬂık makinesinin
standart program sırasında tespit
edilen tüketim değerlerinin,
Siemens’in 1993 tarihli tipik bir aletinin yine standart program sırasında
belirlenen tüketim değerleriyle
karﬂılaﬂtırılması.
2) HB 36050 elektrikli fırının standart
program sırasında tespit edilen
tüketim değerlerinin, Siemens’in
1999 tarihli tipik bir aletinin yine
standart program sırasında belirlenen
tüketim değerleriyle karﬂılaﬂtırılması.
3) GS 40NA35 buzdolabının standart
program sırasında tespit edilen tüketim değerlerinin, Siemens’in 1993
tarihli tipik bir aletinin yine standart
program sırasında belirlenen tüketim
değerleriyle karﬂılaﬂtırılması.
4) KG 39FP95 dondurucusunun standart
program sırasında tespit edilen tüketim değerlerinin, Siemens’in 1993
tarihli tipik bir aletinin yine standart
program sırasında belirlenen tüketim
değerleriyle karﬂılaﬂtırılması.
5) KG 39FE91 dondurucunun standart
program sırasında tespit edilen tüketim değerlerinin, Siemens’in 1993
tarihli tipik bir aletinin yine standart
program sırasında belirlenen tüketim
değerleriyle karﬂılaﬂtırılması.

Kaynak: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
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Sağlık
Tıbbi ekipmanın öncelikli enerji
ihtiyacının % 75’inden fazlası ürünlerin
kullanımı için gereklidir. Eğer kullanılan aygıtlar en son teknolojiyle yenilenir ve yeni ürünler daha verimli hale
gelirse, çevreye etki azaltılabilir.

Siemens çözümleri
En son teknoloji tıp sistemleri sağlayan
Siemens, bu sektörde iklim ve kaynak
koruma konusunda çalıﬂmaktadır.
Siemens’in Sağlık Sektörü, iklimi ve
kaynakları koruyabilmek için ürünlerinin
ham maddeleri, üretimi, kullanımı ve
imhasına dek tüm yaﬂam döngüsü
boyunca çevreye etkilerini göz önünde
bulundurur. Tıbbi ekipmanın çevreye
etkisinin dörtte üçünden fazlası kullanım
sırasındaki enerji tüketiminden kaynaklanır ve bu olgu ürünün tanımlaması ve
geliﬂtirilmesi sırasında dikkate alınır.

Enerji tasarrufu sayesinde sadece çevre
korunmuﬂ olmaz; ekonomik anlamda da
tasarruf sağlanır.

Başlangıçtan itibaren
çevreyle uyumlu
Ürünün tedarikinden üretimine, kullanımından imhasına dek tüm ömrü boyunca,
çevreye duyarlılık ilkeleri ve ürünün çevreye etkisinin minimize edilmesi esastır.
Çevre koruma için ürünle ilgili iç kalite
rehberlerinin sunumu, çevre konusunun
daha ürün geliﬂtirilirken dikkate alınmasını
sağlar. Bu erken entegrasyon ürünün tüm
ömrü boyunca maliyetlerde tasarruf
sağlar.

Kompleks ürünler için
Eko-Profil: Malzemeleri tanımak
Eko-Profil, Siemens’in enerji verimliliğini

ve böylece çevre performansını
geliﬂtirmesine yardımcı olur. Profili
hazırlamak için bir yaﬂam döngüsü analizi gereklidir. Siemens’in Sağlık Sektörü,
Kurumsal Teknoloji (Siemens Corporate
Technology) bölümü ile birlikte, bir
ürünün ömrünün hangi evresinde en
yüksek CO2 emisyonunu doğurduğunu
ve ekolojik geliﬂmelere yapılan bir
yatırımın hangi evrede en çok faydayı
getireceğini gösteren bir yöntem
geliﬂtirmek için birlikte çalıﬂmıﬂtır.
Bir üründe kullanılan malzemeler
o ürünün yaﬂam döngüsü analizinde
temeli oluﬂturur. Verimli uygulamalar
için Siemens ürün materyallerini gruplar ayırarak çelik ve plastik gibi gruplara
veya kurﬂun, cıva gibi tehlikeli materyallerden oluﬂan gruplar arasına kaydeder.
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SOMATOM Definition

•
•
•

% 30’a varan enerji tasarrufu1)
Kurşunun azaltılması yaklaşık % 83

1)

Materyal geri dönüşüm oranı % 97
(ağırlık olarak)

Her bir sistem için
çevre deklarasyonu
Siemens müﬂterileri, enerji tüketimine ve
tıbbi ürünlerin çevreye etkisine giderek
daha fazla dikkat etmektedirler.
Bu nedenle Siemens, Eko-Profil’i ve
her bir ürünün çevre performansını,
bir Çevreci Ürün Deklarasyonu formunda, satıﬂ argümanı olarak kullanır. Bu
belge, daha iyi çevre performansının
maliyet verimliliğini artırdığını göstermeye yardımcı olur.

Daha az tüketim,
daha yüksek verim
Eko-Profiller, ürünün kullanımı sırasında
elektrik kullanımının ürünün tüm öncelikli enerji gereksiniminin % 75’inden fazlasına denk geldiğini açıkca gösterir. Bu nedenle Siemens, yeni ürünler geliﬂtirirken
enerji tüketimini azaltmaya odaklanır.

MAGNETOM ESSENZA

“Yenilenmiş Sistemler”

•
•
•

Düşük kurulum maliyetleri

•

Yılda 10.400 ton daha az CO2
emisyonu3)

•

3 kişilik 3.000 hanenin yıllık
tüketimine eş değer enerji tasarrufu3)

•

Normal çalışma sırasında sıfır helyum
kaybı

Düşük enerji tüketimi
Enerji maliyetini % 50’ye kadar azaltabilecek düşük işletme maliyetleri 2)

SOMATOM Definition bilgisayarlı tomografi sistemi (CT tarayıcı) standart bir tarama için önceki modelin tükettiğinden
% 30 daha az enerji tüketir. Radyasyon
dozu da aynı oranda azaltılmıﬂ, görüntü
kalitesi ise artırılmıﬂtır. Bu da, daha iyi
performansın her zaman daha fazla enerji tüketimi anlamına gelmediğini ispatlar.
Yeni MAGNETOM ESSENZA manyetik
rezonans (MR) görüntüleme cihazı,
müﬂteriler için enerji tasarrufu sağlar.
Düﬂük kurulum maliyeti düﬂük güç
ve soğutma gereksinimiyle çok özel bir
sistemdir. Bu sistem, konvansiyonel MR
sistemlerine oranla % 50 daha az elektrik
tüketir. Kullanılmış cihazlar, Kanıtlanmıﬂ
Mükemmellik kalite sürecimize dayanan
en son teknoloji ile yenilendikten sonra
dünya pazarına çıkar. Bu da müﬂterilerimizin makul bir fiyatla, ihtiyaçlarına uyan
en son teknolojiye ulaşmalarını sağlar.

1) Önceki modelle karﬂılaﬂtırılması
2) Mevcut bir MR sistemiyle karﬂılaﬂtırılması
3) 2005/2006 mali yılında yenilenmiﬂ sistemlerin
yeni sistemlerin üretimiyle karﬂılaﬂtırılması

Kanıtlanmıﬂ Mükemmellik süreci, ürünün
yaﬂam döngüsünü uzatarak, tedarik ve
üretimde kaynak tasarrufu sağlar; böylece çevreye de özen gösterir. Yenilenmiş
Sistemler iﬂ birimi, üç kiﬂilik 3.000 hanenin elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlar. Bu da her yıl, CO2 emisyonunda 10.000 tondan fazla azalmaya
yol açar.
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4. Çevre teknolojisi

Dünyanın su kaynakları sürdürülebilir
bir şekilde nasıl kullanılabilir?
Suyun temizliğini garanti
altına almak için çevre
teknolojileri
İklim değiﬂikliği pek çok bölgede
insanların suya eriﬂebilmelerini büyük
ölçüde etkileyecektir. Yakın dönemdeki BM çalıﬂmalarına göre, su tüketimi
2025 yılına kadar % 40 oranında artıﬂ
gösterecektir. UNESCO’nun tahminleri;
1990'da su sıkıntısı çekenlerin oranı
sadece % 6 iken, 2025 yılında dünya
nüfusunun yaklaşık % 40'ı ciddi anlamda su sıkıntısı çekecektir. Tüm bunlar
su kaynaklarının verimli olarak kullanılması için yeni gündem maddeleri
ortaya koymaktadır.

Siemens çözümleri
Siemens, evsel ve endüstriyel atık suların
arıtılması ve sağlıklı içme suyu sağlanması
na yönelik arıtma prosesleri için çözümler
sunar. Örneğin, Siemens’in membran
teknolojilerinin kullanıldığı tesislerde,
her gün yaklaşık 5 milyon m3 su arıtılmaktadır. Bu şekilde Siemens, küresel su
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını
sağlarken arıtılmış atık suyun su çevrimine tekrar katılabilmesine katkıta bulunur.
Siemens, atık suyun biyolojik olarak
arıtılması sonrasında oluşan ‘’Arıtma
Çamurlarında’’ önemli miktarda azalma
sağlayan teknolojilere sahiptir.

Atık suyun işlenmesi biyolojik
katı maddelerin hacmini azaltır
Siemens Endüstri Çözümleri Bölümü,
Avrupa’nın ilk Cannibal sistemini Nisan
2008’de İtalya’nın Levico kentindeki
Levico Terme evsel atık su arıtma

tesisinde uygulamıştır. Konvansiyonel
sistemlerle karşılaştırıldığında, Cannibal
teknolojisi daha az biyolojik fazla çamur
üretmektedir. Bu da çöp depolama ve
taşıma maliyetlerinin azaltılabileceği
anlamına gelir. Örneğin, 100.000 kişi
eşdeğeri nüfuslu Levico atık su arıtma
tesisinden kaynaklanan fazla biyolojik
çamur miktarı % 50 oranında azaltılmış
ve yılda 370 m3’e düşürülmüştür. Bu özel
proses çözümü çamur susuzlaştırma ve
çürütme adımlarında da enerji ve personel tasarrufu sağlar.

Kağıt endüstrisinde enerji
üreten atık su arıtma prosesleri
Siemens, Avusturyal› ka€›t üreticisi Mondi
Packaging GmbH’nın endüstriyel atık sularının arıtımı sırasında enerji üretebilen
bir proses çözümü uygulamıştır.
Şirketin akıllı genişlemesinin bir parçası
olan mekanik/biyolojik arıtma sürecinde;
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ön arıtma kademesine lifli maddelerin
fiziksel olarak ayırımı ve anaerobik arıtma
sistemi entegre edilmiştir. Siemens’in
mekanik arıtma ve aktivasyon aşamaları
arasında kurduğu bu anaerobik arıtma
süreci , iklim koruma ve enerji verimliliğini
esas alır. Bu ilaveler sadece tesisin mevcut
bölümlerinin sürekli kullanımını değişikliğe gerek olmaksızın sağlamakla kalmaz,
aynı zamanda arıtma tesisinde her gün
enerji üretmek amacıyla kullanılabilecek
6.400 m3’lük biyogaz üretir. Biyogaz kullanımı ve anaerobik aşamanın düşük enerji tüketimi sayesinde de tüm tesislerin CO2
emisyonları düşer. Kullanılan tüm ürün,
sistem ve bileşenler kağıt ve kağıt hamuru
üretiminden oluşan atık suların arıtımı için
özel olarak geliştirilmiş Siemens Sipaper
su çözüm konseptinin öğeleridir.

Havayı daha temiz tutmak
için çevre teknolojileri
CO2 emisyonlarının yanı sıra, nitrojenoksit ve sülfürdioksit de çevreyi kirletir. Pek çok endüstrileşmiş ülkede,
çevre faaliyetlerinin bir sonucu olarak
bu maddelerin emisyonları sabit kalmış
veya azalmaktayken, özellikle yeni
gelişmekte olan megaşehirlerde bu
hala ciddi bir sorundur.
Siemens havayı kirleten maddelerin
emisyonlarını azaltmak için kapsamlı
çözümler sunar.

Baca gazı desülfürizasyonu
için teknolojiler
Baca gazı arıtma sistemleri, Siemens
tarafından kömür ateﬂlemeli buhar santralleri ve endüstriyel süreçlerde emisyonları kontrol etmenin etkili bir aracı olarak

yıllardır kullanılmaktadır. Bu uzmanlık
sayesinde, Siemens mühendisleri
müﬂterilerin çevre gereksinimlerini tam
olarak karşılayan güvenilir bir sistem
geliﬂtirebilmiﬂlerdir. ABD’li enerji
sağlayıcısı Reliant Energy için yapılan
uygulama da buna bir örnektir. Kullanılacak sistem; geçici parçacıklar, ağır metaller ve baca gazı desülfürizasyon santralinin atık suyundan çıkan havayı kirleten
maddeleri yok eder, böylece su atık
madde olarak güvenle boﬂaltılabilir. Tesis
2009’un ikinci yarısında iﬂletilmeye
baﬂlanacaktır.
Baca gazı yıkama cihazları ABD’de Çevre
Koruma Ajansının (EPA) emisyon
ihtiyaçlarına uyacak ﬂekilde kullanılırlar.
Bu türden bir baca gazı desülfürizasyon
santralinin çekirdek öğesi, arıtılmamıﬂ
baca gazının ince çekilmiﬂ kireçtaﬂı ile
içine püskürtüldüğü yıkama kulesidir.
sülfürdioksit büyük oranda bu yıkama
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Elektrostatik çökeltme
ilkesi
Elektrostatik çökeltmede, iyonlar
iﬂlem gazının kurumuna veya toz
parçacıklarına elektrik yüklerler.
Bu yüklenmiﬂ parçacıklar sonra
toplayıcı elektrot diye bilinen bir
anot tarafından alınır, toplanır ve
elektrik yükleri nedeniyle yapıﬂırlar.
Daha sonra mekanik olarak hafif
vuruﬂlarla çıkartılabilirler. Bu ﬂekilde bir kömür ateﬂlemeli enerji
santralinde günde 10 ton toz filtrelenebilir. Modern enerji elektroniğiyle birlikte, santralin CO2 emisyonları, enerji verimliliğini optimize
ederek yılda 1.000 ton azaltılabilir.

çözümüyle emilir ve nihai olarak alçıpan
duvarların üretiminde kullanılır ya da
çimentoya ilave olarak kullanılabilecek
alçıtaﬂına dönüﬂtürülür.

modernize etmek ve geliﬂtirmek için
dönüﬂtürme takımları, bunların yanı sıra
danıﬂmanlık ve hizmetler dahil olmak
üzere tüm yaﬂam döngüsü için kapsamlı
bir ürün portföyü sunar.

Elektrostatik çökeltmeler: Daha
düşük toz emisyonları ve daha
yüksek enerji verimliliği

Çelik üretiminde maliyet verimliliğine sahip çevre koruma

Siemens, enerji santrallerinde,
endüstriyel ﬂirketlerde ve çöp yakma
tesislerinde atık gaz arıtılmasında
kullanılan, yeni geliﬂtirdiği elektrostatik
çökeltmelerle havanın saflığını artırmaya
önemli bir katkı yapmakta ve yaklaﬂık
% 100’lük çökeltme oranı elde etmektedir. Siemens Endüstri Çözümleri Bölümü,
tristör levha ve filtre kontrolü ile yüksek
voltajlı jeneratörler, uzman yazılımlar,
emisyonların kontrolü için detaylı konseptler, mevcut filtre sistemlerini

Siemens, voestalpine grubunun listelenmiﬂ ﬂirketlerinden biri olan Linz’deki
Avusturyalı çelik üreticisi voestalpine
Stahl GmbH’de sinter egzoz gazlarını
temizlemek için, dünyanın ilk Meros
(Maksimum düzeyde Sinterleme Emisyon
Azaltımı) sistemini hizmete sokmuﬂtur.
Bu sistem saatte 1.000.000 metre küp
sinter egzoz gazı iﬂleyebilmektedir. Yeni
Meros kuru yıkama süreci; tozların, ağır
metallerin, sülfür dioksidin ve organik
bileﬂenlerin emisyonlarını bazı durumlar-
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da % 90’dan fazla düşürür. Meros yönteminde, özel emiciler ve desülfürizasyon
etkenleri yüksek ısıda egzoz gaz buharına
üflenir ve eﬂit biçimde dağıtılırlar. Bu ﬂekilde, sülfürdioksit ve diğer asit gazlarının yanı sıra, egzoz gazında bulunan ağır
metaller ve organik bileﬂenler etkin bir
biçimde birbirlerine bağlanırlar. Sinter
egzoz gazı daha sonra soğutulur ve özellikle tasarlanmıﬂ bir reaktörde nemlendirilir, böylece sülfürdioksit ve diğer
asit gazı bileﬂenlerini dondurmak ve
çökeltmek için kimyasal reaksiyonları hızlandırır.
Bir sonraki adımda, toz parçacıkları egzoz
gazı buharıyla dokuma bir filtreye akar ve
burada da etkin bir biçimde ayrıﬂırlar.
Filtrede biriken gazın bir kısmı egzoz gazı
buharına, gazın yıkanma sürecinin
verimliliğini artırmak için geri yüklenir.

Bu ﬂekilde tümüyle dönüﬂtürülmemiﬂ
emiciler ve desülfürizasyon elemanları
egzoz gazına tekrar üflenir, sonuç olarak
etkili kullanım artırılır ve iﬂletme maliyetlerinde büyük ölçüde düﬂüﬂ sağlanır.

Çevre tasarrufu
sağlayan bir çözüm
olarak elektrostatik
çökeltme: Siemens’in
ekipmanlarıyla donatılmış Slovakya’nın
Kosice kentindeki
US Steel Slovakia
çelik fabrikası.
Avusturya’nın
Linz ﬂehrindeki
voestalpine Stahl GmbH
Meros santrali.
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5. Şehirler için
sürdürülebilir kalkınma

Dinamik birer enerji ve ürün pazarı olan
şehirler, yaşam tarzımızı ve kendi bölgelerinin kaynakları kullanma biçimini
etkilemektedir. Günümüzde, insanların
% 50’den fazlası kasaba ve ﬂehirlerde
yaﬂamakta ve bu oranın daha da artması beklenmektedir. Önümüzdeki yıllarda en belirgin eğilim, ﬂehirlerin ve
ﬂehir çevrelerinde yoğunlaﬂan nüfusun
daha da artması yönündedir. Birleﬂmiﬂ
Milletler’in tahminlerine göre, 2025’de
ﬂehirli nüfusu % 60’a çıkacak ve 2050’ye
gelindiğinde, ﬂehir ve kasaba sakinleri
dünya nüfusunun % 70’ini oluﬂturacaktır. 2030’da ise nüfus artıﬂının yaklaﬂık
% 90’ı ﬂehirlerde gerçekleﬂecektir.

Bu ﬂehir merkezli nüfus artıﬂı çevreyi
olduğu kadar ﬂehir ve kasabalarımızın
altyapılarını da çok büyük ölçüde zorlayacaktır. ﬁimdiden, günümüzün ﬂehirleri
içme suyu tüketiminin % 60’ını, enerji
tüketiminin % 75’ini ve küresel sera gazı

emisyonlarının % 80’ini doğrudan veya
dolaylı olarak gerçekleﬂtirmektedir. Bu
nedenle, iklim değişimi ve çevre kirliliğiyle savaﬂı kazanıp kazanamayacağımızı
yine ﬂehirler belirleyecektir.
Pek çok ﬂehir bu sorunu ﬂimdiden fark
etmiﬂ ve Siemens Megacity Challanges
raporunda da tanımlandığı gibi, öncelikler listelerinin baﬂına çevre korumayı
yerleﬂtirmiﬂtir. Öte yandan ﬂehirler; çevre
koruma, yaﬂam kalitesi ve rekabetçilik
arasında zorlu bir dengeyi de korumak
durumundadırlar. Maalesef, çevreye dair
kaygılar sıklıkla rekabetçilik ihtiyacının
karﬂısında hafif kalır. Oysa ki çevreyi
korumak için yapılan orta ve uzun vadeli
yatırımlar, ﬂehir sakinlerinin yaﬂam kalitesini ve ﬂehirlerin ekonomik verimliliğini
artırarak, kendilerini defalarca karﬂılarlar.
"Sürdürülebilir Şehirler" (Sustainable
Cities) çalıﬂması, mevcut teknolojilerin
kullanımının bile ﬂehirleri çevre ve iklim

koruma hedeflerini yakalamaya büyük
ölçüde yaklaﬂtırabileceğini ortaya koymuﬂtur. Siemens’in de destek olduğu ve
Londra’yı örnek olarak alan bu çalıﬂma,
bu teknolojilerin kullanımıyla ﬂehirlerin
iklim ve çevre hedeflerine ﬂehir sakinlerinin yaﬂam kalitelerinde ciddi bir düﬂüﬂ
yaﬂanmadan ulaﬂabileceklerini gösterir.
Binalar, ulaﬂım sistemleri ve güç kaynağı
sistemleri dahil altyapının her boyutu için
teknolojik çözümler bulunmaktadır. Bu
teknolojik çözümler sadece CO2 emisyonlarını azaltmada hayati bir rol oynamakla
kalmaz, ayrıca ekonomik olarak da uygulanabilir durumdadırlar. Aslında, çalıﬂmada analiz edilen teknolojilerle harekete
geçirilecek CO2 azaltma potansiyelinin
üçte ikisi, sağladığı enerji tasarrufuyla
maliyetini karﬂılayabilir. Bu da Londra’nın
toplam emisyonunun % 30’una denktir.

39
Şehirler için sürdürülebilir kalkınma

Siemens çözümleri
Verimli ve çevre dostu çözüm portföyüyle
Siemens, ﬂehirlerin altyapılarının sürdürülebilirliklerini geliﬂtirmelerine yardımcı
olur. Siemens’in porföyü; etkili enerji
üretimi ile hane, endüstri ve taﬂımada
enerji tüketimini, aynı zamanda enerjinin
iletimi ve dağıtımı dahil olmak üzere,
tüm enerji zincirini hedefler. Portföy
olarak da hava ve su kirliliği kontrol
teknolojilerini içerir.
Ürün ve çözümleriyle Siemens, ﬂehirler
için düﬂük emisyonlu kombine çevrim
enerji santralleri, rüzgar enerjisi santralleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarını
entegre eden akıllı ﬂebekeler gibi verimli
ve çevreye uyumlu enerji kaynakları
sağlar. Ayrıca, yakıt tasarrufuna yardımcı
olacak baﬂka yollar da sunar. Eğer bir
ﬂehir bir bölge ısıtma ﬂebekesi kurduysa
ya da iﬂlenmiﬂ buhar için bir endüstriyel
alıcı varsa; fosil yakıtı ateﬂlemeli enerji

santralinden çıkan atık ısı, kombine ısı ve
enerji sistemiyle kullanıma sokulabilir.
Binaları modernleﬂtirme süreci ise iklim
koruma için büyük bir potansiyel sunar.
Evlerin yalıtımını geliﬂtirmek önemli
miktarda enerji tasarrufu sağlar. Teknik
ekipmanlar ve aydınlatma, enerji maliyetlerinin % 60’ına katkı yapmaktadır.
Bu noktada da Siemens, maliyetlerin
düﬂürülmesine ve bir binanın CO2 ayak
izinin dengelenmesine yardımcı olur.
Siemens bunun için enerji tasarrufu
sağlayan lamba ve ev içi aletleri, verimli
bina otomasyonu ve optimize edilmiﬂ
ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri
sunar. Siemens’in enerji tasarrufu
sağlayan sözleﬂmeleri bina teknolojisinin
modernize edilmesine yönelik yatırımları
finanse ederek, bunların enerji ve iﬂletme
maliyetlerindeki tasarruflarla geri döneceğini de garanti altına alır.
Siemens teknolojilerini kullanarak dikkate
değer tasarruf sağlanabilecek bir diğer

alan da ulaşımdır. Siemens’in Tam Ulaﬂım
yaklaﬂımı farklı taﬂımacılık sistemlerini
birbirine bağlayarak verimli çözümler
yaratır. Tam Ulaﬂım yaklaﬂımı, insanları
ve ürünleri çevreye en az zararı vererek,
güvenle taﬂımanın verimli ve ekonomik
bir yoludur. Trafik ıﬂıklarında, sokak ve
havaalanı aydınlatma sistemlerinde
kullanılan LED’ler, taﬂımacılıkla bağlantılı
CO2 emisyonlarının azaltılmasında bir
baﬂka potansiyeli oluﬂturur.
ﬁehirlerin yarattığı çevre kirliliği, sadece
hava kirliliği değildir, temiz içme suyuna
eriﬂim de etkilenir. Siemens’in hava ve su
kirliliği kontrol teknolojileri, ﬂehirlerdeki
hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olur ve
arıtılmıﬂ atık suyun su kaynağına geri
dönüﬂtürülebilmesini garanti altına alır.

40
İleri teknolojiler ve finansal çözümler

6. İleri teknolojiler ve
finansal çözümler

Sürdürülebilirlik için
Bilişim Teknolojileri
Veri hacimlerindeki seri büyüme, bilgisayar gücünün çarpıcı geliﬂme hızı ve
sürekli artan enerji maliyetleri, ﬂirketleri
veri merkezlerinin altyapısını yeni temellere göre yeniden biçimlendirmeye
itmektedir. Bu sorunlara cevap olarak,
Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri
entegre bir çözümler portföyü olan
Dönüﬂümsel Veri Merkezi’ni geliﬂtirmiﬂtir.
Sürdürülebilirlik ana konsepti altında,
üç çatıﬂan sahayı; ekonomi, ekoloji ve esnekliği bir araya getirerek; planlamadan
inﬂaya, iﬂletmeden dıﬂ kaynak kullanımına kadar bir bilgisayar merkezinin ola-

bilecek tüm yönlerini ele alır. Portföy
ayrıca, hedef mimarisinin değerlendirilmesi ve tanımı için gereken iﬂlevleri,
sanal bir iﬂletme platformunu ve bilgisayar merkezinin otomasyonu ile aktif
enerji yönetimine yönelik bileﬂenleri de
kapsar.
Portföy, Siemens’in bilgisayar merkezi
iﬂletmedeki uzun yıllara dayanan
tecrübesinden de yararlanır. Bilgisayar
merkezlerinin birleﬂtirilmesi yoluyla ve
en son sanallaﬂtırma teknolojilerinin
kullanımıyla, Siemens tarafından iﬂletilen

bilgisayar merkezlerinde kapasite kullanım seviyesi % 80’in üzerine çıkmıﬂtır.
Buna ek olarak, Siemens lokasyondaki
duruma göre kullanılan enerjinin geri
dönüﬂümü için konseptler de önerir.
Bunlar, örneğin, atık ısı kullanımı ve
yeraltı suyu ile soğutmayı içerir.
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CCS - çevre dostu enerji santrali teknolojisi
Önümüzdeki yıllarda enerji tedariği,
merkezi ve merkezi olmayan enerji santrallerinin ve tüm ulaﬂılabilir kaynaklardan
alınan enerjilerin dengeli bir karıﬂımıyla
gerçekleﬂtirilecektir. Verimli ve yenilikçi
teknolojiler iklimle uyumlu elektrik üretimi için bugüne kadar olduğundan daha
önemli bir hale gelecektir.

ciddi biçimde azaltarak hayati bir birleﬂtirme etkisi sağlayacaktır. Tutuﬂma
sürecinde üretilen CO2 emisyonunun
% 90’ı bu teknolojiyle azaltılabilir. CCS,
iﬂlemler zincirini, yanmadan önce veya
sonra CO2’yi enerji santrali sürecinden
ayrıﬂtırılmıﬂ, sıkıﬂtırılmıﬂ ve sonra jeolojik formasyonlarda saklanmıﬂ olarak
tanımlar.

CCS’nin artan önemi

Siemens; mevcut ve yeni enerji santralleri için temiz kömür elektrifikasyonu
sahasında iki teknoloji geliﬂtirmektedir.
Mevcut buhar enerjisi santralleri ve yeni

CCS (CO2 tutuculuğu ve depolanması)’ye
yönelik teknolojiler, kömür ateﬂlemeli
enerji santrallerinde CO2 emisyonlarını

santraller için olan ilki, CO2’in yanmadan sonra yıkanması ve tutulmasıdır.
Diğer teknoloji ise, CO2’in yanmadan
sonra tutulmasıdır ve yeni IGCC (Entegre
Gazlaﬂtırma Kombine Çevrim) santrallerinde kullanılır. Bunlar entegre kömür
gazlaﬂtırmasına ve akıntıya karﬂı CO2
tutulmasına sahip kombine çevrim enerji santralleridir. İsviçreli Sustec grubunun kömür gazlaﬂtırma iﬂini alan
Siemens, iklim dostu IGCC enerji santrallerinin merkezi bir öğesini oluﬂturan GSP
akıﬂı çekilmiﬂ gazlaﬂtırma sürecini önermektedir. Siemens teknolojileri CO2’in
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taﬂınması ve ardından depolanması için
de kullanılır. Kompresörler boru hatlarındaki gerekli basıncı ve yeraltındaki
CO2‘i zorlamak için gerekli basıncı
sağlar. Burada yine, verimlilik hattaki
kayıpları en aza indirmek için gereklidir.

En son teknoloji
CO2’in tutuculuğu için çeﬂitli süreçler ﬂu
anda geliﬂtirilmekte ve test edilmektedir.
Günümüzün teknolojik bakıﬂ açısından,
baca gazı yıkama, mevcut enerji santrallerini (eğer bu santraller CO2 tutuculuğuna hazırsa) yeni teknolojileri kullanarak
yenilemek için yapılacak işlemlerin başındadır. Bununla beraber, CCS teknolojisinin geniﬂ ölçekte kullanımını sağlamak

Baca gazı yıkama

Hava

IGCC

Oksi yakıt

Hava

Briket / kömür

Az hava ile ısıtma

Su buharı
H 2O

Briket / kömür

Yanma

için, CCS'nin uygulanmasını, ekonomik
uygunluğunu ve çevreyle uyumunu
doğrulamak için, örnek CCS santrallerinin
inﬂa edilmesi amacıyla güvenilir bir siyasi
ve yasal çerçeve yürürlüğe konmalıdır.
Eğer bu baﬂarılı olursa, CO2 üretmeyen
kömür ateﬂlemeli enerji santrali 2020’den
itibaren iklim dostu ve güvenilir enerji
sunmakta önemli bir rol oynayacaktır.

Ayrıştırma

Nitrojen N2

Oksijen O2

Elektrik

Karbonlaştırma
gaz

Briket / kömür
Baca gazı

H2
Yanma

elektrik

temiz yanma
Yanma

Sülfür

Yıkama

Uçucu kül
CO2
çökeltme
(kimyasal –
aminlerle)

Elektrik
Nitrojen N2 ve
su buharı H2O

Baca gazı
Karbonlaştırma
Gaz
Sülfür

Sülfür
Kül

Uçucu kül
Yıkama

Sülfür
Su buharı
H 2O

CO2

CO2

CO2

Sıvılaştırma
(basınç
altında)

Sıvılaştırma
(basınç
altında)

Sıvılaştırma
(basınç
altında)

Depolama Alanı

Düﬂük karbondioksit enerji
santralleri birçok
ﬂekilde gerçekleştirilir. Siemens, baca
gazı yıkama ve
entegre kömür
gazlaﬂtırma (IGCC)
teknolojisiyle
CCP’ye (Kombine
Çevrim Enerji
Santrali) odaklanmaktadır.
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Enerji verimliliğine sahip
ürünleri ve çözümleri finanse etmek
Her ne kadar CO2 emisyonlarını önleyen
ve enerjide verimlilik sağlayan ürün ve
çözümler, maliyetlerini ekonomik olarak
makul bir zaman içinde amorti etseler de,
küçük görülmemesi gereken bir baﬂlangıç
yatırımını da genellikle gerektirirler.
Bu yenilikçi ürün ve çözümlerin kullanımını sağlamak için, Siemens onları
sadece imal etmez, istenirse müﬂterilerinin satın alma ve kullanımı için finansman bulmalarına da yardımcı olur.
B2B sektöründe finansal çözümlerin
uluslararası tedarikçisi olarak Siemens
Finansal Hizmetler, müﬂterilerine entegre
teknoloji ve finans çözümleri sunabilecek
durumdadır.

Almanya’nın Freiburg şehri
için LED’ler
Siemens’in en yeni LED teknolojisi
Freiburg ﬂehrindeki trafik aydınlatma
sisteminde optimum güvenlik sağlar.
Siemens Finansal Hizmetleri bu
amaçla 15 yıllık özel bir finans
programı geliﬂtirmiﬂtir. Vurgulanması
gereken özel bir nokta da, kurulumların tek tek yeni LED teknolojisinin
mümkün kıldığı enerji tasarrufları
sayesinde tümüyle finanse edilebilir
olmasıdır. LED teknolojisine geçiﬂ,
elektrik maliyetlerini düﬂürdüğü için
sadece Freiburg ﬂehrinin yararına
değildir, düﬂük CO2 emisyonları
sayesinde çevre için de olumludur.
Örneğin enerji sektöründe, Siemens
Finans Hizmetleri, gaz enerjisi santrali
Solvay GmbH için bir Siemens türbinine
finansman sağlamıﬂtır. Ek olarak, Orta ve
Doğu Avrupa’da rüzgar parklarının
geliﬂtirilmesi için bir ortak teﬂebbüs olan
WKN AG kurulmuﬂtur. Siemens Finans
Hizmetleri sadece ekipman ve satıﬂı
finanse etmek için bir dizi kapsamlı
çözüm sağlamakla kalmaz, ayrıca ortaklarıyla birlikte öz kaynak sermayesini tüm
dünyada Siemens teknolojisini içeren
altyapı projeleri için Siemens Project Ventures GmbH aracılığıyla eriﬂilebilir kılar.

Siemens teşebbüs sermayesi
yenilikçi Zolo teknolojilerinin
doğumunu destekliyor
Siemens, Venture Capital GmbH müşterileri için yenilikçi çözümler geliştirmek ve
yeni pazarlar açmak amacıyla sermayesini Siemens sektörlerinde çalışan genç şirketlere yatırmaktadır.
Örneğin 2007’de, Siemens Venture Capital merkez büroları Colarado Boulder’da
bulunan, yeni kurulmuﬂ Amerikan ﬂirketi
Zolo Teknolojileri’ne birkaç milyon dolar
yatırmıﬂtır. Ek olarak, Siemens ﬂirketle
müﬂterek dağıtım anlaﬂması imzalamıﬂtır.
Zolo Teknolojileri, santrallerin iﬂletilmesini daha verimli ve çevreyle daha uyumlu
hale getirmek amacıyla kömür ateﬂlemeli
enerji santrallerinde yanmayı optimize
etmek için yenilikçi teknolojiler üzerinde
çalıﬂmaktadır. Yeni kurulan ﬂirket, bu
sahada Siemens Enerji Sektörü ile yakın
iﬂbirliği içerisindedir.
Zolo Teknolojileri’nin lazer tabanlı akıllı
ölçüm teknolojisi kullanılarak, kömür
ateﬂlemeli enerji santrallerinin yanma
kazanlarındaki hava/karbon karıﬂımı
gerçek zamanlı olarak analiz edilir ve
kazandaki süreçlerin yüzey görüntüleri
hesaplanmıﬂ tomografi yöntemleriyle
bulunur. Siemens kontrol teknolojisinin

Zolo’nun yeni
lazer tabanlı
ölçüm teknolojisi kömür ateﬂlemeli enerji
santrallerinde
tutuﬂturma
verimliliğini
önemli ölçülerde
artırmaya
yardım eder.

yardımıyla, kazan düzenleyicinin kontrol
parametreleri Zolo teknolojileri tarafından hesaplanan değerlere dayanılarak
optimize edilebilir. Yakıt/hava karıﬂımı
sürekli ayarlanarak, kazanda mümkün
olan en homojen sıcaklık dağılımı garanti
edilir ve böylece verimli ve çevreyle
uyumlu bir enerji santrali elde edilir.

Bu teknolojinin kullanımıyla, kömür
ateﬂlemeli enerji santrallerinin
verimliliği % 3 oranında artırılabilir.
Bu da, bu yöntemin tüm endüstride
kullanılacağı varsayılırsa, sadece
ABD’de, her yıl 30 milyon ton kömür
veya toplam enerjinin % 0,7’sinin
korunabileceği anlamına gelir. Bu da
75 milyon ton CO2 emisyonunun
önlenmesini demektir.

Sistem ﬂimdiden ABD’deki dokuz müﬂteri
için kurulmuﬂ durumdadır. Ayrıca 2008’in
baﬂlarında, Güney Kore’ye ilk donatım
sağlanmıﬂ ve enerji santralinin iﬂletilmesi
aksatılmadan sistemin kurulabilmesi için
bir Alman müﬂterinin santralinde bir
kazan hazır bekletilmiﬂtir.
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Önceki bölümlerde ele aldığımız
örneklerin gösterdiği gibi, müﬂterilerimizin CO2 ayak izini azaltmalarına, yaﬂam döngüsü maliyetlerini
düﬂürmelerine, enerji verimliliğine
sahip ürün ve çözümlerle, yenilenebilir enerji türleri ve çevre teknolojileriyle çevreyi korumalarına yardımcı
oluruz.

Çevre portföyümüzle yarattığımız
faydalar üç boyutludur. Müﬂterilerimiz
için daha fazla maliyet verimliliği ve
daha üstün çevre performansı sağlarız.
Bu da zamanla topluma fayda sağlar ve
Siemens’in sürdürülebilir ekonomik
büyümesini yaratır. Çevre portföyümüz
çevre korumaya doğrudan, güvenilir bir
katkı yapacak ürün ve çözümler içerir.

Örnek olarak ﬂunlar sayılabilir:
• Bir referans çözüme göre, önemli
ölçüde enerji verimliliği sağlayan
ürün ve çözümler (kurulu kapasitenin
ortalama enerji verimliliği gibi);
• Yenilenebilir enerji türleri için
sistem ve bileşenler;
• Çevre teknolojileri.
Arka iç kapakta gösterildiği gibi,
Siemens’in çevre portföyü, tüm
enerji zincirini kapsayan ürün ve
çözümleriyle alanında benzersizdir.1)

Siemens’in çevre portföyü:
Müşteriler, toplum ve şirket için üç taraflı kazanç

İddialı büyüme hedefleri

ÜÇ TARAFLI
KAZANÇ
Müşteriler

Toplum

Siemens

Maliyetten tasarruf (yaşam döngüsü maliyetleri)
GHG ayak izinde düşüş
Ürün süreci performansı
Karbon emisyonlarında ispatlanmış azalma
Emisyonların önlenmesi/azaltılması,
kaynak koruma
Hayat koşullarının gelişmesi
Çevreyle uyumlu çözümlerin tedarikçisi olarak
yeniliklerde liderlik
Yüksek büyüme potansiyeli ile gelişen pazarlar

Kaynak: Siemens

Çevre portföyümüz ile iddialı gelir
hedefleri peﬂindeyiz. 2006’da gelirimiz
toplam 14,7 milyar Euro'yu bulmuﬂ,
2007’de ise gelir toplamı 16,9 milyar
Euro'ya çıkmıﬂtır. 2011’e gelindiğinde
çevre portföyümüzle yılda 25 milyar
Euro gelir elde etmeyi hedefliyoruz.
Bugün çevre portföyümüz gelirimizin
% 20’den fazlasını oluﬂturmaktadır.

1) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ve Fujitsu
Siemens Computers GmbH gibi ortak teﬂebbüslerimiz,
yüksek enerji ve/veya kaynak verimliliğine sahip benzersiz ürün ve çözümler sunar. Bununla birlikte, Siemens
çevre portföyünü Siemens AG’nin ürün ve çözümleriyle
sınırlamıﬂtır.
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2011 mali yılı için hedefler:
Çevre portföyü tarafından
elde edilen gelirde artış
25 milyar Euro'ya varıyor

Siemens ürün ve çözümlerinin müşteriler için
gerçekleştirdiği yıllık CO2 azaltımı
Hedef: 2011’de 275 milyon ton (MT) CO2
2007 mali yılı sonu itibarıyla durum: 114 MT
Milyon ton
(MT) CO2

25

16,9
Çevre portföyü
gelirleri
(milyar Euro)

Üretimden
gelen
Siemens
GHG
emisyonları

Müşterilerin CO 2
emisyon azaltımları
(MT)

275 MT
2008 yılında satılmış
ürünlerin/çözümlerin
CO2 azaltımları

114
60

Önceki yıllarda
kurulmuş ürünlerin/çözümlerin yıllık
CO2 azaltımları

84

5,1
2007

2007 2002– 2006
2005*

2011
(hedef)
Kaynak: Siemens

2011
(hedef)

* Kurulmuş tesisler baz alınır: Rüzgar enerjisi (2003'ten
beri), CCPP, HVDC ve enerji performans sözleşmeleri.

Bu portföy ile hizmet sunduğumuz
pazarlar ortalamanın üzerinde geliﬂme
göstermektedir. Dolayısıyla çevre portföyümüzden elde edeceğimiz gelirin
yılda en az % 10 oranında artış göstermesini bekliyoruz.

müﬂterilerimizin emisyonlarını azaltmak
konusunda ölçülebilir katkılar sağlar.
Bu nedenle Siemens olarak, ürün ve
çözümlerimizin iklim korumaya çok
önemli katkılar yapacağına inancımız
tamdır.

Siemens ürettiği emisyondan
kat kat fazlasını müşterilerinin
azaltmasını sağlar

2002’den 2005 yılının sonuna dek
sunduğumuz ürün ve çözümler,
CO2 emisyonlarını yılda 60 milyon ton
azaltmaya yardım etmiﬂtir. Üstelik bu,
sadece kombine çevrim enerji santral-

Yenilenebilir enerji alanındaki verimli
ürün, çözüm ve teknolojilerimiz,

2007

Kaynak: Siemens

lerini, rüzgar türbinlerini, Yüksek Gerilim DC (HVDC) enerji iletimlerini ve
Siemens Bina Teknolojileri’nin performans sözleşmeleri sayesinde elde
edilen enerji tasarruflarını dikkate alır.
Müﬂterilerimize 2006 ve 2007 yıllarında
sunduğumuz çevre portföyü ürün ve
çözümleri, sırasıyla 24 ve 30 milyon ton
CO2 emiyonunu engellemiﬂtir. Böylece
2007’de engellenen toplam CO2 emisyonu hacmi 114 milyon tona çıkmıﬂtır.

Çevre portföyünde yer alan üç tip ürün ve çözüm

1 Yenilenebilirler

2 Çevre teknolojileri

3 Verimli ürünler/çözümler

Örnekler:
Rüzgar enerjisi
Rüzgar enerjisi için şebeke erişimi
Güneş enerjisi için buhar türbini

Örnekler:
Su teknolojileri
Hava kirliliği kontrolü

Örnekler:
Kombine Çevrim Enerji Santralleri
(CCPP)
Yüksek Gerilim DC (HVDC) enerji
iletimi
Verimli aydınlatma
Akıllı bina teknolojileri

Tüm yenilenebilir teknolojiler
yer alır (bileşenler dahil).

Tüm çevre teknolojileri
yer alır.

Özellikle enerji verimliliği sağlayan
ürünler/çözümler yer alır

Kaynak: Siemens
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Bu, Almanya’nın 2006’daki toplam CO2
emisyonunun % 13’üne denktir ve 2007
yılında Siemens’in kendi sera gazı
emisyonu olan 5,1 milyon tonun 20
katından fazladır.
2011 için hedefimiz, müﬂterilerimizin
sera gazı emisyonlarını 275 milyon ton
azaltmalarına yardım etmektir.

Emisyonlarda azalmanın
şeffaf olarak hesaplanması
Sera gazı emisyonlarında yapılan tasarrufların hesaplanması çevre portföyünde bulunan ilgili her ürün ve çözüm
için spesifik bir karﬂılaﬂtırmaya dayanır.
Emisyonlardaki azalmayı belirlemek
için temelde üç farklı yöntem
uygulanır:
• Emisyonların doğrudan, öncesi-sonrası karﬂılaﬂtırmasına tabi tutulması.
Örneğin, enerji santrallerini modernize ederken veya binaların enerji
tüketimlerini Enerji Performansı
Sözleﬂmesiyle optimize ederken.
• Bir referans teknolojisiyle doğrudan
karﬂılaﬂtırma. Örneğin, az kayıplı,
Yüksek Gerilim DC (HVDC) enerji iletimi kullanırken emisyonların azaltılması, HVDC’nin konvansiyonel alternatif akım enerji iletimiyle
karﬂılaﬂtırılmasıyla belirlenir.
• Kurulum temeliyle karﬂılaﬂtırma.
Bu yöntem kombine çevrim enerji
santralleri ve trenlerde kullanılmıﬂtır.
Burada, elektrik üretimi için küresel
ortalama emisyon faktörleri
uygulanır.
Aﬂırı elektrik üretimi ve iletim kayıpları
hakkında Uluslararası Enerji Ajansı’nın
(IEA Elektrik Enformasyonu 2007)
sağladığı veriler temelinde, İklim
Değiﬂikliği Hakkında Hükümetlerarası
Panel’den (IPCC) gelen yakıta özgü
emisyon faktörleri hakkında veriler ve
bizim enerji üretimi verimliliklerine dair
kendi analizlerimiz ıﬂığında, tabloda da
referans alındığı görülen emisyon
faktörlerini uyguladık.

Kategori

Emisyon
faktörü
(g CO2 / kwh)

Çevre
portföyünden
ürün çözüm için
değerlendirme

Küresel enerji üretimi tüm ana enerji taşıyıcılarda

578

Yenilenebilirler
hariç enerji üretimi

Küresel enerji üretimi tüm fosil enerjisi taşıyıcılarda

870

Enerji üretimi,
yenilenebilirler/rüzgar

Küresel enerji üretimi öncelikli enerji taşıyıcısı kömür

940

Elektrostatik
çökeltmeler için hizmet

Elektriğin kullanımı -

631

Trenler dışında elektriğin
tüm kullanımları

612

Trenler

(% 9,3’lük iletim kayıpları dahil)

Elektriğin kullanımı tren yolu enerji tedariki
(% 6 iletim kayıpları dahil)

Müﬂterilerimizin mekanlarında emisyon
azaltımlarını hesaplarken kullanım
evresinde CO2 tasarrufuna yoğunlaﬂtık.2)
Bir mali yıl içinde kurulmuﬂ ürünler ve
çözümler için tüm mali yılda emisyonda görülen azalmalar hesaplandı. Tek
tek ürünlerin imalatından çıkan CO2
emisyonları CO2 ayak izimizde gösterilmiﬂtir ve burada gösterilen emisyon
hesaplamalarına dahil edilmemişlerdir.
Kendi sera gazı emisyonlarımıza dair
detaylar Kurumsal Sosyal Sorumluluk
2007 adlı belgemizde bulunabilir
(www.siemens.com/responsibility).

Emisyon azaltımlarını hesaplama prosedürü mevcut kombine çevrim enerji
santrallerimizi örnek göstererek açıkça
ortaya konabilir. Bunların yaklaﬂık % 58
verimlilikleri vardır. Gazı yakıt olarak
kullanan kombine çevrim enerji santralleri
kwh baﬂına yaklaﬂık 345 gram CO2 emisyon faktörüne sahiptirler. Bir karﬂılaﬂtırma
faktörü olarak tüm enerji kaynaklarının
enerji üretimi için küresel ortalama emisyon faktörünü (kwh baﬂına 578 gram CO2)
kullandık. Siemens tarafından kurulmuﬂ
kombine çevrim enerji santrallerinde yıllık
olarak üretilen elektrikle fark çarpılınca
emisyon azalımı rakamı bulunur.

PricewaterhouseCoopers
(PwC) tarafından gerçekleştirilmiş bağımsız bir değerlendirme de bizim rakamlarımızı
onaylamaktadır
Siemens, PricewaterhouseCoopers’ı
Siemens’in çevre portföyünün bağımsız
bir değerlendirmesini (bir nevi sınırlı
sigorta sözleﬂmesi) yapmakla görevlendirmiﬂtir. PwC, baﬂka ﬂeylerin yanı sıra
çevre portföyümüzdeki gelirlere dair
bilginin niteliğini de değerlendirmiﬂ ve
müﬂterilerimizin CO2 azaltımlarını Sera
Gazı Protokolü Muhasebe ve Rapor
İlkelerindeki beﬂ kritere göre, yani
ilintililik, tamamlanmıﬂlık, tutarlılık,
ﬂeffaflık ve doğruluğa göre değerlendirmiﬂtir.
Bu değerlendirmenin sonuçları
Bağımsız Teminat Raporu adı altında
gösterilmiﬂtir.

2) Sistemlerin tam bir karﬂılaﬂtırmasını elde edebilmek
için gaz yalıtımlı güç istasyonları durumunda ek olarak
sülfürheksafloridi CO2 denklerine dönüﬂtürdük.
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Bağımsız teminat raporu
Çevre koruma portföyümüzde sunulan ifadeleri kontrol etmeleri için denetleme ﬂirketi PricewaterhouseCoopers AG görevlendirilmiﬂtir. ﬁirket, broﬂürün hem İngilizce hem de Almanca basılı versiyonlarında yer alan ifadeleri denetleyerek sertifikasyon vermiﬂtir.
Aﬂağıda görülen sertifikasyon Siemens AG tarafından hazırlanmıﬂ İngilizce metnin bir çevirisidir.

Siemens AG’ye, Münih
Siemens AG’nin “Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık: İklim korumada yenilikçilik” baﬂlıklı yayınında bildirildiği haliyle 2007 çevre portföyündeki seçili veriler üzerinde sınırlı bir teminat sözleﬂmesi gerçekleﬂtirmekle
görevlendirildik.

Siemens AG'nin Yönetim Kurulu’nun
Sorumluluğu
Siemens AG'nin Yönetim Kurulu çevre portföyü
2007’nin derlenmesinden İnisiyatif Sera Gazı
Protokolü’nün (ss. 8 ile 9, bundan sonra “GHG
protokolü kriterleri”) “Bir ﬁirket Muhasebe ve Raporlama Standardı –Geniﬂletilmiﬂ Baskı” adlı yayınında
ortaya konmuﬂ olan aﬂağıdaki kriterler ıﬂığında sorumludur:
•
•
•
•
•

Entegrasyon
Sürdürebilirlik
Tutarlılık
ﬁeffaflık
Doğruluk

Bu sorumluluk, kriterlerin seçimini ve uygulanmasını
aynı zamanda da çevre portföyünün hazırlanmasında
uygun yöntemlerin kullanılmasını, koﬂullara göre makul olan varsayım ve tahminler gibi bireysel verilerin
kullanımını içerir. Dahası, Siemens AG Yönetim
Kurulu’nun sorumluluğu çevre portföyünün hazırlanmasıyla ilgili süreçlerin ve sistemlerin tasarlanmasını,
tamamlanmasını ve bakımını da içerir.

Uygulayıcının Sorumluluğu
Bizim sorumluluğumuz, “Enerji Verimliliği ve Çevreye
Duyarlılık” adlı yayında yer alan aﬂağıdaki verilerin
GHG protokol kriterlerine uygun hazırlanıp hazırlanmadığına dair herhangi bir kanıya varmamıza sebep
olacak ﬂekilde dikkatimizi çeken bir nokta olup olmadığını belirtmektir:
• Siemens AG’nin 2007 mali yılında çevre portföyündeki ürünlerden ve çözümlerden doğan gelirleriyle
ilgili sayfa 44’deki veriler;
• 2007 mali yılında satılan çevre portföyünde yer alan
ürünlerin ve çözümlerin müﬂteriler tarafından kullanımı sayesinde önlenen CO2 emisyonu miktarına
dair sayfa 45’teki veriler;

Dahası, çalıﬂmalarımıza dayanarak, “Enerji Verimliliği
ve Çevreye Duyarlılık” adlı yayının 44 ile 46. sayfalarında rapor edilmiﬂ çevre portföyünün altında yatan kriterler ve kapsamlı yönergeler, sırasıyla CO2 tasarruflarını ve CO2 tasarruflarını hesaplama yöntemlerinin
altını çizen referans değerleri gösteren temel değerlerin GHG protokolünün kriterlerleriyle uyum içinde
seçilmediğine ve uygulanmadığına inanmamıza neden
olacak herhangi bir ﬂey dikkatimizi çektiyse, bunu
ifade etmek bizim sorumluluğumuzdur.
Dahası, sınırlı teminat sözleﬂmemizin sonuçlarına
dayanarak çevre portföyünün gelecekteki geliﬂmeleri
hakkında tavsiyelerde bulunmamız da istenmiﬂtir.
Çalıﬂmamızı Uluslararası Sigorta Sözleﬂmeleri
Standartları (ISAE) 3000’e uygun olarak yürüttük.
Bu standart etik gerekliliklere uymamızı ve teminat
sözleﬂmesini sınırlı teminata dair sonucumuzu ifade
etmek üzere planlayıp programlamamızı gerektirir.
Sınırlı bir teminat sözleﬂmesinde kanıt toplama
prosedürleri makul teminat sözleﬂmesine göre daha
sınırlıdır (örneğin, § (Madde) 317 HGB
("Handelsgesetzbuch": "Alman Ticari Kodu" ile uyumlu
finansal hesap özetlerinin denetlenmesi) ve bu yüzden
de makul teminat sözleﬂmesine göre daha az güvence
elde edilir. Seçilen prosedürler uygulayıcının kararına
bağlıdır. Bu yukarıda sunulan çevre portföyündeki verilerin maddi isabetsizliği riskinin değerlendirilmesini ve
aynı zamanda da GHG protokolü ile yukarıda ortaya
konan ilave konuları içerir.
Çalıﬂmamız kapsamında diğerlerinin yanı sıra aﬂağıdaki
prosedürleri uyguladık:
• Çevre portföyünün altında yatan kriterlerin uygulanmasını ve kapsamlı yönergeleri sistemlerin, süreçlerin ve geliﬂmelerin çevre portföyündeki belgelenmelerini sorgulayarak sınama;
• Çevre portföyündeki ürünlere ve çözümlere dair
referans değerlerinin/temellerin belirlenmesi için
temel teﬂkil eden prosedürlerin ve sistemlerin
değerlendirilmesi;
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• Çevre portföyünün hazırlanmasından sorumlu
ﬁirket Çevre Konuları ve Teknik Güvenlik
Departmanı’nın başvurulması;
• Endüstri, Enerji ve Sağlık sektörlerindeki ilgili bölümlerde çalıﬂan personele başvurulması ve aynı
zamanda da çevre portföyünün sırasıyla
belgelenmesinin araştırılması;
• Çevre portföyü tarafından engellenen CO2 emisyonlarının toplamının belirlenmesinin sınanması ve aynı
zamanda da Siemens AG’nin 2007 mali yılında çevre
portföyündeki ürünler ve çözümlerden elde ettiği
gelirin aﬂağıdaki yollarla araştırılması:
- Hesaplamanın her bir adımının anlaﬂılması,
- Hesaplama adımlarında referans değerlerinin ve
temellerin tutarlı uygulanmasının kontrol
edilmesi,
- Örnekleme temelinde girdi iﬂlemlerine dair verilerin hesaplanmasının 2007 mali yılındaki ürün
satıﬂlarına dair ﬂirketin kendi sistemlerinden ve
belgelerinden verilerle karﬂılaﬂtırılması;
• Çevre portföyündeki gelir yüzdelerinin hesaplanmasının ﬂirket tarafından 2007 mali yılı için hazırlanan yıllık raporlarda sırasıyla ortaya konan gelirlerinin Siemens’in genel gelirleriyle karﬂılaﬂtırılması

Sonuç

Tavsiyeler
Yukarıdaki sonuçlarımızı kısıtlamadan, çevre portföyünün aﬂağıdaki yollarla daha da geliﬂtirilmesini
tavsiye ederiz:
• Proje bazında geliﬂtirilmiﬂ çevre portföyünün
hazırlanmasına dair sistemler ve iﬂlemler düzenli
operasyonlara dönüﬂtürülmeliler. İç kontrol sisteminin ve sistemlerin altında yatan belgelemenin ve
süreçlerin kurumsal bir temele dayandırılmasını
öneriyoruz.
• İﬂlemleri hesaplama ve belgeleme için tasarlamayı,
aynı zamanda da bölümlerdeki hesaplama
sonuçlarını onaylama prosedürlerinin tüm grupta
sürdürülmesini öneriyoruz.
• Siemens ürünlerinin çevre portföyüne eklenmesi ve
kriterlerin, genel yönergeler ve hesaplama
yöntemlerinin daha fazla geliﬂtirilmesi için bir
Değerlendirme Kurulu oluﬂturulmasını öneriyoruz.

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Frankfurt am Main, 5 Haziran 2008

Sınırlı teminat sözleﬂmemize dayanarak, aﬂağıdaki
verilerin “enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık” adlı
yayında GHG protokolü kriterlerine uygun hazırlanmadığına inanmamıza yol açacak herhangi bir nokta dikkatimizi çekmedi:
• Siemens AG’nin 2007 mali yılında çevre portföyündeki ürün ve çözümler elde ettiği gelirlere dair sayfa
44’deki veriler;
• 2007 mali yılında satılmıﬂ çevre portföyü ürünlerini
ve çözümlerini kullanan müﬂterilerin önledikleri CO2
hacmine dair sayfa 45’deki veriler,
Bunun yanında, “enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık” adlı yayının 44 ve 46. sayfalarında rapor edilen
CO2 tasarruflarını hesaplama yöntemlerinin ve CO2
tasarruflarının altını çizen sırasıyla referans değerlerinin, çevre portföyünün altında yatan genel yönergelerin ve kriterlerin GHG protokolündeki kriterlerle uyumlu biçimde seçilip uygulanmadığına inanmamıza sebep
olacak herhangi bir nokta dikkatimizi çekmedi.

Michael Werner

ppa. Dieter Horst

Siemens çevre portföyü
Sayfada
tanımlı

2

Fosil Enerji Üretimi
Kombine Çevrim Enerji Santralleri
Fosil enerji santrallerinin modernizasyonları/güncellenmeleri
Yakıt hücreleri
Kombine ısı ve enerji santralleri (CHP)
Enstrümantasyon ve kontrol

8 – 10
10
11
11
*

Yenilenebilir Enerji Üretimi
Rüzgar enerjisi
Güneﬂ enerjisi
Biyoyakıt

12
13
*

Enerji İletimi ve Enerji Dağıtımı
Denizaşırı (Off-Shore) rüzgar santralleri için şebeke erişimi
Gaz izoleli hatlar (GIL)
Yüksek Gerilim DC (HVDC) iletimi

15
16
14, 15

Gaz izoleli salt tesisleri (GIS)
ﬁebeke kontrolü
Gemiler için Siplink enerji bağlantısı

16
17
16

Endüstri için Çözümler
Sürücü teknolojileri
Gemiler için e-sürücüler
Metaller ve madencilik için çözümler
Kağıt endüstrisi için enerji geri kazanımı
Enerji yönetimi ve danıﬂmanlık

20
26
21, 22
*
22

ﬁehirde ve Şehirlerarası Ulaﬂım
Metro sistemleri ve tramvaylar
Trafik yönetim sistemleri
Park yönetim sistemleri
LED trafik ıﬂıkları ve havaalanı aydınlatmaları

23, 24
24
*
24

Bölgesel trenler
Lokomotifler
Yüksek hızlı trenler
Raylı sistem otomasyonu ve elektrifikasyonu

23 – 25
23
23
23, 24

Bina Teknolojileri
Enerji tasarrufu sağlayan performans sözleşmeleri
Bina modernizasyonu
Isıtma, havalandırma ve klima bileﬂenleri

27, 28
27, 28
27, 28

Aydınlatma (Osram)
LED’ler
Enerji tasarrufu sağlayan ampuller (Dulux)
Floresan lambalar (Lumilux) ve Elektronik Kontrol (ECG)
Halojen Enerji Tasarruflu Lambalar
Yüksek yoğunluklu deşarj (HQI, HCI, NAV)

29, 30
29
*
29
*

Sağlık
Yenilenen sistemler
Bilgisayarlı tomografi: SOMATOM Definition
Manyetik rezonans görüntüleme: MAGNETOM Avanto
Manyetik rezonans görüntüleme: MAGNETOM ESSENZA

33
33
*
33

Çevre Teknolojileri
Su teknolojileri
Hava kirliliği kontrolü

34, 35
35 – 37

IT Çözümleri ve Hizmetleri
Yeﬂil veri merkezleri
İnce İstemci altyapısı

40
*

*) Siemens çevre portföyüne dair daha fazla bilgi ve burada sunulmayan çözümler için:
www.siemens.com.tr/cevreportfoyu
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