Kendimiz Yapal›m
Birol K›lk›ﬂ

Güneﬂ Enerjisinden Kendimiz Yararlanal›m
Güneﬂ enerjisiyle yak›ndan
tan›ﬂmak ve kullanmak
istermisiniz?
Cevab›n›z evetse kendi güneﬂ toplac›m›z› birlikte yapabiliriz. Ülkemizde üstün
kaliteli ve yüksek verimli güneﬂ toplaçlar›
uzun y›llardan beri üretilmekle birlikte
kendi basit toplac›m›zla bu tükenmez
enerji kayna¤›yla daha bilinçli ve pratik
bir ortamda bizzat tan›ﬂabilir, s›cak suyumuzu ufak çapta da olsa üretebiliriz. ﬁekil 1 de gösterilen basit düzenek için fazla masrafa da gerek yok. Tüm malzeme
giderlerinin 75 Milyon TL civar›nda tutulabilece¤ini hedefleyebilirsiniz. Bu küçük
toplac› çat›ya koymak yerine balkona ya
da bahçeye koymakta yarar var, çünkü bu
toplaç otomatik bir düzene sahip de¤il.
Tabii k›ﬂ›n da toplac›n suyunu boﬂaltmam›z gerekiyor. Aksi taktirde sistemdeki
su donar.
Bu toplac›n ana malzemeleri:
- d›ﬂ etkilere dayan›kl› sunta,
- tahta profil kasa,
- pencere cam›,
- bükülebilir lastik boru,
- musluklu su bidonu,
- aluminyum levha,
- strafor,
- cam yünü ﬂilte,
- bir kaç musluk ve vana.
Toplac›n boyutlar› yaklaﬂ›k 50x100 cm.
ﬁekil 1 de izlendi¤i üzere önce tahta kasay› haz›rlay›p üç kenar›n› taban suntas›na
çakar›z. Daha sonra 2 cm kal›nl›¤›ndaki
yüksek yo¤unluklu straforu kasan›n içersine gelmek üzere suntaya kola tutkalla yap›ﬂt›rarak yerleﬂtiririz. 0,7 cm ya da 1 cm
kadar iç çapl› ve kolayl›kla bükülebilir las-

ﬁekil 1

tik boruyu kasada ﬁekil 2 de gösterilen konumlarda matkapla açaça¤›m›z deliklerden
alt konumdakinden geçirerek strafor üzerinde 5 cm kadar bir aral›kla gezindiririz.

ﬁekil 2

Borunun ucunu üst konumdaki delikten
geçirip kasa d›ﬂ›na ç›kar›r›z. Kasaya giriﬂ
ve kasadan ç›k›ﬂ deliklerinde kalan aral›klar› mastikle kapat›r›z. Kasa içinde strafor
üzerine yerleﬂtirdi¤imiz lastik borular› taban suntas›na çakaca¤›m›z ufak çivilerle

borular› delmeyecek ve zedelemeyecek ﬂekilde kenarlar›ndan tuttururuz. 0.2 cm lik
sert aluminyum levhay› borular› hafifçe
ezecek biçimde civatalarla gene taban suntas›na tuttururuz. Aluminyum levhan›n üst
yüzeyini mat siyah boyayla, tercihan sprey
boyayla boyar›z. Son olarak 0.3 cm kal›nl›¤›ndaki pencere cam›n› kasa içersinde önceden açt›¤›m›z kanal yuvaya, aç›k b›rakt›¤›m›z dördüncü kasa kenar›ndan yerleﬂtiririz. Camla aluminyum levha aras›nda ﬁekil
2 görüldü¤ü üzere belirli bir mesafe bulunmas› gerekir. Sonra dördüncü kasa kenar›n› yerine çakarak, toplac› tamamlar›z. 40
ya da 50 litrelik plastik su bidonuna gerekli ba¤lant›lar ﬁekil 2 de gösterilmiﬂtir. Toplac›, bulundu¤unuz yörenin enleminden
10° ç›kartt›ktan sonra geriye kalan bir aç›da (yer düzleminden itibaren) ve güneye
bakacak ﬂekilde bir hafif konstrüksyonla
sabitleriz. Örne¤in enlem 40° ise toplac›m›z yer düzlemine oranla 30° lik bir aç›da
olmal›d›r. E¤er yörede k›ﬂ›n da iklim oldukça ›l›ksa ve don tehlikesi yoksa, k›ﬂ aylar›nda s›cak su eldesi için bu aç› 40° +10°
olarak de¤iﬂtirilir. Böyle bir yörede her
mevsim toplaç aç›s›n› de¤iﬂtirmek istemiyorsak bu aç›y› enlem derecesine eﬂit bir
aç›da sabit tutabiliriz. Su bidonuysa toplaçtan 75 cm kadar daha yüksekte olmal›d›r.
Bidonun kenarlar›n› cam yünü ﬂilteyle sar›p yal›tabilirsiniz. Bidona su doldurduktan
sonra bidondaki su do¤al dolaﬂ›mla toplaçta ›s›narak bidona geri gelecektir. Gerekli
miktardaki s›cak suyu bidondaki musluktan alabilir ve yerine üst musluktan su takviyesini yapabilirsiniz. E¤er bidondaki su
›s›nm›yorsa borulardaki havay› uygun bir
tahliye muslu¤undan boﬂaltman›z gerekebilir.
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