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Odamız, Hidrolik Pnömatik sektörü ile, birlikte üretme, bilgiyi paylaşma ve teknolojik yenilikleri halkın
yararına sunma anlayışı çercevesinde bir kez daha buluşuyor. İlki beklenilenin üzerinde katılımla ve
katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleşen kongrenin ardından ülkemizin içinde bulunduğu kriz ortamına
rağmen hidrolik pnömatik sektörünün verdiği katkılarla sektörün gelenekselleşmeye aday olan Hidrolik
Pnömatik Kongresini ikinci kez gerçekleştirmektedir.
Sanayinin belkemiği olan ana sektörlerin – makina imalatı, gıda, otomotiv, demirçelik, robotik,
denizcilik, savunma sanayi, ambalaj, iş makinaları vb. – vazgeçilmez ekipman ve malzemelerini
üreten ve ithal eden, projelendiren, mühendislik uygulamalarını gerçekleştiren ve satış sonrası
hizmetlerini yürüten Hidrolik ve Pnömatik sektörünün önemli sorunları bulunmaktadır.
Odamızın, sektördeki üretici, ithalatçı, uygulayıcı, kullanıcı ve akademisyenleri ilk kez geniş bir
katılımla biraraya getirmesi ile oluşturduğu kongre platformu sonrasında yaratılan sinerji, varolan
sorunların çözümünün çok gecikmeyeceğinin bir göstergesi olmuştur. İkinci kongreyle de oluşan bu
işbirliği ortamının gelişerek ülkemizde sektörün gelişimine katkılar sağlayacağı inancındayız.
İkinci kez gerçekleştirilen Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, ilk kongrede sağladığı başarının
ardından yine katılımcılık anlayışını ülke genelinde yaşama geçirerek oluşturulan Düzenleme,
Yürütme ve Danışmanlar Kurullarıyla, kongreyi destekleyen kuruluşların uzun erimli çalışmalarının
ürünü olarak gerçekleştirilmektedir.
Hidrolik Pnömatik sektörünün gelişimine büyük bir ivme kazandıran kongrenin; ilgili tüm kişi, kurum ve
kuruluşların katılımıyla üretken bir platform olma özelliğini koruyarak geleceğe taşıncağına ve
kurumsallaşarak sektör için geleneksel bir buluşma olacağını düşünüyoruz.
Odamız adına İstanbul ve İzmir Şubelerimiz yürütücülüğünde ikinci kez gerçekleştirilen Ulusal Hidrolik
Pnömatik Kongresi ve Sergisi’nin gerçekleşmesini sağlayan Düzenleme Kuruluna, Yürütme Kuruluna,
Danışmanlar Kuruluna, Destekleyen Kuruluşlara ve basın kuruluşlarına, İstanbul ve İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, oturum ve panel başkanlarına, bildiri sunan ve panelist olarak katkıda
bulunan meslektaşlarımıza, uzmanlara ve tüm delegelere, sergiye katılarak kongremize destek
sağlayan değerli sektör firmalarına teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
8 Kasım 2001 - İZMİR
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II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergi’sinde 36 adet bildiri iki salonda sunulacaktır. Kongre
süresince sektörün sorunlarının gündeme taşındığı, “Hidrolik Pnömatik Sektöründe Üretimin,
İthalatın ve İhracatın Sorgulanması, Denetimi ve Standardizasyonu” ve “Hidrolik Pnömatik
Sektöründe Tasarımcı, İmalatçı, Uygulayıcı ve
Kullanıcı İlişkileri, Hizmet ve Personel
Akreditasyonu” konulu iki adet panelle tartışma ortamı yaratılacaktır. Panellere ilişkin Mevcut Durum
Analiz Raporları basılarak katılımcılara dağıtılacaktır. Tartışmaları ise daha sonraki çalışmalarla
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi ardından delegelere sunulacaktır.
Bildiriler Kitabında Hidrolik Pnömatik alanında mühendis, uzman, danışman, öğretim üyesi ve
kuruluşların bilgi ve birikimleri toplam 36 bildiride yansıtılmıştır. Bu bildirilerin konu başlıklarının
önerilmesinden, son şeklinin verilmesine kadar uzanan süreçte Kongre Danışmanlar Kurulu
Üyelerimizin ve Kongre Yürütme Kurulu Üyelerimizin görüşleri ve değerlendirmeleri önemli katkılar
sağlamıştır.
Kongre süresince gerçekleştirilen tartışmalara getirilen öneriler ve Kongrenin Değerlendirme
Formlarındaki görüşler bizlerin çalışmalarına ışık tutacaktır. Kurumsallaşması ve gelenekselleşmesini
öngördüğümüz Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergi’nde gerçekleştirilecek anketlerden elde edilecek
veriler daha zengin bildiri oluşumuna zemin yaratacaktır.
Düzenleme Kurulu olarak, ülkemizde hidrolik pnömatik alanlarında çağdaş bilgi ve teknolojinin
geliştirilmesi ve yaratılması için tüm etkinliklere destek veren, öncülük eden Makina Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu’na, kongre çalışmalarının özgün bir çalışma ortamında yapılmasını sağlayan,
kongre sekreteryasını oluşturarak, hazırlık çalışmalarında her türlü desteği esirgemeyen Makina
Mühendisleri Odası İzmir ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulları’na, kongre hazırlık çalışmalarının
başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar geçen sürede özverili çalışmalarıyla kongrenin
gerçekleşmesine yoğun emek veren, kongre programının, bildiriler kitabının elinize ulaşması için editör
olarak çalışan, iki yıla yakın bir süre boyunca periyodik olarak toplanarak görev yapan Kongre
Yürütme Kurulu’na, tüm sekreterlik ve hazırlık hizmetlerini yürüten Kongre Sekreteryası’na ve
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi çalışanlarına, özveriyle, gönüllü olarak Hidrolik Pnömatik
Kongresi ve Sergisi’nin yürütülmesinde görev alan sektörün mühendis adayları Dokuz Eylül
Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerine, Hidrolik Pnömatik Kongresi’nin
ülke genelinde etkinliğini arttırmaya çaba göstererek Kongreyi Destekleyen Kuruluşlar statüsünde
yer alan; Akışkan Gücü Derneği, Araç ve Araçüstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği
Derneği, ASME International Türkiye Şubesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi,
Demir Çelik Üreticileri Derneği, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir
Ticaret Odası, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı, Makina İmalatçıları Birliği, Mersin Üniversitesi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Takım Tezgahları İş Adamları Dayanışma Derneği, Teknolojik
Eğitimi Geliştirme Vakfı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek
Mensupları ve Yöneticileri Vakfı’na ve kongrenin sektöre duyurulmasında katkılarını esirgemeyen
Kongre’yi Destekleyen Basın Kuruluşları; Endüstri&Otomasyon Dergisi, Hazır Beton Dergisi, Kalıp
Teknolojisi Malzeme Yan Sanayi Dergisi, Makina Market Dergisi, Makina Magazin Türkiye Endüstri
Dergisi, Metal Makina Dergisi, Otomasyon Dergisi, Sektörel Tanıtım Gazetesi’ne teşekkür ederiz.
Ayrıca Hidrolik Pnömatik Kongresi’nin oluşumuna görüş ve önerileri ile önemli katkılarda bulunan
Kongre Danışmanlar Kurulu Üyelerine, sundukları bildirilerle kongreyi olanaklı kılan tüm meslektaş,
uzman ve öğretim üyelerine, oturum başkanlarına, panel yöneticilerine, görüşlerini aktararak hidrolik
pnömatik sektörünün sorunlarının tartışılması ve çözümler üretilmesine katkıda bulunan panelistlere,
“Kongre Delegesi” olma bilincini taşıyan ve bu bilinçle çağdaş bilgi ve teknolojiye ulaşma çabası
içinde olan değerli mühendislere ve teknik elemanlara, sergiye katılan tüm firmalara, sergiye
katılmanın yanısıra üstlendikleri sponsorluklarla kongrenin önemli destekleyicileri arasında olan
firmalara ve Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresinde görev alan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara
teşekkürlerimizi sunarız.
KONGRE DÜZENLEME - YÜRÜTME KURULU
8 Kasım 2001 - İZMİR
PROGRAM BİLDİRİLERİ
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DOĞALGAZIN LPG İLE YEDEKLENMESİ VE LPG-HAVA
MİKSERLERİ (LPG FAKİRLEŞTİRME ÜNİTELERİ)
Atilla ODABAŞI

ÖZET
Çalışmamızda, doğalgaz kullanan tesislerde olası bir kesinti halinde çalışan cihazların herhangi bir
duraklama yaşamaksızın çalışmasını devam ettirecek LPG-Hava Mikser cihazları, mikser çeşitleri,
karşılaştırılmaları ve mikser sistemi dizaynında dikkat edilecek hususlar yer almaktadır

1. GİRİŞ
Türkiye’nin doğalgaz ile tanıştığı 1986 yılından sonra geride bırakılan 15 yıllık süre içerisinde gerek
alternatif yakıtlara göre fiyat avantajı ve gerekse işletim kolaylığı sayesinde gazın ulaştığı illere paralel
olarak kullanımı da giderek artmıştır.
Ülkemiz ihtiyacı olan doğalgazı temin eden BOTAŞ, yurtiçinde çok düşük miktarlarda ve ancak lokal
ihtiyacı karşılayacak mertebelerde üretilebilen doğalgazı, değişik ülkelerden gaz satın almak suretiyle
ülke içerisinde pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini sürdürmüştür. Yıllar içerisinde yurtdışından
alınan gazın talepleri karşılama oranları dalgalanmalar göstermiştir. 1995 yılına kadar geçen süre
içerisinde gaz satışı için yoğun pazarlama faaliyeti gösteren BOTAŞ, bu tarihten sonra özellikle diğer
yakıt fiyatlarına göre öne çıkan fiyat avantajı sayesinde kullanımın yoğun olduğu Aralık-Ocak-Şubat ve
Mart aylarında gaz talebini karşılayamaz hale gelmiştir. Bu talep fazlalığı, özellikle sanayi kullanımının
maksimuma ulaştığı 1997-98 yıllarında yoğun hissettirmiştir. Satışı sanayi tesislerine yönelik “kesintili
tarife” ve “kesintisiz tarife” olarak uygulanan gaz, bu yoğun kullanım aylarında kesintili tarifeden gaz
kullanan sanayi tesislerinde geçici olarak durdurulmuş, kesintisiz tarife ile işlem gören firmalardan gaz
kullanımlarını azaltmaları istenilmiştir.
2002 ve 2003 yılında hayata geçirilmiş ve geçirilecek gaz hattı projeleri ile birlikte önümüzdeki birkaç
sene için gaz sıkıntısı olma ihtimali azalmış görünmektedir. Türkiye’de gazın kullanıldığı iller, sanayi
ve evsel alanda İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir, sadece kısmi sanayi olarak ise
Tekirdağ, Sakarya, Bilecik ve Çanakkale’dir. Haziran ayından itibaren İzmir’de sanayi bazda kullanıma
başlanılmıştır. Yeni bitmekte olan yatırımlarla beraber Bilecik Organize, Manisa, Kütahya, Uşak illeri
de gaz kullanan iller grubuna kısa sürede dahil olacaktır. Halen sürmekte olan yatırımların
tamamlanması ile beraber 2004 senesi içerisinde sanayi ve il bazında kullanıma sahip olacak il
sayısının 60’a kadar çıkması beklenmektedir.
Gaz kullanım oranını başlıca arttıran faktörlerden en önemlisi, elektrik üretiminin doğalgaz çevrim
santralleri ile sağlanmasıdır. Türkiye’de yapımı hızla devam eden Gaz türbinli çevrim santraller,
kojenerasyon sistemleri, yoğun gaz tüketimleri olan seramik kaplama ve seramik sağlık gereçleri
üreticileri, makine metal sanayi sektörleri, yine önümüzdeki seneler içerisinde büyük bir arz
oluşturacaktır. Başka bir deyişle gaza kavuşacak il sayısının artışı, yakın bir zamanda gaz kullanımına
dahil olacak yoğun kullanıcılarla beraber genel gaz tüketimi de daha önceki yıllara göre katlanarak
artmaya devam edecektir.
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Türkiye’nin yurtdışı ile sürdürdüğü siyasi gelişmelere paralel olarak gaz alımı yaptığımız ülkelerle
yaşanabilecek problemler, ilk olarak ticaretimize yansımaktadır. Bunun en yakın örneği, Körfez Savaşı
esnasında kapanan Irak-Türkiye ham petrol boru hattıdır. Yoğun olarak gaz alımı yapacağımız
ülkelerin Rusya Federasyonu ve İran olması, bu riski her zaman taşıyacağımızı göstermektedir.
Herhangi bir gaz kesintisi olmasa bile gaz hatlarında yapılması muhtemel bakımlar veya hatlarda
meydana gelebilecek arızaları gidermek amacıyla belirli sürelerde doğalgazın kullanılamaması ihtimali
vardır. Böyle durumlarda doğalgazı kullanması mutlaka gerekli olan firmalar için alternatif yakıt
ihtiyaçları doğmuştur.

2. DOĞALGAZIN ALTERNATİF YAKITLARLA YEDEKLENMESİ
Doğalgazın kullanımına ara verilmek zorunda kalınması halinde, üretimlerinin durmasına tahammülü
olmayan firmalar için gazın, başka bir yakıtla yedeklenmesi gerekmektedir. Doğalgazın bizzat
yedeklenebilmesi, ancak çok yüksek basınçta ve sızı fazda olmaktadır. Bu sebeple alternatif yakıtlarla
yedekleme yapmak hem daha pratik, hem de daha ucuz kurulum maliyeti getirmektedir.
Doğalgaz bekleri, kullanılan brülör ve yakma tipine göre gerekli değişiklikler yapılması suretiyle başka
bir gaz yakabilirler. Bu değişiklikler basınç ayarları, klape veya orifis değişimi şeklinde olabilir.
Herhangi iki gazın, aynı bekte hiçbir değişiklik yapılmaksızın yakılabilmesi için wobbe-indexlerinin eşit
olması gerekmektedir. Başka bir deyişle bir bekin basınç ayarlarını ve orifisini değiştirmeden doğalgaz
yerine ancak wobbe-indexi doğalgazın wobbe-indexine eşit başka bir gaz kullanarak yakılabiliriz.
Herhangi bir gaz için Wobbe-indexi (WI, kcal/m ), birim hacimdeki gazın enerjisi (Q, kcal/m ) ile
havaya göre yoğunluğuna (d -) bağlıdır.
3

WI = Q / (d)
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(1)

Gaz fazındaki herhangi bir ürün, doğalgaza eşdeğer hale getirilebilir. Yedekleme durumu için
seçilecek yakıtın kolay temin edilebilmesi, kolay depolanması, işletiminin kolay olması ve fiyatının
uygun olması gerekmektedir. Bu açıdan Ticari LPG Gazı, en ideal yedekleme yakıtı olarak
gözükmektedir. Ticari LPG gazı, %70 bütan ve %30 propandan oluşmaktadır. Bu gazın kalorifik değeri
yoğunluğu, doğalgaza göre yaklaşık 3 kat fazladır. Doğalgaza eşdeğer bir gaz elde edebilmek için
kalorifik değeri daha düşük ve yoğunluğu daha az olan başka bir gaz akışkanı LPG ile karıştırmak
gerekmektedir. Bu amaçla yoğunluğu “1” ve kalorifik değeri “0” olan hava kullanılması en ekonomik
çözümdür.
TSE’nin konu ile ilgili standartlarında LPG’yi oluşturan Bütan ve Propan’ın özellikleri, Ticari LPG ve
Doğalgaz değerleri, aşağıda Tablo-1’de yer almaktadır.
Tablo-1 Yedeklemede kullanılan gaz akışkanların özellikleri

YAKIT
HAVA
BÜTAN
PROPAN
LPG
DOĞALGAZ

YOĞUNLUK
(HAVAYA GÖRE)
1,000
2,006
1,522
1,861
0,560

KALORİFİK DEĞER
3
(kcal/m )
0
28000
21200
25960
8250

WOBBE-INDEX
3
(kcal/m )
0
19769
17184
19030
11024
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Tablodan anlaşılacağı gibi, doğalgaz ile LPG arasında kalorifik açıdan yaklaşık 3 kat fark olmasına
rağmen wobbe-index olarak bu fark 1,72 mertebelerindedir. Wobbe-index hesaplanırken kullanılan
formülde eşdeğer gaz kullanımı için yüzdesel olarak katılması gereken hava miktarını bulmak için
tablodaki değerleri yerilerine koyduğumuzda aşağıdaki ikici dereceden bir bilinmeyenli denkleme
ulaşmış oluruz ;
0,5

11.024 = [(25960 * x) + (0 * (1 - x)]/ [(1,861 * x) + (1* (1 – x))]

(2)

Yukarıdaki formül ;
2

x – 0,1553x – 0,1803 = 0

(3)

haline dönüşür. Bu formülde x’in kökünü “0,509” olarak buluruz. Başka bir deyişle karışımdaki LPG ile
hava oranları teorik olarak %51 LPG ve % 49 hava şeklinde olmaktadır. Bu hesaplarda bulduğumuz
değerler her ne kadar kesin sonuç gibi gözükse de, gerek yaz ve kış aylarında satılan Ticari LPG
içerisindeki bütan-propan oranlarının değişmesi ve gerekse yurtdışından alınan doğalgazın
özelliklerinin, kaynağına göre değişmesi neticesinde karışım oranları zaman içerisinde
değişebilmektedir. Bunu ancak bir kalorimetre cihazı ile tespit edebilmek mümkündür.

3. LPG/HAVA MİKSER CİHAZLARI
LPG/hava mikser cihazının, gaz fazında LPG ve hava tarafından mikser tipine göre basınçlı veya
basınçsız hava ile beslenmesi gerekmektedir. Doğalgaza dönüşüm yapan bir firmanın dönüştürdüğü
yakıt cinsi LPG ise, mevcut LPG depolama ve buharlaştırma sistemlerine mikser ilave etmek suretiyle
yedekleme sistemine sahip olabilirler. Mevcut yakıtları fuel-oil, motorin veya diğer herhangi bir yakıt
olan firmalarda ise öncelikle sisteme LPG tank ve buharlaştırma ekipmanları ilavesi yapmak
gerekmektedir. Mikser cihazı çıkışı, doğalgaz hattına bağlanılmak suretiyle sistem ana yakıtı, LPG ile
yedeklemiş olur.
3.1. Mikser Tipleri
LPG/Hava mikserleri iki akışkanı birbirine katma prensiplerine göre iki sınıfta incelenebilirler;
3.1.1.
Karıştırıcı (Blendaire) Tip Mikserler
3.1.2.
Ventüri Tip Mikserler
3.1.1. Karıştırıcı (Blendaire) Tip Mikserler
Bu tip mikserlerin ana özelliği, sistem dizaynına göre istenilen basınçlarda mikserin kullanılabilmesidir.
Dizayn edilmiş doğalgaz dolaşım basıncı 700 milibar ile 10,8 bar basınç aralığı içinde hangi basınçta
olursa olsun mikser dizayn şartlarının sağlanması koşulu ile bu tip mikserler kullanılırlar.
Karıştırıcı tip mikserler, prensip olarak üç yollu vanalara benzerler. İki ana giriş noktasını, buharlaştırıcı
çıkış hattından alınan gaz fazındaki LPG ile kompresörden alınan hava oluşturmaktadır. Gaz fazındaki
iki akışkan, ana bir tambur içerisinde birbirlerine eşit ve yüksek basınçta dinamik olarak karışır,
mikserin çıkış noktasından, elde edilen karışım gazı kullanım noktasına gönderilir. Cihazın karışım
noktasında ana bir tambur vardır ve bu tambur, kendisini çevreleyen ana gövde içerisinde sağa veya
sola, yukarı veya aşağı hareket edebilmektedir. Sağa-sola dönüşler, karışım sonucu oluşan gazın
hava-gaz yüzdesini etkiler. Yukarı-aşağı hareketler ise kullanım debisine göre çıkış noktasından
geçecek olan gazın miktarını belirler.
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Sistem olarak basit bir yapıya sahip görülmesine rağmen özellikle yüksek basınçlardaki iki akışkanı
karıştırmak oldukça zordur. İki akışkandan herhangi biri, diğerine göre %3 oranında daha yüksek
basınca sahip olması durumunda istenilen oranın tutturulması güçleşir. Sisteme zengin veya fakir
karışım girmesine sebep olur. Fakir gaz oluşması durumunda karışım gazı, gazın tutuşma aralığından
çıkabilir ve alevin oluşmamasına sebep olur. Zengin karışımın oluşması ise genellikle isli ve emisyon
değerleri yüksek bir yanmaya sebebiyet verir. Bunu önlemek amacıyla mikserlerde, karışım öncesinde
hava ve gaz tarafına ana regülatörler konulur ve iki gazın eşdeğer basınçlarda karışması sağlanır.
Regülatörlerin kapasitelerinin yüksek olması nedeniyle hassas ayar yapılabilmesi için ana
regülatörlerin pilot regülatörlerle ayarlanması önerilmektedir. İki regülatörün birbirine eşdeğer
çalışabilmesi içinse pilot regülatörlerden bir tanesinin diğerine bağımlı olması idealdir. Bu
regülatörlerden genellikle gaz pilot regülatörü, LPG gazındaki muhtemel kirlilikler nedeniyle hava
kısmına bağımlı olarak çalıştırılmaktadır.
Şekil 1’de karıştırıcı tip LPG-Hava mikserinin kesit resmi yer almaktadır.
PISTON DURUM
GÖSTERGECI
KARISIM
VANASI

HAVA
REGÜLATÖRÜ

PISTON

ÇEK
VALF

ÇEK
VALF

GAZ
GOVERNÖRÜ

HAVA
GIRISI

HAVA PILOT
REGÜLATÖRÜ

GAZ
GIRISI

KARISIM KONTROL
VANASI

OPERATÖR
DIYAFRAMI

GAZ
GOVERNÖRÜ
PILOTU

Şekil 1 Karıştırıcı tip LPG-Hava Mikseri kesiti
Karıştırıcı tip mikserlerde, yüksek basınçlarda karışım yapıldığı için karışım gazının sisteme
verilmeden önce cihazın rejim haline geçmesi için kısa bir müddet kullanılması gerekmektedir. Bunun
için suni bir kullanım noktası oluşturulur. Deneme bacası adını verdiğimiz bu ekipmanda oluşturulan
karışım gazı yaklaşık bir-iki dakika deneme maksatlı yakılarak cihazın rejim haline geçtiği görülür ve
sisteme rahatlıkla verilebilir.
Karıştırıcı tip mikserlerin en büyük avantajı, cihaza bir kalorimetre ilavesi yapılarak elde edilen karışım
gazının özelliklerinin, doğalgazınkine eşdeğer hale geldiği tespit edilebilir. Kalorimetre cihazına düşük
çapta borularla doğalgaz ve karışım gazı hattı bağlanılır. Doğalgaz, kalorimetre içerisinde mevcut bir
yakma ünitesinde yakılır, ölçülen kalorifik değer, sistem hafızasında kayıtlı yoğunluk değeri ile
kıyaslanılarak sistemin üzerinde mevcut dijital göstergeye wobbe-index olarak yansır. Daha sonra
karışım gazı, yine aynı ünite içerisinde yakılır. Hafızada kayıtlı karışım gazı yoğunluk değerine göre
elde edilen karışım gazının wobbe-indexi, doğalgazın wobbe-indexi ile karşılaştırılır. Sistem
tamburuna akuple servomotor yardımı ile hava gaz oranı, doğalgazın wobbe-indexine eşdeğer hale
getirilinceye kadar değiştirilir.
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Kalorimetre cihazı ile yapılan ölçümlerde doğalgaz ile karışım gazının yoğunlukları, ölçüm yapılmadan
teorik değerlere kabul yapıldığından ölçüm değerlerinde %1 oranında hata ihtimali vardır. Daha
hassas ölçüm ve ayar sağlanılması isteniyorsa yakıtların kalorifik değerlerinin yanı sıra yoğunluklarını
da ölçen wobbe-indexmetre cihazı kullanılabilir. Mikser cihazının hassasiyetine göre %100 isabette
karışım gazı elde edilebilir.
Karıştırıcı tip mikserlerde minimum kullanımda düzgün hava-gaz karışımı yapabilme yeterliliği çok
önemlidir. “Turn-down Ratio” olarak isimlendirilen bu özellikte cihaz, kullanıcının asgari gaz
ihtiyaçlarında karışımı düzgün yapamaması halinde yakma noktalarında problemler yaşanabilir.
Şekil-2’de karıştırıcı tip LPG/Hava mikser cihazının, sistem içerisine montajını gösteren genel prensip
şeması yer almaktadır.

LPG TANKI

KOMPRASÖR

HAVA
KURUTUCUSU
FILTRE

HAVA
REGÜLATÖRÜ

GAZ
REGÜLATÖRÜ

DENEME
BACASI

FILTRE

BUHARLASTIRICI

TRANSFER POMPASI
KARISTIRICI TIP
MIKSER

DOGALGAZ ANA
BASINÇ D. ISTASYONU

ÇEK VALF

ÇEK VALF

SISTEME

Şekil-2 Karıştırıcı Tip Mikser Genel Prensip Şeması
3.1.2. Ventüri Tip Mikserler
Bu tip mikserlerde buhar fazındaki LPG, ventüri dizaynında bir nozülden geçirilirken en dar noktada
hızı en üst seviyeye ulaşır. Ventüri, iç yüzeyinde oluşturduğu vakum etkisiyle ortamdan hava emer. Bu
hava, karışım noktasından önce bir filtre ve klapeden geçirilerek gaz ile karışması sağlanır.
Oluşturulan ventüri dizaynı ile istenilen doğalgaza eşdeğer hava-gaz karışım oranı elde edilir.
Eşdeğer gaz oluşturulacak sistem kapasitesine göre ventüri adetleri belirlenir. Ani gaz çekişlerine
karşılık verebilmek amacıyla karışım gazı bir tampon tank içerisinde depolanır. Bu tank içindeki gaz,
iki basınç aralığındadır. Alt basınca ulaşıldığında ventüri önündeki gaz solenoidleri açılır ve
ventürilerden gaz geçişi başlar. Tampon tanka, ayarlanılmış üst basınç değerine ulaşılıncaya kadar
gaz dolmaya devam eder. Kullanıma göre sürekli ventüriler devreye girer ve çıkar.
Ventürilerin önündeki akümülatör tank sayesinde “turndown ratio” oranı, bu tip mikserlerde %100
oranına ulaşmaktadır.
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Şekil-3’te ventüri kesiti görülmektedir. Gaz ile havanın karışım miktarları ve karışım içindeki basınç,
tümü ile ventüri dizaynına bağlıdır. Bu nedenle dizayn edilecek ventürinin boyutlandırılması çok önem
kazanmaktadır. Dizayn edilen karışım oranlarının dışına çıkabilmek için ancak gazın geçiş hızını
artırıp azaltmakla mümkündür. Bu değiştirilebilme oranı ± %2 oranındadır. Dolayısı ile cihazın imalatı
esnasında Türkiye’de kullanılan LPG veya Propanın ve doğalgazın çok iyi tespit edilmesi ve buna göre
cihaz dizaynı yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gaz oranı yüksek veya düşük gaz karışımları
elde edilmesi söz konusudur.
YÜKSEK BASINÇ
LPG GAZI

KAPAK
ENTURI
UTUSU

MANOMETRE

HAVA
HAVA GIRIS
PLAKASI

NUZUL

O-RING

IFIZÖR

HAVA

VENTURI
ÇEK VALF

TAMPON TANKA GIDEN
KARISMIS GAZ

Şekil-3 Ventüri Kesiti
Şekil-4’te ventüri tip LPG/Hava mikser cihazının, sistem içerisine montajını gösteren genel prensip
şeması yer almaktadır.

SISTEME

BUHARLASTIRICI

LPG TANKI

FILTRE

VENTURI
TIP MIKSER

ÇEK
VALF
ÇEK
VALF

TRANSFER POMPASI

Şekil-4 Ventüri Tip Mikser Genel Prensip Şeması

DOGALGAZ ANA
BASINÇ D. ISTASYONU
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3.2. Ventüri–Karıştırıcı Tip Mikser Karşılaştırması
3.2.1. Karıştırıcı Tip Mikser :
a) LPG ile hava karışımı, %20 Hava-%80 LPG ve %80 LPG-%20 hava arasında isteğinize göre
herhangi bir karışım oranına getirilebilir, LPG gazı kalorifik değişimlerine göre her zaman için
ayarlanan değeri değiştirmek mümkün olabilir.
b) Cihaza dilenildiği zaman kalorimetre ilavesi ve otomatik kontrol ekipmanı ilavesi yapılarak hassas
prosesler için sisteme, doğalgaza eşdeğer bir gaz gönderilmesi sağlanılır.
c) Bilgisayarlı kontrol paneli ile sisteme gelen gazın ve havanın özellikleri tespit edilip, sistemle ilgili
arıza durumları tespit edilebilir, alarmla uyarılır ve kabul edilebilecek sınırların dışına çıkılması
durumunda ise sistemin kapatılması sağlanır.Her ölçüm değeri, panel hafızasında kayıtlı olarak
kalmakta ve ölçüm değişim değerleri tespit edilebilmektedir.
d) Cihazın çalışması için gerekli LPG gaz basıncı miktarı cihaz giriş öncesi 2,5 bar, cihaz çıkışında
ise 1,0 bar’dır. Bu basınç LPG kullanılarak 1,6 bara, propan ile 10,8 bara kadar çıkarılabilir.
e) Sistem çıkış basıncı sabit ve stabildir. İhtiyaca göre azaltılabilir veya artırılabilir.
f) Ex-proof bir ortama ihtiyaç duyulur. Kontrol ekipmanları ise ex-proof olmadığından ayrı bir kontrol
odasına ihtiyaç vardır.
g) Cihaz için eşdeğer gaz kapasitesine göre, yüksek basınçlı ve nemi alınmış, kurutulmuş havaya
ihtiyaç vardır.
h) ”Turn-down ratio” oranı, kalorimetre ile maksimum 1/100’dür. Kalorimetresiz 1/24 civarındadır.

3.2.2. Ventüri Tip Mikser :
a) LPG ile hava karışımı, Türkiye’deki doğalgaz ve LPG özellikleri dikkate alınarak teorik olarak
hesaplanır, ventüri imalatı, bu teorik hesap üzerinden yapılır. İmal edilmiş hava-LPG
kompozisyonu, ± %2 oranında değiştirilebilir.
b) Cihazın kalorimetre cihazı ile hassas kontrolü mümkün değildir.
c) Cihazın çalışması, PLC kontrolü ile sağlanmaktadır, ancak herhangi bir panel üzerinden işletim
bilgileri alınmamaktadır.
d) Cihaz çıkış basıncı propan kullanılması halinde maksimum 840 milibar, LPG kullanılması
halindeyse 560 milibardır. Cihazın çalışması için gerekli propan gaz basıncı miktarı, cihaz giriş
öncesi minimum 8 bara, LPG kullanılması halindeyse 6 bar mertebelerine çıkarılması
gerekmektedir.
e) Cihaz, iki basınç aralığında çalışır. Karışım basıncı 840 milibara kadar kullanılan Propan için bu
aralık 840 ile 770 milibar arası, LPG için 560 ile 500 milibardır.
f) Ex-proof bir ortama ihtiyaç duyulur. Cihaz giriş gaz basıncı çok yüksek olduğundan buharlaştırıcı
ile cihaz arası mesafesi olabildiğince kısa tutulması gerekmektedir. Bu nedenle buharlaştırıcı
odası içine konulması idealdir.
g) Cihaz, LPG-Hava karışımını oluşturabilmesi için gerekli olan havayı ortamdan alır, basınçlı hava
ihtiyacı yoktur.
h) “Turn-down ratio” oranı sonsuzdur. Yani en az çekişlerde dahi karışım özelliği korunmuş olur.

4. LPG/HAVA MİKSER CİHAZ SEÇİMİ ve PROJELENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
Doğalgaz yedeklemesinde kullanılacak LPG/hava mikser cihazı ekipman seçim ve oluşturulacak
sistem dizaynında dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz ;
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Mikser cihazı giriş şartları için minimum bir gaz basınç değerine ihtiyaç vardır. Gaz basıncının bu
değerin altına düşmesi durumunda cihaz, başlangıç şartlarını sağlayamadığı için çalışmaz. Doğalgaz
dolaşım basıncı 1 bar olan bir tesis için mikser cihaz çıkış basıncının da 1 bar olması gerekmektedir.
Bir LPG tesisi genel olarak tank, buharlaştırma ekipmanları ve buharlaştırıcı sonrası basınç düşürme
istasyonundan oluşmaktadır. Bu ekipmanların her birinde basınç kaybı olduğu ve mikser cihazının
içerisinde de basınç kayıpları olduğunu dikkate aldığımızda LPG tankından alınacak sıvı fazdaki
LPG’nin minimum 2 bar olması gerektiğini görürüz. Kış aylarında tank yüzeyindeki buharlaşma
sıcaklığı düşük olduğundan tank içi basıncın 2 barın altına düştüğü görülebilir. Bu durumda mikser
cihazını çalıştırabilmek için sıvı transfer pompası kullanılmasına ihtiyaç duyulur. Tank çıkış
noktasında, sıvı hattına monte edilen transfer pompası ile buharlaştırıcı içerisine gönderilen likit
basıncı yükseltilmiş olur.
Karıştırıcı tip mikser tercih edilmesi durumunda hava-gaz karışım basıncının yüksek olması, karışımın
kısa süreli de olsa düzgün olmamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle oluşacak gaz karışım
kompozisyonunun mikserin rejim haline geçiş süresi içerisinde son kullanım noktalarına verilmeden
suni bir kullanım noktasında harcanması gerekmektedir. Bu amaçla sisteme deneme bacası ilave
edilmesi gerekmektedir.
Gazın kalorifik değerinin imalatı direk olarak etkileyen sistemlerde karıştırıcı tip mikser tercihi ve
bununla beraber oluşturulacak gazın kompozisyonunun tetkiki amacıyla sisteme kalorimetre ilave
edilmesi tavsiye edilmektedir.
Genellikle karışım gaz basıncı, doğalgaz iç kullanım basıncı ile aynı seçilir. Mikser için dış hava şartları
dikkate alınarak dolaşım gaz basıncı maksimum 1,6 bar olmaktadır. Özel şartlarda fabrika içi doğalgaz
dolaşım basıncının yüksek olmaktadır. Mikser çıkışını bu özel durumlarda doğalgaz basıncına eşitlemek
hatadır ve işletim esnasında yanlış hava-gaz karışımlarına veya gaz hattı içi LPG yoğuşmasına sebep
olur. Doğalgaz iç dolaşım basıncının 1,6 barı geçmesi durumunda kullanılacak yedekleme yakıtının
propan olması gerekmektedir.
Mikser odası içerisinin kış aylarında 10ºC’nin altına düşmeyecek şekilde ısıtılması gerekmektedir. Aksi
taktirde cihaz üzerindeki impuls hatlarında hava içerisindeki rutubetinin yoğuşma problemi ile
karşılaşılmaktadır.
Türkiye içinde kullanılan LPG içerisinde katı partiküller nedeniyle mikser cihazı giriş öncesi LPG hattı
üzerine kartüşlü filtre konulması gerekmektedir.

SONUÇ
İmalatın zamanında, doğru kalitede ve en uygun maliyetlerle üretilmeye çalışıldığı, rekabetin hızla
geliştiği günümüz dünya şartlarında ana enerji maliyetleri, firmalar için oldukça önemli bir unsurdur.
İmalatını yakıtın direk olarak etkilediği firmalar, gaz kesintisi halinde imalatlarını devam ettirmeleri için
çözümlerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Gerek sürekli imalatı sağlamaları açısından ve
gerekse kesintili tarifenin kesintisiz tarifeye göre fiyat avantajını sağlayarak imalat maliyetini düşürmesi
hedefleyen firmalar, sistemlerini LPG-Hava mikserleri ile yedekleyeceklerdir.
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SANAYİDE DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ VE LPG İLE
YEDEKLENMESİ: EGE SERAMİK ÖRNEĞİ
Bahri YAMAN
Cengiz ŞENOL

ÖZET
Bölgemize Doğal gaz gelmesi ile birlikte tesislerimizde(Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Ege Birleşik Enerji)
yakıt olarak kullanmakta olduğumuz LPG’ den Doğal gaza dönüşümde yaşadığımız sorunları,
edindiğimiz tecrübeleri ve doğal gazı kullanmakla sağladığımız yararları bu bildiride aktararak
yardımcı olmaya çalıştık.

1. GİRİŞ
Sanayide yakıt girdi maliyeti çok önemlidir. Aşağıdaki tabloda sanayide yakıt fiyatlarının TL/1.000 kcal
bazında karşılaştırılması konuya açıklık getirecek kanısındayız.
Tablo 1. Sanayide kullanım için yakıt fiyatlarının karşılaştırılması
Isıl Değer

Birim Fiyatı

Ortalama
Verim

TL/1.000 kcal

8250 kcal/m³

273.100 TL/sm³

%93

35.595

9200 kcal/kg

465.100 TL/kg

%92

54.939

11000 kcal/kg

1.044.573 TL/kg

%92

103.219

Motorin

10.200 kcal/kg

1.239.000 TL/lt

%84

144.608

Elektrik
Sanayi

860 kcal/kwh

125.000 TL/kwh

%99

146.817

Yakıt
Doğal Gaz Sanayi
(Kesintili)
Fuel-Oil
(6 No)
Lpg Mix Dökme
Gaz Sanayi

Not:KDV Hariç Ekim 2002 değerleridir.
Tesislerimizi örnek aldığımızda günde yaklaşık 164 ton dökme mix LPG kullanıyorduk özellikle son
yıllarda LPG’ ye gelen aşırı zamlardan Doğal Gaz kullanan rakiplerimize göre büyük zararlara uğradık.
Aşağıdaki Tablo-2 ve Tablo-3 de 1 m² seramik üretmek için kullanılan LPG ve Doğal gaz maliyet
tablosu ile 2 yıllık LPG-Doğal Gaz birim fiyat karşılaştırmaları verilmiştir. Tablolar incelendiğinde
bölgemiz sanayisinin bir an önce Doğal Gaz kullanmasının önemi daha iyi anlaşılacağı kanısındayız.

Tablo 2. 1m² Seramik Üretmek İçin Kullanılan LPG ve Doğal gazın Maliyeti
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Tablo 3. Lpg-Doğal gaz 1000kCal Birim Fiyat Karşılaştırması
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2. PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
Projeye başlarken öncelikle BOTAŞ’ ın Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaz’a geçiş el kitabı temin
edilerek okunmalıdır. Çünkü yapacağınız tüm doğal gaz tesisatlarının yapım şekli ve kuralları bu
kitapta açıklanmıştır.
2.1. Hazırlık Süreci
İlk adım olarak tüm tesisteki yakıcıların listesi, marka, model, kapasite, ortalama yakıt debisi, gaz yolu
ekipmanları olan, basınç regülatör cinsi ve ayar skalası, shutoff valfi basınç ve çapları vb. bilgiler
çıkarılarak tablo haline getirildi.
Mevcut gaz hatları güzergah ve çapları ile kesme valfleri ve drain valfleri son durumdaki pozisyonları
ile çizildi. LPG tesisatlarında bir standart olmaması ve dönüşüm sırasında yapılacak manevraların
zaman kaybettirmesi mevcut tesisattan hiçbir şekilde yararlanamayacağımızı ortaya çıkardı.
Tesiste gaz kullanan tüm makinelerin üreticileri ile irtibata geçilerek yanma hücreleri, yakıcılar, ve gaz
yolu ekipmanlarının doğal gaza uyumluluğu konusunda bilgi istendi. Uyumlu olanlardan yapılması
gereken ayarlar ile sertifikaları yazılı talep edildi. Uyumlu olmayanlardan, yapılması gereken tadilatlar
hakkında görüş ve teklifleri istendi. Çalışma sonucunda işletmemizde tadilat yapılacak yakıcı sayısı
2.300 adet civarında tespit edilmiştir.
Gerçekleşecek tüketime en yakın olarak gaz sarfiyatları, saatlik, günlük, aylık, yıllık çıkarıldı.
BOTAŞ ve KOSBİ’ ye, Gaz talebimiz resmi olarak iletildi ve“ Doğal Gaz Ön Değerlendirme Soru
Formu” ile “Tesis bilgi Tablosu” hazırlanarak verildi.
Bursa, İstanbul, Eskişehir civarında, Doğal gaz dönüşümü yapmış tesislerin ilgilileri ile irtibata
geçilerek, yaşanan sorunlar, önerileri ve iş verme yöntemleri ile ihale şartnameleri hakkında bilgi
alındı.
2.1.0. İş Verme Yönteminin Tespiti
BOTAŞ’ dan “Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaza Geçiş El Kitabı” alındı. Bunun yanında, doğal gaz
boru hattı , tesisatı ve dönüşümü yapan müteahhit firmaların, BOTAŞ tarafından, basınç sınıfına göre
(1-5 bar arası) düşük basınç ve (5 bar üzeri) yüksek basınç olarak yetkilendirildiği ve aralıklı
zamanlarda ilan edildiği öğrenildi. Ayrıca, yapılan doğal gaz hatlarını ve yakma sistemlerini, BOTAŞ
adına kontrol eden, projelerini hazırlayan kontrol firmaların olduğu öğrenildi.
Öncelikle ilk yapılması gerekenlerden birinin, kontrol firmasını seçmek ve resmi yazışmalar dahil ,tüm
aşamalarda bu firmanın yönlendirmesi ile hareket etmek doğru yol gibi görünmektedir.
Bizim tesislerimizde işin oldukça kapsamlı olması( seramik fabrikası, Vitrifiye fabrikası ve enerji üretim
tesisleri ), ayrıca mühendislik hizmetleri veren ayrı bir şirketin bulunması nedeni ile, işlerin tamamını
kendimiz organize etmeliyiz kararını aldık. İş planı yapıldı. ( önce 4 aylık, doğal gazın gelişi
ertelenince 1 yıllık )
2.1.1. Avan Proje Hazırlanması
Dönüşüm konusunda tecrübeli olan ve uygulamalar yapmış iki firma ile tesislerimizin durumu ve
yapmamız gerekenler konusunda görüştük önerilerini aldık, yakıt yedekleme konusunda bilgiler
edindik. Bu görüşmelerden ve toplanan belge, dokümanlardan yaralanarak, ana hatlarını işletme
şartlarına göre belirlediğimiz, bir avan proje hazırladık, buna göre ihale şartnamesi oluşturuldu.
BOTAŞ listesinde yer alan firmalara iş davet yazıları yazıldı.
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2.1.2. İş Davetiyesi Verilmesi
Toplam 23 firma davet edildi. Tamamına yakını, tesislerimizi ziyaret etti işin boyutlarını inceledi.
Tekliflerini iletmeleri için 1 ay süre verildi. Bu arada, teknik ve idari şartnamede düzeltme talebi
olanların, istekleri incelendi, uygun bulunanlar, düzeltme olarak tüm katılımcılara iletildi.
2.1.3. Kontrol Firmasının Seçimi
Doğal gaz projelerinin önemli bir ayağı olan kontrol firmasının seçimi öncelikle yapılması gereken bir
iştir. İstanbul’dan bir firma ile anlaşarak işe başlanmıştır. Müşavir firma tarafından yapılacak işin
kapsamı ve uygulanacak prosedür aşağıdaki gibidir;
a) Proje değerlendirme, onaylama ve tesisatın bu projelere göre yapılmasının sağlanması, tesisatın
sahada kontrol ve onay işlemleri; müşteri tarafından seçilecek ve yetkilendirilecek olan “BOTAŞ’
ın Yetkili İç Tesisat Müşavirlik Firmaları’nca yapılacak olup,tüm sorumluluk Müşavir Firma’ ya ait
olacaktır.
b) Yetkili Müşavir firma ; işin başlangıç tarihini belirterek, gaz kullanılacak ünitelerin isimlerini,
sayılarını, kapasitelerini, teknik özelliklerini, tesisatla ilgili çizimleri, vb. İçeren İşe Başlama
Dosyası’nı BOTAŞ’ a gönderecektir.
c) Yetkili Müşavir firma, projedeki kapasite değerleri ve kullanım amaçlarının Doğal Gaz Satış
Sözleşmesindeki bilgilere uygun olup olmadığı hakkında BOTAŞ’ ın teyidini alacaktır.
d) Yetkili Müşavir firma, projelerin kapsamına göre hangisi gerekli ise; BOTAŞ Dağıtım Hatları
Teknik Şartnamesi ,BOTAŞ Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaza Geçiş EL kitabı, Doğal Gaz İç
Tesisat Yönetmeliği ve Dönüşüm Şartnamesi ile Türk Standartlar ve Uluslararası kabul görmüş
standartlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol edecek ve projenin yukarıda
bahsedilen standartlara uygun hale getirilmesi sağlayacak ve projeyi onayladıktan sonra
Müteahhit firmaya işe başlama talimatı verecektir.
e) Yetkili müşavir firma, bundan sonra tesisat montajının projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını
sahada kontrol edecek ve onaylanmış projeye uygun hale getirilmesini sağlayacak ve montaj
işlerinin tamamlanmasından sonra tekrar kontrol ederek tesisatın tamamına ait kabulü yapacaktır.
f) Tesisatın Yetkili Müşavir Firma tarafından kabulünü müteakip bu müşavir firma tarafından
BOTAŞ‘a “bu tesisatın ilgili şartname ve standartlara uygun (şartname ve/veya standart isimleri
belirtilerek ) olarak hazırlanmış projeler kapsamında tamamlanıp kabulünün yapıldığını ve söz
konusu tesisatta meydana gelebilecek malzeme ve montaj kalitesi ile ilgili hatalara ilişkin
sorumluluğu üstlendiğini” belirten “İç tesisat Kabul Belgesi” verilecektir . Bu kapsamda, bu
müşavir firma, söz konusu proje ve tesisatla ilgili doğabilecek her türlü maddi ve manevi
sorumluluğu üstlenmiş olacaktır.
g) İş bitiminde, Yetkili Müşavir Firma gaz kulanım müsaadesi verdiği tüm ünitelere ve bu ünitelerin
brülörlerine ait detay bilgileri içeren “Bilgi Formlarını “ da hazırlayıp onaylayarak bu formları “İçi
Tesisat Kabul belgesi “ve bir takım As –Built proje ile birlikte BOTAŞ ‘a verilecektir .
h) İş bitiminden sonra ilave üniteler için, yukarıda verilen prosedür aynen uygulanacaktır.
2.1.4. Firma Seçim Kriterleri, Şartname, Sözleşme
Teknik şartname, iş planı ve avan proje kontrol firması ile birlikte tekrar gözden geçirildi. İş
kapasitesinin ve mali boyutunun yüksekliği göz önüne alınarak, firma referansları, firmaların personel
ve ekipman nitelikleri, bilançoları ile vergi yükümlülüklerini yerine getirip/ getirmedikleri seçim kriterimiz
oldu.
2.1.5. İç ve Dış Tesisat Firmalarının Seçimi
İşin maddi boyutunda avantajlı olabilmemiz ve müteahhit firmaya çok fazla maddi riskler
bindirilmemesi amacıyla, iş kalemleri gruplandı. Buna göre;
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- Yüksek basınç hattı yapımı (projesi ile)
- Düşük basınç hattı yapımı (projesi ile )
- Mevcut LPG tesisinin yeni bir sahaya nakli ( 4 adet 125m³ tank ve müştemilatı ile)
- RMS-B tipi istasyonların bulunacağı mahallin düzenlenmesi
- Topraklama, paratoner ve bir kısım alt yapı işleri
Yüklenici firmaya ihale edildi.
RMS-B tipi istasyonların yurt dışından ithali ( 1 ad. 10.000 Sm³/h, 1 ad. 5.000Sm³/h ve 1 ad.
1.000Sm³/h kapasiteli üç adet) ve montajı ile işletmeye alınması
- KOSBİ ve tesislerimize ait branşmanın take-off yer altı vana gurupları temini
- RMS-B lerin yer altı giriş-çıkış vana guruplarının temini
Yurt içinde temsilcisi bulunan, bir firmaya ihale edildi.
-

c-

LPG-hava karışım mikseri ile doğal gaz yedekleme sistemi (10.000Sm³/h ve 1.000Sm³/h
kapasiteli, kalori ve Vobbe endeks kontollü 2 adet) ithali ve montajı ile işletmeye alınması
Yurt içinde temsilcisi bulunan, bir firmaya ihale edildi.

-

d-

Doğal gaz yedekleme sisteminde kullanılacak hava kompresörlerinin alımı ( 22m³/dak. 2 adet,
7,0m³/dak. 1 adet )
Yurt içinde temsilcisi bulunan, bir firmaya ihale edildi.
-

e-

Makinelerin üzerinde bulunan yakıcıların dönüşümünde kullanılacak ekipmanlar direkt ithal
edildi.
Yanma şartlarının kritik olduğu ( Tünel ve rulo fırınlar gibi) makineler içinde imalatçı
firmalarından, devreye alma aşamasında mühendislik hizmeti satın alındı.
İşçilikler ve diğer tadilatlar kendi ekiplerimizce sağlandı

2.2. Doğal Gaz Dönüşüm Sorunları ve Doğal Gazın Bağlanması
Daha önce belirttiğimiz gibi bir gün önce LPG yerine Doğal Gaz kullanmak bizim için çok büyük
maliyet düşmesiydi,bu nedenle Doğal Gazın yaklaşık 300 mt. yakınımızdaki BOTAŞ A tipi istasyonuna
bağlanması için 14 km’ lik boru hattının döşenmesi burada yaşanan hukuksal sorunların aşılması(hem
özel şahıslar hem de devlet kuruluşları ile istimlak konuları) için şirketlerimizin en üst düzeydeki
yetkilileri gece gündüz 2,5 ay süreyle bizzat bu işle uğraşarak çözdüler.
Dönüşüm yapmadan 3-4 ay önceden yerli ve ithal makinelerimizin üretici firmaları ile irtibat kurarak
kullanacağımız Doğal Gazın fiziksel özelliklerini vererek makineler üzerinde yapılacak ayarları ve
değişmesi gereken yedek parçaların teminleri yapıldı bazı makineler için üretici firmalardan uzmanlar
çağırıldı. Bu plan çerçevesinde kayda değer sorun yaşamadık.
Tesislerimize Doğal Gaz verildiği anda 15 gündür Doğal Gaz ayarında fakirleştirme ünitesi ile
çalıştığımızdan fırınlarda duruş olmaksızın üretim devam etti.

3. DOĞAL GAZIN LPG İLE YEDEKLENMESİ
LPG ile çalışırken yedekleme problemi yoktu çünkü LPG tanklarda istendiği kadar stoklanabiliyordu
ayrıca bölgemiz için nakliye sorunları yaşanmamaktadır. Doğal Gaz -160° ‘de 1/560 oranında hacim
küçülmesiyle Likit Doğal Gaz olarak depolanabilse de yatırım maliyeti oldukça yüksektir,her ne kadar
BOTAŞ kesintisiz tarife uygulayarak yaklaşık %3 daha pahalı gaz satsa da hatlarda meydana
gelebilecek beklenmeyen arızalarda üretiminizin kesintiye uğramasına tahammül edecek durumunuz
yoksa mutlaka alternatif yakıt düşünülmelidir.
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3.1. Doğal Gazın Doğrudan LPG ile Yedeklenmesi.
Doğal Gaz dönüşümü yapılırken basınç,debi,yanma oranları değiştiğinden yakıcıların gaz
istasyonlarında regülatörler, selonoid valfler ve brülör beklerinin doğal gaza uygun olanları ile
değişmesi gerektiğinden her LPG’ye geçişte bunları tekrarlamak oldukça zor ve üretim kaybıdır. Bizim
seramik, Vitrifiye, enerji üretim tesislerimizi örnek verecek olursak 70 kadar gaz istasyonunda 2300
civarında bek tadilatı yapılmıştır. Doğal Gaz kesilmelerinde aynı işleri tekrarlamak olanaksızdır.
Doğrudan LPG ile yedekleme ancak bir iki yanma noktasında yakıcıları olan işletmeler için uygun
olabilir. Aşağıda açıklayacağımız LPG fakirleştirme sisteminin kurulmasının maliyeti ve üretim kaybı
fiyat analizi yapılarak karar verilebilir.
3.2. Doğal Gazın LPG Fakirleştirme Üniteleriyle Yedeklenmesi.
Gaz yakıtlarında benzer yanma özelliklerini sağlayan farklı gazlar birbirlerinin yerine yedeklenebilecek
iki yakıtın temel gaz ve hava ayarlarının da benzer olması gerekir. Yakıtların birbirleri yerine
kullanılabilirliği formüle edebilmek için pratikte genellikle “wobbe index” değerleri kullanılmaktadır.
Wobbe index, gazın ısıl değerinin, spesifik gravitesinin kareköküne bölümü ile ifade edilir.
W=Ha / √ Ga
Dolayısı ile birbiri yerine kullanılacak gazlar

Ha / √ Ga

=

Hs / √ Gs

eşitliğini sağlamalıdır.

LPG Fakirleştirme üniteleri; belli bir sıcaklığa (40-50 C°) kadar ısıtılarak buharlaştırılmış LPG ile
basınçladırılmış havanın ( %55 LPG , %45 hava) karıştırılmasıyla Doğal Gaz şartlarında yakıcı elde
eden cihazlardır. Doğal Gaz kesintilerinde bir vana kapatılarak fakirleştirme çıkış vanası açılarak
sistemde duruş olmaksızın yakıcılar mix gazla beslenir.
LPG/HAVA karışım sistemi, doğal gaz kısıtlamalarında, doğal gaz takviyesi olarak kullanılabileceği
gibi, olası bir doğal gaz kesilmesi halinde, sistemdeki ekipman ve enstrümanlarda hiçbir ayar
gerektirmeden işletmenin aynen doğal gaz yakıyormuş gibi sürekli çalışmasını sağlar.
Doğal gaz, işletmeler açısından ideal bir yakıt türü olmakla beraber, gaz kesintilerinde özellikle
seramik fabrikaları için daha farklı sonuçlar çıkabilir, her biri 60-90 m uzunluklarındaki tünel
fırınlarında, gaz kesilmesi sonucunda meydana gelen ani ısı düşümünden fırın içindeki yarı mamulün
atılmasına neden olacağı gibi, ani soğuma sonucunda fırın yapısına zarar vereceği ve belki de fırının
atıl kalmasına neden olacaktır.
LPG/HAVA karışımının(Fakirleştirme) alternatif yakıt olarak düşünülmesinin bir yararı da doğal gazı
kesintili tarifeden alarak %3 dolayında ucuz gaz alınabilir.
Tablo 4. Fakirleştirilen LPG Gazının Akım Şeması

Lpg Tankı

Lpg Sıvı

Buharlaştırıcı

Pompa

Lpg Gaz
Mikser

Kompresör
Hava
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SONUÇ
-

-

6 Aylık çalışma ile proje sonuçlandırıldı.
1130 metresi polietilen kaplı yer altı yüksek basınç hattı, 4870 metresi yer üstü alçak basınç hattı
olmak üzere toplam 6 km. doğal gaz borusu döşendi.
Toplam 300 adet yer altı ve yer üstü doğal gaz vanası kullanıldı.
3 Tesisimizde ayda yaklaşık olarak 4.900 Ton LPG kullanarak 5.190.000.000.000 Lira öderken bu
çalışmalar sonucunda yaklaşık 6.080.000 sm3 /ayda Doğal Gaz kullanarak 1.700.000.000.000
Lira ödemekteyiz.
Tüm projenin maliyeti 1.400.000 USD
Yatırımın kendini amorti etme süresi 20 gündür.
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GAZ HACİMLERİNİN DÜZELTİLMESİ
İzzet KARABAY
Ahmet YETİK

ÖZET
Bütün hacimsel ölçüm cihazları gaz hacmini ölçüm cihazının yerleştirildiği yerdeki sıcaklık ve basınç
değerlerini kıstas alarak ölçer. Halbuki gaz hacmi basınç ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Ölçme
aygıtında hacim ölçümü gerçek hacim diye tabir ettiğimiz ve gerçek gaz miktarını bir referans değere
göre bilenmesi gerekir. Çünkü ölçüm şartları dinamiktir ve sürekli olarak basınç ve sıcaklık
değişmektedir. Bu nedenle değişen basınç ve sıcaklık değerlerinin bir kabul değerlerine göre
farklılıklarının belirlenerek bu belirlenen değerlere göre bir düzeltme yapılması gerekir. Bunun için
genellikle dünyada standart şartlar ve normal şartlar olarak bilinen iki referans değerleri ölçüt kabul
edilir. Genel olarak gaz miktarının referans değerlerde tespiti için genelleştirilmiş gaz denkleminden
elde edilen eşitlik kullanılır. Gerçek olarak ölçülen ve sürekli değişen basınç ve sıcaklık değerlerine
göre gerçek gaz miktarı otomatik olarak düzeltme yapan yardımcı cihazlar yardımı ile hesaplanır. Bu
özel aletler genellikle korrektör olarak kimi durumlarda da kompansatör olarak adlandırılır. Bu
makalede gerçek gaz miktarının doğru şekilde ölçülmesinin yolu ve yöntemleri ele alınarak çözüm
önerileri sunulmaktadır.

1. NİÇİN DÜZELTME?
Bütün hacimsel ölçüm cihazları gaz hacmini ölçüm cihazının yerleştirildiği yerdeki sıcaklık ve basınç
değerlerini kıstas alarak ölçülür. Halbuki gaz hacmi basınç ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Ölçme
aygıtında hacim ölçümü GERÇEK HACİM diye tabir ettiğimiz ve gerçek gaz miktarını bir referans
değere göre bilenmesi gerekir. Çünkü ölçüm şartları dinamiktir ve sürekli olarak basınç ve sıcaklık
değişmektedir. Bu nedenle değişen basınç ve sıcaklık değerlerinin bir kabul değerlerine göre
farklılıklarının belirlenerek bu belirlenen değerlere göre bir düzeltme yapılması gerekir. Bunun için
genellikle dünyada standart şartlar ve normal şartlar olarak bilinen iki referans değerleri ölçüt kabul
edilir.
Standart şartlar: 1 Bar ve 15 C (288 K)
Normal şartlar: 1,01325 bar basınç ve 0 C (273,15 K)
Kolayca hesaplama yapılabilsin diye ısıl birimlerde dönüşüm yapılabilir. Genel olarak gaz miktarının
referans değerlerde tespiti için genelleştirilmiş gaz denkleminden elde edilen eşitlik kullanılır.

P.V PO .VO
=
T.Z TO .ZO

P
T
V
Z
Po
To
Vo
Zo

: Gerçek şartlardaki basıncın tam değeri
: Gerçek şartlardaki sıcaklığın tam değeri
: Gerçek şartlardaki hacmin tam değeri
: Gerçek şartlardaki sıkıştırılabilme faktörü değeri
: Referans şartlardaki basıncın tam değeri
: Referans şartlardaki sıcaklığın tam değeri
: Referans şartlardaki hacmin tam değeri
: Referans şartlardaki sıkıştırılabilme faktörü değeri
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Bir ölçümetrede sıcaklık ve basınç tam olarak sabit bir değerde hesaplanabiliyorsa bir sabit düzeltme
faktörü belirlenebilir. Gerçek olarak ölçülen ve sürekli değişen basınç ve sıcaklık değerlerine göre
gerçek gaz miktarı otomatik olarak düzeltme yapan yardımcı cihazlar yardımı ile hesaplanır. Bu özel
aletler genellikle korrektör olarak kimi durumlarda da kompansatör olarak adlandırılır.

2. BİR DÜZELTME FAKTÖRÜ UYGULANIRKEN OLASI ÖLÇÜM HATALARI
Gaz hacimi Ölçümünde hata basınç ve sıcaklık hatalarına bağlı olarak değişebilir.
2.1. Basınca Bağlı Hatalar:
1. Bir hacim ölçüm sayacının regülatörün çıkışına yerleştirilmiş olması durumu: Basıncın tam
değerindeki Maksimum değişme miktarı:
Tam Basınç = Atmosferik basınç + atmosferik basınçta değişme varsa ayar basıncı : % 3 ‘den %5’e
(regülatör tipine bağlı olarak)
Düşük basınçlı gaz sağlayan regülatörlerde (20-300 mbar) tam basınçtan sapma ±40mbar değerine
ulaşabilir. Atmosferik basınçtaki değişimin etkisi olarak bu etki kımen uzun zaman içinde dengeli bir
durum arzeder. Böyle olursa hata %2 ile sınırlı kalabilir.
Orta ve yüksek basınç veren sistemlerde (1 bar ve daha yüksek ) atmosferik basıncın etkisi ayar
basıncı ile karşılaştırıldığında azdır. Öyle ki bu tam basınçtaki değişim regülatör tipine bağlı olarak
%±5 aralığında değişebilir.
2. Bir hacim ölçüm sayacının basınç düzenlemesinin haricinde yerleştirilmiş olması durumu:
Basınç değişimi boru akış eşitlikleri ve basınç dağılımındaki olası değişiklikler hesaplanarak tespit
edilebilir. Gaz temin regülatörü ile ölçüm sayacı arasındaki gaz akış özelliklerine göre hesaplama
yapılır. Örneğin şehir içi gaz dağıtımında basınç değişimi 1 bar ile 4 bar arasında değişir. Bu her iki
değerde hata miktarları farklılık arzedecektir.
2.2. Sıcaklığa Bağlı Hatalar:
Gaz sıcaklığı aşağıdaki etkilere bağlı olarak değişir.
Dağıtım ağı içindeki gaz sıcaklığındaki değişim miktarı ölçüm sayacının yerleştirildiği yerin: İçeride
veya dışarıda olması, korumalı olup olmadığı, basınç düşümünden önce veya sonra olması
önemlidir.
10 C’lik bir değişim %3’lük bir ölçüm hatasını doğurur. Eğer esas basınç ve sıcaklık değerleri
ortalamadan oldukça uzakta iseler, bir diğer genel hata olarak tipik ölçüm düzelticileri için kullanılan
esas sıcaklık ve esas basınca bağlı olabilir. Başka etkilere bağlı olarak da çeşitli hata etkileri olabilir.
Bu durumda gaz dağıtım şirketlerinin vereceği bilgilere ve yapacağı yönlendirmelere göre hareket
edilmelidir.

3. BİR ÖLÇÜM SAYACININ BOYUTU
Bir ölçüm sayacının gerçekte boyutunun ne kadar olacağı korrektöre bağlıdır. Verilen bir referans
hacme bağlı olan gaz sağlamadan dolayı, gerçek gaz hacmi yüksek basınçta düşük basınçtakinden
daha küçüktür ve daha küçük basınç gerçekte daha küçük sayacı gerektirir.
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Örnek olarak
Akış (referans şartlarında) ölçülen
Ayar basıncı

3

: 1000 (n) m /h
: 2 bar

Gerçek akış Hesaplaması:

P0 .T.Z
P.To .Z o
Eğer sıkıştırılabilme ve sıcaklık etkilerini ihmal edersek
Q = Qo .

3

Q = 1000 .(1/(1+2))=333 m /h olur.
3
Gaz ölçüm sayacı 333 m /h akış miktarını ölçebilmelidir. Bu durumda kullanılacak sayaç G 250’dir.
3
Bu tip sayacın ölçebileceği maksimum gaz miktarı 400 m /h ‘tir.

4. OTOMATİK DÜZELTME NASIL YAPILIR?
Korrektörler yada kompansatörler otomatik düzeltme için kullanılır. Gaz kullanım ihtiyaçlarına ve
firmalarına bağlı olarak bir çok korrektör tipi oluşmuştur.
Korrektörler
♦ P tipi korrektörler
♦ T tipi korrektörler
♦ PT tipi korrektörler
♦ PTZ tipi korrektörler
İlk korrektörler mekanik olarak çalışan cihazlardı.
geliştirilerek kullanılmıştır.

Elektroniğin gelişimi ile elektronik korrektörler

5. MEKANİK KORREKTÖRLER:
Mekanik korrektörler
bağlaanırlar.

P,T, PT tip olabilmektedir.

Bu tip korrektörler sayaca bir hareketli şaftla

5.1 Mekanik korrektörün prensibi
Mekanik korrektörler bir veya iki sensör (basınç,sıcaklık) ile bir integrasyon modülünden oluşur.
Sıcaklık yada/ve basınç duyu elemanları bir mekanik iletim düzeneği ile integrasyon modülüne iletilir.
Gazın devre bağlı olarak ölçümü bir düzeltilmemiş sayıcı yardımıyla toplanabilir (ölçüm endekinin
olmadığı veya kaldırıldığı bazı sayaçlarda) ve integrasyon modülü için bir dönme momenti oluşur. Bu
modülde gazın ölçülen hacmi değişebilen çalışma şartlarındaki gerçek basınç ve gerçek sıcaklık
değerlerine bağlı olarak düzeltilir. Bu mekanizma basınç ve sıcaklık hatlarına bağlı olarak kontrol
edilir.
Çalışma mekanizmasında bir disk veya halka veya tekerlek üzerine yerleştirmiş bir koni kullanılır.
Bunlar parametrelerin değişimleri ile ilişkili olarak yerletirilirler.
5.2 Avantajları:
Sayacın hemen yanına yerleştirilir.
Otomatik olrak çalışır. Çalıştırılması için ilave bir güce ihtiyac yoktur.
Bakımı mekaniktir.
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5.3 Dezavantajları
 Sayaç endeksinin üzerine yerleştirilirse sadece bir sayaçta kullanılabilir.
 Basınç ve sıcaklık okuması sürekli değildir.
 Sabit bir sıkıştırılabilme faktöründe çalışırlar
 Sabit faktörleri değiştirmek zordur.
 Otomatik kontrolü yoktur.
 Düşük akış miktarlarında ilave dönme direnci oluştururlar ve hassasiyeleri azalir.
 Uzun çalışmanın ardından histerizis (isteri:devam etme meyli) oluşur.

6. DİYAFRAMLI SAYAÇLARDA SICAKLIK KOMPANSASYONU (TC)

Basınç
Elemanı

Basınç
Numune Hattı

Sıcaklık
Elemanı

SAYICIBasınç

İntegrasyon
Modülü

Sıcaklık

Sıcaklık
Sensörü ve
Hattı

SAYICI

Döner Şaft

SAYAÇ
Şekil-1. Mekanik bir PT tipi korrektör
Bir diyaframlı sayacın birleşiminde sıcaklık korrektörü bir özel sıcaklık karşılayıcı sayacı kullanılarak
gerçekleştirilebir. Bazı diyafram ölçerler teğet olarak adlandırılan bir sroke ayar cihazına haizdirler.
Bazı düzenli diyaframlı sayaclarda teğet el ile ayarlamalı olarak istenilen değerde her dönüşüm için
ölçüm hacmi ayarı yapılır. Bir sıcaklık-karşılayıcılı sayaçta bir iki metalli bi-metal eleman teğetin
toplandığı integral kısım olarak yerleştirilir.
Bi-metal gaz girişine yerleştirilir, gaz sıcaklığına yaklaştırılır. Bi-metal genişlerken teğet blok krank
ekseninden ayrılır, diyaframın strok boyu artar ve her bir birim hacim için düzeltme sağlanmış olur.
Korumalı olarak, akış sıcaklığında bir düşme ile bi metal büzülür, teğet blok krank ekseninden ayrılır,
strok kısalır ve her birim hacim için azalma şeklinde bir hacim düzeltmesi sağlanır. Sıcaklıkla birlikte
olan bu değişmeler gazın yoğunluğunda herhangi bir değişimi yeterinde doğru bir şekilde belirler. Bu
sebeple geniş bir sıcaklık aralığında hacimdeki değişim miktarları yaklaşık olarak benzer bir
o
yükselmeyi ve azalmayı gösterir özelliktedir. Sürekli olarak kullanılan bi metal elemanlar 80 C’lik bir
sıcaklığa kadar hassas bir düzeltmede kullanılırlar.
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6.1 Avantajları
 Basittirler
 Düşük maliyetlidir
6.2




Dezavantajları
Testleri zordur
Yeniden kalibre edilmesi bir labaratuvarda yapılabilir
Basınç faktörüne göre ayarlama yapılmaz

7. ROTARY TİP SAYAÇLARDA SICAKLIK KOMPANSASYONLARI (TC)
Üreticilerden kimileri rotary tip sayaçları “sıcaklık düzelticili indeksli” olarak adlandırdıkları bir özel
indeks ile birlikte çalışacak şekilde dizayn etmişlerdir.
TC indeksler ikiye ayrılır
 Bir korrektöesüz hacim ölçümü yapanlar
 Bir düzeltilmiş hacimlerle ölçüm yapanlar (esas sıcaklığında)
Bir TC sayacı, sayacın girişine yerleştirilmiş bir sıcaklık probu kullanır. Gaz sıcaklığındaki herhangi bir
değişiklik mekanik olarak bilgileri ileten bir manivelanı durumuna göre bir değişikliği algılar.

8. SICAKLIK KOMPANSASYONU
Avantajları
 Düşük fiyat
Dezavantajları
 Sabit bir basınç değişim faktörünün değişiminin komplike olması
 Kalibrasyon zorluğu
 Doğru olarak testinin zorluğu
 Kontrolünün zorluğu
 Bakımının karmaşık olması
 Bakım için bütün sayacın kaldırılması gerekliliği
 Korozyon problemleri
 Güvenilirlik problemleri
 Yağlama ihtiyacı

9. ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİLERİ
En gelişmiş korrektör cihazları elektronik olanlardır. Elektronikteki gelişme ile birlikte korrektörlerin
çalışma doğruluklarında önemli iyileşmeler sağlandı ve korrektör bakımları ve kontrolleri kolaylaştı. Bİr
elektronik korrektör şu bölümlerden oluşur:




Bir yada daha çok gösterge bölümü
Bir yada iki (P,T) adet elektrik kabloları ile gövdeye bağlı olan sensör kutucuğu
Sayaçtaki gerçek hacim bir düşük iletici ile sağlanır. Güç girişi 220 v ila 24 V arasında farklı
özelliklere sahip kaynaklardan temin edilebilmektedir.
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Elektronik korrektörler aşağıdaki sistemler ile uyumludurlar.




Patlama test odacığı
Gerçek yüzey (elektronik parçalar için yüzey alanı)
Gerçek yüzey (tehlikeli ve riskli alanlar)

Burada iki ana sınıflandırma yapılacaktır. Özellikle
gerçekleştirme ve Sıcaklık Düzeltmesi

Sıcaklık Düzeltmesi/Basınç ‘ta Flonic

Sıcaklık Düzeltmesi:
Amaç: V o düzeltilmiş hacminin eşitliği

Vo = V.
V
T
K

K =

K
T

: Akış Şartlarındaki hacim
: Sıcaklık probu ile ölçülen sıcaklığın mutlak değeri
: Sabit faktör katsayısı

P Zo
.
.T
Po Z

Burada
P
: Basıncın mutlak değeri
: Referans basınç ve sıcaklık değerleri
P o ve T o
Z o ve Z : Referans ve gerçek durumdaki sıkıştırılabilme faktörleri
P ölçüm basıncı sensörden belirlenen değer ile atmosferik basıncın toplamıdır.

TEDARİK

TEMELLER
BATARY

DÜZELTİLMİŞ HACİM GÖSTERGESİ

VERİ İLETİCİLERİ

P

HACİMLER
LF TRANSMİTTRELERİ

T

Şekil-2. Elektronik hacim düzelticilerin çalışma akışı
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9.1 Örnek:
T Korrektörü yerleştirilmiş bir sayacın birleşiminde aşağıdaki değerler elde ediliyor:
Sensör basıncı
: 20 mbar
Atmosferik basınç
: aşağıdaki formülle hesaplanabilir.

Pa(mBar) = 1013,25 − (12,02.

H
)
100

Burada H Deniz seviyesinden olan yüksekliği ifade ediyor. H=110 m ve Pa 1000 mBar’dır.
Öyleyse P = 20 + 1000 =1020 Mbar dır.
Z ve Z o =1
=1013,25 mbar
Po
= 273,15 K
To

K =

1020
.1.273,15 = 275,04
1013

9.2. Korrektör Düzenlemeleri
Proje aşamasında dökümanların tanımı yapılır ve daha sonra özellikle doğruluk özelliklerinin dayanımı
için bir çok testler yapılır. Mamül düzenlemelere olumlu cevap verirse ve test neticeleri olumlu olursa
üreticiler bir resmi belge alırlar.
Sıkıştırılabilme faktörü bazı elektrikli korrektörlerde dikkate alınır. Özellikle basınç 4 barı geçtiğinde
sıkıştırılabilme faktörü ihmal edilemez. Sıkıştırılabilme faktörü gaz şirketleri tarafından verilen gazın
özelliklerine göre belirlenir. Bu faktör verilen tablolardan veya yapılacak bazı kısa yol formüllerinden
hesaplanır. En yaygın olarak kullanılan formül AGA NX 19 standartıdır.
Z
1

0,9
30 C

20 C

0,8

10 C
0C

0,7

0

100

200

300

BASINÇ

Şekil-3. Sıkıştırılabilme (Z) faktörleri
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PTZ korrektörleri sıkıştırılabilme faktörünüde katarak düzeltme yapar. Bu korrektörlerin özellikleri
şöyle sıralanabilir:






Dönen duyarga kodları ile sabit faktör ayarı
Düzeltilmiş hacmin yeniden geçişi
Tehlikeli alanlara monte edilebilmesi
Bir batarya ile çalışması
Düşük voltaj uyarısı

Geniş bir sıcaklık aralığında %0,5 hassasiyet ile doğruluk
9.3. Basınç Ve Sıcaklık Korrektörü
Amaç: Aşağıdaki eşitliğe bağlı olarak V o düzeltilmiş hacminin değerini belirlemek

P To Z o
Vo =V
Po T Z
Prob sıcaklığına ilave olarak bir basınç ölçüm ve iletim cihazı kullanılır. Bu sayede basınç değerinin
tam mutlak değerine göre basınçla ilgili bir düzeltme yapılır.
9.4 Elektronik Yapısı









Gelişmiş mikroişlemci kullanımı
Rezistans ayarına gerek kalmadan ısıl sürüklenmeye dayanım, yüksek kararlılıklı elemanlar
Batarya esnekliği. Kullanılan bataryalar düşük voltajlıdır ve minimum bir yıl ömürlüdür.
Oto kontrol (basınç,sıcaklık, mikroişlemci)
Geniş veri verme imkanı ve göstergeleri
 Düzeltilmiş Hacim
 Düzeltilmemiş Hacim
 Gaz sıcaklığı
 Gaz basıncı
 Düzeltme katsayısı
 Alarm kodları
Geniş görüntü imkanı
Mühürlenebilme durumu

9.5 Sıcaklık Probu
 Standart Platin rezistans
 Kısa cevap verme zamanı
 Ayarlanabilir Uzunluk
 Uzun kablolarla veri taşıyabilme
9.6 Basınç Ölçüm Aygıtı
Tam basınç ölçebilme
Gerilim ölçme
Isıl değişikliklere rağmen yüksek doğrulukta ölçüm yapabilme
Elektronik olarak kalibrasyon eğrisini kompanse edebilme
9.7 Genel Doğruluk: Basınç ve sıcaklıta geniş bir aralıkta % 1 civarı bir hata aralığı
Yıllık geçişlere uygunluk bakımından iyi özellikte olması
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9.8 Montajı: Montajı çok kolaydır. Riskli alanlara dahi monte edilebilme imkanı vardır. Oldukça
esnek bir işletim özelliğine haizdirler.
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ÖZET
Minimum gaz tesisatı hesabı kavramı gaz tesisatlarında işletme şartlarında yaşanılan sıkıntıların ve
çıkan problemlerin önlenmesinde gaz tesisatının ve ekipmanlarının işlevlerini etkin bir şekilde yerine
getirebilmesi için gaz borusu tesisatının sağlaması gereken bir asgari hacim miktarı olması
gerekliliğinden doğmuştur. Yaşanılan problemler çoğu zaman yakıcıları işletmeye alma aşamasında
gaz temin sisteminin gaz talebine cevap verememesi şeklinde ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır.
Tecrübeler neticesinde gaz tesisatının işlevini işletme şartlarında da görebilmesi bakımından hız
seviyesi kontrolünün dışında bir asgari hacme de haiz olması gerektiği görülmüştür. Buna paralel
olarak gaz yakıcısının gaz kullanım kapasitesine bağlı olarak çeşitli oranlar belirlenmiştir. Problem en
temelde proseste kullanılacak işletmeye alma aşamasında (yol verme) ve zaman zaman değişik yük
taleplerinde gazın sürekli ve stabil bir halde akışını sağlayamamak olarak tanımlanabilir. Taşınılacak
olan gazın akışı ekipmanların ve diğer sistem işlevlerinin özelliklerine bağlı olarak dalgalı bir seyir
izler. Bu bakımdan bir doğalgaz tesisatında sistem parçalarından birisi olan borulamanın diğer
sistem parçalarının karakteristiklerine ve işlevlerine uygun olarak yapılması gerekir. Bu nedenle bu
çalışmada problem detaylı bir şekilde açıklanarak çeşitli çözüm önerileri sunulmaktadır.

1. GENEL
Minimum İç Tesisat Hacmi : 1. Bir cismin Fiziksel büyüklüklerine bağlı olarak kapladığı hacim. 2. Bir
akışkan sisteminde sistemin işlevini görebilmesi için sistem büyüklüklerinin yapısına ve işlerliğine
göre belirlenmiş optimum hacim miktarıdır.
Gaz Sistemlerinde Minimum İç Tesisat Hacmi: Gaz temin noktası ile gaz işleme, tüketim veya
dönüşüm noktası arasında gaz akışının problem oluşturmayacak şekilde akabilmesi gerekli olan
borulama hacmi.
İç tesisat sistemlerinde Minimum İç Tesisat Hacmi: İki gaz basıncı düzenleme noktası veya
basınç değişim noktası arasında iç tesisattaki gaz boru hattının sağlaması gereken asgari boru
hacmidir. Boru hacmi gazsız halde sadece borunun temel fiziksel büyüklükleri ile ilgili olan hacmidir.
Bu tanımlamalar ile amaç her akış sisteminde bir ölü hacim veya asgari boru hacmi olduğuna işaret
etmektir. Bu genel bir girişin ardından burada ölü hacim hesabı ile ilişkin olarak daha dar ve bilinen
bir çerçevede problemi ele alacağız.
1.1. Akış Esasları
Problem en temelde proseste kullanılacak işletme alma aşamasında (yol verme) ve zaman zaman
değişik yük taleplerinde gazın sürekli ve stabil bir halde akışını sağlayamamak olarak tanımlanabilir.
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Taşınılacak olan gazın akışı ekipmanların ve diğer sistem işlevlerinin özelliklerine bağlı olarak dalgalı
bir seyir izler. Gaz akışının stabilitesi bütün sistem parçalarının işlevlerini tam olarak yerine
getirebilmeleri ile mümkün olabilir. Bu nedenle bir doğalgaz tesisatında da sistem parçalarından birisi
olan borulamanın diğer sistem parçalarının karakteristiklerine ve işlevlerine uygun olarak yapılması
gerekir. Ancak burada cevabı bulunması gereken soru boru hacmin büyüklüğünün ne olması
gerektiğidir; ve burada alabileceği en uygun değerin diğer sistem büyüklükleri ile olan ilişkisi nasıl bir
özellik göstermektedir?
Problemin çözümündeki en yalın çözüm ilkeleri şunlardır
1. Akış stabil ve kararlı olmalıdır. Satabil ve kararlı bir akış için basınç dalgalanmalarının olmaması
gerekir.
2. Akış sürekli olmalıdır.
1.2. İşletme Ve Uygulama
Ölü hacim hesabı kavramı gaz tesisatlarında işletme şartlarında yaşanılan sıkıntıların ve çıkan
problemlerin önlenmesinde gaz tesisatının ve ekipmanlarının işlevlerini etkin bir şekilde yerine
getirebilmesi için gaz borusu tesisatının sağlaması gereken bir asgari hacim miktarı olması
gerekliliğinden doğmuştur. Yaşanılan problemler çoğu zaman yakıcıları işletmeye alma aşamasında
gaz temin sisteminin gaz talebine cevap verememesi şeklinde ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır.
Tecrübeler neticesinde gaz tesisatının işlevini işletme şartlarında da görebilmesi bakımından hız
seviyesi kontrolünün dışında bir asgari hacme de haiz olması gerektiği görülmüştür. Buna paralel
olarak gaz yakıcısının gaz kullanım kapasitesine bağlı olarak çeşitli oranlar belirlenmiştir.
1.3. Durum Analizi
Doğalgaz teasisatı Yönetmeliklerine ve uygulamalarına göre Kazan tesisatlarında servis kutusundan
cihaza kadar olan borunun iç hacmi 21 mbar tesisatlarda kazana verilecek gaz miktarının 500’de
birinden, 300 mbar basınç şartlarına göre projelendirilmiş tesisatlarda 1000’de birinden daha düşük
olmayacaktır kuralı vardır. Bu çerçevede proje firmaları bu kurala göre projelendirmede bir ölü hacim
hesabı yapmaktadırlar. Ancak kimi tesisatlarda bu asgari hacmi sağlamak çok zorlaşmakta ve değişik
çözüm yollarına gidilmektedir.
Problem, ani gaz çekişine bağlı olarak ihtiyaç olan gazın tedarik edilememesinden kaynaklanmaktadır.
Tedarikin sağlanamamasına bağlı olarak basınç düşümü oluşur ve bunun neticesinde regülatör
grubunda veya gaz yolu elemanları hattında bulunan emniyet sistemi gaz akışını keser.
Burada işletmeden gelen bir sıkıntının kural olarak belirlenen limitlerin değiştirilebilme imkanlarının
olup olmadığı tespit etmek ve varsa alınabilecek tedbirlerin neler olacağını ortaya koymak için bu
yönde bir çalışma içerisindeyiz.
Özellikle kazan daireleri ile gaz arzının yapıldığı yerin yakın olması halinde bu asgari ölü hacim
değerinin sağlanamadığı görülmektedir.
Çözüm yolu ve yöntemi olarak bizim ilk aşamada
düşüncemiz kullanılan ekipmanların seçimi ve ayarları ile getirilebilecek tedbirlerin neler olduğunu
belirlemek. Bu çerçevede
• kullanılan işletme valflerinin ilk devreye alma aşamasındaki davranışlarının nasıl olduğunu
bilmek
• regülatörün gaz talebine cevap verebilme hızını bilmek
• tesisat borularının bu yetersizlikte çok dikkate değer bir etkisinin olup olmadığını bilmek
• brülörün ilk devreye girmesi aşamasında oluşan vakumun boyutlarını bilmek
önem arz etmektedir.
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2. AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ESASLARI
2.1. Akışın Menşei
Ölü hacim hesabında veya asgari boru hacmi belirlemede teorik çerçeve bize sistemin parçalarını ve
bölümlerini, bunlar arasındaki ilişkileri, başka etkilerin sistem büyüklüklerine olan etkilerini belirlemede
kapsamlı ve anlaşılır bir analiz yapmamıza imkan verir. Problemin sadece bir ölü hacim problemi
olmadığını etraflıca bir yaklaşımla diğer sistem işlevlerini bozmadan ve kötüleştirmeden neler
yapılabileceğine ilişkin çıkarsamalar yapmayı kolaylaştırır.
Problemin çözümünü teorik, tasarım imkanları ve işletme şartları açılarından ele alarak halihazırdaki
yapılar için çözüm olabileceği düşünülen öneriler verilecektir. Yukarıda problemin teorisi tanıtılırken
çözüm yollarına da değinildi. Burada tekraren bu çözüm yollarını kısa ifadelerle belirtelim.
1. Akış sürekliliği sağlanmalı
2. Akış stabilitesi ve kararlılığı sağlanmalı
F Akış = F(v,t,T,ρ,υ,ξ, d, ∆h, K,B, E, gazın kompozisyonu vs)
2.2. Akış Şekilleri-Dalgalanma Modelleri
Akışla İlgili Yaklaşımları
Durum-1: Brülörün gaz çekmeye başlaması ile birlikte borunun içindeki gaz miktarı ve basıncı azalır.
Regülatör gazın azalma hızına çok hızlı bir cevap veremez. Bu suretle regülatör devre dışı kalır ve
böylece sistem gazsız kalır.

Regülatör

Brülör
Şekil. Regülatör-Brülör arası gaz hattı bölümü şeması

Durum-2: Brülör ilk devreye alındığında borunun içindeki gaz basıncı azalır. Regülatör veya boru
sistemi gazın azalma hızına çok hızlı bir cevap veremez. Basınç çok fazla düştüğü için gaz yolu
elemanlarından minimum gaz basınç presostatı gaz akışını kesici sinyal gönderir ve bu suretle gaz
akışı kesilir.
Şok Dalgaları: Şok ani ve güçlü bir tahribat veya zedelenme olarak tarif edilir. Bildiğimiz gibi gaz
tesisatlarında ani kapama veya ani açmaya bağlı olarak hasar veya arıza şeklinde kendini gösterir.
Ani kapama veya açmaya neticesinde şok dalgaları oluşur. Bu şok dalgaları pozitif veya negatif
olabilir. Pozitif şok dalgaları basınçtaki ani yükselmeler negatif şok dalgaları basınçtaki ani düşmeler
olarak tezahhür eder.
Pozitif şoklarda basınç yükselmesi hasarlarında selenoid vananın ani kapaması neden olur. Gaz
regülatörü bu basınç yükselmesini hisseder, eğer çok hızlı cevap veremezse aşırı basınç seleoid vana
ve regülaör sistemleri arasında görülecektir.
Eğer bu basınç salınımları slum shut vanasının üst set değerinden fazla ise regületör sistemindeki ani
kapama vanası regületörü kapatır. Bu durumda sadece gaz akışı kesilmekle kalmaz ölçü ve kontrol
aletlerinde yüksek basınca bağlı hasarlar ,arızalar ve ayar bozuklukları oluşabilir.
Negatif şok oluşumunda selonoid vana aniden açılınca sistem basıncında ani bir düşüş olur. Eğer
regülatör akışı basınç ihtiyacını karşılayacak düzeyde açamazsa bu gecikme zamanı boyunca oluşan
basınç değeri slum shut vanasının alt basınç değerini aktive ederek sistemin kapanmasına neden
olur.
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3. SİSTEM DİNAMİĞİ VE MÜHENDİSLİĞİ
Minimum gaz tesisat hacminin belirlenmesinde mühendislik yaklaşımı bakımından sistem
parametrelerinin belirlenerek bir çözüm fonksiyonu oluşturulmalıdır. Bu çözüm fonksiyonu çözüm ile
ilgili olarak çerçeveyi ve yapılması gerekli olan işlemleri belirler.
Böyle bir çözüm yönteminde ana fonksiyon sistemin temel bölümleri olan regülatör-boru-işletme
vanası-brülör ile ilgili olarak bir ortak referans noktasına göre belirlenir. Ardından bir hareket
fonksiyonu tanımlanır Bu işlem bazı aşamalardan geçirilir. Daha sonra simülasyonlar yapılarak
çözüm sınırları belirlenir.
Bu alanda bu şekilde bir yaklaşımla çözüm usulünün kullanılmadığı
görülmüştür (veya bilinmemektedir).

4. İŞLETME VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Regülatör Seçimi: Bir pilotlu regülatör regülasyonun pilot hatları boyunca denetlenmesi
gerekliliğinden dolayı yaylı regülatörlerden daha yavaş hareket eder. Bu nedenle şok problemlerinin
çıktığı yerlerde yaylı regülatör önerilir.
Slum Shut Vanası Seçimi: Regülasyon istasyonlarının slum shut vanaları ile donatılmaları gerekir.
Bu zorunluluk basınç düşümlerinin belirlenen limitlerin dışında olması halinde gaz akışını tamamen
kesmek gerekliliğinden gelir.
Borulama :
Hacim: Regülatör ve selonoid vana arasındaki ölü hacim şok şatrtlarını akuple
edebilecek özellikte olmalıdır. Bu boru uzunluğunu değil, boru çapını artırmak suretiyle yapılmalıdır.
Regülatör ve kazan arasında yeterli hacim miktarı için aşağıdaki oranlar verilir.
50 mbar < P < 400mbar
P < 50 mbar

Q/1000
Q/500

Burada Q gaz regülasyon istasyonunun nominal akısı Qn ‘in maksimum çıkış servis basıncında m3/h
olarak ölçülen hacmidir. Gerekli hacim borulama suretiyle elde edilemediğinde bir hacim tankı veya
bir basınç absorberi kullanılabilir.
Gazyolu Elemanları:
Selonoid Vana Seçimi: Selonoid vana seçimine çok büyük önem vermek
gerekir. En iyi çözüm şok problemlerini elimine etmek için bir modülasyon vanası kullanmaktır. Bu
seçimle bir pozisyondan diğerine geçerken bir gecikme zamanı olacağından sistemde ani basınç
değişimini önleme imkanı doğar.
•
•
•
•
•
•
•

Hız kontrolü
Boyutlandırma
İşlevsel yönler
Brülör kazan
Brülör tipleri
Kazan tipleri
Brülör ve kazan yükleri

Sayaç Seçimi: Bazı sayaçların bir çok yaylı regülatörlerin frekanslarına çok yakın çalışma frekansları
vardır. Bazan bu sayaçlar borulama sisteminin çıkışındaki basınç titreşiminden etkilenir. Özellikle
sürekli çevrim yada rezonansa sebep olan regülatörlerin kullanıldığı borulama sistemlerinin çıkşında
görülür. Bu sebeple yetersiz ölçüm yapıldığı tespit edilirse regülasyon ve ölçüm için ayrı hatlar
düşünülmelidir.
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5. PROBLEM YAŞANILAN VE PROBLEM OLAN YERLER İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
5.1. Tasarıma Bağlı Çözümler
1. Tasarım aşamasında akışı bozucu tasarımlardan kaçınılmalıdır.
2. Kullanılacak sistem parçaları birbirleri ile uyumluluk arzetmelidir.
3. Boyutlandırmada optimum parametreleri belirlemek gerekir.
5.2. İşletme Aşamasında Kullanılabilecek Çözüm Yolları
Pratik yaklaşımlar kullanılan ekipmanların
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Hızlı açar ventiller anında tüm kapasiteye yol verirler. Bu nedenle bu tip problemlerin
yaşanılacağı düşünülen yerlerde bu tip ventiller kullanmamak gerekir.
Yavaş açar ventiller tam kapasiteye 3-6 saniye zaman aralığında cevap verirler.
İki kademeli ventillerin birinci kademleri yavaş açarlar
Bütün ventil tipleri 1 saniyenin altında kapatırlar
Regülatörler 0 kapamalı olup gaz akışı olmadığı hallerde gaz basıncını set edilen değerde tutarlar.
İşletme manyetik ventilin açmasından sonra 1-3 saniye içinde set basıncına ulaşabilirler.
Regülatör ile işletme manyetik ventili arasındaki tesisat borusu hacmi ventilin hızlı açmasında
regülatörün normal reglaja geçme sürecinde basıncı düşürmeyecek kapasitede olması gerekir.
Burada boru hacmini büyütmek çözüm olabilir.
Brülör öncesi işletme manyetik ventilin brülöre çok yakın bağlanması ilk çalıştırmada emniyet
süresi nedeniyle önemlidir.

Burada belirtilecek bir hususta şudur: İşletme şartlarında regülatörü, kazan brülör karakteristiğine
uygun olarak brülör devreye girmeden hemen önce devreye alabilecek kontrol ve işletme
mekanizmaları geliştirilebilir.
En önemli hususlardan biride yakıcı sistemin fonksiyonlarını tam yerine getirebilmesi için düzgün ve
uygun bir tesisat yapılmalıdır. Bunun için:
1.
2.
3.
4.
5.

Uygun bir regülatör
Modülasyonlu selenoid vana
Ölçüm karakteristiklerinin doğruluğunu sağlamak
Yeterli bir hacim sağlamak
Boru tesisatını doğru bir şekilde dizayn etmek gerekir.
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ŞEHİRİÇİ GAZ DAĞITIMINDA ORTA BASINÇ POLİETİLEN
TEKNİĞİ - SİSTEM ESASLARI
İzzet KARABAY
Serkan KELEŞER
Cabir TURAN

1. GİRİŞ
Doğal gaz dağıtım hatlarında döküm, çelik, bakır, alüminyum, PVC, PP ve PE esaslı malzemeler tarihi
süreç içerisinde farklı zamanlarda ön plana çıkarak ve bu süreçte teknik imkanlar dahilinde
kullanılmışlardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası doğal gaz kullanımının artmasıyla birlikte doğal gazın
dağıtım şebekesinde kullanılan teknikler üzerinde, özellikle organik maddelerden boru imali ve bunun
doğal gaz dağıtımında kullanımı gibi konularda ciddi çalışmalar yapıldı. 1950 lerden sonra birçok
ülkede plastik malzemelerden üretilen borular kullanılmaya başlandı. Bu değişim özellikle gazın
yüksek basınçta sıkıştırılabilme olanağı ve bu nedenle de uzak mesafelere taşınabilme imkanı
olduğunu gösterdi. Bu zaman zarfında PVC (polivinilklorür) borular kullanıldı. Ardından 1930’lı yılların
sonunda keşfedilen ve başka sahalarda kullanılan polietilen üzerinde çok önemli çalışmalar yapıldı.
1960’ların ortalarından itibaren PE borular kullanılmaya başlandı. Bugün halen dağıtım hatlarında en
fazla kullanılan boru tipi PE borudur. Ülkemizde şehir içi doğal gaz dağıtımı polietilen borularla
yapılmaktadır. Burada bu tekniğin (polietilen borulama tekniğinin) uygulama şekli ve sınırlarının
üzerinde durulacaktır.

2. BASINÇ TANIMLARI
− İşletme Basıncı (P e ) : Tesisin normal işletme basıncıdır ve işletme koşullarına bağlı olarak değişir.
− Azami İşletme Basıncı (P mn ) : (4 bar): Aşağı tarafta kalan kısmın gaz basınç ayarını yapan
düzeneklerde herhangi bir ayar bozukluğu, arızalanma ya da hizmet dışı kalma gibi bir soruna yol
açmaksızın, normal işletme koşulları altında şebekede ulaşılabilecek en yüksek fiili dağıtım
basıncıdır.
− Direnç Testi Basıncı (P DT ) : (6 bar): Normal işletme koşulları altında azami işletme basıncının 1.5
katına eşit basınç değeridir.

3. BASINÇ SINIFLANDIRMASI
Her ülkede gaz taşımacılığını ve/veya dağıtımını yapan firmalar (veya kuruluşlar) ayrı olarak kendi
tekniğinin gereklerine ve imkanlarına göre dağıtım sisteminin esaslarını, sınıflarını ilk yatırım, işletme
şartları, güvenlik vs gerekçelere göre belirlemektedir. Aşağıdaki tabloda (Tablo-1) çeşitli ülkelerde
gaz dağıtım ve taşımacılık işlemlerini yürüten kuruluşların belirlediği basınç aralıkları ve sınıfları
görülmektedir.
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Tablo 1. Gaz basınçlarının sınıflandırılması.
Firma
Sınıflandırma

British GaS

WFC

İngiltere

E:G

7 Bar

16 Bar

19.2 Bar

10 Bar

Yüksek Basınç

Gaz de France

TG Japon

Fransa

Orta

A

7-2 Bar

16-4 Bar

19.2-4 Bar

10-3 Bar

Basınç

B

2-0.075 Bar

4-1 Bar

4-0.4 Bar

3-1 Bar

C

------

1-0.1 Bar

0.4-0.05 Bar

----

0.075 Bar

0.022 Bar

0.05 Bar

1 Bar

Alçak Basınç

4. POLİETİLEN TEKNİĞİ İLE DÖRT BAR BASINÇTA GAZ DAĞITIMI
Bu teknik varlığını, yüksek basınçlı doğal gaz nakil sistemlerine borçludur. Geleneksel düşük basınçlı
sistemler karşısında bir çok üstünlüğü vardır:
− Sistemde oluşturulan basıncın muhafazası sayesinde işletmede esneklik
− Bireysel bir regülatör yardımıyla müşteriye sabit basınçta gaz sunulması sayesinde, hizmet
kalitesinde yükselme,
− Regülatörün yukarı tarafındaki basıncın yetersiz olması ya da aşağı tarafındaki basıncın fazla
yükselmesi halinde regülatör kapandığı için, gelişmiş bir güvenlik,
- Bu teknikle elde edilen basınç sayesinde, çapı daha küçük ama nakil ve besleme kapasitesi yüksek
borularla donatılmış yeni tesisler inşa edilebildiği için, tasarruf imkanı sağlar.

5. POLİETİLEN BORULAR
Polietilen borular hafif, esnek, uzun ömürlü, korozyona karşı dayanıklı, diğer boru tiplerine oranla
ucuz, kaynaklı bağlantı imkanları kolay ve geniş, taşınması ve montajı oldukça kolay olan borulardır.
Polietilen hammaddesine göre yüksek yoğunluklu, orta yoğunluklu ve düşük yoğunluklu olmak üzere
polimerizasyon prosesleri kullanılarak imal edilirler. Polietilen borular şebeke tasarımında dikkate
alınması gereken şebeke ömrü ile ilgili olarak 50 ila 100 yıl gibi zaman aralıklarında
kullanılabilmektedir.

6. POLİETİLEN TEKNİĞİNİN EKONOMİK YÖNLERİ
Polietilen kullanımı hem ilk yatırım masrafları açısından, hem de işletme giderleri açısından önemli
tasarruflar sağladığı için yaygın olarak kullanılmaktadır. PE boruların en büyük avantajı hafif olması
ve bütün şebeke donanımına uyumu kolaylaştırması ve derin tranşe (borunun yerleştirildiği çukur)
açma zorunluluğunun polietilenin esnekliği ile aşılmasıdır. Çok uzun (∼100 e kadar) çeşitli
kullanılabilecek çaptaki boruların çok hızlı ve çok az ekle montajı mümkündür. PE’in toprak altında
korozyona karşı davranışı son derece olumlu olduğundan, geleneksel dağıtım şebekelerine (çelik
döküm) oranla gerek ilk yatırım gerekse işletme maliyetleri açısından önemli tasarruflar sağlar. Ayrıca
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boru üzerinde olabilecek çeşitli hasarlara karşı oldukça hızlı, etkin ve ekonomik müdahale teknikleri
sayesinde hizmette süreklilik bakımından oldukça iyi bir durumdadır. Şebekelerin PE borularla
tüpleme yapılarak yenilenmesi finansal açıdan büyük avantajlar sağlar. Bu teknikte toprak işleri
sadece tüpleme için gerekli kazılara indirilmiş, engeller ve servis hattı hendekleri gibi sorunlar tümüyle
bertaraf edilmiş; dolayısıyla da toprak işleri maliyeti düşürmüştür. Öngörülen maliyet tasarrufları
karşılaşılan engellerin sıklığına, tüpleme yapılacak boru hattının derinliğine, yapılacak bağlantıların
sayısına bağlı olarak büyük değişiklikler gösterir. Bununla birlikte geleneksel PE döşeme tekniğine
oranla % 50 lik bir maliyet tasarrufu sağlar.

7. POLİETİLEN BORULARIN DEZAVANTAJLARI
− Yumuşak Malzeme Olması : Polietilen malzemelerin sertliğinin çok küçük olması nedeniyle
imalinden montajına kadar ezilme, çizilme, aşınma vs. durumlarına karşı dikkatli bir çalışma gerektirir.
− Polietilen borular güneşin morötesi (ultraviyole) ışınlarından etkilenerek yapıları bozulabilir,
dolayısıyla mekanik özellikleri kötüleşir. Bu nedenle de bu duruma karşı gerek imalat safhasında
gerekse depolanmasında önlem alınması gerekir.
− Polietilen borular kuvvetli asitlere, deterjanlara, aromatik ve aliphatik hidrokarbonlara, ketonlara,
halojenlere vs kimyasal maddelere karşı oldukça hassastır.
− Ateşe ve sıcaklığa karşı mukavemeti yoktur.
− Kullanım basıncını çok yüksek alamamaktadır. Genellikle bir şebekede 50 yıllık ekonomik ömür
için 4 bar işletme basıncı öngörülür.

8. BORULAMA
PE borular çok farklı çaplarda üretilmektedir. Boru seçerken, seçilecek borunun çapı ve et kalınlığının
kabul edilebilir sınırlar içinde olması gerekir. Boru et kalımlığının hesaplanmasında aşağıdaki formül
kullanılabilir.

sbe =

Dc ⋅ P

20δ m + P

Müsaade edilebilir gerilme : δ m

=

Sem
. S em Borunun 50 yıl güvenli bir şekilde 20°C deki garanti
K em

edilmiş dayanımı N/mm². (K=3,25→ emniyet faktörü, P→ bar, D c → mm)

9. TASARIM VE TEKNİK ÖLÇÜTLER
9.1. Ölçü ve değerler
Orta basınç B şebekelerinde çeşitli ölçü ve değerlerin tespitinde şu noktalar baz alınır : Şebeke fiili
tasarım basıncı 4 bar olmalı ve debi değerleri, ilerde şebeke genişletmeleriyle gündeme gelebilecek
(tasarım çalışması döneminde öngörülen) durumları karşılamaya imkan vermeli. Bu tür sağlıklı bir
şebekeyi besleyen bir regülatör istasyonu tesisi için, tasarım çalışması dönemindeki öngörüleri de
dikkate alarak, şebeke üzerindeki en elverişsiz nokta için % 2 lik bir risk payıyla en az 1 barlık basınç
değeri hesaplanmalıdır.
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Her koşul altında asgari boru çapları şöyledir ;
− Birincil şebekeler : 125mm PE ve çelik borular
− İkincil şebekelerde : 100-63
− üçüncül şebekelerde :25- 32
9.2 Birincil Şebekeler:
Bu şebekelerin temel işlevi gazın tüketim noktasına taşıyan ikincil hatlara gaz taşımasıdır. İşletme
basıncı 4 bar veya çok az altındaki bir değerdedir. Bu şebekelerden üçüncül şebeke branşmanı
alınmasına izin verilmez.
9.3. İkincil şebekeler
Olağan hizmetlerde bu şebekelerin işletme basınçları 4 bar veya altındadır. Şebekeyi oluşturan
borular gaz nakli ve dağıtımı gibi çifte bir işlev görür. Üçüncül hatların beslenmesine ve birbirine
bağlanmasına elverirler. Bir veya birkaç besleme kaynağından beslenebilirler ki bu kaynaklar ;
− Bir teslimat istasyonu (YB / OBB dağıtımı) ya da
− Bir regülatör istasyonu (OBC / OBB dağıtımı) , olabilir.
İkincil şebekeler, uzun vadede çapraz bağlanması planlanan şebekelerdir. Ebad ve çapları çeşitli
kısıtlara ve gelecekteki muhtemel durumlara cevap verebilecek şekilde ve ilaveten uzun vadede ring
ya da lup yapılması düşünülmeyen birincil hatlar gözönüne alınarak hesaplanır. Bir veya birkaç
kaynaktan beslenebilen bu şebekelerin temel işlevleri şunlardır: 1.) Nakil, 2.) Üçüncül şebekelerin
beslenmesi, 3.) Üçüncül şebekelerin başladığı düğüm noktalarının birleştirilmesi, 4.) Müşteri servis
hatlarının mahallinden beslenmesi.
9.4. Üçüncül şebekeler
Olağan hizmetlerde işletme basınçları 4 bar ya da altındadır. Şebekeyi oluşturan boruların işlevi
müşteri servis borularının mahallinden beslenmesidir. Üçüncül şebekeler bir ve sadece bir düğüm
noktasından beslenirler ve ilke olarak ne fiilen ne de gelecekte gaz naklinde kullanılmak üzere
tasarlanmazlar. Bu boru şebekeleri hiçbir durumda ring veya lup yapılmazlar, yegane işleri mahalli
müşteri servis borularının beslenmesidir. Eski şebekeler üzerinde bakım çalışmaları yapılırken, bunu
fırsat bilerek, eski lupların iptal edilmesi yoluna gidilebilir; ancak, böyle bir karara varmadan önce, lup
iptalinin komşu şebekelerde bir yüklenmeye neden olmaması gerekir.

10. GAZ ŞEBEKE YAPILARI
Birincil şebekeler temel taşıyıcı hatlardır.
İkincil şebekeler uzun vadede lup yapılabilir.
Üçüncül şebekelerden branşman alınabilir.
Şebeke bir bütün olarak, tüm besleme kaynaklarının hizmette olduğu % 2 lik iklim risk sıcaklığında
kendisinden beklenen işlevleri yerine getirmelidir.
− Şebekenin yapısı, tasarımına bağlı olarak basit veya karmaşık olabilir.
−
−
−
−

İşletme kolaylığı açısından bir mahalle / kasaba şebekesi basit tipte olmalıdır. Tesislerin karmaşıklığı
yüzünden karmaşık tip şebeke yapımına ihtiyaç duyulursa, operatör, çeşitli “işletme sektörleri”
oluşturmaya karar verebilir. Büyük kentsel bölgelerde şebeke işletmesi, uzaktan ölçme ve çalışma
sistemlerini gerektirebilir.
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10.1. Basit yapılar
20.000-30.000 müşterili kentsel bölgelere uyarlandığı biçimiyle basit yapılı şebekeler bünyesinde
şunlar yeralır : 1.)Belirli sayıda gaz kaynağı (genellikle bir ya da iki) :a.) Teslimat istasyonları, b.)
Sıvılaştırılmış doğal gaz depoları, 2.) Muhtemelen bir birincil şebeke, 3.) İkincil ve üçüncül şebekeler.
Bu tür yapılarda şebekenin sektörlere ayrılmasına gerek yoktur.
10.2.Karmaşık yapılar
Önemli kentsel bölgelere uyarlanmış biçimiyle karmaşık yapılar bünyesinde en az iki besleme
istasyonu, bir birincil şebeke ve birkaç ikincil ve üçüncül şebeke yer alır.
10.2.1. Sektörlere ayırmanın avantajları
Şebekenin sektörlere ayrılması, anlaşılması kolay bir analiz ve sentez çerçevesi oluşturulmasına
imkan verir. Getirdiği şu tür olanaklar sayesinde belli bir sektörün daha iyi tanınmasına zemin
hazırlar;
− Çeşitli verilerin toplanması : Bunlar genel olarak şu kalemlerle ilgilidir,
− Saatlik pik değerlerin seyri,
− Basınç ve debi değerleri,
− Gece debi ölçümleri (yorumlanmaya müsaitse),
− Şebekenin fiziksel kontrolü,
− Çeşitli olay ve müdahalelerin incelenmesi.
− Özellikle bilgisayar destekli şebeke çalışmalarında, istatistiki ve dinamik çeşitli bilgilerin işlenmesi.
Operatör için şu tür kolaylıklar sağlar: 1.)Olağan durumlarda, tesisin düzgünce çalıştırılması ve
kontrolü, 2.) Olağanüstü durumlarda, meydana gelen olayların saptanması ve yerlerinin belirlenmesi,
3.) Acil durumlarda (sektörlerin fazla büyük olmaması nedeniyle), kolaylıkla bir olayın etkilerinin
sınırlanması, gerekli kesme veya yalıtmaların yapılması ve en az gecikmeyle tamirlerin yapılmasını
sağlar.
10..2.2. Sektör sınırlarının tespiti
1. Birincil şebekeler genel olarak bulundukları coğrafi alan üzerinde tek bir sektör teşkil ederler.
2. OB ve AB şebekeleri, gaz şirketinin mahalli işletme imkanlarına uyarlanmış çeşitli büyüklükte
sektörlere ayrılır ( 25.000 lik bir müşteri kapasitesi azami sınır gibi görünmektedir).
3. Belli bir işletme sektöründeki asgari müşteri sayısı, o bölgedeki işletmenin yapısına göre belirlenir.
4. Sektörlere ayırmada şu noktalar dikkate alınmalıdır: a.) Doğal coğrafi sınırlar (nehirler, kayalık
bölgeler, ormanlar, demiryolları, yollar ve otoyollar, kanallar, vb.), b.) Müşteri sayısı, c.) Muhtemel
seviye farkları.
Genel olarak, sınırları belli bir coğrafi alanda, işletme basınçları farklı birkaç işletme sektörü bulunur
ve bunlar üst üste bindirilirler.
10.2.3. Sektörler arası bağlantılar
Aynı basınç aralığındaki işletme sektörleri arasındaki sınır vanalarla çizilir. Bunlar sektörleri besleyen
kaynak sayısına göre açık veya kapalı durumdadır.

11. BİR GAZ ŞEBEKE YAPI TASARIMINDA DİKKATE ALINACAK ÖLÇÜTLER
Basit yapılı bir şebeke örneği şekilde verilmiştir. Bu bölümde bir orta basınç gaz dağıtım şebekesinde
dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilecektir.
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YB-OB





Mavi renk-birincil
Kalın siyah çizgi ikincil
Kesikli çizgi-üçüncül

Şekil. Basit yapılı bir şebeke diyagramı
11.1. Hizmette kalite ve süreklilik
Tasarımcı, şebekenin besleneceği gaz kaynağını ve tahmini debi değerini dikkate alarak, boru
çaplarını ve bölge regülatörü sayısını belirler ve mutad tekno-ekonomik hesaplama kurallarını
izleyerek ve mevcut şebekeyi de gözönünde bulundurarak, kısa veya uzun dönemde gündeme
gelmesi muhtemel tüm birincil ve ikincil hatları kucaklayan, petek şeklinde bir şebeke ağı tanımlar.
Şebekenin beslendiği noktalardaki basınç değerleri en az şöyle olmalıdır :
− OBC için : 6 bar.
− OBB için : ikincil ve üçüncül şebekeler, 1 bar.
− AB için : cihazlarda yeterli bir yanma meydana getirecek bir basınç (dağıtılan gazın tipine göre
değişebilir).
Kamuya gaz satışında kullanılan regülatör istasyonları, beslenen şebekenin önemine (ikincil ya da
üçüncül) ve luplu olup olmadığına bağlı olarak, tek veya çift hatlı olabilir; ve yine aynı koşullara bağlı
olarak elle çalıştırılan bir by -pass hattı ile donatılmış ya da donatılmamış olabilir. Petek tipi şebekeler
üzerindeki bazı bölge regülatörleri, luplu şebeke korumasında kullanılan çeşitli aygıtlarla donatılabilir.
11.2. Can ve mal emniyeti
Can ve mal emniyeti şu esaslara bağlıdır :
1.) Eksiksiz olarak güncelleştirilmiş şematik şebeke çalışma diyagramının sağgörülü bir şekilde
kullanılması.
2.) Eldeki şebekeye, OBC birincil şebekelere ve OBB dağıtım şebekelerine uyarlanmış izolasyon
aygıtlarının yerleştirilmesi üçüncül AB şebekelerine genellikle herhangi bir izolasyon aygıtı
konmaz. Ancak ikincil AB şebekeleri ile komşu şebekeler arasındaki sınıra izolasyon aygıtları
konmalıdır. Bu izolasyon aygıtları gerek şematik çalışma diyagramında gerekse şebeke
çizimlerinde gösterilmelidir. Bu aygıtlar yerleştirilirken dikkate alınacak noktalar
şunlardır:Kentleşme tipi, boruların çap, uzunluk ve basınç sınıfları, gaz verilen müşteri sayısı,
tesisin tahliye edilme olanakları, işletme sektörü bulunup bulunmadığı.
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Boru ve donanımlarının yerleri ve genel olarak boru güzergahı can ve mal emniyeti açısından dikkatle
gözden geçirilmeli; çevre güvenliğinin ayrıca ikincil ve üçüncül yapılar ile işletme koşullarına bağlı
olduğu da unutulmamalıdır. İzolasyon aygıtları için seçilecek yerler, her durumda şu koşulları
sağlamalıdır: 1.) İstenildiği zaman izolasyon aygıtlarına ulaşılabilmesi, 2.) Aygıtlar, üçüncü şahıslarca
yürütülen çalışmalardan en az etkilenecek yerlerde tesis edilmelidir.
11..3. Sektörlere ayırma
Sektörlere ayırma gerek şebeke üzerinde belli programlı işlerin yapılması, gerekse bir tesisin belli bir
tehlikeden kurtarılması amacıyla ihtiyaç duyulduğunda gaz akışının kısılabilmesine ya da derhal
durdurulabilmesine ya da derhal durdurulabilmesine imkan veren bir yapı göstermelidir. Bu konuda
dikkate alınacak parametreler şunlardır : 1.) Müşteri başına düşen şebeke uzunluğu, 2.) Ortalama
yıllık tüketim, 3.) Müşteri tipi, 4.) Tahliye edilecek gaz miktarı, 5.) Kentleşme tipi.
Şebeke üzerine izolasyon aygıtlarının yerleştirilmesi konusunda somut durumu bilmeden katı kurallar
getirmek doğru değildir. Ancak, belli saptamalar da yapmak gerekir. Gelişigüzel ve fazla miktarda
kapama noktası tesis etmek gaz dağıtım şirketinin yararına değildir. İzolasyon şeması, eksiksiz
şekilde, bir araba içinde kolayca evrilip çevrilebilecek büyüklükte haritalara işlenmeli ve bu haritalar
üzerinde vana ve boru yerleri kadar bunları belirten işaretler de yer almalıdır.
11.4. Sektör yalıtma tasarımı
İki tip izolasyon vardır: 1.) Basit izolasyon, 2.) Birkaç by-pas hattı ile izolasyon.
11.4.1. Basit izolasyon
Genellikle bir gözetleme deliğinden kolayca ulaşılıp kullanılabilen gömülü bir vana ile yapılır. Özellikle
vananın bir aktüatör vasıtasıyla çalıştırıldığı durumlarda vana, istisnai olarak, bir vana odası içine
alınır.
11.4.2. Birkaç bay-pas hattı ile izolasyon
Bazı önemli düğüm noktalarında vana tertibatının birkaç by-pass hattı ile donatılması daha doğru
olabilir (örneğin teslimat istasyonlarını birbirine bağlayan bir ana hattın by-pass yapılması gibi). Bir
vana tertibatı, hepsi de birbirine bağlanmış üç vana ile bir blow-down düzeneğinden oluşur. Bunlar
yeraltına ayrı ayrı gömülürler. Ancak küçük boşaltma sistemi ile üç blok vana genellikle bir araya
toplanarak bir vana odası içine alınır.

12. YALITMA ARAÇLARININ YERLEŞTİRİLMESİ
İzolasyon aygıtlarının yerleştirilmesinde esas alınacak ölçütler şöyle sıralanabilir : 1.)İzole edilmiş boru
hattı bölümünün tahliye süresi 15 dakikadan az olmalı, 2.) İzole edilecek boru hattı bölümünün
uzunluğu, ki bu uzunluk kentleşmenin yoğun olduğu bölgelerde 1-2 km, kentleşmenin normal olduğu
bölgelerde 3 km olmalı. 3.) Üçüncül bir yapıda, gaz verilen müşteri sayısı şöyle bir dağılım göstermeli,
4.) Dağıtım şirketinin araçlarına bağlı olarak, bir ya da iki amaçlı gaz kullanan müşteri sayısı : 250500, 5.) Üç amaçlı gaz kullanan müşteri sayısı : 100-250, 6.) Bazı özel noktalarda (örneğin demiryolu,
nehir ve otoyol geçişleri) her iki tarafta da mutlaka birer izolasyon aygıtı bulunmalıdır.
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13. ŞEBEKENİN TAHLİYESİ
Bir şebekeye tahliye düzenekleri koymaktan amaç, boru hattının izole edilmesinden sonra şebekenin
hızla boşaltılarak basınç altından kurtarılmasıdır. Boşaltma işleminde tahliye boruları ve doğrudan
açık havaya ya da düşük basınçlı (çap olarak tahliye edilen gaz miktarını göğüsleyebilecek) bir
şebekeye açılır.
Tahliye işlemi izolasyon aygıtı yakınındaki şebeke bölümü üzerinde yer alan tahliye (blow-down)
vanalarından (çapı 150 ya da daha fazla olan borularda), küçük boşaltma vanalarından, purge
tertibatlarından, sayaç kutuları veya bölge regülatörlerinden yapılabilir. Bu tür vana tertibatlarının
yerleştirilmesinde dağıtım şirketi emniyet şubesinin koyduğu kurallar mutlaka dikkate alınmalıdır.

14. OBC/OBB AYAR İSTASYONLARINDA MÜSAADE EDİLEBİLİR AZAMİ BASINÇ AYAR
DEĞERLERİ
Regülatör basınç ayarları öyle belirlenmelidir ki (a) normal işletme koşulları altında şebekedeki basınç,
regülatörün çalışma tolerans payı da dikkate alındığında, hiçbir zaman 4 barı geçmemelidir; (b)
regülatörün ayarının bozulması, arızalanması ya da hizmet dışı kalması gibi istisnai durumlardaki
şebekedeki basınç, hiçbir zaman, tek hatlı istasyonlardan beslenen şebekelerde 4.8 barı, çift hatlı
istasyonlardan beslenen şebekelerde 5.0 barı geçmemelidir. Bu regülatörlere yerleştirilmiş emniyet
ekipmanları daha bu sınırlar aşılmadan devreye girmelidir.
Regülatörlerdeki emniyet tertibatlarının ayar değerleri, mümkün olduğunca, tolerans payları da dikkate
alınarak belirlenmiş regülatör ayar değerlerine yakın tutulmalıdır. Günümüzdeki şebeke regülatörleri
ile elde edilen basınç ayar hassasiyet aralığı genellikle % ± 2.5’ lik bir oynama gösterir. Bir kapama
tertibatındaki ayar vanasının çalışma aralığı % ± 5’ lik bir oynama gösterir. Ayar değerlerinin
belirlenmesinden önce, mümkünse imalatçı firmanın da yardımını alarak, regülatörlerin ve basınç
düzeneklerinin çalışma basınç aralıklarını tam olarak ortaya konulmalıdır.
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DOĞAL GAZLI KONUTLARDA BACA KULLANIMI
Ahmet YETİK
Serkan KELEŞER
İzzet KARABAY
Cansal ÇOŞKUN

ÖZET
Türkiye ‘de konutlarda ve sanayi tesislerinde bacalara proje ve uygulama aşamasında gerekli önemin
verilmediği bilinmektedir. Ülkemizde 1990 yılından itibaren doğalgaz kullanımına geçilmesiyle,
bacaların önemi bir kat daha artmıştır. Dünyada, baca ve bağlantılarının standartlara uygun olarak
imal edilmemesi nedeniyle enerji kayıpları ve ölümler meydana gelmektedir. Bu problemlerin
aşılabilmesi, doğalgazla çalışan yakıcı cihazların (kombi, soba, kazan vb.) verimli çalışabilmeleri ve
yapı sağlamlığı açısından bacaların;
•
•
•
•
•

Kesit ve yüksekliğinin belirlenmesi,
Malzemesinin seçimi,
Konstrüksiyonu ve mukavemeti,
Sızdırmazlığı,
Isı yalıtımının yapılması,

çok önemlidir. Doğru değerlerin belirlenebilmesi için yanma, yoğuşma, basınç ve ısı yüküyle ilgili
değerler bilinmelidir. Bilhassa doğalgazın kimyasal yapısı ve yanma ürünlerinin, baca çekişi ve
boyutlandırmaya doğrudan etkisi vardır. [1]

1. GİRİŞ
1.1. Yanma Teorisi
•

Doğalgazın oksijenle ile tam yanma reaksiyonu ;
CH 4 + 2 O 2 → CO 2 + 2 H 2 O + enerji

şeklindedir. 1 m doğalgaz, 2 m oksijen ile yanarak ; 1 m karbondioksit ve 2 m su buharı
oluşturmaktadır.
3

•

3

3

3

Doğalgazın hava ile tam yanma reaksiyonu ;
CH 4 + 2 O 2 + 8 N 2 → CO 2 + 2H 2 O + 8 N 2 + enerji
şeklindedir. 1 m doğalgaz, 2 m oksijen ile yanarak ; 1 m karbondioksit ve 2 m su buharı
3
3
oluşturmaktadır. Her 1 m oksijen için 4 m nitrojen reaksiyona girip-çıkmaktadır.
3

3

3

3

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

•

318

Sağlıklı bir yanma için hava fazlalık katsayısının iyi seçilmesi çok önemlidir. Aynı şekilde yanma
veriminin yüksek olması ve baca gazı dirençlerinin küçük olması arzu edilir.
Hava fazlalık katsayısı =

max CO2 miktarı
ölçülen CO2 miktarı

Bacanın kesiti, yüksekliği, sızdırmazlığı, ısı geçiş direnci ve konstrüksiyonu, yanma havasının temini,
ısı üreten cihaz ile bağlantı borusu için gereken basınç ve hava direncini karşılayacak şekilde
olmalıdır. [4]
1.2. Hidrokarbon
•
•
•
•

Tam yanmanın gerçekleşmediği veya alev sıcaklığının düşük olduğu durumlarda oluşur.
Bir çoğu zehirleyici, bazıları ise kansere yol açıcıdır.
Yanma verimini düşürür.
Çevreyi kirletir.

1.3. Karbondioksit
•
•
•

Karbon yanma esnasında oksijen ile birleşerek, CO 2 oluşur.
CO 2 ‘nin ortama atılması % 50 ‘ye varan iklim değişikliğine yol açmaktadır.
CO 2 emisyonunu azaltmak için, yanma prosesinin iyileştirilmesi ve petrol türevi yakıtların
kullanımından kaçılması gerekmektedir.

1.4. Karbonmonoksit
•
•
•
•

CO kokusuz ve zehirleyici bir gazdır.
CO eksik yanma sonucunda veya alev sıcaklığının çok erken düştüğü durumlarda oluşur.
İstenmeyen diğer yanma ürünleri de CO ile birlikte oluşur (kurum ve hidrokarbon vb.)
CO cihazın veriminin düşmesine sebep olur.

1.5. Bacanın Fonksiyonu
•
•

Yanma ürünlerini çevreye zarar vermeden atmosfere atar.
Yanma için oksijen sağlar.

1.6. Doğal Çekiş
•

Doğal çekiş, baca içerisindeki gaz ile havanın yoğunluk farkı nedeniyle oluşan etkidir.
Baca çekişi = bacagazı yükselişi – kayıplar

1.7. Baca Kayıpları
•
•

Basınç kayıpları (baca malzemesi, dirsekler, sızdırmazlık elemanları, redüksiyon vb kaynaklanır),
Sıcaklık kayıpları (kötü-yetersiz izolasyondan veya bacaya soğuk hava girmesinden kaynaklanır).

1.8. Rüzgardan Etkilenme
•
•
•

Bina, ağaç ve diğer yükseltiler rüzgarın etkilenmesine sebep olur. Bu da baca çekişini etkiler.
Rüzgarın etkisi, hızı ve yönüne bağlıdır.
Çekiş ± 75 Pa arasında değişebilir.
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1.9. Baca Problemleri
•
•
•

Yetersiz baca çekişi.
Baca içerisinde su oluşumu (yoğuşma).
Geri tepme.

1.10.

Yoğuşma

Bacalarda yoğuşma oluşması ; baca iç yüzey sıcaklığının düşüklüğü, baca gazı hızının düşüklüğü,
brülörün kesikli çalışması, baca gazındaki su buharı miktarı, hava fazlalık katsayısı, yanma ürünleri
içindeki CO 2 yüzdesi vb. faktörlere bağlıdır. Yoğuşma, baca gazındaki su buharının soğuk yüzeylerde
yoğuşma (çiğ) noktasına düşmesiyle oluşur ve pratikte 50 °C civarındadır. Baca iç yüzeylerinin
soğumasını önlemek için ; iyi bir yalıtım uygulanması ve baca kesitinin uygun seçilmesi gerekir.
Yoğuşma gerçekleşmemesi için baca çıkışındaki (baca ağzı) baca gazı sıcaklığı, yoğuşma noktasının
altına düşmemelidir. Bu tip bacalara “yoğuşma bacaları” denir. Eğer baca içindeki sıcaklık, yoğuşma
noktasının altına düşerse yoğuşma başlar ve baca malzemesi zarar görür. Yoğuşan sudan baca
malzemesinin zarar görmemesi için, neme dayanıklı baca malzemesi kullanılmalıdır.
1.11. Geri Tepme
Bacagazı hızı düşükken, soğuk havanın baca içerisine girmesi ile çekiş düşmektedir. Çözüm uygun
kesitin seçiminden geçmektedir. [1],[2]

2. BACALARIN SINIFLANDIRILMASI
Bacalar üç ana gruba ayrılır ;
• Adi bacalar
• Müstakil (ferdi) bacalar
• Ortak (şönt) bacalar
2.1. Adi Bacalar
Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde
tasarlanmış bacalara “adi baca” denir (Şekil 1a). Bu tip bacalara doğalgaz cihazları bağlanamaz.
2.2. Müstakil (Ferdi) Bacalar
Tek kolon halinde hitap edeceği birimden çatıya kadar yükselen, sadece bir birimin kullanımına göre
tasarlanmış bacalara “müstakil baca” denir (Şekil 1b). Ortak atık gaz boruları sadece ferdi bacalara
bağlanabilir. Bu tip bacalar doğalgaz cihazlarının bağlanması için en uygun bacalardır.
2.2.1. Müstakil Baca Kesit Hesabı
•
•
•
•
•

Yanmış gaz bacalarının iç kesitleri, yanmış gaz miktarı ve etkili baca yüksekliğine göre
belirlenmelidir.
Daire kesitli bacalar tercih edilmelidir.
Daire kesitli bacada iç çap en az 10 cm, kare kesitli bacalarda 10 x 10 cm olmalıdır.
Kare baca kesiti, dairesel baca kesitinin 1,3 katı olmalıdır.
Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar, kısa kenarın en çok 1,5 katı olmalıdır.
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2.3. Ortak (şönt) Bacalar
Zeminden çatıya kadar yükselen ana baca ve buna bağlanan her birime ait branşmanlardan oluşan
bacaya “şönt baca” denir. Şekil 2 ‘de tekli ve ikili şönt baca sistemleri görülmektedir.
•
•
•
•
•
•
•

Şönt baca branşman boyları min 1,2 m olmalıdır.
Bu tip bacalarda, son kat müstakil baca olarak yükselir. Bu katın etkili baca yüksekliği min 4 m
olmalıdır.
11. kattan itibaren ikinci bir şönt baca yapma zorunluluğu vardır.
İki adet şönt baca branşmanı, aynı katta ana bacaya bağlanamaz.
Her bir şönt baca branşmanına sadece bir adet cihaz bağlanabilir.
Üflemeli brülörlü cihazlar şönt bacaya bağlanamaz.
Şönt bacaya doğalgazlı cihazlar bağlanacaksa, diğer birimler sıvı ve katı yakıtlı cihazları
kullanamazlar.

Şekil 1 Adi ve müstakil tip baca

Şekil 2. Tekli (kabul edilebilir) ve ikili (kabul edilemez) şönt baca.
2.4. Şönt Baca Kesit Hesabı
Şönt baca branşman kesiti dairesel ise kesit alanı min 110 cm olmalıdır. Eğer kesit dikdörtgen ise
2
uzun kenar kısa kenarın en fazla 1,5 katı, kesit alanı da 150 cm olmalıdır. Şönt baca ana kesit
hesabı, müstakil baca hesabı gibidir. Şönt bacada diğer bir yaklaşım ise "Shunt Italiana Technology
SRL.” firmasına ait tablo aşağıdadır.
2
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Tablo 1. Tekli şönt baca sistemi için verilmiş ölçüler.
Ana kolon
kesiti

Tip 1

Tip 2

Tip 3

cm x cm
2
cm

14 x 14
196

16 x 16
256

18 x 18
324

< 12000
12000 –
16000
16000 –
20000
20000 –
23000
23000 –
30000

8+1

8+1

8+1

4+1

8+1

8+1

3+1

6+1

8+1

3+1

5+1

7+1

1+1

3+1

4+1

Diğer bir yaklaşım, BS 5440 ‘a göre aşağıdaki tablo verilmiştir.

Tablo 2. Şönt baca ölçüleri (BS 5440).
Ana Baca Nominal Kesit Alanı
Ana kolon
kesiti
cm x cm
2
cm
Gazlı şömine
Şofben
–
kombi
Soba

0,04 – 0,062 m

2

5

İzin Verilen
Toplam Isı
Gücü
(kW)
30

10
10

Max Cihaz
Sayısı
(adet)

> 0,062 m

2

7

İzin Verilen
Toplam Isı
Gücü
(kW)
45

300

10

450

120

10

180

Max Cihaz
Sayısı
(adet)

Bu standartta ayrıca şönt bacalarla ilgili aşağıdaki kurallar yer almaktadır ;
•
•
•
•
•

Doğalgaz bacaları dış duvarın parçası olamaz.
Branşman uzunluğu 1,2 m ‘den az olmamalıdır.
Bağlanan tüm cihazlar aynı tipte olmalıdır.
Tabloda verilen kapasite sınırları geçilmemelidir.
Son kattaki cihaz ile ana bacaağzı arasında en az 6 m. yükseklik farkı olmalı, aksi halde bu şartı
sağlamayan katlar için bağımsız baca yapılmalıdır.

Alman standartlarında ise 5 adet cihazın aynı şönt bacaya bağlanmasına izin verilmektedir. Bu
2
2
durumda branşman kesiti 180 cm ve ana baca kesiti de 300 cm değerinde olmalıdır. Branşmanlar
ana bacaya bağlanmadan önce yaklaşık bir kat boyunca yükselmelidir.
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3. BACA ve YAN BİNALAR ARASINDAKİ MESAFELER
Rüzgar almayan binalarda baca ile ek bina arasındaki mesafe en az 6 m olarak belirlenmiştir.

A ≤ 1,5 . h → H ≥ h + 1
A > 1,5 . h → H ≥ 1
A
H
h

Şekil 3. Baca ve yan bina arasındaki mesafe

4. BİNA DURUMUNUN BACA ÇEKİŞİNE ETKİSİ
Bina yükseklikleri ve birbirlerine göre durumları, rüzgar yönüne göre baca çekişini etkiler. Bitişik blok
binalarda ve hava sirkülasyonu olmayan yerlerde, alçakta kalan bacada geri tepme olayına
rastlanmaktadır. Ayrıca birbirlerine göre durumları ve yüksekliklerine göre hava akımlarının etkisi
görülmektedir.
rüzgar

α = 0°

α = 15-20°

α = 20-30°

Şekil 4. Rüzgarın bacada olduğu türbülans.

α = 45°
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5. BACALI CİHAZ BAĞLANTILARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baca bağlantısı max açındırılmış yatay uzunluğu 2,5 m ‘dir.
90° ‘lik dirseğin açındırılmış uzunluğu 0,6 m kabul edilir.
Tek dirsek (90°) kullanılması durumunda yatay uzunluk max 1,9 m ‘dir.
İki dirsek (90°) kullanılması durumunda yatay uzunluk max 1,3 m ‘dir.
Üç dirsekle bağlantı yapılamaz.
Yatay mesafe 0,5 m ‘den büyükse, hızlandırma parçası uzunluğu min 0,3 m olmalıdır.
Yatay mesafe 0,5 m ‘den küçükse, hızlandırma parçasına gerek yoktur.
Başka bir yaklaşıma (TS 11388) göre hızlandırma parçası uzunluğu, ekleme parçası açındırılmış
uzunluğunun min yarısı kadar olmalıdır. Yatay mesafe 0,5 m ‘den büyükse, hızlandırma parçası
uzunluğu min 0,5 m olmalıdır.
Etkili baca yüksekliği doğalgazlı sistemlerde min 4 m, katı ve sıvı yakıtlı sistemlerde ise min 5
m‘dir.
Cihazın atık gaz çıkış ağzının hemen arkasında min 1 m uzunluğunda hızlandırma parçası
kullanılmış ise, bunun 1,5 katı uzunluktaki etkili yükseklik yeterlidir (TS 11388). Ancak bu kural, altı
kattan yüksek binalarda geçerli değildir.

H1
H

L

α
h

h1

Şekil 6. Bacalı cihaz bağlantı ölçüleri.

5.1. İki Adet Bacalı Cihazın Bacaya Bağlanması
Bağlantının yapılabilmesi için ;
• Cihazların aynı kapasiteye sahip olması tavsiye edilir.
• Baca bağlantı eksenleri arasındaki mesafe min 0,6 m olmalıdır.
• Kullanılan baca müstakil olmalıdır. Bu uygulama şönt baca ile yapılamaz. [5]
5.2. İki Adet Bacalı Cihazın Ortak Ekleme Parçasıyla Bacaya Bağlanması
Bağlantının yapılabilmesi için aşağıdaki elemanlar kullanılmalıdır ;
• Akış sigortası
• Kapatma tertibatı. [3]
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ortak ekleme parçası

hızlandırma
parçası

ortak ekleme parçası

ana baca

hızlandırma
parçası
ana baca

Şekil 7. İki cihazın aynı bacaya bağlanması

6. BACA KESİTİ HESAP YÖNTEMLERİ
Bu kısımda baca kesitinin hesaplanmasıyla ilgili olarak ampirik yaklaşımlar verilecektir.[2]
6.1. Baca Kesiti İfadeleri
Muhtelif kitap ve yayınlarda verilen baca kesiti ifadeleri şunlardır ;
1. Redtenbacfer ifadesi
F=

m
924 . H

F : baca kesit alanı (m )
m : baca gazı miktarı (kg/h)
H : baca yüksekliği (m)
2

2. Otruba ifadesi
F=

4,65 . G y . Vbg
( 0,3 . H ) − ( 0,1. ∆Pw )

G y : yakıt miktarı (kg/h)
3
V bg : baca gazı miktarı (m /kg)
∆P w : baca yüksekliği (Pa)
3. Wolf ifadesi



H . Tbg . Q N
F=


365 
 183 .10 4 . a . H . 1,2 −
− (0,1. ∆Pw . U)


Tbg 












0,4
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T bg : baca gazı sıcaklığı (K°)
Q n : kazan ısı yükü (W)
4. Gröber ifadesi

F=

λ
λy
a
ρ bg
ρ dh
m

m

( λ .H / a ) + ∑ ζ

H

1,5 .10 8 . ρ bg . ( ρ dh − ρ bg )

: özel direnç katsayısı
: sürtünme katsayısı
: dikdörtgen geometrili kesit çevre uzunluğu (m)
3
: baca gazı yoğunluğu (kg/m )
3
: dış hava yoğunluğu (kg/m )
: baca gazı miktarı (kg/h)

5. Winterberg ifadesi
F=

Q N + 10000

(

H . 25 + 2 . 4 Q N

)

6. Weber ifadesi
F=

Vbg
H

ρ bg . [( λ v . H / a ) + ∑ ζ ]
2 . g.

∆Pb
. ( ρ dh − ρ bg )
∆Pt

V bg : baca gazı miktarı (m /kg)
2
g : yerçekimi ivmesi (m/s )
∆P b : baca basınç kaybı (Pa)
∆P t : toplam basınç kaybı (Pa)
3

7. Münz ifadesi
QN

F=
1,86 .10 5 .

H . ( H + 35 )
 0,02 . H 

+∑ζ
 D

h



D h : eşdeğer hidrolik çap (m)
Not : Bu ifade betondan yapılmış bacalar için uygulanmaktadır.
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8. Behrens ifadesi
F=

a . QN
H

a katsayısı ; kesit şekli, baca durumu ve yakıt cinsine göre belirlenir. Çeşitli ülkelerde farklı
değerler kullanılmaktadır.
a = 0,01
a = 0,02
a = 0,0235
a = 0,03
a = 0,03164

USA
Almanya (DIN 4705)
İngiltere
İsviçre
Fransa

9. Pfestort ifadesi
Vbg

F=

4320 . 0,25 . H

V bg : bacagazı miktarı (m /kg)
3

SONUÇ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacalar daraltılmamalı, keskin dirsek gibi sert ve kısa geçişlerden kaçınılmalıdır.
Şapka mümkün olduğu kadar yukarıda olmalı ve çıkış çapında daralma olmamalıdır.
Baca hızlandırma parçası min 30 cm olmalı ve yüksek dirençlerden kaçınılmalıdır.
Bacayı yoğuşma riskinden kurtarmak için bina içinden geçirilmeye çalışılmalıdır. Isı yalıtımı
yapılmalıdır.
Baca, cihaz tipine uygun ve yeterli yükseklikte olmalıdır.
Bacalar sızdırmaz özellikte olmalıdır.
Bacaların yapımında, deprem dikkate alınmalıdır.
Bacalar en fazla bir sapma yapmalı, mümkün olduğunca sapmalardan kaçınılmalıdır.
Kagir bacalarda pürüzlülük dikkate alınmalı, baca içi ve dışı sıvanmalıdır.
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DOĞALGAZ SAYAÇLARININ KALİBRASYONU
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ÖZET
Bir işletmede kaliteli ürünün üretimi ve kalitenin devamının sağlanması için üç ana hususun yerine
getirilmesi gerekir. Bunlar; üretimde standartları kullanmak,işletmede kalite yönetimini tesis etmek ve
doğru ölçmek, yani izlenebilir kalibrasyon hizmetlerinden faydalanmaktır. Bir ürünün standartlara
uygunluğu tüketiciler açısından güvenilirliğin ilk ve en büyük ölçüsüdür. Konutlardaki gaz sayaçları
ticari bir anlaşmanın aracıdırlar ve bu sebeple resmi ölçüm tekniği, standartları ve düzenlemelerine
tabidirler.
1994 yılında çıkan ölçü ve ayar yönetmeliğine göre, sayaçların 10 yılda bir kalibrasyona tabi tutulması
şart koşulmuştur. Şehir içi gaz dağıtımı yapacak firmalar için, sayaçların kalibrasyonu büyük önem
taşımaktadır. Kalibrasyon işleminin tamamı, kalibre edilen sayaç tipine uygun, referans sayaç
karakteristiğinin düzeltme değerlerini içeren, özel yazılım programları kullanılarak, bilgisayar destekli
olarak yapılır. Kalibre edilen sayaç ve kullanılan referans sayaç verilerinden yola çıkılarak, tüm verileri
içeren listeler, etki eden parametreleri de içerecek şekilde, bir kalibrasyon raporu formatında
bilgisayar çıktısı olarak elde edilir. Kontrol odası, kalibrasyon hazırlıkları ve işlemler sırasında gerekli
sessiz ve düzenli ortamın sağlanması için testlerin yapıldığı bölgeden separe edilmiştir[1].

1. GİRİŞ
Ölçüm, bir büyüklüğün değerinin bulunmasına yönelik işlemler dizisidir.
Ölçüm (İşlem) açısından
-Cihaz(izlenebilirlik,kalibrasyon)
-Ortam şartları
-Yöntem
-Eleman

Ölçüm (Sonuç)
-Tekrarlanabilirlik
-Nominal Değer
-Belirsizlik
-Güvenilirlik

Ölçme İşleminin Aşamaları:
• Ölçülecek Nesnenin Belirlenmesi
• Ölçülecek Büyüklüğün Belirlenmesi
• Ölçülecek Metodun Belirlenmesi
• Ölçülecek cihazların seçilerek ölçüm düzeneğinin kurulması
• Ölçme işleminin yapılması
• Ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi. [2]
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Ölçülen büyüklüğün ölçüm sonucundan elde edilen değer ölçülen büyüklüğün gerçek değeri ile
kıyaslanarak ölçüm hatası hesaplanır.
Gaz sayaçlarında bu sapma değerlerindeki tolerans aralığı sayacın diyaframlı, rotary,quantometre ya
da türbünlü oluşuna göre farklılık gösterir.
Diyaframlı gaz sayaçları yıllardır kullanılmakta olup konutlardaki gibi gaz akış hızının daha düşük
olduğu durumlarda daha hassas olan tek sayaç tipidir.Daha yüksek akımlar için ise türbin veya rotary
sayaçlar kullanılır.

2. DOĞALGAZ SAYAÇLARI
2.1. Körüklü Sayaç
Bu sayaçlarda çaılşma prensibi bilinen hacimde bir sayaçtan geçen gazın hacminin sayılmasına
bağlıdır. Körüklü tip doğalgaz sayaçları, körükler vasıtasıyla volumetrik (hacimce) ölçme yapan
cihazlardır. Bu sayaçlarda ölçme, esnek körüklerin periyodik olarak dolup boşalmalarıyla yapılır.
Ölçüm birimi iki hazneden oluşur. Her bir hazne bir diyafram tarafından iki bölmeye ayrılmıştır.Sayacın
giriş ve çıkış arasındaki basınç farkı,diyaframın hareketini sağlar. Bu hareketi sağlamak için ölçülecek
gaz önce bir bölümden öbürüne,sonra da o hazneden diğerine gönderir. Bu iki diyaframın bağlı olduğu
bir mekanik sistem,diyaframların sırayla yaptığı hareketi sürekli bir dönme hareketine dönüştürür. Bu
sürekli dönüş hareketi ise mekanik sistemdeki numaratör rakamlarını çalıştırarak göstergedeki değerin
artmasını sağlar[3][4].

Sürgülü Kapağın Ters Hareketi

Akan Gaz

Ölü Akış

Akan Gaz

Sürgülü
Kapağın
Ters Hareketi
Şekil 1. Körüklü Sayacın Çalışma Prensibi
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2.2. Türbinli Sayaçlar:
Türbinli sayaçlar hız ölçen cihazlardır. Yeldeğirmeninin çalışma prensibini düşünelim. Yel değirmenin
de rüzgarla gelen havanın hızıyla dönmesi sağlanır. Bu sayaçlarda da boru hattı boyunca akan gazın
eksenel hareketi kanatçıklı türbin rotorunun dönmesine neden olur. Rotor hızı hacimsel debi ile doğru
orantılıdır. Böylece gaz hacmi rotorun dönüş sayısının sayılması ile saptanır. Rotorun dönme hareketi
bir dişli mekanizması vasıtasıyla kolaylıkla numaratöre aktarılabilir [3][4].

Gelen

Türbin

Şekil 2. Yeldeğirmenindeki Çalışma ile Türbinmetrenin Çalışması Arasındaki Benzeşme

Şekil 3. Türbinmetre Sayacın Teknik Yapısı
2.3. Rotary Sayaçlar
Pozitif yer değiştirmeli döner ölçü sayaçları olan rotarymetreler ile debi ölçümünde prensip “8”
şeklinde iki adet kanatçığın ölçüm odası içinde serbest olarak dönmesi sırasında belli hacimde gazın
hapsedilip bırakılmasına dayanmaktadır. Bu hacim devirsel hacim olarak adlandırılır ve kanatçık
şartlarının her bir tam devrinde bu hacim dört kez yer değiştirir. Gaz hacmi ölçme odasının ölçüleri ile
belirlenir ve ölçülen hacim bir dişli mekanizması yardımıyla numaratöre iletilir [3][4].
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Şekil 4. Rotary Sayacın 8 Şeklinde Çalışma Prensibi

3. KALİBRASYON
3.1. Kalibrasyon Nedir?
Belirli koşullar altında; bir ölçme cihazı, bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler, bir maddi ölçüt, bir
referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık
gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisidir. Kalibrasyon herhangi bir ayar içermez [2] [5].
3.2. Kalibrasyon için gerekli şartlar







Çevre Şartlarının stabil olması
Kullanılan referans büyüklüğün milli ve milletlerarası primer seviye etalonlara veya kabul edilmiş
fiziksel sabitlere olan izlenebilirliğin sağlanması.
Kalibrasyon işleminde kullanılan etalonun ve teçhizatın hatası bilinmelidir.
Kalibrasyon teçhizatının hatası kalibre edilen cihaza göre çok küçük olmalıdır.(Yaklaşık 10 kat
küçük)
Kalibre edilen alet kalibre edilebilirlik özelliğinde olmalıdır.
Kalibre edilen cihaza ait teknik özellikler belirlenmiş olmalıdır.

3.3. Kalibrasyon Sisteminin Özellikleri:







Kalibrasyon sistemi bir ölçme programında kullanılan bir ölçme programında kullanılan ölçü aletleri
ile etalonların kolay kullanımını sağlayacak şekilde planlanmalıdır.
Kalibrasyon sisteminin ölçü aletlerinin uygun kontrol edilmesini,hataların anında tesbit edilmesini
ve anında müdahale edilmesi için uygun tasarlanmış olmalıdır.
Kalibrasyon sistemi etalonların hata yüzdelerini,ortam sıcaklığı,toplam basınç kaybı gibi
karekteristikleri kapsayan ve kalibrasyonu yapılan ölçüm aletlerinin verilerini de içeren kapsamlı bir
programa sahip olmalıdır.
Kalibrasyon sistemi işlevinin hatasız yerine getirebilmesi için tüm sistem elemanlarını kapsayan
periyodik kontrollere tabi tutulmalıdır.
Kalibrasyon sistemindeki ölçme aletlerinin ölçüme esas bütün fonksiyonları,kullanılacakları
değerler ve çalışma bölgeleri içinde bulunan ilgili Türk Standardına ya da tarafların kabul ettiği bir
başka ülkenin standartlarına uygun ve izlenebilir ölçme etalonu kullanılarak kalibre edilmelidir.
Kalibrasyon sisteminde kalibrasyonu etkileyen her bir karekteristiğin belirsizliği dikkate alınarak
kalibrasyona etkisi gözönünde bulundurulmalıdır[2][5].
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3.4. Kalibrasyon Raporu:
Bir ölçüm aletine ait kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra imalatçı adı,ölçüm aletinin özellikleri,seri
numarası,müteaakip kalibrasyon tarihi,kalibrasyon usulü,kalibrasyonu yapan görevli,tarihi ve hata
oranlarını da içeren bir kalibrasyon raporu düzenlenmelidir.
3.5. MÜHÜRLEME
Kalibrasyonu yapılan hata yüzdesi standartta belirtilen aralığın içinde kalan ölçüm aletleri Sanayi ve
Ölçü Ayarlar Yönetmeliği’ne göre mühürlenmeli,bu şekilde kurcalanması,ölçü aletinin ayarının
bozulması engellenmelidir.

4. DOĞALGAZ SAYAÇLARININ KALİBRASYONU
Doğalgaz debisinin doğru ölçülebilmesi için önce ölçüm amacı ve ölçüm koşullarına göre uygun sayaç
seçilmelidir.Ölçüm seçiminde herhangi bir anlaşmazlık ve yanlışlık olmaması için sadece debi ölçümü
yeterli olmayıp,ölçümün gerçekleştirildiği basınç ve sıcaklık koşulları dikkate alınarak hacim
düzeltmesi yapılmalıdır. Körüklü sayaçlarda kalibrasyon testleri sayaçlara üç noktadan
yapılmaktadır:Qmax,0.2Qmax ve Qmin debilerde olmak üzere. Körüklü sayaçların doğruluğu minimum
debide ±3 ve maksimum debide ±2’dir. Sayaçlar test standına bağlandıktan sonra basınç kaybı
kontrolü,kaçak testi yapılır. Daha sonra yukarıda belirtilen debi testleri sayaçlardan hava geçirilerek
yapılır.Sonuçta sayaçlarda okunan endex değerleri referansta okunan değerlerle kıyaslanarak hata
değerleri tesbit edilir.
Türbinli sayaçlarda atmosferik basınçtan maksimum çalışma basıncına kadar,kullanılması planlanan
basınçta ve çok geniş bir debi aralığında tek tek ve hassas olarak kalibre edilirler. Böylece tek tek
kalibre edilen türbinli sayaçlarda çok geniş bir basınç ve debi aralığında ±%1 doğruluk sağlanır. 0.2
Qmax’a kadar ±%2 , 0.2Qmax - Qmax aralığında ±%1 hassasiyete sahiptirler. Bir kez kalibre
edildiğinde de bu sayaçların doğruluğu yıllar boyu değişmeden korunur.Türbinli sayaçlarda doğru debi
ölçümü yapılabilmesi için gereken tek koşul sayaçtan önceki boruda düzgün bir hız profilinin
sağlanmasıdır.
Uluslar arası Yasal Metroloji Birliği sayaçların ölçüm hassasiyetine göre iki sınıfa ayrılması üzerinde
çalışıyor: Bunlardan;
Sınıf 1 : 2Qmin-Qmax arasında maksimum kabul edilebilir hata %1
Sınıf 2: 2Qmin-Qmax arasında maksimum kabul edilebilir hata %2
Bu çalışma dünya genelinde,daha hassas ölçüm aletlerine ve sonuç olarak enerjinin daha hassas
olarak ücretlendirilmesine doğru yönelişin bir işaretini simgeler. [1]

SONUÇ:
Bu çalışma günlük hayatımızı,bütçemizi ve sağlığımızı yakından ilgilendiren bir konu olan ölçümün
önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Ölçüm su ve doğalgaz sayaçlarından marketten aldığımız
peynirin gramına,polis radarından tansiyonumuzu ölçen aletin hassasiyetine kadar her konu ölçüm ve
kalibrasyonla ilgilidir. Gaz sayaçlarının kalibrasyonu ise gerek tüketici olan müşterilen gerekse bu işin
dağıtıcısı olan firmalar tarafından büyük önem arzetmektedir.
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ELEKTRO FÜZYON KAYNAK TEKNİĞİNDE
KAYNAK KUSURLARI
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Ahmet YETİK

ÖZET
Bu çalışma kapsamında; elektrofüzyon kaynak tekniğiyle yapılmış, termoplastik doğal gaz borularının
manşon kaynakları incelenmiştir. Hata tespit edilen kaynaklar kesilmiş ve makro filmleri çekilerek
hata sebepleri üzerinde durulmuştur.

1.GİRİŞ
Gaz taşıma hatlarında, Şehir ve sanayi gaz dağıtım hatlarında bilinen çelik borular ve kaynak teknikleri
kullanılır. Fakat şehir içi dağıtım ve servis hatlarında ise döşenmesi kolay ve ekonomik olan
termoplastik borular(PE) tercih edilir. Bağlantılarda ise kesintisiz gaz ve tamir kolaylığı sağlayan
elektrofüzyon kaynak tekniği tercih edilir. Ülkemize doğal gazla birlikte giren bu kaynak tekniği yeni
olması sebebiyle bilinmemekte ve uygulamalarda bazı hatalar yapılmaktadır.
Bilindiği gibi PE malzemeleri birleştirmede; Elektro Füzyon, Soket Füzyon ve Alın Füzyon kaynak
teknikleri kullanılmaktadır.
En yaygın olarak kullanılan Elektro Füzyon kaynak tekniği, günümüzde gaz dağıtım şirketlerinde
ihtiyaca cevap veren, genel olarak basınçlı akışkanlarda güvenilir ve uygulaması kolay bir kaynak
işlemi olarak görülmekte olup diğer yöntemlere kıyasla büyük üstünlüklere sahiptir. Özellikle Ø125 mm
çapa kadar çok daha avantajlıdır.
Tabi bu üstünlüklere rağmen, gerek malzemeden kaynaklanan, gerekse insan makine ve ekipmandan
kaynaklanan kaynak kusurları da oluşmaktadır.

2.YAŞANILAN PROBLEMLER
2.1. Elektrofüzyon Kaynak Kusurları ve Nedenleri
Bilindiği gibi PE malzemeleri birleştirmede; Elektro Füzyon, Soket Füzyon ve Alın Füzyon kaynak
teknikleri kullanılmaktadır.
Bizimde kullandığımız Elektro Füzyon kaynak tekniği, günümüzde gaz dağıtım şirketlerinde ihtiyaca
cevap veren, genel olarak basınçlı akışkanlarda güvenilir ve uygulaması kolay bir kaynak işlemi olarak
görülmekte olup diğer yöntemlere kıyasla büyük üstünlüklere sahiptir. Özellikle Ø125 mm çapa kadar
çok daha avantajlıdır.
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Tabi bu üstünlüklere rağmen, gerek malzemeden kaynaklanan, gerekse insan makine ve ekipmandan
kaynaklanan kaynak kusurları da oluşmaktadır.
2.1.1. Kaynak Bölgesinin Olumsuz Hava Koşullarından Etkilenmesi
Kaynak işlemi esnasında ve soğuma süresince kötü hava şartları bir çok kaynak tekniğinde olduğu
gibi elektrofüzyon kaynak tekniğinde de kaynak kalitesini olumsuz etkilemektedir. En önemliside
kaynakçıları etkilediği için yeni hataların oluşmasına sebebiyet vermesidir. Örneğin ansızın gelen
şitdetli yağmur veya rüzgar kaynakçının acele etmesine ve kaynak prosedürüne yeterince
uymamasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden Şekil 2.1.1'de gösterildiği gibi gerek görüldüğü
durumlarda tedbir alınmalıdır.
Ayrıca bu tür koruma sayesinde boru ve fitingsler güneşten kaynaklanacak ısınmadan, kaynak
bölgelerinin kirlenmesi ve ıslanması gibi istenmeyen ve kaynak kalitesini direkt etkileyen kötü
etkilerden korunmuş olmaktadır.

Şekil 2.1.1. Kaynak süresince kaynak bölgesinin kötü ortam şartlarına karşı korunması.
2.1.2. Kaynak Bölgesinde Hava ve/veya Gaz Sıkışması
Kaynak yapılacak boru içerisinde basınçlı gazın kalması durumuna; hasara uğramış boru kısımlarının
tamiri için yapılan kaynaklarda veya canlı hat üzerinden T fitings veya kep kaldırma usulüyle
branşman almak için yapılan kaynaklarda karşılaşılmaktadır. Boğma bölgesinden boru içine sızan
gazlar kaynak süresince tahliye sedıllarından atılmalıdır. Aksi taktidirde basınç fazlaca yükselmesi
kaynak bölgesini etkileyecektir. Bu yüzden kaynak işlemi sırasında kesinlikle tahliye sedılları
kullanılmalı ve gerek duyulduğunda tahliye vakumlama işlemi ile yapılmalıdır.
Ayrıca soğuma süresinin beklenmeden borunun gazla basınçlandırılması, teste tabi tutulması veya
acele edilerek tahliye sedıllarının kapatılması, henüz sıcak olan ve mukavemeti oldukça düşük olan
boruların ve fittingslerin, basınç yüksek ise genleşmesine veya manşon iç yüzeyi ile boru dış yüzeyi
bölgesini etkileyerek hava boşluklarının oluşmasına ve gazın henüz soğumamış bölgeden sızıntı
yapmasına sebebiyet vermektedir. Bu durumda yüksek basınçlarda problem tespit edilebilmekte fakat
düşük basınçlarda kaynağın ömrünü azaltıcı etki görülmektedir.
2.1.3. Kaynak Bölgesindeki Ortam Sıcaklığının Aşırı Yüksek veya Düşük Olması
Kaynak bölgesindeki boru sıcaklığının aşırı düşük yada yüksek olması ( 0 C - 35 C aralığının dışında)
önemsiz gibi görünen fakat kaynak kalitesini ve ömrünü azaltan bir unsurdur. Kaynak
parametrelerinde kaynak süresi seçilirken dış ortam sıcaklığı dikkate alınmakta olup, boru ve
0

0
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fitingslerin sıcaklıklarının ortam sıcaklığına yakın olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple borunun veya
fitinglerin kaynaktan önce farklı sıcaklıklarda bulunması (özellikle kış aylarında borular güneşde,
fitingler araçlarda ise) kaynak işleminden hemen sonra tespit edilemeyen fakat kaynağın ömrünü
azaltıcı bir etkide bulunacaktır. Bu tür farklardan dolayı kaynak otomatik makinalarla yapılmış olsa bile
kaynak süresi doğru tespit edilememiş (genelde kaynak süresi gerekenden az seçilecektir) olacak, bu
sebeple akım gerekli sürece verilmeyecektir. Bu da kaynak süresinin düşük girilmesi veya düşük
voltajla kaynak yapma gibi kaynak hatalarını ortaya çıkaracaktır.
2.1.4. Yarım Kalmış Kaynağa Devam Etmek
Elektrofüzyon kaynak tekniği işleminde bazan beklenmedik bir anda kaynak yarım kalabilmektedir.
Bunun sebepleri gerilimin kesilmesi, kaynak makinası fitings bağlantı soketlerin yerinden çıkması v.b.
olabilmektedir. Kaynak işlemi dikkatle izlenmemişse kaynağın kaçıncı saniyede durduğu tespit
edilememektedir.. Bu tip kesintilerde eğer kaçıncı saniyede kaynağın durduğu tespit edilebilmişse
hemen ara vermeden eksik kalan süre kadar kaynağa devam edilerek işlem tamamlanmalıdır. Bu
işlemde esas olan doğru süreyi tespit edip kaynak için gereken enerjiyi bu bölgeye vermektir. Genelde
başka bir problem yoksa sonuç olumlu olmakta ve kaynak hatası görülmemektedir.
Diğer taraftan kaynağın durduğu süre tespit edilememişse kaynak oparatörün yapması gereken
fitingsin iyice soğumasını beklemek ve kaynağı gereken sürede yeni bir kaynakmış gibi yeniden
yapmaktır. Fakat oparatör elektrofüzyon kaynak parametrelerini yeterince kavrayamamışsa kaynağı
soğutmadan aynı sürede kaynağı yapacaktır. Bu tür işlemlerde kaynak kalitesi bozulmakta ve gözle
görülebilir hatalar oluşmaktadır (Şekil 2.2).
Bu tip hatalar kaynak süresinin yanlış seçilmesi işlemine benzemektedir. Şekil 2.2'de de görüldüğü
gibi fitings ve borularda çarpılma ve erime oluşmaktadır. Kaynak hatası gözle görülemeyeyek kadar
küçük ise hatasız kaynak kabul edilmekte ve genelde devreye alınmaktadır. Fakat erime bölgesinde
sıcaklık gereğinden fazla artacağından polietilen malzemenin özelliği bozulacak ve katılaşma işlemi
sırasında kuvvetli bağlar oluşmayacak buda kaynak kalitesini ve ömrünü etkileyecektir. Boru ve
fitingsdeki erime ve çarpılma Şekil 2.3'de gösterilmiştir.
2.1.5. Kaynak Bölgesinin Mekanik Zorlamalara Maruz Kalması,
Kaynak kriterlerinden bir tanesi de kaynak ve soğuma süresince borunun ve fitingsin herhangi bir
yüke maruz kalmasını önlemektir. Borular kangal halinde geldiği için kaynaktan önce pozisyoner
yardımıyla düzeltilmesi gerekmektedir. Fakat bu işleme rağmen boru özelliğinden dolayı eski halini
almaya çalışmakta buda, kaynak bölgesinde ciddi boyutta kasılma yüklerinin oluşmasına sebep
olmaktadır.

Şekil 2.2. Soğuma beklemeden kaynağa devam edilmesi.
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Boru delinmiş ve
fitings malzemesi akmış

Boru
ve
fitingsde
çarpılma

Şekil 2.3. Fazla ısının yüklenmesi sonucu erime.
Pozisyonere en çok ihtiyaç duyulan zaman dilimi kaynak bölgesine gerekli ısının verilip soğuma
süresindeki geçen zamandır (Şekil 2.4). Pozisyonerler çoğunlukla kaynak bölgesindeki aşırı olmayan
kasıntıları giderir, boru ve fitingsi sabitler. Fakat bu kasıntı aşırı ise pozisyonerde yetersiz kalabilir ve
hatalar oluşabilir (Şekil 2.5). Diğer bir hata ise soğuma süresinin beklenmeden pozisyonerin
sökülmesidir ki buda Şekil 2.5' e benzer sonuçlar doğurur.

Şekil 2.4. Kaynak süresince ve soğuma süresince pozisyoner kullanımı.
Kaynak işlemi azami derecede teknik prosedüre uymayı gerektiren bir işlemdir. Acele edilmeden
kaynak işlemi gerçekleştirilmeli ve fitings kaynak makinası elektrik bağlantıları bile sökülmemelidir.

Şekil 2.5. Kaynak bölgesinde kasıntı oluşumu.
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Şekil 2.5'de kasıntının sonuçları görülmektedir. Boruların açılı durması ve kaynak bölgesine yeterli ısı
verildikten sonra boru çapının da büyük olması (∅ 110 mm.) sebebiyle fitingsinde kasılması ve
boruların pozisyonuna gelmesi görülmektedir. Bu tür hatalar boru çaplarının artmasıyla artmaktadır.
En ideal kaynak çapı 63 mm'dir. Fakat kaynak için kangal borular yerine 6 ve 12 m boy borular
kullanılırsa bu tür hatalar azalacaktır. Şekil 2.6'da bu durum şematik olarakta gösterilmiştir.
Diğer taraftan büyük çaplı boru hatları yapılırken uzun borular kullanılarak bu tür hatalar azaltılmakta
fakat hatlardan branşman alınırken ve tamir işlemlerinde hatalar tekrarlanmaktadır. Bu tür hatalar
gözle farkadilebilmekte ve kaynak bölgesinde akıntılar gözlenmektedir.

Şekil 2.6. Boru ve fitingsde kasıntı sonucu akma.
2.1.6. Kaynak Yapılacak Bölgelerin Yeterince Temizlenmemesi,
Elektrofüzyon kaynak tekniğinde kaynak edilecek yüzeylerin temizliği kaliteyi doğrudan etkileyen
kriterlerdendir. Kaynak bölgeleri kaynaktan hemen önce 0,2 mm derinlikte olacak şekilde kazınarak,
oksitli tabaka uzaklaştırılmalı ve izopropil alkol ile temizlenip liflerine ayrılmayan bir kağıt ile
silinmelidir. Temizlikten sonra el ile temas edilmemelidir. Aksi durumlarda kaynak işlemi, dış görünüş
itibariyle tamamlanmış olacak ve fitings taşma bölgeleri de kaynağın bittiğini gösterecektir, fakat
gerçekte kaynak hatalı olarak gerçekleşmiştir. Bu tür kaynaklar test sırasında tespit edilebilmekte aksi
durumlarda ise kısa bir süre sonra yük altında kalması sonucu kaynak bölgesi ayrılmaktadır.(Şekil 2.7)

Şekil 2.7. Temizliğin yetersiz olması sonucu kaynamamış bölge.
Yukarıda gösterilen şekilde boru ve fitings yüzeylari arasındaki kaynamamış bölge hemen dikkati
çekmektedir (Şekilde açık renkli çizgi halinde görülmektedir). Ayırma işleminden sonra
kaynaklanmamış bu bölge daha iyi görülmektedir ( Şekil 2.8).
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Şekil 2.8. Ayırma işleminden sonra kirli yüzeyler
2.1.7. Kaynak Öncesi Boruların Düzeltilmemesi, Oval Boru Kullanılması,
PE borular oval şekilde olabilmektedir. Bu durum imalattan veya kesme işleminden
kaynaklanmaktadır. Bu tip borular kaynaktan önce bir mengene veya boğma aparatı yardımıyla
düzeltilmelidir. Düzeltme yapılmadan kaynak işlemi yapılmışsa imalat hatalı olacaktır. Kaynak
işleminin tam olması için manşon iç yüzeyi ile boru dış yüzeyi arasındaki malzemenin eriyip basınç
oluşturması gerekir, fakat ovallik sebebiyle boşluklu geçme olacak basınç yeterince yükselemeyeceği
için kaynak tamamlanamıyacaktır. Oval boru kullanılarak yapılan manşom kaynağı henüz kesme
aşamasında iken ayrılmıştır (Şekil 2.9).

Şekil 2.9. Oval boru kaynağında kesim sırasında ayrılan kaynak bölgesi.
2.1.8. Düşük Gerilimle Kaynak İşleminin Yapılması
Kaynak işleminin gereken performansa ulaşabilmesi için kaynak bölgesinde gerekli basıncı ve ısıyı
oluşturacak gerilimin rezistanslara verilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda erime yeterince
oluşamaz ve füzyonu sağlayacak basınç düşük olduğu için kaynak gerçekleşemez veya gereken
ısıdan % 30 daha az gerilimin uygulanması kaynağı bitmiş gibi gösterir fakat kaynak beklenen
kaliteye ulaşamaz, Şekil 2.10'da olduğu gibi ayrılma görülür.

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

349

Şekil 2.10. Düşük gerilim sonucu kaynak bölgesinde ayrılma
2.1.9. Kaynak Süresinin Yanlış Uygulanması
Elektrofüzyan kaynağında genelde sabit akımda (32-39 volt) ve imalatçıların bu gerilimleri de dikkate
alarak tamamen laboratuvar şatlarında tespit ettiği kaynak süreleri uygulanmadığı takdirde kaynakda
istenilen kaliteye ulaşılamaz. Fazla süre uygulamalarında Şekil 2.3'de olduğu gibi akma olur veya
yetersiz süre uygulamalarında Şekil 2.9'daki durumlarla karşılaşılır. Bu tip hatalar şöyle sıralanabilir:
1. Yüksek gerilimle kaynak yapılması,
2. Gerilimin değişik sebeplerden dolayı kesilmesi,
3. Manuel makinalarda voltaj değerinin yanlış girilmesi
4. Manuel makinalarda süre dolmadan kaynak işlemine son verilmesi,
5. Hava sıcaklığına göre kaynak süresinin tablodan yanlış seçilmesi ve bu sebeple kaynak süresinin
uzaması veya kısalması,
6. Bar-kod, magnetik kartla veya manuel girişlerde yanlış fitings tanıtma
2.1.10. Alın Kaynak İçin İmal Edilmiş Boruların Elektrofüzyon Tekniğinde Kullanılması
PE borular dış çap esas alınarak imal edilirler ve bunlar A (hassas toleranslı) ve B (normal toleranslı)
olarak iki sınıftır. Elektrofüzyon kaynak tekniğinde A sınıfı borular kullanılır, alın kaynağında ise normal
toleranslı borular kullanılır. Örneğin, dış çapı 110 mm olan bir doğalgaz borusu hassas toleranslı imal
edilirse, dış çaptaki tolerans +0,6 mm, normal toleranslı imal edilirse dış çaptaki tolerans +1,0 mm
değerindedir. Fitingsler ise iç çapa göre toleranslı olarak imal edilirler. Bu yüzden iki yüzey arasındaki
boşluktan dolayı meydana gelecek hatalar önlenmiş olur .
Diğer taraftan alın kaynak için imal edilmiş boruların dış çap toleransları hassas değildir. Bu tür
boruların kullanılması neticesinde kaynak işlemi hatalı olacaktır. Mecburi durumlarda kaynak
yapılacaksa toleranslar dikkate alınmalıdır.
2.1.11. PE Boruların (Birinin Veya Her Ikisinin) Manşon Içine Yeterince Girmemesi ve Boru
Alınlarının Arasında Boşluk Bulunması
Kaynak işlemi sırasında PE borular fitingsler dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Aksi durumlarda boru
yerleştirildikten sonra boru alınları arasında boşluk kalır (Şekil 2.11). Bu işlem eriyen malzemenin
boşluktan fitingsin içine akmasına sebep olacaktır.
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Şekil 2.11. Boru alınları arasında boşluk
Erime sonucu malzeme bu bölgede azalacağı için rezistanslar birbirine yaklaşırlar bazan kısa devre
yaparak ark sonucu kopabilirler (Şekil 2.12).

Şekil 2.12. Rezistansların bir araya toplanması
Boşluk fazla değilse kaynak tamamlanmış gibi hareket edilerek hat yanlışlıkla devreye alınabilir (Şekil
2.13). Fakat kaynak ömrü kısalacaktır.

Şekil 2.13. Eriyen malzemenin boru içine akması
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5.2.12. PE Boru Ağızlarının Birinin veya Her Ikisinin Dik Kesilmemesi,
Boru alınlarının dik değilde çapraz kesilerek kaynak edilmesiyle konu 2.1.11'de anlatılanlara benzer
sonuçlar ortaya çıkar (Şekil 2.14).

Şekil 2.14. Boruların çapraz kesilmesi sonucu malzemede akma
2.1.13. Farklı Reçinelelerden İmal Edilmiş Boru ve Fitinglerin Kullanılması
Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere kaynak işleminin gerçekleşmesi için manşon iç yüzeyi ile boru
dış yüzeyi arasındaki malzeme erimelidir. Eriyen malzeme miktarı polietilen reçinenin özelliklerine
bağlı olarak değişecektir. Farklı iki reçineden imal edilmiş boru kullanıldığı zaman erimeler eşit oranda
gerçekleşmeyeceği için kaynak kalitesi azalacaktır. Şekil 2.15'de farklı reçinelerden imal edilmiş
polietilen boruların kaynağı görülmektedir. Sarı bölgede erime fazla olmasına rağmen siyah bölgede
daha azdır.

Erime
bölgeleri

Şekil 2.15. Farklı iki PE borulardaki erime
5.2.14. Kullanılan Fitingslerden Kaynaklanan Hatalar
Elektrofüzyon malzemeleri imalattan sonra kontrol edilmelerine rağmen bazan hatalı fitingslerle
karşılaşılmaktadır. Bunlar rezistansları kopmuş olabilir ki bu durumda hiç kaynak yapılamaz. İmalat
sırasında rezistanslar birbirine yakın yerleştirilmişse kaynak başladıktan kısa bir süre sonra kısa devre
sonucu teller kopmakta ve kaynak yarıda kalmaktadır.
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Diğer karşılaşılan bir hata ise boruların oval olması gibi fitinglerinde standard dışında bir ovalliğe sahip
olmasıdır. Bu tür fitinglerle kaynak işlemi yapılırsa oval boru kaynağına benzer sonuçlarla karşılaşılır.
Fitingslerin kullanım ömrü sınırsız değildir (ideal şartlarda 4 yıl). Bu yüzden fitingsler üzerinde imalat
yılı ve ayı belirtilmiştir. Depolama koşullarına ve ambalajlarına göre kullanım süreleri değişmektedir.
Güneş ışınlarından ve kötü depolama şartlarından etkilenen fitingslerin iç yüzeyinde oksitlenmiş
tabakalar meydana gelirki bunların borularda olduğu gibi kazınması mümkün değildir.
Ayrıca malzemeler taşınırken fitinglerin üzerindeki bar-kodlar hasar görmüş ise optik kalemler
tarafından okunamıyacaktır (Şekil 2.16). Bu durumlarda fitings tanıtım kartları kullanılabilmektedir
(Şekil 2.17).

Şekil 2.16. Fitings bar-kodunun okunması

Şekil 2.17. Fitings tanıtma kartları

2.1.15. PE Boruların Fitings İçerisine Gereğinden Fazla Sürülmesi
Kaynak işlemine başlamadan önce manşon içine girmesi gereken kısımlar işaretlenmeden montaj
yapılırsa kaynak hataları meydana gelecektir. Yukarıda anlatıldığı gibi yetersiz sürüldüğü durumarda
malzemede akma görülecektir. Manşonun orta noktasını geçtiği durumlarda ise kaynak işlemi dış
görünüşü itibariyle tamamlanmış olacak fakat mukavemeti düşecektir (Şekil 2.18).

Manşonun
orta
noktası

Şekil 2.18. Boruların manşon içerisine yanlış yerleştirilmesi .
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Yukarıdaki şekilde "c" ile gösterlen boru parçasının manşonla kaynak edilmiş boru uzunluğu 31 mm
olması gerekirken 17 mm'lik bölümü kaynaklanabilmiştir ki buda ihmal edilemiyecek kadar büyük bir
hatadır. Fakat bu kaynak dış görüntüsü itibariyle normal kaynak gibi görünmektedir. Bu tür hataların
önlenmesinin en pratik yolu manşon içerisine girecek boru bölgelerinin işaretlenmesidir (Şekil 2.19).

Şekil 2.19. Boruların Manşon içerisine girecek bölgesinin işaretlenmesi.
2.2. Yaşanılan Diğer Sorunlar







Çok değişik tipte ve markada fittings kullanımı.
Satın alınan PE malzemenin; özelliklerinin, kullanım yerlerinin, montaj şekillerinin bilinememesi,
gerekli bilginin verilmemesi.
PE fittingslerle birlikte gerekli yardımcı ve ana ekipmanların alınmaması
PE fittingslerin taşınması ve depolanması esnasında barkotlarının hasara uğraması ve tanıtım
kartlarının kaybolması.
Ekipmanların yetersizliği ve gerekli bakımlarının yapılmaması.
Elektro füzyon kaynağı ile ilgili henüz bir prosedürün hazırlanmamış olması.
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POLİETİLEN BORU BOĞMA TEKNİĞİ VE
BORU BOĞUCULAR
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Cihat AYDIN
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ÖZET
Bu çalışmamızda Polietilen esaslı doğal gaz dağıtım ve servis hatlarının ne şekilde boğulacağı,
boğma tekniği ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile boru boğucular ele alınmıştır.

1. GİRİŞ
Günümüzde yaygın olarak kullanılan, birçok avantaja sahip olan Polietilen borular özellikle şehir doğal
gaz dağıtım ağlarında alternatifsiz olarak kullanılmaktadır. Geniş coğrafi alana yayılan, kilometrelerce
uzunluktaki hatlar, olağan durumlarda yine aynı malzemeden yapılmış PE vanalarla kumanda edilirler.
Ancak olağan dışı oluşan hasar ve kaçaklarda, PE vanalarla kumanda etmek, gazı kesmek çoğu
zaman geniş bir bölgenin gazsız kalmasını, müşteri memnuniyetsizliğini, tekrar gaz vermek için yoğun
iş gücü kaybını da beraberinde getirmektedir.
Özellikle ülkemiz gibi, özelde İstanbul gibi altyapı hareketliliğinin sürekli canlı olduğu, altyapı
çalışmalarında koordinasyon eksikliğinin yaşandığı, toplumda kurum ve kuruluşlarda, doğal gaz
tüketicilerinde henüz doğal gaz bilincinin oluşmadığı durumlarda olağan dışı olarak nitelendirdiğimiz
hasar durumları oldukça fazla yaşanmaktadır. İşte bu gibi durumlarda hasar bölgesinin gazını en az
gazsız alan bırakarak kesmek, hasar noktasının hemen önünden PE borunun uygun aparat ve
teknikle boğulmasıyla mümkün olmaktadır.

2. BORU BOĞUCULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
1. Ezme oranı %20 yi geçmeyecek şekilde mastar ayarı olmalıdır.
2. Ezme yüzeyi 4” çapında olmalıdır.
3. Kullanılan malzemenin dayanımının uygulanan kuvvetin oldukça üzerinde olması gerekir.
(Emniyet katsayısı minimum 3 olmalıdır)
4. Boğucunun birleştirme noktalarına gelen kuvvetler düşünülerek, uygun bir birleştirme yöntemi
uyugulanmalıdır. ( daha önce bazı yerlerde birleşme noktalarından işlemler sırasında
kırılmalar oluşmuştur.)
5. Montajının ve demontajının kolay olması gerekir.
6. Kesme, çekme ve basma kuvvetlerine karşı ve bunların bileşke kuvvetlerine karşın minimum
3 emniyet katsayısı kullanılmaldır.
7. Kullanılacak kriko gücünün belirlenmesi gerekir.
8. Korozyona dayanıklı olmalıdır. Paslanmaz malzemeden yapılmalıdır.
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3. GENEL BOĞMA TEKNİĞİ
1. Borunun boğma tatbik edilecek bölgesi kum, toprak gibi dişli malzemelerden arındırılmalı,
yüzey iyice temizlenmelidir
2. Boru ekseni boğma aparatı ezici parçalarını ortalamalıdır.
3. Boğma hızı max 2 inç/dk(50,8 mm/dk) olmalı ve gaz geçişi tamamen kesilene kadar sabit
hızla devam edilmelidir. Bu hız ve daha düşük hız PE boruda hasar oluşturmamaktadır.
4. Mümkün olan ve çok fazla aciliyet gerektirmeyen durumlarda, boru belirtilen hızda ve kademeli
olarak her kademede % 50 si boğularak, ara kısımlarda 3-4 dk beklenerek boğulmalıdır.
5. Örneğin: Ø63 mm boru 2 dk, Ø110 mm boru 4 dk. Dan daha kısa sürede boğulmamalıdır.
6. Boğucu demontajı esnasında gevşetme hızıda 0,5 inç/dk (12,7 mm/dk) dan büyük
olmamalıdır. Aksi taktirde daha yüksek hız borunun hasarına sebep olabilir. Örneğin:Ø63 mm
borunun 4 dk, Ø110 mm borunun da 8 dk. dan kısa sürede gevşetilmemelidir.
7. Gevşetme işleminden sonra boru ovalitesi uygun aparatla düzeltilmelidir.
8. Boru boğulmuş pozisyonda mümkün olduğunca kısa süre tutulmalıdır.

4. BORU BOĞUCULAR
4.1. Servis Hattı Boru Boğucuları
4.1.1. Akrep Tip Boru Boğucular
4.1.1.1. Kullanım Alanları
Servis hattı boru boğucusu diye adlandırılan bu tip boru boğucular, Ø20 ve Ø 32 mm çaplı polietilen
borulara, ilave kutu ya da servis hattı montajı, deplase, hat ve kutu iptali türü operasyonel amaçlı
kullanılabileceği gibi, acil durumlarda yani gazlı hattın koparılması, delinmesi gibi kontrolsüz gaz
çıkışının oluştuğu zamanlarda da gaz akışını durdurmak amacıyla kullanılır.
Kullanım açısından pratik olması nedeniyle gaz çıkışlarına müdahalede uygun bir ekipmandır. Gaz
akışını kısa sürede durdurmak mümkündür.

Şekil 1. Akrep tip boru boğucu
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4.1.1.2. Uygulama Şekli
Boğma işlemi borunun iki taraftan ezilmesi sonucunda yapılacağı için boğma aparatının boğucu
üzerine zorlamasız yerleştirilmesi ve ezici çenelerin tam açılması gerekir. Boru üzerinde kalabilecek
kum-çamur parçalarının sıkıştırma sonucu boruya zarar vereceğini düşünerek borunun boğma işlemi
yapılacak kısmının işlemden önce temizlenmelidir.
Boğma işleminden önce boğucu boru çapından daha fazla açılarak boruya geçirildikten sonra boğma
aparatına dik olan sıkma kolu sıkma yönünde çevrilmeye başlanır. Gaz akışı kesildiğinde sıkma işlemi
tamamlanır.
4.1.2. Mengene Tip Boru Boğucular
4.1.2.1. Kullanım Alanları
Akrep tip boru boğucuların kullanıldığı durumlarda bu tip boru boğucularda kullanılabilir.
Uygulanması zaman almayan geniş tranşeler gerektirmeyen ve aksesuar sayısı fazla olmadığı için
kısa sürede ve pratik olarak boğma işlemini gerçekleştirebilen bir ekipmandır. Bu nedenle, kontrolsüz
gaz çıkışına boru boğucu tatbik etmek durumunda kalan personelin gazlı ortamda kalma süresini
kısaltmaktadır.

Şekil 2. Mengene tip boru boğucu
4.1.2.2. Uygulama Şekli
1. Ezilecek boru silinerek temizlenir. Boru üzerinde yağ ve dişli malzeme (kum) gibi artıklar
bulunmamalıdır.
2. Tutma

kolu

uygun

pozisyona

getirilerek

sabitleme

kelebeği

(vidası)

işlem

sırasında

gevşemeyecek şekilde sıkılır.
3. Boru ezme ağızları (ezme silindiri ile yataklama silindiri) 20 ya da 32 mm. çaplı PE boruyu içine
rahatça alacak şekilde açılır. ( Bir ucu serbest haldeki borular için )
4. Sürekli boru yani çalışan borularda ise yan destek bağlantı parçası tam olarak açılır, boru sıkma
ağızlarının arasına alındıktan sonra kapatılır. Kontra kelebek somunu sıkılır.
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5. Ezilecek borunun çapına göre konmuş ana gövde (Sabit parça) üzerindeki boru çaplarını
gösteren işaret çizgilerine dikkat edilir. Hareketli baskı parçası üzerindeki çizginin sabit parça
işaretiyle karşılaştığı anda işlem durudurulur. Bu durumda gaz kesilmiş olacaktır.
6. Gaz tamamen kesilmeyip az da olsa sızdırmaya devam ediyorsa daha fazla sıkma işlemi
yapıldığında boruya zarar verme olasılığı doğar Bu nedenle, çalışılabilir bir kaçak miktarında
işlem yapmak için gereken önlemler alınır. Kaçak risk oluşturacak seviyede ise saddle açılarak tij
indirilir.
7. Çalışmaların sonlandırılması ardından boğucu demonte edilir. Boru boğucunun demontajı demek,
boru hattının gaz ile doldurulması demektir. Bu nedenle, boru boğulduktan sonra yapılan
işlemlerin ve gerekiyorsa testlerin tamamlanmış, açık olması gereken vanaların açılmış, kapalı
olması gereken vana, fitting ve branşman malzemelerinin kapatılmış ya da körlenmiş olması
gerekir. Yapılan işlemleri sevk ve idare eden personelin de onayı ile boru boğucu demontajı
yapılır.

4.2. Dağıtım Hattı Boru Boğucular
4.2.1. Krikolu Ve İki Parçalı
4.2.1.1. Kullanım Alanları
63 mm. ile 180 mm. çaplara sahip HDPE borularda, gerek acil durumlar karşısında boruların
boğularak kontrolsüz gaz çıkışının durdurulması amacı ile, gerekse operasyonel çalışmalarda gaz
akışını kesmek ve gereken işlemleri yapabilmek amacı ile kullanılır.
Uygulanması zaman almayan geniş tranşeler gerektirmeyen ve aksesuar sayısı fazla olmadığı için
kısa sürede ve pratik olarak boğma işlemini gerçekleştirebilen bir ekipmandır. Bu nedenle, kontrolsüz
gaz çıkışına boru boğucu tatbik etmek durumunda kalan personelin gazlı ortamda kalma süresini
kısalttığı için tercih edilir. Tek olumsuzluğu, tek parçadan oluşan ağır bir gövdeye sahip olmasıdır.

Şekil 3. Krikolu ve iki parçalı boru boğucu.
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4.2.1.2. Parçaları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ana çerçeve
Üst sınır plakası (sabit)
Alt sınır plakası (değişken)
Ezme silindiri
Yataklama silindiri saplaması
Geri getirme yayı
Kriko (12 ton)
Kriko kolu yuvası
Yağ vidası
Emniyet saplaması

4.2.1.3. Uygulama Şekli
1. Ezilecek boru silinerek temizlenir.Boru üzerinde yağ ve dişli malzeme (kum) gibi artıklar
bulunmamalıdır.
2. Boğulması düşünülen borunun çapına bağlı olarak, alt sınır plakasında seçim yapılır.
3. SDR 11 'e göre imal edilmiş bu parçada, 63 mm den 180 mm ye kadar çap seçimi yapmak
mümkündür.
4. Tek parça halindeki boğucu boğulması düşünülen boru üzerine oturtulur, borunun boğucu
ekseninde olmasına dikkat edilir.
5. Alt yataklama silindiri, borunun altından geçirilerek boğucu ''U'' saplamalarına oturtulur.
6. Borunun eksende kalmasına dikkat edilir.
7. Alt sınır plakasında seçilen çapların doğruluğundan emin olduktan sonra boğma işlemine başlanır.
8. Kriko yağ vidası sıkılarak kitlenir.
9. Kriko kolu takılarak yağ pompalanır.
10. Boru ezildikçe, saplamaları indirilir.
11. Boğma işlemi her seferinde borunun % 50 si kadarı boğularak yapılır. Her işlem sırasında 3-4
dakika beklenir, işlem tekrarlanır.
12. Alt sınır plakası, alt yataklama silindirine oturuncaya dek boğma işlemi sürdürülür.
13. Emniyet saplamaları, ezme silindirine oturuncaya dek sıkılır.
14. Boğma işlemi bitirilmiştir.
4.2.1.4. Demontaj
1. Boru boğucunun demontajı demek, boru hattının gaz ile doldurulması demektir. Bu nedenle,
boru boğulduktan sonra yapılan işlemlerin ve gerekiyorsa testlerin tamamlanmış, açık olması
gereken vanaların açılmış, kapalı olması gereken vana, fitting ve branşman malzemelerinin
kapatılmış olması gerekir.
2. Emniyet saplamaları gevşetilerek,çekilebildiği kadar yukarı çekilir.
3. Kriko yağ vidası gevşetilir.
4. Gaz geçişi başlamıştır.
5. Alt yataklama silindiri çekilerek çıkartılır.
6. Boğucu, boru üzerinden alınarak demontaj tamamlanmış olur
4.2.2.

Krikolu Üç Parçalı

4.2.2.1. Kullanım Alanları
63, 90 ve 110 mm. çaplara sahip HDPE borularda, gerek acil durumlar karşısında boruların boğularak
kontrolsüz gaz çıkışının durdurulması amacı ile, gerekse operasyonel çalışmalarda gaz akışını kesmek ve
gereken işlemleri yapabilmek için kullanılır. Uygulanması zaman alan ve rahat çalışılacak ölçülerde tranşe
gerektiren bir ekipmandır.
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Şekil 4. Krikolu Üç parçalı boru boğucu
4.2.2.2. Uygulama Şekli
1. Ezilecek boru
silinerek temizlenir. Boru üzerinde yağ ve dişli malzeme (kum) gibi artıklar
bulunmamalıdır.
2. Alt yataklama parçası, borunun altından geçirilir, saplamalar dik olacak şekilde yerleştirilir.
3. Borunun, alt yataklama parçası üzerinde ortalanmış olmasına dikkat edilir. Üst ezici parça, kılavuz
borularından tutularak alt parça saplamalarından geçirilir ve ezilecek boru üzerine oturtulur.
4. Üst ezici parçanın tespit somunları (emniyet somunları) alt parça saplamasına vidalanır.
5. Alt parçada bulunan boru çapı seçim pabuçları ilgili boru çapı gözetilerek ayarlanır.
6. Üst parça sırtına kriko yerleştirilir.
7. Kriko parçasının delikleri, alt parça saplamalarından geçirildikten sonra kriko tabanının üst parçadaki
yuvasına tam olarak oturduğundan emin olunur.
8. Yuvarlak kriko tespit somunları vidalanarak sıkılır.
9. Emniyet pimleri takılır.
10. Ünite boğma işlemine hazırdır.
11. Son olarak, boru çapı seçim pabuçlarının doğruluğu, borunun boğucu ekseninde olması, yuvarlak ve
altıköşe somunlar kontrol edilir.
12. Kriko yağ vidası sıkılarak kriko kolu aracılığı ile pompalamaya başlanır.
13. Kriko pistonu, kriko şapkasına baskı yapar ve PE boru ezilmeye başlar.
14. PE boru üst ezme parçasının aşağı doğru hareketi ile ezilir.
15. Boğma işlemi her seferinde borunun % 50 si kadarı boğularak yapılır. Her işlem sırasında 3-4 dakika
beklenir, işlem tekrarlanır.
16. Üst parça aşağı indikçe, emniyet somunları da sıkılarak indirilir.
17. Üst parçanın alt kenar pervazı, boru çapı seçim pabuçlarına oturana kadar sıkma işlemine devam edilir.
18. Bu işlemin de tamamlanması ardından, üst ezme parçası tespit ve emniyet somunları sıkılarak boğma
işlemi bitirilir.
4.2.2.3. Demontaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Altı köşe emniyet somunları gevşetilerek çekilebildiği kadar yukarı çekilir.
Kriko yağ vidası gevşetilir.
Gaz geçişi başlamıştır. Yuvarlak, başlık somunları sökülür. Kriko ve şapkası çıkartılır.
Emniyet somunları çıkartılır.
Üst ezme parçası çıkartılır.
Alt yataklama parçası çıkartılarak demontaj tamamlanır.
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Şekil 5. Krikolu Üç parçalı boru boğucu ile boğulmuş Ø110 mm boru

5. SONUÇ
Son yıllarda ülkemizin gündemine giren doğalgaz henüz tam manasıyla tanınamamakta, doğalgazla ilgili
malzeme, ekipmanlar ve uygulamalarda
bilinmemektedir. Önümüzdeki yıllarda mevcut ve inşa
aşamasındaki doğalgaz taşıyıcı hat ağımızla birlikte, bir çok şehrimizde doğalgazla tanışacak ve doğalgazı
tanımaya başlayacak. İşte bu noktada bilinçlenme ve ihtiyaçlar doğrultusunda doğalgaz malzeme, ekipman
ve uygulamaları daha iyi bir düzeyde bilinir olmak zorundadır. Bizlerde bu çalışmamızla bu bilinçlenmeye ve
oluşacak ihtiyaçlara şimdiden katkıda bulunmaya çalıştık.

KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.

Şebeke Malzemeleri Kataloğu, İGDAŞ Yayınları 4, 1999, İstanbul
Polietilen Borular İçin Boğma Prosedürü, İGDAŞ, 2001, İstanbul
İtal Gas Eğitim Notları, 1997, İtalya
İGDAŞ Eğitim Notları, 1998, İstanbul

ÖZGEÇMİŞ
Cansal COŞKUN
1974 yılında Sivas'ta doğdu. 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi, Makine
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Sakarya Üni. Fen Bil. Enstitüsü'nde Yüksek
Lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılında İGDAŞ A.Ş. de göreve başladı. İGDAŞ' ta değişik birimlerde
görev yaptı. Halen Şebeke Şefi olarak görevine devam etmektedir. Doğal gaz şebeke dizaynı, saha
enstrümanları, gaz işletmeciliği ve şebeke faaliyetleri hususunda tecrübe sahibi olup, sektörle ilgili
konularda çeşitli kongre ve sempozyumlarda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

364

Ersan ÇEVLİK
1970 yılında Osmaniye-Kadirli ’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadirli ’de tamamladı. 1988 yılında
girdiği O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden 1994 yılında mezun oldu.
1998 yılı Ekim ayında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Anabilim Dalında yüksek
lisans yaptı. Halen aynı Üniversite doktora çalışmasına devam etmektedir. 1994 yılında İGDAŞ A.Ş‘de
mühendis olarak göreve başladı. İGDAŞ' ta değişik birimlerde görev yaptı. Halen Teknik İşler
Müdürlüğünde uzman olarak çalışmaktadır. Çelik boru kaynaklarının tahribatsız muayenesi (RT & UT)
ve katodik koruması çalışmalarında bulundu. Doğal gazla çalışan yeni teknolojiler (katı oksitli yakıt
hücreleri) konularında araştırmalar yapmaktadır.
Cihat AYDIN
1973 yılında Fatsa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İTÜ Sakarya
Mühendislik Fakültesi, Makina Müh. bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İGDAŞ'ta göreve başladı.
İGDAŞ'ın değişik birimlerinde görev yaptı. Halen İGDAŞ’ta Şebeke Şefi olarak görevine devam
etmektedir. Yüksek lisans eğitimini 1999 yılında Sakarya Üni. Fen Bil. Enstitüsü'nde tamamlayan
AYDIN'ın doğalgaz konusunda çeşitli sempozyumlarda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
İZZET KARABAY
1972 Ankara doğumlu olan İzzet Karabay, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1994 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İGDAŞ
İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş’de çalışmaya başladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ana bilim dalından “doğalgaz hatlarının dizayn esasları isimli
tezi ile yüksek lisans programını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Ana bilim dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir. 1995 yılında
başlayan çalışma hayatı süresince İGDAŞ’ta çeşitli birimlerde çalıştı. Yakma ve yanma sistemleri,
bacalar ve baca gazı analizi, çevre ve ekoloji, gaz dağıtım sistemlerinin projelendirilmesi ve işletmesi,
gaz ekipmanları, dinamik sistem çözümlemeleri, gaz işletmeciliğinde özel konular ve uygulamalar,
yenilenebilir enerji kaynakları, akış dinamiği ve termodinamiği vs konularda çalışmaları bulunmaktadır.
Bu konularda yayınlanmış çalışmaları bulunaktadır.

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ BİLDİRİLERİ

Doğal Gazın Kokulandırılması

Cansal COŞKUN
Ersan ÇEVLİK
Cihat AYDIN

İGDAŞ

İZMİR
ARALIK - 2002

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

99

DOĞAL GAZIN KOKULANDIRILMASI
Cansal COŞKUN
Ersan ÇEVLİK
Cihat AYDIN

ÖZET
Doğalgazın kokulandırılması, kullanıcılar için bir emniyet unsurudur. Doğalgazın kokulandırılmasıyla;
kullanılan cihazlardan, borulardan, bağlantı parçalarından, bina içi tesisatının herhangi bir
bölümünden, şehir içi taşıma ve dağıtım hatlarından meydana gelen kaçak veya sızıntılar, koku verici
maddenin kendine has kokusu vasıtasıyla tüketici veya ilgililer tarafından fark edildiğinde, ileride
doğabilecek tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınabilecektir.
Bu çalışmamızda doğal gazın kokulandırılmasının önemi, tekniği ve koku verici maddeler ele
alınmıştır.

1.GİRİŞ
Gazlar, genel olarak karakteristik koku içerirler ve kolaylıkla ayırt edilebilirler. Fakat H 2 , CO ve CH 4
içeren yanıcı gazlar kokusuz ve renksizdir, fark edilmeleri hemen hemen imkansızdır, ancak
gelişmiş ölçme cihazları ile bulunabilirler. Doğalgaz, kullanım esnasında, konut ve işyerlerindeki
tesisatlarda, şehir şebekelerindeki taşıma ve dağıtım hatlarında herhangi bir sebepten meydana gelen
kaçak veya sızıntıların en kısa sürede fark edilebilmesi için bir emniyet tedbiri olması açısından içine
koku verici madde konulmak suretiyle kokulandırılır. Doğalgaz, dağıtımının yapıldığı her bölgede, ayrı
ayrı tesis kurarak kokulandırılması yerine, yüksek basınç altındaki hatlarda da kokulandırılabilir.
Ancak, doğalgaz içine enjekte edilen koku verici maddelerin, doğalgazın terkibindeki yoğunlaşan
hidrokarbonlardan etkilenmemesi gereklidir. Yüksek basınçlı doğal gaz hatlarının kokulandırılması
doğal gazdaki kükürt miktarının artmasına sebep olacağından birçok problemi de beraberinde getirir.
Bunlardan en önemlisi korozyondur. Fakat unutulmamalıdır ki kokulandırma tekniği, kokulandırıcı
miktarı ve evsafı standartlara göre seçilip uygulanırsa hem kokulandırma amaca ulaşacak, doğalgaz
dağıtımında vazgeçilmez unsur olan emniyet sağlanacak hem de kükürtlü bileşiklerden doğacak
olumsuzluklar en aza indirilecektir. [1]

2.KOKU VERİCİ MADDELER VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Koku verici maddeler, yakıt olarak kullanılan doğalgaz, havagazı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
gibi yakıtların kokulandırılması amacıyla bu gazlara ilave edilen kükürtlü organik bileşiklerdir. Koku
verici maddeler kimyasal bileşimlerine göre ;
1.Tiyoeterler ( sülfidler )
2.Tiyoller ( merkaptanlar )
olmak üzere iki sınıftırlar.
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2.1. Tiyoeterler ( sülfidler )
Koku verici maddeler içinde tiyoeterler ( sülfidler ) kimyasal kararlılıkları fiziksel özellikleri ve koku
şiddetleri açısından kokulandırma maddesi olarak kullanılmaya oldukça uygundurlar. Sülfür bileşikleri
içinde kokulandırma için bileşik yapısı itibarıyle en uygun olanı THT ( tetra hidro tiyofen) dir.
2.2. Tiyoller ( merkaptanlar )
İçinde oksijen (O2) bulunan gazlarda kimyasal kararlılıkları az olduğundan koku verme özellikleri de
düşüktür. Tiyoller çelik boru hatlarında oluşabilecek demir-oksit’in (pas) etkisiyle disülfidlere
dönüşebilirler. Disülfidlerin ise koku şiddetleri daha azdır.
Sonuç olarak; Merkaptanlar ve sülfür bileşenleri en yaygın kokulandırıcı tipleridir. (İstanbul doğal gaz
şebekesinde %70 THT ( Tetra Hidro Teofen ), %30 Tersiyer Bütil Merkaptan
maddeleri
kullanılmaktadır.) [1]
Tablo 1. Koku verici maddelerin kimyasal özellikleri

Sıra No Bileşik Adı

2
3

Tiyoeterler( Sülfidler ) Dimetil
Sülfid
Dietil Sülfid
Di-n-Propil Sülfid

4

Tetrahidrotiyofen

1

5
6
7
8
9
10
11
12

Kimyasal
Formulü
CH3-S-CH3

62,13

37,3

0,8483

51,6

C2H5-S-C2H5 90,19
C3H7-S-C3H7 118,24

92,1
142,4

0,8362
0,8377

35,6
27,1

H2C-CH2
H2C-CH2-S

88,18

121,1

0,9987

36,4

48,11

6,2

0,8665

66,6

62,13

35

0,8391

51,6

76,17

67,8

0,8411

42,1

76,17

52,56

0,8143

42,1

C4H9-SH

90,19

98,48

0,8337

35,6

(CH3)3C-SH

90,19

64,22

0,8002

35,6

C5H11-SH
C6H13-SH

104,22
118,24

126,6
151

0,8421
0,8424

30,8
35,6

Tiyoller ( Merkaptanlar )
CH3-SH
Merkantiyol (Metilmerkaptan )
C2H5-SH
Etantiyol ( Etilmerkaptan )
1.Propantiyol ( n-Propilmerkaptan
C3H7-SH
)
2. Propantiyol (
(CH3)2CH-SH
İzopropilmerkaptan )
1. Bültantiyol (n-Bütilmerkaptan )
2. Metilpropan-2-Tiyol (Tersiyer
Bütil Merkaptan )
1. Pentantiyol
2. Hekzantiyol

Kaynama 20 oC de
Mol
Kükürt
Kütlesi Sıc. o C Yoğunluk Ağırlıkça %

Kokulandırıcının, 8 – 25 mg/m3 oranlarında kullanılması gerekir. Ortamda %1 konsantrasyonda
algılanabilmesi için 25 mg/m3 kokulandırıcı eklenmesi gerekir. THT ölçüm tüpleri kullanılıp, seçilmiş
değişik noktalardan ölçümler alınarak, şebeke genelinde
bu standartın yakalanması kontrol
edilmelidir. Koku verici maddelerin kimyasal bileşimleri gaz kromotografisi metoduyla TS 4946’ya
uygun olarak yapılmalıdır. Bulutlanma noktasının tayini TS 2834’ e göre koku verici maddeler içindeki
su da dikkate alınarak yapılmalıdır. Kaynama aralığı deneyi TS 4453’e göre yapılarak sonucun uygun
olup olmadığına bakılır. Buharlaşma kalıntısı deneyi de TS 5906 ‘da belirtildiği şekilde yapılarak
sonucun uygun olup olmadığına bakılır. Koku verici maddeler Gaz Kromatografisi metodu ile
belirlenen kimyasal bileşimlerinde en az 12 ay süreyle bozulmadan saklanabilmelidir. Koku verici
maddeler içindeki krom-nikel bulunan çelik kaplarla 25-50 ve 200 lt. hacimlerde piyasaya arzedilmeli,
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kapların kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.Koku verici maddelerin ambalajları üzerinde imalatçı firma ile
ilgili bilgilerin dışında standart numarası, ürünün adı, bileşimi, kullanıldığı yerler, imalat yılı, hacmi ve
kabın darası ile ilgili bilgiler yer almalıdır. Koku verici maddeler bu ambalajların içinde saklanmalı ve
taşınmalıdır. [2] [3]

3. KOKU VERİCİ MADDELERDEN İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER
Koku verici maddeler , yeterli koku şiddetine sahip olmalarının yanısıra belirtilecek özelliklere de sahip
olmalıdırlar. Kokulandırma maddelerinde olması gerekenler ;
1. Koku verici madde kimyasal olarak yeterli kararlılıkta olmalı ve kokulandırdığı gazdaki
bileşenlerle reaksiyona girmemelidir.Ayrıca boru cidarlarında toplanan atıklarla, toprakla veya
pas ile de reaksiyona girmemelidir.
2. Koku verici madde ilavesiyle gaz ve yanma ürünleri zehirli veya zarar verici hale gelmemelidir.
3. Koku verici madde yeterli koku şiddetinde rahatsız edici veya uyarıcı bir koku özelliğine sahip
olmalıdır.
4. Koku verici madde boru hatlarında veya yanma ürünlerinin geçtiği yüzeylerde korozyona
sebep olmamalıdır.
5. Koku verici madde yakma ünitelerinde, emniyet ve kontrol sistemlerinde, sayaçlarda,
vanalarda vs. artık ve tortu bırakmamalıdır.
6. Koku verici madde düşük sıcaklıklarda da kullanılabilmeli ve uzun süre değişikliğe uğramadan
muhafaza edilebilmelidir.
7. Koku verici madde kokulandırdığı gazın dağıtım basıncı ve sıcaklığında yoğuşmamalıdır.
8. Başka bir koku ile karışmayacak türde olmalıdır.
9. Buharlaşma özelliği olmalı, yanmanın ardından hızla buharlaşarak uçmalıdır.
10. Basınç düşmesi sırasında ve ısı alış verişlerinde yoğuşmamalı, donma noktası düşük
olmalıdır.
11. Kolay uygulanmalı ve ucuz olmalıdır.
Ayrıca koku verici maddeyi boru hattındaki veya sistemdeki plastik saltmasına ve yağlama
maddelerini çözme veya şişirme ( kabartma ) ihtimali göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler
alınmalıdır. Özellikle kokulandırmanın yapıldığı yer ve bölgelerde sızdırmazlık elemanlarının
seçiminde bu hususlar göz önüne alınmalıdır. Koku verici maddelerin boru cidarları veya yer altı gaz
kaçağının olduğu durumlarda özellikle nemli toprak tarafından absorbe edilerek koku şiddetinin
azalmasına sebep olduğu unutulmamalıdır. Koku verici maddeleri kullanırken de kapalı yerlerde
durulmamalı, mutlaka gaz maskesi kullanılmalıdır. Özellikle tiyol bileşiklerinin zehirli etkisi vardır,
teneffüs sonrası uyuşma ve felç belirtileri görülebilir. Sıvı halde bulunana koku verici maddeler de
cilde ve göze zarar verirler. Bu yüzden kullanım esnasında gerekli tedbirleri almadan (maske, eldiven,
gözlük, yeterli havalandırma vs.) kullanıma geçilmemelidir. [4]

4. KOKULANDIRMA SİSTEMİNDEN İSTENENLER
İyi bir kokulandırma sisteminden öncelikle gaz içinde homojen bir koku vermesi istenir. Ayrıca aşğıdki
şartları da sağlamalıdır;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kokulandırma sistemi basit olmalı ve mümkün olduğu kadar az bakım gerektirmelidir.
Gaz debisiyle orantılı olarak koku verici ilave edilebilmelidir.
İlave edilen kokulandırıcı miktarı sistemden okunabilmelidir.
Sistem koku verici maddeyi tamamen buharlaştırabilecek özellikte olmalıdır.
Sistem diğer koku verici maddelerle de kullanılabilmelidir.
Sistem çalışırken herhangi bir sızıntı veya kaçağa sebep olmamalıdır.
Kokulandırma işlemi sırasında çevre kirliliğine sebep olunmamalıdır.
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Kokulandırma sisteminin şematik bir gösterilişi Şekil 1’de verilmiştir.
GAZ DEBİSİ VE KOKUVERİCİ MADDE KONTROLLÜ KOKULANDIRMA SİSTEMİ

DO L DURM A
VE
HAVALANDIRM A
BAŞLIĞI

PÜSKÜRTME
MEMESİ

BORU HATTI
GAZ
SAYACI

GAZ
GENLEŞME
ODASI

DOZAJ
İMPULS
DÖNÜŞTÜRÜC
Ü

İMPULS
VERİCİ

DOZAJ
KO NT RO L Ü
Şekil 1. Gaz debisi ve kokuverici madde kontrollü kokulandırma sistemi

5. SİSTEME VERİLECEK KOKU VERİCİ MADDE MİKTARI VE KOKU ŞİDDETİ
Kokulandırma sistemlerinde sisteme en az koku-ikaz basamağı derecesinde koku verici madde ilave
edilmelidir. Koku verici maddelerin koku şiddetinin yaydığı koku miktarına göre gruplandırılması
aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Koku grupları ve koku şiddetleri
KOKU GRUBU
0
0,5
1
2
3
4
5

KOKU ŞİDDETİ DURUMU
koku hissi yok
çok zayıf koku
zayıf koku
orta şiddetli koku
kuvvetli koku
çok kuvvetli koku
maksimum koku

ÖZELLİĞİ
kokuyu hissetme
sınırı
koku
ikaz
basamağı
koku şiddeti
üst sınırı
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Hatta verilecek koku verici miktarı absorblanma ve muhtelif kayıplar göz önünde bulundurularak,
ortamda ATS 0,2 katı (LEL 20) oranında hava gaz karışımı olduğunda gazın hissedile bilmesi için, hat
çıkışından koku grubu 2 olacak şekilde ayarlanır.
1. Gaz içinde bulunması gereken minimum koku verici madde miktarı aşağıdaki
formüllerle hesap edilebilir.
C= K.100
0.2 ATS

Bu formülde ;

Gazdaki en az koku verici madde miktarı (mg/m )
3
Tetra hidro tiyofen için 0.075 mg/m
3
Tiyoller için 0.04-0.09 mg/m
3
alınmalıdır.
Dimetilsülfit için 0.28 mg/m
ATS: Alt Tutuşma Sınırı (% Hacim) (Havadaki gaz miktarının hacimce oranı)
3

C:
K:

2. Gazlardaki Karbonmonoksit (CO) miktarına bağlı olarak diğer bir hesaplama şekli de
aşağıdadır.
C= K.(CO)
0.025

Bu formülde ;

Gazdaki en az koku verici madde miktarı (mg/m )
3
Tetra hidro tiyofen için 0.075 mg/m
3
Tiyoller için 0.04-0.09 mg/m
3
alınmalıdır.
Dimetilsülfit için 0.28 mg/m
CO: Gaz içindeki CO’nun % hacimce konsantrasyonu

C:
K:

3

Sisteme en az yukarıdaki formüllerde hesap edilen miktar kadar koku verici madde ilave edilmelidir.
Gazda, yeterli miktarda kokulandırma yapılıp yapılmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. [2]

SONUÇ
Modern yaşamla birlikte karşımıza çıkan hava kirliliği, dünyada ve ülkemizde özellikle büyük
kentlerde insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşmıştır. Bu durum insanları konvansiyonel yakıtlara
alternatif bir enerji kaynağı olan doğalgaza yöneltmiştir. Bundan dolayı, zararlı emisyonları çok düşük
olan doğalgaz hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Anonim Şirketi
(İGDAŞ)’nin özellikle son beş yıl içinde yaptığı çalışmalarla, İstanbul’un büyük bir bölümüne doğalgaz
ulaştırılmış ve hava kirliliği sorununda önemli bir mesafe kat edilerek, hava kirliliği dünya
standartlarının altına çekilmiştir. Bugün özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu enerji darboğazının
aşılmasında, sanayide ucuz enerji kaynağı olan doğal gazın kullanılarak üretim maliyetlerinin
düşürülmesi, hava kirliliğinin önlenmesi ve enerji tasarrufu sağlanması gibi temel nedenlerle siyasi ve
stratejik açıdan doğalgaz temin kaynaklarının çeşitlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu
çalışmalar doğrultusunda bir çok projeye başlanılmış, bir çok şehrimiz ve sanayiimiz doğal gazla
tanışmayı beklemektedir. Fakat unutulmaması gereken, projelendirilen, taşınan ve sabırsızlıkla
beklenen şey patlayıcı bir gaz. Bu nedenle, taşıma, dağıtma ve kullanım emniyetlerinin sağlanması,
maliyetler ne olursa olsun oldukça büyük öneme sahip. İşte bu noktada doğalgazın kokulandırılması,
taşıma, dağıtma ve kullanım emniyeti için vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun
içinde kokulandırmanın, teknik ve amacına uygun olarak yapılması gerekmektedir. Unutulmamalıdır
ki doğalgazın pardonu yoktur.
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SCADA SİSTEMİ VE İGDAŞ UYGULAMASI
Cansal COŞKUN
Cihat AYDIN

ÖZET
Günümüz toplumunda dağıtım şebekeleri, hizmet sektörünün en önde gelenleri ve en büyük
örnekleridir. İnsanlara hizmeti amaçlayan dağıtım şebekeleri, oldukça geniş alanlara dağılmış
olmalarının ve milyonlarca insana hizmet sunmanın getirdiği birtakım olumsuzluklarla iç içedir. Bu
olumsuzlukların en aza indirgenmesi kontrol, denetleme, arızaya müdahale gibi işlemlerin düzenli,
hatasız ve seri bir şekilde yapılmasıyla mümkündür. Bütün bunların düzenli ve hatasız yapılması da
SCADA gibi gerçek zamanlı sistemlerle gerçekleştirilebilmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi ve
teknoloji çağının bir ürünü olan ve artık bir çok sektörde vazgeçilmez unsur haline gelen SCADA
sistemi teknolojinin gelişmesiyle gelişimini ve yenilenmesini sürdürmektedir.

1. GİRİŞ
İnsanların büyük kentlere göç etmesiyle birlikte, şehirlerin nüfusu hızla artmaya başlamıştır. Artan
nüfusa paralel olarak, insanların rahat ve konforlu bir yaşam sürmeleri için gerekli olan ısı, ışık ve
enerji gibi ihtiyaçları da hızla artmıştır. İhtiyaca cevap vermesi için insanların hizmetine sunulan
dağıtım şebekeleri hantallaşmış, işletimi, kontrol ve denetimi zorlaşmıştır. İşte bu noktada, zorlukların
çözümünde SCADA sistemi ortaya çıkmıştır. Bir dağıtım şebekesinin işletim ve yönetiminde esas
alınan temel, eldeki veri ve bilgilerin doğru ve hızlı olarak gerekli merkezlere ulaşmasıdır. Gerçek
zamanlı kontrol ve izleme sistemlerin uygulanmaması durumunda konvansiyonel kontrol sistemleri
ile bilginin hızla bir merkeze ulaşması mümkün değildir. Bundan başka şebekenin tek bir merkezden
bütün olarak kesintisiz ve sürekli izlenmesi ve kontrolü ancak gerçek zamanlı Uzaktan Kontrol Gözlem
ve Veri İşleme Sistemleriyle ( SCADA ) gerçekleştirilebilir. Dağıtım şebekelerine ait elemanlar
genellikle büyük coğrafî alanlara dağılmış durumdadırlar, bunun sonucunda otomasyon ve kontrol
elemanlarıyla, işletim personelinin farklı konumlarda olmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Böylece insan ve makine arasında bir bilgi taşıma ortamının da kullanılması zorunlu hale
gelmektedir. İşte bu gereksinmeyi, bir çok değişik fonksiyona sahip şebekelerde, uzun yıllardan beri
kullanılan, güvenirliliğini ve fonksiyonelliğini ispatlamış, günümüzde çok daha yaygın hale gelen ve
teknolojik açıdan büyük mesafeler kat eden SCADA sistemi rahatlıkla sağlayabilmektedir.[3]

2. SCADA SİSTEMİ
2.1. Scada Sisteminin Tanımı
SCADA; İngilizce “Supervisory Control And Data Acquistion” , “Denetlemeli Kontrol ve Veri Edinme”
kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir sözcük olup; yerel terminal ünitelerinin prosesten topladığı
saha verilerinin merkezi bilgisayarlara, işlenmesi için gönderildiği, burada şebeke operatörleri

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

90

tarafından anlaşılabilecek şekilde görüntü ve mesajlara dönüştürülerek işlem gördüğü ve saklandığı
sistemlerdir. Kısaca: Uzaktan gözlem, kontrol ve veri işleme merkezi olarak adlandırılabilir.[3]
2.2. Scada Sisteminin Faydaları
Scada sistemi;
- İşletmeyi gerçek zamanlı olarak İzlemek ve Kontrol Etme,
- Can ve Mal Emniyetini Sağlama,
- İşletme ve Yatırım Maliyetlerini Düşürme,
- İşletmedeki İnsan Bağımlılığını Azaltma,
- İşletmeye Global Olarak Bakabilme,
- Kaynakların Verimli Kullanılmasını Sağlama,
- Verimli ve kolay istatistiki çalışma yapma imkanı sağlamaktadır.
2.3. Scada Sisteminin Uygulama Alanları
Şebekelerin otomasyon ve kontrolü özellikle şu endüstri sektörlerinde öneme sahip olmaktadır:[2]
- Elektrik dağıtım ağları
- Gaz Şebekeleri
- Petrol ürünleri dağıtım şebekeleri
- Su, atık su, kanalizasyon şebekeleri
- Bölgesel ısıtma sistemleri
- Trafik yönetim sistemleri
- Veri iletişim şebekeleri
2.3. Scada Sisteminin Temel Bölümleri
Scada sistemi üç temel bölümden oluşur;
- Scada Merkezi: Scada merkezindeki donanım ve yazılım birimleri
- RTU(Remote Terminal Unit):Saha donanım ve yazılım birimleri
- Haberleşme Şebekesi Ve Ara Birimleri: Merkezdeki Donanım ve Yazılım ile Sahadaki
Donanım ve Yazılım Haberleşme birimleri.
2.3.1. Scada Merkezi
Donanım ve Yazılım Birimleri:
Ana Server Bilgisayarları
Operatör Bilgisayarları
Mühendis Bilgisayarları
Web Server Bilgisayarları
Ana Scada Yazılımı
Haberleşme ara birimleri
2.3.2. RTU (Remote Terminal Unit)
RTU, SCADA terminolojisinde sıkça kullanılan bir kısaltmadır. İngilizce de " Remote Terminal Unit"
olarak geçen terime karşılık gelmektedir. Türkçe’ye ise Uzaktan Algılama Ünitesi", " Uzaktan İzleme
ve Denetleme Ünitesi" ya da "Bilgi Toplama ve Denetleme Birimi" gibi terimlerle çevrilebilir. Bir
SCADA sisteminde, gerek teknisyen ve mühendis gerekse işletmeci için aynı derecede önem taşıyan
temel özellik, bilgilerin doğru biçimde toplanması ve gerekli kontrollerin doğru ve zamanında
gerçekleşmesidir. O halde RTU için şöyle bir resmi tanım verebiliriz: Bir şebekede bulunan sistem
değişkenlerini toplayan, gerektiğinde depolayan, ayrıca bu bilgileri kontrol merkezine, belirli bir
iletişim ortamı yolu ile gönderen, gerekli kumandaları gerçekleştiren bir SCADA birimidir.[3]
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Şekil 1. Scada Sistemi
2.3.2.1. RTU Bölümleri
Sahadaki Kontrol organları (PLC,PID,IED)
- Donanım
- Sensörler,
- Modemler,
- RTU için gerekli Yazılım
- Haberleşme Protokolleri ve ara birimleri (RS232,RS485,RS422)

Şekil 2. RTU
2.3.3. Haberleşme Sistemleri
- Telli Haberleşme (Leased Line,PSTN,ISDN,X25,ADSL)
- Telsiz Haberleşme(Mobitex, Dijital Telsiz, GSM,GPRS,TETRA)
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Control Panel
Temperature

Scada
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Flow

Control Panel
Temperature

Flow

Pressure Alarm Conditions
STOP
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Control Panel
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Flow

Pressure Alarm Conditions
STOP
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AĞI
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WAN

Pressure Alarm Conditions
STOP

İgdaş’ın diğer birimleri
( Şebeke Şeflikleri )
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Dial up,x25

RTU

RTU

RTU

Şekil 04. Telli Haberleşme
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Şekil 4. Telsiz haberleşme

RTU
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Doğalgaz dağıtımında Scada sisteminin uygulanmasıyla aşağıdaki faydalar sağlanmaktadır;
3.1. Emniyet
Şebekede oluşan küçük, büyük tüm sorunlar anında haber alınarak ilgili birime iletildiğinden ihbarlara
müdahale süresi minimum'a indirilmektedir. Bu da maksimum can ve mal emniyeti sağlamaktadır.
3.2. Sürekli Gözlem
- Şebekenin 24 saat aralıksız olarak gözlemlenmesi.
- Oluşan alarm durumları hakkında anında verilere ulaşmak.
3.3. Şebekenin Uygun koşullarda Çalışmasını Temin etmek
-

Giriş ve Çıkış Basınçlarının istenen değerde olup olmadığını gözlemek.
Doğal Gaz İstasyonlarında gaz kaçağını izlemek.
İstasyon üzerindeki 1. Ve 2. Hatların Durumunu gözlemlemek.

3.4. Ekiplerin Yönlendirilmesi ve Bakım Politikalarının Belirlenmesi
-

Şebeke elemanlarının periyodik bakım çalışmalarının kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi.
Şebekelerdeki terminallerden ilgili şebekeye ait regülatörlerin eşzamanlı olarak uzaktan
izlenmesinin sağlanması.

3.5. Kriz Yönetimi
-

Olağanüstü durumlarda Şebekenin bir bütün olarak izlenmesi ve kontrolünün yapılması.
Hızlı ve Doğru karar alınmasında etkinliğin sağlanması.
Komutanın bir merkezden yapılabilmesi.

3.6. Eldeki Gaz Stokunun Belirlenmesi
SCADA yardımıyla şebekeye giren, o anda şebekede bulunan ve müşterilere dağıtılan gaz
anlık olarak izlenebilir ve bunların maddi karşılıkları anlık olarak bulunabilir.
- Dağıtım yapan şirketin her an bu maddi ve teknik verilere ulaşabilecek olması, anlık olarak
dahi maddi ve teknik stratejiler geliştirilebilmesi açısından önem arz etmektedir.
3.7. İstatistik’i Çalışma Yapma İmkanı
-

Kontrol noktalarından alınan veriler yardımı ile istatistik sonuçlar oluşturulabilir.
Alt ve üst yönetimin karar vermesine ve strateji belirlemesine yardımcı olacak verimli raporlar
hazırlanabilir .
- Şebekeden alınan veriler istikametinde yeni yatırımlar yönlendirilebilir.
3.8. Sistemli Çalışma
-

Her bir regülatörle ilgili detaylı raporlar tutulabilme ve bu raporlar ışığında daha verimli ve detaylı
bakım/işletme programları oluşturulabilme imkanı.
3.9. Kaynakların Verimli Kullanılması
- Araç, gereç ve personel giderlerini en aza indirmek.
- Şebekenin en verimli şekilde kullanılmasını temin etmek.
3.10. Şebekeye Bir Bütün Olarak Bakabilme İmkanı
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SCADA merkezinin sakin ve konforlu ortamında tüm şebekeyi kuş bakışı seyredilebilmek, olayların
nasıl geliştiğini ve noktaların birbirinden nasıl etkilendiğini görebilmek, olayı geniş bir çerçeveden
görmek ve sakin bir ortamda rahat karar verebilmek.[1]

4. İGDAŞ SCADA SİSTEMİ
Çelik şebekenin kontrolü SCADA Sistemi tarafından yapılacaktır. SCADA Merkezi 24 saat boyunca
çalışacaktır. Şebeke sürekli kontrol altında olduğu için, sahada bir alarm durumunun oluşması halinde,
bu alarm en geç 30 saniye içinde haberleşme sistemi kullanılarak SCADA Merkezine iletecektir. RTU
üzerinden SCADA Merkezine ulaşan ihbarlardan, istenilen ihbarlar ATS üzerinden Şebeke
Şefliklerindeki araçlara
veya SCADA operatörü tarafından ilgili birime iletilecektir.RTU’ların
hafızalarında depolanan bilgiler ise belli periyotlarla, haberleşme ortamının yapısına göre SCADA
Merkezinden başlatılan bir poll işlemi ile veya direk RTU tarafından başlatılan bir veri gönderme işlemi
ile SCADA Merkezine toplanacaktır.Merkez Server’a gelen bilgiler (ihbar, olay, veri) kontrol odasındaki
operatör ekranlarına yansıtılacaktır. SCADA operatörleri, bu ekranlar üzerinde SCADA programının
izin vereceği fonksiyonları yerine getirecektir.[1]
SCADA operatörlerinin önünde 3 adet monitör bulunacaktır;
Müşteriden, 187 kanalıyla gelen ihbarı girmek için AS 400 Terminali
ATS ye yönlendirilen ihbarları izlemek için ATS Terminali
Sahadan gelen olay ve verileri izlemek için SCADA Terminali.
Başlangıçta, SCADA Merkezinde 3 monitör gurubu bulunacaktır. Bu sayı ihtiyaca göre
artırılabilecektir. SCADA Kontrol odasında bunlardan hariç olarak 2 adet monitör grubu olacaktır.
Bunlar 2 adet SCADA monitörü, 1 adet AS 400 terminalinden oluşacaktır. İzin verilen İdari birimler
intranet /İnternet üzerinden merkez sisteme bağlanarak, erişim hakkı verilen verilere okuma modunda
erişilebilecek , bu veriler uzaktan görülebilecek ve daha önceden belirlenmiş formatlarda rapor
alabilecektir. Ayni şekilde şeflikler de şeflik terminalleri üzerinden kendi kontrol alanına giren kontrol
noktaları ile ilgili daha önceden izin verilen verilere ve ekranlara ulaşabilecek, izleyebilecek ve belli
formatlarda rapor alabilecektir. Büyük Müşteri Regülatörlerinden alınan veriler, ayrı bir veri tabanına
transfer edilecek ve isteyen müşteriler internet üzerinden sistemin oluşturduğu bu verilere ulaşarak,
kendilerine izin verilen formatta görebilecektir. Evsel müşterilerin faturalandırma işleminin de bir AMR
(Automatic Meter Reading) Sistemi yardımı ile remote olarak yapılması planlanmaktadır. Bu sistem
SCADA Sistemi ile de veri alışverişinde bulunabilecektir.[1]
4.1. İzlenecek Şebeke Enstrümanları
- İGDAŞ-RMS İstasyonları
- Kokulandırma Ünitesi
- Bölge Regülatörleri
- Müşteri Regülatörleri
- Katodik Koruma Sistemi
- Vana Odaları
4.1.1. İGDAŞ-RMS İstasyonları
Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 6 RMS İstasyonu mevcut olup şu değerler alınabilecektir;
- Fark basıncı
- Gaz sıcaklığı
- Gazın debisi ve hacmi
- Gazın kalorifik değeri4.1.2. Kokulandırma Ünitesi
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Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere toplam 2 kokulandırma ünitesi mevcut olup şu değerler
alınabilecektir;
- Cihazda ihbar var
- Kokulandırma ünitesi devrede
4.1.3. Bölge Regülatörleri
Toplam 483 adet B.Regülatöründen aşağıdaki değerler alınabilecektir;
- Giriş basıncı
- Çıkış basıncı
- Gazın sıcaklığı veya ortam sıcaklığı
- Gazın debisi ve hacmi
- Gaz kaçağı bilgisi
- Filtre kirliliği bilgisi
- 1. ve 2. hattın pozisyonu
- İstasyon ve RTU kabin kapaklarının pozisyonu
- Katodik koruma ölçüm bilgisi
4.1.4. Müşteri Regülatörleri
Toplam 265 adet Müşteri Regülatöründen aşağıdaki değerler alınabilecektir;
- Giriş basıncı
- Çıkış basıncı
- Gazın sıcaklığı
- Gazın debisi ve hacmi
- Gaz kaçağı bilgisi
- Ve 2. Hattın pozisyonu
- By-Pass hattının durumu
- RTU kabin kapağının pozisyonu
4.1.5. Katodik Koruma Sistemi
Toplam 10 noktadan aşağıdaki değerler alınabilecektir;
- Boru-zemin potansiyeli
- Devre potansiyeli
- Devre akımı
- TR ünitesi devrede
- TR ünitesi arızalı
- Enerji kesintisi bilgisi
- Aşırı akım arızası
- Referans elektrot arızası
- Anot-katot bağlantısı kopuk
4.1.6. Vana Odaları
Anadolu ve Avrupa yakasında uzaktan kontrolü mümkün olan toplam 6 Actuatörlü vana mevcut olup,
aşağıdaki değerler alınabilecek, vana kapa komutu verilebilecektir.
- Vana açık-kapalı bilgisi
- Vana kontrol bilgisi ( kapa komutu )
- Gaz kaçağı bilgisi
- RTU kabin kapağının pozisyonu
4.2. Toplam Kontrol Noktası Sayısı
Bölge Regülatörü:
Müşteri Regülatörü:
RMS İstasyonu:

Genel
483
265
6

Kritik
170
49
6
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6
10
2
772

6
10
2
243

5. SONUÇ
İstanbul gibi büyük bir yerleşim merkezindeki doğal gaz şebekesinin SCADA sistemi ile denetlenmesi,
halkın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu güvenliğin artırılması, hava
kirliliğine alternatif olarak görülen doğal gazın daha çok kullanılmasına yardımcı olacaktır.
Bununla beraber, Ülkemizin doğalgaz alt yapısı, dağıtımı ve pazarı önümüzdeki yıllarda bu
günkünden kat-kat daha fazla imkan ve boyutlara erişecek olması, doğal gazın dağıtım ve
taşınmasında en önemli unsur olan emniyet ve kesintisizlik ilkesi de göz önünde bulundurulduğunda,
Scada sistemi, Ülkemizde çok daha yaygın bilinir ve uygulanır olacak, her geçen gün önemi artacaktır.
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DOĞAL GAZIN SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANIMI
Özay AKDEMİR
Ali GÜNGÖR

ÖZET
Sanayileşmenin artması ve konfor bilincinin artmasıyla milenyum yakıtı olarak adlandırılan doğal gaza
olan ilgide giderek artmaktadır. İklimlendirmede veya soğutma uygulamalarında, soğutma etkisi, daha
yaygın olarak elektrik enerjili, buhar sıkıştırmalı soğutma teknolojileriyle sağlanmaktadır. Elektrikli ve
doğal gazlı ticari soğutma sistemlerinin arasındaki rekabetin artışı ile birlikte son on yılda doğal gazlı
soğutma sistemlerinde önemli teknik gelişmeler kaydedilmiştir. Geliştirilmiş performans ve
güvenilirlilikle doğal gazın soğutmada kullanılması uygun maliyetli ve akıllı alternatif haline gelmesini
sağlamıştır. Yaz aylarında elektriğe olan aşırı yüklenmelerden dolayı ülkemizde kesintiler yaşanmakta
ve cihazların çalışmalarında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Doğal gazın soğutmada kullanılması
enerjinin mevsimsel dengelenmesinde önemli rol oynayacaktır.
Absorpsiyonlu soğutma sistemleri, ısı etkisini kullanarak, soğutma etkisi oluşturan çalışma prensibiyle,
günümüzde özellikle atık enerjilerin olduğu endüstrilerde, kojenerasyon tesislerinde, uygun sıcaklıklara
sahip yenilenebilir enerjilerin kullanımıyla tasarlanabilmektedir. Kullanımları da giderek artmaktadır.
Özellikle doğal gaz veya LPG ile çalışan modelleri de değişik kapasite ve modellerde geliştirilerek
ticari olarak üretimleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada doğal gazlı sistemlerle kullanılan soğutma
sistemleri, bileşenleri ve çalışma prensipleri verilmiştir.

1. GİRİŞ
Doğal gaz yerkabuğunun altında milyonlarca yıl önce organik madde olarak oluşan bir gazdır. Yer
kabuğunun altındaki yüksek basınç yer kabuğunun ısısıyla birleşerek organik maddeleri kömür, petrol
ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara dönüştürmüştür. Kömür katı, petrol sıvı ve doğal gaz hava gibi gaz
halinde bulunmaktadır. Doğal gaz kayalar arasındaki katmanlar arasında sıkışık halde bulunur ve
hidrojen ve karbondan oluşan organik bir bileşiktir. Metan doğal gazın temel bileşenidir %90
mertebesinde bulunur. Etan, propan ve bütan gibi diğer hidrokarbonlarda dağal gaz içinde çok küçük
oranlarda bulunabilir [1].
1960’lı yıllardaki doğal gaz teminideki belirsizliklerden dolayı fiyatlar artmış ve doğal gazlı
absorpsiyonlu soğutucuların satışı aniden düşmüştür ve bu düşme 1980’li yılların başına kadar
sürmüştür. Soğutma cihazları üreten firmalar pazara hakim olan elektrikli teknolojileri geliştirmeye
yönelmişler. Buna rağmen 1960’li yıllardan itibaren Japon iklimlendirme firmaları absorpsiyon
teknolojilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara devam etmişlerdir. 1980’li yıllarda fiyatların düşmesine
rağmen doğal gaz sektörlerindeki yeni düzenlemelerle doğal gaz temini artmış ve soğutma
teknolojisindeki kullanımına yönelik araştırmalara hız verilmiştir [2].
Absorpsiyonlu soğutma çevrimleriyle 10 C dan –60 C sıcaklığına kadar buharlaştırıcı (evaporatör)
sıcaklıklarında soğutma gerçekleştirmek, değişik çevrimler ve soğutucu akışkan çiftleri kullanımıyla
olanaklıdır.
o

o
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Absorpsiyonlu soğutma cihazı, ısı tahrikli çalışmaktadır ve insan konforu ve proses kontrolu için soğuk
etkisini oluşturabilmektedir. Absorpsiyonlu soğutma cihazının tahrik edilmesinde kullanılacak ısı
kaynağı aşağıdakilerden birisi olabilir [3]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direkt doğal gaz, LPG veya yakıt yağı (fuel-oil) yanmalı sistem,
İndirekt buhar kazanlarından üretilen su buharı,
Buhar türbini eksozu,
Atık proses (işlem) buharı,
o
Jeotermal kaynaklardan üretilen buhar veya yüksek sıcaklıkta (T>80 C) su,
Güneş enerjisiyle sağlanan yüksek sıcaklıkta su veya buhar,
Kojenerasyon ısı geri kazanımlı buhar veya sıcak (kızgın) su,
Gaz türbini eksozu (sıcak gazlar),
Sıcak proses akışkanları,
Proses akımlarından veya baca gazlarından ısı geri kazanımı.

Absorpsiyonlu soğutma makinalarının bir başka üstünlüğü ise çalışması için ısı enerjisini yoğun
kullandığı için, büyük döner mekanik makinalara (değişik kompresörlere) gereksinim duymamasıdır.
Sistemde yalnızca küçük güçlü pompalar kullanılması söz konusudur.
Absorpsiyonlu soğutma makinaları çevrimleri olarak soğutma etkinliği katsayılarını (COP SM ) artırmaya
yönelik çok farklı çevrimler geliştirilmiştir [4,5]. Burada yalnızca doğal gaz sistemlerinde
kullanılabilecek tek etkili ve iki etkili absorpsiyonlu çevrimler, çalışma prensipleri ve kompakt
düzenlenişleri verilecektir.

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZ
Doğal gazın dünyadaki tüketimi 2000 yılında yaklaşık 2,5 trilyon m ’dür ve 2020 yılına kadar artış
3
göstererek 4,72 trilyon m ’e ulaşması öngörülmektedir. Doğal gaz rezervlerinin çoğu eski SSCB ve
Orta Doğu’da yer almaktadır. Dünyada talep Ortadoğu ve Afrika dışında hızla artış göstermektedir.
Şekil 1’de dünyada doğal gazın enerjideki yeri gösterilmektedir [6].
3

Doğal gazın Türkiye’deki tüketimi 2000 yılında yaklaşık 14,15 milyar m ’dür ve 2020 yılında 82 milyar
3
m ’e ulaşması beklenmektedir. Şekil 2’de Türkiye’deki doğal gazın enerjideki yeri verilmektedir [7].
3

3. DOĞAL GAZLI SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ
Doğal gazlı soğutma teknolojileri uzun zamanlardır bilinmektedir; fakat yüksek ilk yatırım
maliyetlerinden dolayı yaygınlaşamamıştır. Günümüzde ise doğal gaz fiyatlarında yapılan
düzenlemelerle ve sistemlerde yapılan performans geliştirmeleriyle elektrikli konvansiyonel soğutma
sistemlerine alternatif olmaktadır [2].
Günümüzde üç tip doğal gazlı soğutma sistemini pazarda bulmak mümkündür [4].
•
•
•

Absorpsiyonlu soğutma sistemleri
Gaz motorlu soğutma sistemleri
Kurutuculu soğutma sistemleri
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AVRUPA

JAPONYA

KÖMÜR
19%

KÖMÜR
18%

PETROL
42%

PETROL
51%

NÜKLEER
16%

NÜKLEER
14%

DOĞAL GAZ
13%

HYDRO
3%

DOĞAL GAZ
22%

HYDRO
2%

AMERİKA
KÖMÜR
25%

PETROL
40%

NÜKLEER
9%
DOĞAL GAZ
25%

HYDRO
1%

Şekil 1. Dünyada doğal gazın enerjideki yeri [6,7].

KÖMÜR
28%

DİĞER
10%

PETROL
43%

DOĞAL GAZ
15%

HYDRO
4%

Şekil 2. Türkiye’de doğal gazın enerjideki yeri [6,7].
3.1. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri
Absorpsiyonlu soğutma sistemi Fransız Ferdinand Carre tarafından icat edilmiş ve 1860 yılında patenti
Amerika’da kendisi tarafından alınmıştır. İngiltere’de Pontifex ve Wood firmaları tarafından 1887
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yılında absorpsiyonlu soğutma makinası imal edilerek bu sahadaki gelişmeler hız kazanmıştır. 1950’li
yıllardan sonra elektriğin ucuza gelmesi ve değişik boyut ve kapasitedeki kompresörlerin kullanıma
geçmesiyle buhar sıkıştırmalı mekanik sistemler öncelik kazanmıştır. Günümüzde geliştirilmiş
performans ve güvenilirlilikle doğal gazın absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılması uygun
maliyetiyle alternatif haline gelmesini sağlamıştır [8].
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine benzer olarak absorpsiyonlu soğutmada da alçak ve yüksek
basınç kademeleriyle soğutma tesiri sağlanmaktadır. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde akışkan
çifti olarak absorbent ve soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Soğutma sistemlerinde kullanılan en
uygun ve en çok kullanılan akışkan çifti NH 3 –H 2 O ve H 2 O-LiBr’dir. Sıkıştırma işlemi buhar sıkıştırmalı
mekanik sistemlerde kompresörle yapılmasına rağmen, absorpsiyonlu sistemlerde bu işlem absorber
ve generatörden oluşan sistemlerle yapılır. Generatör için gereken ısı direkt brülörle sağlanacabileceği
gibi indirekt olarak diğer proseslerden elde edilen buhar, sıcak su veya atık ısıyla sağlanabilir.
Absorpsiyonlu soğutma sistemleri genelde düşük atık ısıları kullanan tek etkili absorpsiyonlu
soğutucular ve direkt ısıyı veya kızgın buharı kullanan iki etkili absorpsiyonlu soğutucular olarak iki
şekilde uygulanmaktadır. Şekil 3’de soğutucu akışkan buharının tek adımda üretildiği tek etkili sistem
görülmektedir. Şekil 4’de daha fazla ısı kazanıp kullanmak için iki generatörün kullanıldığı iki etkili
absorpsiyonlu soğutma çevriminin şeması gösterilmektedir. Bu çevrimlerde tek etkili ünitelerden elde
edilen soğutucu akışkan buharında %30-40 daha fazlası absorbentten ayrılmakta ve verimleri daha
yüksek olmaktadır. Bu sistemlerde solüsyon ısı değiştiricisi kullanılarak ısı geri kazanımında artış
sağlanabilmektedir [9].
Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde ısı kaynağının sıcaklığı belirleyici kriterdir. Tek etkili sistemlerde
90°C ve iki etkli sistemlerde 150°C sıcaklığındaki ısı kaynakları yeterli olmaktadır. Sıcaklığın düşmesi
sistem verimini düşürmektedir. Ticari olarak piyasada 3-1660 ton soğutma kapasitesine sahip
absorpsiyonlu soğutma ünitelerini bulmak mümkündür.

Soğutucu
akışkan

YOĞUŞTURUCU
Soğutma
kulesine gidiş

GENERATÖR

Isı Girdisi

Fakir
karışım

ISI
DEĞİŞTİRİCİ

Zengin
karışım

KISMA VANASI

KARIŞIM
POMPASI

Soğutma
kulesinden
geliş

ABSORBER

BUHARLAŞTIRICI

Şekil 3. Tek etkili absorpsiyonlu soğutucunun sistem şeması.

Soğutulan su
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DEĞİŞTİRİCİ
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Soğutma
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ABSORBER

BUHARLAŞTIRICI

Şekil 4. Çift etkili absorpsiyonlu soğutucunun sistem şeması.
Şekil 5’de şematik olarak ticari olarak mevcut, iki etkili direkt ateşlemeli ters paralel akışlı su soğutucu
gösterilmiştir. Bu üniteler yaklaşık 80°C sıcaklıkta suyu ısı değiştiriciler aracılığıyla üretirken sürekli
olarakta soğuk su sağlamaktadır. Birleşik yük maksimum yakıcıdaki girdiyle sınırlıdır.

Şekil 5. İki etkili direkt ateşlemeli sıvı soğutucunun sistem şeması [10].
Bu makinalarda tipik olarak doğal gaz veya fuel-oil kullanılmaktadır. Soğutma etki katsayıları 0,92 ile 1
arasında değişmektedir. Bu makinalar uluslar arası ticari pazarda 70-5300 kW soğutma
kapasitelerinde imalatı gerçekleştirilmektedir. Bu makinalara ait tipik özellikler Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1. İki etkili direkt ateşlemeli H 2 O-LiBr çalışma akışkanlı absorpsiyonlu sıvı soğutucunun tipik
özellikleri [10,11].
VERİMLİLİK ÖZELLİKLERİ
Yakıt gereksinimi (Her kW soğutma için üst ısıl 1-1,1 kW
değer)
Soğutma etki katsayısı
0,92-1
Soğutma suyu giriş sıcaklığı
30°C
Soğutma suyu debisi (Her kW soğutma için)
79-81 mL/s
Soğutulmuş su sıcaklığı (Her kW soğutma için)
7°C
Soğutulmuş su debisi (Her kW soğutma için)
43 mL/s
Elektriksel güç gereksinimi (Her kW soğutma 3-11°C
için)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Nominal kapasiteler
350-5300 kW
Uzunluk
3-10,4 m ve bazı makinalarda en az 1,5 m.
Genişlik
1,5-6,5 m ve bazı makinalarda en az 1,2 m.
Yükseklik
2,1-3,7 m
Çalışır durumda kütlesi
5-80 ton, bazı makinalarda en az 1,5 ton.
3.2. Gaz Motorlu Soğutma Sistemleri
Doğal gaz kullanarak çalışan gaz motorlu soğutucular 1960 yıllarından itibaren üretilmektedir. 1970
yıllardaki gaz teminideki sıkıntılardan dolayı elektrikli soğutma sistemleri pazara hakim olmuştur.
Günümüzde daha az bakım gerektiren ve HCFC veya çevre dostu yeni soğutucuları kullananabilen
gaz motorlu soğutucular tekrar varlığını göstermektedir.
Gaz motorlu soğutucular Şekil 6’da gösterildiği gibi elektrikli buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine
benzemekte; fakat burada sıkıştırma işlemi için gereken enerji doğal gaz motorundan sağlanmaktadır.
Bu sistemlerde eksoz gazıyla atılan ısılar su ısıtma veya absorpsiyonlu soğutucularda kulanılarak geri
kazanılabilir. Bu sistemlerin verimleri kullanılan gaz motorunun ve soğutma sisteminin verimleriyle
ilişkilidir. Gaz motorlarının verimleri 0,27 ve 0,33 arasında, sistemin komple soğutma etki katsayısı
1,22 ve 2,15 arasında değişim göstermektedir. Bu sistemlerin verimleri absorpsiyonlu sistemlere
kıyasla büyüktür; fakat bakım gereksinimleri çok daha fazla olmaktadır [1,12].
Soğutma
kulesinden
geliş

YOĞUŞTURUCU

Soğutma
kulesine
gidiş
EKSOZ
DOĞAL
GAZ

KISMA
VANASI

KOMPRESÖR

BUHARLAŞTIRICI

Soğutulan su

Şekil 6. Gaz motorlu soğutucunun sistem şeması [1].

GAZ
MOTORU
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3.3. Kurutuculu Soğutma Sistemleri
Nemli havanın iklimlendirilmesinde önce hava istenilen nem değerine kadar soğutulmakta ve sonra
hava istenilen konfor sıcaklığına ısıtılmaktadır. Kurutuculu sistemlerde ise havanın nemini bağımsız ve
direkt olarak kontrol eden kurutucu maddeler kullanılmaktadır. Hava önce kurutucu maddeyle temas
ettirilerek nemi alınmakta ve soğutma ünitesinden geçirilerek hava istenen konfor koşullarına
getirilmektedir. Kurutucu maddenin sürekli olarak nem alma işlevini yerine getirebilmesi için
bünyesindeki nemi atması gerekmektedir. Bu işlem kurutucu maddenin doğal gazdan elde edilen
sıcak gazlarla temas ettirilmesiyle sağlanmaktadır.
Şekil 7’de kurutuculu soğutmanın üç değişik uygulaması gösterilmektedir. İlk uygulamada sıcak nemli
hava kurutucudan geçirilerek nemi alınmakta ve reküperatör veya soğutma ünitesiyle gerekli sıcaklığa
soğutulmaktadır. İkinci uygulamada kurutucudan çıkan havanın istenen sıcaklığa soğutulması direkt
buharlaşmalı soğutmayla yapılmaktadır. Son uygulamada havanın istenen koşullara getirilmesi
indirekt olarak gerçekleştirilmektedir. Kurutuculu soğutma sistemlerinin verimleri incelendiğinde 0,7 ile
1,5 arasında olduğu görülmektedir [1,12].
Reküperatör veya
soğutma ünitesi
Kurutucu

Sıcak nemli
hava

Soğuk kuru
hava

Sıcak kuru
hava
Direkt buharlaşmalı
soğutucu

Sıcak nemli
hava

Soğuk
nemli
Sıcak nemli
hava

Soğuk
nemli

Sıcak kuru
hava

İndirekt buharlaşmalı
soğutucu

Sıcak kuru
hava

Sıcak hava
Soğuk kuru
hava

Şekil 7. Kurutuculu soğutucunun sistem şeması.

4. DOĞAL GAZLI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI
Doğal gazlı soğutma sistemleri diğer soğutma sistemleriyle karşılaştırıldığında asağıdaki avantajlar
çıkarılabilir [13].
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Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılan LiBr ve NH 3 soğutucu akışkan elektrikli
soğutmada kullanılan CFC’lara göre çevre dostudur.
Kullanım alanları geniştir.
İşletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
Cihazlar uzun ömürlü ve güvenilirdir.
Emisyonlar düşüktür.
Klima santralleri için gereken kablolama maliyetleri azalmaktadır.
Hem ısıtma hem de soğutmada kullanılabilmektedir.
Kojenerasyon ünitelerine entegre edilebilmektedir.
İhtiyaç değişikliklerini karşılabilmektedir.
Elektrik enerjinin mevsimsel dengelenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Gaz kesintisiz olarak sağlanabilmekte ve fiyatları teşvik amacıyla düşük olmaktadır.

SONUÇ
Enerji ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte yerli kaynakların ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması
nedeniyle, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede olumlu çevresel etkileri ve
sürekliliği dikkate alındığında doğal gaz kendini ön plana çıkarmaktadır. Yaz aylarında elektriğe olan
aşırı talepten dolayı sıkıntılar doğmaktadır. Doğal gazın soğutmada kullanılması bu dengelemede
önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada doğal gazın soğutma sistemlerindeki uygulama şekilleri ve
performans değerleri verilerek bu konudaki gelişmeler anlatılmaya çalışılmıştır. Özellikle bu
teknolojilerin Ülkemizde de başarılı uygulamalar ile sistemlerin ve teknolojinin tanınması sonucunda,
doğal gaz, atık enerji, jeotermal enerji gibi enerjileri yoğun kullanan sistemler olarak absorpsiyonlu
soğutma sistemleri yaygınlaşma şansını bulacaktır.
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SANAYİ TİPİ BUHAR KAZANLARINDA
ORTALAMA VERİMİN SAPTANMASI
Ahmet ŞİMŞİR

ÖZET
Bu çalışma ile sanayi tipi kazanlardaki ortalama verimin saptanmasının önemine dikkat çekilerek,
yardımcı grafikler oluşturulmuştur. Bu grafikler yardımıyla işletmeci firmaların Doğal Gaz kullanımına
geçerken yakıt ihtiyaçlarını daha hassas saptamaları ve yatırımlarını daha bilinçli yapmaları
hedeflenmiştir.

1. GİRİŞ
Sanayi kazanlarında baca gazı analiz cihazı ile saptanan verim değerleri kazanın anlık durumu
hakkında bilgi verirler. Ancak işletmeci için önemli olan kazanın ortalama verimidir. Çünkü yakıt
sarfiyatını, dolayısıyla ödenecek yakıt bedelini belirleyen, ortalama verim değeridir. Ortalama bir buhar
kazanının verimini saptamak için gerekli olan önemli değişkenler aşağıda verilmiştir;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yakıt sarfiyatı
Yakıtın cinsi
Kazan tasarım kapasitesi
Yumuşak su sarfiyatı
Kazan blöf miktarı
Kazan işletme süresi

[ kg/h ] veya [ Sm3/h ]
[ t/h ]
[ kg/h ]
[ kg/h ] veya oranı [ % ]
[ h/ay ]

Söz konusu bilgiler, haftalık, aylık, yıllık veya sezonluk olabilir. Elde edilecek sonuçlar da aynı şekilde
haftalık, aylık, yıllık veya sezonluk olacaktır.

2. SANAYİ TİPİ BUHAR KAZANLARINDA ORTALAMA VERİM
Sanayi tesislerindeki buhar kazanları 1 t/h ile 25 t/h kapasite arasındadırlar ve ortalama kapasite 8 t/h
dolayındadır. Bu yüzden incelemeye esas olarak 8 t/h kapasiteli , 10 bar g basınçlı bir buhar kazanı
seçilmiştir. İnceleme sonuçları ve grafikler 8 t/h kapasitenin dışındaki kazanlarda da yeterince hassas
sonuçlar sağlamaktadır.
Buhar kazanlarında kullanım kapasitesi, ortalama verimi çok etkileyen bir faktördür. Düşük kapasite
kullanımları ortalama verimlerin önemli ölçüde düşmesine sebep olurlar.
Grafik 1 Tasarım Verim Değerleri ve Uzun Vadeli Verim Değerlerini örnek olarak göstermektedir.
Tasarım değerleri 8 t/h kapasiteli 10 bar g basınçlı bir buhar kazanı için geçerlidir. Uzun vadeli
değerler ise tahmini büyüklükleri ihtiva etmektedir.
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Verim

Grafik 1

Grafik 2 ise uzun vadeli değerlerde görülen kayıpları ve bunların nasıl azaltılabileceğine ilişkin iki öneri
içermektedir. Baca gazı klapesi sadece bekleme kayıplarını azaltan bir faktördür. Oysa kazan çıkışına
entegre edilecek bir ekonomizer kayıpların büyük bir kısmını telafi edecek bir elemandır.
Uzun Vadeli Güç Miktarları
1600
1400

Eksik izolasyon Kayıpları
Kirlenme Kayıpları

1200

Aşırı Hava Kayıpları

[ kW ]

1000

Devreye Girme Kayıpları

800

Bekleme Kayıpları

600

Baca Kaybı

Radyasyon ve İletim Kayıpları
Net Üretim

400
200
0
Ortalama Kazan

Baca Gazı Klapesi ile
Ortalama

Ekonomizer ile
Ortalama

Grafik 2

Yakıt olarak Fuel-Oil 6 kullanan buhar kazanlarının ortalama verimi aşağıdaki grafik
yardımıyla tespit edilebilir.

( Grafik 3 )
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FUEL-OIL 6 YAKITLI KAZANLARDA ORTALAMA VERIM DEĞERLERİ
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Grafik 3

FUEL OIL YAKITLI BİR KAZANDA VERİM HESABI ÖRNEĞİ :
Kazan Kapasitesi
Aylık işletme saati

: 10 t/h
: 384 h

Aylık yakıt sarfiyatı
Aylık yumuşak su sarfiyatı

m yakıt =

144 000
= 375 kg/h
384

X – eksen değeri =>

m su =

1152
= 3 t/h
384

Eğri değeri

Bulunan bu değerlere göre => ortalama kazan verimi

=>

: 144 t
: 1152 t

375 kg/h
10t/h

= 37,5

3 t/h
x %100 = % 30
10 t/h

: % 45

Doğal Gaza dönüşümü yapılacak kazanlarda önce mevcut ortalama verim tespit edilmelidir. Ardından
da doğal gaz kullanılması halinde bu ortalama verimin ne kadar yükseltilebileceği tespit edilerek
dönüşüm parametreleri saptanmalıdır. Bu yapıldığı takdirde hem yatırım bedeli gerçek ihtiyaca uygun
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olarak saptanır hem de uzun vadeli verim yükseltilerek yakıt sarfiyatı ve dolayısıyla giderler minimize
edilir. ( Grafik 4 )
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Grafik 4

DOĞAL GAZ YAKITLI BİR KAZANDA VERİM HESABI ÖRNEĞİ :
Kazan Kapasitesi
Aylık işletme saati

: 10 t/h
: 384 h

Aylık yakıt sarfiyatı
Aylık yumuşak su sarfiyatı

m yakıt =

134 400
= 350 kg/h
384

X – eksen değeri =>

m su =

1152
= 3 t/h
384

Eğri değeri

=>

Bulunan bu değerlere göre => Ortalama kazan verimi
Ortalama ekonomizerli kazan verimi
Ortalama yakıt tasarrufu

: 134 400 t
: 1152 t

350 kg/h
10 t/h

= 35

3 t/h
x %100 = % 30
10 t/h
: % 56
: % 75
: %72 Sm³ / h
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SONUÇ
Anlık olarak ölçülen kazan verimi kazanın sadece o esnadaki durumu hakkında bilgi verir. Temiz ve
brülör ayarları yapılmış bir kazanda anlık verim değerleri genelde tatmin edici değerlerdir. Oysa anlık
saptanan verimi %92 olan bir kazanın uzun vadeli ortalama verimi pekala % 35 gibi bir seviyede
oluşabilir. Ödenen yakıt bedeli BU ORTALAMA VERİMLE üretilen enerjiye karşılık gelen yakıtın
bedelidir. Ortalama verimleri genellikle % 80 in üzerine çıkarma imkanı vardır. İşletmeciler, öncelikle
mevcut ortalama verimlerini saptamalı, tasarruf potansiyellerini ve uzun vadeli yatırım planlarını da
dikkate alarak doğal gaz ihtiyaçlarını ve doğal gaz yatırımlarını bu değerlere uygun olarak tespit
etmelidirler.
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EKMEK ÜRETİMİNDE KULLANILAN TAŞ FIRINLARIN,
DOĞAL GAZDA KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN
PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yunus KESGİN
Serkan KELEŞER
Ahmet YETİK

ÖZET
Doğal gaz temiz ve verimli yakılabilirlik açısından üstün niteliklere haiz bir yakıttır. Ancak bu
niteliklerden maksimum ölçüde faydalanabilmek, en son teknoloji ile donatılmış kazan/fırın ve brülör
sistemlerinin kullanım gereksinimi ile birlikte, hassas bir yanma ayarı ve doğru hava/yakıt oranlarının
sağlanmasına bağlıdır. Hali hazırda doğal gaz kullanan ve kullanacak olan taş fırınların bu çizgiye
çekilmesi bu çalışmanın amacıdır.

1. GİRİŞ
Dünyada doğal gazın oldukça büyük rezervlerde olması, fiyatlarının makul olması, çevreye olan
etkilerinin diğer fosil yakacaklara oranla çok iyi olması gibi temel sebeplerle uygulanan ulusal
programlar dünya ölçeğinde ve ülkemiz ölçeğinde doğal gaz tüketiminde yükselen bir trendi
desteklemektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu enerji krizinin aşılmasında doğal gaz, çok etkin ve
ekonomik bir enerji kaynağı konumuna gelmiştir.
İçindeki karbon (%C) miktarının diğer yakıtlara göre az olması nedeniyle doğal gaz mavi ve mat bir
alev ile yanar. Bu ise ocaklarda ışınım sebebiyle olan ısı transferini azaltır. Doğal gazın içindeki
hidrojen (H) miktarı da oldukça fazladır (yaklaşık %24). Yanma neticesinde ortaya çıkan yanma
ürünleri içindeki su buharı miktarı daha fazladır. Temiz bir yakıt olan doğal gaz yanmayan partiküller,
kükürt vs olmadığından çevresel etkileri oldukça iyidir. Bu nedenle doğal gaz yakma sistemlerinde ısı
geçişinin büyük oranlarda taşınım ile olduğu düşünülürse ısı transfer yüzeylerinde kirlenmeyle ısı
geçişini kötüleştiren şartlar oluşmaz ve sistemde stabilite sağlanır. Yanmayı tamamlamak için gereken
zaman 0,4-0,6 saniye mertebesinde olup kısadır. Bu nedenle ocak hacmi küçük yakma sistemleri
yapılabilir. Gerek ocak yükünün fazla olması, gerekse alevde is ve katı taneciklerin olmaması ışınım
ile ısı geçişinin az olmasına neden olur ve dolayısıyla ocak sıcaklığı yüksek olur.[1]
Bu çalışma da;
1. Taş fırınlarda hali hazırda, doğal gaz kullanımındaki mevcut durum ve bunun yapısal
değişikliklerle iyileştirilmesi,
2. Uygulanacak yalıtımla yapılacak enerji tasarrufu ve optimum çözüm bulunarak bunun geri
dönüş zamanının tespiti,
3. Taş fırında kullanılacak baca ve duman kanalı tasarımının yapılaması,
4. Kullanılacak brülör seçimi,
5. Emniyet açısından yapılması gereken otomasyonun tespiti ve işletme şartlarının iyileştirilmesi
incelenmiştir.
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2. MEVCUT DURUM VE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER
Taş fırınlarda; verim değerlerini yükseltmek, yanmayı iyileştirmek, emniyetli ve çevreye zarar
vermeyecek şekilde kullanımının nasıl olacağına dair teorik ve pratik bir çalışma yapılmıştır. Taş
fırınlarda yanma odası dikdörtgenler prizması şeklinde olup, yanmış gazların tahliyesi tam olarak
mümkün olamamaktadır. Özellikle yanma odası köşelerin de ölü bölgeler oluşmaktadır. Bildiğimiz
sıcak su kazanlarda, yanma odası silindirik olduğundan, yanmış gazların tahliyesi daha kolay
olmaktadır:[6] Bu durum da emniyeti sağlamaktadır. Bu tür fırınlarda, yanma hücresinin köşeleri
mümkün olduğu kadar yuvarlatılarak gaz birikmesi önlenmeli, ortamdan hava alışı engellenerek
sızdırmaz yapılmalıdır. Taş fırınlarda brülör ile yanma hücresi arasında fazla hava girişine müsaade
eden, kontrol dışı istenmeyen aralıklar bulunmakta, brülör dış etkilere ve bilinçsiz müdahalelere açık
olarak çalışmaktadır. Bu durum brülörün bir flanş yardımıyla yanma hücresine sabitlenerek ve
sızdırmaz hale getirilerek ortadan kaldırılabilir.Bu tür fırınlarda genelde iki göz bulunmaktadır. Bir
gözde yaklaşık olarak 220 ekmek pişirilmekte, bir ekmek için ideal olarak 33 kcal /18 dak lık enerji
harcanmaktadır. Fakat 77 kcal /18 dak hatta 110 kcal /18 dak enerji verilerek ekmek üretimi yapılan
yerler mevcuttur. İdeal olarak;
220 Adet x 33 kcal/18dak = 7260
1 göz için = 24200
2 göz için = 48400

kcal /18dak
kcal /h
kcal /h

220 Adet x110 kcal/18dak = 24200
1 göz için = 80666
2 göz için = 161333

220 Adet x 77 kcal/18dak = 16940
1 göz için = 56466
2 göz için = 112933

kcal /18dak
kcal /h
kcal /h

kcal /18dak
kcal /h
kcal /h

11.000 - 12.000 adet tuğla kullanarak taş fırın yapılmakta ve fırın duvar kalınlığı 60 cm den az imal
edilmemektedir. Tuğla boyutları 20x10x6 cm olup, fırın yapımında kullanılan harç; bir torba çimento ,
bir torba kireç ve 3 torba kumdan oluşmaktadır. Mukavemet acısından 50 cm veya 40 cm’ lik fırın
duvarları imal edilmemektedir.
20x10x6 cm

Şekil 1. Taş fırında kullanılan tuğlalar

Şekil 2.Taş fırında kullanılan tuğlaların sıralaması

Ocak kısmı Şekil 4. belirtildiği gibi 42x160x250 cm ebadında ateş tuğlasından yapılmaktadır. Yanma
hücresindeki ısıyı, ekmek pişirmek için tuğlalara ileten ve içersinde su dolaşan boruların yerleşim
düzeni ve mesafeleri Şekil 3. de gösterilmiştir. Boruların ocaktaki çıkış metrajları ve brülör alevinin bu
borulara olan mesafesi, boruların ömrü acısından büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bu boruların
maliyeti ciddi rakamları bulmaktadır.
13 cm

16 cm

42 cm
160 cm
250 cm

42cm

50 cm

56 cm

160 cm
Şekil 3. Yanma hücresi sıcak su borusu yerleşimi

Şekil 4. Taş fırın yanma hücresi (ocak) yapısı
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Duman kanalı kemer şeklinde yapılarak mukavemet artırılıyor ve uzun ömür sağlanıyor. Dikdörtgen
şeklindeki duman kanalında dayanımın azaldığı görülmüştür.

90 cm

75 cm

15 cm

5 cm

Şekil 5. Duman kanalı ağzı ve yapısı ( Yanma hücresindeki )

3. TAŞ FIRINLARDA ISI KAYIPLARI
Mevcut durumda kullanımda olan taş fırınların duvar kalınlığı L=0,6 metre olup, bu kalınlık için yapılan
0,03 – 0,05 – 0,08 – 0,1 – 0,12 – 0,15 metrelik yalıtım kalınlıklarına göre ısı kayıpları hesaplanmış ve
Şekil 6. da grafik olarak gösterilmiştir.

ISI KAYIPLARI
kca/h

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

YALITIMSIZ TOPLAM KAYIP 28768 kcal / h

13764

10213
7363
6208

0,03

0,05

0,08

0,1

5367

0,12

4460

0,15

YALITIM KALINLIĞI - metre -

Şekil 6. Taş fırın duvar kalınlığı L=0,6 metre olması halindeki ısı kayıpları
L =0,4 metre duvar kalınlığı için 0,03 – 0,05 – 0,08 – 0,1 – 0,12 – 0,15 metrelik yalıtım kalınlıklarına
göre ısı kayıpları hesaplanması ile ortaya çıkan grafik Şekil 7. de gösterilmiştir.
Sonuçlar karşılaştırıldığında; fırınların duvar kalınlıkları L=0,4 metreye düşürülerek toplamda
kullanılan tuğla sayısı yaklaşık 12000 adet tuğladan 8000 adete düşmekte ve ısı kayıpları da aynı
seviyede tutula bilinmektedir. Taş fırın duvar kalınlığının 0,6 metre alınmasında önemli bir sebep de,
yüksek sıcaklığa maruz kalan fırın duvarlarının çatlamasını önlemektir. Yalıtımsız halde fırın duvar
kalınlığı L=0,6 metre olduğun da, fırın duvarları yaklaşık 250 ˚C ‘lik sıcaklık farkına maruz kalmakta
buda fırın duvarlarında çatlamalara sebep olmaktadır. Isı yalıtımı yapılarak duvar kalınlığı L=0,4
metre alınabilir ve fırın duvarları da yaklaşık olarak 50 ˚C lik sıcaklık farkına maruz kalması sağlanır,
böylece çatlama problemi ortadan kaldırılmış olur. Yalıtım malzemesi λ izolasyon = 0,0344kcal/mh˚C
olan taş yünü kullanılması uygun olacaktır.
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ISI KAYIPLARI
kcal/h
18000
16000

15874

14000

YALITIMSIZ TOPLAM KAYIP 39 833 kcal / h

12000

11330

10000
8000

7927
6604

6000

5660
4661

4000
2000
0

0,03

0,05

0,08

0,1

0,12

0,15

YALITIM KALINLIĞI - metre -

Şekil 7. Taş fırın duvar kalınlığı L=0,4 metre olması halindeki ısı kayıpları

4. KULLANILACAK BRÜLÖR SEÇİMİ
Sıcak su kazanları için imal edilmiş brülörlerin, taş fırındaki çalışma ortamları dikkate alındığında,
brülörün alevi yanma hücresine uygun şekilde oluşturulmalı, bu mümkün değilse yanma hücresinin
dizaynı yeniden yapılmalıdır. Brülörün bulunduğu ortamın temiz hava ihtiyacı (alt havalandırma) ve
egzoz havasının (üst havalandırma) kesinlikle müdahale edilemeyecek şekilde yapılması ve
konumlandırılması gerekmektedir. Toplamda 50.000 kcal / h lik bir brülör yeterli olmasına rağmen üst
sınırı 150.000 kcal /h lik bir brülör kullanarak pişirme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Brülör, fırın içi
sıcaklığını (ekmek pişirme için gerekli) ayarlayan termostad ile birbirleriyle irtibatlı olarak
çalışmalıdır.[3]

5. BACA VE DUMAN KANALI TASARIMI
Baca ve duman kanalının boyutlandırılmasında TS 2165 (DIN 4705) kullanılmıştır. Hesaplamalarda
gerekli olan ana veriler şunlardır; yakacak cinsi, kazan ve brülör özellikleri, deniz seviyesinden
jeodezik yükseklik, baca gazı miktarı, baca gazının kazandan çıkış sıcaklığı, kazanın bulunduğu
hacime giden havanın , kazanın ve bağlantı parçalarının gerekli üfleme basınçları, bağlantı parçasının
konstrüksiyonu ve uzunluğu, baca malzemesi, konstrüksiyonu ve yüksekliği. [2]
Taş fırınlarda kullanılacak bacaların, paslanmaz çelikten çift cidarlı ve izolasyonlu yapılmalı, baca gazı
emisyon ölçümleri için de φ15 mm delik bacaya uygun bir yerde açılmalıdır. Deliğe, sökülüp takılabilir
vida-somun sistemi kaynatılmalıdır. Baca gazı analiz cihazlarıyla O 2 ve CO 2 yüzdelerini, CO, SO x ,
NO x miktarlarını, ortam ve baca gazı sıcaklıklarını, hava fazlalık katsayısını, verimi, baca kayıplarını,
islilik miktarını, basınç değerlerini v.s kolayca elde etmek mümkün olmaktadır. Yapılan baca gazı
analizi neticesinde elde edilen emisyon değerleriyle yanma verimin hesaplanmıştır. [1]
q A = ( T A – T L ) . ( A 1 / CO 2 + B )

%

q A = ( T A – T L ) . [ A 2 / ( 21 - O 2 ) + B ]

%
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η F = 1 – ( q A / 100 )
qA
TA
TL
A1
A2
B
ηF
Faktör
A1
A2
B

Baca gazı kaybı,
%
Baca gazı sıcaklığı,
ºC
Yakma havası sıcaklığı,
ºC
CO 2 bağlı olarak yanma verimi ile ilgili faktör.
O 2 bağlı olarak yanma verimi ile ilgili faktör
Siegert düzeltme faktörü
Yanma tekniği verimi
Doğalgaz Motorin
0,37
0,5
0,66
0,5
0,009
0,007

CO 2 = %2

LPG Hava gazı
0,42
0,35
0,42
0,35
0,008
0,011

O 2 = %16,2

T A = 251,7 º C

T L = 31,4 º C

q A =( 251,7 - 31,4 ) . ( 0,37 / 2,7 + 0,009 ) = 32
q A =( 251,7 - 31,4 ) . [ 0,66 / ( 21 - 16,2) + 0,009 ] = 31
η F = 1 – 32 / 100 = 0,68

% 68

η F = 1 – 31 / 100 = 0,69

% 69

Hesaplamalar da kullanılan emisyon değerleri, bizzat taş fırınlarda alınan emisyon değerlerinin
ortalamasıdır. Verim değerlerinden de görülebileceği gibi baca kayıpları %30 lara varmaktadır. Tadilat
öncesi ve sonrası yapılan baca gazı analizi sonucu tablo halinde aşağıda verilmiştir. [4]
Tablo 1. Taş fırınlardan tadilat öncesi ve sonrası alınan baca gazı ölçüm değerleri

DOĞALGAZ

TADİLAT
ÖNCESİ

BACAGAZI
DEĞERLERİ

YAKIT

TADİLAT
SONRASI
3,9

O2

%

16,2

CO 2

%

2

9,6

31,3

7,5

68,7

92,5

5,54

1,19

Yanma Kaybı
%
Yanma Verimi
%
Hava Fazlalığı

Taş fırın da kullanılan duman kanalının bacaya bağlantısı, duman kanalı ile bacanın birleştiği yerde
kesit daralmasına ve baca alt ağzının kapanmasına müsaade etmeyecek şekilde yapılmalıdır. Baca
dan olan kayıplar %30 lara varmaktadır. Bunu engellemek için yanma hücresini, duman kanallarını ve
bacalar sızdırmaz hale getirilmelidir. Böylece duman gazındaki oksijen oranı %16 - %17 den %3 %5 lere düşürülebilir. Bu gereksiz havanın ısıtılarak bacadan atılmasını engeller. Ayrıca baca ve
duman kanalları izolasyonu ile de kayıplar en alt düzeye indirilir.
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SONUÇ
1. Şimdiye kadar; kontrol yapılan taş fırınlarda brülör ile yanma hücresi arasında fazla hava
girişine müsaade eden, kontrol dışı istenmeyen aralıklar bulunmakta, brülör dış etkilere ve
bilinçsiz müdahalelere açık olarak çalışmaktaydı. Bu durum brülörün bir flanş yardımıyla
yanma hücresine sabitlenerek ve sızdırmaz hale getirilerek ortadan kaldırılmıştır.
2. Sıcak su kazanları için imal edilmiş brülörlerin, taş fırındaki çalışma ortamları dikkate
alındığında, brülörün alevi yanma hücresine uygun şekilde oluşturulmalı, bu mümkün değilse
yanma hücresinin dizaynı yeniden yapılmalıdır. Brülörün bulunduğu ortamın temiz hava
ihtiyacı (alt havalandırma) ve egzoz havasının (üst havalandırma) kesinlikle müdahale
edilemeyecek şekilde yapılmalı ve konumlandırılmalıdır. [5]
3. Taş fırının duman kanalı dizaynında; yeni yapılacak taş fırınlarda duman kanalı en fazla beş
metre olmalı, daha uzun olması halinde, TS 2165’e (DIN 4705) göre baca çekişinin emniyetli
olduğu hesaplanarak gösterilmelidir. Yatay duman kanalının bacaya bağlantısı, duman kanalı
ile bacanın birleştiği yerde kesit daralmasına ve baca alt ağzının kapanmasına müsaade
etmeyecek şekilde yapılmalıdır. Yatay duman kanalı temizleme kapakları kapatılarak,
ortamdan hava girişleri engellenmelidir.
4. Taş fırınlarda kullanılacak baca; paslanmaz çelikten çift cidarlı ve izolasyonlu, etkili yüksekliği
en az 12 metre, hesabında TS 2165’e (DIN 4705) kullanılmalı, φ15 mm delik bacaya uygun bir
yerde açılmalıdır. Baca gazı emisyon ölçümleri bu delikten yapılmalıdır. Deliğe, sökülüp
takılabilir vida somun sistemi kaynatılmalı. Baca gazı analiz raporu istenmelidir. Bu rapor
değerleri ilgili birim tarafından değerlendirilmelidir. (Doğal gaz kullanan kazanlardaki kriterlere
göre.)
5. Taş fırınların tüm yüzeylerine uygulanacak ısı yalıtımı ile min. % 25 yakıt tasarrufu
sağlanacaktır. Bu sebepten dolayı aşağıda belirtilen izolasyon yapılması zorunlu kılınmalıdır.
= 0,0344 kcal /mh˚C ,
λ izolasyon
L izo-kalınlığı = 10 cm (min.)
Taş yünü, 650˚C ‘ ye kadar sıcaklıktan etkilenmez.
6. Taş fırınların yanma odası dikdörtgenler prizması şeklinde olduğu için yanmış gazların
tahliyesi tam olarak mümkün olmamaktadır. Özellikle yanma odası köşelerin ölü bölgeler
oluşturduğu tespit edilmiştir. Kazanlardaki yanma odası silindirik olduğundan yanmış gazların
tahliyesi bu sebeple daha kolay olmaktadır: Bu da emniyeti sağlamaktadır. Yanma hücresi;
köşeleri mümkün olduğu kadar yuvarlatılarak gaz birikmesi önlenmeli, ortamdan hava alması
engellenerek sızdırmaz yapılmalıdır.
7. Brülör, fırın içi sıcaklığı (ekmek pişirme için gerekli) ayarlayan termostad birbirleriyle irtibatlı
olarak çalışmalıdır.
Sonuç olarak, doğal gaz kullanan ve kullanacak olan taş fırınların yanma verimini iyileştirerek;
ekonomik tasarruf sağlamak, çevreyi kirleten maddelerin sınır değerler altında tutmak, sistemin güven
içerisinde çalıştırılmasını sağlamak, sistemde olabilecek sorunun kaynağını tespit etmek gibi temel
faydalar elde etmek mümkün olacaktır.

KAYNAKLAR
[1] KELEŞER, S., YETİK, A., ‘’Doğal Gaz Tesisatlarında Baca Uygulaması’’, İGDAŞ Yayın No:8,
2000
[2] TS 2165 ‘’ Duman Bacalarının Projelendirilmesi ve Düzenlenmesi Kuralları ‘’ , 1976
[3] İGDAŞ ‘’ Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaz Dönüşüm Teknik Şartnamesi ’’
Yayın No:8, 2002

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

201

[4] HANBY, V.I., “ Combustion and Pollution Control in Heating Systems ”, Department of Civil
Engineering, University of Technology, Loughborough, U.K., 1994.
[5] VİESSMANN, Doğalgaz Eğitim Notları, Frankfurt, Almanya, 2001
[6] GAZ DE FRANCE, Doğalgaz Eğitim Notları, Paris, Fransa, 1999

ÖZGEÇMİŞ
Yunus KESGİN
1970 yılında İstanbul da doğdu. 1987 yılında Anadolu Teknik Lisesi Elektronik bölümünden mezun
olarak aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne başladı.
1991 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. 2002 de aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Isı Proses Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1992 de Arap Petrol
Körfez Şirketinde Libya da şantiye sorumlusu, 1993 de İhlas Motor A.Ş de Kalite Kontrol Şefi
görevlerinde çalıştı. 1994 Ağustosunda İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş de Mühendis olarak başladığı görevi
halen İstanbul Bölge Müdürü olarak sürdürmektedir. Enerji ve Doğal gaz sektöründe yurt içi ve yurt
dışında bir çok eğitim ve seminerlere katıldı. İGDAŞ Kriz merkezi üyesi olan Kesgin Deprem ve doğal
gaz hatları ile ilgili proje çalışmasında yer almaktadır.
Serkan KELEŞER
1972 yılı Malatya doğumludur. 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine
Mühendisliğini bitirmiştir. Aynı üniversiteden 2000 yılında Yüksek Mühendis ünvanı almıştır. Halen
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora
çalışmasına devam etmektedir.1996 yılında çalışma hayatına İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi
İGDAŞ’ da başlamıştır. Aynı kurumda UZMAN olarak çalışmalarına devam etmekte olup, bir çok yurt
içi ve yurt dışı makaleler yazmıştır. Yanma, Yakıcılar, Sanayilerin ve konutların doğal gaza
dönüşümleri, Doğal gaz hat dizaynları ve Doğal gazda kullanılan yeni teknolojiler konularında
çalışmaktadır.
Ahmet YETİK
1969 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sungurlu’da tamamladı.
Gaziantep üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Mart 1996 tarihinde mezun
oldu. 2001‘de İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Makine Teorisi
ve Kontrol Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Haziran 1996’da İstanbul Gaz Dağıtım
A.Ş çalışma hayatına atıldı. Bir çok yurt içi yurt dışı doğal gaz temel bilgileri ve doğal gaz işletmeciliği
eğitimleri ve yönetici geliştirme seminerlerine katıldı. Halen çalışmakta olduğu İstanbul Gaz Dağıtım
A.Ş ‘de teknik şef olarak görev yapmaktadır.

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ BİLDİRİLERİ

A ve B Tipi İstasyon
Teknik Özellikleri ve Çalışma Prensibleri

Aytün KUĞU

FİO GAZ

İZMİR
ARALIK - 2002

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

233

A VE B TİPİ İSTASYON TEKNİK ÖZELLİKLERİ
VE ÇALIŞMA PRENSİBLERİ
Aytün KUĞU

ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’de kullanılan A ve B tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu oluşturan
ekipmanlar ve ekipmanların çalışma prensibi genel olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu
istasyonların tasarımı ile bilgiler verilmiştir

1. GİRİŞ
Yakın gelecekte Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaya başlanacak olan doğalgaz, 75 - 35 barg
basınçta şehirler, organize sanayi bölgeleri, otoprodüktör (doğalgazdan elektrik üretimi ) grupları ve
büyük sanayi kuruluşlarına çelik borularla getirilir. Doğalgazın bu basınç altında direk kullanılması söz
konusu olmayıp genellikle 19-12 barg basınca veya direk olarak kullanım basıncına düşürülmesi ve
ölçülmesi gereklidir. Bu amaçla A tipi istasyonlar kurulur.
Şehir veya organize sanayi bölgelerinde doğalgaz genel olarak 19 -12 barg basınçta bölgesel olarak
çelik boru şebekesi ile dağıtımı yapılır. Büyük kapasitesi olan sanayi ve ticari kuruluşlar doğalgazı bu
şebekeden kullanabilmek için gaz basıncını 4 -1 barg düşüren ve kullanılan gaz miktarını ölçen B tipi
istasyonları kuruluşların sahasına tesis etmeleri gerekmektedir.

2. A VE B TİPİ İSTASYONLARDA KULLANILAN ANA EKİPMANLAR
2.1. İzolasyon Kaplini
Katotik korumanın bir parçası olan izolasyon kaplini, borulama hattını ayrı bölgelere ayırarak elektrik
akımını kontrol altına almaktadır.Kaplin, istasyonla ile boru hattı arasında izolasyon görevini görmekte
ve böylece istasyonun elektriksel yalıtımı sağlanmaktadır.İzolasyon kaplini, istasyonun giriş ve çıkış
kısmına konmalı ve basınç sınıfı istasyonun basınç sınıfı ile aynı olmalıdır.
2.2. Vanalar
İstasyon üzerindeki vanalar küresel tiptir. Vanalar aşağıda özelliklerde olmalıdır
• Tam geçişli,
• API 6 D standardında,
• Flanşlı,RFxRF

•

Dn2” üzeri Trunnion, Dn2” ve altı Floating tip
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Şekil 1. İzolasyon Kaplini [1]

Şekil 2. Küresel Vana [2]

2.3. Filtre Hattı
Filtre,hattan gelen gazı temizler ve regülatör ve sayaç gibi ana ekipmanları gaz içinde bulunabilecek
yabancı partikülden korur.
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Şekil 3 de gösterilen kartuşlu filtre olup 5 micron ve daha büyük yabancı cisimleri % 98 verimle süzer.
Filtre üzerinde filtre giriş çıkışı arasındaki basınç farkını gösteren fark basınç göstergesi ve bu fark
basıncın belli değere ulaştığında sinyal veren kuru tip kontak bulunur.
Filtre gövdesi içinde toplanan yabancı partikülleri boşaltmak için filtre gövdesinin altında boşaltma
vanası bulunur.
Filtre kartuşunu değiştirmek için filtre üzerinde A tipi istasyonlar için kolay açılabilir (quick closure) B
tipi istasyonlarda ise kör flanşlı tip kapak bulunur.

Şekil 3. Kartujlu Tip Filtre [2]
Gaz giriş kısmından geçerek daha geniş olan filtre gövdesine girer, bu geçiş sırasında gaz içindeki
yabancı büyük ve sıvı partiküller, hız düştüğünden dolayı aşağıya çöker ve altta toplanır. Bu kısım
boşaltma vanası ile filtre gövdesinden dışarıya atılır.
Gaz daha sonra filtre kartuşundan dışarıdan içeriye doğru süzülerek daha küçük partikülleri kartuş
üzerinde bırakır ve temizlenmiş gaz filtre çıkışına doğru ilerler.
A tipi istasyon kullanılan filtre istasyon giriş basıncı sınıfında olup genellikle ANSI600 basınç
sınıfındadır.B tipi istasyonlarda ise ANSI150 basınç sınıfındadır.Filtre ASME sec VIII. Div1 basınçlı
kaplar standardına göre imal edilir ve imalatçının ASME onayının olması gereklidir.
Filtre hattı % 100 yedekli olarak imal edilip her filtre hattı bir adet giriş küresel vana,bir adet adet filtre
ve bir adet çıkış küresel vanasından oluşmaktadır.
2.4. Ölçüm Hattı
İstasyondan geçen gaz miktarının saptanması için ölçülmesi gereklidir.Ölçüm AGA ve ISO normlarına
göre yerleşimi sağlanmış türbin tip sayaç ile yapılmaktadır. Türbin tip sayaç, içerisinden geçen gazın
akış hızının belirlenmesi prensibine göre ölçüm yapar.Bu şekilde akış debisi hesaplanıp bir kaplin ile
sayacın numaratörüne aktarılır.

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

236

Şekil 4. Türbin Tip Sayaç [2]
Ölçüm tamamıyla gaz akış hızına göre olduğundan, gaz akışının laminar hale getirilmesi için sayaçtan
önce AGA normlarına göre imal edilmiş olan akış düzenleyicisi kullanılmaktadır. Ölçümde kullanılacak
sayaç aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
•
•

Faturalama amaçlı G tipi
TSE ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı

Gaz hacmi, basınca ve sıcaklığa bağlı olarak değiştiğinden dolayı sayacın içinden geçen gaz hacmini
standart koşullara (1.01325 barg, 15 C ) indirgemek gerekmektedir.Bu işlemin yapılması için akış
bilgisayarı kullanılmaktadır. Akış bilgisayarı düzeltilmiş hacmin hesaplanması için ; gerçek hacmi,
sayaçtan pulse (HF) şeklinde, gaz basıncını, basınç transmitterinden ( 4-20 MA) ve gaz sıcaklığını,
sıcaklık transmitterinden ( 4-20 ma) alır. Alınan bu değerler bilgisayarda gerçek gazlar denklemi ve
AGA NX-19 sıkıştırma formülünde yerine konularak düzeltilmiş hacim değerini hesaplamakta kullanılır.
Ölçüm kısmı, A tipi ve kapasitesi 5000 m3/h üzerinde olan B tipi istasyonlarda birbirinin % 100
yedeklisi iki sayaç kısmından oluşur ve sayaçlar birbirine seri bağlanacak şekilde vana sistemi ile
donatılmıştır.Bu şekilde sayaçlarının ölçüm hassasiyetlerini kontrol etme imkanı oluşmuştur.
Kapasitesi 5000 m3/h ve altında olan B tipi istasyonlarda bir adet sayaç bulunur ve by-pass hattına
makara konmuştur.
2.5. Isıtıcı Hattı
Gaz basıncında düşme sonucunda gazda soğuma meydana gelmektedir,buda yaklaşık olarak her 1
0
0
bar basınç düşümünde 0.5 C ye karşılık gelmektedir. Gaz sıcaklığının +4 C altına düşmeye
0
başladığında ve özellikle 0 C altında gazda içinde bulunan eriyik haldeki su kristalleşmeye (Hidrat
oluşumu) başlar. Buda özellikle pilot tahrikli regülatörlerde, pilot içindeki kanalların tıkanmasına neden
olmaktadır.Bu yüzden gaz, basıncı düşürmeden önce ısıtılır. Isıtma çeşitli şekilde olmasına rağmen
günümüzde daha küçük yer kaplayan ve kompak A tipi istasyonlarda kullanılan “heatexchanger” tercih
edilmektedir.
Sistem bina ısıtılmasında kullanılan kazan ve radyatör sistemine çok benzemektedir. Burada
radyatörlerden serbest hava yerine, basınca dayanıklı boru içersinde gaz ısıtılmaktadır.
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Gaz sıcaklığının kontrolü ise istasyon çıkışına
konan ve gaz sıcaklığını algılayan sıcaklık
transmitter’lerinden gelen bilgiler doğrultusunda,
sıcak su kazanın devreye girip gazın ısıtılması ile
sağlanmaktadır. Böylece her zaman sabit sıcaklıkta
gaz arzı sağlanmış olur.
Heatexchanger-ısıtıcı çıkışında gaz sıcaklığını
kontrol etmek için bir adet sıcaklık göstergesi ve bir
adet sıcaklık transmitter bulunur.
ANSI600 basınç sınıfındadır.Heatexchanger-Isıtıcı
ASME sec VIII. Div1 basınçlı kaplar standardına
göre imal edilir ve imalatçının ASME onayının
olması gereklidir.
Heatexchanger-Isıtıcı hattı % 100 yedekli olarak
imal edilir. Heatexchanger-Isıtıcılar yüksek basınç
düşümü nedeniyle yalnızca A tipi istasyonlarda
kullanılır

Şekil 5. Heatexchanger-Isıtıcı [2]
2.6. Basınç Düşürme Hattı
Regülatörün görevi ; boru hattından gelen gaz basıncını, giriş basıncındaki dalgalanmalardan ve akış
debisindeki değişkenliklerden bağımsız olarak, sabit bir çıkış basıncına düşürmektedir.
Çalışma sistemi açışından, yay tahrikli ve pilot tahrikli regülatörler olmak üzere iki tip regülatör
bulunmaktadır.

2.6.1 Yay tahrikli regülatör;
Yay tahrikli regülatörde,regülatör kafasında bir yay bulunmakta ve bu yay membranın üzerine, aşağıya
doğru bir itme kuvveti uygulamaktadır.
Diğer taraftan membranın altında çıkış hattına dışarıdan bağlı bir hissedici boru bağlantısı sayesinde
çıkış basıncının oluşturduğu kuvvet ile membranı alttan yukarıya doğru itmeye çalışır.İşte çıkış
basıncı; regülatör kafa yayının aşağıya doğru itme kuvveti ile çıkış basıncının memranın altında
oluşturduğu yukarıya doğru itme kuvveti arasındaki denge prensibine göre ayarlanır.Kuvvet
dengelerinin değişmesi sonucunda oluşan bu hareket, şaft yardımıyla, akış yönüne dik olarak hareket
eden obtüratöre iletilir. Gaz sızdırmazlığı da bu obtüratör üzerindeki lastik conta ile sağlanır.
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Yay tahrikli regülatörler hızlı cevap veren regülatör olduğundan dolayı on/off çalışan yakıcı sistemlerde
veya kullanım noktalarına yakın olan koşullarda kullanılır. Bu nedenle B tipi istasyonlarda bu tip
regülatör tercih edilmektedir.
Yay

Yay
Kuvveti


---Membran ---

----



Çıkış Basıncı
Kuvveti

Giriş Basıncı

Çıkış Basıncı




Şekil 6. Yay Tahrikli Regülatör [2]
2.6.2. Emniyet Kapatma Vanası
Emniyet Kapatma Vanası( shut off veya slam shut ), regülatör ile aynı gövde bulunabilmektedir.Çıkış
basınç değerinin emniyet sınırlarının dışına çıkması durumunda ise emniyet kapatma vanası devreye
girerek gaz akışını kesmektedir. Emniyet kapatma vanası regülatörden bağımsız olarak çalışır ve iç
yapısında maksimum ve minimum ayar yaylarını bulundurur. Çıkış basıncının maksimum yayının ayar
değerinin üzerine çıkması veya minimum yayın ayar değerinin altına düşmesi durumunda emniyet
kapatma gaz akışının keser.

Şekil 7. Emniyet Kapatma Vanası[2]
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B tipi istasyonda regülatör, emniyet kapatmalı olmalıdır ve Emniyet Kapatma DIN 3381 standardına
uygun olmalıdır
2.6.3. Pilot Tahrikli Regülatör,
Pilot tahrikli regülatörde,yay tahrikli regülatördeki yay kuvveti yerine, çıkış basıncına göre kendini
ayarlayan pilot gazı basıncının oluşturduğu kuvvet yer alır. Bunun dışında çalışma şekli yay tahrikli
regülatöre benzer.
Pilot tahrikli regülatör hassasiyetinin çok iyi oluşu, gaz geçirme kapasitelerinin büyük olması ve giriş
basınçlarının yüksek olması nedeniyle A tipi istasyonlarında kullanılmaktadır.
Yay tahrikli ve pilot tahrikli regülatör DIN 3380 standardına haiz olmalıdır.

Pe: Giriş basıncı, Pa: çıkış basıncı,Pc:pilot kontrol basıncı
Şekil 8. Pilot tahrikli Regülatör,[2]
2.6.4. Monitör Regülatör
Monitör regülatör,ana regülatörün (aktif regülatör) herhangi bir nedenden dolayı arızalanması
durumunda, devreye girip aktif regülatör gibi hareket etmekte ve böylece sabit çıkış basıncı sağlamayı
devam ettirmektedir A tipi istasyonlarda kullanılacak regülatör, mutlak suretle monitör regülatör ile
beraber olmalıdır
Biri çalışan “ aktif “ diğeri ise yedekte bekleyen “monitör “ regülatörler aynı gövdede olabileceği gibi,
ayrı ayrı gövdelerde bulunması da mümkündür. Çalışma esası ise; aktif regülatör normal koşullarda
çalışmakta, monitör regülatör ise boru vazifesi görmektedir.Diğer bir deyişle aktif regülatör basıncı
aynı zamanda monitör regülatör çıkış basıncı olmaktadır. Herhangi bir arıza nedeniyle aktif
regülatörün çıkış basıncı ayar değerinin üzerine çıkarsa monitör regülatör devreye girmekte ve monitör
regülatör, çıkış basıncını kontrol etmeye başlamaktadır. Monitör regülatör DIN 3380 standardına sahip
olmalıdır.
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Tüm regülatörlerde Q=0’da yani akış yok iken % 100 sızdırmazlık garanti edilmelidir.
Basınç düşürme hattı % 100 yedekli olarak iki hattan imal edilip, her basınç düşürme hattı bir adet giriş
küresel vana,bir adet regülatör ve bir adet çıkış küresel vanasından oluşmaktadır. Normalde çalışan,
ayar basıncı yüksek ayarlanmış regülatör olan hat olup, diğer hat çalışmayıp hazırda beklemektedir.
Herhangi bir nedenle çalışan hattının arızalanması durumunda çıkış basıncı diğer basınca kadar
düşecek ve ikinci hat devreye girecektir.

Şekil 9. Monitör Regülatör[2]
2.7. Emniyet Firar Vanası
Normalde kapalı olan bu emniyet vanasının görevi; istasyon çıkış basıncının belli bir değer üzerine
çıktığında fazla gazı tahliye etmektir.Bu şekilde emniyet kapatma vanasının kapanması önlenmekte ve
sabit bir çıkış basıncı sağlanmaktadır.İstasyon çıkış basıncının yükselmesi iki sebeple olur birincisi
on/off çalışan sistemlerde gaz akışının aniden durması, ikincisi akış yok iken hattaki gazın ortam
sıcaklığı nedeniyle genleşmesi. Emniyet firar vanasının kapasitesi istasyon kapasitesinin % 5-10
arasındadır.
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Şekil 10. Emniyet Firar Vanası [2]

3.İSTASYON TASARIM ESASLARI
3.1 İstasyon Akış Şeması
B tipi istasyonun tipik akış şeması şekil 11 gösterilmektedir. Çizim üzerinde B tipi Basınç Düşürme
ve Ölçüm İstasyonu olup basınç düşürme hattının çıkarılması ile, B tipi Ölçüm İstasyonu ölçüm
hattının çıkarılması ile B tipi Basınç Düşürme İstasyonu olarak adlandırılır

Şekil 11. B tipi İstasyon Akış Şeması [3]
Bu belirlenmiş olan istasyon akış şemasına göre, istasyonu oluşturan ekipmanların seçimi ise
aşağıdaki hesaplamalara göre yapılır.
3.2. Boru Çapı Hesaplanması
Boru çapı hesabına geçilmeden önce hesaplamalarda kullanılan bazı kriterlerin ortaya konulması
gereklidir. Hesaplamada, her zaman minimum gaz basıncı ve maksimum gaz akış debisi dikkate
alınır. B tipi istasyonlarda basınç düşümü (regülatör) öncesinde izin verilebilir maksimum gaz hızı 20
m/sn, basınç düşümü (regülatör) sonrasında izin verebilir maksimum gaz hızı ise 25 m/sn olarak alınır.
A tipi istasyonlarda ise her iki kısımda hız 20 m/sn olarak alınır. Hesaplamada kullanılan formül;
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D = 18.81x 

 PxV 
Burada;
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[3]

D (mm) boru çapı
3
Q (m /h) maksimum gaz akış debisi
P (bara) minimum gaz basıncı
V (m/s) gaz akış hızı

Boru çapı olarak, yukarıda hesaplama sonucunda çıkan D çapına en yakın üst boru çapı alınır.
Buçuklu çaplar seçilmez ve en küçük çap olarak 50 mm alınır.
Belirlenen çaplar ile boru, fittings, vana ve izolasyon kaplini çapları seçimi yapılır.
3.3. Filtre Seçimi
Filtre seçiminde ana kriter, filtre giriş ile çıkışı arasında maksimum akış debisinde ve minimum giriş
basıncında temiz bir filtrede maksimum 100 mbar lık fark basıncı oluşmasıdır. Filtre seçilirken bu fark
basıncı altında kalacak şekilde, gaz akışı sağlayacak filtre yüzeyi alanı ve filtre tipi belirlenir. Filtre çapı
istasyon giriş çapı ile aynı olmalıdır
3.4. Heatexchanger-Isıtıcı Seçimi
Maksimum gaz akış debisinde ve maksimum basınç düşümünde, gaz sıcaklığının istasyon çıkış
0
kısmında yaklaşık 15 C olmasını sağlayacak şekilde sağlayacak ısıtıcı seçimi yapılır. Isıtıcı
performansı tamamıyla ısıtıcı içerisindeki ısıtma yüzeyi alanı ve içersinden dolaşan suyun sıcaklığına
bağlıdır. A tipi istasyonlarda kullanılır
3.5. Sayaç Seçimi
Maksimum gaz debisini, minimum gaz basıncında geçirecek sayaç tipi seçilir. Sayaç çapı bulunduğu
kısımdaki boru çap ile aynı olmalıdır Eğer aynı boru çapında sayaç yok ise, ölçüm hattı sayaç çapına
göre belirlenmelidir. Seçilen sayacın ölçüm aralığı, minimum gaz tüketimlerini ölçebilir düzeyde
olmalıdır. Sayacın ölçüm aralığı en az 1:20 oranına olmalıdır.

G=
Burada;

Q
P

[4]

3

G (m /h) Sayaç kapasitesi
3
Q (m /h) maksimum gaz akış debisi
P (bara) minimum gaz basıncı

Sayaç tipi olarak, yukarıda hesaplama sonucunda çıkan G kapasitesini sağlayan sayaç seçilir Seçim
yapılırken yukarıda belirtilen kriterlerde dikkate alınır.
3.6. Regülatör Seçimi
Bir regülatörün seçimi için aşağıdakilerin belirlenmesi gerekmektedir.
•
•
•

Giriş Basıncı Aralığı (maksimum ve minimum)
Çıkış Basıncı Aralığı (maksimum ve minimum)
Maksimum Akış Debisi
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Regülatör tipi ; giriş /çıkış basınç aralığı ve kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir.En kötü
koşullarda maksimum debiyi verecek şekilde kapasite seçimi yapılır.Bunun için minimum giriş
basıncında ve maksimum çıkış basıncında, maksimum akış debisini verecek regülatör tipi ve çapı
belirlenir.
Regülatörün kapasitesinin tespiti için her regülatör kapasitesini gösteren katsayıda içeren amprik
formüller kullanılır. Sağlıklı bir kapasite hesaplamak ve emniyet için aşağıdaki formülden hesaplanan
değerinin genellikle % 60 -%80 alınır Aşağıda örnek bir formül verilmiştir
Q=0,526 x Cg x Pe x Sin [ 93,5 ((Pe- Pa)/Pe)

1/2

]

[2]

Burada;
Q : Kapasite (nm3/h)
Cg: Kapasite Katsayısı
Pe: Giriş Basıncı (bara)
Pa: Çıkış Basıncı (bara)
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ARAÇLARDA DOĞAL GAZ KULLANIMI
Şakir ARIKAN

ÖZET
Bu çalışmada, otomobil sektöründe alternatif yakıt arayışları içerisinde doğal gazın konumuna
değinilmekte, araçlarda doğal gaz kullanımının kısa tarihçesi ile bugün bu alandaki gelişmelere göz
atılmaktadır. Araçlarda Sıkıştırılmış doğal gazın(SDG) kullanımı ile petrol ürünlerinin çevresel ve
ekonomik bir karşılaştırması yapılmakta, doğal gazlı araçların kullanımı ile araç ve doğal gaz
sektöründe oluşacak gelişmeler, plan ve hedef programlar bölgesel ve ülke örnekler bu çalışmanın
konusunu oluşturturmakta, son bölümünde ise Türkiye özelinde yapılması gereken konularda öneriler
yer almaktdır..

1. GİRİŞ
20. yüzyılın başında Henry Ford, otomobilin seri üretimi ile açtığı devrin insanlık için ne tür sorunlar
oluşturacağından çok, insanların gündelik hayatlarına getireceği rahatlığı, ülkesi ve dünya
ekonomisine kazandıracağı ivmeyi hayal ediyordu. Ford’un, bugün otomobil sektörünün ulaştığı
seviyeyi hayal etmesi nasıl imkansız ise, araçlardan çıkan zararlı gazların, sera etkisi yaratarak iklim
değişikliğine yol açmasındaki ve kuşkusuz ozon tabakasının delinmesindeki rolünün bu boyutlara
ulaşacağını da kestirmesi mümkün değildi. Ford’un bugünkü varisleri bir yandan her gün yüz binlerce
aracı dünya asfaltlarına sürerken, yine bazı varisleri de dünyayı araçların atmosfere saldığı zararlı
maddeleri hem azaltacak, hem de piyasada sürekli bulunabilir ve ekonomik olarak kabul gören çok
çeşitli ve yeni, alternatif yakıtları araştırmaktadırlar.
Dünyada kısaca CNG (Compressed Natural Gas) olarak anılan Sıkıştırılmış Doğal Gaz (SDG), bu
alternatif yakıt arayışı sürecinde bugün petrol türevi olan benzin ve dizel yakıtlar için en ciddi alternatif
olarak görülmektedir. Esasen araçlarda 1940’lı yıllardan bu yana kullanıldığı bilinen SDG’yi bugün
için en güçlü ikame yakıt adayı haline dönüştüren süreç, doğal gazın artık dünyanın hemen her
ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasının ve dünya kamuoyunun çevreye olan duyarlılığının
doğrudan bir sonucudur.
Araçlarda petrol kullanımının, 1876 yılında Alman mühendis N. August Otto’un geliştirdiği benzinli
motorla başlayan pazar hakimiyeti, beş çeyrek asırdan sonra kendisine şu an için küçükte olsa
ciddi bir ortak bulmuştur. Öyle ki bugün dünyadaki tüm araçların yarısından fazlasına sahip olan ABD
ve Avrupa Birliği (AB) orta ve uzun vadede özellikle kamyon ve otobüs gibi ağır tonajlı araçlarda
SDG kullanımını 2020 yılında % 20 oranlarına yükseltmek için çeşitli programlar hazırlamakta ve
çalışmalarını da bu yönde sürdürmektedirler.
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2. SDG VE ARAÇLARDA DOĞAL GAZ KULLANIMININ AVANTAJLARI
SDG, konutlarda ve sanayide yakıt olarak kullanılan bildiğimiz doğal gazın, dolum istasyonlarında
250-300 barda, araçlarda ise ortalama 200-250 barda depolanarak akaryakıt olarak kullanılan şeklidir.
SDG’nin ikinci dünya savaşından bu yana taşıt yakıtı olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Doğal gazlı araçların özellikle petrol türevi olan benzin ve motorine göre çok önemli avantajları
bulunmaktadır. Bu avantajların en önemlileri:
1. Doğal gaz havayı en az kirleten fosil yakıttır.
Doğal gazlı araçların emisyon değerleri Avrupa standartlarının çok altındadır. Ayrıca, benzin ve dizel
motorlu araçlarla karşılaştırıldığında havaya çok az emisyon gazı bırakmaktadır. Doğal gaz kurşunsuz
olup, sülfür oksit ve partikül gibi çevreye zarar veren maddeler içermez. içermez. Aracına göre
değişmekle birlikte doğal gazlı araçların emisyon gazında sağladıkları ortalama azalmalar:
•
•
•
•
•

Nox’de benzine göre %77, motorine göre %80,
CO (karbon monoksit)’de benzine göre %75, motorine göre %50,
Ozon tabakasına zarar veren hidrokarbonlar açısından %85-90,
Partiküller açısından %99,
Benzen emisyonunda benzin ve motorine göre %97 ve üzeri.

Aracın ön tarafından çıkan emisyonlar ve aracı çalıştırırken oluşan fakat yönetmeliklere tabi
olmayan gazlar bakımından ise emisyon oranları sıfıra yakındır..
2. Doğal gazlı araçlar daha güvenlidir.
Doğal gazlı araçlardan sözedildiğinde ilk bakışta güvenli olmadıkları ve önemli ölçüde patlama riski
taşıdıkları gibi bir düşünce bulunmaktadır.Fakat dünyadaki sürüş tecrübeleri, yapılan testler ve doğal
gazın fiziksel özellikleri bunun tam tersini söylemektedir. ABD’de son döneme ait istatistiki bir bilgiye
göre, benzinli araçlarda 100 milyon mile iki ölümcül kaza düşmesine karşılık doğal gazlı araçlar ile
yapılmış 278 milyon milde hiç bir ölümlü kaza olmamıştır. Doğal gaz havadan daha hafiftir ve hemen
uçar. Doğal gazın tutuşması için hava-yakıt karışım oranının % 5-15 aralığında olması gerekir.
Benzinin tutuşma sıcaklığı 450 ºC derece iken, doğal gazın tutuşma sıcaklığı 700 ºC derecedir.
Araçlarda kullanılan doğal gaz depolarının kalınlığı ham maddesine göre değişmekle birlikte 12,8 –
19,4 mm arasında olup ve bunlar benzin depolarıyle karşılaştırıldığında çok daha güvenlidir..
Araçlardaki doğal gaz sisteminin araçla oluşturduğu entegrasyon ile doğal gazın özellikleri birleşince
ortaya güvenli bir sürüş çıkmaktadır.
3. Düzenli bakım giderlerini azaltır.
Avrupa ve ABD’deki deneyimler, SDG ile çalışan araçlarda yağ, filtre değiştirme gibi düzenli bakım
sürelerinin önemli ölçüde uzadığını göstermektedir. Örneğin, yağ değiştirme mesafesi aracın
modeline göre 15.000-30.000 km arasında değişmekte, hatta bazı araçlarda bujinin 120.000 km
dayandığı kayıtlara geçmiştir.
4. Yakıtta kaynak güvenliği bakımından doğal gaz daha avantajlıdır.
Doğal gaz petrole göre kaynak arzı bakımından daha güvenlidir. Olaya global açıdan yaklaşıldığında
dünyanın ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin petrolle kıyaslandığında daha fazla olduğu ve bazı
kaynaklara göre, , dünya ortalama ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin mevcut üretim düzeyleri veri
kabul edildiğinde en az 60 yıl dayanacağı ortaya çıkmaktadır. Ancak bu süre ortalama bir süre olup,
tıpkı petrol rezervleri gibi doğal gaz zengini bazı ülkelerde 100-150 yıllık rezerv ömrü ile
karşılaşılmaktadır. Kaldı ki yeni arama ve sondaj teknolojileri ile gerek bu sürelerin uzatılması gerekse
yepyeni sahalar ve ülkelerin ortaya çıkması da mümkündür.
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Bununla birlikte, üretim/tüketim sürecine bakıldığında petrolde kaynak ve tüketici arasında, ham
petrolün önce petrol boru hatları veya tankerlerle rafineriye oradandan da yakıt tankerleri ile
tüketiciye ulaşırken, doğal gazda bu süreç fiziksel süreksizliğe uğramadan boru hattı ile doğrudan
tüketiciye ulaşmaktadır. Doğal gazdaki bu servis sürecinin sağladığı kaynak güvenliği müşteri
memnuniyeti açışında önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
5. Doğal gazlı araçlar şüphesiz daha ekonomiktir.
Çevreci olmasının yanısıra ekonomik olması diğer akaryakıtlar arasında doğal gazı avantajlı kılan en
önemli özelliktir ki esasen tüketicinin ilk baktığı unsur da fiyattır. Avrupa Doğal Gazlı Araçlar Birliği’nin
Avrupa’da değişik ülkeler için yaptırdığı bir araştırmaya göre, araçlarda doğal gazın benzine göre
%14-77, motorine göre ise %12-74 oranında daha ucuz olduğunu ortaya koymuştur.
Almanya’da üretilen iki değişik araç modeli için yapılan iki farklı karşılaştırmayı Türkiye’deki akaryakıt
fiyatlarına uyarlayarak incelediğimizde doğal gazın ekonomiklik değerlendirmesinde ne kadar öne
çıktığını gözleyebiliriz.
Tablo 1. Akaryakıt Sarfiyat Karşılaştırması (Araç Modeli: FIAT Multipla
Yakıt
Süper Benzin
Dizel
Doğal Gaz
Motor
1,6 litre
1,9 JTD
1,8 5V
Yıllık Ortalama Kullanım 15000 km/yıl
15000 km/yıl
15000 km/yıl
Ortalama Tüketim
8,6 lt/100 km
6,4 lt/100 km
5,8 kg100km
Yakıt Fiyatı
1,02$/lt
0,76 $/lt
0,34 $/kg
Yıllık Yakıt Maliyeti
1316$/yıl
730 $/yıl
295 $/yıl
* 28.11.2002 tarihli Merkez Bankası ABD Dolar kuru ve Ankara’daki akaryakıt fiyatları baz alınmıştır.
1 m³ Doğal Gaz =0,7085 kg
Tablo 2. Akaryakıt Sarfiyat Karşılaştırması (Araç Modeli: Opel Zafira)

10 MİLYONLUK YAKITLAKAÇ KM
GİDİLİR
Doğal Gaz

328

133

Motorin

73

Benzin
0

100

200

300

400

Yukarıdaki bu iki örnekten de anlaşıldığı üzere SDG’li aracın yakıt tüketimi yaklaşık olarak
benzinden 4,0-4,5 kat, motorinden ise 2,0-2,5 kat daha ucuzdur. Burada örnek olarak verilen aracın
orijinal LPG versiyonu olmamakla birlikte Türkiye’deki uygulanan fiyatlara göre LPG’li araçlardan da
ortalama 2,5-3,0 kat daha ucuz olduğunu söylemek mümkündür.
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Burada herkesin aklına LPG örneğinden yola çıkarak araçlarda doğal gaz
kullanımının
yaygınlaştırılması durumunda SDG için farklı tarifeler uygulanabileceği gelecektir ama bu durumda
dahi doğal gaz hala ekonomik olmaktadır. Zira bu karşılaştırmanın yapıldığı Almanya’da benzin ve
motorin fiyatları yaklaşık olarak Türkiye’deki fiyatlar ile aynı fakat SDG’nin fiyatı %50 daha pahalı
olmasına rağmen doğal gazlı araçlar ekonomik olarak daha cazip değerlendirilmekte ve SDG’li
araçların geliştirilmesi için ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapılmaktadır.
Doğal gaz ile çalışan orijinal araçlar için yapılan bu değerlendirme sonradan dönüşümle doğal gaza
geçen araçlar için yapıldığında dönüşüm maliyetlerini de gözönüne almak gerekir. Dönüşüm
maliyetleri ülkesine ve teknolojisine göre farklı olmakla birlikte hafif tonajlı araçlar için 800-3.500 ABD
Doları, ağır tonajlı araçlar için 14.000-40.000 ABD Doları arasında değişmektedir. Şu anki
teknolojiye göre orijinal doğal gazlı araçların, geleneksel araçlara göre ilave üretim maliyetleri olmakla
birlikte son zamanlardaki teknolojik gelişmeler ve pazardaki genişleme süreci, bu maliyetleri düşürme
eğilimine sokmuştur. Almanya’daki
bazı otomobil üreticilerinin doğal gazlı motorların imalat
maliyetinde 5.000 DM’ye kadar tasarruf yaptıkları bilinmektedir. Dönüşümlü araçların yatırım maliyeti
gözönüne alındığında ülkesine göre değişmekle beraber geri ödeme süresinin 2-3 yıl gibi kısa bir
süre olduğu görülmektedir.
Bunların dışında dolum istasyonlarının yatırım ve işletme maliyetlerini de gözönünde bulundurmak
gerekmektedir. Küçük kompresörlerle yapılacak, şirketlerin kendi dolum istasyonlarının maliyeti 5.00010.000 ABD Doları iken, umumi dolum istasyonlarının maliyeti ise 300,000-400,000 ABD Doları
dolayındadır. Otobüsler için yapılacak üç dakikalık hızlı dolum istasyonlarının maliyeti ise 800.0001.000,000 ABD Doları düzeyindedir. Dolum istasyonlarının yatırım ve işletim maliyetlerinin de SDG
tarifesine yansıması ise kaçınılmazdır. Bununla birlikte istasyonlara toptan dağıtıcı statüsü verilirse bu
maliyet de kabul edilebilir bir seviyeye çekilebilir.
Doğal gazlı araçların dolum şekli bakımından “yavaş dolum” ve “hızlı dolum” olmak üzere iki metod
olup, birincisinde sıkıştırılmamış gaz 5-8 saat, hızlı dolum ile SDG istasyonlarında veya evlere ve
işyerlerine gelen mobil kompresörlerle 3-5 dakika sürmektedir.

3. DOĞAL GAZLI ARAÇ TEKNOLOJİSİ
Doğal gazın ısıl değeri 47 MJ/kg veya 40 MJ/m³’e eşit olup, 1 kg doğal gaz 1,33 litre benzine veya
1,22 litre motorine eşittir. Diğer bir karşılaştırma ile 1 m³ doğal gaz 1,1 litre benzine veya 1,0 litre
motorine eşit olmaktadır. Hemen ekleylim ki, araç motorlarında kullanılan yakıtların karşılaştırılması
yapılırken motorun enerji verimliliğini de dikkate almak gerekir. Doğal gazın enerji verimliliği genel
olarak benzinden daha iyi, motorinleyse aynıdır.
Doğal gazlı araçların gittikçe
kullanılmaktadır.

yaygınlaştığı

günümüzde, araçlarda

doğal gaz üç

şekilde

1. Alternatif Yakıtlı Motorlar ile: Daha önce benzin veya motorin ile çalışan araçlara LPG’li
araçlarda olduğu gibi sonradan dönüşüm kitleri monte edilmekte ve sürücü geleneksel
yakıttan doğal gaza veya doğal gazdan geleneksel yakıta geçebilmektedir.
2. Çift Yakıtlı Motorlar: Bu sistemde motor doğal gaz ve motorin karışımı ile çalışmakta olup, bu
karışımda doğal gazın oranı %50-75 arasında değişebilmektedir. Bu tip motorların sadece
motorinle çalışması da mümkündür.
3. Sadece Doğal Gazla Çalışan Motorlar: Bu sistemde motor, fabrikada doğal gaz ile çalışmak
üzere tasarlanmaktadır. Bununla birlikte araç alternatif yakıtla da çalışmaya uygun
üretilmektedir. Petrol türevi yakıtlara alternatif olarak doğal gazın kullanımı konusunda
programlar uygulamaya konuldukça otomobil üreticileri de araştırma ve üretim programlarını
bu yönde geliştirmektedirler. Bugün Fiat, Opel, Honda, Ford, Chrysler, Toyota gibi önde gelen
üreticiler doğal gazlı otomobil, panelvan, otobüs ve kamyon üretmeye başlamış
bulunmaktadırlar.
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Araçlardaki doğal gaz depoları 200-250 bar basınçta doldurulmakta olup araca sonradan monte
edilen depo ile otomobiller tek tank ile 150-250 km yol alabilirken, orijinal doğal gazlı araçlara
yerleştirilen depo ile bu mesafe 550 km’ye kadar çıkarılabilmektedir.
Avrupa’da üretilen yeni jenerasyon doğal gazlı araçlardan Volvo S80 ve S70 modellerinde 30 litre
benzin deposu, 100 litre(20 m³) de doğal gaz deposu bulunmakta ve sadece doğal gaz ile 250-300 km
yol alınabilmektedir. Yine doğal gaz ile çalışmak üzere üretilen Fiat Multipla’da 38 litre benzin, 164
litre(32 m³) doğal gaz deposu bulunmakta ve sadece doğal gaz ile 500 km yol yapılabilmektedir.
Yine, doğal gazlı araçlara dönüşüm kitleri de eskisine nazaran daha fazla üretilir olmuştur. Araçlarda
doğal gazın kullanımı yaygınlaştıkça dünya genelinde ekipman üreticileri de çoğalmaktadır.

4. DÜNYADA DOĞAL GAZLI ARAÇLAR
Doğal gazın fiyat, arz güvenliği ve çevresel etki avantajları ile petrol türevi yakıtların en iddialı
alternatifi olmasının yanı sıra doğal gaz ticaret ağının dünya çapındaki hızlı gelişimi, SDG ile çalışan
araçların yaygınlaşmasına da yol açaçaktır. Özellikle Arjantin, İtalya, Rusya, Pakistan gibi ülkelerde
doğal gazlı araçların hızla yaygınlaşması sürecine son yıllarda ABD, Kanada ve AB ülkeleri de
katılmışlardır. Bugün dünyada yaklaşık 2 milyon araçta SDG kullanılmakta, araç sayısı arttıkça
istasyon ağı da gelişmektedir.
Tablo 3. Dünyadaki Doğal Gazlı Araç İstatiği
DÜNYADA DOĞAL GAZLI ARAÇ VE DOLUM
İSTASYONU
DÖNÜŞÜMLÜ
DOLUM
DOLUM
ÜLKE
ARAÇ SAYISI İSTASYONU AYGITI
Arjantin
778.903
1036
İtalya
370.000
421
Pakistan
200.000
200
Brezilya
353.290
131
ABD
111.769
1.250
Ukrayna
75.000
86
Mısır
36.500
60
Çin
36.000
70
Venezuala
44.146
147
Rusya
31.000
175
2
Hindistan
100.800
120
Kanada
20.505
222
2.845
Yeni Zelanda
12.000
109
1
Kolombiya
9.126
28
Almanya
12.000
268
450
Türkiye
189
3
Diğer
76.568
557
1.235
TOPLAM
2.204.270
5.392
4.693
Bugün özellikle AB ülkeleri, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde doğal gazla ilgili orta ve uzun
vadeli programlar yapılmaktadır. Amerika’da özellikle TIR, otobüs, kamyon ve taksi gibi ticari
araçlarda doğal gaz dönüşümü teşvik edilmekte, doğal gaz ile çalışan araçlar üretilmektedir. Şubat
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1999 ile Ocak 2002 arasında Kanada’da uygulanan ‘Araçlarda Doğal Gaz Programı’ kapsamında
üreticilere hafif tonajlı araçlar için 2.000 ABD Doları, ağır tonajlı araçlar için 3000 ABD Doları, araç
sahiplerine sonradan dönüşüm için 500 ABD Doları, perakende satıcılara ise sattıkları her araç için
yine 500 ABD Doları teşvik primi uygulanmıştır. Dolum istasyonlarının yapımı için de önemli teşvikler
verilmiştir.
ABD’de 1992-2000 yılları arasında SDG ile çalışan araç sayısı yılda ortalama % 20 civarında
artmıştır. Bugün ABD’deki 715.000 otobüsün 50.000 adeti doğal gaza dönüştürülmüş olup, 2015 yılı
için bu rakamın 150-160 bin seviyelerine çıkarılması planlanmaktadır. Yine ülke genelinde SDG ile
çalışan araç sayısının da 2015 yılında 800.000’e ulaşması hedeflenmektedir. Avrupa Komisyonu ise
petrol alternatifi yakıtların kullanılması için iki taslak direktif hazırlayıp eylem planına koymuştur. Buna
göre AB üyesi ülkelerdeki araçlarda 2020 yılına kadar doğalgaz, etanol, biyogaz gibi alternatif çevre
dostu yakıtların kullanılması hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda bir çok Avrupa kenti pilot
bölge seçilmiş gerek araç dönüşümü, gerekse dolum istasyonu yapımı AB tarafından sağlanan kredi
desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu projenin alınan ilk sonuçlar tatmin edici bulunmuş olup belirlenen
hedef doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

5. TÜRKİYE’DE ARAÇLARDA SDG KULLANIMININ NERESİNDE?
Türkiye’de doğal gazlı araçların dönüşümü ile ilgili olarak, 1990’lı yılların başında Ankara ve
Istanbul’da şehir içi toplu taşıma araçlarında, üniversitelerin desteği ile pilot bir çalışma yapılmış
olup, şu anda EGO ve İETT’de dolum istasyonları bulunmaktadır. Bunların dışında bir de özel
istasyon bulunmaktadır. Türkiye çapında bilinen doğal gaz ile çalışan yaklaşık 190 araç mevcuttur.
Bunun dışında BOTAŞ’ın 1994 yılında araç dönüşüm denemesi olmuş, o tarihte Türkiye’de yeterli
dolum teknolojisi olmadığı için bu deneme sonuçlandırlamamıştır.
2 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kanunu’nda
belirlenen yedi ana faaliyet alanından birisi de SDG kullanımı ve dağıtımıdır. Doğal gaz kullanımının
hızla yaygınlaştığı ülkemizde SDG ile çalışan araç sayısının artmasının doğal gaz talebinde de
önemli, etkileri olabilecektir. Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak yapılacak kaba bir hesapla ortalama
20.000 km/yıl mesafe için doğal gaz tüketim miktarı yaklaşık 2.000 m³/yıl olmaktadır. Bu ise ortalama
bir evin tükettiği gazın 1,5-2 katıdır.
Tablo 4. Türkiye’deki Motorlu Kara taşıtları
TÜRKİYE'DEKİ MOTORLU KARA TAŞITLARI, Nisan 2002
ÖZEL
TİCARİ RESMİ BELEDİYE
4.271.490 215.090 51.605 7.479
OTOMOBİL
95.236
126.945 14.969 2.642
MİNİBÜS
15.473
84.862 6.823
12.220
OTOBÜS
183.234 30.662 6.845
KAMYONET 620.450
96.105
277.043 16.723 7.148
KAMYON
TOPLAM
5.098.754 887.174 120.782 36.334

TOPLAM
4.545.664
239.792
119.388
841.241
397.019
6.143.104

Ülkemizde bulunan yaklaşık 850 bin adet ticari araç ve 4,2 milyon özel otomobil doğal gaza dönüşüm
için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Güvenilir bir SDG tedarik ağının olduğu bir pazarda birkaç
yıl içerisinde 400-500 bin araçın dönüşümünü yapmak mümkündür. yapılabilir. Bu da yıllık 1 milyar
m³ doğal gaz tüketimi anlamına gelmektedir. Yakın geçmişte yaşanan LPG’ye dönüşüm tecrübesine
bakıldığında, 4-5 yıl içerisinde dünya kullanımının %15’ine karşılık gelecek bir oranda, yaklaşık 600
bin aracın dönüşüm yaptığı görülmektedir. Bu tecrübe ile ilgili olumsuz taraflar da törpülendiğinde
SDG’li araçların yaygınlaşmasında daha yüksek bir ivme yakalanabilir. Bunun için:
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Türkiye gerçekleri ışığında Avrupa Birliği normları adapte edilerek yönetmelikler
hazırlanmalıdır. Bu konuda çalışmalara başladığı bilinen Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu(EPDK), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı birlikte kısa, orta ve uzun
vadeli planlar yapmalı, ayrıca ilgili kamu kuruluşları ve tüzel kişiler ile de görüş alışverişini
hızlandırmalı ve sürekli hale getirmelidir. EPDK doğal gaz dağıtım fiyat tarfesine mutlaka
CNG ile ilgili bir tarife koymalı ve bu tarife doğal gazın araçlarda kullanımını teşvik edici
olmalıdır.
Bu plan ve program çerçevesinde hedef araç kitlesi belirlenmeli, ABD, Kanada ve AB’de
olduğu gibi öncelik toplu taşım araçları, ticari taksiler ve nakliye araçlarına verilmeli ve SDG
kullanımı teşvik edilmelidir.
Öncelik büyükşehirlerde olmak üzere uluslararası ve devlet karayolu ağında SDG planlı ve
programlı dolum istasyonu ağı kurulmalıdır.
Doğal gazlı araçların dönüşümü sırasında ciddi bir istihdam imkanı doğmakla birlikte gerek
montaj ve bakım sektöründe, gerekse dolum istasyonlarında çalışacak personel eğitime tabi
tutulmalı, teknik konularda gerekli altyapı hazırlığı yapılmalıdır.
AB ile işbirliği imkanları araştırılarak, başta doğal gaz olmak üzere alternatif yakıtların
kullanımının yaygınlaştırılmasında faydalanmak üzere finansman desteği sağlanmalıdır.
Dönüşüm kitlerinin ve araç tanklarının tedariki noktasında yabancı üreticiler ile işbirliğine
paralel olarak, know-how veya ürün geliştirme için yerli üreticiler teşvik edilmelidir.Bunun için
üniversiteler ve organize sanayii kuruluşları ile işbirliği yapılmalı ve desteklenmelidir.
Yerli otomobil üreticileri doğal gazlı araç üretimi konusunda teşvik edilmelidir.
Doğal gazlı araçların yaygınlaştırılması için en kısa zamanda pilot uygulamalara
başlanmalıdır.
Plan ve programlar doğrultusunda doğal gazlı araçlar için etkili imaj kampanyaları
düzenlenmeli ve bu kampanyalara en üst düzeyde destek sağlanmalıdır.

SONUÇ
SDG’li araçlar özellikle artık en önemli sorunu çevre kirliliği haline dönüşmüş sanayileşmiş hatta
sanayi-ötesi toplumlar açısından çok önemli bir gelişmedir. Yaşlı dünyamızın ömrünü azalttığı şüphe
götürmeyen sera gazlarının azaltılması yönünde SDG’li araçlar vazgeçilmez bir teknoloji
sunmaktadır. Hem çevre dostu hem de ekonomik olması ise SDG’li araçların yaygınlaştırılmasında
kamuoyu desteğinin alınması açısından önemli faktörlerdir, rakibi olduğu petrol sektörünün bile.
Ülkelerin enerji politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak doğal gazın birincil enerji tüketiminde en üst
seviyelere yükseldiği bu günlerde SDG’li araçlar, ülkemiz ve dünyamız için yeni bir çığır açmaktadır.
Gelişmiş ülkeler 21. yüzyılın hemen ilk çeyreğinde araçlarda SDG kullanımını toplam araç stoğunun %
10‘u, % 20’si gibi büyük oranlara çıkarmayı hedeflerken, ülkemizin bu konuda daha fazla
gecikmemesi gerektiği ortadadır. Dünyamızın, petrolle çalışan araçlara farklı bir çözüm aradığı bu
geçiş sürecinde, SDG’li araçların oynayacağı rolü kestirmek içinse kahin olmaya gerek yok....
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DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI ISITICI CİHAZLARIN VERİMLERİ,
EKONOMİKLİĞİ VE TESİSAT UYGULAMALARI
Kenan ŞAHİN

ÖZET
Isıtma sistemlerinin ısı ihtiyacının belirlenmesinde ve ekonomisinde en önemli faktörlerden birisi de
dış hava iklim koşullarıdır. Dış ortam tasarım değerleri olarak çok katı ve en uç değerler baz alınırsa,
ekonomik olmayan ve aşırı büyük kapasitede sistem tasarımı yapılacaktır. İyimser dış ortam şartları
ise düşük kapasiteli sistem tasarımına neden olacağından konforda olumsuzluklara yol açacaktır.
Isıtma sezonu boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerinde yüksek
O
sıcaklıklarda çalışacağı varsayılan sistemlerde bile yapılan incelemede ısıtma için 90/70 C veya
O
75/65 C’de sistemi çalıştırma ihtiyacı sezonun küçük bir dilimini kapsadığından yoğuşmalı cihazlar
radyatörlü sistemlerde bile (sezonun büyük bölümünde) tekniğine uygun olarak çalışacak ve büyük
oranda ekonomi sağlayacaktır. Bu bildiride tam modülasyon sistemine sahip duvar tipi yoğuşmalı
ısıtıcı cihazlar ile (özellikle yerden ısıtma olarak tasarlanmış tesisatlarda) sağlanacak ekonomi ile
yoğuşmalı olmayan ısıtıcı cihazlarla arasındaki fiyat farkının geri ödeme sürelerinin oldukça kısaldığı
incelenmiştir.
Birçok kazanın kaskad bağlanması ile kademesiz modülasyonlu büyük tesisatlar kurulabilir ve
ekonomiklik de aynı oranda büyüyerek verimli ve konforlu işletmeler yaratılabilmektedir. Geniş
modülasyon aralığına sahip kaskad sistemler, birçok ısıtma bölgelerine paylaşım için özel olarak
geliştirilmiş kumanda sistemleri ile tam otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Bu otomasyon
sistemleri ve kaskad sistemi ile ayrı ısıtma bölgeleri istenilen sıcaklıklara göre kontrol edilebilmektedir.
Böylelikle, bütün yıl boyunca ekonomik ve konforlu bir işletme sağlayacak olan yoğuşmalı duvar tipi
cihazlar ile yerden tasarruf ve problemsiz hermetik baca setleri ile montaj yeri seçim kolaylığı sağlanır.

1. GİRİŞ
Kömür, petrol ve doğalgaz gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının rasyonel ve akılcı kullanımı için
yeni çözümlerin aranması, son senelerde endüstri ve bilim alanlarında yeni teknolojilerin
geliştirilmesini gerektirmiştir. Ekonomik boyutun yanında, çevre koruma da son senelerde ön plana
çıkması ile yakıtın üst ısıl değerinde yatan gizli buharlaşma ısısından yararlanan yoğuşmalı ısıtıcı
cihazlar geliştirilmiştir. Böylece ısıtma sistemlerindeki kazan ile dağıtım borularında oluşabilecek ısı
kayıplarının en alt seviyeye indirilmesi sağlanarak düşük sıcaklıkta ısıtma sistemine geçiş
sağlanmıştır. Bugün Avrupa’nın Almanya, İsviçre, Danimarka, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerinde
yürürlüğe giren yerel kurallar bu özelliği taşımayan cihazların kullanılmasını imkansız hale getirmiştir.
Bu zorunluluklar, yakıt ekonomisi ve düşük atık gaz emisyonları talebini karşılayan yoğuşmalı sistemle
çalışan kazan sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur Isıtma sistemlerinin kapasitesinin
belirlenmesi ve enerji tüketimi iklimsel tasarım koşullarına bağlıdır. İklimsel tasarım şartları, belirli bir
yerdeki veya bölgedeki dış ortam hava özelliklerini gösteren tasarım amaçlı iklim verilerini içerir.
İklimsel tasarım değerleri geçmişte ölçülmüş uzun dönem meteorolojik verilerin istatistiksel analizi
sonucu belirlenir. Isıl yük hesaplamaları için genel olarak kullanılan iklim verisi kış tasarım koşullarıdır
ki bunun için de tek parametre kuru termometre sıcaklığı değeridir. En kötü dış hava şartlarını temsil
eden dış ortam sıcaklık tasarım değerleri proje ve tasarım açısından en önemli parametrelerdir.
Ülkemizde ısıtma yükü hesapları TS 2164 Standartlarına göre yapılmaktadır. Binalarda ısı kaybı
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hesabında kullanılan dış ortam sıcaklık değerleri il ve ilçeler için Makine Mühendisleri ve Bayındırlık
Bakanlığı yayınlarında verilmektedir. Mevcut geçerli kış tasarım değerleri 40 yılı aşan verilere
dayanmaktadır ki halen güncellenmemiştir. Bununla birlikte tasarımların en uç değerler ve yüksek
emniyet katsayılarına göre yapılması aslında yoğuşmalı ısıtıcılar için bir avantaj oluşturmakta ve 90/70
sistemlerinde dahi kullanılabileceğini göstermektedir. Bu bildiride görülecektir ki (iklim bölgelerine
göre) bir çok bölgemizde ısıtma sezonu süresince tasarım kuru termometre sıcaklığında kalınma
süresinin az olduğu ve bu süre dışında da cihazların yoğuşmalı çalışabileceği belirlenmiştir. Şüphesiz
bu bize sistem veriminde yükselme sağlayarak duvar tipi klasik (yoğuşmasız) ısıtıcılar ile yoğuşmalı
cihazlar arasındaki maliyetin geri ödeme sürelerinin kısalmasını sağladığını göstermiştir.

2. YOĞUŞMALI SİSTEM TEKNİĞİ
Fiziksel yanma denklemine göre doğal gazın yakılması sonucunda Karbondioksit (CO 2 ) ve Su (H 2 O)
oluşmaktadır. Alt ısıl değer tekniğine göre çalışan ısıtıcı kazanlarda yanma sonucu oluşan su buhar
halindedir ve bu buhardaki gizli ısıdan yararlanılamamaktadır. Oysaki üst ısıl değer tekniğine göre
çalışan kazanlarda ana prensip, baca gazı içerisindeki su buharının yoğuşturularak gizli ısının geri
kazanılmasıdır. Yanma denklemi incelenecek olursa;
Üst ısıl değer tekniğinde
Gaz
CH 4

+

Atık Gaz
→
CO 2

Hava
2O 2

Sıvı fazında Su + Enerji
+
2H 2 O

Alt ısıl değer tekniğinde
→
Gaz
olduğu görülür.

Hava

Atık Gaz

Buhar fazında Su

Gizli buharlaşma ısısı, kazan gaz yollarında oluşacak olan yoğuşma ile açığa çıkar. Yoğuşma için ise
O
önce gazların sıcaklığını su buharının yoğuşma sıcaklığı olan 56 C’ye kadar düşürülmesi gerekir. Bu
sıcaklığa düşene kadar alınan ısıya “Duyulur Isı” denir. Yoğuşmanın başladığı anda gazların sıcaklığı
sabit kalır. Bu sabit sıcaklık altında alınan ısıya da “Gizli Isı” denir.

Şekil 1. Suyun faz diyagramı [1].
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Şekil.1’de görüleceği gibi 1 kg suyun kaynama noktasına kadar aldığı enerji 100 kcal iken, kaynama
noktası ile buhar fazı arasında aldığı enerji beş kattan daha fazla artarak 535 kcal/kg’a ulaşır. İşte bu
enerji klasik duvar tipi cihazlarda baca gazı ile atılmakta ancak baca gazını yoğuşturan ve üst ısıl
değer tekniğinden yararlanan yoğuşmalı tip kazanlarda geri kazanılabilmektedir. Bu tip kazanlarda
yoğuşmanın sağlanabilmesi için genel olarak görülen yapı ise aynı kapasiteli klasik kazanlara nazaran
daha geniş alanlı tasarlanan döküm alüminyum veya paslanmaz çelik ısı değiştirici ile özel ön
karıştırmalı brülör sistemleri ve gelişmiş bir elektronik kontrol ünitesidir.

a)

b)
Şekil 2.
a) Düşük sıcaklık kazanlarında Alt ısıl değer Tekniği ve
b) Yoğuşmalı kazanlarda Üst Isıl Değer Tekniği [6].

Standart düşük sıcaklık kazanlarında, yakıtla verilen ısının %8’i baca gazları ve kazan bünyesinden
taşınılma, %11’i yanma sonucu oluşan su buharıyla kaybedilir (Şekil.2-a). Yoğuşmalı kazanlarda ise
atık gazın içindeki su buharının yoğunlaştırılıp yoğuşma gizli ısısı olarak sisteme ilavesi ve bu proses
sonucu düşük sıcaklık işletimiyle atık gaz ve taşınım kayıpları düşürülerek geri kazanılmaktadır
(Şekil.2-b). Tablo.1’de ise bazı yakıtların alt ve üst ısıl değerleri ile yoğuşan su miktarı verilmiştir.
Tablo 1. Bazı yakacakların alt ve üst ısıl değerleri ile yoğuşan su miktarları [4].
Yakacak
Doğal gaz L
Doğal gaz H
Propan
Bütan

Alt (H u ) Isıl
3
Değer kWh/m
8,83
10,35
25,80
34,35

Üst (H o ) Isıl
3
Değer kWh/m
9,78
11,46
28,02
37,19

Ho/ Hu
1,11
1,11
1,09
1,08

Ho - Hu
3
kWh/m
0,95
1,11
2,22
2,84

Yoğuşan Su
3
(teorik) kg/m
1,53
1,63
3,37
4,29

Üst ısıl değer (yoğuşmalı) kazanlarda baca gazı sıcaklığı brülörün cinsi ile kazan konstruksiyonuna
O
göre 25 C’ye kadar düşebilir. Baca malzemesi olarak rutubete dayanıklı malzeme kullanılması
gerekir.
Kazan dönüş sıcaklığı, kazan ısı gücü ve konstruksiyonu da yoğuşan su miktarını etkiler. Pratik
O
O
olarak 75/60 C çalışma şartlarında 60 gr/kWh, 40/30 C çalışma şartlarında ise 90 gr/kWh yoğuşma
O
olur. 20 kW (17200 kcal/h) ısı gücündeki bir kazan 75/60 C şartlarında ve yılda 1700 saat çalışırsa
yoğuşan su miktarı 2040 kg/yıl olur.
3,5-4,5 arasında pH değeri olan kondens suyu, limon suyundan(2,5) veya sirkeden (3) daha az asidik
olduğundan evsel kanalizasyondan atılabilir. Genelde evsel atık su sistemi bazik olduğundan bunu
nötralizasyona bile faydası olur. Yine de kanalizasyona bağlantıda kullanılacak boru malzemesinin
aside dayanıklı olması gerekir (örneğin, plastik borular).
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Şekil 3. Duvar tipi yoğuşmalı bir kazanda yoğuşma prensibini gösteren kesit [7].
Duvar tipi yoğuşmalı cihazlarla yapılacak kaskad sistemlerde 200 kW ısıl yükten itibaren veya evsel
atık su tesisatlarında korozyona dayanıklı olmayan boruların kullanılması durumunda ise
nötralizasyon ünitesi kullanılmalıdır.

3. SİSTEM SICAKLIKLARINA GÖRE YOĞUŞMA KOŞULLARI VE ORANLARI
Artan yakıt maliyetleri nedeni ile Avrupa’da sıvı ve gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanlarına olan talep
giderek artmaktadır. Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanlarının, özellikle atmosferik brülörlü olanları,
düşük güçlerde ilk yatırım masraflarının az olması, sessiz çalışması ve basit teknik yapıları gibi üstün
özellikleri vardır. Yoğuşmalı kazanların dönüş suyu sıcaklığı düştükçe geri kazanılan ısı miktarı da
artmaktadır. Şekil 4’deki diyagramda görülen bu durumda dönüş suyu sıcaklığının ve baca gazı
sıcaklığının düşmesi ile yoğuşuk miktarı arttırdığından geri kazanılan ısı miktarı artar ve kazan verimi
yükselir. Bu diyagramda belirtilen verim değerleri üst ısıl değerlere göredir.
Mevcut olan standart hesap yöntemlerinin ısı kaybının gerçek ihtiyaçtan daha az olmasına izin
vermemesi ve yapılan kabuller ile alınan emniyet katsayılarının sürekli daha büyük ısı kayıpları
hesaplanmasına yol açmaktadır. Örneğin, ARISOY ve ÇETEGEN tarafından ısıl simülasyon programı
O
kullanılarak İstanbul’da yapılan bir çalışmada [11] ; 9070 C olarak dizayn edilmiş sıcak sulu ısıtma
sisteminin sıcak su gidiş ve dönüş sıcaklıklarına bakıldığında pik dönemde su gidiş sıcaklıklarının,
O
O
90 C yerine 78.7 C olduğu görülmektedir. Ayrıca en soğuk günün 10 saati dışında su gidiş
O
sıcaklıkları 75 C üstüne çıkmamakta ve bu değerle sınırlı kalmıştır. Su geri dönüş sıcaklıklarında ise
O
bu en soğuk günde bile 55-63 C arasında kaldığı görülmüş ve aynı haftanın güneşli geçen son dört
O
O
günü su gidiş sıcaklıkları 66 C altında kalırken, dönüş suyu sıcaklıklarının 20 C değerlerine kadar
indiği gözlemlenmiştir. Isı kaybı hesabında enfiltrasyon miktarları en fazla kabul yapılan ve gerçekten
uzak olabilen kısımlardan biridir. Bunun birlikte diğer en önemli nedenlerinden biri olan (binalarda ısı
kaybı hesabında kullanılan) ve il/ilçeler için Makine Mühendisleri ve Bayındırlık Bakanlığı yayınlarında
verilen dış ortam sıcaklık değerleri aslında ısıtma sezonunun küçük bir kısmını kapsamaktadır. Söz
konusu çalışma sonucunda standart hesapla bulunan sistemlerin %39 daha büyük olduğu
belirlenmiştir.
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Şekil 4. Dönüş Suyu ile Baca Gazı Sıcaklıklarına Bağlı Olarak Yoğuşmalı Sistemlerin Verimleri [10]
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Şekil 5. Yukarıdan Aşağı Sırası ile İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Uzun Yıllar Aylık Ortalama Sıcaklık
Değerleri [12]
Şekil.5’te görülen İstanbul, Ankara ve İzmir’in uzun yıllar aylık ortalama sıcaklık değerleri de
O
göstermektedir ki projelendirme sıcaklığı olarak alınan değerlerin ; İstanbul için -3 C R’nin +2.5 ile
O
O
O
+5 C ortalamasında 3 ay kadar sürdüğünü, Ankara için -12 C R’nin -4 ile 0 C ortalamasında 2 ay
O
O
kadar sürdüğünü ve İzmir için 0 C ’nin +5 ile +10 C ortalamasında 2.5 ay kadar sürdüğü gözlemlenir.
Yoğuşmalı bir kazanın ısıtma sezonu süresince ne oranda üst ısıl değer tekniğine göre çalışacağı
O
(yoğuşma yapacağı) Şekil.6’da 75/60 C ısıtma sistemine göre tasarlanmış Almanya’daki bir bölge
O
için incelenmiştir. Dış sıcaklık kış değişim aralığı -15 ile +15 C değerleri arasındadır. Buna göre
kazanın

Yoğuşma Sıcaklığı

φ

Şekil 6. 75/60 C’ye Göre Tasarlanmış Bir Isıtma Sisteminde Dış Hava Sıcaklığına Bağlı Olarak
Yoğuşma Sınırının Altında ve Üstünde Çalışma Oranları [13].
O
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-15 ile -10 C arasında çalışma süresi, toplam sürenin %6.6’sını oluşturmakta iken, %8.4 oranını da
O
O
-10 ile -5 C oluşturmaktadır. En fazla oranı ise %56.8 ile -5 ile +5 C arasındaki bölge
O
oluşturmaktadır. Bu sonuç bize 75/60 C sistemine göre tasarlanmış bir ısıtma sisteminde, ısıtma
O
sezonunun %90’ında dönüş suyu sıcaklığı 55 C’nin altında kaldığından, kazan yoğuşmalı olarak
O
çalışabilmektedir. Örneğin Şekil.5’e göre inceleme yapılırsa 75/60 C sistemine göre tasarlanmış bir
ısıtma sisteminde, İstanbul, Ankara ve İzmir için (verilen minimum ortalama dış hava sıcaklık
şartlarında dahi) bütün ısıtma sezonu süresince yoğuşmalı kazanın tekniğine uygun olarak çalışacağı
görülmektedir. Eğer ısıtma sistemi döşemeden yapılmış ise (Şekil.7) düşük su sıcaklığında çalışma
nedeni ile ısıtma sezonunun %100’ünde kazanın yoğuşma tekniğine uygun çalışacağı kesindir.
Kazanın ısıtma sezonu süresince yoğuşmalı olarak ve verimli çalışabilmesinin diğer bir koşuluda
brülör sisteminin modülasyonlu olmasıdır. Bilindiği gibi modülasyon ısıtma alanının ısı ihtiyacına göre
O
kazanın güç üretmesini sağlayacaktır. Radyatörlü sistemler incelenecek olursa Şekil.8’de 90/70 C
O
sisteminde de -2.5 C dış hava sıcaklığına kadar yoğuşmanın mümkün olduğu görülmektedir. Ancak
O
daha düşük sıcaklıklarda da yoğuşmalı cihazları verimli kullanabilmek için Avrupa’da 90/70 C ısıtma
O
O
sistemleri yerini 75/60 C veya 75/50 C düşük sıcaklıkta ısıtma sistemlerine bırakmıştır.
O

Şekil 7. 40/30 C Isıtma Sisteminde Teorik Yoğuşma Alanı [14]
O

Şekil 8. 90/70 C Isıtma Sisteminde Teorik Yoğuşma Alanı [14].
O
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Sistem Sıcaklığı

O

C

% Olarak Yıllık Çalışma

Düşük sıcaklığın temelinde yatan ikinci amacın, kazan ile dağıtıcı sistemler tarafından oluşan ısı
kayıplarının asgari düzeye indirilmesidir. Aynı şartlardaki bir dağıtım sisteminden geçen akışkanın
sıcaklığına bağlı olarak yüzey sıcaklıkları da doğal olarak değişeceğinden, yüksek yüzey
sıcaklıklarında ısı kayıpları da aynı oranda artacaktır. Bu kayıp miktarları kapasite ile doğru orantılı
olarak büyüyecektir. Kayıpları düşürebilmek için ise yüksek yüzey sıcaklığını yani akışkan (gidiş
suyu) sıcaklığını düşürmek gerekir. Bu düşük sıcaklık sayesinde radyatörlerin bağlı olduğu dış
duvardan kaçan ısı miktarı da büyük oranda azalmış olacaktır. Özellikle duvarlar ince veya nişli ise
buradaki ısı kayıpları da o kadar fazla olur. İstenmeyen bu ısı kayıplarını asgari düzeye indirmenin en
iyi yöntemi düşük sıcaklıkta ısıtma yöntemidir. Bu şart da iki şekilde sağlanır: Birincisi ve en doğru
yöntem ısıtma tesisatını düşük su sıcaklığına göre dizayn etmek (Şekil.9), ikincisi bu yapılmamış olsa
da genel olarak sistemler gereğinden büyük seçildiğinden gidiş suyu tasarlanandan daha düşük
olmakta bu da ısıtma sezonunun büyük bir kısmında yoğuşma için uygun koşulları yaratmaktadır.
Bunun önemli nedenlerinden birisi de tasarımda kullanılan dış hava sıcaklığının yılın çok az bir
bölümünde en düşük seviyelerde kalmasıdır.

Dış Hava Sıcaklığı OC

Şekil 9. Doğalgaz İçin 75/60 C Isıtma Sisteminde Yoğuşma Isısından Yararlanma Alanı [15].
O
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4. DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI BİR KAZAN İLE KLASİK KOMBİNİN SİSTEM SICAKLIKLARINA
GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI VE YATIRIM FARKINI GERİ ÖDEME SÜRELERİ
Karşılaştırma için örnek bir hesap :
Isı ihtiyacı 20000 kcal/h olan dubleks bir daire için, yoğuşmalı kombi/kat kaloriferi ile klasik kombinin
ilk yatırım masrafları incelenecek ve sağladığı enerji ekonomisi ile elde edilen parasal tasarruf göz
önüne alınarak karşılaştırma yapılacaktır. Bu hesap ile ilk yatırım masraflarındaki fazla ödemenin
elde edilen tasarrufla ne kadar sürede geri ödeneceği hesaplanacaktır. Fiyatlandırmanın güncelliğini
koruması için para birimi olarak Avrupa Topluluğu ortak para birimi EURO kullanılmıştır. Ekim 2002
fiyatları eşdeğer güçlerde, dijital kontrollü, elektronik, hermetik 24 kW (20640 kcal/h)’lik bir klasik
kombinin fiyatı (hermetik baca seti dahil) 973 EURO iken aynı özelliklerdeki 25 kW (21500 kcal/h)’lik
bir yoğuşmalı kombinin fiyatı (hermetik baca seti dahil) 2000 EURO olarak verilmektedir.
4.1 Radyatör Verimleri ve Miktarlarının Belirlenmesi
Bugün Almanya’da radyatörlerin ısı güçleri ile ilgili DIN 4704 normuna göre,
O
sıcak su giriş çıkış sıcaklıkları
90/70 C
t g /t ç
O
ortalama su sıcaklığı
80 C
tm
O
iç ortam sıcaklığı
20 C olmak üzere,
ti
O
t m - t i = 80 -20 = 60 C sıcaklık farkı için belirlenmektedir. Yeni Avrupa normuna (Euronorm) EN
442’ye göre norm sıcaklık değerleri
O
sıcak su giriş sıcaklığı 75 C
tg
O
sıcak su çıkış sıcaklığı 65 C
tç
O
iç ortam sıcaklığı
20 C olmak üzere, radyatörlerin ısıl güçleri,
ti
O
t m - t i = 70 -20 = 50 C sıcaklık farkı için belirlenmektedir.
SEMBOLLER
C
=
f 2 faktörünü dikkate alma katsayısı (c ≥0.7 için f 2 = 1 alınır; c < 0.7 için f 2
formülden hesaplanır).
=
Birinci düzeltme faktörü,
f1
=
İkinci düzeltme faktörü,
f2
n
=
Isıl güç katsayısı (panel radyatörler için; n = 1,339),
Q
=
Aranan ısıl güç değeri
=
Normlarda belirtilen ısıl güç değeri (90/70/20),
Qn
ΔT
=
Aranan şartlar için sıcaklık farkı,
Norm şartlar için sıcaklık farkı (90-70)
ΔT norm =
=
Gidiş ve dönüş sıcaklıkları ortalaması.
ΔT m
Radyatör tipi olarak 22PKKP 600’lük radyatörler seçilmiştir. Bu tip bir radyatörün 20 C oda
O
sıcaklığındaki sistem sıcaklıklarına göre verimleri için 90/70 ve 75/65 sistemleri dışında bir de 60/50 C
için radyatör verimini hesaplarsak;
O

Q = f 1 . f 2 .Q n için

 ∆Τ
f 1 = 
 ∆Τnorm





n


1− c  
 1.0094 x 2

1+ c  

f2 =


1
ln


c



n

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

c=

70

Τdönüş − ΤOda
Τgidiş − ΤOda
 60 + 50

− 20  = 35 OC
 2


ΔT 60/50 = ΔT m – ΔT Oda = 

ΔT norm =

 90 + 70

− 20  = 60 OC

 2


f 1 = 0.486
c=

50 − 20
= 0.75
60 − 20

f2 = 1
Q 60/50 = f 1 . f 2 .Q n = 0.486 x 1 x 2660
Q 60/50 = 1292 w/hm
olmaktadır. Aynı hesaplar 50/30 C sistemi için yapılacak olursa radyatör verimi;
Q 50/30 = 546 w/hm bulunur. Bu durumda radyatör verimlerine göre gerekli radyatör miktarları,
O

Sistem : 80 C (90/70) Δt=60
O

23256
Isıİhtiyacı(w / h )
:
= 8.8 m
RadyatörVerimi (w / hm ) 2660

70 C (75/65) Δt=50

55 C (60/50) Δt=35

23256
= 13.6 m
1715

23256
= 18,0 m
1292

O

O

Sistem : 40 C (50/30) Δt=20
O

23256
Isıİhtiyacı(w / h )
:
= 42.6 m
RadyatörVerimi (w / hm ) 546

bulunur.

Bu sonuçlara göre 50/30 C ısıtma sistemini radyatörlü kullanmak uygun değildir, bu sistem için ideal
çözüm yerden ısıtma sistemi olacaktır. Ekim 2002 fiyatları baz alınacak olursa 22 PKKP 600 panel
radyatör fiyatı 62 EURO/m ‘dir.
O

4.2 İlk Yatırım Bedelleri
İşçilik, boru ve diğer malzemeler için aynı harcamaların yapılacağı kabulü ile sadece kombi ve
radyatörlerden kaynaklanan fiyat farkı belirlenecektir.
Klasik kombi için ilk yatırım;
O
90/70 C için = 973 + (62 x 8.8) = 1518.6 EURO
O
75/65 C için = 973 + (62 x 13.6) = 1816.2 EURO
Yoğuşmalı kombi için ilk yatırım;

O

90/70 C için = 2000 + (62 x 8.8) = 2545.6 EURO
O
75/65 C için = 2000 + (62 x 13.6) = 2843.2 EURO
O
60/50 C için = 2000 + (62 x 18.0) = 3116 EURO
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Böylece ilk yatırım farkı;
O

= 2545.6 – 1518.6 = 1027
90/70 C için
O
= 2843.2 – 1816.2 = 1027
75/65 C için
O
O
= 1597.4 EURO
60/50 C için (90/70 C’e göre) = 3116 – 1518.6
O
O
= 1299.8 EURO
60/50 C için (75/65 C’e göre) = 3116 – 1816.2

EURO
EURO

olmaktadır. Klasik kombilerde verim üst ısıl değere göre %80 seviyelerinde olmasına karşın Şekil.4’te
de görüleceği gibi yoğuşmalı kombide %96’ya kadar çıkmaktadır. Doğalgazın üst ısıl değeri 8100 ile
10427 kcal/h arasında olduğundan ortalama olarak H o = 9264 kcal/h kabul edilebileceğinden verim
dikkate alınarak kombinin saatlik gaz tüketimi,
O

90/70 C

20000
3
= 2.768 m /h
0.78 x9264

O

,

75/65 C

20000
3
= 2.699 m /h
0.80 x9264

Yoğuşmalı sistemde ise;

20000
3
= 2.484 m /h
0.869 x9264
20000
O
3
50/30 C ⇒
= 2.251 m /h
0.959 x9264

20000
3
= 2.505 m /h ,
0.862 x9264
20000
O
3
60/50 C ⇒
= 2.426 m /h ,
0.89 x9264

90/70 C ⇒

75/65 C ⇒

O

O

olmaktadır. Günde 20 saat ve yılda altı ay çalışıldığını kabul edersek ayda 600 saat, yılda da 3600
saat çalışacaktır. Bu durumda klasik kombilerin yıllık gaz tüketimi;
90/70 C ⇒ 3600 h x 2.768 m /h = 9964.8 m /yıl
O
3
3
75/65 C ⇒ 3600 h x 2.699 m /h = 9716.4 m /yıl
O

3

3

olur. Gaz bedeli olarak Ekim 2002 tarihindeki doğal gaz fiyatı 394,223 TL/m ve 1 EURO=1,632,711
3
TL olduğundan DG = 0.24 EURO/m kabul edilebilir. Böylece yıllık tüketim,
3

90/70 C ⇒ 9964.8 m /yıl x 0.24 EURO/m = 2391.6 EURO/yıl
O
3
3
75/65 C ⇒ 9716.4 m /yıl x 0.24 EURO/m = 2331.9 EURO/yıl
ve 12 ayın ortalama gaz bedeli,
O
90/70 C ⇒ 2391.6 EURO/yıl / 12 = 199.3 EURO/ay
O
75/65 C ⇒ 2331.9 EURO/yıl / 12 = 194.3 EURO/ay
O

3

3

olur.

Bu hesapları yoğuşmalı kombi için de yaparsak,
Aylık Ortalama Tüketim
Sistem
O
3
3
3
90/70 C ⇒ 3600 h x 2.505 m /h = 9018 m /yıl x 0.24 EURO/m / 12 ay
= 180.4 EURO/ay
O
3
3
3
75/65 C ⇒ 3600 h x 2.484 m /h = 8942.4 m /yıl x 0.24 EURO/m / 12 ay = 178.85 EURO/ay
Aylık Ortalama Tüketim
Sistem
O
3
3
3
60/50 C ⇒ 3600 h x 2.426 m /h = 8733.6 m /yıl x 0.24 EURO/m / 12 ay = 174.7 EURO/ay
O
3
3
3
50/30 C ⇒ 3600 h x 2.251 m /h = 8103.6 m /yıl x 0.24 EURO/m / 12 ay = 162.1 EURO/ay
Geri Ödeme Süresi =

KlasikKombiyeGöreYatırımFarkı
YıllıkTasarruf

Yoğuşmalı kombi kullanılan radyatörlü ısıtma sistemi ile klasik kombili radyatörlü sistemler
kıyaslanırsa
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1027
= 4.5 Yıl
946.8 x0.24
1027
O
75/65 C’ye göre; GÖS =
= 5.5 Yıl
774 x0.24
1597.4
O
O
60/50 C’yi 90/70 C’ye göre kıyaslarsak; GÖS =
= 5.4 Yıl
1231.2 x0.24
1299.8
O
O
60/50 C’yi 75/65 C’ye göre kıyaslarsak; GÖS =
= 5.5 Yıl
982.8 x0.24
O

90/70 C’ye göre; GÖS =

Yoğuşmalı kombi kullanılan yerden ısıtma sistemi ile klasik kombili radyatörlü sistemler kıyaslanırsa

1027
= 2.3 Yıl
1861.2 x0.24
1027
O
O
50/30 C’yi 75/65 C’ye göre kıyaslarsak; GÖS =
= 2.65 Yıl
1612.8 x0.24
50/30 C’yi 90/70 C’ye göre kıyaslarsak; GÖS =
O

O

Tablo 2. 20000 kcal/h’lik Dubleks Bir Daire İçin Farklı Isıtma Sistemlerine Göre Yoğuşmasız-Klasik
Kombi ile Yoğuşmalı Bir Kombinin Geri Ödeme Sürelerinin Karşılaştırılması.

Isıtma Sistemi ⇒
Radyatörlerin Isıl Verimi
Radyatör Miktarı
Radyatör Bedeli
Yerden Isıtma Bedeli
Kombi Bedeli
Kombi+Radyatör Bedeli

w/hm
m
EURO
EURO
EURO
EURO

Yoğuşmasız
Klasik Kombi
90/70
75/65
2660
1715
8.8
13.6
545.6
843.2
Sabit
973
1518.6 1816.2

Yatırım Farkı

EURO

Referans

Kombi+Yerden Isıtma Bedeli
Yatırım Farkı
Üst Isıl Değere Göre Verim
Gaz Tüketimi
Yıllık Gaz Tüketimi
Aylık Ortalama Yakıt

EURO
EURO
%
3
m /h
3
m /h
EURO

Yıllık Gaz Tasarrufu
Yıllık Para Tasarrufu

Birim

Referans

Yoğuşmalı Kombi
90/70
2660
8.8
545.6

2545.6
1027

Sabit
Referans

Referans

78
2.768
9964.8
199.3

80
2.699
9716.4
194.3

--86.2
2.505
9018
180.4

m /yıl

Referans

Referans

946.8

EURO

Referans

Referans

227.2

3

75/65
1715
13.6
843.2

60/50
1292
18.0
1116
Sabit
2000
2843.2
3116
*1597.4
1027
1299.8
Sabit
----86.9
89
2.484
2.426
8942.4
8733.6
178.85
174.7
*1231.2
774
982.8
*295.5
185.8
235.9
5.5
5.4 –5.5

50/30
546
Uygun değil

---

----1027
95.9
2.251
8103.6
162.1
*1861.2
1612.8
*446.7
387.1
2.3 –2.65

Referans
Referans
GERİ ÖDEME SÜRESİ
Yıl
4.5
*Isıtma tesisatlarında yeni Avrupa Normu göz önüne alınırsa ısıtma tesisatlarının 75/65’e göre (düşük sıcaklık işletmesine göre)

yapılması gerekiyor ancak ülkemizde 90/70 uygulaması halen yaygın olduğundan burada hem 90/70’e göre hem de 75/65’e
göre kıyaslama yapılmıştır.

İkinci bir kıyaslama örneği olarak 43000 kcal/h ısı ihtiyacı olan bir bina için yapıldığında, eşdeğer
güçte (50 kW’lık) Atmosferik Döküm Kat Kaloriferi ile Yoğuşmalı bir Kat Kaloriferi arasında
yapıldığında Tablo.3’deki sonuçlar elde edilmiştir.
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Tablo 3. 43000 kcal/h’lik Bir Binanın Farklı Isıtma Sistemlerine Göre Yoğuşmasız-Atmosferik Döküm
Kat Kaloriferi ile Yoğuşmalı Bir Kat Kaloriferinin Geri Ödeme Sürelerinin Karşılaştırılması.

Isıtma Sistemi ⇒
Radyatörlerin Isıl Verimi
Radyatör Miktarı
Radyatör Bedeli
Yerden Isıtma Bedeli
Kat Kaloriferi Bedeli
Kat Kal. + Radyatör Bedeli

w/hm
m
EURO
EURO
EURO
EURO

Yoğuşmasız Kat
Kaloriferi
90/70
75/65
2660
1715
18.8
29
1165.6
1798
Sabit
1265
2430.6
3063

Yatırım Farkı

EURO

Referans

Kat Kal. + Yerden Isıtma Bedeli

Yatırım Farkı
Üst Isıl Değere Göre Verim
Gaz Tüketimi
Yıllık Gaz Tüketimi
Aylık Ortalama Yakıt

EURO
EURO
%
3
m /h
3
m /h
EURO

Yıllık Gaz Tasarrufu
Yıllık Para Tasarrufu

Birim

Referans

Yoğuşmalı Kat Kaloriferi
90/70
2660
18.8
1165.6

3501.6
1071

Sabit
Referans

Referans

78
5.95
21420
484.4

80
5.80
20880
417.6

--86.2
5.385
19386
387.7

m /yıl

Referans

Referans

2034

EURO

Referans

Referans

488.16

3

75/65
1715
29
1798

60/50
1292
38.7
2699
Sabit
2336
4134
4735
*2304.4
1071
1672
Sabit
----86.9
89
5.34
5.215
19224
18774
384.5
375.5
*2646
1656
2106
*635
397.44
505.5
2.7
3.6 –3.3

50/30
546
Uygun değil

---

----1071
95.9
4.84
17424
348.5
*3996
3456
*959
829.5
1.1 – 1.3

Referans
Referans
GERİ ÖDEME SÜRESİ
Yıl
2.2
*Isıtma tesisatlarında yeni Avrupa Normu göz önüne alınırsa ısıtma tesisatlarının 75/65’e göre (düşük sıcaklık işletmesine göre)

yapılması gerekiyor ancak ülkemizde 90/70 uygulaması halen yaygın olduğundan burada hem 90/70’e göre hem de 75/65’e
göre kıyaslama yapılmıştır.

5. KASKAD SİSTEM TESİSATLARI
Yoğuşmalı kazanların kaskad (paralel) işletilmesi ile yüksek kapasitelere çıkmak mümkündür. Bu tür
bağlantılarda bütün kazanlar aynı anda devrededir, ancak her birinin gücü düşük tutulabildiği için daha
konforlu ve verimli bir işletme sağlanır. Bu tür kazanların özel kumanda elemanları kontrolü sayesinde
kazanlar, birbiri ardınca çalışır veya dururlar. Böylece bir kazanın minimum gücünden kaskad
sistemin toplam gücü arasında çalışan ve tam modülasyonlu bir sistem kurulmuş olur.

Şekil 10. 10 – 550 kW Arasında Modülasyonlu Güç İçin Kurulmuş 11 Adetli Kaskad Tesisatı [9]
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Şekil 11. Kaskad Tesisatında mesafeler [17]

Şekil 12. İkili Bir Kaskad Tesisatı İle İki Farklı Bölge Isıtması [9]
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Şekil 13. Üçlü Bir Kaskad Tesisatı:İki Radyatörlü + Yerden Isıtma Tesisatının ve Boylerin Isıtması [14]

Şekil 14. Dörtlü Bir Kaskad Tesisatı ve Boyler Devresi [18]
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SONUÇ
Isıtma tesisatları dizayn edilirken kullanılan emniyet paylarının yüksek olması, hesaplarda göz önüne
alınan dış hava sıcaklık şartlarının uzun yıllardır yenilenmemesi ve bu sıcaklık şartlarının aslında
ısıtma sezonunun küçük bir bölümünü kapsaması nedeni ile özellikle Batı Karadeniz, Marmara, Ege,
Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve hatta Orta Anadolu’da bile radyatörlü sistemlerde yoğuşmalı
kazanlar büyük verimlilik sağlar. Ancak Doğu Anadolu ve Orta Anadolu için yerden ısıtma tesisatları
daha uygun olacaktır. Yapılan hesaplar göstermektedir ki yoğuşmalı ısıtıcıların klasik kombi ve kat
kaloriferine göre geri ödeme süreleri sistem ve cihaz seçimi doğru yapıldığı taktirde oldukça kısa
(1 yıla kadar) sürelere düşebilmektedir. Göz önüne alınması gereken önemli bir nokta bu hesaplar
stabil dış hava koşullarına göre yapılmaktadır, oysa ki radyatörlü sistemlerde (90/70 ısıtma
tesisatlarında bile) projelendirme sıcaklıklarına kısa bir süre düşüldüğü için ve sezonun çoğunun
yoğuşma sınırının altında olması nedeni ile ortalama verim artacak ve belirtilen geri ödeme süreleri
daha da kısalabilecektir. Yerden ısıtma sistemi radyatörlü sisteme göre daha fazla bir ilk yatırım
maliyeti getirmekle birlikte yoğuşmalı cihazlar açısından sürekli yoğuşma alanında kalındığından ve
ısıtma sezonunun daha uzun sürmesi nedeni ile aynı oranda geri ödeme süreleri kısalabilecektir.
Hermetik olarak çalışan yoğuşmalı kazanlar ile artık 550 kW’lara kadar kaskad tesisatlar
kurulabildiğinden ve çok fonksiyonlu özellikleri ile modern kumanda cihazları sayesinde farklı ısıtma
alanları farklı özelliklere göre tam modülasyonlu olarak ısıtılabilmektedir.
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TEMEL REGÜLASYON PRENSİPLERİ
H. Semih KARAKELLE

1. GİRİŞ
Gaz sektöründe çalışan insanlar için regülatör çok kanıksanmış bir enstrümandır. Ancak bu
enstrümanın verimli çalışması ; seçimi, montajı ve bakımı aşamasında temel kurallara uyulması ile
gerçekleşir. Bu çalışmadaki amacımız, bu temel kuralları teorik bazı hesaplarla da destekleyerek
sektör çalışanlarının faydalanabilmesini sağlamaktır.

2. TEMEL PARÇALAR
Bir regülatörü oluşturan üç temel eleman vardır. Bunlar sistem tarafından çekilen gaz kadar gaz
akışına olanak veren ve değişken bir ayarlama sağlayan kısıtlayıcı eleman, bu kısıtlamanın
değişkenliğini sağlayabilmek için belirli bir yük uygulayan yükleme elemanı ve sistem tarafından
çekilen gaz miktarını yükleyiciye bildiren ölçüm elemanıdır. Şekil 1 de bu 3 elemandan oluşan tipik bir
regülatör görülmektedir.

P2

Şekil 1: Tipik bir regülatör
Yukarıdaki regülatörün çalışması basitçe şöyle gerçekleşir. Sistem tarafından gaz çekişi başladığında
P 2 çıkış basıncı da düşmeye başlar, bu durum sinyal hattı yolu ile diyaframa (ölçüm elemanı) iletilir.
Diyafram üzerindeki basınç azaldığı için yay (yükleme elemanı) kuvveti diyaframı iter ve bu yolla
tapayı (kısıtlama elemanı) açarak sisteme gaz basıncı geçişine olanak verir. Sistem talebi arttıkça P 2
basıncı düşecek , yukarıdaki mekanizmalar sayesinde tapa daha çok açılarak daha fazla gaz geçişine
izin verecektir. Gaz çekişi durduğunda ise P 2 basıncı yükselecek ve diyafram yayı sıkıştırarak tapayı
kapatacaktır.
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Kolayca anlaşılacağı gibi P 2 basıncı gerçekte hiçbir zaman sabit olarak kalmamaktadır. Gaz çekişi
arttıkça azalmakta ve çekiş azaldıkça da artmaktadır. P 2 basıncı en yüksek değerine akışın tümü ile
durarak regülatörün kapandığı noktada , en düşük değerine ise regülatör tapasının tümü ile açılarak
maksimum kapasiteye ulaştığı noktada varır.
Regülatör sonrasındaki sistemlerin sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için P 2 basıncında meydana gelen
bu değişimin en azda tutulması gerekmektedir. Özellikle de minimum ve maksimum kapasite
aralığındaki çıkış basıncı değişimi önemlidir. Bu basınç değişimi bir çok regülatör katalogunda RG
ifadesi ile yüzde olarak belirtilir.
Bir regülatörün çıkış basıncında ki değişim üzerinde en önemli etkiye sahip elemanlar kuşkusuz ki yay
ve diyaframdır. Şimdi sırası ile bunların etkilerini inceleyelim.

3. YAY ETKİSİ
Şekil 1 deki klasik bir regülatör incelendiğinde kuvvet dengesinin aşağıdaki bağıntı ile kurulabileceği
görülür.
Fy= k . X
Fd=P2 . Ad

Yukarıdaki bağıntıda;
k: Yay sabiti ;
F y : Yay kuvveti
X: Yay sıkışma miktarı
F d : Diyafram kuvveti P 2 : Çıkış basıncı ;
A d : Diyafram alanı
Daha kolay anlaşılması açısından sayısal bir örnek verelim. Şekil 2’deki regülatörün 50 m /h
2
2
kapasitede çalıştığını , çıkış basıncının 1 kg/cm diyafram alanının 10 cm ve yay sabitinin 5 kg/cm
olduğunu varsayarak bu koşullar için yay sıkışma miktarının ne kadar olması gerektiğini hesap edelim.
3

Şekil 2. Düşük Kapasitede akış
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2

2

F d =P 2 . A d = (1 kg/cm ) x (10 cm ) = 10 kg
F d = F y = k. X = (5 kg/cm) x (X)

X= 2 cm

Şimdi Şekil 3’deki durumu göz önüne olarak aynı regülatörde kapasitenin 200 m3/h e çıkması için
tapanın 0.5 cm daha hareket etmesi gerektiğini varsayarak bu durumdaki çıkış basıncını hesap
edelim.

Şekil 3. Yüksek Kapasitede Akış
X= 2-0.5 =1.5 cm
F y = k. X = (5 kg/cm) x (1.5 cm) = 7.5 kg
2

F y = F d =P 2 . A = (P 2 ) x (10 cm )
P 2 = 0.75 kg/cm

2

Görüldüğü gibi kapasitenin artması ile beraber regülatör çıkış basıncı da düşmektedir. Şekil 4 de ideal
bir regülatör ile gerçek bir regülatörün basınç debi ilişkileri görülmektedir. Bir regülatörün amacı çıkış
basıncını her kapasitede olabildiğince sabit tutmak olduğundan gerçek regülatör eğrimizi ideale
yaklaştırabildiğimiz ölçüde regülatör başarılı demektir.
basınç

kapama basıncı
ayar basıncı

ideal eğri

çalışma eğrisi

debi

Şekil 4. Regülatör Kapasite Eğrileri
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Şimdi regülatör yayının sertliğinin (k) ideal eğriye yaklaşabilme üzerindeki etkisini inceleyebilmek için
yukarıdaki örnek regülatörümüzün yayını k=2.5 olan bir yay ile değiştirerek hesaplamalarımızı
yenileyelim.
2

2

F d =P 2 . A d = (1 kg/cm ) x (10 cm ) = 10 kg
F d = F y = k. X = (2.5 kg/cm) x (X)

X= 4 cm

Yukarıdaki hesap bize 50 m /h ve 1 bar başlangıç değerleri için daha yumuşak bir yayın daha çok
3
sıkıştırılması gerektiğini söylemektedir. Şimdi hesabımıza devam edersek , 200 m /h kapasite elde
edebilmek için tapamızın yine 0.5 cm hareket etmesi gerekmektedir. Bu durumda çıkış basıncını
hesaplarsak ,
3

X= 4-0.5 =3.5 cm
F y = k. X = (2.5 kg/cm) x (3.5 cm) = 8.75 kg
2

F y = F d =P 2 . A = (P 2 ) x (10 cm )
P 2 = 0.875 kg/cm

2

Elde ettiğimiz sonucu birinci örnek ile karşılaştırırsak görüyoruz ki , başlangıç kapasite ve basınçları
aynı olmasına rağmen aynı miktarda kapasite artışı elde edebilmek için sert olan yay yumuşak olan
yaya göre daha düşük çıkış basıncı sağlamaktadır. Elde ettiğimiz bu sonucu Şekil 4 deki eğrilere ilave
edersek görüyoruz ki (Şekil 5) yumuşak yay ile çalışan regülatör ideale daha yakın bir eğri izleyecek
ve dolayısı ile çıkış basıncı başlangıç basıncına daha yakın olacaktır.
basınç

kapama basıncı

ideal eğri

ayar basıncı

yumuşak yay

sert yay

debi

Şekil 5. İdeal eğriye yaklaşma
Ya da diğer bir bakış açısı ile , her iki regülatörde de çıkış basınçları aynı olduğunda yumuşak yay ile
çalışan regülatörün kapasitesi daha yüksek olacaktır.
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4. DİYAFRAM ETKİSİ
Bir regülatörün çıkış basıncındaki değişimler üzerinde önemli bir etkiye sahip olan diğer bir faktör de
“diyafram” dır. Yay etkisini incelemek için kullandığımız örnekte diyafram efektif alanının sabit
olduğunu kabul ederek hesaplamaları yaptık. Bu etkiyi Şekil 6 ya bakarak incelersek , diyafram
üzerine etki eden P2 çıkış basıncının artışıyla beraber diyafram yukarı hareket ederek yayı
sıkıştırdığını ve bu sırada diyafram efektif alanını da azalttığını görürüz.

Şekil 6. Basınç-diyafram efektif alan ilişkisi
Şekil 6 bize , azalan P 2 çıkış basıncına bağlı olarak yayın serbest kaldığını ve diyafram efektif alanının
da arttığını göstermektedir. (A2 > A1 )
Yay etkisini incelemek için kullandığımız son örnekteki değerleri kullanarak diyafram etkisini
inceleyelim.
Regülatörümüz düşük kapasitede çalışırken ( 50 m /h) diyafram alanını (A1) 10 cm olarak kabul
edelim. Regülatör tapası maksimum açıklığa ulaştığında (200 m3/h) efektif diyafram alanı bu
değerden biraz daha yüksek olan bir değere ulaşacaktır ve bu değerde (A2) 11 cm2 olsun.
3

2

P 2 = k . X / A şekline dönüştürülürse
P 2 düşük kapasite = 2.5 x4/10 = 1 kg/cm2
P2yüksek kapasite= 2.5 x 3.5 /11 = 0.795
Bir regülatörün çıkış basıncındaki bu değişim miktarına Proportional Band adı verilir ve,
PB = P 2 düşük kapasite -P2yüksek kapasite
diye tanımlanabilir. Bu durumda regülatörümüzün PB değeri eğer diyafram alanı değişmese idi
(önceki örnekte olduğu gibi )
PB= 1-0.875 = 0.125 kg/cm olacaktı
2

Diyafram alanı değişeceği için gerçekte
PB= 1-0.795 = 0.205 kg/cm olacaktır.
2

Böylece regülatörümüzün PB değeri sabit duruma göre 0.08 kg/cm artış gösterecektir.
2

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

252

Bu PB değerini en aza indirmenin birinci yolu önceden şekillendirilmiş diyafram kullanmaktır. Diyafram
üzerinde imalattan verilmiş olan yay biçimi bu etkiyi azaltacaktır. Diğer bir yöntem ise olabildiğince
büyük diyafram alanı oluşturmaktır. Böylece değişimin toplam alan içerisindeki payı azalacağı için
etkisi de azalacaktır.

5. SONUÇ
Bir sistem için doğru regülatör seçimi yapabilmek ve regülatörün sağlıklı çalışmasını sağlayabilmek
için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.
1. İstenilen kapasiteyi sağlayan mümkün olan ek küçük “orifis”’e ( kısıtlayıcı eleman) sahip
regülatörü seçin.
2. İstenilen çıkış basıncını sağlayan en yumuşak “yay”’ı ( yükleme elemanı ) hassas kontrol için
seçiniz. Eğer dalgalanma sorunu varsa daha sert bir yaya geçin.
3. Mümkün olan en geniş diyaframa sahip (ölçüm elemanı) ve diyaframı önceden şekillendirilmiş
regülatörleri seçiniz.
4. Regülatör çıkış flanşında ses hızının 115 dB li geçmesine izin vermeyecek çap seçimi yapınız.
Parçalarda oluşacak titreşim regülasyonu bozabilir.
5. Giriş ile çıkış arasındaki her 1 bar basınç düşümü 0.5 C soğumaya yol açar. Donma sorunu
yaşamayacak şekilde basınç düşümlerini ayarlayın yada gerekli tedbirleri alın. Hidrat oluşumu
regülatörleri çalışmaz hale getirebilir.
6. Regülatör giriş ve çıkışında en az türbülansa yol açacak borulamayı yapın. Regülasyon
hassasiyeti yükselir.
7. Regülatör sinyal hatlarını , en yakın türbülans kaynağından en az 4 çap ileriye bağlayın.
8. Sinyal hatları üzerinde “iğne vana” kullanmayın, tam geçişli vanalar kullanın.
9. Regülatör üzerindeki bağlantı noktası çapında sinyal hattı kullanın. Eğer sinyal noktası 7 m
den uzaksa bir sonraki boru çapına geçin.
10. Regülatörlerden sonraki hacmi küçük olan sistemler regülatörün hassasiyetini etkiler. Bu etkiyi
azaltmak için regülatörü gaz yakıcılardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirin yada
sisteme”hacim” ekleyin.
11. Regülatörlerin periyodik bakımlarını yaptırın. Bu parçaların temiz ve töleransları dahilinde
çalışmasını sağlayarak sisteminizi korur.
12. Her zaman orjinal yedek parça kullanın. Bu regülatörünüzün verimini ve emniyetini artırır.
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DOĞAL GAZ ÇELİK BORULARINDA KAÇAK AKIM
NEDENLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ
Ersan ÇEVLİK
Serkan KELEŞER
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ÖZET
Bu çalışma ile, doğal gaz çelik borularının korozyona karşı korunması işleminde kaçak akımların gaz
boruları üzerindeki etkileri araştırılmış ve tespit edilen bu etkilerin en aza indirilmesi hedeflenmiştir.
Doğal gaz çelik boruları toprak altı korozyonuna karşı katodik koruma altına alındığı halde, çevre
yapılardan kaynaklanan kaçak akımlar, üst yapıların interferans etkileri ve farklı koruma
potansiyellerine sahip kesişen veya paralel diğer borular korozyon riskini artırırlar. Bu riskin
azaltılması için ilave önlemlerin alınması gerekir. Doğru akım (DC) ile çalışan tramway, metro ve tren
hatlarının kaçak akımları, özellikle drenaj noktası denilen yerlerde, doğal gaz borusu üzerinde anot
bölgeleri oluşturarak ilave korozyon etkisini oluşturur. Bu zararlı etkileri en aza indirmek için tramway
hattı ile gaz borusu hattı arasına Si diyot veya T/R ünitesi bağlanması şeklinde bir çözüm yolu
seçilmiştir. Daha sonra kaçak akımın şiddetine göre boruya en elverişli gerilim uygulanmıştır. Bunun
neticesinde hattın katodik koruma sınırlarına gelmesi sağlanmıştır.

1. GİRİŞ
Ülkemizde sanayileşme ile birlikte kullanım alanıda artan metal malzemelerin kaderlerine terk edilmesi
ekonomik kayıpların yanında geri dönüşü olmayan zararlara sebep olmaktadır. Her yıl doğal gaz,
petrol, su vb.. malzemeleri nakil için toprak altına döşenen kilometrelerce boruların da büyük bir kısmı
ya uygun bir şekilde korunmamakta, ya da korunmuş olanlarda yeteri kadar işletme ve bakımla
koruma kontrolü yapılmamaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı için her yıl ülkemizde büyük boyutlarda
korozyon kayıpları meydana gelmektedir. Bunun için doğru ve sürekli bir koruma gereklidir.
Kaynakların, ürünlerin ve iş gücünün boşa harcanmasına neden olan korozyon, çevre ve insan sağlığı
açısından da çok büyük önem arz etmektedir.
Korozyon sonucu ortaya çıkan ve fakat metal kaybı gibi açıkça görünmeyen çeşitli kayıplar da söz
konusudur. Su, doğal gaz veya akaryakıt taşıyan bir boru hattının korozyon sonucu delinmesi halinde
boru malzemesi dışında ortaya çıkan öteki kayıplar şunlardır:
•
•
•
•
•

Borunun delinmesinin anlaşılmasına kadar borudan çevreye kaçan ürün kaybı,
Çevreye yayılan akışkanın neden olduğu kirlilik veya zararlı etkiler,
Akaryakıt halinde yangın veya patlama tehlikesi, şehir suyu halinde salgın hastalık tehlikesi,
İşletme kesikliğinden doğan zararlar ve idarenin kârındaki kayıp, ve
Eski borunun sökülerek yeni boru ile değiştirilmesi için harcanan işçilik.

Yeraltı çelik boruları günümüzde su, akaryakıt, ve doğal gaz taşımacılığında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu tür sistemlerde korozyon ve korozyondan korunulması üzerinde titizlikle
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durulması gerekir. Korozyon nedeniyle delinen bir borudan boşa akacak madde çoğu zaman boru
maliyetinden de fazla değerde olabilecek can ve mal kaybına yol açacağı düşünülürse, korozyona
karşı alınacak tedbirlerin ve yapılacak harcamaların gereği çok daha iyi anlaşılacaktır.

2. KAÇAK AKIM KOROZYONU
2.1. Kaçak Akım Korozyonunun Tanımı
Çeşitli sanayi kollarında, muhtelif nedenlerle doğru akım kullanılır. Doğru akım devrelerinde akımın
toprağa dönüş yolu olarak kullanması olağandır. Bu durumlarda, akım en küçük direnci gösteren yolu
izlemek eğiliminde olduğundan iki noktayı birleştiren doğru çizgiyi takip etmeyebilir. Bu doğru akımları
yöneltmek için metalik devreler kullanılsa bile, akımın bunlardan ayrılıp jeneratöre dönüş yolu olarak
toprağı veya başka bir metal yapıyı kullanması mümkündür. Bu tür akımlar, takip etmeleri istenen
devreden “kaçmış” olduklarından “kaçak akımlar” olarak adlandırılırlar [1].
Genellikle kaçak akım korozyonu, arzulanan hat boyunca ilgisiz kaynaktan doğan, kontrolsüz elektrik
akımların (en tehlikelisi doğru akım DC) 'dan oluşur. Kaçak akımlar en çok elektrikli tesisatların (metal
yapılar ve diğer iletken hatlar boyunca) kötü topraklanmasından da oluşur [2].
2.2. Kaçak Akım Mekanizması
Serbest akım metal yapının içine girip çıkarsa, bir elektroliz hücre oluşur (bu sebepten "elektroliz" ismi
bazen kaçak akımlar için de kullanılır) ve pozitif akımın çıktığı yerde metal anodik olarak davranmaya
zorlanır. Bu da metal parçasının yerel oksitlenmesine neden olur. Bu oksitlenme çabuk metal
tükenmesine ve hatta metal duvarının komple delinmesine neden olur [2].
Şekil 1’de güç kaynağından havai hat yolu ile gelen akım, arşlar yolu ile troleybüsün motoruna
iletilmektedir. Akımın planlanan dönüş yolu, motordan tekerleklere, tekerleklerden de raylar üzerinden
jeneratöre doğrudur.
Fakat raylar üzerindeki sayısız mekanik bileşimlerde direnç gören akımın bir kısmı, raydan ayrılarak
jeneratöre, daha az direnç gösteren nemli toprak yolu ile döner. Elektrik akımı, toprak içindeki bu
yolculuğu sırasında gömülü bir metal boruya rastlarsa, toprağa nispetle daha az direnç gösterdiği için
boruya geçerek jeneratör yakınlarına kadar bu yolu takip eder. Jeneratör yaklaşınca da boruyu terk
ederek önce raylara, oradan da güç kaynağına döner. Akımın boruya geçtiği kısımlarda bir aşınma
söz konusu değildir. Fakat akımın boruyu terk ettiği bölümde çelik boru, akımın her amper.yıl’ı için
9650 gr miktarında bir metal kaybı gösterir [1].
2.3. Kaçak Akım Kaynakları
Kaçak akımlar metale verdiği müstesna hasardan dolayı dört sebeple sorumludur:
a) Kaçak akım saldırısının oranı oksijen girdisinin oranı tarafından (bir çok korozyon türünde olduğu
gibi) sınırlandırılamaz, fakat akım akışının şiddetinden saptanabilir.
b) Anodik ve katodik ürünler önemli mesafelerde oluşur, ve kaçak akım saldırısının sönümlenmesi
etkileşimin olmadığı çökme tarafından sağlanır.
c) Yüzeyin korunması kaplama tarafından sağlanmak istenirse, kaplama içindeki bozukluklara
akımlar yoğunlaşmakta, böylece etki şiddetlenmektedir.
d) Kurşun olması durumunda, etki tane içi sınırlara yoğunlaşmakta ve kristallerin arasını oymaktadır.
Saldırı üniform ise, olduğundan daha uzakta tahribi meydana getirmektedir [3].
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Zemindeki boru hatları gibi metalik yapılar (elektrikli raylar, katodik koruma sistemleri, yakındaki
borular üzerindeki katodik koruma sistemleri bazen de kaplanmış topraklama kablolarından
kaynaklanan akımlardan) toprağa daha iyi iletkenlik sağlar. Şekil 1.’de bir troleybüsün boruya etkisi,
Şekil 2’de de kaçak akıma maruz kalmış bir borunun diğer boruyu korozyona uğratması görülmektedir.
Pozitif akım borudan ayrıldığında ivmeli korozyona neden olur.
Kaçak akımlar (yeraltı tesisatlarına bağlı olarak) başlıca aşağıda gösterilen değişik akım çeşitlerinden
meydana gelirler:

Şekil 1. Doğru akımla çalışan raylı troleybüsün boruya etkisi [4]

Şekil 2. Kompleks kaçak akımın diğer boruyu korozyona maruz bırakması [5]
2.3.1. Doğru akım sistemlerinden kaynaklanan kaçak akımlar
Bu en iyi bilinen kaçak akım kaynağıdır. Eğer sistemin iletken kısmı veya bir kısmı çalışan akıma
bağlanmış ve birden fazla çalışan devreye topraklanmış ise; bu şekilde çalışan doğru akım sistemi
kaçak akım üretir. Bu tip sistemlerin genel örnekleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Doğru akımla çalışan troleybüs, tren veya tramway sistemleri,
Katodik veya anodik korozyon içeren koruma sistemleri,
Fabrikalarda doğru akım sağlayan sistemler,
Özellikle tersanelerdeki kaynak makineleri,
Limanlardaki doğru akım sistemleri, ve
Doğru akımın olduğu telekominikasyon şebekeleri.
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2.3.2. Girişim (interferans) akımları
Yeraltı boru hatları çok uzak mesafelerden dahi HVDC (yüksek voltajlı doğru akım)'dan etkilenir. Bu
güç hatları tam veya kısmi toprak dönüş hatları ile donatılmışlardır. Şekil 3’de yüksek gerilimli enerji
nakil hatlarının etkisi görülmektedir.
2.3.3. Uzun hat akımları
Yapı olarak farklı kısımdaki topraklar içine döşenmiş, korunmayan ve uzun boru hatlarında meydana
gelir. Düşük dirence sahip topraklarda borudan toprağa doğru akım vardır. Akımın çıkış noktası anodik
bir çözelti özelliği gösterir [7].

Şekil 3. Enerji nakil hattı interferans etkisi [6]
2.3.4. Jeolojik piller veya elektrokimyasal akımlar
Toprak içinde değişik tabiattaki bölgeler "jeolojik pilleri" örneğin galvanik hücreleri oluşturur. Jeolojik
pillerin bulunduğu galvanik hücreler metal boru veya kablo ile bağlandığında elektriksel iletkenlik
oluşur. Bu akım zayıf, fakat devamlıdır. Bundan dolayı da borudaki korozyon yükselerek oluşur. Bu
problemin büyüklüğü topraktaki su ve toprak direncine bağlıdır. Diğer kaçak akımlar da olduğu gibi
elektrokimyasal kaçak akımlar boru hattı boyunca akabilir [7].
2.3.5. Manyetik yer akımları
Yıldırım düşmesi veya toprağın manyetik alanı topraktaki akım değişmesine sebep olur. Bunlar aynı
zamanda katodik koruma sisteminin denetlenmesini zorlaştırabilir (yerküre manyetik alanı özellikle
manyetik fırtınaların dalgalanmalarına uğradığında ölçülen akım bilgileri güvenilir olmayabilir). Maden
yatakları (özellikle pirit, magnetit, bakır pirit, galena) çevresindeki elektriksel alanlarda katodik koruma
sisteminin dizaynında göz önüne alınması gerekir [7].
2.3.6. Alternatif akım sistemlerinin neden olduğu kaçak akımlar
Toprak altı boruların kablolardan ve diğer kaçak alternatif akımlardan ne kadar etkilendiği tartışmalıdır.
Bununla birlikte, eğer borulara yüksek-voltaj kabloları paralel ise kaçak akımların boruya indüklendiğini
gösteren kanıtlar vardır [7]. Alternatif akım göründüğü kadarıyla borular üzerindeki oksit filmleri
tarafından kısmen doğrultulmaktadır. Bununla beraber, topraklama iletkenlerinde sık gözlemlenen
korozyon farklı materyallerin yol açtığı galvanik pillerin oluşumlarına daha çok bağlanabilir.
2.3.7.Tellürik akımlar sebebiyle oluşan kaçak akımlar
Yeryüzünün
manyetik alanı güneş rüzgarları (güneşten gelen protonların ve elektronların
radyasyonu) tarafından kuvvetli şekilde tesir altında tutulmaktadır. Dünyanın manyetik yüzeyi güneş

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

271

lekelerinden gelen güneş rüzgarlarının gücüne göre deforme olmaktadır. Bu olay zamanla dünyanın
manyetik alanı üzerinde değişikliklerle sonuçlanmaktadır. Bu değişiklikler jeofiziki gözlemler tarafından
manyetik sayaçlar kullanılarak manyetik değişmeler olarak ölçülmektedir. Boru hattındaki kaçak yük
değeri büyüdükçe boru hattındaki manyetik değişmelerden ortaya çıkan kutupsal akım da artar.
Kaçak yük değerlerinin yüksek olmasıyla birlikte kutupsal akım yoğunlukları ve boru/toprak
potansiyelindeki değişmeler küçük olmaktadır. Bu akım katodik korumalı boru hatlarındaki koruyucu
akım üzerinde, artabilen yada azalabilen taşıyıcı akımlar oluşturmaktadır [8].
2.4. Kaçak Akımların Bulunması
Ne zaman borunun hat akımının veya boru/zemin potansiyelinin ölçülmesinde değişen değerler
görüldüğünde, bir kaçak akımın olduğu varsayılmalıdır. Ölçü aletini boruya temas eder halde bırakıp
bir süre değişimleri gözlemek çok faydalıdır. Değişikliğin hızı ve doğallığı kaynağın orijini hakkında bir
ipucu verebilir; böylece etkilenen sistemin gerçek çalışması gözlemlenebilir. Örneğin, bir tramway
geçtiğinde bir problem meydana gelmekte ve akımda veya gerilimde bir değişme olmaktaysa kaçak
akımın varlığından şüphelenebilir. Fakat akım kaynağının yeri bu şekilde tam bulunamadığında bir
rekorder bağlanmalıdır. Yazıcının ölçüm kayıtlarını 24 saat boyunca yapması faydalıdır. Mesela, öğle
saatlerinde salınımda bir inkita olursa, sebep taşıma araçlarından değil endüstri makinalarındandır. Bir
çok günlerin kaydının benzer şekilde düzenli uygulamasıyla ray hattından hangi DC kaynağının
geldiğini saptamak mümkün olabilmektedir [5].
Aşağıdaki durumlarla karşılaşıldığında kaçak akımın varlığından söz edilir:
•
•

Eğer çelik veya demir yapılar için tehlikeli bölgede ölçülen elektrod potansiyeli (Cu / CuSO 4 'e
göre) -550 mV'dan daha negatif ise, dış polarizasyonun (yani, kaçak akımların) meydana
geleceğinin güçlü bir kanıtıdır [7].
Şüpheli hücre akım devresi kesilirse, elektrod poyansiyeli daha negatif değerlerin altına
kaymalıdır

2.5. Önlemler
•
•
•
•
•
•
•
•

Metalik yapıların elektrik kablolarını ve gereçlerini izole etmek,
Elektrik ekipmanlarının kontrollü topraklanmasını sağlamak,
Mümkünse iletken olmayan veya yüksek dirençli çevreyi meydana getirmek,
Başka iletken ile kaçak akımları boşaltmak,
Gerekirse, katodik koruma uygulamak,
Metal yapıyı inert veya iletken olmayan ortama koymak (örn. kaplama, tıkama, suyun girişini
önleme vs..),
Borular gibi kritik iletkenlerin elektriksel devamlılığını sağlamak, ve
Yalıtkan contanın anodik tarafına bağlanan harcanabilir külçe malzemeler kullanmak [2].

2.6. Kaçak Akımdan Korunma
Sürekli iletkenler olan kaynaklı boru hatlarının kaçak akım korozyonuna uğrama riski, eksiksiz bir
şekilde izolasyon contası yapılmış hatlara göre daha fazladır. Kaçak akımlar, drenaj veya cebri elektrik
drenajı ile zararsız hale geri getirilebilir [7]. Kaçak akımları önlemek için raylı sistem ile boru arasına
Şekil 4 ve Şekil 6’daki gibi bir diyot ile polarize drenaj sistemi monte edilir. Böylece kaçak akımlar, su
veya gaz boru hattı ile kaçak akım kaynağı arasında diyotla yapılan bağ vasıtasıyla doğrudan doğruya
drenaj edilir. Böylece boru bünyesindeki kaçak akımlar, toprağa geçemeyecek dolayısıyla boru
bünyesinde herhangi bir korozyona meydan vermeyecektir. Fakat bu durumda korunan borunun
potansiyelinde bir düşüş görülecektir.
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Şekil 4. Boru hattı ile doğru akımla çalışan raylı sistem arasına diot yerleştirilmesi [6]
Genellikle bu tür uygulamalarda borudaki bütün kaçak akım diyot üzerinden döndürülemeyebilir. Böyle
durumlarda yabancı akım kaynağının hasıl ettiği kaçak akım dönüş devreleri için tesis edilen dış akım
kaynaklı (T/R üniteli) drenaj sistemleri, boru hattının katodik korumasının devamlılığını sağlamada
etkili çözümlerden birisidir. Bu maksatla dış akım kaynaklı drenaj sistemleri Şekil 5.’de gösterildiği gibi
negatif ucu boruya, pozitif ucu ise raylı sisteme irtibatlanır. Böylece su veya gaz borusu kaçak akım
alanında olduğu halde, dış akım drenaj sistemleri ile potansiyeli düşmeden her an katodik olarak
korunması sağlanmış olur [6].

Şekil 5. Boru hattı ile doğru akımla çalışan raylı sistem arasına dış akım kaynaklı drenaj
sisteminin yerleştirilmesi [9]
Şekil 6. ‘de raylı taşıtta güç ara istasyonu yakınındaki borular üzerinde bulunan yoğun kaçak akımlar
görülmektedir.

Şekil 6. Drenaj noktasında diyot kullanımında akımların yönü [6]
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Sistemde R direnci bir yönde yüksek ve diğer yönde düşük olduğundan, akımın sadece bir yönde
seyretmesini sağlayan özel bir diyot kullanılmıştır. Aşağıda Şekil 7. bir polarize drenaj istasyonunu
göstermektedir. Burada deşarj lambası ile korunan germanyum veya ateşleme pili ile ana silisyum pili
bulunmaktadır. Cihaz yüksek voltaja karşı bir kıvılcım atlama ve sigorta ile korunmuştur [10].

Şekil 7. Diyot sistemi şeması [6]

3. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada, doğal gaz çelik şebeke borularının tramway ve METRO hatlarından etkilendiği bölgeler
belirlenmiş, buralarda çeşitli ölçümler yapılarak kaçak akımların etkileri saptanmıştır. Daha sonra
yapılan deneysel işlemler neticesinde kaçak akımların zararlı etkilerinin giderildiği gözlenmiştir.
3.1. Kullanılan Deney Malzemeleri
Doğal gaz çelik borusu: API 5L Gr. B çeliğinden imal edilmiş.
Dış akım kaynaklı katodik koruma malzemeleri:
• 50 A, 60 Volt ve 300 Watt kapasiteli trafo-redresör ünitesi,
• Titanyum anot, anot yatağı dolgu malzemesi olarak kok tozu
• Anotları T/R sistemine bağlayan NYY veya NYFY tipi besleme kabloları,
• Ölçü kutuları
Referans elektrod: Doygun bakır/bakır sülfat (Cu/CuSO 4 ) elektrodu
Diğer ölçü enstrümanları: Potansiyel ölçen bir yazıcı, avometre, bağ direnci, yankeski, kargaburun,
tornavida, pense, su ve aletleri muhafaza için uygun bir çanta
3.2. Doğal Gaz Çelik Şebeke Borularında Katodik Koruma Değerlerinin Tespiti
Boru hattının problemli kısımları uygun katodik koruma sınırlarına getirilmeden önce, kaçak akıma
maruz kalan yerlerin boru-zemin potansiyeli (mV) / zaman (dak) grafikleri bir yazıcı ile kaydedildi.
Doğal gaz çelik şebeke boruları bazı bölgelerde hafif metro ve tramway hatları ile paralel gitmekte
veya kesişmektedir. Metro ve tramway sistemlerinde kullanılan elektrik motoru ve trafolar aynı tipte
olup, 750 DCV ve 1000 - 2000 DCA elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Hafif metro rayları, tramway
raylarından ayrı olarak topraktan izole edilmişlerdir. Buna rağmen araçların hareketlerine bağlı olarak,
izolasyonu aşıp toprağa giren kaçak akımlar, yakında bulunan katodik korumalı doğal gaz borularının
koruma potansiyelini pozitif ve negatif yönde değiştirdiği görülmüştür. Tramway hatları ise topraktan
izole edilmediği için kaçak akımı daha fazladır ve katodik koruma sistemini böylece daha fazla
etkilemektedir.
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3.2.1. Topkapı Meydanı-Onuncu Yıl Caddesi üzerindeki ölçüm kutusundan alınan değerler
Bu bölge tramway araçlarının etkilerini görebileceğimiz bir nokta olup, istasyona 100 m ve raylara 12
m uzaklıkta yer almaktadır. Burada vana odasından çıkan çelik boru topraktan izole edilmemiş
tramway hattının altından 1.5 m mesafeden dikine geçmektedir. Araçlar ihtiyaca göre 2 veya 3
vagonlu olabilmektedir. Araçların yolcu sayısına göre de akım çekişi farklı olmaktadır. Ayrıca durma
ve kalkmalardan, drenaj noktalarından toprağa geçen akım miktarı farklılık göstermekte, bu değişiklik
ise boru potansiyelini de etkilemektedir. Bu noktadaki boru hattı katodik koruma altında olduğu halde
tramwaydan kaynaklanan kaçak akımlar boru koruma potansiyelini negatif ve pozitif yönde (-3000 ila
+250 mV) olumsuz etkilediği görülmüştür.
Burada yapılan çalışmada boru hattı T/R ünitesinin (-) kutbuna, tramway hattı da (+) kutbuna
bağlanmış, uygulanan gerilim miktarı arttırılmış ve boru zemin potansiyeli daha negatif değerlere
doğru kaydığı görülmüştür. T/R ünitesinden hatta 3500 mV’luk gerilim uygulandığında, boru-zemin
potansiyelinin katodik koruma sınırları (-1500 ila -2000 mV) arasına çekildiği gözlenmiştir (Şekil 8.).
3.2.2. Millet Caddesindeki Pazartekke ölçüm kutusundan alınan değerler
Bu caddede doğal gaz borusu tramway hattına yaklaşık 10 m uzaklıktan paralel gitmekte ve boru
/toprak potansiyelinin –2500 ile –700 mV aralığında değiştiği gözlenmektedir. Şekil 9.’da boru-ray hattı
arasına bağlanmış R= 50 Ω’luk dirençli ve 8 Amperlik Si diyotlu dolaysız drenaj sistemi, boru zemin
potansiyelindeki salınımları azalttığı; böylece katodik koruma aralığına çektiği görülmüştür.
Şekil 10’da boru-ray hattı arasına yalnız başına bağlanmış 8 Amperlik Si diyot dolaysız drenaj sistemi,
boru–zemin potansiyelini negatif bölgeden katodik koruma potansiyeli aralığına,ray-zemin
potansiyelini de negatif bölgeden pozitif bölgeye kaydırdığı görülmektedir.

Şekil 8. Topkapı 10.Yıl Caddesi vana odası yanındaki ölçü kutusuna T/R ünitesinden 3500
mV’luk gerilim uygulaması sonucu elde edilen boru – zemin potansiyeli [11]
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Diğer taraftan boru ray hattı arasına bağlanmış T/R ünitesinin boru zemin potansiyelindeki -0.85 V
üzerindeki salınımları –1.2 V değerine ve daha negatif değerlere kaydırdığı grafikten anlaşılmaktadır (
Şekil 11). Burada T/R ünitesinden uygulanan gerilim miktarının artması boru-zemin potansiyelini daha
negatif değerlere getirmiştir. T/R ünitesinden uygulanan gerilimler sırasıyla 4 ve 0.5 V’dur. Boruzemin potansiyelindeki en dar salınım aralığı, T/R ünitesinden 4 V gerilim çekildiğinde elde edilmiş;
fakat boru-zemin potansiyelini daha negatif bölgelere kaydırdığı görülmüştür. Boru-zemin potansiyeli
en uygun katodik koruma aralığına T/R ünitesinden 0.5 V gerilim uygulandığında gelebilmiştir.

Şekil 9. Pazartekke’de boru-ray hattı arasına bağlanan 8 amperlik Si - diyotun ve 50 Ω’luk
direncin boru-zemin potansiyeline etkileri [11]

Şekil 10. Pazartekke’de boru-ray hattı arasına bağlanan 8 Amperlik tek silikon diyotun boruzemin ve ray-zemin potansiyellerine etkileri [11]
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Şekil 11. Pazartekke’de boru-ray hattı arasına bağlanan T/R ünitesinden uygulanan c: 4 ve d:
0.5 Voltluk gerilimlerin boru-zemin ve ray-zemin potansiyellerine etkileri [11]

4. SONUÇ
Yukarıda bahsedilen problemli yerlerde yapılan çalışmalara bağlı olarak öngörülen öneriler şunlardır:
a) Alınan ölçümler sonucu Topkapı ve çevresindeki doğal gaz borularına tramway hattının etkileri
fazla olmaktadır. Buralardaki ölçü kutularından alınan boru-zemin potansiyel değerlerinin bazen
pozitif (+0.2 V), bazen aşırı negatif (-3.5 V) değerlere ulaştığı görülmüştür. Negatif değerler ile
boruya akım girdiği, pozitif değerler ile de borudan akım çıktığı düşünülürse bu civardaki boruların
kaçak akımlardan zarar görmesi kaçınılmazdır.
b) Kaçak akımların zararlı etkilerine mani olmak için raylı sistem ile boru hattı arasına Şekil 4‘deki
gibi bir diyot ile dolaysız polarize drenaj sistemi monte edilmelidir. Böylece kaçak akımlar, boru
hattı ile kaçak akım kaynağı arasında diyotla yapılan bağ vasıtasıyla doğrudan doğruya drenaj
edilmiş olur. Bu sayede kaçak akımlar boru hattı üzerinden toprağa geçmeyecek ve böylece boru
hattında herhangi bir korozyona yol açmayacaktır.
c) Yukarıdaki uygulamanın başarısız olduğu durumlarda dış akım kaynaklı drenaj sistemleri etkili
olabilir. Şekil 5‘de görüldüğü üzere boru ile raylı sistem arasına yerleştirilen T/R ünitesinin pozitif
ucu kaçak akım hasıl eden raya, negatif ucu ise kaçak akımın döndüğü boruya irtibatlandırılır.
Böylece boru hattı, kaçak akım alanından dış akım drenaj sistemiyle her an korunmuş olur.
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d) Yukarıdaki çözüm yöntemlerinin etkinliğinin sürekliliği bakımından boruların kaplamasının çok iyi
yapılması, elektrik kablo ve ekipmanların metalik yapılardan izole edilmesi ve topraklanması,
elektriksel iletkenliğin sürekliliğini sağlanması, kaçak akımın alındığı bölgelerde galvanik anot
oluşmasının engellenmesi gerekmektedir.
e) Kaçak akım etkilerinin asgariye indirilmesi için hafif raylı sistemin işletilmesi hususunda alınması
gereken önlemler de şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
f)

Rayların topraktan mümkün olduğunca yalıtılması,
Ray bağlantılarının etkin olarak tesis edilmesi ve bakımlarının yapılması,
Akımın, boruyu terk edip oradan da raylara dönme eğilimli olduğu yerlere diyotlu veya T/R’ li
drenaj sistemi bağlanması,
Raylardaki gerilim düşümünü azaltmak üzere topraktan izole edilmiş dönüş fiderlerinin
ayrılması. Bu fiderlerin raylara değişik noktalardan bağlanması, normal yük şartları altında her
bölgedeki gerilim düşümünün yaklaşık aynı olmasının sağlanması,
Rayın üzerinde elektriksel olarak sürekli iletkenlik sağlanması,
Bilhassa yol geçişlerinde iyi bir su drenajı sağlanması, ve
Yeterli sayıda küçük besleme bölgeleri olan güç istasyonları yapılması v.b.

Netice olarak kaçak akımın korozif etkilerini altyapı tesislerinde ortaya çıkmasını en aza indirmek
için, kaçak akımdan zarar gören ve bu akıma neden olan ilgili tesis sahiplerinin tam bir
koordinasyon içinde çalışmaları gerekmektedir.
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ÖZET
Doğal gaz; fiziksel özellikleri dolayısı ile, endüstriyel kullanımı rahat, kontrolü kolay, gerek hava ve
gerekse çevreyi en az kirleten bir yakıt olarak sanayide en tercih edilen yakıtlarından birisi olmuştur.
Endüstriyel bir tesis içinde doğal gazın kullanılabilir duruma getirilmesi için, gazın tesise girdiği ilk
noktadan, gazın fırınlarda, kazanlarda yandığı son noktaya kadar, spesifik bir mühendislik gerektiren,
şebeke dizaynı içinde muhtelif kademelerde kontrolü, ayarı, temizlenmesi, emniyet altına alınması,
akış ve yanma proseslerinin bir düzen içinde ayarlanması gerekmektedir. Tüm bu kademeler, gazın
istenilen noktalara götürülmesi için kullanılan boru hatlarını ve bu hatlar üzerindeki elemanları içerir.

1. GİRİŞ
Sanayide can damarı olan enerji, değişik yakıt türleri ve elektrikten sağlanmaktadır. Doğal gaz,
sanayide gerek direk olarak proseste, gerekse de ısı santrallerinde enerji üretiminde diğer tüm
yakıtlara alternatif olarak kullanılabilir. Doğal gazın hem yanma kolaylığından, hem de atık gazlarının
kompozisyonundan kaynaklanan nedenlerinden dolayı proseste kullanımının avantajları çok fazladır.
Ancak bu niteliklerden maksimum ölçüde faydalanabilmek, en son teknoloji ile donatılmış kazan, fırın
ve brülör sistemlerinin kullanım gereksinimi ile birlikte hassas bir yanma ayarı ve doğru hava/yakıt
oranlarının sağlanmasına bağlıdır. Doğalgaz depolama gerektirmez ve borularla kullanım yerlerine
kadar taşınır. Ancak pik talepleri karşılamak ve stratejik miktarlarda bulundurmak üzere depolama
yapılabilmektedir. Doğal gazın içinde yanmayan madde bulunamadığı için tümü yanar, hava ile çok iyi
karışabildiğinden hava fazlalık katsayısı (1,05 – 1,10) diğer yakıt tiplerine oranla düşüktür.
Yanmamış yakacak kaybı yoktur. Baca kayıpları diğer yakıtlara oranla daha azdır. Doğal gaz yük
değişimlerine kolayca cevap verebilecek şekilde otomatik kontrolleri kolaydır. Ayrıca yakıldığı cihazın
rejim şartlarına ulaşması kısa bir zamanda olur.
Doğal gazın yeraltından çıkarılması, arıtılması, kontrolü ve dağıtımı başlı başına bir ilim kolu haline
gelmiştir. Gaz endüstrisinde çalışan mühendis ve teknisyenler, yakıt maliyetleri ile çok yakından
ilgilenmek zorundadırlar. Doğal gazın petrol ve kömüre göre değeri, ısıtma kabiliyetleri ve yanma
randımanları mukayesesi bazı çevrim formülleri yardımı ile tayin edilir. Bununla beraber doğalgazın bir
yakıt olarak değerinin anlaşılması uzun süre almıştır.[4]

2. HESAP YÖNTEMLERİ
50 mbar ve daha düşük basınçlar için kullanılacak formül aşağıda verilmiştir.
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P 1 – P 2 = 23.2 x R x Q
/D
P 1 : Giriş basıncı (bar),
R : Gaz sabiti (R = 0.6 alınır),

4.82

∆P R/L = P 1 –P 2 (bar)
P 2 : Çıkış basıncı (bar)
Q : Gaz debisi (m³/h)

;

D : Boru çapı (mm.)

Diğer kayıplar (yerel ve yükselmeden kaynaklanan) hesaplanarak tablo halinde verilir.
W : Hız (m/sn)

W = 353.677 x Q / (D² x P 2 )

W ≤ 6 m/sn olmalıdır.

50 mbarg üstü basınçlar için kullanılacak formül aşağıda verilmiştir.
2

2

P 1 – P 2 =29.160 x L x Q

1.82

/D

4.82

P 1 : Giriş basıncı (bar),
L : Boru boyu ( m.),

P 2 : Çıkış basıncı (bar)
Q : Gaz debisi (m³/h)

D : Boru çapı (mm.)

W = 353.677 x Q / (D² x P 2 )

W : Hız (m/sn)

W ≤ 25 m/sn olmalıdır.

50 mbarg’ın üstü basınçlarda yerel kayıplar göz önüne alınmaksızın sadece hız ve çap kontrolü
yapılır.

3. ÇELİK TESISATIN KAYNAKLA BİRLEŞTİRİLMESİ
Kaynaklar amacına, uygulama usulüne ve işlemin cinsine göre sınıflara ayrılır. Endüstriyel tesislerde
yapılacak olan doğalgaz tesisatlarında elektrik ark kaynağı uygulanması zorunluluğu vardır.
3.1 Boruların kaynağa hazırlanması
Borulara kaynak yapılmadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
a) Boruların kontrolü: Kontrolde özellikle aşağıdaki hatalara dikkat edilmelidir. Bükülme, başlarda
eğilme, çentikler, çizikler, korozyona uğramış yerler, bombeler, kaplamada hasarlar vs..
b) İç Temizlik: Boruların içi montajdan önce temizlenmelidir. Montajın tamamlanmasından sonra bina
girişindeki AKV. (L>50 m. ise) kapatılarak süpürme Te’ si vasıtası ile, basınçlı hava kullanılarak boru
içindeki kirlilik tahliye edilmelidir.
c) Kaynak Ağzı Açılması: Boru uçları düzeltilmiş ve kaynak ağzı açılmış olmalıdır. Boru iç ve dış
yüzeyinde kaynak ağzından itibaren 5 cm ’lik kısımda yüzey temizliği yapılmalıdır.
d) Parçaların Eksenlenmesi: Kaynak işlemi sırasında iç ve dış eksen kaçıklığı olmamalıdır.
3.2 Elektrod Malzemesi
Kaynak ile birleştirme işleminde Selülozik veya Bazik tip elektrodlar kullanılmalıdır. Kaynak işleminde
kullanılacak akım aralıkları elektrod çapına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 1. Elektrod çapına göre akım aralıkları
Elektrod çapı
mm
2.5
3.25
4.00

Akım Aralıkları ( A )
En Düşük ( A )
En Yüksek ( A )
50
90
65
130
100
180
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3.3. Kaynakçıların Kalifikasyonu
Çelik boru hatlarında kaynak işlemleri, ancak sertifikalı (LOYD, TÜV lisanslı firma veya Teknik
Üniversitelerden alınmış) kaynakçılar tarafından yapılabilir. Sertifika sınavları TS 6868’ e uygun
olmalıdır.
3.4. Kaynak işlemi
Boru et kalınlığı 3 ile 4 mm arasında ise işlem 3 pasoda yapılır. Kök, Sıcak, Kapak. Malzeme et
kalınlığı 4 mm’yi geçen borularda kaynak işlemi en az; Kök, Sıcak, Dolgu, Kapak olarak 4 paso
halinde yapılmalıdır.

1 6 mm

Şekil 1.Tamamlanmış bir kaynak kesiti
3.5. Kaynak Hataları
Kaynak noktalarında; yetersiz nüfuziyet, yapışma noksanlığı, soğuk bindirme, yakıp delme hatası,
cüruf hataları, gözenek hataları, çatlak hataları, yanma çentiği oluşmamalıdır.
3.6. Kaynak Kalite Kontrolü
Tahribatsız Muayene Metodları; Radyografik metod, Ultrasonik metod, Dye penetrant, Gözle muayene
şeklinde olabilir. Tahribatsız muayene metodları arasında en sıklıkla kullanılan radyografik metottur.
Radyografik metod API 1104 no’lu standarda uygun olarak yapılır

4. ENDÜSTRİYEL BACALAR VE HESAP YÖNTEMİ
Bacalar; ısı, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standartlara (TS
11382-11383........11389- TS 2165) uygun olarak imalatı yapılmalı ve dairesel kesitli bacalar tercih
edilmelidir. Kare ve dikdörtgen kesitli bacalar kullanılması söz konusu ise, bulunacak kesit, daire
kesitli bacalara göre % 30 daha fazla olmalıdır. Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar kısa kenarın
en çok 1.5 katı olmalıdır. Baca eksenleri ancak bir sapma yapmalı ve baca sapma açısı düşeyle 30°
den büyük olmamalıdır. Bacalar sızdırmaz olmalı, ısı yalıtımı yapılmalı ve kesit daralması olmamalıdır.
Cihaz baca bağlantıları % 3 yükselen eğimle bacaya bağlanmalı ve baca kesitini daraltacak şekilde
baca içine sokulmamalıdır. Baca bağlantılarında 90°’lik dönüşlerden kaçınılmalıdır. Mümkün
olduğunca 45° lik dirseklerle girilmelidir. Baca çıkış noktalarında baca şapkası kullanılmalıdır.
Bacalarda kullanılacak malzemeler; [2]
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-Genel Yapı Çelikleri: 300 °C baca sıcaklığına kadar (ısı yalıtım malzemesi olarak cam yünü veya
taş yünü kullanılabilir);
-Sıcağa dayanıklı çelikler: 450 °C baca sıcaklığına kadar (ısı yalıtım malzemesi olarak taş yünü
kullanılmalıdır);
-Paslanmaz çelikler: 550 °C baca sıcaklığına kadar; (ısı yalıtım malzemesi olarak taş yünü
kullanılmalıdır.)
Bu malzemelerin seçiminde, mekanik özelliklerin sıcaklığa bağlı olarak değiştiği dikkate alınmalıdır.
Bacalar korozyona karşı korunmuş olmalıdır. Bacalarda atık gazlardan dolayı oluşabilecek korozyona
karşı; uygun malzeme seçilmeli, kaplama, dış örtü ve sac kalınlığına korozyon zammı ilave edilerek
boyutlandırma yapılmalıdır.
Tercihen her kazan ayrı bacaya bağlanmalıdır. Zorunlu durumlarda en fazla iki kazan ortak bir ekleme
parçası (kollektör) ile bir bacaya bağlanmalı ve ekleme parçasının kesit alanı, duman kanalı kesit
alanlarının toplamının % 80’ ini sağlamalıdır. Cihazlar sürekli olarak eş zamanlı çalışmayacak ise bu
tür bir baca bağlantısı tercih edilmemelidir.
İki kazanın bir ortak ekleme parçası ile bir bacaya bağlanması durumunda;
-

Oksiplot sistemi
Akış sigortası (sensör)
Kapatma tertibatı (klape) kullanılmalıdır

A Kollektör = (A 1 + A 2 ) x 0.8

A(kollektör)

Klape

Klape
A1

A2

2. KAZAN

Şekil 2. İki kazanın ortak bir bacaya bağlanması
Çelik bacalarda mutlaka baca topraklaması ve drenajı yapılmalıdır. Baca gazı analizi yapılabilmesi için
test noktası bırakılmalıdır. Cihaz bacasının, cihaza entegre olarak imal edildiği durumlarda, üretici
firmadan veya yetkili dağıtıcıdan (yurt dışından gelen cihazlar) alınacak üretim katalogları proje
dosyasında bulunmalıdır. Bir bacanın boyutları; duman gazı miktarı, sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı,
cihaz çalışma süresi, baca yüksekliği ve yükü (rüzgar, ısıl yük, basınç yükleri, mesnetlenme şartlarının
muhtemel değişimlerinden meydana gelen yükler, depremi dikkate alan özel yükler, darbe neticesi
meydana gelen düzensiz yükler v.b.) gibi değişkenlere bağlıdır. Boyutlandırma hesapları ilgili standart
olan TS 2165’ e (DIN 4705) uygun olarak yapılmalıdır. Baca gazı emisyon değerleri Tablo-12‘de
verilen değerlerde olmalıdır. [1]
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Tablo 2. Baca gazı emisyon değerleri

DOĞALGAZ

YAKIT

BACAGAZI
DEĞERLERİ

MİN.

MAX.

O2

%

1

4,5

CO 2

%

9,5

11,5

4

8

92

96

1,05

(1,2 - 1,25)

Yanma Kaybı
%
Yanma Verimi
%
Hava Fazlalığı

Tablo 3. Kirletici parametreler ve sınır değerler
Yakma Isıl Gücü
100 MW'ın altında
olan tesislerde
(% 3 O 2 )
CO (Karbonmonoksit) miktarı
NO X (Azot Oksitleri)

miktarı

SO X (Kükürt Oksitleri) miktarı
Aldehit (Formaldehit olarak,
HCHO miktarı)

100 mg/m³
80 ppm
0,008 %
Herhangi bir
sınırlama yoktur.
100 mg/m³
34 ppm
0,0034 %
20 mg/m³

Yakma Isıl Gücü
100 MW'ın
üstünde olan
tesislerde
(% 3 O 2 )
100 mg/m³
80 ppm
0,008 %
500 mg/m³
243 ppm
0,024 %
60 mg/m³
21 ppm
0,0021 %
Herhangi bir
sınırlama yoktur.

5. İKİNCİL BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONU
Endüstriyel tesislerde, gaz teslim noktası çıkış basıncının tesisatın tasarımı gereği farklı basınç
değerlerine düşürülmesi gerektiği durumlarda ikincil basınç düşürme istasyonu tesis edilmelidir. İkincil
basınç düşürme istasyonundan sonra, gaz kullanım ünitelerine giden branşmanların dağılımı bir
kollektör ile yapılıyorsa, kollektörün kesit alanı branşmanların kesit alanlarının toplamının 1.5 katına
eşit olmalıdır. İkincil basınç düşürme istasyonunda da 25 m/sn hız limitinin aşılmaması gerekmektedir.
Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu çift hatlı ise ikincil basınç düşürme istasyonu da çift hatlı olmalı
veya ikinci bir monitör regülatör konmalıdır.[3]
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KORUYUCU KABİN

Şekil 3. İkinci basınç düşürme istasyonu
Süpürme Te’ si, Giriş vanası (Küresel) (TS EN 331, TS 9809), Tahliye hattı, Manometre (TS 827),
Filtre (DIN 3386)(TS 10276), Manometre (TS 827), Slum-shut’lı regülatör (DIN 3380-DIN 3381)(TS EN
88)(TS 10624 ), Relief valf (DIN 3381), Manometre (TS 827), Tahliye, Çıkış vanası (Küresel) (TS EN
331, TS 9809)

6. MALZEME SEÇİMİ
Kullanılacak bütün cihazlar ve gaz armatürleri, sayaç, boru, vana, fittings vb. malzemelerin TSE, EN,
DIN, ISO v.b. standartlarından birini almış olmalıdır. Yakıcı cihazlar için (Kazan, brülör, bek v.b.)
yukarıdaki şartların sağlanamadığı durumlarda, TSE özel inceleme raporuna gerek vardır. [3}
6.1. Çelik Borular
TS 6047 (B), API (GR B), DIN 2448 standartlarından birine uygun olmalıdır.
6.2. Fittingler
TS 2649, DIN 2606, ASTM A 234, ANSI B 16.9 (Dirsek), DIN 2615 (Te), DIN 2616 (Redüksiyon)
standartlardan birine uygun olmalıdır.
6.3. Vanalar
TS EN 331, TS 9809 (Max. 6 barg’a kadar), API 6 D standartlardan birine uygun olmalıdır. Vanaların
basınç sınıfları maksimum çalışma basıncına göre seçilmelidir. (ANSI 150 veya ISO PN 20 veya ISO
PN 25 gibi.)
6.4. Flanşlar ve Aksesuarlar
Flanşlar kaynak boyunlu ve aşağıdaki standartlardan birine uygun olmalıdır. Kaynak boyunlu flanşlar
ANSI B 16.5, TS 811, DIN 2630-2631-2632-2633-2634-2635 olmalıdır. Flanşların sızdırmazlık
yüzeyleri çalışma koşullarına ve contalara göre ayarlanmalıdır.
6.5. Saplama ve Somunlar
TS 80 (Genel), malzeme,
-Saplama Cr-Mo Çeliği ASTM A 193 B7
-Somun ASTM A 194 2H
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6.6. Sızdırmazlık Contası
Conta DIN 2690-DIN 3754 Perbunan, Viton olabilir. Contalar 120 °C’ den daha yüksek sıcaklıklara
mukavim yanmaz bir malzemeden yapılmalıdır. İzolasyon flanşlarında kullanılan izolasyon
malzemeleri ve contalar ısı, basınç, nem v.b. diğer koşullar altında yalıtıcı özelliklerini muhafaza
edebilmelidir.
6.7. Dişli Bağlantılarda Kullanılacak Malzemeler
Yalnızca gaz kontrol hattında;
a-)Keten veya plastik esaslı sızdırmazlık malzemeleri (TS 10943)
b-)Sızdırmazlık macunu (TS 10944,ISO 7483)

7. BRÜLÖR GAZ KONTROL HATTI
Doğalgaz yakan cihazların (brülör, bek v.b.) emniyetli ve verimli olarak çalışmalarını temin etmek
maksadıyla tesis edilen sistemlerdir. Gaz kontrol hattında kullanılacak olan ekipmanlar yakıcının
kapasitesine, brülör tipi ve şekline bağlı olarak değişiklik gösterir. Buna göre gaz kontrol hattındaki
ekipmanlar belirlenirken sistemin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca brülör seçiminde
doğalgazın alt ısıl değeri H u = 8250 kcal/Nm³, cihaz verimi % 90, dönüşüm yapılan kazanlarda % 70
alınarak hesaplamalar yapılmalıdır. Bulunan değer seçilen brülörün min. ve max. kapasite sınırlarının
arasında olmalıdır. Brülör tipi seçiminde aşağıda belirtilen cihaz kapasite sınırları göz önünde
bulundurulmalıdır.[5]
a- 350 kW’a kadar olan kapasitelerde tek kademe, iki kademe veya oransal
b- 350-1200 kW arası iki kademeli ya da oransal
c- 1200 kW üzeri kapasitelerde oransal tip brülör kullanılacaktır.
7.1. Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları
a-)Küresel Vana (TS EN 331, TS 9809) :Her brülörün girişine bir adet küresel vana konulmalıdır.
b-)Esnek boru [Kompansatör (TS 10880)]: Brülördeki titreşimin tesisata geçişini zayıflatmak için
kullanılan ekipmandır. Üniversal tip olmalıdır. (Eksenel hareket, açısal hareket ve yanal eksen
sapmalarını karşılayabilen.) Esnek borunun regülatör sinyal hattından sonra konulması tavsiye edilir.
c-)Test nipeli: Brülör gaz kontrol hattında giriş ve ayar basınçlarını ölçmek için kullanılır.
d-)Manometre (TS 827): Hat üzerindeki gaz basıncını ölçmek için kullanılan ekipmandır. Gaz kontrol
hattındaki manometreler musluklu tip olmalıdır.
e-)Filtre (DIN 3386)(TS 10276): Brülör girişinin yabancı partiküllerden dolayı tıkanmasını önlemek ve
diğer emniyet kontrol ekipmanları ile basınç regülatörünü korumak amacıyla kullanılan ekipmandır.
Kullanılacak filtrenin gözenek açıklığı 5 µm olmalıdır.
f-)Gaz basınç regülatörü (TS 10624, TS EN 88): Gaz kontrol hattı girişindeki gaz basıncını brülör için
gerekli basınca düşüren ekipmandır.
g-)Minimum gaz basınç algılama tertibatı (TS EN 1854): Regülatör çıkışındaki gaz basıncının
brülörün normal çalışma basıncının altında kalması durumunda solenoid valfe kumanda ederek akışın
kesilmesini sağlayan ekipmandır. Tüm gaz kontrol hatlarında bulunmalıdır .
h-)Maksimum gaz basınç algılama tertibatı (TS EN 1854): Regülatör çıkışındaki gaz basıncının
brülörün normal çalışma basıncının üstüne çıkması durumunda solenoid valfe kumanda ederek gaz
akışını kesen ekipmandır. 1200 kW ve üzeri kapasitelerde kullanılması zorunludur. 1200 kW’a kadar
olan kapasitelerde kullanılması tavsiye edilir.
l-)Otomatik Emniyet Kapama Valfi (Solenoid Valf) (TS EN 161): Sistemin devre dışı kalması
gerektiği durumlarda aldığı sinyaller doğrultusunda gaz akışını otomatik olarak kesen ve ilk çalışma
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esnasında sistemin emniyetli olarak devreye girmesini sağlayan ekipmanlardır. Gaz kontrol hattında
iki adet seri olarak bağlanmış A sınıfı solenoid valf bulunmalıdır.
m-)Sızdırmazlık kontrol cihazı (Valf doğrulama sistemi) (TS prEN 1643): Otomatik emniyet
kapatma vanalarının etkin bir şekilde kapanıp kapanmadığını kontrol eden ve gaz kaçaklarını
belirleyen ekipmandır. 1200 kW ve üzeri olan kapasitelerde bulunmalıdır. 1200 kW’a kadar olan
kapasitelerde bulunması tavsiye edilir. Ayrıca kapasitelerine bakılmaksızın, kızgın, kaynar sulu, alçak
ve yüksek basınçlı buharlı sistemlerde kullanılması zorunludur.
n-)Relief Valf (Emniyet tahliye vanası) (DIN 3381): Sistemi aşırı basınca karşı koruyan anlık basınç
yükselmelerinde fazla gazı sistemden tahliye ederek regülatörün devre dışı kalmasını önleyen
ekipmanlardır. Ani kapamalı regülatör kullanılması durumunda bulunması zorunludur.
p-)Brülör (TS 11391-11392)
r-)Yangın Vanası (DIN 2999): Yangın v.b. nedenle ortam sıcaklığının belirli bir değere yükselmesi
durumunda gaz akışını otomatik olarak kesen ekipmandır. 1200 kW üzeri sistemler ile kapasitesine
bakılmaksızın ortamda yanıcı, patlayıcı maddeler bulunması halinde kullanılması zorunludur. 1200 kW
ve altında kalan kapasitelerde bulunması tavsiye edilir.
Gaz basınç regülatörünün ani kapamalı (slum-shut) olmaması halinde, fanlı ve atmosferik brülör gaz
kontrol hatlarında kullanılan tüm armatürlerin dayanım basınçları regülatör giriş basıncının min. 1.2
katı olmalıdır.
8
3

12
1

6

5

7

5

9

9A

10

10

11

3

4

2
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Şekil.4 Fanlı brülör gaz kontrol hattı yolu ekipmanları ( Q>1200KW)
Şekil - 12 Gaz Yolu Ekipmanları (Q > 1200 KW)

1-Küresel vana (TS EN 331,TS 9809), 2-Kompansatör (TS 10880), 3-Test nipeli, 4-Gaz filtresi
(TS10276, DIN 3386), 5-Manometre (musluklu) (TS 827), 6-Gaz basınç regülatörü (TS EN 88,TS
10624), 7-Relief valf (DIN 3381)(Regülatör ani kapamalı ise), 8-Tahliye hattı (vent), 9-Presostat (Min.
gaz basınç) (TS EN 1854), 9A- Presostat (Max. gaz basınç) (TS EN 1854), 10- Solenoid valf (TS EN
161), 11-Brülör (TS 11392 ), 12-Yangın vanası (DIN 2999), 13-Sızdırmazlık kontrol cihazı (TS prEN
1643)
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5

6

2

9

9

8
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Şekil.5 Atmosferik brülör gaz kontrol hattı ekipmanları ( Q>350KW)
1-Küresel vana (TS EN 331,TS 9809), 2-Manometre (musluklu) (TS 827), 3-Gaz filtresi (TS10276,
DIN 3386), 4-Test nipeli, 5-Gaz basınç regülatörü (TS EN 88,TS 10624), 6-Relief valf (DIN
3381)(Regülatör ani kapamalı ise), 7-Tahliye hattı (vent), 8-Presostat (Min. gaz basınç) (TS EN 1854),
9- Solenoid valf (TS EN 161), 10-Brülör (TS 11391 )
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8. SONUÇ
Bugün dünyada oldukça yaygın bir şekilde kullanılan ve gerek kullanımı gerekse ispat edilmiş doğal
gaz rezervlerinin artması orta vadede doğal gazın özelliklerinden dolayı sürekli gündemde tutacağı
muhakkaktır. Söz konusu doğal gaz rezervlerinin ülkemiz civarında bulunması ve ülkemizin konumu
ve içerisinde bulunduğu enerji krizinden çıkabilmesi için doğal gaz çok önemli bir enerji kaynağı olarak
görülmesi gerekir. Bu nedenle doğal gazın özelliklerinin çok daha iyi bilinmesi, gerek doğal gazın
taşınması gerekse kullanımı açısından son derece önemlidir. Buna ek olarak, teknolojinin gelişmesi ve
çağın ilerlemesi ile insanların beklentileri, hizmet anlayışları ve kalite kavramına yaklaşımları da
gelişmektedir. Bu da insanlarla iç içe olan, insana hitap eden bütün hizmet ve üretim sektörlerinde
belirli bir standardizasyonu ve kaliteyi zaruri kılmaktadır
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ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLERDE NOx OLUŞUMU VE
KONTROLU
Rüştü K. BOZACI

ÖZET
Günümüzde gittikçe ön plana çıkan fosil yakıtların atmosferi kirletme riski ve bunun sonucu olarak
Dünya’daki tüm yaşamı (insan, hayvan ve bitki olarak) tehdit etmesine bağlı olarak otoriteler gittikçe
daha sıkı çevre koruma yönetmelikleri çıkartmaya ve kirletici sistemleri daha sıkı denetlemeye
başladılar. Söz konusu kirleticiler arasında NO x emisyonları, yol açtıkları tahribat nedeniyle, son
yıllarda daha da ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bildiride endüstriyel brülörlerde NO x oluşumunun
esasları ve NO x emisyonlarının kontrol yöntemleri anlatılacaktır.

1. GİRİŞ
Ülkemizde şu anda yönetmelikteki sınır değerlerin çok düşük olmaması nedeni ile çok fazla
önemsenmeyen NO x emisyonları, Türkiye’nin AB üyeliği süreci ilerledikçe daha belirleyici olacak ve
güç santrallarında ilave önlemler alınması gerekecektir.
Tesis Büyüklüğü

Sıvı Yakıt (Yeni tesis)

Sıvı Yakıt (Eski tesis)

Gaz Yakıt

2 - 50 MW

-

-

-

800 mg/Nm

3

1000 mg/Nm

3

> 100 MW

800 mg/Nm

3

1000 mg/Nm

3

500 mg/Nm

3

> 300 MW

800 mg/Nm

3

1000 mg/Nm

3

500 mg/Nm

3

> 50 MW

-

Not: Tamamında %3 atık oksijen esastır.
1986 tarihli Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine Göre NO x Emisyon Sınırları
Doğal Gaz
Diğer Gazlar
Damıtılmış Yakıt
Ağır Fuel-oil
150 mg/Nm

3

200 mg/Nm

3

300 mg/Nm

3

450 mg/Nm

3

Not: Tamamında %3 atık oksijen esastır.
Japonya (Tokyo)
20 ppm

EN 676’ya göre teklif edilen NO x Emisyon Sınırları
ABD (Kaliforniya) ABD (Doğu sahili)
İsveç
20 ppm

50 ppm

80 ppm

Not: Tokyo’da %0, diğerlerinde %3 atık oksijen esastır.
Gaz Yakıtlı Tesisler İçin İstenen Bazı NO x Emisyon Sınırları

Hollanda (Sera)
35 ppm
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Fosil yakıtların kimyasal enerjileri, yakma işlemi sonucunda ısı enerjisinin daha kullanılabilir bir şekline
dönüştürülür. Yakma işlemi sırasında, genelde yakıt içindeki elementlerin ve yakma havasındaki fazla
oksijen ve azotun oksitlenmesi ile oluşan, yakıta bağlı yanma ürünleri de ortaya çıkar.
Detaylı alev kimyası oldukça karmaşık olmasına rağmen, Şekil No.1’de gösterildiği gibi bir “kara kutu”
kavramı öngörmek kabul edilebilir bir mühendislik yaklaşımı ortaya çıkartabilmektedir. Şekil No.1’de
dengeli ve yarı tamamlanmış yanma reaksiyonlarının sonuçları gösterilmiştir.

Şekil No 1.
Fosil yakıt yakma devrinin ilk günlerinde, öncelikli amacı kullanılan yakma tekniğine gereken doğal
çekişi elde etmek için tasarlanmış olan uygun yükseklikteki bacalardan atıldığında, yanma ürünlerinin
insanlara ve çevreye yönelik bir tehlike yaratacağına inanılmıyordu.
Fakat zaman, oksijen, azot ve muhtemelen su buharı dışında bacalardan atılan hiçbir şeyin zararsız
olmadığını gösterdi. Gerçekte atılan herbir atıkla ilgili o atığa özel bir tahribatla karşılaştık. Yine de
şimdiki en büyük kaygı, sera etkisi yaratan gazlardaki artışın küresel çevreye potansiyel olumsuz
etkisi ile yanma ürünlerinin sonucunda ortaya çıkan asit yağmurları ve ozon tabakasının hasar
görmesidir. 1960’ların başından beri brülör tasarımı, yüksek türbülanslı alev ile en fazla yakıtı en az
fazla hava kullanarak yakıp çok verimli yanma elde etme üzerine yoğunlaşmıştı. O zamanlar dikkat
edilmese bile bu çok verimli alevler, göreceli yüksek NOx emisyon seviyelerin öncülerini oluşturdu.
Genel olarak, alevdeki tam yanmamış bileşenler ile NOx emisyonu üretimi arasında, basitleştirilerek
Şekil No.2’de gösterildiği gibi, ters bir ilişki vardır.
NOx emisyonlarının insana ve çevreye zararlı olduğu en sonunda anlaşılıp yanma performans
değerlerine sınırlamalar getirildiğinde, yukarıda belirtilen ters ilişki nedeni ile brülör tasarımında temel
bir problem ortaya çıktı.
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2. ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLERDE NO X OLUŞUMU
NOx emisyonlarını önlemek ve kontrol etmek için oluşum mekanizmalarını anlamak gerekir. Şekil
No.3, hem atmosferik hem de yakıttaki azotun oksidasyonunun genel rotasını göstermektedir. Özet
olarak bunlar;
Isısal NOx atmosferik azotun alev bölgesinin içinden geçerken oksidasyona uğraması ile oluşur.
Ortaya çıkması için yüksek bir enerjiye ihtiyaç duyar ve alev tepe sıcaklığı, oksijen konsantrasyonu ve
tepe sıcaklığında kalma süresinden ters olarak etkilenir.
Ani NOx atmosferik azotun, alevin en ön kısımlarında hidrokarbon radikalleri ile reaksiyona girmesi ile
oluşur. Bu şekilde ortaya çıkan NOx’un ihmal edilebilir olduğu düşünülür ve hesaplama yöntemlerine
dahil edilmez.
Yakıt NOx sıvı yakıtlar içindeki kimyasal olarak bağlı azottan ortaya çıkar. Bu NOx tipi özellikle alev
sıcaklığından etkilenmez fakat yakıttaki azot miktarından ve oksijen varlığından kuvvetle etkilenir.
NOx VE DİĞER
PERFORMANS KRİTERLERİ
ARASINDAKİ TERS İLİŞKİ
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Şekil No.2

NOx oluşumunun gerçek kimyası, karmaşık olmasına rağmen, bu alanda çalışan araştırmacılar
tarafından tam olarak açıklanmıştır. Maalesef, mevcut azotun tümü dönüştürülmediği için, bu bilgi
gerçekteki NOx emisyonlarını hassas bir şekilde hesaplamak için yeterli değildir. Bu dönüşüm sadece
brülör tasarımına değil birçok faktöre bağlıdır. Bu nedenle de, aşağıdakilerin etkilerini dikkate alarak
ampirik hesaplama yöntemleri geliştirilmek zorunda kalınmıştır;
Brülör tasarımı (hava/yakıt karışım oranlarının kontrolu, vb.)
Yanma odası tasarımı (yanma odası sıcaklığı, ısıl yüklenme, brülör sayısı ve yeri)
Çalışma koşulları (basınç, sıcaklık ve fazla hava miktarı)
Yakıt kalitesi (tip, azot içeriği, vb.)
NOx azaltma tekniği faktörleri
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Şekil No 3.
3. ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLERDE NO X KONTROLU
Daha önce belirtildiği gibi, partikül emisyonlarını ve fazla hava miktarını düşürmek için brülör
tasarımında yapılan geliştirme çalışmaları aslında NOx emisyonlarının daha yüksek seviyelere
çıkması ile sonuçlanmıştır. Şekil No.4’ün alt yarısına bakıldığında hızlı türbülanslı karıştırmanın, NOx
oluşumuna yol açan tam bir oksidasyon bölgesini nasıl oluşturduğu görülüyor. Şekil No.4’ün üst yarısı
ise sıfır veya en düşük NOx üretimine giden ideal işlemi gösteriyor.
Bu durumda yakıt oksijen içeriği olarak zayıf bir bölgeye (indirgeyici) veriliyor. Burada yakıt, kimyasal
olarak bağlı olan azotu moleküler azot haline indirgeyerek gazlaşıyor ve bu arada alışılmış NOx
oluşum yolunu da engelliyor.
Yakıt daha sonra son oksidasyon bölgesinde yanmayı tamamlamak için reaksiyona devam ediyor,
fakat bu işlem kademeli veya geciktirilmiş karıştırma ve baca gazı geri beslemesi yapılarak elde edilen
daha düşük bir sıcaklıkta oluyor.
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Şekil No.4’te de gösterilen ve yukarıda bahsedilen uç durumlar, yine de, gerçek endüstriyel alevleri
temsil etmezler. Brülörlerin çoğunda hava ve yakıt önceden karıştırılmaz ve karıştırma memede
yapılır. Tam karışım elde etmede ortaya çıkan gecikme, yüksek verimlilikteki brülör tasarımlarında
bile, Şekil No.4’ün alt yarısında belirtilen durumların tam olarak elde edilemeyeceğini ve bazı
indirgeyici bölgelerin ortaya çıkacağını gösterir.
Aynı şekilde Şekil No.4’ün üst yarısında belirtilen ideal koşulların da kullanılan brülör tasarımlarında
elde edilmesi mümkün değildir, çünkü bunun için iki kademeli bir yakıcı kullanılması gerekir. Bu
nedenle düşük NOx brülör geliştirilme çalışmalarının hedefi, alev karakteristiğini alttaki diyagram gibi
oksidasyonu ağır basandan, üst diyagramda belirtilen bazı nitelikleri içerene doğru değiştiren bir
tasarım ortaya çıkarmaktır.

Şekil No 4.
NOx emisyonlarını azaltmada kullanılan en eski tekniklerden biri baca gazını geri besleyerek (BGGB)
yakma havası ile karıştırmaktır. Örnek bir uygulama şekil Şekil No.5’te gösterilmiştir.
Bu yöntemle oksijen konsantrasyonu azaltılır ve sonrasında yanma reaksiyon hızı yavaşlar, ve artan
gaz hacmine bağlı olarak alev tepe sıcaklığı düşer.
Hem teoride hem de pratikte anlaşılmıştır ki, BGGB tekniği sadece ısısal NOx oluşumunu kontrol
etmekte etkilidir. BGGB’nin etkisi daha yüksek azot içeriği olan yakıtlarda azalmaktadır.
BGGB’nin etkisi, toplam gaz debisinin yüzdesi olarak belirtilen, kullanılan baca gazı miktarına da
bağlıdır. Genelde uygulanan seviye yaklaşık %15’tir. Tahmin edilebileceği gibi, daha çok ısısal NOx
oluşturan yakıtlarla uygulandığında etkisi daha büyüktür. Bu nedenle, azot içeren yakıtlarda başka
kontrol mekanizmalarının da gerektiği açıktır.
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Toplam NOx kontrolunda kullanılan başka bir önemli teknik de, yakma havasının veya yakıtın veya
her ikisinin birden kademeli olarak yakma sistemine verilerek karışım hızının azaltılmasıdır. Brülör
imalatçıları bu yönteme dayalı birçok tasarım geliştirmişlerdir.
Yine de, hava akışının üçüncül deliklerden radyal olarak kademelendirilmesi yöntemi ile karışımın alev
ekseni boyunca en fazla geciktirilmesi sağlanır. NOx’un azaltılması için bu yöntem çok etkili olmasına
rağmen, alev uzunluğunun ve yakılan yakıtın kontrol edilmesi zorlaşabilir.
Bazı brülör imalatçıları hava ve yakıtın kademelendirilmesine değişik bir yaklaşım getirmiştir. Yeni
düşük NOx brülör tasarımı, şimdiye kadar Dünya çapında yüzlerce tesiste kullanılmış olan güvenilir
eski bir brülör modelinin daha ileri ve başarılı bir modelini ortaya çıkarmıştır.
Bahsedilen eski brülör ‘çoklu konsantrik memeli’ tip tasarıma sahiptir. Brülörde, hem alevin kararlılığı
hem de alev şeklinin boyutlarının kontrolu için önşart olan yakın alan aerodinamik akış yollarını ortaya
çıkaran iki adet girdap oluşturan parça bulunmaktadır, Şekil No.6.

YAĞ

KAZAN

HATTI

HATTIY
AĞ
GAZ HATTI
HATTI

BACA

SEK. HAVA
FANI

B.G.G.B.HATTI

HAVA/YAKIT

KONTROL ÜNİTESİ
Şekil No 5.
‘Çoklu konsantrik memeli’ tip tasarım yapısı gereği çevresel hava akış kademelendirme anlamında
bazı kontrolleri birleştirmektedir. Yine de, brülör üreticileri, yukarıda belirtilen nedenlerden, toplam
NOx kontrolu amacı ile radyal hava kademelendirmeye bağlı kalmamaktadırlar.
Geliştirilen yeni brülör tasarımı, Şekil No.7’de gösterilen radyal basit parçaların konulması ile
oluşturulan benzersiz çevresel hava kademelendirme sistemine dayanır. Yakıt, saptırıcı plakaların
aşağısında bulunan ve yakıt içindeki kimyasal olarak bağlı olan azot bileşenlerinin ayrıştığı oksijence
zayıf bölgeye verilir. Atomizör de kullanılan radyal saptırıcıların sayısına uygun şekilde
kademelendirilmiştir. Sonra ısısal NOx, yüksek alev tepe sıcaklıklarının oluşumunu en aza indiren ve
böylece Şekil No.4’ün üst yarısında gösterilen ideal durumlara yaklaşan, karışım akış yolları
kullanılarak ana alev gövdesinde kontrol edilir.
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Şekil No 6.

Şekil No 7.
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Sonuçtaki alev yapısı şematik olarak Şekil No.8’de gösterilmiştir. Alev jetlerini fazın içine ve dışına
çıkartacak şekilde atomizörü döndürerek radyal saptırıcıların etkisi gösterilmiştir. Dönüş hareketi
NOx’un düşüş ve yükselişini Şekil No.9’da sinüssel bir eğri olarak ortaya çıkarmıştır. Test standında
kızıl ötesi ısıl fotoğraflama teknikleri kullanılmış ve alev tepe sıcaklığında düşüş elde edildiği
onaylanmıştır. Alev çapı ve duman üretimi ile ilgili benzer eğrilerin olduğu ortadadır, fakat NOx
emisyonu ile ters orantılıdır. Sonuçta bu nedenle, tam olarak en az NOx oluşumunun olduğu nokta her
zaman aynı değildir, deneme yanılma ile bulunmaktadır.
Bu nedenle verilen her bir uygulama için atomizör pozisyonunu değiştirerek optimum yerleşimi bulmak
gereklidir.

Şekil No 8.
Çevresel kademelendirme yöntemi alev uzunluğunun aşırı artması ile ilgili muhtemel tehlikeyi
önlemektedir. Yine de, reaksiyon hızlarını düşürerek düşük NOx’lu alevleri elde ettiğimizde, doğaları
gereği düşük NOx olmayan alevlere göre bu alevlerin toplam hacimleri daha büyüktür. Buna bağlı
olarak, yeni brülörün alev çapı daha büyüktür. Bu çap, yukarıda belirtildiği gibi bulunan atomizör
pozisyonuna bağlıdır.
Yöntem, indirgeme bölgelerinde duman üretimine de neden olur fakat bunlar çevresel olarak alevde
yerleştikleri için, aleve tekrar girişleri ve yakılmaları gerçekleşir. Yine de kabul etmek gerekir ki,
önceden görülen güzel bir alev görüntüsü düşük NOx yanışında artık yoktur.
NOx emisyonunu azaltmada brülör tasarımına ilave olarak, özellikle birden fazla brülörlerin bulunduğu
güç kazanlarının yanma odaları için, üzerinde çalışılması gereken başka kontrol faktörleri de vardır.
Bunlar;
Çalışmayan Brülörlerin (ÇB) Durumu
Brülörleri Bölgelere Ayırma
Alev Üstü Hava (AÜH) verilmesi
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Şekil No 9.
Aslında bu metotlar sonucunda brülörlerin bazıları veya hepsi stokiyometrik hava/yakıt oranına yakın
veya altında çalışır, ki bu da NOx oluşumunu düşürmede çok etkilidir. Yine de, yanma odası
tasarımının, gerekli sıcaklıkta ve yanma süresi içinde yakıtın tam yanmasını sağlayacak bir son
yanma bölgesine yer vermesi gereklidir.
Yanma aşamasında yeterli kontrol uygulanamıyor ise veya belirlenen emisyon sınırları birincil kontrol
sisteminin gerçekleştirebileceklerinin dışında ise, yanma sonrası NOx azaltma yöntemleri gerekli olur.
Bunlar;
Seçici Katalitik Azaltma (SKA / SCR)
Seçici Katalitik Olmayan Azaltma (SKOA / SNCR)
Bu tip kontrol sistemleri daha çok güç santrallarındaki kazanlara uygulanabilen oldukça pahalı
sistemlerdir.

4. SONUÇ
Çevresel tehlike yaratan NOx emisyonlarını azaltmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. NOx
oluşumunda hem kazan hem de yakma sistemi tasarımı etkili olduğu için, NOx’u kontrol etmek amacı
ile kazan ve brülör imalatçılarının kendi üzerlerine düşen tasarım değişikliklerini yapmaları
gerekmektedir. NOx azaltma yöntemleri diğer kirleticilerin oluşumunu arttırdığı için çok hassas bir
tasarım gerekmektedir. NOx emisyonlarını azaltmak amacı ile mevcut tesis ve istenen emisyon
değerleri gözden geçirilerek yakma sistemi ve kazanın durumuna, konstrüksiyonuna göre değişik NOx
azaltma yöntemlerinden biri veya birkaçı birarada seçilerek NOx emisyonlarını azaltmak mümkün
olabilir, Şekil No.10.
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Şekil No 10.

KAYNAKLAR
Hamworthy Combustion Engineering Ltd. Şirketi Ar-Ge ve Eğitim notları.

ÖZGEÇMİŞ
Rüştü K. BOZACI
1962 yılı İzmir doğumludur. 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. 1985-2000 yılları arasında DESA Demir Kazan ve Makina San.A.Ş.
(Daha sonra DESA-OTAK Mühendislik ve Taahhüt San.ve Tic. A.Ş.)’de alev-duman borulu, su borulu
kazanlar, katı-sıvı-gaz yakıtlı yakma sistemleri, düşük ve yüksek basınçlı atık ısı kazanları, kojenarasyon ve kombine çevrim sistemleri ve bu sistemlerin otomasyon işlerinin satış, proje ve
taahhüdü ile ilgili olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. 2000 yılından bu yana kendi Şirketi olan
Entekser Mühendislik, Taahhüt ve Servis Tic.Ltd.Şti.’nde çalışmaktadır.

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ BİLDİRİLERİ

Eskişehir ve Doğalgaz

M. Sadık YURTMAN

BETA DOĞALGAZ

İZMİR
ARALIK - 2002

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

21

ESKİŞEHİR ve DOĞALGAZ
M. Sadık YURTMAN

ÖZET
Bu makalede; Eskişehir’e Doğalgazın gelmesi, kullanılması, uygulanması ve tüketilmesi aşamalarında
karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri ele alınmıştır. Doğalgazın şehirlerde kullanıma
sunulması aşamasından başlayarak, doğalgazın merkezi sistem veya bireysel kullanımı sırasında
dikkate alınması gereken hususlar ve konu ile ilgili Doğalgazla ilgilenen herkese düşen görevler
anlatılmıştır.

1. GİRİŞ
Eskişehir’e doğalgaz ilk aşamada Organize Sanayi Bölgesine getirilmiş ve 1990 yılından sonra
Fabrikaların kullanımına sunulmuştur. Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri arasında doğalgazı ilk
olarak kullanan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesidir. Doğalgazın şehir içine dağıtımı için 15 Eylül
1995 yılında ilk çalışmalar başlamış ve 1996 yılının Ekim ayında borulara gaz verilerek ilk olarak
10.10.1996 tarihinde de Eskişehir Halkı konutlarda doğalgaz kullanmaya başlamıştır.
Şehir içinde doğalgazın altyapı çalışmalarının başlamasına kadar olan dönemde Makine Mühendisleri
Odası’na kayıtlı toplam 29 adet Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) Bürosu mevcut iken
doğalgazın borulara basılması ve şehir halkının doğalgaz kullanmaya başlamasıyla birlikte Serbest
Müşavirlik Mühendislik Bürosu sayısı birden 116'ya yükselmiştir. Bu yükselmeyle birlikte de
Eskişehir'de doğalgaz tüketicilerinin sayısında bir patlama olmuştur. Normal şartlarda 2-3 yıl gibi bir
zamanda yapılması gereken işler bir sezona sığdırılmaya çalışılmış; 1996 yılında 573 adet kazan
dairesi ile 1857 adet de bireysel konut (Kombi, kat kaloriferi, doğalgaz sobası, ocak, şofben ) doğalgaz
kullanmaya başlamıştır.Böylelikle 1996 yılında toplam 21.544 Konut Eşdeğeri Doğalgaz kullanıcısı
olmuştur.

2. ESKİŞEHİR HALKI DOĞALGAZI KULLANMAYA NASIL BAŞLADI ?
Eskişehir’de ilk olarak Doğalgazın 1996 yılında şehre sunulmasıyla birlikte birdenbire büyük bir
doğalgaz sektörü oluşmuş ve şehir içindeki tüm Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları haricinde
İstanbul, Ankara, Bursa gibi Doğalgazı daha önceden kullanan İllerden de Şehrimize Doğalgaz
Firmaları akını başlamıştır. Eskişehir’liler ise henüz Doğalgazın ne olduğunu bilmemekle beraber
kendilerine sunulan bu yeni ve ucuz enerji kaynağından da maximum yararlanmayı arzulamışlardır.
Bu arzularına İl Mahalli Çevre Kurulunun; önünden doğalgaz borusu geçen konutların doğalgaz
kullanma zorunluluğunun getirilmesi de etkili olmuştur.
Doğalgazın Eskişehir’ deki konutlara sunulması aşamaları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
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1- Öncelikle şimdiki ismi ESGAZ olan Gaz Dağıtım Otoritesi o zamanki BOTAŞ; Makine
Mühendisleri Odası'ndan SMM Bürosu Tescil Belgesi olan ve BOTAŞ tarafından istenilen
(1.000.000.000.- TL.'lik ) banka teminatı verebilen firmalara şehir içinde Doğalgaz
dönüşümleri yapabilmesi için başkaca bir yeterlilik aramadan Şehir İçi Doğalgaz Dönüşüm
Yetki Belgelerini vermiştir. Bu Belgeyi almak için Makine Mühendisleri Odası' ndan Serbest
Müşavirlik Mühendislik Bürosu Tescil belgesinin olması yanında başkaca bir yeterlilik ve
uzmanlık aranmadan bu belgelerin verilmesi ile işe başlanılmıştır.
2- BOTAŞ tarafından yetkilendirilen bu firmalar ile Doğalgaz tüketicileri arasında sözleşme
yaptılar. Bu sözleşmeler yapılırken Eskişehir halkının da kafası oldukça çok karıştı. Yetkili
Firma sayısı çok olduğundan dolayı bazen fiyat bazen dostluk bazende çıkarlar gözetilerek
dönüşümü gerçekleştirilecek firmalar seçildi. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi ilk aşamada
Halk Doğalgaz konusunda o kadar da bilinçi ve bilgili değildi. Bu nedenle konutlarının
Doğalgaz dönüşümünü yapacak firma yada doğalgaz ürünleri seçerken dikkat edilmesi
gereken kıstasları da gözardı ederek bir yetkili firma ile sözleşmesler imzalandı. Bunun
yanında bilinçli olarak Doğalgaz dönüşüm sözleşmesini imzalayan tüketicileri de yadsımamak
gerekir.
3. Yetkili firmalar anlaştıkları Doğalgaz tüketicilerinin ilk önce doğalgaz projelerini çizerek işe
başladılar. Şehir içi doğalgaz dönüşümüne yetkili firmalarda birden bire yoğun bir talep ile
karşılaşarak önlerine gelen tüm işleri aldıklarından dolayı bazende projeler ehil olmayan
ellerce çizilerek doğalgaz dönüşüm Projesi adı altında BOTAŞ’a sunulmuştur.
4. Doğalgaz projeleri TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Mesleki
Denetiminden geçtikten sonra BOTAŞ onayına sunuldu. Burada üzerinde önemle durulması
gereken hususlardan biri de Makine Mühendisleri Oda’sının mesleki denetimleridir.
5. BOTAŞ’a sunulan ve onaylanan doğalgaz projeleri doğrultusunda yetkili firmalar daha
önceden kursa gönderip, sertifika almış elemanları tarafından projesine uygun olarak
tesisatları yapmaya başladılar. Burada tüm koşulları yerine getiren firmalar için söylenecek bir
şey olmamakla birlikte elemanlarına yeterlilik almadan veya sadece su veya kalorifer
tesisatçıları vasıtasıyla doğalgaz hatları çeken firmalar olduğunu da belirtmekte yarar vardır.
6. BOTAŞ'ın Bursa şehir içi doğalgaz iç tesisat uygulamasında olduğu gibi Eskişehir'de de aynı
uygulama gereği kazan dairesi tesisatlarında doğalgaz boruları ( TS 6047 ), patent dirsek TS
2649 ile kaynaklı doğalgaz hatları döşenirken; Kolon hatları ve iç tesisatlar ise galveniz
borular TS 301-1 ile dişli galveniz fittingsler ( TS 11 ) vasıtasıyla tesisatlar döşenmiştir.
7. Yapılan doğalgaz tesisatları BOTAŞ elemanları ve yetkili firma elemanları ile birlikte kolon ve
iç tesisatlar için 21 mbar’da U manometre, kazan daireleri için de 300 mbar’da sklalı
manometreler ile test edilerek kaçak olmadığının gözlenmesi sonucunda doğalgaz açma
belgesi; BOTAŞ yetkilisi, firma yetkilisi ve doğalgaz kullanıcısı tarafından üçlü olarak
imzalanarak kullanıma sunulmuştur.
8. Doğalgaz açma belgesini alan tüketici kazan dairesi ise doğalgaz yakıcısının servisini
çağırarak brülör ayarlarını ve yanma ayarlarını yaptırmış, bireysel konut tüketicileri ise kombi,
şofben veya soba yetkili servislerini arayarak gaz kullanımına başlamışlardır.
Yukarıda sayılan tüm aşamalar BOTAŞ’a sunulan her proje için uygulanmış ve Doğalgaz kullandırmak
isteyen Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları ve tüketiciler bu safhalardan geçmiştir.
1996 yılının Ekim-Kasım-Aralık aylarında tüm bu çalışmalar olurken kışın bastırması ile birlikte
yığılmalar, işlerin zamanında yetiştirilememesi ve verimsiz sistemlerin kurulması, iletişim eksikliği gibi
bir çok olumsuzluklar yaşanmaya başlanmıştır. Şimdi; Eskişehir'de Doğalgaz kullanımına başlanması
sırasında yaşanan bu olumsuzlukları ve göz önünde bulundurulması gereken hususları tek tek
irdeleyelim;
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3. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’NDA YAŞANAN SORUNLAR
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi şehir içinde doğalgaz henüz kullanıma sunulmamışken
1995 yılında ve yeni yeni gaz kullanılmaya başlandığı 1996 ve 1997 yıllarında Eskişehir halkının,
Mühendislerin ve tüketicilerin bilinçlenmesi amacı ile büyük çaplı Doğalgaz Seminer, Sergi ve
Panelleri düzenlemiş fakat buna rağmen aşağıdaki olumsuzlukların yaşanmasını engelleyememiştir.;
1. 1996 Yılı sonuna doğru proje yığılmaları neticesinde MMO Eskişehir Şubesi elemanları
Doğalgaz projeleri dışında başka işlere zaman ayıramaz duruma geldiler. Doğalgaz
dönüşümleri daha proje aşamasında çok iyi izlenip değerlendirilmelidir.
2. Doğalgaz projelerini mesleki denetimden geçiren MMO Eskişehir Şubesi Teknik Görevlileri
Doğalgaz konusunda yeterli bilgiye sahip olamadıklarından doğalgaz projeleri gerekli titizlikle
kontrole tabi tutulamamıştır.
3. Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Mühendisleri de Doğalgaz projeleri konusunda yeterli
olamadıklarından kimi zaman MMO’daki teknik görevlilerden, kimi zamanda BOTAŞ
elemanlarından kişisel ilişkilerle, kimi zamanda bu işlerle daha önce uğraşmış kişilerden
Doğalgaz projelerini öğrenmeye çalışmışlardır.
4. MMO Doğalgaz konusunda bu derece yoğun istek olabileceğini tahmin edemediğinden,
yığılmaların önüne geçememiş, eleman sayısını arttırmayı 2-3 aylık bir dönem için bile göze
alamamıştır. Zaten yetişmiş eleman sayısı da yok denecek kadar o dönemde az olduğunu
anımsayalım.
5. Doğalgaz Projeleri Ankara’da EGO, İstanbul’da İGDAŞ, Bursa ve Eskişehir’de de BOTAŞ
tarafından kontrol ediliyor. Bunların kriterleri birbirinden tamamen farklıdır.Yani bir proje ve
uygulama standardı bile halen oluşturulamamıştır. Eskişehir’de kabul gören bir doğalgaz
projesinin Ankara veya İstanbul'da kabul görmeyeceği yaşanan bir gerçektir.
Yukarıda sıralanan olumsuzlukların ve eksikliklerin tekrar yaşanmaması için bazı öneriler
aşağıya sıralanmıştır.
1. Makina Mühendisleri Odası şehir doğalgaz kullanımına geçmeden önce Doğalgaz konusunda
yetişmiş eleman barındırmalı veya bu süreçte teknik eleman yetiştirmelidir.
2. Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi olan Teknik görevlilerin projeleri kontrol etmeleri
sağlanmalıdır.
3. MMO Doğalgaz kullanacak şehirdeki Gaz Dağıtım Şirketi ile çok sıkı ilişkiler ile Serbest
Müşavirlik Mühendislik Bürolarında yaşanan aksama ve noksanlıkları giderme konusunda
beraber hareket etmelidirler.
4. Gaz Dağıtım Şirketiyle beraber Doğalgaz kullanacak halkın bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.
5. Doğalgaz konusunda Makina Mühendisleri Odası Tüzük ve Yönetmelikleri doğrultusunda
üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir.
6. Makina Mühendisleri Odası her branşta ve değişik vesileler ile gerçekleştirdiği Meslek İçi
Eğitimlerini Doğalgaz konusunda da geliştirmeli ve yaygınlaştırmalıdır.

4. BOTAŞ’TA YAŞANAN SORUNLAR
BOTAŞ tarafından ihale edilen Eskişehir şehir içi doğalgaz dağıtım hattı 15.09.1995 tarihinde görkemli
bir tören ile çalışmalara başlanılmış, çelik hat, basınç düşüm istasyonu ve polietilen hattı bitirilen ve
testten geçirilen mahallelerde Doğalgaz kullanıma sunulmuştur. Eskişehir'de İlk doğalgaz 10.10.1996
tarihinde kullanılmaya başlanılmış ve hızla Doğalgazın ulaştığı mahallelerde daha önce projeleri
onaylanan ve tesisatı bitirilen konut ve kazan dairelerine gerekli testler yapılarak verilmeye
başlanmıştır.

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

24

1. Eskişehir’de Gaz Dağıtım işini üstlenen BOTAŞ proje yığılmalarına karşı ve bünyesinde
bulunan proje kontrolüne bir Makine Mühendisi yetişememiştir.
2. Yine eleman ve zaman yetersizliğinden onaylanmış proje uygulamaları ve testleri bazı
zamanlarda gereğince yapılamamıştır.
3. Doğalgaz açmada BOTAŞ eleman ve zaman konusunda sıkışınca BOTAŞ bünyesinde
çalışan Petrol Taşıma işinden görevlendirdiği elemanlarını çok kısa bir eğitimden geçirerek
gaz açma elemanı olarak çalıştırmıştır.Bu kişiler de yeterli olmayan doğalgaz bilgileri ve eksik
olan tecrübeleri ile doğalgaz tesisatlarında test ve kontroller yapmış ve gaz kullanım raporları
düzenlemişlerdir.Kışın bastırmasıyla gece 01-02 gibi saatlerde bile gaz açmışlar, bu nedenle
de bazen sağlıksız olan sistemlerin de gaz kullanmalarına izin verilebilmiştir.
Gaz Dağıtım Şirketlerinin yukarıda sözü edilen olumsuzlukları yaşanmaması için bazı
öneriler aşağıdadır.
1. Daha işin başında planlı programlı gidilerek gereğinden fazla proje kabul edilmemelidir.
2. Proje onayından sonra konutlarda yapılan işleri her zaman olmasa da zaman zaman yerinde
kontrol etmeye özen göstermelidir.
3. Projeden sorumlu elemandan gaz açan elemanlara kadar hepsi işinin ehli, yetişmiş ve konuya
vakıf kişiler olmalı ayrıca insan ilişkileri gelişmiş elemanlarla hizmet vermeye çaba
gösterilmelidir.
4- Olaylara yapıcı ve akılcı mantıkla yaklaşarak sorunlar büyümeden çözülmelidir.
5- Doğalgaz tesisatlarını kontrol eden elemanlar ile işi yapan SMM Büroları arasında maddi ve
manevi ilişkilere girilmemelidir.
6- Şehir içi doğalgaz tesisat yetkisi verilirken aranan özellikler gözden geçirilmeli, ehil ve yeterli
olmayan her SMM Bürosuna yetki verilmemelidir.
7- Gaz dağıtım şirketleri kendilerine bilgi soran tüketicileri ilişki içinde oldukları SMM Bürolarına
yönlendirmemelidirler.

5. SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK BÜROLARINDA YAŞANANLAR
1995 yılında 29 adet olan Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürolarının çoğunluğu proje işleri ile
uğraşmakta iken; bunlardan sadece 7-8 adedi tesisat yapım işlerini de yapmakta idi. 1996 yılında ise
tesisat yapım işleri ile uğraşan SMM Bürolarının sayısı birden bire 116 adet olmuştur.
1. Doğalgaz İç tesisat mühendis yetki belgesi yönetmeliği ve uygulaması olmadığından dolayı
doğalgazı özümseyemeden,Makine Mühendisleri doğalgazın içinde kendilerini bulmuşlardır.
2. SMM Bürolarında çalışan mühendisler doğalgaz konusunda gerekli bilgileri almadıklarından
veya öğrenmeye çalışmadıklarından dolayı gerek proje aşamasında gerek işin yapımı
esnasında gerekse de gaz açımı esnasında değişik sorunlarla baş başa kalmışlardır.
3. Serbest rekabet olduğundan ne kadar iş alırsam o kadar çok para kazanırım mantığı ile
altından kalkılamıyacak işler alan SMM Büroları olmuştur.
4. Otomatik kontrol olayı tam öğrenilmeden aynı malzemeler ile firmalar arasında yanlış
uygulamalar yapılmış ve kullanılan yakıtı düşüreceği yerde bazen yakıtı tüketimini farkında
olmadan arttırmışlardır.
5. Genç ve yeni mezun makine mühendisleri SMM Bürosu açılışını işsiz olduklarından dolayı
hızlandırmışlardır. Diş doktoru, beyaz eşya satıcısı, tesisat ustası veya parası olan fakat işi
bilmeyen kişilerin yanında asgari ücretin biraz üstünde bir para ile çalışmışlar veya
çalıştırılmışlardır.
6. 116 olan SMM Bürosu nedeni ile işi öğrenenler arasında sık sık firma değiştirenler de
olmuştur.
7. İş bilememezlik veya konuya hakim olamamazlık nedeniyle verilen başka tekliflerin altına
düşmüşler hem rekabet şansını zorlamışlar, hem doğru ve güvenilir iş yapabilecek firmaları
kösteklemişler hemde kendileri zamanla iflas ederek sözleşme imzaladıkları tüketicileri de
mağdur etmişlerdir.
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Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları için bazı öneriler aşağıdadır :
1. SMM Büroları ve buralarda görev alan mühendisler doğalgaz konusunda yetişmiş ve kendini
mekanik tesisat konusunda yetiştirmiş kişiler olmalıdırlar.
2. Doğalgaz iç tesisat mühendis yetki belgesini kursuna sadece yetki belgesi almak için değil;
öğrenmek ve kendini geliştirmek için araç olarak kullanmalıdırlar.
3. SMM Büroları maddi kaygılardan dolayı çok iş almamalı, yaptığı işleri tekniğine, standardına
ve rahat kullanıma uygun şekilde yapmak için alternatifler üretmelidirler.
4. SMM Büroları işi yapacak olan Tesisat Ustalarını Endüstri Meslek Lisesi Doğalgaz Bölümü
mezunlarından seçmelidirler. Böylelikle hem teknik bilen bir elemanları olmasının yanında
teknik eleman yetiştiren Endüstri Meslek Liselerine olan talebi de arttırmış olacaklardır.
5. SMM Büroları Doğalgaz tüketicilerini doğru bir şekilde yönlendirmeli ve ürünler, sistemler
hakkıkında tüketiciye detaylı bilgiler vererek alternatifler sunmalıdır.
6. SMM Bürolarında mutlaka işlerinin ehli kişileri çalıştırmalıdırlar.
7. SMM Büroları Doğalgaz dönüşümleri için kullanacakları tüketim cihazlarında tek bir markaya
bağlı kalmayıp, binanın durumu, tüketicinin arzuları ve teknik veriler doğrultusunda marka ve
ürün alternatifleri yaratmalıdırlar.
8. SMM Büroları hiçbir zaman teknik bilgilerinin yetmediği, finansal güçlerinin kaldırmadığı ve
ekibinin olmadığı işleri almamalı, altından kalkamayacağı işlere girip, kendilerini ve bunun
yanında doğalgaz tüketicilerini mağdur etmemelidirler.

6. KAZAN DAİRELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Eskişehir'de doğalgazın kullanılmaya başlandığı 1996 yılının sonunda 19.687 konut eşdeğerinde olan
573 adet kazan dairesinde doğalgaz kullanılmaya başlanmıştır. 1997 sonunda 7.444 konut
eşdeğirinde olan 300 adet kazan dairesinde doğalgaz kullanılmış bu sayılar 1998 yılında 3.238 konut
eşdeğerinde olan 84 adet kazan dairesi olmuştur. 2001 yılına gelecek olursak 2.469 konut eşdeğirinde
olan 83 adet kazan dairesinde doğalgaz kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Bu da doğalgazın
Eskişehir'e geldiği ilk yıllardaki yoğun talebi açıkca ortaya koymaktadır.
1. SMM Bürolarındaki ehil olmayan Makine Mühendisleri mevcut binaların bodrum katlarında
bulunan kazan dairelerinde katı yakıtlı kazanın m2’sini kömürün alt ısıl değeri ile çarpıp yeni
konulacak doğalgaz kazanının başka hiçbir mühendislik hesabı yapmadan ısı yükünü bularak
başka kriterlere dikkat etmeksizin kazan,brülör ve ekipman seçimi yapılmıştır.
2. Ekonomi sağlanması için kullanılan 3 yollu motorlu vana, pislik tutucu ve ekopanel konusunda
yeterli bilgi sahibi olunmadığından bu ekipmanların yanlış montajları yapılarak yakıt sarfiyatı
bazen arttırılmıştır.
3. Paslanmaz bacalar bazı binalarda kömür kazanı bacalarına demir, beton artığı ve bunlar gibi
nedenlerden dolayı indirilememiştir. Bu durumlarda dışarıdan izoleli baca yapılması
zorunluluğu doğmuştur. Bu da maliyet, görüntü ve zaman israfının yanında anlaşmazlıklara
yol açmıştır.
4. Depremden önce, fazla dirsek olmasın diye binaların kiriş ve kolonları delinmek suretiyle
doğalgaz boruları geçirildiği görülmüş ama depremden sonra bu gibi olaylara rastlanmamıştır.
5. Kazan dairelerinde döküm kazan mı? Çelik kazan mı ? tartışmaları yaşanırken ister çelik
olsun ister döküm olsun kazan ev tesisata doldurulan suyun iyileştirilmesi göz ardı edilmiştir.
Kazan dairelerinde yaşanan sorunlara ise aşağıdaki bazı çözümler önerilebilir;
1. Merkezi sistemlerde konutlardaki radyatör sayısından hareket ederek, gerçek ısı kapasitesini
bularak kazan seçimini yapmak daha akılcı olacaktır.
2. Belli bir kapasitenin üstünde mutlaka 3 yollu motorlu vana ve ekopanel kullanılması
sağlanmalıdır.
3. Doğalgaz boruları geçirilirken kesinlikle bina taşıyıcı elemanlarına zarar verilmemelidir.
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4. Mevcut olan kömürlü kazanların doğalgaza dönüşümleri mümkün olmadığından; doğalgaz
kazanı montajı yapılırken kömürlü kazan ile paralel çalışması teklifleri geri çevrilmelidir.
5. Paslanmaz doğalgaz bacaları tekniğine uygun üretilerek, montajları da tekniğine uygun
yapılmalıdır.
6. Kazan dairelerinde alt ve üst havalandırmaya maximum özen gösterilmeli, havalandırma
menfezleri sürekli taze hava alabilecek şekilde oluşturmalıdır.
7. Belli kapasitenin altındaki merkezi sistem kazanlarına otomtik su basma aparatı montajı
yapılmalıdır.
8. Merkezi sistem kazan dairelerinde kapalı genleşme tankı ve emniyet ventili seçiminde; basınç,
kapasite ve tip gibi unsurlara gerekli özen gösterilmelidir.

7. BİREYSEL KULLANICILARDA YAŞANAN SORUNLAR
Doğalgaz kazan dairelerine girdiği gibi ferdi olarak konutlarda da kombi, kat kaloriferi, doğalgaz
sobası, şofben ve ocaklarda kullanıma sunulmuştur.
1996 yılında 1857 adet, 1997 yılında 4.923 adet, 1998 yılında 1.911 adet, 1999 yılında 5.366, 2000
yılında 5.012 ve 2001 yılında ise 5.229 Adet Bireysel Doğalgaz kullanıcısı olmuştur.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de ilk yıllarda kombi ve soba tesisatlarının
ağırlıkta olmasıydı. Son dönemlerde ise kombi ve soba tesisatlarından çok ocak ve şofben
tesisatlarının yoğunluğu dikkati çekmektedir.
Eskişehir'de konutların bacaların büyük çoğunluğu şönt baca şeklindedir.
1. Kombi tesisatlarında önem arzeden hususlardan biri olan baca durumuna çoğu zaman dikkat
edilmeden kombi seçimleri yapılmıştır.
2. BOTAŞ şartnamelerine göre üst üste 5 cihazdan fazla bağlantıya izin verilmemesi nedeniyle 5
kattan yüksek binalarda baca sorunları yaşanmıştır.
3. Kapasite ve radyatör seçimleri konusunda teknikten uzak mali kaygılarla seçimler yapılarak ya
çok düşük sayıda radyatör yada gereğinden fazla radyatör seçimleri yapılmıştır.
4. Kombiye 5 giriş olduğu düşünülürse ayrı ayrı kombi markalarının kalorifer giriş çıkış, soğuk su
giriş sıcak su çıkışları farklılıkları yanlış montajlara neden olmuştur.
5. Kombi ithalat ve imalatçılarının montaj ve yapım kuralları farklı olunca tesisat ustaları ve
Makine Mühendisleri kısa bir süre kargaşa yaşamışlardır.
6. Kombi tesisatlarında döküm, alüminyum ve saç panel radyatör tartışmaları sıklıkla
yaşanmıştır.
7. Bazı firmalar kombi tesisatlarını folyosuz PPRC borular ile döşemiş ve buda tesisatların
sağlıksız olmasına neden olmuştur.
8. Bacalı kombi ve doğalgaz sobalarında cama montajı yaptırılan plastik menfezler soğuk geliyor
gerekçesi ile kapatılarak istenmeyen olaylar yaşanmıştır.
Bireysel kullanıcılarda yaşanan sorunların yaşanmaması için bazı öneriler aşağıdadır;
1. Kombi tesisatlarında baca durumları çok büyük bir titizlikle incelenmeli ve müstakil omayan
bacalara kesinlikle kombi tesisatları bağlanmamalıdır. Eğer bu tür durumlar söz konusu olursa
hermetik tip kombiler tercih edilmelidir.
2. Maddi durumu biraz göz ardı ederek uygun cihazların kullanımı sağlanmalıdır.
3. Belli bir markaya bağlı kalınmamalı bireysel kullanıcılar çeşitli alternatifler aramalıdırlar.
4. Kombi, doğalgaz sobası ve doğalgaz cihazlarının kullanımı hakkında tüketici
bilinçlendirilmelidir.
5. Havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalıdır.
6. Radyatör giriş vanalarında termostatik vana kullanılmaya özen göstermelidirler.
7. Kombi tesisatlarında mutlaka oda termostadı kullanılmalıdır.
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8. Bacası uygun olmayan konutlarda bacalı kombiye kıyasla pahalı olan hermetik tip kombiler
kullanılmalıdır.
9. Kat kaloriferi ve şofbenleri hacimleri 6 m3'ün altında olan yerlere kesinlikle montaj
ettirmemelidirler.
10. Kat kaloriferi ve şofbenler montajları ıslak hacimlerde kullanılmasında ısrarcı olmamalıdırlar.

8. İTHALATÇI ve İMALATÇILARDA YAŞANAN SORUNLAR
Doğalgazlı cihazların imalatçı ve ithalatçıları stok durumu veya imalat kapasitesi yeterli olmadığından
1996 yılında talep fazlalığını karşılayamamışlar ve doğalgaz cihazlarını zamanında teslim edemiyerek
hem tüketicileri hemde Doğalgaz Dönüşümünü yapan SMM Bürolarını zor durumda bırakmışlardır.
Daha sonraki yıllarda ise bu sorun yaşanmamıştır. Doğalgaz cihazlarının içinden montaj ve kullanım
klavuzlarının çıkmaması bazı aksaklıklara sebep olmuştur.
Olumsuzlukların giderilmesi için bazı öneriler aşağıdadır:
1. İmalatçı ve İthalatçılar piyasayı çok yakından takip etmelidirler.
2. Üretilen veya İthal edilen ürünlerin Türkçe kullanım klavuzlarıyla, garanti belgelerini mutlaka
doğalgaz cihazlarının ambalajlarıyla birlikte teslim etmelidirler.
3. Doğalgaz cihazlarının montajını yapacak Yetkili Satıcılarını ve deveye alacak servislerini
bilinçlendirmelidirler.
4. İmalatçı veya ithalatçılar Doğalgaz malzemelerinin teslim sürelerini doğru vermelidirler.
5. Teknik yeterlilikleri olmayan kişilere Yetkili Servis'lik vermemelidirler.

9. YETKİLİ SERVİSLERİN DURUMU
Doğalgaz tüketim cihazlarında marka, model, tekniğine uygun seçim ve tiplerinin yanında Servislerin
de büyük önemi vardır. Çünkü sonuçta tüketim cihazları elektronik parça ve ekipmanlarından
oluştuğundan dolayı önemli bir sektördür.1996 yılında Eskişehir'deki yetkili servisler gece saat 0203'de kazan veya kombileri devreye aldıkları zamanlar olmuştur.
Yetkili servislerin iyileştirilebilmesi için bazı öneriler;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Servisler devreye aldıkları cihazları çok iyi tanımalıdırlar.
Servise giden ve yanında çalışan elemanlar işin ehli kişilerden oluşmalıdır.
Servisler “fırsatçı “ anlayıştan uzak durmalıdırlar.
Baca gazı analiz cihazlarının kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.
Doğalgaz ve doğalgaz cihazları konusunda kendilerini yetiştirmeliler.
İşlerini gereğince ve tekniğine uygun yapmalıdırlar.

ÖZGEÇMİŞ
M. Sadık YURTMAN
1956 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimi Eskişehir'de tamamladıktan sonra Eskişehir
Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinden 1978 yılında Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1985
yılına kadar serbest Makina Mühendisliği yaptı. 1985 yılında kendi Şirketi olan Beta Doğalgaz
Firmasını kurarak 1990 yılından itibaren Doğalgaz Tesisatları üzerinde çalışmaya başlamış Eskişehir
Organize Sanayi Bölgesinde 38 adet Fabrikanın Doğalgaz Dönüşümünü gerçekleştirmiştir.
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DÜNYA’DA CNG UYGULAMALARI VE TÜRKİYE
M. Fatih BALTACI
A Enes TOSYALI

1. DOĞAL GAZ NEDİR?
•
•
•
•
•
•
•

Doğal gaz yeryüzünün alt katmanlarında başta Metan(CH 4 ) ve Etan (C 2 H 6 ) olmak üzere
çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır.
Milyonlarca yıl önce organik maddelerin bozulması sonucu oluşmuştur.
Birincil enerjilidir yani çıkarıldığı haliyle kullanılabilir.
Havadan daha hafif olduğundan dolayı atmosfere kolayca dağılır.
3
Dünyadaki doğalgazın rezervi yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 155 trilyon m tür.
3
Dünyada yıllık olarak tüketilen doğal gaz miktarı yaklaşık 2 trilyon m tür.
Bu da Doğal gazın tüketilen önemli bir enerji kaynaklarından biridir.

2. ARAÇ YAKITI OLARAK DOĞAL GAZIN KULLANIMI (CNG)
2.1. CNG Nedir?
•
•

“Compressed Natural Gas” yani “Sıkıştırılmış Doğal Gaz” diye adlandırılan CNG, doğal gazın
yüksek basınçlarda sıkıştırılmış halidir.
CNG’ nin araçlarda kullanımı doğal gazın 200-220 bara sıkıştırılarak depolama kapasitesini
arttırmak suretiyle olmaktadır.

2.2. Doğalgaz’ın Sıkıştırılma Prosesi:
•

Doğalgaz dağıtım hattından alınan gaz, ki bu gaz 1bar dan 70 bar’a kadar olabilir, Kompresör
ünitesi ile 200 bar basınca kadar sıkıştırılıp, her biri yaklaşık 15 m3 kapasiteli olan CNG
Silindirlerinde depolanır. CNG Dispenseri depodan aldığı gazı yine 200 bar basınçta aracın
CNG deposuna basar. Bu proses Şekil 1’de şematik olarak gösterilmektedir.

CNG Dolum İstasyonu Ensturmanları:
Kompresör Ünitesi:
Doğal gazın hattan alınıp 200 bar’a sıkıştırılmasını sağlayan ünitedir. Sıkıştırma kompresör
kapasitesine göre 2, 3 veya 4 kademede yapılmaktadır. Giriş basıncı aralığı ve kompresör kapasitesi
çok geniş bir aralıkta olup (0,2bar – 70 bar), uygun kompresör seçiminde en etken parametrelerdir. Bir
kompresör ünitesindeki etken parametreler şunlardır:
•
•
•
•

Giriş Basıncı
Çıkış Basıncı
Çalışma Basıncı
Sıkıştırma Kademeleri
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Kapasite (m3) ( saatlik ve günlük)
Elektrik tüketimi (kW)
Hız (1/min)
Devir Sayısı (RPM)

Şekil 1. Doğal Gaz Sıkıştırma Prosesi
Depolama Ünitesi:
Kompresör Ünitesi ile birlikte veya ayrı bir modül şeklinde olabilir. Yeni sistemler genelde kompresör
ve depolama ünitelerini tek bir modül halinde sunmaktadırlar. Kompresörün 200-250 bar basınca
sıkıştırdığı gazı depoladığı ünitedir. Kapasitesine göre çeşitli sayılarda 50-125 lt. lik çelik silindirlerden
oluşan bir modüldür. Mesela 125 lt. lik 10 adet silindir 1250 su lt. kapasiteli bir depolama ünitesini
oluşturur.
Dispenser (Dolum Ekipmanı):
Depolama Ünitesindeki gazı aracın CNG deposuna pompalamayı sağlayan ünitedir. Hızlı ve yavaş
dolum opsiyonları vardır. Dispenserin en önemli parametreleri:
•
•
•
•

Hızlı / Yavaş Dolum:
Pompa-hortum sayısı:
Mekanik / Elektronik:
Akış Debisi:

2.3. Araçlarda CNG Dönüşümü ve Ekipmanları:
Araçlarda CNG dönüşümü LPG dönüşümlerine benzer şekilde yapılmaktadır. Dönüşüm ekipmanları
şunlardır:
•
•
•
•
•

Regulatör
Gaz Kesme Vanası
Benzin Kesme Vanası
Manometre
Hortum Ve Kelepçeler
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Çelik Boru
Seçici Anahtar
CNG Silindiri
Silindir Valfi

CNG Silindirleri:
•
•
•
•

Bu ekipmanlardan en önemlisi doğal gaz silindiridir.
Bu çelik silindirler 300 bar basınca kadar doğalgaz depolama özelliğine sahiptirler ve yekpare
şekilde çekme olarak üretilirler.Bu yüzden benzin deposuna göre daha emniyetlidirler.
Çelik,alüminyum kompozit ve karbon fiber malzemelerden üretilebilmektedir.
30lt. –350 su.lt. aralığında kapasiteleri mevcuttur. Binek otomobillerde kullanılanlar ise 45lt.-80 su
lt. arası kapasitede değişmektedir.

3. CNG’NİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Avantajları
Diğer yakıtlara göre ekonomiktir,
Çevreci bir yakıttır. Yani yanma neticesinde ortaya çıkan zararlı gazların yüzdesi diğer yakıtlara
oranla daha azdır. Bu özelliğinden dolayı bütün dünyada teşvik edilen bir yakıt özelliğindedir.
• Oktan sayısının yüksek olmasından dolayı motor yanma verimi daha yüksektir ve bu açıdan
motora faydalı bir yakıttır.
o
o
• Doğal gazın tutuşma sıcaklığı 650 C; benzininki ise 350 C dir.
• Temiz bir yanma sağladığından motor yağı ömrünü uzatır.
• Benzinde olduğu gibi katkı maddeleri içermediğinden, yanma sonrası motorda daha az atık
madde bırakır. Bu özelliğinden dolayı motor ömrünü uzatır diyebiliriz.
• Motora direkt gaz olarak girdiğinden soğuk havalarda dahi kolayca yanar.
• Şu an bazı ülkelerde mevcut kullanılan ve ileride daha yaygın bir hale gelecek olan “Evde Dolum”
mümkündür. Yani aracın ihtiyacı olan gaz ev tesisatından temin edilebilecektir.
Dezavantajları:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Düşük enerji yoğunluğundan dolayı (gaz olduğu için), araçta güç ve menzil kaybına yol açar.
Motor gücünde %5-10 kayba yol açar.
Mevzuat eksikliği. Bu durum lobi faaliyetleri ile ortadan kaldırılmalıdır.
Zahmetli yakıt deposu. (53 kg, 12 m3 gaz alıyor).
Gazın ve yakıt deposunun özelliğinden dolayı araç menzilinde düşüş. 12 m3 lük depo ile 150-160
m yapılabiliyor.
Yeniden dolum süresi benzininkinden 2-3 kat daha fazladır.
Yaygın oturmuş yeniden dolum istasyonlarının azlığı. Ayrıca bu istasyonlar pahalı, yeniden dolum
kompresyon cihazları gerektirir.
Sabıkasızlığına rağmen, emniyet açısından kamunun duyarlı yaklaşımı vardır.
Kurşun içermediğinden motorda kuru bir yanma oluşturması.(Yeni katkı maddelerinin çıkması bu
durumu ortadan kaldırmıştır).

4. DÜNYA ÜLKELERİ VE AVRUPA’DA CNG KULLANIMI
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Dünya Çapında NGV’lerin Sayıları
Ülke

Dönüştürülmüş Araç

Dolum İstasyonları

Arjantin
İtalya
USA
Brezilya
Rusya
Venezuela
Yeni Zelanda
Mısır
Kanada
Çin
Almanya
Bolivya
Kolombiya
Japonya
Pakistan
Trinidad
Malezya
Endonezya
Fransa
Hindistan
Şili
Avustralya
İsveç
Meksika
Iran
Hollanda
Büyük Biritanya
İspanya
Belçika
Burma
Türkiye
Tayland
Bangladeş
İrlanda
İsviçre
Avusturya
Finlandiya
Czech
Nijerya
Lüksemburg
Güney Afrika
Polonya
Norveç
Kore
Danimarka
Cezayir
TOPLAM

450000
320000
75000
60000
35000
27542
20000
19000
17220
6000
5000
4860
4500
4397
4000
3500
3280
3000
3000
2500
2000
1625
1500
1000
800
574
400
300
243
200
189
82
65
65
60
43
31
30
28
25
22
20
18
4
1

774
320
1247
55
207
151
225
35
120
70
110
17
22
62
45
14
17
12
9
6
5
86
22
3
1
27
18
6
5

1072822

VRA*

2

66
450
46
151

46
60

3
1
1
3
3
2
7
2
5
1
4
1
1

6
15
3

13

1
1
3717

859
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5. DÜNYADAKİ ÜLKE YÖNETİMLERİNİN NGV POLİTİKALARI
Temmuz 2001
Teşvik

Ülke

Devlet Fonu

Arjantin

X
X
X
X
630,548
Vergi teşviği, zengin devlet fonu, titiz standartlar, zorunluluklar, ve uzun dönemli bir
bakış açısı Arjantin’i NGV pazarında en başarılı ülke haline getirmiştir.
X
X
X
X
X
2,000

Avusturaly
a

Avusturya

Bangladeş
Belçika
Brezilya
Kanada
Şili

Çin

Kolombiya

Küba
Danimarka
Mısır

Finlandiya

Fransa

Almanya

Devletin
öncülüğü

Zorunluluk

Vergi

NGV
Sayısı

Vergi kesintileri ve çeşitli durulmalar tüketiciler için NGV’leri cazip hale getirmiştir.
Bunda Avustralya devletinin güzel örnek uygulamaları ve belediyelerin NGV
tercihlerinin büyük etkisi de olmuştur.
X
X
83
Avusturya kısa dönem teşvikleri ile birlikte pazara yönelik araştırma ve çalışmalara
yoğunlaşmış durumdadır.
X
1,000
2002 yılından itibaren NGV leri teşvik edici bir politika uygulama kararlaştırılmıştır.
X
300
Belçika NGV li araçları vergiden muaf tutmaktadır
X
X
80,000
Brezilya’da NGV ler ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar düşünülmektedir. .
X
X
X
X
X
20,505
X
X
2,000
Şilinin ileriye yönelik çevresel hedefleri bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşmakta da
NGV lerin rolü olacaktır..
X
X
36,000
Çinin yine çevresel faktörlerden ve emisyon oranlarından dolayı uzun dönem NGV
üretimi ve servisleri ile ilgili hedefleri bulunmaktadır.
X
X
10,000
Kolombiya NGV leri teşvik için, araç doğal gazının fiyatının, benzin fiyatının en fazla
%60 ‘ı olabilmesi zorunluluğu getirmiştir.
X
45
Küba belediyeye ait NGV filosunu genişletmeyi planlıyor.
X
X
5
Hükümet ve gaz endüstrileri için NGV ler öncelikli değil..
X
X
X
24,115
Zorunluluklar ve indirim teşvikleri Mısır’ın NGV programını en hızlı ve başarılı
uygulayan ülkelerden biri olmasını sağlamıştır.
X
X
34
Finlandiya doğalgazlı araçları göz önünde bulunduruyor fakat çok fazla üzerinde
durmuyor.
X
X
X
X
X
4,550
Fransa uzun dönemde alternatif yakıtların kullanımını savunmaktadır, özellikle
belediyeliklerde. Gaz kuruluşları ve devlet arasında konuşulup müzakere edilmektedir.
X
X
X
X
10,000
Almanya öncelikle NGV kullanımını zorunluluklar ve vergi teşvikleri ile artırmak planı
uygulamaktadır.Almanya’nın NGV programı dünyadaki en geniş çaplı programıdır.

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

299

Teşvik

Ülke

Devlet Fonu

Devletin
öncülüğü

Zorunluluk

Vergi

Yunanistan

X
Devlet Atina’da yapılan 10 adet dolum istasyonunu finanse etmiştir.

NGV
Sayısı

Hong Kong
Programlar ve vergiler petrol yerine alternatif yakıtları kullanımı destekleyici yöndedir.
X
X
10,000
Hindistan NGV programı ve uygulamasında hızlı ve aktif olarak gitmektedir.Fakat tüm
otobüslerin doğal gaza dönüştürülmesi zorunluluğu bazı kamusal tepkilere yol
açmıştır.
Endonezya
X
X
3,000
Endonezya’daki zorunluluklar taksiler için baskın durumdadır.
Iran
X
X
800
İran hükümetinin doğal gazlı araç dönüşüm organizasyonu ve binlerce aracı doğal
gaza dönüştürmek için 10 yıllık planlaması mevcuttur.
İrlanda
X
81
İrlanda araç doğal gazına vergi teşviği ve özel vergiden muafiyet uygulamaktadır.
İtalya
X
X
X
X
X
370,000
İtalya taşıt doğalgazına olan yaklaşımını ileriye yönelik olarak şimdiden
programlamıştır.buna göre bu vergi her yıl düzenli olarak arttırılacaktır.
Japonya
X
X
X
X
5,684
Araç doğal gazının ve NGV lerin araştırılması için bütçeden 25 milyon $ harcanmıştır.
Pakistan
X
X
120,000
2 yıllık bir doğal gaz dönüşüm programı ve taşıt doğal gazının ucuzlatılması pazarı
hızlandırmıştır.
Portekiz
X
Kamusal doğal gazlı taşıma araçları vergiden muaf tutulmaktadır.
Rusya
X
X
X
30,000
Daha düşük fiyatlı doğal gaz kullanma zorunluluğu ve benzin vergilerinin artması
NGV kullanımını arttırmıştır
Hindistan

Tayland

UK

X
X
X
184
Petrol ithalatının ucuzlaması ile birlikte doğal gaz dönüşüm proje programı ve doğal
gazın ucuz olması Tayland’da NGV leri geliştirmeye başlamıştır.
X
X
X
835
Çoğu NGV ler kamuya ait., özellikle belediyeye ait filolar.Finansal ödenekler, indirimler
ve vergi kesintileri NGV leri destekler yöndedir..

Dünyadaki doğalgazlı araçlar ile ilgili uygulamalar farklı ülkelerde farklı şekillerde yapılmaktadır. Her
ülkenin farklı Pazar durumu, ekonomik şartları, gaz temini ve politik yapısı mevcuttur. Aşağıda bazı
ülkelerdeki NGV gelişimine genel bir bakış yapacağız:
İTALYA:
Doğal gaz tarihinin başından beri sektördeki liderliğini sürdürmektedir. 320.000 NGV ve 320 dolum
istasyonu mevcuttur. Gelecek 5 yıllık programlarında bu sektörde çok daha genişleme planı
konulmuştur.
ALMANYA:
Alman devlet adamları NGV’lerin gelişmesi ve kullanımının tanıtılması için Augsburg şehrine 5 milyon
DM fon sağlamışlardır.
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İNGİLTERE:
Marketin sürekli bir büyüme içinde olduğu gözlenmektedir. Özellikle doğal gazlı araçları bulunan 22
belediye ve tüm ülke genelinde 18 adet dolum istasyonuna yoğunlaşılmak suretiyle bu gelişme daha
da hız kazanmıştır.
FRANSA:
Fransa kendi pazarını, özellikle Gaz de France (GdF) ın etkisiyle hızla genişletmektedir. GdF ın
sadece kendi filosona ait 3000 araç mevcut, ve bu araçlar için dolum istasyonu kurulması ve satışı
planlanmaktadır.
İSVİÇRE:
1995’te sadece 100 NGV mevcutken şu an İsviçre’de 1500 den fazla doğal gazlı araç vardır. Böylesi
küçük bir pazarda bu rakam çarpıcıdır.
ARJANTİN:
450.000 den fazla doğal gazlı araç ve 774 dolum istasyonu mevcuttur. Market bu hızlı büyümesiyle
pazarda lider olmaya doğru gitmektedir.
MISIR:
Mısır hükümeti ile Amoco Oil firması arasında yapılan bir anlaşma NGV ve dolum istasyonları
sayısının hızla artmasında teşvik edici etken olmuştur. Öyle ki 4-5 yıl içerisinde bu sayı sıfırdan, 35
dolum istasyonu ve 20.000 adet NGV ye kadar çıkmıştır.Bu sayının artmasında şüphesiz hükümetin
bu pazara finansal destek sağlamasının ve doğal gaz fiyatının benzine göre %50 daha ucuz olmasının
çok büyük payı vardır.
JAPONYA:
Japonlar NGV gelişiminde, hem hükümetin hem de yerel doğal gaz endüstrilerinin güçlü desteği ile
çok büyük adımlar atmışlardır. NGV ‘nin geçmiş yıllarının incelenip araştırılması için $25 milyon
harcamışlardır. Bu yatırım, özel ve kamusal gelişimlere, dolum istasyonları gelişimine, ilgili
standartların oluşturulmasına ve sunulmasına büyük ölçüde destek olmuştur.Ayrıca tüm Japon araba
üreticileri NGV üretim hattı geliştirmişlerdir. Bununla birlikte Japon Doğal Gaz Endüstrisi özellikle
filolarda NGV lerin gelişimine yardımcı olmaktadır. 4400 NGV ve 62 dolum istasyonu bulunmaktadır.
Bu gibi ülkelerden örnekleri genişletmek mümkündür. Bir önceki bölümdeki tablolardan ve yukarıda
örneklendirilen ülke uygulamalarından da görüleceği üzere, doğal gaz, alternatif araç yakıtı olarak
dünyanın hemen tüm ülkelerinde teşvik ve tercih edilmektedir.
5.1. NGV’ler İçin Avrupa’dan Çeşitli Vergilendirme Uygulamaları:
BELÇİKA:
Doğal gazlı araçlar için herhangi bir vergi kesilmesi veya ek vergilendirme yapılmamaktadır. Araçlar ile
ilgili doğal gaz satışı kamusal şirketler tarafından yapılmaktadır
ALMANYA:
1996 dan başlayıp 2009 sonuna kadar doğal gazlı araçlar üzerindeki vergi magewatt saat başına ,
47,6 DM dan 18.7 DM ye düşürüldü. Almanya’da 1,70 DM /lt.olan benzinin vergisi 1,25 DM; 1,25
DM/lt. olan dizelin vergisi 1,10 DM; 0,90 /kg(1,2 m3) doğal gazın vergisi ise 0,20 DM olarak
uygulanmaktadır.
İRLANDA:
Doğal gazlı araçlar için şu anda herhangi bir ek vergilendirme uygulanmamaktadır., fakat gaz
şirketlerinin dışında herhangi bir müşteri de mevcut değildir. Bord Gais Eiremann , İrlanda Finansman
Departmanına doğal gazlı araçlarda sıfır vergi uygulanmasına yönelik bir öneri paketi hazırlayıp
sunmuştur.
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İTALYA:
1999 yılından itibaren İtalya parlamentosu taşıt doğal gazına vergi eklemiştir. Yeni vergilendirme
planları aşağıdaki gibidir.: İtalya araç doğal gazında eskiden beri öncü konumda olduğundan dolayı,
aşağıda şu an Türkiye’de araç doğal gazına uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) ile İtalya’daki vergi
rakamlarının karşılaştırmasını da sunuyoruz.
Taşıt Doğal Gaz Vergisi ( € / m3)
Yıllar

İtalya

Türkiye

1999

0.01

-

2000

0,02

-

2001

0,025

2,5

2002

0,03

2,5

2003

0,04

-

2004

0,045

-

2005

0,05

-

HOLLANDA:
1995 öncesinde gazlı ticari araçlar için uygulanan vergi daha yüksekti (yaklaşık Dfl 600).1995 den
sonra gazlı araçların vergi seviyesi benzinli araçlar ile eşit seviyeye çekildi.(Dfl400)
İSVİÇRE:
1995’de doğal gaz olağan vergilerden muaf tutuluyordu. Bu muafiyet 1999 Aralık ayına kadar
sürdürüldü. Muafiyet doğal gaz vergilerinin 2223 SEK /1000m3 (0,76 /lt) tutarından, 979 Sek/m3 (0,35
SEK/lt) e düşmesini sağladı.
İsviçre hükümeti 2000 yılı başından itibaren doğal gaz vergisinin aynı seviyede kalmasını kararlaştırdı.
Böylelikle doğal gaz vergisi 1033 SEK/1000m3 oldu. Dizeldeki mevcut vergi 2.53 –3.01 Sek/lt, ve
benzindeki geçerli vergi 4.16 SEK/lt. olarak uygulanmaktadır.
İNGİLTERE:
Doğal gaza uygulanan ek vergi 33.14 pence/kg.idi. 1995 Kasım’ında bu vergi %15 azaltılarak 28,17
pense düşürüldü. 10 Mart 1999’da dizel ve benzin vergi oranları %14 ve % 9 arttırılırken taşıt doğal
gazı vergi oranı %29 oranında tekrar düşürüldü.

6. ÜLKEMİZDE CNG’NİN DURUMU
BOTAŞ:
Aşağıdaki tabloda BOTAŞ’ın çeşitli ülkelerle yapmış olduğu doğal gaz sözleşmeleri görülmektedir.
BOTAŞ yapmış olduğu bu doğal gaz sözleşmelerine göre almasa bile almayı taahhüt ettiği doğal
gazın parasını her sene ödemek sorundadır. Dolayısıyla alınması taahhüt edilen doğal gazın
satılmasına yönelik çalışmalar yapılmasının gerekliliği aşikardır.
CNG istasyonlarının ve NGV lerin desteklenmesi bu açıdan da önem kazanmaktadır.
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Doğal Gaz Alım Anlaşmaları
Mevcut Anlaşmalar

Miktar (Plato)
3
(Milyar m /yıl)

İmzalanma Tarihi

Süre (Yıl)

Durumu

Rus. Fed. (Batı)

6

14 Şubat 1986

25

Devrede

Cezayir (LNG)

4

14 Nisan 1988

20

Devrede

Nijerya (LNG)

1.2

9 Kasım 1995

22

Devrede

İran

10

8 Ağustos1996

25

Devrede

Rus. Fed. (Karadeniz)

16

15 Aralık 1997

25

2002

Rus. Fed. (Batı)

8

18 Şubat 1998

23

Devrede

Türkmenistan

16

21 Mayıs 1999

30

2005

Azerbaycan

6.6

12 Mart 2001

15

2005

6.1. AB Uyum Süreci Ve Emisyon Değerleri
•
•
•
•
•
•

Ülkemiz özellikle son zamanlarda daha çok gündemde olan AB üyeliği sürecinde bulunmaktadır.
Bu uyum sürecinde şüphesiz Avrupa ülkelerindeki emisyon değerlerine uyum da önemlidir.
Bununla ilgili olarak Avrupa Komisyonunun son olarak benimsedikleri aksiyon planları taşıtlarda
alternatif yakıtları kullanma yönündedir.
Buna göre, şu an mevcut olan dizel ve benzinli araçların %20 lik bir kısmının alternatif yakıtlara
dönüştürülmesi planlanmıştır.
Bu alternatif yakıtlardan hemen yakın planda uygulanabilecek olan doğalgaz dönüşümleridir. Orta
ve uzun vadede biogaz ve hidrojen gaz yakıtları da alternatif olarak görülmektedir.
Aşağıdaki tabloda, Avrupa’nın emisyon regülasyonu grafikle gösterilmektedir. Bu emisyon
değerleri yukarda hedeflenen projelerle birlikte düşünülmektedir.

HC + NOx bileşimi,1984’den beri

2000’den itibaren
HC&NOx dağılımı

Avrupa Ülkeleri Emisyon Regülasyon Grafiği
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6.2. CNG İstasyonu Yatırımları
•
•
•

CNG Dolum İstasyonu oldukça maliyetli bir yatırımdır. Bugün bir istasyon yaklaşık olarak 400 –
500 bin € civarındadır.
Bir aracın doğal gaz dönüşüm maliyeti de ülkemizde 1000 –1500€ arasında yapılmaktadır.
Gerek yatırımcı ve gerekse tüketici açısından ülkemizdeki taşıt doğalgazı ÖTV istasyon ve
dönüşüm yatırımını imkansız hale getirmiştir. Aşağıda, örnek bir aracın dönüşüm maliyetinin
amortisman hesabı verilmektedir. Hesaplamalar doğal gazın ÖTV sonrası fiyatlarıyla yapılmıştır.

DEĞERLER
1.070.850 TL
1.590.000 TL
1.249.000 TL
975.000 TL
1.531.945 TL
1.685.139.500 TL
40.000

AÇIKALAMA
0,699 €
1,038 €
0,815 €
0,636 €
1€
1.100 €
400

12

Lt

BENZİN-CNG

BENZİN-CNG SARFİYAT ORANI
BENZİNLİ ARACIN 100 Km CNG SARFİYATI
100 Km YAKIT FİYATI-CNG
100 Km YAKIT FİYATI-BENZİN
100 Km FİYAT FARKI (KAR) Benzin-CNG
BİR YILDA ELDE EDİLEN KAR
AMORTİSMAN ZAMANI

0,833
10,00
10.704.216,60
19.080.000,00
8.375.783,40
3.350.313.360,00
6,04

kts.
m3
6,99 €
12,45 €
5,47 €
2.186,97 €
AY

DİZEL-CNG SARFİYAT ORANI
DİZELLİ ARACIN 100 Km CNG SARFİYATI
100 Km YAKIT FİYATI-CNG
100 Km YAKIT FİYATI-DİZEL
100 Km FİYAT FARKI (KAR) Dizel-CNG
BİR YILDA ELDE EDİLEN KAR
AMORTİSMAN ZAMANI

1,11
13,32
14.263.722,00
14.988.000,00
724.278,00
289.711.200,00
69,80

kts.
m3
9,31 €
8,15 €
0,47 €
189,11 €
AY

0,69
8,28
8.866.638,00
14.040.000,00
5.173.362,00
2.069.344.800,00
9,77

kts.
m3
5,79 €
5,27 €
3,38 €
1.350,80 €
AY

LPG-CNG

NO
GİRDİLER
1. CNG POMPA FİYATI (m3)
2. SÜPER BENZİN Lt FİYATI
3. DİZEL Lt FİYATI
4. LPG Lt FİYATI
5. € DÖVİZ KURU
6. İLK MONTAJ FİYATI
7. BİR YILDA YAPILAN ORTALAMA YOL (Km)
ÖRNEK ARACIN 100 Km PETROL
8. SARFİYATI

DİZEL-CNG

Araç Dönüşüm Amortisman Hesapları

SONUÇ

LPG-CNG SARFİYAT ORANI
LPG’li ARACIN 100 Km CNG SARFİYATI
100 Km YAKIT FİYATI-CNG
100 Km YAKIT FİYATI-LPG
100 Km FİYAT FARKI (KAR) LPG-CNG
BİR YILDA ELDE EDİLEN KAR
AMORTİSMAN ZAMANI
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Öncelikle taşıt doğal gazının üzerindeki bu ağır ÖTV kaldırılmalı ve yatırımlar daha cazip hale
getirilmelidir. Böylece AB uyum sürecindeki ülkemizde taşıt doğal gazı uygulaması da
Avrupa’daki uygulamalara benzer hale getirilmiş olacaktır.
Hem dolum istasyonları hem de dönüşüm servisleri ile ilgili kriter ve standartlar (TSE Kriterleri,
Belediye mevzuatı, MMO veya Sanayi Bakanlığı denetimleri…)dünya uygulamaları da
incelenerek hızla çıkarılmalıdır.
İstasyon kurma ve araç dönüşümü prosesi en başından belirlenmelidir. LPG sahasında
yaşanan sıkıntılarla karşılaşılmaması için bu gereklidir.
Denetim mekanizması konuyla ilgili odalarca yapılmalıdır .( MMO gibi.) Bu hem işlemlere hız
kazandırmakta hem de denetimin daha iyi yapılmasını sağlamaktadır.
Her şeyden önemlisi devletin bu konudaki mevzuatta istikrarlı davranması gerekmektedir.
Mesela İtalya’da olduğu gibi 5 yıllık bir vergilendirme planı çıkartılmalıdır. Böylece sektöre
yatırım yapmayı düşünenler ileriyi daha rahat görebilmelidirler.
Sektöre sektörle doğrudan ilgili ve liyakatli firmaların girebilmesi için dernekleşme faaliyetleri
başlatılmalıdır. LPG sektöründeki harcı alem duruma meydan verilmemelidir.
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ŞEHİRLERDE DOĞAL GAZ DAĞITIMI NASIL OLMALI
Mustafa BİRİK

ÖZET
Ülkemiz baştanbaşa doğal gaz iletim hatları ile döşenmeye başlandı. Yetkililer 2 yıl içinde 57 yerleşim
biriminin uygun yakıt doğal gaza kavuşacaklarını belirtiyorlar. Çeşitli kaynaklardan gelen görüşler,
mevcut doğal gaz dağıtım şirketlerinin durumu da göz önüne alınarak değerlendirildi. Belediye esaslı
şirketler ile yeni kurulacak şirketlerin farklılıkları geçmiş yıllardaki tecrübelere dayanılarak ortaya
konulmaya çalışıldı.

GİRİŞ
1974 yılında yaşanan büyük petrol şoku Avrupa ülkelerinde hızlı bir şekilde enerji kaynağı olarak
doğal gaz alternatifine yönelme yaratırken, ülkemizde dışa bağlı olmamak esaslı bir politik görüş ile
ülkemizde mevcut linyit kömürlerini kullanabilme olasılığı düşünülmüştür.
Ancak doğal gazın diğer tüm alternatif enerji kaynaklarına üstün olan özellikleri Türkiye’de de kısa
zamanda gündeme gelmiştir. Ülkemizde doğal gaz getirilmesinin esas amacı İGSAŞ Üretim
Tesislerine hammadde olarak doğal gaz temini içindir. Bu amaçla SSCB ile Türkiye Cumhuriyeti
arasında 18 Eylül 1984 tarihinde doğal gaz anlaşması imzalandı.
Anlaşma koşullarına göre SSCB doğal gazı Romanya, Bulgaristan üzerinden Malkoçlar sınır
noktasına getirilmiştir. Bu arada özellikle Ankara’da yaşanan yoğun hava kirliliğine kesin çözüm olarak
düşünülen doğal gazı Ankara’ya kadar getirmek için Malkoçlar-Ankara arasında 842 Km. doğal gaz
hattı döşenmiştir.
Ankara ve İstanbul havagazı tesislerine sahip 2 il, 2 Belediye olduğundan dolayı, gaz işletmeleri
konusunda deneyimli insan gücü ve bilgi birikimine sahipti.
Ankara ilk kademede British Gas / AMEC Kutlutuş konsorsiyumu tarafından mevcut havagazı dağıtım
şebekelerinin modifiye edilmesi ile elde edilen şebekeden getirilen doğal gazla tanıştı.
Ekim 1988 tarihinde gerçekleşen doğal gaz kullanımı için ilk kademede 300 milibar düşük basınç
teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji büyük çaplı boruların kullanılmasının gerektiği nispeten eski bir
teknolojidir. Basıncın düşük olması nedeniyle büyük çaplı boruların kullanılması ile istenen gaz
miktarları sağlanabilmektedir.
Ankara’nın doğal gaz şirketi, EGO’nun bünyesinde kurulan bir şirkettir.
İstanbul ise İETT den alınan havagazı bölümünü, İGDAŞ adı altında bir Anonim Şirket kimliğine
sokmuş ve konusunda uzman firmaların dış kredi getirmeleri koşuluyla doğal gaz projesini
gerçekleştirmesinin teminini tercih etmiştir. İGDAŞ, yaklaşık 1,2 milyar FRF dış kredi getiren SAE /
SOFREGAZ konsorsiyumu ve ALARKO ile doğal gaz şebekesinin yapımı için sözleşme imzalamıştır.
İstanbul için seçilen teknoloji 4 bar orta basınç teknolojisidir. Şebeke dal sistemine tasarlanmıştır. Bu
teknoloji Gas De France tarafından geliştirilen ileri bir teknolojidir.
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EGO’nun kullandığı şebeke genelde büyük çaplı çelik boruların kullanıldığı bir teknolojidir. İGDAŞ ise
plastik üretiminde ortaya çıkan büyük gelişmeler sonucunda 4 bar gibi basıncın üstündeki basınçlara
bile dayanıklı Polietilen boru kullanılmaktadır. PE boruların çelik borulara göre daha küçük çapları,
kullanılacak gazı çok rahat bir şekilde iletebilmektedir. Yatırım maliyeti açısından karşılaştırıldığında
daha düşük maliyetler görülmektedir.
Şebeke dal sistemi ise diğer tasarımlara göre daha basittir. Ancak bölgelere iletilecek gaz miktarı için
boru çapları dikkatli hesaplanmalıdır. İzmit şehrinin doğal gaz şirketi İzgaz A.Ş Türkiye’de mevcut
doğal gaz tecrübeleri ve sonuçlarına göre tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Dış kredi ile gerçekleşen
projede 4 bar orta basınç teknolojisi kullanılmış ve SCADA sistemi ile tüm şebekenin kontrol altına
alınması sağlanmıştır.
397 Sayılı K.H.K dayanılarak alınan şebeke kurma doğal gaz dağıtım ve satış hakkının en son sahip
olup Adapazarı AGDAŞ, kaynak yetersizliğinden şebekesini gerçekleştirememişti. Ancak depremden
sonra Dünya Bankası Kredisi ile kalıcı konutlara doğal gaz götürülecektir.
İlave edilmesi gereken bir hususta 17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye’nin son yüzyıllık süreci içinde
maruz kaldığı en tahripkar depremi, İzgaz doğal gaz şebekesinde herhangi bir hasar yapamamıştır.
Gerek şebekemizin yapımında en kaliteli malzeme ve teçhizat kullanımı ve gerekse ciddi ve etkili
denetim sonucunda şebekemiz dünyanın olabilecek en büyük testinden başarı ile geçmiştir. Şu anda
ülkemizde işlevi olan 5 adet şehir şirketi bulunmaktadır. Şehirlere gaz satışı halihazırda genelde ticari
amaçlı olmayıp, hizmet sektörü kapsamında görülmektedir.
Belediyelere ait şirketlerin dışında yer alan ve BOTAŞ tarafından gerçekleştirilip işletilen, ancak
şuanda özelleştirme kapsamında olduğu için Anonim Şirketi Statüsüne alınan Bursa Gaz ve Esgaz
daha değişik bir yönteme sahipti.
Bursa doğal gaz şirketi İtalya’dan sağlanan dış kredi ile yapılmıştır. İthalgas ve Alarko şirketleri
tarafından yaptırılan doğal gaz şebekesi 4 bar basınç tekniği ile çalışılmakta ancak loop sistemi ile gaz
dağıtımı yapmaktadır.
Eskişehir doğal gaz şebekesi ise BOTAŞ’ın öz kaynakları ile yaptırdığı bir şebekedir. Dış kredinin
kullanılmadığı bu şebeke, diğer 4 şehirde yapılan şebekelere nazaran düşük yatırım maliyetine
sahiptir.
Uygun yakıt doğal gazın şehirlerde kullanımın temini, 4646 nolu Enerji Piyasası Düzenleme Yasası
çıkana kadar, genelde belediyelerin gerçekleştirmesi gereken bir husustur. Ülkemizde finansal yapı
itibarıyla kuvvetli olmayan belediyelerin bu işlevi yerine getirebilmelerinin tek çözüm yolu dış kredi
olanağı idi.
Pahalı sayılacak bir çözüm yolu olan ve kolayca tenkit edilen dış kredinin temini de fevkalade zor
koşulların gerçekleştirilmesi ile olmaktaydı. 4646 nolu yasa ile T.C Hazine Müsteşarlığının onayı ve
garantisi altında temin edilebilen dış kredi temin imkanı ortadan kalkmıştır. Yasa Belediyelerin payını
en fazla % 20 olarak sınırlamış ve T.C Hazine Müsteşarlığının kapılarını kapatmıştır.
Yeni kurulacak şehir şirketleri, sermaye grupları ve konusunda uzman şirketler tarafından öz
kaynakları ile kurulacaktır.

ŞEHİRLERDE DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ÖNEMİ
İnsanların vazgeçilmezlerinden en önemlisinden biri Isınma gereksinimidir. Gerçekten subtropikal
iklimin üstünde ve altında yer alan bölgeler kış mevsimlerinde canlılar için sorunlar ortaya çıkarır. Söz
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konusu bölgelerde yaşamın sürdürülmesi ek önlemler gerektirir. Bunların en önemlisi ısınma
ihtiyacıdır. İnsanların yeryüzünde görülmesi ile beraber ısınması için çeşitli vasıtalar kullanıldı. Çıplak
odun ateşi, odun sobası, kömür sobası, daha sonraları Fuel oil, motorin, elektrik vs. Bunların hepsi
ısınmayı sağlıyordu ama beraberinde büyük güçlükleri ile beraber. Doğal gaz son 50 yılın favori
yakıtıdır. Hiçbir sorunu yoktur. Bir örnek olarak sadece şunu hatırlamak yeter 100 bin nüfuslu bir
şehirde havaya atılan yıllık kirlilik,
KÖMÜR
139600

FUEL OİL
19900

DOĞAL GAZ
5
Merkez standart Makine Mühendisleri El Kitabı.

Doğal gazın başlıca avantajları bellidir.
•
•
•

Kesin çevre dostudur.
Depolama sorunu yoktur.
Ucuzdur.

Buna karşı doğal gaza karşı olanların ortaya koyduğu ifade, dışa bağımlı olmak, dolayısıyla güvenilir
bir kaynak olmamasıdır.
Ancak ticarete dayalı günümüz dünyasında bu olasılık çok zayıftır.
Dünyamızın hemen hemen her yerinde çeşitli amaçlar için kullanılan doğal gaz için ülkemizde de
büyük bir potansiyel mevcuttur. Doğal gaz tüketiminin belirlenen miktarlara yükseltilmesi iletim
hatlarının gerekli uzunluğa erişmesi ile olabilecektir.
Ülkemizde tüketilen doğal gazın % 20- 22 miktarı konutlarda tüketilmektedir. Geri kalan yaklaşık % 78
–80 ise elektrik üretimi ve sanayi için tüketilmektedir. Kuruluşundan 01/Kasım/2002 tarihine kadar
doğal gazın tüm ticari haklarını elinde tutan BOTAŞ, 90’lı yılların yarısından sonra artan talebi
karşılayamayınca, şehirlere gaz tahsisi konusunda katı önlemler almaya başladı. 842 km çelik iletim
hattının dışında yeni yerleşim bölgelerine gitmek için yatırım gerekmekte, bunun ötesinde depolama
imkanı olmayan BOTAŞ için kışın yoğun gaz tüketen buna karşılık 6 aylık bahar ve yaz aylarında gaz
talebi fevkalade azalan bir müşteri olan şehir dağıtım şirketleri cazip olmamaktaydı.
Ancak günümüz dünyasında şehirlerde doğal gaz kullanım imkanının sağlanması, içme, kullanım
suyu sağlanması kadar önemlidir. Şehirlerde hava kirliliğinin önlenmesi, çevrenin yaşanılır bir ortama
kavuşması, insanların ucuz, çevre dostu yakıt kullanma imkanına sahip olması, şehirlerin yöneticileri
için önemli olması kadar, merkezi hükümetin programında yer alması gereken bir husustur.
Şehirlerde doğal gaz dağıtımının, bu konuda bilgili,eğitimli kadrolara sahip şirketler tarafından
yapılması gerekir. Şehir doğal gaz şirketi, sorumluluğunun bilincinde olan, ancak bu işi ticari esaslara
göre yürütmesi gereken bir şirket olmalıdır. Bilinmelidir ki, mevcut koşullarla şehirlerde doğal gaz
dağıtımı ve satışı pek karlı bir iş değildir.
Öncelikle BOTAŞ’ın tekel olduğu süreçteki koşullarda doğal gaz dağıtım işi ancak Belediyelerin
gerçekleştirebileceği bir işti.
Doğal gaz dağıtım şirketlerinin işlemi 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişmeye başlamıştır. Bu değişiklik tüketicilerin menfaati
bakımından devam da edecektir.
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DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN KURULMASI
BOTAŞ doğal gaz ithal etmeye başladığı tarihte iletim hattı üzerindeki büyük şehirlerde doğal gaz
kullanımını istemiş, bu suretle ithal ettiği gazın tüketilebilmesini planlamıştı. İstanbul ve Ankara’da belli
kısımların havagazı şebekesi olması doğal gaza geçme kararlarına yardım etti. Bursa ve Eskişehir
doğal gaz şebekelerini BOTAŞ gerçekleştirdi. Kendi olanakları ile doğal gaz şebekesini yapan tek
şehir İZMİT oldu. Halen bu 5 şehirde doğal gaz kullanılmaktadır.
O tarihlerde 397 sayılı KHK ya göre şehirlerde doğal gaz şebekesinin yapımı, doğal gaz dağıtımı ve
satışı için Bakanlar Kurulu Kararı gerekmekteydi ve doğal gaz gazının kısıtlı olduğu 90 ‘lı yılların
birinci yarısında bu KHK nin alınabilmesi fevkalade zordu. Bu 5 şehrin dışında 1996 yılında Adapazarı
AGDAŞ şirketi de 397 haklarını alabilmiştir.
Belediyelerin kısıtlı finans gücü ile kentin tamamına kısa bir süre içinde doğal gaz şebekesinin
yapılması oldukça zordur. Dolayısıyla T.C Hazine Müsteşarlığının garantisi ile sağlanan dış kredi, söz
konusu şebekelerin yapımına da imkan vermiştir.
Esasında dış kredi Belediyelerin Projelerini gerçekleştirmek için tercih ettikleri bir kaynaktır. Ancak öz
kaynaklar ile yapım düşünüldüğünde, dış kredinin maliyetin yüksek olduğu ortaya çıkar. Dış kredi,
para satarak para kazanma ticaretidir. Ancak o günün koşulları içinde şehirlere doğal gaz şebekesi
döşenmesinin en geçerli yolu, dış kredi temini ile yapılan yöntemidir. Adapazarı AGDAŞ
araştırmalarına rağmen iç kaynak bulamamış, dış kredi alma şansını da belli bir süre sonra hemen
hemen kaybetmiştir.
Ancak dış kredilerin geri ödenmesi de ayrı bir problem yaratmaktadır.
O günlerde tamamen BOTAŞ’a teslim olan şehir doğal gaz şirketleri, dış kredilerin ödenmesi için
gereken kaynağı yaratamamışlardır. BOTAŞ ve bağlı bulunduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
aldıkları kararlar ve yayınladıkları tebliğlerle şehirlerin kar oranlarını önce % 40 daha sonra % 30’a
indirdiler. Şehir şirketlerini sadece Belediye sınırları içinde konut ve Ticarethanelere satış yapmalarına
izin verdiler. Buna karşılık şehrin mücavir alanlarında kurulu sanayi tesislerine gaz verme BOTAŞ’ın
inhisarında kaldı.
BOTAŞ yatırım yapma nedenlerini ortaya sürerek hem Sanayi tesislerine gaz satma hakkını elinde
tuttu, hem de şehirlere doğal gazı gereğinden fazla fiyatlarla sattı. BOTAŞ’ın sahip olduğu Bursa ve
Eskişehir Dağıtım Şirketlerinin dışında kalan İZGAZ, İĞDAŞ ve EGO gerekli yatırımları yapmak için
kaynak arayışlarındaydı, ancak BOTAŞ bu konuda yardımcı olmaktan uzaktaydı. Doğal gaz
pastasından pay vermeyi programına almayan BOTAŞ, şehir dağıtım şirketlerine yaşam hakkı
vermiyordu.

4646 SAYILI YASA NELER GETİRDİ
4646 Sayılı yasa öncelikle Doğa Gaz Piyasasında tekeli ortadan kaldırdı. BOTAŞ artık eski BOTAŞ
değil, sadece ithalatçı ve iletim hatları sahibi bir şirket olacaktır. Doğal gaz ile ilgili fiyat tarifelerini
düzenleyemeyecektir.
Doğal Gaz Piyasasının tüm kararları EPDK tarafından görüş istenerek verilecek ve piyasanın kontrolü
EPDK tarafından yapılacaktır. EPDK nın 01 Kasım 2002 için açıkladığı doğal gaz tarifeleri bu gerçeği
belirtmektedir. EPDK’nun kararlaştırdığı tarifelerle doğal gaz fiyatları müşterilere daha ucuz
sağlanabilecek ve bu arada şehir şirketlerinin sanayi tarifeleri de hem şirketi hem de sanayicileri
rahatlatıcı seviyeye gelecektir.
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4646 sayılı yasa ile şehir dağıtım şirketlerinin kurulma yöntemi değişmiştir. Her şeyden önce Belediye
hissesi % 10 – 20 seviyelerine düşürüldüğü için T.C Hazine Müsteşarlığına her hangi bir dış kredi
garantisi sağlanması imkanı ortadan kalkmıştır.
Şehirlerde doğal gaz işi lisansını almak isteyen şirketlerin bilgi birikimi ve teknik donanımı haricinde,
gerekli finans gücüne de sahip olması aranan bir öncelik olmalıdır. Bir örnek verilmesi gerekirse 350 –
400 bin nüfuslu bir şehrin doğal gaz şebekesi yatırımı için 30 – 35 milyon $ bir finans gerekir. Ancak
yatırım, şehri ekonomik yönden bölgelere ayırarak belli yıllara yayılırsa daha fizibıl olabilir.
Bütün bunların sonunda bir şehir dağıtım işine talip olacak şirkete bazı promosyonların tanınması
gerekecektir.
Şehir için belirtilen yetki sınırlarının genişletilmesi örneğin il cografi sınırları gibi.
Serbest tüketici tanımını 1 milyon m3/ yıldan en az 15 milyon ton/ yıla çıkarılması.
5 yıl gibi bir süre için yetki alanı sınırları içinde kurulu sanayi tesislerine doğal gaz satma hakkı
BOTAŞ’ın elinde bulunduğu sanayi tesislerinin en kısa süreç içinde lokal dağıtım şirketlerine devri vs.
ŞEHİR DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPILIRKEN ORTAYA ÇIKABİLECEK YAŞANMMIŞ SORUNLAR
Doğal gaz dağıtım şirketi, 4646 no lu yasadan önce olduğu gibi Belediyelere ait bir şirket durumunda
olsa, öngörülen dağıtım şebekesi projesinde elde olmadan ticari amaçların biraz uzağında kalınır.
Şebeke döşenmesinde ekonomik durum fazlaca göz önüne alınmadan potansiyel seçmenlerin yoğun
varsayılan bölgelere de gidilir.
İşin esası, iletim hattı ve dağıtım şebekesi projesinin mümkün olduğunca kısa tutulması ancak çok
daha fazla ve ekonomik gücü yüksek yerleşim alanlarına gidilmesidir. Bu planlama çok daha iyi
şekilde başlangıçta yapılmalı ve çevreden gelecek etkiler ancak beli bir orana kadar
değerlendirilecektir. Unutulmamalıdır ki iletim hattı ve dağıtım şebekesinin yapımı, yeni yasaya göre
tamamen şirkete ait olacaktır.
4646 sayılı yasada “Dağıtım Şirketlerinin sorumluluk alanında bulunan tüketicilerinin talep etmesi
halinde, bu tüketicileri sisteme bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, şirketin
tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede olmasına ve tüketicinin de
kendi üzerine düşen ve dağıtım yönetmeliğinde ön görülen işlemleri yamasına ve belirleyeceği usul ve
esaslara göre, bağlantının teknik ve ekonomik olarak gerçekleşmesinin mümkün olmasına bağlıdır. Bu
konuda ihtilaf olması halinde bağlantının teknik ve ekonomik olup olmadığına kurul karar verir” ifadesi
yer almaktadır. Açıkçası şirket ekonomik olmayan ve teknik zorluklar mevcut olan tüketicilere bağlantı
yapmaz. Bu şirketi büyük ölçüde rahatlatan bir ifadedir.
Belediye çatısı altında çalışan şirketlerde ise bu durum ekonomik ve tekniğin yanında politik
amaçlarında yer aldığı bir platform yaratır. Ancak yeni kanun şirketlere büyük bir avantaj
sağlamaktadır.
Şehirde ilk girilecek ve dağıtım şebekesi döşenecek yer tespit edildikten sonra buradaki döşeme ve
test işleri bittiği zaman bölgeye derhal gaz verilmesinin hem ekonomik açıdan hem de kamuoyu
yaratılması açısından şirkete büyük yarar getireceği unutulmamalıdır.
Yeni kurulacak şirketlerde Belediye Payı minimum %10 maksimum %20 olacağından dolayı şirketin,
Belediye rasyonel bir planlama sonucunda elde edilecek karın ne kadar büyük olabileceğine ikna
etmesi gerekir. Belediye şirketin karından kendisine ayrılacak meblağ ile kendi siyasi yatırımlarını

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

16

yapabilir. Dolayısıyla şirketin teknik planlamasına Belediyenin makul ölçülerde müdahale etmesi
gerekir.
Şebeke döşenmesi sürecinde şirketin karşılaşacağı başka sorun AYKOME’ den veya Belediye’ den
alınacak kazı ruhsatı ve tahrip bedeli ücretleridir. Her ne kadar bu işlemler müteahhite yüklenebilirse
de gene ödenecek para şirketten çıkacaktır. Dolayısıyla bu ödentiler için Belediye ille özel anlaşma
yapılması gerekecektir.
Gene bu kapsamda yapılacak tüm sözleşmelerde damga resmi ve diğer harçların müteahhtin
sorumluluğunda olması şirketin menfaatine olacaktır.
Genelde iletim hatlarında ortaya çıkan Karayolları İle sorunlar, önceden tespit edilmeli, mümkünse
güzergah değiştirilmeli, aksi takdirde Karayolları ile iyi bir diyalog kurulmalıdır.
Şebeke döşemelerinde en önemli işlemlerden biri denetlemedir. Müteahhit çalışanları teknik bilgi
birikin,mi olan ve işini tam anlamıyla gerçekleştiren Mühendis ve Teknisyen Grubu tarafından
incelenmeli ve denetlenmelidir. Seçilen müteahhitin gerekli tüm donanıma ve personele sahip olması
gerekir. Müteahhit taşeronlarını yakından izlemeli ve tüm bunların üstünde şirket teknisyenleri şebeke
yapımını kesin kontroller altında bulundurmaları gerekir. Unutulmamalıdır ki, doğal gaz iş doğrudan
insan canı ve malına yönelik tehlikeleri doğurabilecek bir iş koludur.
Doğal gaz iletim hattı ve dağıtım şebekelerinin yapımında kullanılan malzemelerin mutlak suretle
konusunda uzman firmalardan ve markalardan alınması önemli bir husustur.
Spesifikasyona uygun ve sertifikalı dağıtım şebekesi boruları ve çelik iletim hattı boruları ülkemizde
üretilmektedir.
Söz konusu malzemelerin fiyatları birbirlerinden pek farklı değildir. Satış için teklif edilen değişik
fiyatlar şüphe ile karşılanmalıdır. Büyük miktarda malzeme alınacak firmaların üretim tesisleri ziyaret
edilerek, yerinde teknik bilgi alınması, demonstrasyonlar yaptırılması faydalı olacaktır.
Projelerde aynı güzergahtan geçecek çelik boru ve polietilen boru varsa, bunların ayrı ayrı
hendeklerde değil, ama teknik kurallara uygun bir şekilde aynı hendeğe yerleştirilmesi, projeye
ekonomi sağlayacaktır.
Bir sokağa veya caddeye dağıtım şebekesi döşendiğinde konutlara bağlantı yapılmalıdır. Bu husus
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde de detaylı bir şekilde yer
almaktadır.
Bilinen gerçek şudur, öz kaynakları ile şehir dağıtım şebekesini yapıldığında maliyetin geri dönüşü 6 –
7 yıl mertebesindedir. Eğer dağıtım şirketinin sanayi müşterisi yoksa bu husus daha keyifsiz bir durum
yaratır.

SONUÇ
Ülkemizin tüm yerleşim birimlerinde doğal gaz kullanımının sağlanması hedef olarak alınmıştır. Doğal
gazın konutlarda ısınma, mutfak, sıcak su amaçlı kullanımı hem yaşam konforunu arttıracak, hem de
çevre ve atmosfer kirliliğine kesin sonuç olacaktır. Ancak bu imkanı şehirlerde sağlayacak dağıtım
şirketleri, işin ticari yanı ile de yakından ilgilenecektir.
Fevkalade yüksek emniyet tedbirleri gerektiren, müşterilerine 24 saat hizmet edecek şirketlerinde belli
bir ticari kârı olmalıdır.
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Şirketler bundan böyle Belediyelerin hizmet amaçlı şirketleri olmayacak, kaliteli hizmet yanında, kâr
edecek kuruluşlar olacaktır.
Bu hususta, EPDK ve % 10 – 20 hisseye sahip olabilecek Belediyelerin kurulacak şirketlere en üst
yardımı yapmaları da gerekecektir. Unutulmamalıdır ki, insanlar her zaman daha iyi yaşam koşullarına
layıktırlar.

ÖZGEÇMİŞ
Mustafa BİRİK
1940 Turgutlu / MANİSA’da doğdu. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü
bitirdi. 1966 – 1968 yılları arasında Yarımca Nişasta ve Glikoz fabrikasında çalıştı. 1968 yılında
çalışmaya başladığı PETKİM A.Ş./Yarımca’da en son Fabrikalar Müdürü görevini yürüttü. 1994 yılında
İZGAZ A.Ş. ye Genel Müdür olarak atandı. İzmit Doğal Gaz Dağıtım Şirketinde halen Genel Müdür
olarak görev yapmaktadır.
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ISITMA SİSTEMLERİNDE GÜNCEL ÇÖZÜMLERLE YAKIT
EKONOMİSİ VE PRATİK NOTLAR
Rüknettin KÜÇÜKÇALI

1. ÖZET
Günümüzde yakıt fiyatlarının ulaştığı seviye toplam maliyet içinde işletme maliyetlerini ön plana
çıkarmaktadır. Örneğin kazanlar için satın alma maliyeti yıllık yakıt tüketiminin küçük kesirleri
boyutundadır. Bu durumda yakıt tasarrufu her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Isıtma
sistemlerinde çeşitli önlemlerle yakıt tüketimini önemli oranda aşağı çekmek mümkündür. Bu önlemler
yapının ısı yalıtımı, yüksek verimli yoğuşmalı kazan kullanımı, hassas kontrol sistemleri kullanımı, iç
sıcaklıkların düşük tutulması, zon kontrolu, kompakt ve su hacmi küçük kazanlar kullanımı, gelişmiş
kontrol sistemleri kullanımı, kullanma sıcak suyu tüketiminde gerekli önlemlerin alınması olarak
sıralanabilir. Bütün bu önlemlerle yıllık yakıt tüketimini bu önlemlerin alınmadığı bir binada 100
birimden 16 birime indirmek olasıdır. Bu bildiride herbir önlem üzerinde durularak, imkanlar tartışılmış
ve çeşitli tip binalar için yakıt tasarrufları hesaplanmıştır.

2. GİRİŞ
Yakıt fiyatları çok hızla değişmektedir. 2-3 yıl öncesinde varili 9 $ olan petrol fiyatları bugün 18 $
mertebelerine dolaşmaktadır. Bir ara 36 $ mertebelerine kadar çıkan petrol fiyatının önümüzdeki
dönemde ne olacağını tahmin etmek mümkün değildir. İki binli yılların başında tahmin edilen petrol
fiyatları 20 $ mertebelerinde iken şimdiden varılan değerler enerji maliyetlerinin önemini
göstermektedir. Diğer yakıt fiyatlarının da petrole bağlı olarak tırmandığını düşündüğümüzde, enerji
maliyetlerinin sistemlerin en önemli özelliği haline geldiğini söylemek mümkündür. Geçmişte pahalı
olduğu için tercih edilmeyen yüksek verimli sistemler, bugün çok ekonomik hale gelmiştir. Tablo 1’de
konutlarda ve sanayide yakıt fiyatlarının son yıllardaki değişimi verilmiştir. İki yıl içinde TL bazında
fiyatlarda %500 mertebelerine varan artış söz konusudur.
Tablo 1. Konutlarda ve sanayide yakıt fiyatları değişimi
Yakıt fiyatları ve
01.01.1999
11.09.2000
döviz kurları
Dolar
KONUT
Doğal Gaz
Fuel Oil (No.4)
Motorin
LPG (Dökme)
Elektrik
SANAYİ
Doğal Gaz
Fuel Oil (No.6)
LPG (Dökme)
Elektrik

315.000 TL

670.000 TL

Artış
yüzdesi
2000-2001
%102

Artış
yüzdesi
1999-2002
%330

3

%90
%103
%82
%228
%103

%308
%459
%436
%559
%336

3

%161
%138
%384
%154

%467
%581
%841
%425

18.02.2002

1.355.000 TL

3

145.800 TL/m
221.350 TL/kg
517.621 TL/kg
277.000 TL/kg
56.425 TL/kWh

3

277.760 TL/m
450.847 TL/kg
945.397 TL/kg
910.500 TL/kg
114.800TL/kWh

3

110.830 TL/m
114.273 TL/kg
178.500 TL/kg
44.600 TL/kWh

3

289.534 TL/m
272.093 TL/kg
865.000 TL/kg
113.400TL/kWh

68.040 TL/m
80.600 TL/kg
176.200 TL/kg
138.000 TL/kg
26.290 TL/kWh
51.060 TL/m
39.913TL/kg
91.900 TL/kg
21.590 TL/kWh
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Zaman içinde petrol fiyatlarını ucuz ve pahalı olarak sıralarsak aşağıdaki tabloyu oluşturmak
mümkündür.
Petrol fiyatı
Yıllar

Çok ucuz

Ucuz
1973

Normal

Pahalı
(2000)

Çok pahalı
2001

...?...

Bugün yakıt fiyatları ve ilk yatırım maliyetlerine bakıldığında çarpıcı bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Bu
gerçek,
Binaların 1 mevsim yakıt harcaması= (Kazan bedeli) x (2...10 katı)
Biçiminde ifade edilebilir. Bu bakış açısıyla örneğin yakıt tüketimini %1 azaltmak kazan bedelinin %2%10’u mertebesinde bir tasarruf sağlamak anlamına gelmektedir. Bir başka anlatımla, kazan yıllık
yakıt tüketimini %1 azaltabiliyorsa, hemen ilk yıl için fiyatında %2-%10 indirim sağlıyor demektir.
Yakıt tüketimini azaltmak mümkündür. Batı toplumlarında bu yönde çok önemli ilerlemeler
sağlanmıştır. Ancak tasarrufa Batı ülkelerinden daha fazla ihtiyacı olan ülkemizde alınan yol maalesef
çok azdır. Bu bildiride binada ve ısıtma sisteminde alınacak önlemlerle, yakıt tüketimlerinin çok önemli
mertebelerde azaltılabileceği, bunun bazı binalar için 100 birimden 16 birime kadar düşebileceği
tartışılacaktır.

3. ISI YALITIMI
Isı yalıtımı yakıt tasarrufunun birinci ve en önemli elemanıdır. Türkiye açısından ısı yalıtımı konusunda
1981 ve 1998 olmak üzere iki tarih önemlidir. Bu yıllarda TS 825 numaralı Türk Standardı ve buna
bağlı olarak çıkarılan Bayındırlık Bakanlığı Şartnameleri ile binalarda ısı yalıtımı yapılması şart
koşulmuş ve bu izolasyonun mertebesi belirlenmiştir. Bu tarihlerden sonra yapılan binaların hangi
oranda söz konusu düzenlemelere uyduğu bir kenara bırakılırsa,
Üç tip bina ve bunların ısıtma ihtiyacındaki azalma aşağıda verilmiştir:
Bina tanımı
Yalıtımsız bina
1981 yönetmeliğine uygun yalıtımlı bina
1998 yönetmeliğine uygun yalıtımlı bina

Isıtma ihtiyacı
100
67
42

Fark
%33
%37,5

Fark

%58

Buna göre yalıtımsız bina ile 1981 yönetmeliğine uygun bina arasında %33 yakıt tasarrufu, 1981 ve
1998 yönetmeliklerine uygun binalar arasında %37,5 yakıt tasarrufu ve yalıtımsız bina ile 1998
yönetmeliğine uygun bina arasında %58 yakıt tasarrufu söz konusudur.
Isı yalıtımının yukarıda hesaba katılmayan ikinci bir tasarruf imkanı daha bulunmaktadır. Bu imkan ise
iç sıcaklıkların konfor şartlarını bozmadan düşürülebilmesinden kaynaklanmaktadır. Bina dış
kabuğunun ısıl yalıtımı halinde dış kabuk iç yüzey sıcaklıkları yükselecektir. Bu durumda iç ortam
sıcaklığını düşürmek mümkündür. Çünkü hissedilen konfor sıcaklığı, iç ortam sıcaklığı ile çevreleyen
yüzeylerin ortalama iç yüzey sıcaklıkları ortalaması olarak tanımlanır. İç ortam sıcaklığının
düşürülmesi ileride anlatılacağı üzere yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltır. Dolayısıyla yalıtımın ilave
bir yakıt tasarrufu potansiyeli daha bulunmaktadır.
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4. YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTMAK
A- Eski yalıtımsız binalarda
Eski yalıtımsız binalarda yakıt tüketimi= 100 birim ise,
Hedef = 16 birim değerine inebilir.
Bu hedefi gerçekleştirmenin elemanları veya adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Isı yalıtımı = daha az ısı kaybı
Isı yalıtımı = dış duvarlarda daha yüksek iç yüzey sıcaklığı
Kendinden yoğuşmalı kazanlar
Oda sıcaklık kontrol hassasiyeti
Oda sıcaklığı ayar noktası
Termostatik radyatör vanası
Durma kayıpları
Gece işletmesi
Kazanların çalışmaya başlama ve durma saatlerinin Logomatik panel ile yapılması
Kazan kapasitesinin doğru tayini
Kullanma sıcak suyunun ekonomik ısıtılması ve kullanımı

B- Isı yalıtımı yapılmış yeni binalarda
Isı yalıtımı yapılmış yeni binalarda yakıt tüketimi= 100 birim ise,
Hedef = 40 birim değerine inebilir.
Bu hedefi gerçekleştirmenin elemanları veya adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Kendinden yoğuşmalı kazanlar
2. Oda sıcaklık kontrol hassasiyeti
3. Oda sıcaklığı ayar noktası
4. Termostatik radyatör vanası
5. Durma kayıpları
6. Gece işletmesi
7. Kazanların çalışmaya başlama ve durma saatlerinin Logomatik panel ile yapılması
8. Kazan kapasitesinin doğru tayini
9. Kullanma sıcak suyunun ekonomik ısıtılması ve kullanımı
4.1. Kendinden yoğuşmalı kazanlar kullanılması
Bu konu üzerinde aşağıda daha geniş durulacaktır. Bu kazanların kullanılması halinde,
a- Şekil 1’de görüldüğü gibi %109 nominal verimi aşan teknoloji ile yıllık yaklaşık %107 ortalama verim
sağlanabilir.
b- Alev modülasyonu gerçekleştirildiğinde gaz ve havayı birlikte ayarlayabildiği için şalt sayısı
azalacaktır.
4.2. Oda sıcaklık kontrolü hassasiyeti
Oda sıcaklığını kontrol eden termostatın sıcaklık diferansı az olmalıdır. Aksi halde konfor için
termostat set değeri, ulaşılan en düşük sıcaklık konfor değerinin altına inmeyecek şekilde
ayarlanacağından, ortalama sıcaklık yükselir ve yakıt tüketimi artar. Normal tip oda termostatlarının
sıcaklık diferansı yaklaşık olarak
±1 ºC dir. 22 ºC oda sıcaklığını tercih eden bir kullanıcı, termostadı 23 ºC sıcaklığa ayarlar, oda
sıcaklığı 22-24 ºC arasında değişir. Halbuki daha hassas kontrol kabiliyeti olan olan bir termostat
kullanıldığında diferansı ±0,1ºC hassasiyetle ayarlamak mümkündür. Bu durumda oda sıcaklığı
yaklaşık olarak 22 ºC değerinde sabit kalır. Böylece oda sıcaklığının 1 ºC indirmek mümkün olur ve
aşağıda anlatılacağı gibi İstanbul için bu yaklaşık %10 yakıt tasarrufu ve daha iyi bir konfor sağlar.
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Şekil 1. Farklı Sistem Dönüş Suyu Değerlerine Bağlı Norm Kullanma Verimleri
4.3. Oda sıcaklığı ayar noktası doğru seçilmelidir
Bir binanın yakıt tüketimine etki eden en önemli faktörlerden biri iç sıcaklık değeridir. İç sıcaklık için
genel kabul görmüş standart bir hesap sıcaklık değeri vardır. Kış şartlarında bu iç sıcaklık hesap
değeri 20 ile 22 ºC arasındadır. İşletme sırasında ise bu iç sıcaklık değeri yakıt savurganlığının en
önemli elemanıdır. Birincisi bu sıcaklık başta kabul edildiği gibi 20 ºC ile sınırlı tutulmaz ve kullanıcı
tarafından kontrol sistemi bunun çok üzerinde değerlere ayarlanır. İkincisi bu sıcaklık ısıtma
sistemimiz tarafından istediğimiz değerde kalacak biçimde kontrol edilemez ve arzumuz dışında çok
yüksek değerlere çıkar.
Bütün bu tartışmalarda öncelikle mertebenin belirlenmesi gerekir. Yani iç sıcaklığın bir derece
artışında, farklı koşullarda ne kadar veya hangi oranda yakıt tüketimi artar, bilinmelidir. Yıllık yakıt
tüketiminin hesabında sistem verimlerinin de dikkate alınabilmesi için sıcaklık aralığı yöntemi
kullanılabilir.
Bu yöntemde dış sıcaklıkların belirli sıcaklık aralıklarında yılda kaç saat meydana geldiği belirlenir.
TTMD Türkiye iklim verileri projesinden yararlanılarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya için bu
istasyonların seçilen karakteristik yılları saatlik dış sıcaklık değerlerinden 15 Ekim ve 15 Mayıs
arasındaki sıcaklıklar kullanılmıştır. 4 °C sıcaklık aralıkları kullanılarak, ısıtma mevsiminde –13 °C ile
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+15 °C arasında 7 sıcaklık aralığı belirlenmiştir. Her sıcaklık aralığı ortasındaki sıcaklıkla temsil
edilmektedir. Buna göre bu 7 sıcaklık aralığında dış sıcaklığın ısıtma mevsimi boyunca kaç saat
tekrarladığı sayılmıştır. Bu çalışmada esas olarak konutlar dikkate alınmış ve ısıtma sisteminin sadece
gece 1-5 saatleri arasında 5 saat boyunca söndürüldüğü, diğer saatlerde ısıtma sisteminin çalıştığı
varsayılmıştır.
Hesap bir Excel programı yardımıyla yapılmıştır. Hazırlanan programa yoğuşmalı tipte doğal gazlı
sıcak su kazanına ait bilgiler, 4 farklı şehir iklim verileri ve üç farklı iç sıcaklık değeri girilmiştir. Böylece
farklı iç sıcaklıklarda, farklı iklimlerde yoğuşmalı bir tip kazanın tükettiği yakıt miktarları hesaplanmıştır.
Sistem su sıcaklığı olarak 75/60 °C seçilmiştir. Binanın ısı kaybını karşılayacak tam büyüklükte kazan
ve radyatör yüzeyi seçildiği kabuller arasındadır. Hesaplanan yıllık yakıt tüketimi değerleri Tablo 2’de
verilmiştir. Bu tabloda bitişik sütunlarda, iç sıcaklık artışının enfiltrasyon miktarının artmasına olana
etkisi gibi, hesapta gözönüne alınamayan faktörler dolayısıyla gerçekleştiği kabul edilen, pratik
tasarruf oranları da girilmiştir.
3
Tablo 2. İç sıcaklık artışının 3700 kW’lık yoğuşmalı tip kazanın yıllık yakıt tüketimine (m /yıl) etkisi
Şehirler

İç sıcaklıkta 1 °C artış İç sıcaklıkta 2 °C artış için
için Yakıt tüketimindeki Yakıt tüketimindeki artış
artış oranı
oranı
Oda
Teorik
Yaklaşık
Teorik
Yaklaşık
sıcaklığı hesaplanan gerçekleşen hesaplanan gerçekleşen
22 ºC
%8
%16
793.000
6,6%
13,1%
%10
%20
854.000
8,6%
17,1%
%11
%22
701.000
9,3%
18,4%
%12
%24
593.000
10,4%
20,8%

Yakıt tüketimi (m3/yıl)

Oda
sıcaklığı
20 ºC
Ankara 701.000
İstanbul 729.000
İzmir
592.000
Antalya 491.000

Oda
sıcaklığı
21 ºC
747.000
792.000
647.000
542.000

Buna göre iç sıcaklığın 1 °C artırılması yıllık yakıt tüketiminde şehirlere göre %7 ile %10 arasında bir
artışa neden olmaktadır. Soğuk iklimlerde dış sıcaklık değişim aralığı fazla olduğunda iç sıcaklık
değişiminin etkisi göreceli olarak daha az olmaktadır. Buna karşılık Antalya gibi dış sıcaklığın fazla
düşmediği bölgelerde iç sıcaklık değişimleri daha etkili olmaktadır. İstanbul esas alındığında, yıl
boyunca iç sıcaklığın 22 yerine 20 °C değerinde tutulabilmesi halinde yıllık tasarrufu %17-20 gibi çok
büyük bir değere karşı gelmektedir. Bunun incelenen haldeki net karşılığı yoğuşmalı kazanda yılda
3
125000 m yakıt tasarrufudur. Yapılan tasarruf yaklaşık kazanın satın alma fiyatına karşı gelmektedir.
Sonuç olarak,
a- Oda sıcaklığını daha düşük seçmek ve işletmede bu düşük sıcaklığı sürekli kontrol edebilecek
kontrol sistemine sahip olmak yakıt ekonomisi sağlar.
b- Odadaki havanın sıcaklığı arttıkça, hava daha fazla kurur. Havanın neminin azalması solunumu
olumsuz etkiler ve grip olma riskini arttırır.
c- Oda sıcaklığı arttıkça enfiltrasyon da artar.
4.4. Oda sıcaklık kontrolü
(Termostatik radyatör vanası kullanımının avantajları)
a) Güneşten olan ısı kazancı, günün farklı saatlerinde farklı cepheleri etkiler. Güneşten gelen enerji
eğer oda ısıtıcılarında termostatik kontrol imkanı varsa, yakıt tasarrufuna dönüşür. Bu durumda
termostatik vanalar kısarak odaya beslenen yakıt enerjisini azaltacaklardır.
b) Benzer şekilde insanlardan, aydınlatmadan, ocak-fırın, ütü, bilgisayar gibi cihazlardan olan iç ısı
kazancı termostatik vanalarla sağlanan zon kontrolü varsa yakıt tasarrufuna dönüşür.
c) Enfiltrasyon farklı yöndeki odaları rüzgara bağlı olarak farklı etkiler. Termostatik vanalarla
sağlanan zon kontrolü bu etkileri de dengeler.
d) Kullanılmayan odalardaki ısıtıcıların kapatılması yakıt tasarrufuna katkı sağlar.
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e) Farklı odaları farklı sıcaklıklara ayarlamak imkanı verir. Salon 20-22 °C, yatak odası 16-18 °C ve
banyo 22-24 °C gibi farklı sıcaklıklara ayarlanabilir.
f) Dubleks daireler veya müstakil evlerde iç merdivenin baca etkisi ile yukarı kaçan ısı üst katları
daha fazla ısıtabilir. Bunun önlenmesi yine termostatik vanalarla yapılabilir. Termostatik vanalar
merdivenin baca etkisini azaltır ve bina içinde sıcaklığı dengeler. Böylece yakıt tasarrufu sağlar.
4.5. Durma ve kesintili işletme kayıpları
Kazanlar dış yüzeylerinden ısı kaybederler. Bu kayıp ısı oranının azaltılması için modern kazanlar
dışa karşı izole edilmektedir. Ancak bu kayıpları izolasyonla tamamen ortadan kaldırmak mümkün
değildir.
Kesintili işletme kaybı gece boyunca kazanın susturulmasından kaynaklanır. Bu süre içinde soğuyan
kazan ilk çalıştığında önce bu kayıp ısıyı tekrar yerine koymaya çalışır. Bu kayıp kazan su hacmi ile
ilişkilidir. Su hacmi ne kadar büyükse, kayıp aynı oranda fazladır. Diğer kayıp olan durma kayıpları,
kazan dış yüzeyinden olan ısı kayıplarıdır. Işınım ve taşınımla olan bu kayıplar kazan dış yüzey
alanıyla ilişkilidir. Tablo 3’de aynı kapasitede farklı iki kazan kesintili çalışma kaybı ve durma kaybı
değerleri hesaplanarak verilmiştir. Ağırlığı, su hacmi ve dış yüzey miktarı daha fazla olan ikinci kazan
birinci kazana göre daha fazla kayba neden olmaktadır. Tablo 4’de ise iki kazan arasındaki durma ve
kesintili çalışma kaybı farkının parasal karşılığı ve bunun kazan satın alma fiyatına oranı gösterilmiştir.
Bu tablodan kaybın parasal karşılığının boyutları daha kolay kavranabilir.
Tablo 3. Gece işletmesi (kesintili işletme) kayıpları.
Yoğuşmalı Kazan Tipleri Güç, kW Ağırlık,
kg
Kendinden
yoğuşmalı
kazan
Düşük sıcaklık kazanı+
harici yoğuşma eşanjörü
FARK

Su hacmi, Dış yüzey,
lt
m2

2500

4700

2000

23,7996

Günlük
Kesinti
kaybı
0,005

2500

5190

5620

50,0252

0,012

Günlük
Durma
kaybı
0,008

Günlük
Toplam
kayıp
0,013

0,017

0,028
%1,5

Tablo 4. Kazanlarda kesintili çalışma ve durma kayıplarının maliyeti

Kazan tipi

Kendinden
Yoğuşmalı

Güç,
kW

Kayıp
toplamı

2500

%1,5

Yıllık
Yakıt
Maliyeti
(DEM)
127888

%1,5 kayıp
farkının yıllık
maliyeti (DEM)
1918

Kazan
fiyatı
(DEM)
33240

Durma ve kesintili
çalışma kaybının
kazan fiyatına oranı
%5,8

4.6. Kazanların çalışmaya başlama ve durma saatlerinin dış hava sıcaklığına göre otomatik
belirlenmesi
Bu tür gelişmiş bir panele ortam sıcaklığının hangi saatte (örneğin 08:30’da) kaç derece istendiği
(örneğin 20 °C) girilir. Dış hava sıcaklığının düşük olduğu günlerde panel kazanı daha erken
saatlerde, dış hava sıcaklığının daha yüksek olduğu günlerde ise kazanı daha geç saatlerde
çalışmaya başlatır. Böylece yakıt israfı önlenir. Örneğin dış sıcaklık –3 °C iken kazan saat 05:40’da;
dış sıcaklık 14 °C iken saat 08:05’de çalışmaya başlar. Aynı panel akşamları mesai saatinin
bitiminden önce kazanı durdurarak yakıt israfını önler. İç ortam sıcaklığı mesai saati sonuna kadar
konfor şartları altına düşmez. Ayrıca haftanın her günü için ayrı saatler ve sıcaklıklar tanımlanabilir.
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4.7. Kazan kapasitelerinin doğru seçilmesi
Isıtma sistemlerinde büyük kazan seçmekten kaçınmalıdır. Büyük kazan seçilirse, on-off çalışan
brülörlerde şalt sayısı (brülörün devreye girip çıkma sayısı) ve durma süresi artar. Brülörün her
devreye girişindeki eksik yanma kayıpları ve durma sırasındaki ışınım kayıpları artar. Sonuçta bu da
yine yakıt tüketimini artırıcı bir faktördür.
4.8. Kullanma sıcak suyu
a- Kullanma sıcak suyu ekonomik olarak ısıtılmalıdır.
Bunun için öncelikle ısıtma sıcaklığı düşük olmalı ve (Legionella riskine karşı termik dezenfeksiyon
olması kaydıyla) 45 °C ile sınırlanmalıdır.
Boyler ısıtma pompası ısıtma için çalışmalı, ısıtma bitince durmalıdır. Boyler kontrolü 3 yollu vana
yerine pompa on-off kontrolü ile gerçekleştirilmelidir.
Boyler kullanma sıcak suyu sirkülasyon pompası 24 saat sürekli çalışma yerine, kesintili çalışmalıdır.
Kullanımın olmadığı saatlerde durmalıdır.
Boyler izolasyonuna önem verilmeli ve boyler adeta termos özelliğinde olmalıdır.
b- Kullanma sıcak suyu ekonomik olarak kullanılmalıdır.
Borulardaki ısı yalıtım kalınlıkları uygun değerde olmalıdır.
Duvar içinden geçen boruların da sıcak su ve sirkülasyon olmak üzere hepsi izole edilmelidir.
Duş başlıkları ve armatür seçerken ekonomiye dikkat edilmelidir. Örneğin bir spor salonu duşunda
başlıkların küçük seçilmesi tavsiye edilir. Toplu kullanım yerlerindeki armatürlerin de ekonomik tip
olmasına ve debisinin kontrollü olmasına dikkat edilmelidir.

5. FARKLI TİP BİNALARDA YAKIT TASARRUF POTANSİYELİ
Yukarıda belirlenen tasarruf kalemlerinin uygulanmasıyla farklı yapılarda ve farklı sistemlerde
gerçekleştirilebilecek yakıt tasarrufu oranları aşağıda verilmiştir. Kendinden yoğuşmalı kazanların
hangi oranda yakıt tasarrufu sağlayabileceği daha sonraki bölümde incelenecektir. Farklı koşullar için
hesaplanan değerler bu bölümde görülebilir.
A- Eski tip, ısı yalıtımsız bir binanın yıllık enerji tüketiminin azaltılması (Enerji israfının
önlenmesi).
Bu binada işletme koşulları:
- Bina yalıtımsızdır.
- Standart tip bir kazan vardır
- Sadece dış hava sıcaklığına bağlı su gidiş sıcaklığını kontrol edebilen standart kontrol paneline
sahiptir.
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Buna göre yapılacak iyileştirmelerle yakıt tüketiminin inebileceği seviye ve oranlar aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir:
Eski tip ısı yalıtımsız bir binada yakıt tasarrufu için yapılabilecek
işlemler
1. Eski tip, ısı yalıtımsız bir binanın yıllık yakıt tüketimi
2. bu binada 1998 yönetmeliğine uygun ısı yalıtımı yapılması
3. Isı yalıtımı dolayısıyla oda sıcaklığında 1 °C azalma
4. Kendinden yoğuşmalı kazan kullanılması
5. Oda sıcaklığı ayar hassasiyeti (1 °C)
6. Oda sıcaklığı ayar noktasının (2 °C) azaltılması
7. Zon kontrolü (Termostatik vana kullanımı)
8. Diğer
a. Çalışmaya başlama ve durma zamanlarının otomatik panelle kontrolü
b. Gece işletmesi (veya kesintili işletme)
c. Kullanma sıcak suyunun ekonomik ısıtılması ve kullanımı
d. Kazan kapasitesinin uygun tayin edilmesi

Tasarruf
oranı
%58
%10
%22
%10
%20
%10
%18

Yakıt
tüketimi
100
42
37,8
29,5
26,5
21,2
19,1

16
Hedeflenen
yakıt
tüketimi

B- 1981 yılı ısı yalıtım yönetmeliğine göre yalıtılmış bir binanın yıllık enerji tüketiminin
azaltılması (Enerji israfının önlenmesi).
Bu binada işletme koşulları:
- 1981 yılı ısı yalıtım yönetmeliğine göre ısı yalıtımlı.
- Standart tip bir kazan vardır
- Sadece dış hava sıcaklığına bağlı su gidiş sıcaklığını kontrol edebilen bir standart kontrol
paneline sahiptir.
Buna göre yapılacak iyileştirmelerle yakıt tüketiminin inebileceği seviye ve oranlar aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir:
1981 yönetmeliğine uygun ısı yalıtımlı bir binada yakıt tasarrufu için
yapılabilecek işlemler
1. 1981 yılı yönetmeliğine uygun ısı yalıtımlı bina
2. Bu binada 1998 yönetmeliğine uygun ısı yalıtımı yapılması
3. Isı yalıtımı dolayısıyla oda sıcaklığında 1 °C azalma
4. Kendinden yoğuşmalı kazan kullanılması
5. Oda sıcaklığı ayar hassasiyeti (1 °C)
6. Oda sıcaklığı ayar noktasının (2 °C) azaltılması
7. Zon kontrolü (Termostatik vana kullanımı)
8. Diğer
a. Çalışmaya başlama ve durma zamanlarının Logomatik panelle yapılması
b. Gece işletmesi (veya kesintili işletme)
c. Kullanma sıcak suyunun ekonomik ısıtılması ve kullanımı
d. Kazan kapasitesinin uygun tayin edilmesi

Tasarruf
oranı
%37,5
%10
%22
%10
%20
%10
%18

Yakıt
tüketimi
100
62,5
56,25
43,9
39,5
31,6
28,4

23
Hedeflen
en yakıt
tüketimi
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C- 1998 yılı ısı yalıtım yönetmeliğine göre yalıtılmış bir binanın yıllık enerji tüketiminin
azaltılması (Enerji israfının önlenmesi).
Bu binada işletme koşulları:
- 1998 yılı ısı yalıtım yönetmeliğine göre ısı yalıtımlı.
- Standart tip bir kazan vardır
- Sadece dış hava sıcaklığına bağlı su gidiş sıcaklığını kontrol edebilen bir standart kontrol paneline
sahiptir.
Buna göre yapılacak iyileştirmelerle yakıt tüketiminin inebileceği seviye ve oranlar aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir:
Uygun ısı yalıtımlı bir binada yakıt tasarrufu için yapılabilecek işlemler
1. 1998 yılı yönetmeliğine uygun ısı yalıtımlı bina
2. Kendinden yoğuşmalı kazan kullanılması
3. Oda sıcaklığı ayar hassasiyeti (1 °C)
4. Oda sıcaklığı ayar noktasının (2 °C) azaltılması
5. Zon kontrolü (Termostatik vana kullanımı)
8. Diğer
a. Çalışmaya başlama ve durma zamanlarının Logomatik panelle yapılması
b. Gece işletmesi (veya kesintili işletme)
c. Kullanma sıcak suyunun ekonomik ısıtılması ve kullanımı
d. Kazan kapasitesinin uygun tayin edilmesi

Tasarruf
oranı
%22
%10
%20
%10
%18

Yakıt
tüketimi
100
78
70
56
50

41
Hedeflen
en yakıt
tüketimi

D- 1981 yılı ısı yalıtım yönetmeliğine göre yalıtılmış bir binanın yıllık enerji tüketiminin
azaltılması (Enerji israfının önlenmesi).
Bu binada işletme koşulları:
- 1981 yılı ısı yalıtım yönetmeliğine göre ısı yalıtımlı.
- Düşük sıcaklık kazanı vardır
- Sadece dış hava sıcaklığına bağlı su gidiş sıcaklığını kontrol edebilen bir standart kontrol
paneline sahiptir.
Buna göre yapılacak iyileştirmelerle yakıt tüketiminin inebileceği seviye ve oranlar aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir:
1981 yönetmeliğine uygun ısı yalıtımı yapılmış ve düşük sıcaklık
kazanı olan bir binada yakıt tasarrufu için yapılabilecek işlemler
1. 1981 yılı yönetmeliğine uygun ısı yalıtımlı bina
2. Bu binada 1998 yönetmeliğine uygun ısı yalıtımı yapılması
3. Isı yalıtımı dolayısıyla oda sıcaklığında 1 °C azalma
4. Kendinden yoğuşmalı kazan kullanılması
5. Oda sıcaklığı ayar hassasiyeti (1 °C)
6. Oda sıcaklığı ayar noktasının (2 °C) azaltılması
7. Zon kontrolü (Termostatik vana kullanımı)
8. Diğer
a. Çalışmaya başlama ve durma zamanlarının Logomatik panelle yapılması
b. Gece işletmesi (veya kesintili işletme)
c. Kullanma sıcak suyunun ekonomik ısıtılması ve kullanımı
d. Kazan kapasitesinin uygun tayin edilmesi

Tasarruf
oranı
%37,5
%10
%15
%10
%20
%10
%18

Yakıt
tüketimi
100
62,5
56,25
47,8
43,0
34,4
31,0

25
Hedeflen
en yakıt
tüketimi
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E- 1998 yılı ısı yalıtım yönetmeliğine göre yalıtılmış bir binanın yıllık enerji tüketiminin
azaltılması (Enerji israfının önlenmesi).
Bu binada işletme koşulları:
- 1998 yılı ısı yalıtım yönetmeliğine göre ısı yalıtımlı.
- Düşük sıcaklık kazanı vardır
- Sadece dış hava sıcaklığına bağlı su gidiş sıcaklığını kontrol edebilen bir standart kontrol
paneline sahiptir.
Buna göre yapılacak iyileştirmelerle yakıt tüketiminin inebileceği seviye ve oranlar aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir:
Uygun ısı yalıtımlı ve düşük sıcaklık kazanı olan bir binada yakıt
tasarrufu için yapılabilecek işlemler
1. 1998 yılı yönetmeliğine uygun ısı yalıtımlı bina
2. Kendinden yoğuşmalı kazan kullanılması
3. Oda sıcaklığı ayar hassasiyeti (1 °C)
4. Oda sıcaklığı ayar noktasının (2 °C) azaltılması
5. Zon kontrolü (Termostatik vana kullanımı)
8. Diğer
a. Çalışmaya başlama ve durma zamanlarının Logomatik panelle yapılması
b. Gece işletmesi (veya kesintili işletme)
c. Kullanma sıcak suyunun ekonomik ısıtılması ve kullanımı
d. Kazan kapasitesinin uygun tayin edilmesi

Tasarruf
oranı
%15
%10
%20
%10
%18

Yakıt
tüketimi
100
85
76,5
61,2
55

45
Hedeflen
en yakıt
tüketimi

6. KENDİNDEN YOĞUŞMALI VE YOĞUŞMASIZ KAZANLARDA YILLIK VERİM DEĞERLERİ
Binalardaki ısıtma sisteminin hesabında kullanılan standart ısı kaybı değerleri Türkiye’de DIN 4701’in
1959 versiyonuna dayanmaktadır. Bu standarda göre yapılan 90/70 °C sıcak sulu ısıtma sistemleri
ihtiyaçtan daha büyük olduğu için su sıcaklıkları hiç bir zaman bu değerlere çıkamaz. Gerçek hayatta
gerçekleşen sıcak su sıcaklıkları bina tiplerine göre aşağıda verilmiştir:
En soğuk günlerde kazan suyu sıcaklığı →
Eski yapılarda gerçekleşen
Yeni yapılarda gerçekleşen

Yüksek değerler
70/55°C
60/48°C

En yüksek değerler
75/60°C
65/50°C

Yoğuşmalı kazan ekonomisini değerlendirebilmek için, yakıt tüketimine etkiyen esas faktör kazanın
yıllık verimi olduğundan, öncelikle çeşitli kazanlar için yıllık ortalama kazan verimi değeri
belirlenmelidir. Bunun için yine yukarıda anlatılan sıcaklık aralığı yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde
dış sıcaklıkların belirli sıcaklık aralıklarında yılda kaç saat meydana geldiği belirlenir. TTMD Türkiye
iklim verileri projesinden yararlanılarak bulunan bu veriler aşağıdaki örnek hesap tablolarında
görülebilir. Oda sıcaklığı 20°C sabit kabul edilerek, farklı dış sıcaklıklarındaki yük oranları ve ısıtma
sisteminden su dönüş sıcaklıkları belirlenmiştir. Su sıcaklıklarına bağlı olarak da kazanların teknik
föylerinden söz konusu sıcaklıktaki kazan ısıl verimleri okunmuştur. Bu verim değerlerinin zaman
ağırlıklı ortalaması alınarak yıllık ortalama verim değeri bulunmuştur. Örnek olarak çelik yoğuşmasız
düşük sıcaklık kazanı ile buna karşı gelen kendinden yoğuşmalı çelik sıcak su kazanı için 75/60 °C ve
65/50 °C ısıtma sistemlerinde yıllık ortalama verim değeri hesabı İstanbul ve Ankara için sırasıyla
Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmiştir.
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Tablo 5a. 75/60ºC sistemde İstanbul için yıllık ortalama verim değerleri.
Kendinden Yoğuşmalı Kazan
Dış hava
sıcaklığı
(ºC)
15 ...11
11 ... 7
7 ... 3
3 ... -1
-1... -5

İç-Dış hava
sıcaklık farkı
(ºC)
7
11
15
19
23
Toplam=
Yıllık Ortalama Verim=
Yoğuşmasız Kazan
Dış hava
İç-Dış hava
sıcaklığı
sıcaklık farkı
(ºC)
(ºC)
15 ... 11
7
11 ... 7
11
7 ... 3
15
3 ... -1
19
-1 ...-5
23
Toplam=

Süre
(Saat)
1335
1720
1517
343
16
4931

Süre
(Saat)
1335
1720
1517
343
16
4931

(75/60ºC sistemde Norm kullanma verimi%107
40/30ºC sistemde Norm kullanma verimi%109)
İhtiyacın
Isıtma dönüş suyu
Verim
Süre x
max. yüke oranı
sıcaklığı
verim=
(ºC)
0,30
28
1,072
1431
0,48
35
1,05
1806
0,65
42
1,026
1556
0,83
51
0,995
341
1,00
60
0,975
16
Toplam=
5150
%104,5
İhtiyacın
max. yüke oranı
0,30
0,48
0,65
0,83
1,00
Toplam=

Isıtma dönüş suyu
sıcaklığı (ºC)
Teorik İzin Verilen
28
50
35
50
42
50
51
51
60
60
Yıllık Ortalama Verim=

Verim

Süre x
verim=

0,948
0,948
0,926
0,926
0,923

1266
1631
1405
318
15
4633
%94,0

Tablo 5b. 65/50ºC sistemde İstanbul için yıllık ortalama verim değerleri.
Kendinden Yoğuşmalı Kazan
(65/50ºC sistemde Norm kullanma verimi%107
40/30ºC sistemde Norm kullanma verimi %109)
Dış hava
İç-Dış hava
Süre
İhtiyacın
Isıtma dönüş suyu
Verim
Süre x
sıcaklığı
sıcaklık farkı
max. yüke oranı
sıcaklığı
verim=
(ºC)
(ºC)
(Saat)
(ºC)
15 ...11
7
1335
0,30
26
1,077
1438
11 ... 7
11
1720
0,48
31
1,060
1823
7 ... 3
15
1517
0,65
37
1,041
1580
3 ... -1
19
343
0,83
43
1,017
349
-1 ... -5
23
16
1,00
50
1,000
16
Toplam=
4931
Toplam=
5206
Yıllık Ortalama Verim= %105,6
Yoğuşmasız Kazan
Dış hava
İç-Dış hava
Süre
İhtiyacın
Isıtma dönüş suyu
Verim
Süre x
sıcaklığı
sıcaklık farkı
max. yüke oranı
sıcaklığı (ºC)
verim=
(ºC)
(ºC)
(Saat)
Teorik İzin Verilen
15 ...11
7
1335
0,30
26
50
0,948
1266
11 ... 7
11
1720
0,48
31
50
0,948
1631
7 ... 3
15
1517
0,65
37
50
0,926
1405
3 ... -1
19
343
0,83
43
50
0,926
318
-1 ... -5
23
16
1,00
50
50
0,926
15
Toplam=
4931
Toplam=
4633
Yıllık Ortalama Verim= %94,0
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Tablo 5c. 75/60ºC sistemde İstanbul için yıllık ortalama verim değerleri.
Kendinden Yoğuşmalı Kazan (Dahili Yoğuşma Eşanjörlü)
Dış hava
sıcaklığı
(ºC)
15 ...11
11 ... 7
7 ... 3
3 ... -1
-1 ... -5

İç-Dış hava
sıcaklık farkı
(ºC)
7
11
15
19
23
Toplam=

Süre

İhtiyacın
max. yüke oranı

(Saat)
1335
1720
1517
343
16
4931

0,30
0,48
0,65
0,83
1,00

Isıtma dönüş suyu
sıcaklığı
(ºC)
28
35
42
51
60

Verim

1,034
1,024
1
0,98
0,97
Toplam=

Süre x
verim=
1380
1761
1517
336
16
5010

Yıllık Ortalama Verim= %101,6
Yoğuşmasız Kazan
Dış hava
İç-Dış hava
sıcaklığı
sıcaklık farkı
(ºC)
(ºC)
15 ...11
7
11 ... 7
11
7 ... 3
15
3 ... -1
19
-1 ... -5
23
Toplam=

Süre

İhtiyacın
max. yüke oranı

(Saat)
1335
1720
1517
343
16
4931

0,30
0,48
0,65
0,83
1,00

Isıtma dönüş suyu
sıcaklığı (ºC)
Teorik İzin Verilen
28
50
35
50
42
50
51
51
60
60

Verim

0,946
0,939
0,932
0,926
0,92
Toplam=

Yıllık Ortalama Verim=

Verim

1,035
1,028
1,01
0,996
0,982
Toplam=

Yıllık Ortalama Verim=

(ºC)
15 ...11
11 ... 7
7 ... 3
3 ... -1
-1 ... -5

(ºC)
7
11
15
19
23
Toplam=

1263
1615
1414
318
15
4624
%93,8

Tablo 5d. 65/50ºC sistemde İstanbul için yıllık ortalama verim değerleri.
Kendinden Yoğuşmalı Kazan (Dahili Yoğuşma Eşanjörlü)
Dış hava
İç-Dış hava
Süre
İhtiyacın
Isıtma dönüş suyu
sıcaklığı
sıcaklık farkı
max. yüke oranı
sıcaklığı
(ºC)
(ºC)
(Saat)
(ºC)
15 ...11
7
1335
0,30
26
11 ... 7
11
1720
0,48
31
7 ... 3
15
1517
0,65
37
3 ... -1
19
343
0,83
43
-1 ... -5
23
16
1,00
50
Toplam=
4931
Yoğuşmasız Kazan
Dış hava
İç-Dış hava
sıcaklığı
sıcaklık farkı

Süre x
verim=

Süre

İhtiyacın
max. yüke oranı

(Saat)
1335
1720
1517
343
16
4931

0,30
0,48
0,65
0,83
1,00

Isıtma dönüş suyu
sıcaklığı (ºC)
Teorik
26
31
37
43
50

İzin Verilen
50
50
50
50
50

Verim

Süre x
verim=
1382
1768
1532
342
16
5039
%102,2
Süre x
verim=

0,948
0,943
0,937
0,93
0,928
Toplam=

1266
1622
1421
319
15
4643

Yıllık Ortalama Verim=

%94,2
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Tablo 6a. 75/60 ºC sistemde Ankara için yıllık ortalama verim değerleri.
Kendinden Yoğuşmalı Kazan
(75/60ºC sistemde Norm kullanma verimi %106,
40/30ºC sistemde Norm kullanma verimi %109)

Dış hava
sıcaklığı
(ºC)
15 ...11
11 ... 7
7 ... 3
3 ... -1
-1 ... -5
-5 ...-9
-9 ...-13

İç-Dış hava
sıcaklık farkı
(ºC)
7
11
15
19
23
27
31
Toplam=

Yoğuşmasız Kazan
Dış hava
İç-Dış hava
sıcaklığı
sıcaklık farkı
(ºC)
15 ...11
11 ... 7
7 ... 3
3 ... -1
-1 ... -5
-5 ...-9
-9 ... -13
Toplam=

(ºC)
7
11
15
19
23
27
31

Süre

İhtiyacın
max. yüke oranı

(Saat)
841
1085
1080
1059
517
253
122
4957

Süre
(Saat)
841
1085
1080
1059
517
253
122
4957

Verim

0,23
0,35
0,48
0,61
0,74
0,87
1,00

Isıtma dönüş suyu
sıcaklığı
(ºC)
25
30
35
41
47
53
60

İhtiyacın
max. yüke oranı

Isıtma dönüş suyu
sıcaklığı (ºC)

Verim

Süre x
verim=

0,948
0,948
0,948
0,926
0,926
0,926
0,923

797
1029
1024
981
479
234
113
4656

0,23
0,35
0,48
0,61
0,74
0,87
1,00
Toplam=

1,077
1,065
1,05
1,033
1,01
0,987
0,975
Toplam=
Yıllık Ortalama Verim=

Teorik
25
30
35
41
47
53
60

İzin Verilen
50
50
50
50
50
53
60

Yıllık Ortalama Verim=

Süre x
verim=
906
1156
1134
1093
504
250
119
5161
%104,1

%93,9

Tablo 6b. 65/50 ºC sistemde Ankara için yıllık ortalama verim değerleri.
Kendinden Yoğuşmalı Kazan
(65/50ºC sistemde Norm kullanma verimi %107;
40/30ºC sistemde Norm kullanma verimi %109)

Dış hava
sıcaklığı
(ºC)
15 ...11
11 ... 7
7 ... 3
3 ... -1
-1 ... -5
-5 ... -9
-9 ... -13

İç-Dış hava
sıcaklık farkı
(ºC)
7
11
15
19
23
27
31
Toplam=

Yoğuşmasız Kazan
Dış hava
İç-Dış hava
sıcaklığı
sıcaklık farkı
(ºC)
(ºC)
15 ...11
7
11 ... 7
11
7 ... 3
15
3 ... -1
19
-1 ... -5
23
-5 ... -9
27
-9 ... -13
31
Toplam=

Süre

İhtiyacın
max. Yüke oranı

(Saat)
841
1085
1080
1059
517
253
122
4957

0,23
0,35
0,48
0,61
0,74
0,87
1,00

Süre

İhtiyacın
max. Yüke oranı

(Saat)
841
1085
1080
1059
517
253
122
4957

0,23
0,35
0,48
0,61
0,74
0,87
1,00

Isıtma dönüş suyu
sıcaklığı
(ºC)
24
27
31
35
40
45
50

Verim

Isıtma dönüş suyu
sıcaklığı (ºC)
Teorik İzin Verilen
24
50
27
50
31
50
35
50
40
50
45
50
50
50

Verim

1,082
1,07
1,06
1,047
1,03
1,014
1,00
Toplam=
Yıllık Ortalama Verim=

0,95
0,95
0,95
0,926
0,926
0,926
0,926
Toplam=
Yıllık Ortalama Verim=

Süre x
verim=
910
1161
1145
1109
517
257
122
5220
%105,3
Süre x
verim=
799
1031
1026
981
479
234
113
4662
%94,1
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Tablo 6c. 75/60 ºC sistemde Ankara için yıllık ortalama verim değerleri.

Kendinden Yoğuşmalı Kazan (Dahili Yoğuşma Eşanjörlü)
Dış hava
İç-Dış hava
Süre
İhtiyacın
Isıtma dönüş suyu
Verim
sıcaklığı
sıcaklık farkı
max. yüke oranı
sıcaklığı
(ºC)
(ºC)
(Saat)
(ºC)
15 ...11
7
841
0,23
25
1,035
11 ... 7
11
1085
0,35
30
1,025
7 ... 3
15
1080
0,48
35
1,02
3 ... -1
19
1059
0,61
41
1
-1 ... -5
23
517
0,74
47
0,99
-5 ...-9
27
253
0,87
53
0,98
-9 ... -13
31
122
1,00
60
0,97
Toplam=
4957
Toplam=
Yıllık Ortalama Verim=
Yoğuşmasız Kazan
Dış hava
İç-Dış hava
Süre
İhtiyacın max.
Isıtma dönüş suyu
Verim
sıcaklığı
sıcaklık farkı
yüke oranı
sıcaklığı (ºC)
(ºC)
(ºC)
(Saat)
Teorik İzin Verilen
15 ...11
7
841
0,23
25
50
0,947
11 ... 7
11
1085
0,35
30
50
0,943
7 ... 3
15
1080
0,48
35
50
0,937
3 ...-1
19
1059
0,61
41
50
0,932
-1 ... -5
23
517
0,74
47
50
0,928
-5 ... -9
27
253
0,87
53
53
0,924
-9 ... -13
31
122
1,00
60
60
0,92
Toplam=
4957
Toplam=
Yıllık Ortalama Verim=

Süre x
verim=
870
1112
1102
1059
512
248
118
5021
%101,3
Süre x
verim=
796
1023
1012
987
480
234
112
4644
%93,7

Tablo 6d. 65/50 ºC sistemde Ankara için yıllık ortalama verim değerleri.
Kendinden Yoğuşmalı Kazan (Dahili Yoğuşma Eşanjörlü)
Dış hava
İç-Dış hava
Süre
İhtiyacın
Isıtma dönüş suyu
Verim
Süre x
sıcaklığı
sıcaklık farkı
max. yüke oranı
sıcaklığı
verim=
(ºC)
(ºC)
(Saat)
(ºC)
15 ...11
7
841
0,23
24
1,036
871
11 ... 7
11
1085
0,35
27
1,034
1122
7 ... 3
15
1080
0,48
31
1,028
1110
3 ... -1
19
1059
0,61
35
1,015
1075
-1 ... -5
23
517
0,74
40
0,992
513
-5 ...-9
27
253
0,87
45
0,987
250
-9 ... -13
31
122
1,00
50
0,982
120
Toplam=
4957
Toplam=
5061
Yıllık Ortalama Verim=
%102,1
Yoğuşmasız Kazan
Dış hava
İç-Dış hava
Süre
İhtiyacın
Isıtma dönüş suyu
Verim
Süre x
sıcaklığı
sıcaklık farkı
max. yüke oranı
sıcaklığı (ºC)
verim=
(ºC)
(ºC)
(Saat)
Teorik İzin Verilen
15 ...11
7
841
0,23
24
50
0,948
797
11 ... 7
11
1085
0,35
27
50
0,945
1025
7 ... 3
15
1080
0,48
31
50
0,943
1018
3 ... -1
19
1059
0,61
35
50
0,939
994
-1 ... -5
23
517
0,74
40
50
0,934
483
-5 ...-9
27
253
0,87
45
50
0,93
235
-9 ... -13
31
122
1,00
50
50
0,927
113
Toplam=
4957
Toplam=
4667
Yıllık Ortalama Verim=
%94,1
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7. KENDİNDEN YOĞUŞMALI VE YOĞUŞMASIZ KAZANLARDA
YILLIK YAKIT TÜKETİMİ HESABI
Ekonomik çözümlemede farklı tipte ve kapasitede kendinden yoğuşmalı kazanlar ve bunların eşdeğeri
modern düşük sıcaklık kazanları ele alınmıştır. Böylece eşit koşullarda alternatif kazanlarının
tükettikleri yakıt miktarları hesaplanmıştır. Hesaplarda kazanların tam yükte ( en soğuk gündeki) yıllık
çalışma süreleri,
İstanbul’da
Ankara’da
İzmir’de
Antalya’da

1800 saat
1800 saat
1500 saat
1200 saat

alınmıştır. Yıllık yakıt tüketimi aşağıdaki ifadeyle hesaplanmıştır:
Yıllık yakıt tüketimi= maksimum ısıtma ihtiyacı x ……. saat
Yakıt alt ısıl değeri x sistem verimi
Doğal gaz için alt ısıl değeri 9,59 kWh/m ve fiyatı 0,256 EUR/m ; LPG için alt ısıl değer 12,8 kWh/kg
3
ve fiyatı 0,736 EUR/kg alınmıştır. Avrupa için doğal gaz fiyatı 0.45 EUR/ m değerindedir. Çalışmada
bütün fiyatlar EUR olarak verilmiştir. Böylece enflasyon etkisi kompanse edilmeye çalışılmıştır. Isıtılan
yapıda mükemmel bir kontrol sistemi ve radyatör girişlerinde termostatik vanalar var sayılarak iç
sıcaklığın 20 °C değerinde bütün mevsim boyunca sabit tutulduğu kabul edilmiştir. Sistem su sıcaklığı
olarak 75/60 °C ve 65/50 °C seçilmiştir. Hesaplar onbir ayrı kapasite aralığında farklı tip kendinden
yoğuşmalı kazan ve alternatifi yoğuşmasız kazanlar için tekrarlanmıştır.
3

3

Yukarıda tanımlanan alternatifler için 75/60 °C sistemde ve yakıtın doğal gaz olması halinde, hesap
sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. Bu tablolarda yıllık yakıt maliyetleri, kazan fiyatları, fark maliyetleri,
farkın ve yoğuşmalı kazan yatırımının geri ödeme süreleri görülmektedir. Burada 7 ay= 1 ısıtma
sezonu= 1 yıl olarak kabul edilmiştir.
Bu tabloda 6. sırada yer alan yoğuşmalı duvar tipi kazanlardan oluşturulan kaskad sistemler ilave çok
sayıda avantaja sahiptir. Bu avantajları aşağıdaki gibi maddeler halinde sıralamak mümkündür:

1- Bu sistemler tam modülasyonlu brülörlere sahiptir ve bu brülörlerde hava ve yakıt birlikte
modüle edilirler.
2. Oransal kontrol yanında aynı zamanda sıra kontrol avantajına da sahiptir. Böylece toplamda
kapasite %4 ile %100 arasında sürekli kontrol edilebilmektedir.
3. En alttaki %4’e kadar olan dilimde ise pompa start-stop ile modülasyon sağlanır.
4. Oda sıcaklığı kontrol hassasiyeti 0,1 ºC değerindedir.
5. Primer pompalar çok küçüktür. Dolayısıyla elektrik tüketimi çok azdır.
6. Yer kaybı çok azdır.
7. Gövdesi küçük olduğundan ışınım kaybı çok azdır.
8. Tek zonlu ısıtma sistemlerinde ve tek zon ısıtma+ boyler sistemlerinde 3 yollu vana ve
aksesuarlarına ihtiyaç yoktur.
9. Alev sıcaklığı çok düşüktür. Bu nedenle NO x emisyonları 20 mg/kWh değerinin altında
kalmaktadır ve nötralizasyona gereksinim duymaz.
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Tablo 8 ise doğal gaz halinde ve 65/50 °C sistem için hazırlanmıştır. Daha düşük kazan suyu
sıcaklıkları nedeniyle yoğuşmalı kazanlarda verim daha fazla yükselmektedir. Bu durumda yoğuşmalı
kazanlar tabloda görüldüğü gibi daha avantajlı duruma gelmektedirler.
Yakıt olarak LPG kullanıldığında, yakıt maliyetleri artarken, kazan verimleri düşmektedir. LPG
kullanımında aynı ısıl kapasite halinde yakıt maliyetleri bu gün için yaklaşık %80 daha fazladır. Buna
karşılık LPG’de üst/alt ısıldeğer oranı daha düşük olduğundan verimler doğal gaza göre %2
mertebesinde daha düşük olmaktadır. Buna göre hesaplanan maliyetler 75/60°C ve 65/50 °C
sistemler için Tablo 9 ve 10’da görülmektedir. LPG kullanımı halinde aradaki farkı geri ödeme süreleri
bugünkü fiyatlar çerçevesinde bir ısıtma mevsiminden kısadır.
Aşağıdaki tablolarda 1 yıl (ısıtma sezonu) = 7 ay kabul edilmiştir.
Sıra No=6 yoğuşmasız kazan – Yoğuşmalı duvar tipi kaskat karşılaştırmasında:
a- Yoğuşmalı duvar tipi kaskat kullanıldığında yer kaybının azalması, yedekleme imkanı, sessiz çalışma,
modülasyon avantajı (%4 - %100), hermetik kullanabilme imkanı vardır. Çok geniş modülasyon aralığı brülör şalt
sayılarını çok büyük oranlarda düşürmektedir.
b-

Yer tipi kazanlara baca susturucusu ve brülör susturucusu maliyetleri eklenmiştir.

4 ve 5 nolu yoğuşmasız kazanların fiyatına kazan üç yollu vanası, şönt pompa ve aksesuarları (vana, çekvalf,
pislik tutucu) maliyeti eklenmiştir. Şönt pompa elektrik sarfiyatı yoğuşmasız kazan yakıt bedeline ayrıca
eklenmelidir (≈200-250 EUR)
Daha yüksek su hacmi ve kütleye sahip kazanlarda kesintili işletme kayıplarının, daha büyük
boyutlu kazanlarda da durma kayıplarının artacağı unutulmamalıdır.
Duvar tipi yoğuşmalı kazanlardaki oransal brülör (havayı ve gazı birlikte ayarlar) sayesinde brülör
şalt sayılarının klasik kazana göre çok düşük olacağı göz önüne alınmalıdır.
Duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda ayrıca hassas oda sıcaklık kontrolü (0,1 C toleransla oda
sıcaklığını ayarlar) vardır
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Tablo 7. Doğal gaz kullanılan, 75/60 °C ısıtma sistemi olan binalarda, kalorifer kazanı ilk yatırım
maliyetleri ve yakıt tasarrufu ile ilk yatırım bedellerinin geri ödeme süreleri :
(Türkiye’deki ısı yalıtımsız binalarda, en soğuk günlerde kalorifer gidiş suyu sıcaklığı yaklaşık 70-75°C
olmaktadır.)
Kazan Tipi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

a) Yoğuşmasız Kazan
b)
Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Kendinden
Yoğuşmalı
Kazan (iki kademeli)
a) Yoğuşmasız Kazan
b)
Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Kendinden
Yoğuşmalı
Kazan (iki kademeli)
a) Yoğuşmasız Kazan
b)
Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Kendinden
Yoğuşmalı Kazan (iki
kademeli)
a) Yoğuşmasız Kazan
b)
Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a) Yoğuşmasız Kazan
b)
Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a) Yoğuşmasız Kazan
b) Yoğuşmalı Duvar
Tipi 8’li Kaskad
a)
Yoğuşmasız
Atmosferik Kazan
b)
Yoğuşmalı
Atmosferik Kazan
a)
Yoğuşmasız
Standart Kazan
b) Yoğuşmalı Duvar
Tipi Kazan
a)
Yoğuşmasız
Standart Kazan
b) Yoğuşmalı Duvar
Tipi Kazan
a) Yoğuşmasız Kombi
(Hermetik)
b) Yoğuşmalı Duvar
Tipi Kazan
a) Yoğuşmasız Kombi
(Hermetik)
b) Yoğuşmalı Duvar
Tipi Kazan

Güç

Yakıt
tüketimi

kW
3700

m3/yıl
740554

3700

683478

3700
3700
2500

m3/yıl

%

57076

%8

740554
668405

72149 %10,8

500374

2500

461809

2500

500374

2500

Yakıt farkı

451625

1900

380284

1900

350975

1900

380284

1900

343235

1200

239708

1200

205536

790

157808

790

141894

480

102300

480

85967

375

74799

375

67484

60

12268
10746

43

8792
7701

29

6426
5194

24

5318
4298

189286

31800

170844

18442

118038

115435

%8

89709

37049 %10,8

87731

%11

15913

%11

16333

%19

7315

%11

55091

9470

37560

43190

31780

36550

24150

19130

17800

3 yıl + 3 ay

1 yıl + 1 ay

18340

3 yıl + 3 ay

1 yıl + 4 ay

11550

3 yıl + 6 ay

1 yıl + 3 ay

16320

3 yıl + 6 ay

1 yıl + 5 ay

10360

3 yıl + 6 ay

1 yıl + 5 ay

8430

4 yıl + 5 ay

2 yıl + 1 ay

3100

4 yıl + 2 ay

6 ay

2810

-

1 yıl + 4 ay

0

5 yıl + 2 ay

0 ay

0

5 yıl + 2 ay

0 ay

480

5 yıl

1 yıl + 4 ay

715

5 yıl + 5 ay

2 yıl + 5 ay

12520
2050
389

2747

2050

2248

1480
279

1969

1480

1643

1120
315

1328

1600

1360

770
261

1099

12710

9710

3136

%24

1 yıl + 1 ay

14700
4176

17252

%24

2 yıl + 6 ay

10700
4068

1870

%14

20690

13790
6154

19122

%14

6 ay

20230

26153
21977

2 yıl + 6 ay

20230
7491

40336
36268

52490

13840

24850
12461

61269
24172

45640

24850
9857

97201

1020
24

EUR
31800

97201
29309

Kazan
maliyeti

EUR/yıl EUR/yıl
189286
14589
174697

127896

1233
29

%8

48749 %10,8

1091
43

Yakıt
farkı

127896
38565

1522
60

Yakıt
bedeli

Kendinden
Kalorifer
Yoğuşmalı
Kazan
Kazanların
Maliyet bedelinin
farkı
tamamını Fiyat farkını
geri ödeme geri ödeme
süreleri
süreleri
EUR

1485
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Tablo 8. Doğal gaz kullanılan, 65/50 °C ısıtma sistemi olan binalarda, kalorifer kazanı ilk yatırım
maliyetleri ve yakıt tasarrufu ile ilk yatırım bedellerinin geri ödeme süreleri :
(Türkiye’deki ısı yalıtımlı binalarda, en soğuk günlerde kalorifer gidiş suyu sıcaklığı yaklaşık 60-65°C
olmaktadır.)
Kazan Tipi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

a)
Yoğuşmasız
Kazan
b)
Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Kendinden
Yoğuşmalı Kazan (iki
kademeli)
a)
Yoğuşmasız
Kazan
b)
Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Kendinden
yoğuşmalı Kazan (iki
kademeli)
a)
Yoğuşmasız
Kazan
b)
Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Kendinden
Yoğuşmalı Kazan (iki
kademeli)
a)
Yoğuşmasız
Kazan
b)
Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)
Yoğuşmasız
Kazan
b)
Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)
Yoğuşmasız
Kazan
b) Yoğuşmalı Duvar
Tipi 8’li Kaskad
a)
Yoğuşmasız
Atmosferik Kazan
b)
Yoğuşmalı
Atmosferik Kazan
a)
Yoğuşmasız
Standart Kazan
b) Yoğuşmalı Duvar
Tipi Kazan
a)
Yoğuşmasız
Standart Kazan
b) Yoğuşmalı Duvar
Tipi Kazan
a)
Yoğuşmasız
Kombi (Hermetik)
b) Yoğuşmalı Duvar
Tipi Kazan
a)
Yoğuşmasız
Kombi (Hermetik)
b) Yoğuşmalı Duvar
Tipi Kazan

Güç

Yakıt
tüketimi

Yakıt farkı

m3/yıl

Yakıt
bedeli

Yakıt farkı

EUR/yıl

EUR/yıl

679536

173689

45640

3700

738801

188837

31800

3700

661402

2500

499190

2500

459146

2500

499190

2500

446894

1900

379385

1900

348951

1900

379385

1900

339639

1200

239706

1200

213290

790

157806

77399

%12

40044

%9

30434

%9

140415

480

102300

26416

%12

85155

375

74799

375

66907

60

12241
10644

43

8773

43

7628

29

6426

29

5145

24

5318

24

4258

10360

3 yıl + 5 ay

1 yıl + 4 ay

8430

4 yıl + 2 ay

1 yıl + 6 ay

3100

4 yıl

5 ay

2810

-

1 yıl + 3 ay

0

5 yıl

0 ay

0

5 yıl

0 ay

480

4 yıl + 6 ay

1 yıl + 4 ay

715

5 yıl + 4 ay

2 yıl + 5 ay

2050
408

2721

2050

2243

1480
292

1950

1480

1643

1120
328

1315

1600

1360

770
271

1089

1 yıl + 4 ay

12520

3130

%25

3 yıl + 4 ay

9710
2018

17104

1020

16320

17800

19122

%25

1 yıl + 3 ay

14700

21769

1233

3 yıl + 5 ay

19130

4383

%15

11550

10700

26153

%15

1 yıl + 3 ay

24150

35890

1091

36550

4445

%12

3 yıl + 2 ay

13790

40335

%20

18340

20230
10160

6598

%12

1 yıl + 1 ay

31780

54517

1522
60

86811

3 yıl + 3 ay

20230

61115

7315

43190

7779
96971

%11

12710
24850

13367

89192

39745

1 yıl + 1 ay

37560

96971

16333
480

114226

2 yıl + 5 ay

24850

127593
%12

52490

10235
117358

17390
790

19782

127593

52296

20690

31800
15148

169054

6 ay

EUR

3700

%9

2 yıl + 5 ay

EUR

m3/yıl
738801

59265

13840

Maliyet
farkı

kW

188837

Kendinden
Yoğuşmalı
Kazanların
Fiyat farkını
geri ödeme
süreleri

Kazan
maliyeti

3700

%

Kalorifer
Kazan
bedelinin
tamamını
geri ödeme
süreleri

1485
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Tablo 9. LPG kullanılan, 75/60 °C ısıtma sistemi olan binalarda, kalorifer kazanı ilk yatırım maliyetleri
ve yakıt tasarrufu ile ilk yatırım bedellerinin geri ödeme süreleri :
(Türkiye’deki ısı yalıtımlı binalarda, en soğuk günlerde kalorifer gidiş suyu sıcaklığı yaklaşık 70-75°C
olmaktadır.)

Kazan Tipi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kendinden
Yoğuşmalı
Kazanların
Fiyat farkını
geri ödeme
süreleri

13840

1 yıl +5 ay

4 ay

20690

1 yıl + 5 ay

4,5 ay

12710

2 yıl + 2 ay

5 ay

18340

2 yıl

6 ay

11550

2 yıl + 2 ay

6 ay

16320

2 yıl + 2 ay

7ay

10360

2 yıl + 1 ay

7 ay

8430

2 yıl + 4 ay

1 yıl + 1 ay

3100

2 yıl + 2 ay

3 ay

2810

-

6 ay

0

2 yıl + 6 ay

0 ay

0

2 yıl + 6 ay

0 ay

480

2 yıl + 4 ay

6 ay

715

2 yıl + 6 ay

1 yıl + 3 ay

Güç

Yakıt
tüketimi

Yakıt
bedeli

Yakıt
farkı

Kazan
maliyeti

Maliyet
farkı

kW

m3/yıl

EUR/yıl

EUR/yıl

EUR

EUR

a) Yoğuşmasız Kazan
b)
Tek
Eşanjörlü
Kendinden
Yoğuşmalı
Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Çift Eşanjörlü Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a) Yoğuşmasız Kazan
b)
Tek
Eşanjörlü
Kendinden
Yoğuşmalı
Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Çift Eşanjörlü Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a) Yoğuşmasız Kazan
b)
Tek
Eşanjörlü
Kendinden
Yoğuşmalı
Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Çift Eşanjörlü Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a) Yoğuşmasız Kazan
b) Kendinden Yoğuşmalı
Kazan
a) Yoğuşmasız Kazan
b) Kendinden Yoğuşmalı
Kazan
Yoğuşmasız Kazan
Yoğuşmalı
Kazan
(Kaskad)
Yoğuşmasız Atm. Kazan

3700 554837

408360

3700 522356

384454

3700 554837

408360

Yoğuşmalı Atm. Kazan

Yoğuşmasız
Standart
Kazan
Yoğuşmalı Duvar Tipi
Kazan
Yoğuşmasız
Standart
Kazan
12
Yoğuşmalı Duvar Tipi
Kazan
Yoğuşmasız Kombi
13 Yoğuşmalı Duvar Tipi
Kazan
Yoğuşmasız Kombi
14 Yoğuşmalı Duvar Tipi
Kazan

Kalorifer Kazan
bedelinin
tamamını
geri ödeme
süreleri

3700 510611

375810

2500 374890

275919

2500 352943

259766

2500 374890

275919

2500 345007

253925

1900 284916

209698

1900 268237

197422

1900 284916

209698

1900 262205

192983

1200 179594

132181

1200 164634

121171

790

87019

118233

790

108384

79771

480

75937

55908

480

65152

47968

375

55606

40940

375

51149

37658

60

9120

6714

31800
23906

45640
31800

32550

52490
24850

16153

37560
24850

21994

43190
20230

12276

31780
20230

16715

36550
13790

11010

24150
10700

7248

19130
14700

7987

3282

17800
9710
12520
2050

718

11

60

8144

5996

43

6536

4812

2050
1480
515

43

5837

4297

29

4789

3526

29

3936

2898

24

3963

2918

24

3258

2398

1480
1120
624

1600
770

516

1485
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Tablo 10. LPG kullanılan, 65/50 °C ısıtma sistemi olan binalarda, kalorifer kazanı ilk yatırım maliyetleri
ve yakıt tasarrufu ile ilk yatırım bedellerinin geri ödeme süreleri :
(Türkiye’deki ısı yalıtımlı binalarda, en soğuk günlerde kalorifer gidiş suyu sıcaklığı yaklaşık 60-65°C
olmaktadır.)
Yakıt
tüketimi

Yakıt bedeli

Yakıt
farkı

kW

m3/yıl

EUR/yıl

EUR/yıl

3700

553524

407394

3700

519283

382192

3700

553524

407394

3700

507127

373246

2500

374002

275266

Kazan Tipi

Güç

a) Yoğuşmasız Kazan
b) Tek Eşanjörlü Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Çift Eşanjörlü Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a) Yoğuşmasız Kazan
b) Tek Eşanjörlü Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Çift Eşanjörlü Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a) Yoğuşmasız Kazan
b) Tek Eşanjörlü Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a)Yoğuşmasız Kazan
b)Çift Eşanjörlü Kendinden
Yoğuşmalı Kazan
a) Yoğuşmasız Kazan
b) Kendinden Yoğuşmalı
Kazan
a) Yoğuşmasız Kazan
b) Kendinden Yoğuşmalı
Kazan
Yoğuşmasız Kazan
Yoğuşmalı Kazan (Kaskad)

10

1

2

3

4

5

6

7

8

2500

350867

258238

2500

374002

275266

2500

342653

252193

1900

284242

209202

1900

266659

196261

1900

284242

209202

1900

260417

191666

1200

179592

132180

1200

162886

119884

790

118231

86984

790

107233

78924

480

76985

56679

480

64525

47506

Yoğuşmasız Atm. Kazan
Yoğuşmalı Atm. Kazan

375

55488

40853

375

50703

37330

11

Yoğuşmasız Standart Kazan
Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan

60

9100

6700

60

8066

5938

12

Yoğuşmasız Standart Kazan
Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan

43

6522

4802

43

5780

4256

13

Yoğuşmasız Kombi
Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan

29

4789

3526

29

3898

2870

14

Yoğuşmasız Kombi
Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan

24

3963

2918

24

3226

2375

9

Kazan
maliyeti

EUR

Kalorifer Kazan
bedelinin
Maliyet
tamamını
farkı
geri ödeme
süreleri
EUR

31800
25202

45640

13840

1 yıl + 5 ay

4 ay

20690

1 yıl + 4 ay

4 ay

12710

2 yıl

5 ay

18340

1 yıl + 6 ay

6 ay

11550

2 yıl + 2 ay

6 ay

16320

2 yıl + 1 ay

7 ay

10360

1 yıl + 7 ay

6 ay

8430

2 yıl + 3 ay

1 yıl + 1 ay

3100

2 yıl

3 ay

2810

-

6 ay

0

2 yıl + 5 ay

0 ay

0

2 yıl + 5 ay

0 ay

480

2 yıl + 4 ay

6 ay

715

2 yıl + 6 ay

1 yıl + 3 ay

31800
34148

52490
24850

17028

37560
24850

23072

43190
20230

12941

31780
20230

17535

36550
13790

12296

24150
10700

8060

9167
3523
762
546
652
540

19130
14700
17800
9710
12520
2050
2050
1480
1480
1120
1600
770
1485

Kendinden
Yoğuşmalı
Kazanların
Fiyat farkını
geri ödeme
süreleri

8. ISITMA SİSTEMLERİNDE DİKKATE ALINABİLECEK İLAVE MALİYETLER
Kalorifer kazanlarındaki gelişim Tablo 11’de özetlenmeye çalışılmıştır. Kalorifer kazanları ağırlıklı
olarak, ısıtma sistemleri özellikleri ve ana ekonomik parametre olarak petrol fiyatları bu tabloya
işlenmiştir.
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8.1. Kazan boyutları
Günümüz kazanlarının boyutları etkin ısı geçiş yüzeyleri nedeniyle küçüktür ve kazanlar az yer
kaplarlar. Aynı nedenle bu kazanların su hacmi az ve kütlesi daha az ağırdır. Bugünün kazanlarının
düne göre küçük ve hafif olma özellikleri hem mimari açıdan (daha az yere ihtiyaç vardır) ve hem de
işletme açısından önemli avantajlar getirmektedir. Yer kazancı aynı zamanda kıymetli inşaat
alanlarından kazanç anlamına gelir ve bu aynı zamanda maliyet kazancı olarak değerlendirilebilir.
8.2. Şönt pompa, 3 yollu vana ve aksesuarları
Günümüz kazanları olan kendinden yoğuşmalı kazanlarda dönüş suyu sıcaklığı ayarı için kullanılan
şönt pompaya gereksinim yoktur. Aynı şekilde kendinden yoğuşmalı kazanlarda tek ısıtma zonu
olması halinde 3 yollu kontrol vanası ve aksesuarlarına gereksinim yoktur. Aksesuar olarak pislik
ayırıcı, vana, çek valf ve elektrik tesisatından söz edilmektedir. Pompanın olmayışı, yatırım maliyeti
yanında elektrik tüketiminde de tasarrufa neden olmaktadır.
8.3. Susturucu
Konvansiyonel üflemeli brülörlü kazanlarda ses konforu açısından brülör ve baca susturucusuna
gereksinim olabilir. Atmosferik kazanlarda ve duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda bu önlemlere gerek
yoktur.
Tablo 11. Kalorifer kazanlarındaki gelişim.
Konu
Dün
Petrol fiyatı
9 $/varil
Yakıt
üst /alt ısıl değer yüzdesi
Temizlik bakım kolaylığı
Kazan cinsi
Kazan boyutları
Kazan su hacmi
Kazan kütlesi
Kazan performansı
a) Durma kayıpları
b) Kesintili çalışmada
Kazan konstrüksiyonu
Kalorifer suyu sıcaklığı
Norm kullanma verimi
Amortisman süresi

Sıvı, katı
%106
Zor (kurum var)
Düşük sıcaklık kazanı
Büyük
Fazla
Ağır

Bugün
18-$/varil (2000 yılında
36-$/varil’e kadar arttı.)
Gaz
%111
Kolay (temiz yakıt)
Yoğuşmalı kazan
Küçük
Az
Ağırlık az

Fazla
Ataleti fazla
Türbülatör var. Temizlik zor, Borulara
kaynıyor
ve
çıkmıyor.
Sorun
yarattığından çıkartılıp atılıyor, bu
durumda da verim çok düşüyor.
90/70 °C
%95
5-10 yıl

Az
Avantajlı
Türbülatör yok. Temizlik kolay,
Sorunsuz çalışıyor, Sürekli
yüksek verim, Düşük yakıt
tüketimi
75/60°C ; 65/50°C ; 40/30°C
%106-109
2 yıl – 2 ay

8.4. İşletme avantajları
Modern kazanlarda küçük dış yüzeyler ve düşük dış cidar sıcaklıkları nedeniyle durma kayıpları
düşüktür. Küçük kazan su hacimleri, düşük kazan kütleleri ve küçük ataletleri kesintili çalışmada
avantaj sağlarlar. Bu kazanlarda belirli kapasitelerin üzerinde genellikle oransal brülörler kullanılır. Bu
tip brülörler kayıpları azaltır ve kazan veriminin düşük su sıcaklıklarında daha da yükselmesine imkan
verirler. Günümüz kazanlarında gelişmiş kontrol imkanları kullanılır. Isıtma sistemi bina otomasyonuna
bağlanabilir veya gelişmiş tekniklerle ve zon kontrolü imkanları ile, her mahalde istenilen iç sıcaklık
değerinin devamını sağlarlar. Bu durum gereksiz enerji tüketimini en aza indirir.

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

52

8.5. Türbülatör Kullanımı
a. Türbülatörler yoğuşmaya izin verilmeyen türbülatörlü kazanlarda yoğuşmayı önlemek ve
kazan maliyetini azaltmak için kullanılmaktadır.
b. Yeni seri kendinden yoğuşmalı kazanlarda ise, tam tersine; olabildiği kadar yoğuşma
olması istenmektedir. Böylece norm kullanma verimleri %109’a kadar artırılıp, yakıt harcaması
en aza indirilmektedir. Kazan konstrüksiyonu ve malzemesi ise yoğuşma olduğunda korozyon
olmayacak şekilde seçilerek, çok uzun ömürlü kazanlar imal edilmektedir. Bu kazanlarda
türbülatör kullanılmadığı için ömür boyu çok yüksek performans sağlanmaktadır.
c. Yoğuşmaya izin verilmeyen türbülatörsüz kazanlarda, duman borularının çapları biraz
daha küçük seçilmekte ve biraz daha fazla adette duman borusu kullanılmaktadır. Böylece
yoğuşma olmadan yüksek verime ulaşılmakla birlikte, işletmede duman borularında akış
sürekliliği sağlanmaktadır. Boruların tıkanma ve kirlenme riski çok azaldığı için, işletmede çok
daha az temizlik işlemi gerekmekte ve işletme verimi daha yüksek kalabilmektedir.
d. Yoğuşmaya izin verilmeyen türbülatörlü kazanlarda sıvı yakıt kullanımı halinde (özellikle
fuel-oil’de); imalatçı firma teknisyenleri çoğu zaman sistemi devreye alırken türbülatörleri
baştan çıkartıp, kazanı 80 ºC’de çalışacak şekilde devreye almaktadır. Ya da işletmede sık sık
tıkanan, brülör arızasına neden olan, çıkartılması zor olan ve temizlik gereksinimi sıklaşan
türbülatörleri sonradan tamamen çıkartıp atarak kazanı çalıştırmaktadırlar. Bu durumda baca
gazı sıcaklıkları aşırı yükselmekte, verim çok düştüğü için yakıt sarfiyatı çok artmaktadır.
Özellikle türbülatör sayısının 100 mertebesine, uzunluklarının 3 ile 4 m mertebesine ulaştığı büyük
kazanlarda, spiral şeklindeki uzun türbülatörlerin temizliğinin işletmeci için çok büyük külfet olduğu
herkesçe bilinmektedir. Gaz yakıt kullanıldığında dış hava sıcaklığının değişimlerine göre her saat
brülör hava ayarı yapılamadığı için, az da olsa kirlenme riski bulunmaktadır. Ayrıca gaz yakıt
kullanıldığında türbülatörler bir süre sonra duman borularına kaynadığı için çıkartılması zorlaşmakta,
hatta kopan türbülatörleri boru içerisinden çıkarmak için özel servis işlemi gerekmektedir. Çok zor olan
bu işler gerçekleştirilemeyince, türbülatörler boruyu tıkamış durumda terk edilmektedir. Bu durumda
tıkalı boruların yükü diğer borulara taşıtılmakta ve kazanın işletme dengesi bozulmaktadır. Yanma
odasında (külhan) yüksek ısı transferi yapılamıyorsa ve yanma odasından sonraki 2. geçişte de gazlar
yeterince soğutulamıyorsa, duman borularına giren yanmış gazların sıcaklığı çok yüksek olmakta ve
türbülatörlerin boruya kaynama riski artmaktadır. Oysa yanma odasında yüksek ısı transferi yapılan
ÜÇ TAM GEÇİŞLİ kazanlarda duman borularına gelen gaz sıcaklığının daha düşük olması, işletmede
avantaj sağlamaktadır.
e. Sonuç olarak türbülatörlerin işletme şartlarını güçleştirmesi, kısa sürede tıkanarak verimde
sürekliliği engellemesi, ya da bu nedenle söküldüklerinde baca gazı sıcaklığının çok artması
nedeniyle bu tip kazanlarda ömür boyu yakıt maliyetinin planlanandan çok yüksek olduğu
bilinmektedir. Tüm imalatçı firmaların türbülatörsüz kazanlarla yüksek verime ulaşmaya
çalışmaları yararlı olacaktır.

9. KENDİNDEN YOĞUŞMALI KAZANLARLA KAZAN YOĞUŞMALI
EKONOMİZÖR ALTERNATİFLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
Yoğuşmalı kazanları, 1. Kendinden yoğuşmalı 2. Yoğuşmasız kazan + yoğuşmalı ekonomizör
çözümleri olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ancak her iki çözüm arasında verim ve fiyat olarak önemli
farklar bulunmaktadır. Doğal olarak kendinden yoğuşmalı kazanların diğer çözüme göre önemli
avantajları bulunmaktadır.
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Bu avantajları,
abcdef-

Verimin daha yüksek olması,
Yer kaybının daha az olması, (Şekil 2)
Türbülatör bulunmaması, (Şekil 3)
Nakliyenin daha ucuz ve kolay olması,
Yatay ve düşey taşınımın daha kolay olması,
Beton kaidelerin daha ucuz olması olarak sıralamak mümkündür.

Şekil 2’de kendinden yoğuşmalı kazanların sistem şeması verilmiştir. Kazandan en yüksek verimin
alınması için en düşük sıcaklıklardaki geri dönüşler yoğuşma ünitesinden geçirilmelidir.
Şekil 3’de ise kendinden yoğuşmalı kazanlar ile kazan + harici yoğuşma eşanjörlü eski sistemlerin
yerleşim planları ve kapladıkları alanlar karşılaştırılmalıdır.

Şekil 2. Kendinden yoğuşmalı kazanların sistem şeması. En soğuk dönüş suyu karıştırılmadan
eşanjöre döndürülmeye çalışılmalıdır.
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Şekil 3a. Kendinden yoğuşmalı kazanlarla, ekonomizörlü klasik tip kazanların kapladıkları alanlarının
karşılaştırılması
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Şekil 3b. Kendinden yoğuşmalı kazanlarla, klasik tip kazanların kapladıkları alanların karşılaştırılması
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10. SİSTEMDE İKİ KAZAN VARSA
Yoğuşmalı kazan sistemlerinde birden fazla (iki) kazan olması halinde iki alternatiften söz edilebilir:
a- İkisi de kendinden yoğuşmalı tip
b- Bir adedi Kendinden Yoğuşmalı Kazan, Bir adedi Düşük Sıcaklık Kazanı
Şekil 4’de büyük sistemlerde kullanılan iki kazanlı çözüm şeması verilmiştir. Burada kazanlardan
sadece biri yoğuşmalı kazandır. Bu kazan kısmi yüklerde tek başına çalışırken, tam yükte ikinci kazan
ile birlikte çalışmaktadır. Bu ikinci çözümde, ikinci kazanın daha ucuz yoğuşmasız kazan olması
yatırım maliyetlerini düşürmektedir. Buna karşılık yıllık yakıt tüketiminde ortaya çıkacak kayıp fazla
olmayacaktır. Yoğuşmalı kazan bu ikili sistemde aynı kapasitede olmasına rağmen, yıllık ısıtma
yükünün yaklaşık %85’ini karşılamaktadır. Yoğuşmasız kazan ise ancak %15 yük karşılamaktadır. Bu
durumda yoğuşmalı ve yoğuşmasız kazanlar arasındaki yukarıda hesaplanan ve verilen farkın
amortismanı süresi bu çözümde azalacaktır. Eşit büyüklükte biri yoğuşmalı diğeri yoğuşmasız iki
kazanlı sistem için,
Yaklaşık farkın amortismanı süresi= Tek kendinden yoğuşmalı kazan amortisman süresi x 0,5/0,85
olarak bulunabilir.

Şekil 4. İki kazanlı sistem şeması. İki kazanlı sistemlerde biri kendinden yoğuşmalı, diğeri yoğuşmasız
yüksek kapasiteli kazan olabilir.
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SONUÇ
1- Bugün enerji maliyetleri sistemlerin en önemli özelliği haline gelmiştir. Ekonomiklik hesaplarında
yalnız ilk yatırım maliyetlerinin dikkate alınması yanlış yatırıma neden olmaktadır. Geçmişte ilk
yatırımı pahalı olduğu için tercih edilmeyen yüksek verimli sistemler, bugün tercihen
kullanılmaktadır.
2- Bugün yakıt fiyatları ve ilk yatırım maliyetlerine bakıldığında;
binaların 1 mevsim yakıt harcaması= (Kazan bedeli) x (2...10 katı) şeklinde çarpıcı bir tablo ortaya
çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla örneğin yakıt tüketimini %1 azaltmak, kazan bedelinin %2 ile %10’u
mertebesinde bir tasarruf sağlamak anlamına gelmektedir.
3- Yalıtımsız bina ile 1981 yönetmeliğine uygun bina arasında %33 yakıt tasarrufu, 1981 ve 1998
yönetmeliklerine uygun binalar arasında %37,5 yakıt tasarrufu ve yalıtımsız bina ile 1998
yönetmeliğine uygun bina arasında %58 yakıt tasarrufu söz konusudur.
4- Isı yalıtımının yukarıda hesaba katılmayan ikinci bir tasarruf imkanı daha bulunmaktadır. Bu imkan
ise iç sıcaklıkların konfor şartlarını bozmadan düşürülebilmesinden kaynaklanmaktadır.
5- İç sıcaklığın 1 °C artırılması, yıllık yakıt tüketiminde şehirlere göre %7 ile %10 arasında bir artışa
neden olmaktadır.
6- Ağırlığı, su hacmi ve dış yüzey miktarı daha fazla olan kazanlar; durma ve kesintili çalışma
kayıpları nedeniyle %1,5 daha fazla yakıt tüketimine neden olmaktadır.
7- Eski tip, ısı yalıtımsız bir binanın yıllık enerji tüketiminin 100 birimden 16 birime düşürülmesi
mümkündür.
8- Eski tip binalarda 1998 yönetmeliğine uygun ısı yalıtımı yapılması,
Isı yalıtımı dolayısıyla oda sıcaklığını 1°C azaltarak aynı ısıl konforu alabilme imkanı,
Kendinden yoğuşmalı kazan kullanılması,
Oda sıcaklığı ayar hassasiyeti (1 °C),
Oda sıcaklığı ayar noktası (2 °C),
Zon kontrolü (Termostatik vana kullanımı),
Çalışmaya başlama ve durma zamanlarının gelişmiş panelle yapılması,
Gece işletmesi (veya kesintili işletme),
Kullanma sıcak suyunun ekonomik ısıtılması ve kullanımı,
Türbülatörsüz kazan kullanımı,
Kazan kapasitesinin uygun tayin edilmesi
9- Gaz yakıt (doğal gaz, LPG) kullanılıyorsa, sonucunda eski tip yalıtımsız binaların yakıt tüketimi
%86 ya varan oranlarda azaltılabilir. Kendinden yoğuşmalı tip kazanlar çok avantajlı olmaktadır.
10- Kendinden yoğuşmalı tip kazanlar daha az yer kaybı, daha yüksek verim, daha düşük durma ve
ışınım kayıpları, avantajları nedeniyle; kazan + ekonomizörden oluşan eski tip kazanlara üstünlük
sağlamaktadır.
11- Çelik kazan konstrüksiyonunda duman borularında dün geniş ölçüde kullanılan türbülatörler,
bugün terkedilmektedir. Türbülatörler imalatçıya kolaylık sağlar. Ancak kullanıcıya sorun
yaratmakta ve çıkartıldıklarında aşırı yakıt tüketimine neden olmaktadır. Türbülatörsüz kazanlarda
ise, performans sürekliliği sağlanabilir.
12- 1500 kW’dan büyük kapasiteli tüm kazanlarda mutlaka oransal tip brülörler kullanılmalıdır.
13- Sıcak su kazanları kendinden yoğuşmalı tip seçildiğinde; fiyat farkını kısa sürelerde geri ödeyip,
işletmede büyük karlılık sağlayacaktır.
14- Yakıttan elde edilen bu karlılık yatırım maliyetlerindeki farkla karşılaştırıldığında, geri ödemenin
genellikle birkaç ay veya bir ısıtma mevsimi mertebesinde olduğu görülmektedir. Yani kendinden
yoğuşmalı tip doğru bir kazan seçilmesi en geç bir mevsim içinde kendini amorti edecektir.
15- Genellikle büyük tesislerde toplam ısıtma ihtiyacı ikiye bölünerek, yarı kapasitede (veya 2/3
kapasitede) iki adet kazan seçilir. Bu durumda kazanlardan birinin kendinden yoğuşmalı tip
seçilmesi geri ödeme süresini çok daha kısaltmaktadır.
16- Yakıt olarak LPG kullanıldığında ise ; LPG’nin maliyeti doğal gaza göre (bugün için) ~%80 daha
pahalı olduğundan , amortisman süreleri daha da kısa olmaktadır.
17- Sonuç olarak; kalorifer kazanlarının çok uzun ömürlü olmaları ve ‘’ömür boyu çok yüksek
performans’’ ile çalışmaları işletmede büyük avantaj sağlayacaktır.
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İGABİS (İGDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ) PROJESİ
İGDAŞ Etüd Proje ve Harita Müdürlüğü
M. Ömer AYLA

ÖZET
Altyapı hizmetlerini içeren haritaların üretimi, kullanılabilirliği, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında
değerlendirilmesi, kurumlar arası veri / bilgi alışverişlerinin yapılabilirliği bir ülkenin gelişmişliği için
alınan ölçütlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu alanda ulusal/uluslararası literatür takip
edildiğinde ülkemizin bu konuda oldukça geride kaldığı gözlenmekte ve bilinmektedir. İstanbulun
doğalgaz hizmetini veren İGDAŞ doğalgaz tesislerinin daha verimli, güvenli, kontrollü olarak
kullanabilmek ve her türlü altyapı bilgisine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmak için bir CBS projesi olan
İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi’ni (İGABİS) kullanmaktadır. Türkiye’nin ilk altyapı bilgi sistemi olan
İGABİS; istenilen ölçek ve standartlarda harita üretimi, doğalgaz şebeke ve bağlantılarının bilgisayar
ortamında üretilmesi, modellenmesi, analiz edilmesi, görüntülenmesi, sorgulanması, müsteri
hizmetleri ve tesis yönetimini içeren bir bilgi sistemidir. İGABİS’le tüm doğalgaz hatları ve ekipmanları
sorgulanabilir bir yapıda intranet ortamında tüm şirket kullanıcılarına sunulmuştur.
Altyapı haritalarının üretimi ve CBS ortamında değerlendirilmesi konusunda ülkemizde öncüllük eden
İGABİS’le, Malzeme Yönetim Sistemi, Network ve Risk Analiz Sistemi, Mobil Ofis Sistemi, SCADA,
AS400 Müşteri Bilgi Sistemi ve diğer kurumlardaki projelerle uyumlu şekilde calışması
amaçlanmaktadır.

GİRİŞ
16 yıl önce kurulan ve 11 yıldır aktif olarak İstanbul halkına temiz, ekonomik ve güvenli doğalgaz
arzını sunan İGDAŞ, şehir gazı dağıtımında dünya standartlarını yakalamıştır. Bugün itibari ile
İstanbul'daki tüm sokakların % 65'inde doğalgaz şebekesi tesis edilmiştir. İstanbul halkı 29 ilçede
değişen oranlarda doğalgaz kullanmaktadır. Ekim 2002 itibariyle, 750 km çelik hat, 4500 km polietilen
hat, 420 bölge regülatörü ve 221 bin servis kutusu ile 1 milyon 926 bin abonesiyle toplam 6,5 milyon
kentliye doğalgaz konforunu yaşatmaktadır.
Dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olan İstanbul'da doğalgaz tesisleriyle ilgili bilginin hızlı, verimli
ve güvenli olarak kullanılması, yönetilmesi, takibi ve üzerinde stratejik kararlar verilebilmesi için
İGABİS Projesi çalışmalarına 1995 yılında başlanmıştır.
Bilgi Teknolojisi'nin (BT) bir parçası olan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS); konumsal ve coğrafi koordinatları
referans alan; grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve
kullanıcıya tablolarla ve haritalarla sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi
sistemidir.
İGABİS ise İGDAŞ için tasarlanmış; doğalgaz altyapı ve mekansal üstyapı bilgilerini sözel bilgilerle
sayısal ortamda ilişkilendiren, saklayan, analiz yapan, sorgulayan ve sunan bir AM/FM/GIS (Otomatik
Harita Üretimi / Tesis Yönetimi / Coğrafi Bilgi Sistemi) projesidir.
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Riskli ve hassas bir iş olan doğalgaz dağıtımını üstlenen İGDAŞ;
•
•
•
•
•

Yer altında kalan altyapı bilgilerine istediği an ulaşabilmek için sayısal haritalarını ülke koordinat
sisteminde saklamaktadır.
Tüm İstanbul'u ve doğalgaz altyapısını görebilmekte ve onun üzerinde stratejik kararlar
verebilmektedir.
Büyüyen İstanbul metropolünde, hatlarının konumlarını diğer altyapı kuruluşlarının hatlarına göre
de bilmektedir.
Müşteri bilgilendirme ve takibi hizmetleri de süratli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Altyapı yatırımlarını haftalık olarak güncel tutmaktadır.

PROJENİN GELİŞİM AŞAMALARI
Projenin ilk aşamasında her tülü ortamdaki haritaların bilgisayar ortamına aktarılması için personel
AUTOCAD ve MicroStation konusunda eğitilmiş, 1989-1993 yılları arasında SAE-ALARKO tarafından
üretilmiş manyetik bantlarda saklanan sayısal haritaların tamamı 1995-1996 tarihleri arasında projeye
altlık teşkil etmek üzere Microstation ortamında UTM koordinat sistemine dönüştürülmüştür. Kurulacak
olan sistemde kullanılacak haritalarda sembol birliği, UTM koordinat sistemi, ölçek standardı için
Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliği referans alınarak İGDAŞ Özel Harita Teknik Şartnamesi
hazırlanmıştır. 1995 yılı yatırım programı içerisindeki doğalgaz hatlarının haritaları ilgili inşaat ve harita
müteahhitlerinin yükümlülüğüne verilmiştir. 1996'dan itibaren de Harita Şeflikleri ve müteahhitler
tarafından üretilen haritalar bu şartnameye ve CBS standartlarına uygun olarak, 1:1000 ölçekli
fotogrametrik haritalarla da kontrol edilerek sisteme aktarılmaktadır.
Projenin gelişim aşamasında işlerin bitirilmesi hedeflenmekle beraber üretilen ara ürünlerle sistemin
kullanılabilirliği ve gerekliliği ortaya konmuş, personel ve yöneticilerin projeye katkıları daha da
arttırılarak sistem yeni hedeflere daha kolay yönelmiştir.
Sayısal ve kağıt ortamda mevcut bulunan doğalgaz altyapı bilgilerinin yanısıra, doğalgaz hatları ile
kesişen diğer altyapı tesisleri de dünya standartlarına uygun olarak 1:200 ölçeğindeki "as_built
planları" şeklinde üretilmektedir. Fotogrametrik haritalardaki çatı payları ve detay eksikliği nedeniyle
as_built planları, hatların konum hassasiyetinin önemi sebebiyle tamamen yersel alımlarla
yapılmaktadır. 1997 yılından itibaren haritalar üretilirken GPS teknolojisi de kullanılarak İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBŞB)'nin tesis etmiş olduğu İstanbul GPS Nirengi Ağına (İGNA) da 2000
yılından itibaren bağlanarak yeni noktalar atılmıştır.
İGABİS Projesi tasarlanırken yurtdışındaki örnek çalışmalar incelenmiş, sonuçta ülkemiz şartlarına
uygun Türkçe arayüzlü, kullanılabilirlik, ekonomik, esneklik ve açık bir sistem için Microstation
programı üzerinde arayüz oluşturulmuş ve SQLServer 2000 veritabanı üzerinde İGDAŞ'a özel bir
sistem geliştirilmiştir. İGABİS Türkiye'deki ilk Altyapı Bilgi Sistemi olarak diğer kurumlara da öncülük
yapmıştır.
Kentin tümünde abonelere ilişkin bina bilgileri sisteme aktarılmış, doğalgaz servis kutuları
numaralandırılmış, röperlenmiş ve sayısal ortamda çizilmiş, saha etüt çalışmaları ile de sürekli güncel
tutulmaktadır. Harita üretimi için yeni arayüz, eksik sembol, tasarımlar ve gerekli eksiklikler sürekli
sürekli olarak geliştirilmektedir.
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İGABİS’de Üretilen Haritalar
As_built
Bir sokağın tamamının veya bir bölümünün (yaklaşık 150*25m) hattımızın geçtiği tranşenin içindeki
tüm altyapı detayları ile üstyapıya ait detayların 1/200 Ölçeğindeki gösterimidir. sadece İgdaş' da var
olan bir haritadır. Dünyada ise altyapı haritaları 1:200 ile 1:500 ölçeklerinde üretilmektedir. As_built
haritalarımızda ;
•
•
•
•
•
•
•

Doğalgaz hattının sokak veya caddedeki konumu.
Sokakta bulunan hattın, çekim tarihi, çapı, derinliği ve yatay uzunluğu (Etikette ve kapakta).
Sokağın dal şebeke (iskelet) haritasındaki yeri.
Sokağın adı, bulunduğu ilçe, bulunduğu mahalle,hattın proje pumarası, arşiv numarası ve çizimi
yapan müteahhid adı
Kapağın ikinci sayfasında, pafta anahtarı ve lejantı,
Doğalgaz hattını kesen alt yapıların cinsi, konumu, derinliği
Doğalgaz bağlantı elemanları ve röperlerimiz bulunmaktadır.

Çelik Genel Durum Haritası
Her bir Bölgedeki çelik şebekenin bağlantı elemanlarının (regülatör, müşteri istasyonları, vana
odaları, özel geçiş noktaları, izolasyon contaları, katodik test noktaları) ve çelik hatların çaplarına göre
ayrı ayrı renklendirildiği çelik hatlar haritasıdır.
Mimik Panel
Bölgedeki çelik hat bağlantılarının ve şebeke elemanlarının gösterildiği 1:1.500 ölçeğinde çizilen
grafik şemadır. Daha çok Teknik İşler ve Onarım, Teknik Emniyet ve İşletme Şefliklerinin kullandığı bir
çelik hat şemamızdır.
Genel Durum Haritaları
1/4.000 ile 1/8.000 arasında değişen ölçeklerde üç bölge müdürlüğü için ayrı ayrı hazırlanmış olan
tüm PE ve çelik hatlar, vanalar, regülatörler, sceedler, özel geçişler gibi ana ekipmanlar ile halihazır
harita bilgilerini içeren haritalardır. Bu haritalar üzerinde İşletme ve Bakım Onarım şefliklerinin
kullanımına yönelik olarak her bir regülatörün ayrı ayrı renklendirilmiş halini görebileceği gibi vanalar
arasındaki hatlarıda farklı renklerde görebilmektedir. Ayrıca hatlarımız çaplarına göre de
reklendirildiğinden işletmemiz açısından kolaylıklar sağlamaktadır. Bu haritalarımızın tamamı standart
olduğundan istenilen hertürlü bilgiye kolaylıkla ulaşılabilmekte ve gerekli değişiklikler
ve
güncelleştirmeler kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu haritalardan ilçe, şeflik, regülatör bazında haritalar
ve A’dan Z’ye doğalgaz kitapçıği da üretilmiştir. Genel durum haritalarında yapılan bir değişiklik veya
güncelleştirme işlemi otomatik olarak diğer haritalarda da güncelleşmektedir.
Regülatör İskelet Haritaları
Genellikle 1/5000 ölçekli olarak herbir regülatör için üretilmiş istenirse
renklendirilebilen, cd/sk isimleri ve komşu regülatörlerinde görülebildiği haritalardır.

vanalarına

göre

İGABİS'İN FONKSİYONLARI
a. Görüntüleme İşlemleri: İGDAŞ hatlarının geçtiği tüm sokakların haritası sisteme yüklenmiştir.
İstenilen sokağın ya da bölge regülatörünün haritası anında açılabilir, iskelet haritaları elde edilebilir,
hangi sokağın hangi regülatörden beslendiği görülebilir.
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B13 Bölge Regülatörü İskelet Haritası
b. Sorgulama İşlemleri: Bir adrese 3 değişik yoldan ulaşmak mümkündür: bina adresi, bina tesisat
numarası ve servis kutusu numarası. Sistem kullanılırken iki türlü sorgulama yapılabilir: Birincisi, grafik
olmayan bilgiler üzerinde sorgulama yapılabilir ve grafik ortamda veya istenirse sözel tablolarda
görüntülenebilir. Örneğin, "Ayazma Yolu Sk, Sadabad Yurdu'nun sözel bilgilerini getir ve daha sonra
ekranda o binanın haritasını aç ve o binayı işaretleyerek göster." gibi.

Adres ve Bina Bilgileri Sorgulama Menüsü
İkincisi, grafik bilgiler üzerinde sorgulama yapıp sözel bilgiye ulaşılabilir. Örneğin, "Görüntüdeki servis
kutusunun özellikleri nelerdir? Hangi binalar bu servis kutusundan gaz alıyor? Kapasitesi ne
kadardır?" gibi. Sistemde binaların tesisat numarası, adresi, daire, dükkan, abone sayıları, abonelik ve
gaz kullanım durumu, ısınma şekli, beslendiği servis kutusu gibi bilgilere ulaşılırken, servis kutusuyla
ilgili de beslendiği regülatör, kutu tipi, kutu numarası, çapı, hat mesafesi, montaj tarihi ve firması gibi
sözel bilgilere ulaşmak mümkündür.
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c. Plot/Print İşlemleri: Harita üzerinde seçilen bir bölge, printer veya plotter'a istenilen ölçekte
çizdirilebilir. Değişik tabakalar ve topolojik sorgulamalar yapılarak çeşitli tematik haritalar
üretilmektedir. Örneğin, İstanbul Doğalgaz Çelik Hatlarının Deprem Risk Analizi, Doğalgaz Kullanım
Yoğunluk Haritası, İlçe-Mahalle Haritaları, Mimik Panel vb.

Doğalgaz Servis Kutusu Sorgulama Menüsü
d. İstatistikler: Harita üzerinde seçilen bölgede veya regülatörde bulunan nesneler hakkında istatistiki
bilgiler alınabilir. Örneğin, tiplerine göre servis kutusu sayısı, boru uzunlukları, fittings sayısı gibi
istatistikler alınabilmektedir.
e. Güncelleştirme ve Harita Üretimi: Doğalgaz altyapı (deplase, yeni hat ve kutu montajı) ve üstyapı
tesislerine ilişkin her türlü değişiklikler Harita Şeflikleri ve harita müteahhitleri tarafından arazide
şartnameye uygun olarak standart formlarla alınmakta, İGABİS standartlarında sisteme atılmakta,
hazırlanan veri giriş pencereleriyle sözel bilgiler grafik bilgilerle kontrollü bir şekilde
ilişkilendirilmektedir.
f. Internet/Intranet Uygulamaları: Türkiye'de ilk olarak 1999 yılından itibaren Model Server Discovery
üzerinden tüm İstanbul’un Avrupa yakasına ait 2000 yılından itibarende tüm İstabulun grafik ve sözel
verilerimiz www.igabis.com adresinden kurumiçi ve internet kullanıcılarına sunulmuştur. Haziran 2002
den itibaren İstanbul’a ait doğalgaz altyapı grafik ve sözel verilerimiz Model Server Discovery’nin bir
üst versiyonu olan Viecon Publisher üzerinden http://gisweb adresinden intranet ortamında kurum
içinde kullanıcılara sunulmaya başlanmıştır. Mevcut sistemde ise üretilen haritalar ve sunulan bilgiler
şirketiçi network üzerinden paylaşılabilmektedir. Kurum içerisinde intranet üzerinden sunulan Genel
Durum Haritaları, Çelik Genel Haritaları ve Mimik Panel Planları üzerinde çeşitli sorgulamalar
yapılabilmektedir. Örneğin; Tesisat numarası ile veya cadde ve sokak ismi ile sorgulandığında grafik
ortamda cadde ve sokağa ulaşılabilmektedir. Ayrıca regülatör, sceed , vana, vana odası, özel geçiş
numaraları ile ilgili enstrümana yine aynı şekilde grafik olarak ulaşılabilmektedir.
g. Etüd-Proje Çalışmaları: Yeni hat döşenmesi planlanan bölgeler hakkında sistem yardımıyla bilgi
alınabilir. Potansiyel doğalgaz kullanıcıları, nüfus yoğunluğu, gaz kullanan veya kullanmayan bina,
daire, işyeri sayısı, diğer enerji tüketim tipleri ve miktarları gibi bilgiler sistem yardımıyla öğrenilebilir.
Diğer altyapı kuruluşlarına ait bilgilere de bağlı olarak, yatırımın güvenli ve ekonomik bir şekilde
planlanabilmesi gibi konularda da yardımcı olmaktadır.
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h. Diğer Kurumlarla Veri Alışverişi: Diğer altyapı kuruluşlarının (İBŞB, İSKİ, AKTAŞ, BEDAŞ; TÜRK
TELEKOM, ilçe belediyeleri) talepleri, verilen Avan Projeleri üzerine altyapı bilgilerimiz işlenerek
sayılsal / kağıt ortamında karşılanmaktadır.

Üretilen Çeşitli Tematik Haritalalar

B13 Bölge Regülatörü İstatistiki Bilgileri

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

261

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

262

İGABİS'in Misyonu
•
•
•
•
•

Coğrafi bilginin kullanımını yaygınlaştırmak,
Cografi bilginin paylaşımını, entegrasyonunu, ulaşılabilirliğini, elde edilebilirliğini arttırmak,
Sayısal coğrafi bilgileri yazılım ve donanımlarla kullanımını ekonomik, etkin, ve kalitesini arttırıcı
çalışmalar yapmak,
Sayısal cografi bilgilerin standardını dünya standartlarına getirmek (ISO TC 211),
Kullanıcıların zaman içerisinde değişen ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, teknolojik gelişmelere
de paralel olarak projemizin kullanımını ve etkinliğini arttırmak,

İGABİS’le Gelecekte
a. Malzeme Yönetim Sistemi: Toplam malzeme tesbiti ve analizleri, hangi tarihte, ne kadar, ne tür
malzemenin, nereye, hangi firma tarafından monte edildiği, ve bu malzemelerle ilgili stok kayıtları. Bu
bilgiler istendiği zaman hem sözel bilgi halinde hem de görsel olarak bilgisayar ortamında
görülebilecek ve çıktıları alınabilecektir.
b. İstatistiki Analizler: Bir regülatördeki çeşitli malzeme analizleri, ilçe, mahalle ve sokak bazında
abone tesbitleri ve abonelere ilişkin çeşitli analizler. Bir regülatörün; abone ve mevcut kapasitesini,
tiplerine göre kutu sayısını, ilçe ve mahalle bazında abone sayılarını, hat olan bir sokaktaki abone
olmayan daire sayısını sorgulayıp çıktıları alınabilecektir.
c. Network Analizleri: Hatlara ilişkin analizler, vanalar kapatıldığı zaman hangi sokaklar gazsız
kalacak, bir regülatör devre dışı kalırsa hangi vana ve regülatörlerden beslenmeli, potansiyel abone
bölgelerinde optimum regülatör yeri seçimi gibi analizler yapılabilecektir.
d. AS/400 ile Entegrasyon: Şirket içi AS/400 Müşteri Bilgi Sistemi ile eş zamanlı ve etkileşimli veri
alışverişi ve entegrasyonun sağlanarak tek ve standart adres yapısına geçilecektir.
e. Deprem Analizi: Riskli bölgeler, hatlar, regülatörler, vana odaları, skidler, özel geçişlere ilişkin olası
bir deprem veya terör olaylarını içeren çeşitli analizler, hatların ve regülatörlerin kaçıncı riskli bölgede
olduğu, olası risklerde zarar görebilecek regülatörlerin sorgulanması yapılabilecektir.
f. Pazarlama: ilçe, mahalle ve sokak bazında abone tesbitleri, potansiyel abone tesbitleri, mevcut ve
potansiyel müşteri istasyonlarına ilişkin istatistikler yapılabilecektir.
g. SCADA ile Entegrasyon: Supervisor Control Data Acquisition (SCADA) ile entegrasyon sağlanıp
şebeke durumu ve gaz akışıyla ilgili on-line bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi.
h. Mobil Ofis ve Araç Takip Projesi: Kurumumuzda devam eden Mobil Ofis ve Araç Takip
Projeleri'yle entegre olunarak gerekli altyapı ve üstyapı bilgilerinin karşılıklı alışverişi sağlanacaktır.
i. Management Information System (MIS): İGABİS Projesi'nin altlık olarak kullanılacağı projede
kurumla ilgili bütün bilgilere yöneticiler tarafından kolaylıkla ve görsel biçimde erişilebilecektir.
j. İBŞB Kent Bilgi Sistemi Projesi: Yapılan fizibilite çalışmasında bu projenin en önemli
bileşenlerinden birini oluşturan İGDAŞ, İGABİS geliştirme projesinde de bu entegrasyonu dikkate
alarak çalışmakta, şimdiden pek çok konuda hazır bulunmaktadır.
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İGABİS BİLGİ PAYLAŞIMI

Bölge İşletme
Şeflikleri

Yapım Kontrol
ve İnşaat Müd.

SCADA

UGETAM

Harita
Şeflikleri

Basin Yayın ve
Hakla İliş. Müd

İGABİS

Teknik Emn. ve
Sivil Sav. Müd.

Etüd Proje ve
Harita Müd.

Pazarlama ve
Müşteriler Müd.

Teknik İşler ve
Onarım Müd.

Bölge Acil Kazı
Şeflikleri

İgabis bilgi paylaşım diyagramı

SONUÇ
Coğrafi verilerle muhatap olan kurum/kuruluşların, ilgilendikleri alanlarda daha hızlı ve daha doğru
bilgi edinmeleri, analiz yapabilmeleri, ulaşmak istedikleri hedeflere daha hızlı ulaşabilmeleri ve akılcı
karar verebilmeleri, ancak CBS ile mümkündür. Kısacası CBS, yönetim organlarının doğru ve akılcı
karar vermelerine yardımcı olacak bir sistemdir. CBS de sayısal haritalar temel unsur olduğundan
farklı kategorilerdeki haritalar temel altlık olarak kullanılmaktadır. Bu haritaların aynı standartlarda
üretilmesi ve sembol birliğinin ve okunabilirliğinin sağlanması gerekir. Zaman geçirmeden ülke
standart harita sembollerinin kullanımına geçilmelidir. Bunun sonucunda aynı temel haritayı kullanan
kurumların birbirleriyle kolay ve ucuz veri/bilgi alışverişi yapabilmeleri mümkün olacaktır. Bunun
aksine veri uyuşmazlığından kaynaklanan problemleri çözmek için harcanan zaman ve maliyet, CBS
nin felsefesiyle uyuşmamaktadır.
Çok büyük yatırımların yapıldığı CBS uygulamalarının her aşamasında ekonomik desteğin
kesilmemesine özen gösterilmelidir. Ekonomik nedenlerin yaratacağı aksaklıklar uygulama projesini
ve organizasyonunu olumsuz şekilde etkileyebilecektir. Aynı şekilde, CBS projelerinde görev alacak
personelinde kendi konularında uzmanlaşmış (Jeodezi, fotogrametri ve kartografya) deneyimli
elemanlardan seçilmesi gerekir. Diğer taraftan, mevcut yazılım ve donanımlar da güncelliğini
yitirmeden en etkin bir biçimde kullanılmalıdır.
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ÇELİK VE PE ŞEBEKE TASARIMI
Ali YILMAZ
A. Hakan TOLA

GİRİŞ
1986 yılında kurulan ve 1992 yılından beri , çevre bilinci, ileri teknoloji, nitelikli personel, güvenli
altyapı kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürün ,
İstanbul’lulara çevre dostu, temiz, ekonomik ve güvenli yakıt olan doğalgaz sunan İGDAŞ, şehir gazı
dağıtımında dünya standartlarını yakalamıştır. Bugün itibari ile İstanbul'daki tüm sokakların % 65'inde
doğalgaz şebekesi tesis edilmiştir. İstanbul halkı 29 ilçede ve 4 beldede değişen oranlarda doğalgaz
kullanmaktadır. En son teknolojiyle donanımlı ekip ve ekipmanlara sahip 3 bölge müdürlüğü, 28
şebeke şefliği, 150 araç ile İstanbul doğalgaz şebekesi 24 saat kesintisiz olarak denetim altındadır.
Ekim 2002 itibariyle, 750 km çelik hat, 4500 km polietilen hat, 420 bölge regülatörü ve 221 bin servis
kutusu ile 1 milyon 926 bin abonesiyle toplam 6,5 milyon İstanbul halkına doğalgaz konforunu
yaşatmakta olan İGDAŞ, doğalgaz dağıtım sektöründe Türkiye'de 1. Avrupa'da 3. ve dünyada ise A
sınıfı şirketler konumundadır. 1993 kışında havadaki kükürtdioksit konsantrasyonunun oranı zaman
3
3
zaman 2330 mikrogram/m 'e kadar yükselirken bugün ortalama değer olarak 41 mikrogram/m
3'
seviyelerine kadar inmiştir, ki bu değer dünya standardı olan 150 mikrogram/m ün çok altındadır.

Şekil 1. Kaynaktan Tüketiciye Doğalgaz Dağıtımıi
Rusya’dan alınan gaz, Ukrayna, Bulgaristan ve Malkoçlar üzerinden gelerek Türkiye’ye ulaşır.
Esenyurt ve Pendik’te bulunan RMS-A istasyonlarımıza BOTAŞ’ ın iletişim hatları vasıtası ile 75 bar
basınçla iletilir. Buradan deniz geçişi ile Pendik’te bulunan RMS-A’larımıza kadar gaz BOTAŞ hattı ile
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ulaştırılır. Esenyurt ve Pendikte bulunan 2 adet, 800.000 m3/h kapasiteli, Pendik Dolayoba’da 2 adet
500.000 m3/h kapasiteli ve Pendik sahilde 1 adet 200.000 m3/h kapasiteli olmak üzere toplam 5 adet
1.500.000 m3/h kapasiteli RMS-A istasyonlarımız mevcuttur. İstanbul’un Avrupa yakası Esenyurt
RMS’ lerinden Anadolu yakasında Pendik Dolayoba ve Pendik Sahil yolu RMS’ lerin den
beslenmektedir. RMS’ lerde 20 bar’a düşürülen gaz ana ve ara çelik dağıtım hatları ile bölge
regülatörlerine iletilir. Bölge regülatöründe 4 bar’a düşürülerek PE hatlar vasıtası ile servis
regülatörlerine iletilen gaz basıncı burada 21- mb veya 300 mb’a düşürülerek nihai tüketicinin
kullanımına sunulmaktadır. Grafiksel gösterimi de Şekil-1 de görülmektedir.
Dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olan İstanbul’da doğalgaz şebekelerinin projelendirme işi 1994
yılına kadar SAE-ALARKO tarafından yapılmıştır. 1994 yılından itibaren İGDAŞ teknik elemanlarının
proje tasarımı konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlayarak projeleri kendi bünyesinde yapmaya
başlamıştır.
DAĞITIM ŞEBEKE SİSTEMİ VE ÇEŞİTLERİ:
1) Dağıtım Hatlarına Göre Şebeke Çeşileri
Ticari, konut ve sanayi kuruluşlarına doğalgazı ulaştırmak için çelik ve PE borulardan oluşan değişik
basınç seviyelerine sahip dağıtım hatlarının tümüne dağıtım şebekesi denir.
Dağıtım Şebekesi 3’ e ayrılır;
•
Ana taşıyıcı(çelik)hat,
•
Dağıtım (PE) hattı,
•
Servis (SH) hattı,
•

Ana Çelik Hattı: Şehir istasyonlarından gazın konut, ticari ve sanayi kullanıcılara ulaştırılması için
ana taşıyıcı ve dağıtıcı hat özelliğine sahip şebekemizde 30”, 28” , 24” , 20” , 16” çaplı hatlardan
oluşan çelik hatlardır.

•

Ara (Tali) Çelik Hattı: Ana çelik hatlardan gazın kullanım bölgelerine ulaşması için alınan
branşmanlar ile bölge regülatörü arasındaki gaz akışını sağlayan çelik hatlardır.12”, 8”, 6”, 4”

•

Dağıtım Hattı (PE): Bölge regülatörlerine çelik hatlar vasıtası ile gelen gazın, nihai tüketiciye
kadar ulaştırılmasında kullanılan ∅125, ∅110 ve ∅63’lük PE hatlardır.

•

Servis Hattı : Dağıtım hatlarındaki gazın, servis kutusu ve regülatörüne ulaştırılması için
kullanılan ∅32 veya ∅20’lik PE hatlardır.

2) Basınç Sınıfına Göre Şebeke Çeşitleri:
Dağıtım şebekeleri operasyon basınçlarına göre 3 kategoride sınıflandırılır;
Alçak basınç
Orta basınç
Yüksek basınç

•
•
•
•
•

•

Alçak Basınç: Bu basınçlar 300 mbar ile 1 bar arasındadır. Bu basınç türü Türkiye’de Ankara’da
kullanılmaktadır.
Orta Basınç: 0,6 mbar ile 4 bar arasında PE şebekeye ve basınç regülatörleri vasıtası ile
müşterilere gaz tedarik eden işletme sistemidir. İstanbul PE hatlarındaki basınç orta basınç
sınıfına girmektedir..
Yüksek Basınç: 4 bar’ın üzerinde çalışan (İgdaş’ta 4 bar – 20 bar basınç aralığında) ve
regülatörler vasıtası ile büyük müşterilere gaz sağlayan şebeke sistemidir. Bu basınçtaki gazlar
genel çelik hatlar vasıtası ile taşınır. İstanbul Çelik hatlarındaki basınç, yüksek basınç sınıfına
girmektedir.
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3) Şebeke Mimarisine Göre Şebeke Çeşitleri:
Şebeke Mimarisine Göre Şebekeler ikiye ayrılır;
•
•

Dal şebeke
Mesh (Ağ) şebeke

•

Dal Şebeke :Dal şebeke Mimarisi Şekil-2 de görüldüğü üzere (taşıyıcı ve dağıtım hatları için)
kaynak sonrası (RMS-A veya bölge regülatörleri sonrası) kaynaklar arasında bağlantının
olmadığı gövde ve dal mimarisi ile tanımlanabilecek şebeke modelidir.

Şekil 2. Dal Şebeke Mimarisi
•

Mesh Şebeke : Mesh (ağ) şebeke mimarisi Şekil-3 görüldügü gibi (taşıyıcı ve dağıtım hatları için)
kaynak sonrası (RMS-A veya bölge regülatörleri sonrası) kaynaklar arasında bağlantının olduğu
modeldir.

Şekil 3. Mesh (ağ) Şebeke Mimarisi
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Şebeke Sistemlerinin Karşılaştırılması
•

•
•
•

Orta basınç şebekede kullanılan boruların çapları düşük olduğu için , düşük basınç şebekede
kullanılan borulara nazaran diğer altyapı kurumlarının çalışmalarında daha az zarar görme riski
vardır.
Orta basınç şebekelerin inşaat maliyetleri, düşük basınç şebekelerin inşaat maliyetlerinden daha
düşüktür.
Aynı eşdeğer çap için, orta basınç şebekelerin kapasiteleri düşük basınç şebekelerin
kapasitelerinden daha yüksektir.
Düşük basınçlı şebekelerde sık rastlanan
müşteri kullanım basıncının düşmesi olayına
rastlanmaz.

ORTA BASINÇ ŞEBELERDE TASARIM VE PROJELENDİRME AŞAMALARI
Öncelikle yatırımı yapılması düşünülen bölgenin tespiti yapılır. Bu bölge için potansiyel etüd olarak
adlandırılan nüfus bilgileri ve bina bilgileri temin edilir. 1/1000’lik haritalar temin edildikten sonra, bölge
için topoğrafik etüd çalışmalarına başlanır. Burada o bölge içinde kalan cadde ve sokakların mevcut
durumları, özel geçiş noktalarının tespiti (dere, demiryolu vs) ve bölge regülatörlerinin yer tespiti
yapılır. Belirlenen yere, harita üzerinde bölge regülatörü işaretlenir. Bölge regülatörlerine çekilen
BG(Basic Grid) hattı ve regülatörden sonra çekilecek Pe hatları pafta üzerine işlenir. Çelik hatların
pafta üzerine işlenmesini müteakip PE hatlarımız ∅125’den başlayarak ∅110 ve ∅63’lük olmak üzere
pafta üzerine işlenir. Bu aşamada haritaların üzerine çizim işlemi tamamlanarak avan proje
oluşturulmuş olur. Oluşturulan avan Proje bilgisayar programı yardımı ile tasarım kriterlerine göre
simulasyon işlemine tabi tutulur. Program vasıtası ile basınç, debi ve boru çapı girilerek hızın
25m/sn’yi geçmemesi kontrol edilir. Basınç 1<P<3,9 arasında kalmak kaydıyla hız 25 m/sn’yi
geçmeyecek şekilde simulasyon işlemi yapılır. Hız 25m/sn’den fazla olduğu noktalarda boru çapı
değiştirilerek hızın 25 m/sn’nin altına düşmesi sağlanır. Şebekenin her yerinde basınç1bar ile 0,9bar
arasında ve hızında 25m/sn’den düşük olması durumunda simulasyon işlemi sona erdirilerek nihai
proje oluşturulmuş olur. Simulasyon işleminden sonra, projenin ölçekli iskelet plan dökümü alınır.Bu
iskelet plan üzerinden, projede kullanılacak olan ekipman ve malzemelerin miktarları belirlenerek proje
maliyeti çıkartılır ve projelendirme işlemi tamamlanmış olur.
Doğalgaz Proje Tasarımı yapılırken dikkat edilecek hususlar:
•
•
•
•
•
•

Gelecekte taleplerin görülüp bunlara cevap verebilecek bir tasarım,
Personelin güvenliği
Hizmet kalitesi ve sürekliliği,
Teçhizatın kolay kullanılabilmesi ve bakımı,
Ekonomik, işletme ve bakım maliyetlerini en aza indirgeme,
Şebekelerin bölünmesi,

Şebeke dizaynı kesin bir esneklik içinde talepteki dalgalanmalara cevap verebilmelidir.İlk yatırım
maliyetinin yüksekliğine rağmen tasarım, yapım işi kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verebilecek
şekilde yapılması gerekmektedir.Şebeke tasarımı, onaylı nazım imar planlarını, 1/5000 ve 1/1000
ölçekli uygulama imar planları ve şehrin 25 yıllık gelecekte öngörülen gelişimi ve genişlemesini
kapsayacak şekilde yapılır. Bu konuda Devlet İstatistik Enstitüsü, Belediyeler, Tübitak ve diğer
kuruluşlardan tasarım yapılacak bilgi ile ilgili nüfus artış oranı, hane halkı büyüklüğünü, ısınma
alışkanlıkları gibi gerekli bilgiler temin edilerek tasarıma altlık oluşturulur.
Şebeke tasarımcısı, ana çelik hat ve PE şebekelerin orantısal olarak güzergaha alınmasından,
standartlara ve ana çelik hat şebekeleri kapsayan şartnamelere uygunluğunun temininde ve hasarlı bir
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borunun temini için şebekelerin diğer bölümlerini izole edebilmek amacı ile “bölümün güvenlik planı”
oluşturarak personel güvenliğini temin etmekten sorumludur.
Tasarımcı, uygun şebeke dizaynı yapmak zorundadır.
Şebeke tasarımı İstanbul için % 2 risk göz önüne alınarak yapılmaktadır.(% 2 risk: 100 yılda 2 kere
rastlanan en düşük sıcaklık) Ayrıca, acil durumlardaki davranışın bilgisayarda doğru bir şekilde simule
edilebilmesi gerekmektedir.
Dağıtım hatları tasarlanırken;
•
•

Özellikle orta basınç şebeke için aşırı kalabalık ve dar sokaklardan kaçınarak optimum hat
güzergahını tespit edilmelidir,
Şebekeyi oluşturan tüm hatlar üzerindeki devre kesici teçhizatlarına (vanalara) devamlı ve kolay
bir şekilde müdahaleyi temin etmelidir.

Güvenlik ve gaz temininin sürekliliği açısından şebekelerin bölünerek kollara ayrılması gereklidir.
Şebekeyi bölmekle hedeflenenler şunlardır;
•
•

Ani bir duruma karşı kolları birbirine izole etmek,
Optimum düzeyde işletme için gaz hatlarındaki bağlantılarda değişiklik yapabilme ve bakım
kolaylığıdır. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu, herhangi bir problem anında gazı
kesilen müşteri sayısını en aza indirgemektir. Pratikte bölgenin coğrafi özelliklerinin
(demiryolu, otoyol v.s.) hattaki ayrım noktalarının pozisyonunu etkilediği için hedeflerin ideal
duruma ulaşılması zordur. Buna rağmen aşağıdaki hususların dikkate alınması
gerekmektedir.
•
Tüketici başına düşen şebeke uzunluğu,
•
Dağıtım yapılacak bölgenin abone yoğunluğu,
•
Kullanıma sunulan gaz miktarı,
•
Bölgenin yapı durumu ve yerleşim düzeni,

Orta basınçlı şebekelerde iki vana arası mesafe 3 km. civarında olmalı ve vanalar 15 dk. İçerisinde
hattın basıncını düşürecek şekilde tahliye sistemine sahip olmalıdır. İstanbul’da vanalarımız bu
sisteme sahip olmasına rağmen, yerleşim alanları yerinde kalan bölgelerde 2” ten tahliye
yapabildiğimiz için bu süre pratikte uzayabilmektedir.
Şebeke Tasarım Kriterleri
Şebeke tasarım kriterleri, gazın sürekliliğinin sağlanması ile alakalı kriterlerdir.Bu kriterleri, şebeke
mimarisi ve şebeke basınç sınıfı ile ana çerçevesi belirlenir. Şebeke tasarım kriterleri bölge
regülatörlerinin çalışmama durumunda birbirlerini besleyebilmeleri, şebekelerin ana ve dağıtım
hatlarında oluşabilecek bir problemde şebekenin farklı yollar ile beslenebilmesi şebekenin vanaları ile
bölünerek gazın kesinti alanının daraltılması hususları dikkate alınarak belirlenir. Şebeke tasarım
kriterleri belirlenirken maliyet analizi yapılmasında fayda vardır.
Şebeke Tasarım Kriterleri:
•
•
•
•
•
•
•

Gazın müşteriye sürekli ulaşmasını sağlamak
Gaz hızını 25m/sn ‘nin altında tutabilmek,
Gaz basıncını 1 bar’ın üstünde tutmak,
Tasarımı, bölge regülatörlerinin normal ve ayrı ayrı arıza durumlarına göre yapmak,
Normal durumlarda %100 beslenme, arızalanma durumunda %70 beslenme sağlayacak şekilde
dizayn yapmak
Regülatörlerin arıza durumunda gazsız kalmaması için diğer regülatörlerle bağlantı kurularak çok
yönlü beslenme ortamı sağlamak,
Şebekelerin vanalar ile bölünerek gazın kesinti alanını daraltmak.
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SONUÇ
Şebeke tasarımı, onaylı nazım imar planlarını, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve
şehrin 25 yıllık gelecekte öngörülen gelişimi ve genişlemesini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Bu
konuda Devlet İstatistik Enstitüsü, Belediyeler, Tübitak ve diğer kuruluşlardan tasarım yapılacak bilgi
ile ilgili nüfus artış oranı, hane halkı büyüklüğünü, ısınma alışkanlıkları gibi gerekli bilgiler temin edilir.
Doğalgaz riskli bir yatırım olduğu için, tasarım ilgili mevzuat, şartname ve standartlara göre
yapılmalıdır.
Tasarıma başlamadan önce tespit edilen yatırım bölgesinde doğalgaz dağıtımını etkileyecek
altyapıların, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi, imalat
esnasında diğer altyapılara min. Oranda hasar vermeyi temin etmektir.
Tasarım yapılacak bölge içerisinde kalan, demiryolu, otoyolu, dere v.s. gibi özel geçiş noktaları
topoğrafik etüd esnasında tespit edilerek özel geçiş projeleri hazırlanır. Bu projeler hazırlanırken; ilgili
kurumlardan bu nokta ile ilgili hazırladıkları çalışma ve projeler(dere ıslah projesi, alt geçit projesi v.s)
temin edilerek, ileriki yıllarda deplaseye gerek kalmayacak şekilde geçiş projeleri hazırlanmalıdır.
Yapılan tüm avan projeler( PE ve çelik hat projeleri, özel geçiş projeleri) bilgisayar ortamında olmalı ve
hesap çıktıları ile birlikte muhafaza edilmelidir.
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ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE RADYANT ISITMA
BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Erol TURAN

ÖZET
Bu çalışmanın amacı; radyant ısıtmanın genel hatları ile tanıtılmasıdır. Yürürlükteki normlar ,
projelendirmedeki bazı
belirsizlikler , uygulamadaki sorunlar ve bunlara yönelik çözümlerin
önerilmesidir.

1. GİRİŞ
Hazırlanan metin uluslararası normlar, mühendislik ve bilimsellik içinde kalarak, yaşanan bazı
sorunları tartışmayı ve çözüm üretmeyi amaçlamıştır.
Bilindiği gibi endüstriyel binaların ısıtılmasında beklenenlerin başında, en az yatırım ve enerji ile en
uygun çalışma koşullarının sağlanması gelmektedir.
Konveksiyon – kondüksiyon (iletim – taşınım) fizik kuralından yola çıkan geleneksel ısıtma
sistemlerinin bu beklentileri yerine getirmesindeki güçlükler, hemen hepimizin bilgisi ve deneyimi
içindedir. (Şekil 1)

Şekil 1. Sıcak hava ile ısıtma

Şekil 2. Radyant ısıtma

Kazan, baca, sirkülasyon pompaları, sıcak hava apareyleri gibi cihazlar ve izolasyonlu gidiş dönüş su
veya buhar hatları, vanalar vb...Kuruluşu uzun süreli ve pahalı,işletim giderleri yüksek ve bakımı dertli.
Bütün bunlara rağmen çoğunlukla da yetersiz.
Alternatif sistem; ışınımla ısıtma (radyasyon) kuralından yola çıkarak geliştirilen radyant ısıtmadır.
(Şekil 2)
Ülkemizde 1990’ların hemen başlarından itibaren uygulanan, batı ülkelerinde 1970 petrol krizi
sonrasında hızlanan ancak üretimi ve uygulaması 1940’larda başlayan radyant ısıtma, ısı transferinin
ışınımla yapıldığı ısıtma sistemidir.
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Güneşin bizi ve dünyamızı ısıtması da bir radyant ısıtma yöntemidir. Işınımla ısıtma şeklindeki fizik
kuralı teknolojik olarak birbirinden farklı cihazlarla uygulanmaktadır. Aynı temel prensipten yola çıkan
farklı teknolojik ürünler söz konusudur.

2. TANIMLAR / NORMLAR
İki ana grupta toplanan ürünlerin tanımlarını almak projelendirmeye ve montaja yönelik bilgilerinden
yararlanmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde ulusal norm olarak uygulanan EN 13410’a başvuracağız.
EN 13410: Gaz Yakan Radyant Isıtıcıların Endüstriyel Kullanımdaki Havalandırma
Gereksinimleri
2.1. Kapsam: Bu bölüm, evsel olmayan (endüstriyel tesislerde kullanılan) insan boyundan daha
yüksek seviyeye, mekanların tavan ve/veya duvar üstlerine monte edilen, gaz yakıp, ışınım ile ısıtan
cihazların tiplerini ve montaj kurallarını kapsar.
2.2. Anılan Normlar
∗ EN 416-1-1999 : Tek brülörlü borulu radyant ısıtıcılar,
∗ EN 419-1-1999 : Parlak (Luminus radyant ısıtıcılar).
2.3. Tanımlar
2.3.1.1. Radyant Isıtıcı : İnsan boyundan yüksek seviyeden, gaz yakıp bulunduğu mekana ısı
transferini ışınım ile yaparak, ısıtan cihazlardır.
2.3.1.2.Lumınus (Parlak) Radyant Isıtıcı : İnsan boyundan yükseğe asılarak, asıldığı seviyenin
altındaki ortamı, gazın; seramik plaka, metal kafes veya benzeri bir malzeme dış yüzeyinde veya dış
yüzey yakınında yanışıyla veya atmosferik bir brülörle metal kafes veya benzeri malzemede yanışıyla
ısınacak ve ışınım ile ısıtacak şekilde tasarlanmış cihazlardır.( Resim 1 )

Resim 1. Seramik radyant ısıtıcı
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2.3.1.3 Tüplü (Borulu) Radyant Isıtıcı : İnsan boyundan yükseğe asılarak, asıldığı seviyenin
altındaki ortamı, içinden yanma ürünlerinin geçişiyle ısınan tüp veya tüpler sayesinde ışınım ile
ısıtacak şekilde tasarlanmış cihazlardır. ( resim 2 )

Resim 2. Tüplü ( borulu ) radyant ısıtıcı
2.3.1.4. Atmosforik Brülör :Yanma havasının, atmosferik basınçta girdiği brülördür.
2.3.2. A Tipi Cihazlar :Yanma ürünlerinin, bina dışına atılması için, bir baca veya emici aygıta
bağlantının amaçlanmadığı cihazlardır.
2.3.3. Havalandırma Türleri
2.3.3.1. Termal (Isıl) Tahliye Yolu İle Havalandırma : Yanma ürünlerinin ısıl taşınımla (termal
konveksiyonla), binanın çatı veya duvarlarından belirlenmiş açıklıklardan tahliyesidir.
2.3.3.2. MEKANİK (ZORLANMIŞ) TAHLİYE YOLU İLE HAVALANDIRMA : Yanma ürünlerinin,
binanın duvar veya tavanına yerleştirilmiş bir veya daha çok fan ile tahliyesidir.
2.3.3.3. Doğal Hava Değişimi Yolu İle Havalandırma : Yanma ürünlerinin, yeri belirlenmemiş
açıklıklardan, bina içi ve dışı arasındaki sıcaklık ve basınç farkı yoluyla doğal olarak tahliyesidir.
2.4. Montaj Ve Bağlantı :
2.4.1. Mahal Hacmi : Radyantların monte edileceği mahal hacmi, proje gücünün her 1 kW için en az
3
10 m olmalıdır.
2.4.2. Yanma Ürünlerinin Tahliyesi
2.4.2.1. Genel
Bütün radyant ısıtıcıların yanma ürünleri, yerleştirildikleri tesis dışına tahliye edilmelidir. A tipi
cihazlarda, yanma ürünlerinin tahliyesi en direkt yöntemle yapılır. Yanma ürünleri cihazdan çıkar, tesis
havasıyla karışır ve binayı terk eder.
Bu havalandırma aşağıdaki değişik üç yöntemin herhangi biriyle yapılır.
a- Termal (ısıl) tahliye yoluyla,
b- Mekanik (zorlanmış) tahliye yoluyla,
c- Doğal hava değişimi yoluyla.
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Aşağıdaki bölümler, üç havalandırma yöntemiyle yapılacak havalandırma hesaplarının detaylarını
açıklar (Bkz. EK A).
2.4.2.2. Termal (Isıl) Tahliye Yolu İle Havalandırma
2.4.2.2.1. Yanma ürünleri ile karışmış olan tesis havasının tahliyesi, mümkün olduğunca mahyaya
yakın egzoz açıklıklarından, radyant seviyesinin üzerinden yapılmalıdır.
2.4.2.2.2. Egzoz açıklıkları, rüzgardan
etkilenmeyecek şekilde imal edilip, yerleştirilmelidir. Ulusal
veya uluslararası kurallar egzoz açıklıklarının yerini belirleyebilir.
2.4.2.2.3. Kapayıcı veya kısıcılara, ancak, radyantların emniyetle çalışması otomatik olarak temin
edilebiliyor ise izin verilebilir. Aksi takdirde; egzoz açıklıkları kapatılamaz veya kısılamaz.
2.4.2.2.4. Egzoz açıklıklarının sayı ve yerleştirme düzeni, radyant ısıtıcıların yerleşim düzenine ve
tesisin geometrisine bağlıdır. Radyant ısıtıcı ile egzoz açıklığı arasındaki yatay mesafe; duvardaki
açıklıklarda; açıklık merkezinin yerden yüksekliğinin 6 katını çatıdaki açıklıklarda; açıklık merkezinin
yerden yüksekliğinin 3 katını aşamaz.
2.4.2.2.5. Termal tahliye yoluyla, tesiste kullanılan her kW için 10m³/saat hava tahliye edilmesi
yeterlidir.
2.4.2.2.6. Başka amaçlar için gereken havalandırma miktarı var ise hesaba alınmalıdır. Hava açıklığı
sayısı ve boyutu, büyük havalandırma miktarına göre hesaplanır.
2.4.2.2.7. Hesaplama yöntemleri aşağıdaki gibidir ;
A- Egzoz edilecek hava miktarının hesaplanması :
V top = ∑ Q NB . L
Burada ;
V top : Toplam egzoz edilecek hava miktarı
(m³/saat)
∑ Q NB : Tüm radyantların toplam ısıl gücü
(kW )
L
: Belirlenen egzoz hava miktarı
(≥ 10m³/ saat) / kW
B- Egzoz açıklığının serbest kesitinin hesabı aşağıdadır.
A=

V
Vx3600 xn

Burada ;
A : Egzoz açıklığının serbest kesiti (m² )
V : Toplam egzoz edilecek hava miktarı
(m³/saat)
v : Tahliye havası hızı (m/saniye)
n : Egzoz hava açıklığı sayısı
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Yarık ve aralıkların sabit kesitleri egzoz açıklığı olarak kullanılabilir.
C- Egzoz açıklığında tahliye hava hızı Tablo 1’den alınabilir.
Burada ;
h : Egzoz açıklığı ve hava giriş açıklığı merkezleri arası düşey mesafe (m)
v : Tahliye hızı (m/saniye)
∆t : Sıcaklık farkı (t 2 – t 1 ) °C
t 1 : En düşük dış hava sıcaklığı ºC
t 2 : Tesis içi sıcaklığı ºC
Tablo 1. Egzoz açıklıklarında tahliye havası hızı

1 : Tahliye havası hızı (m/saniye)
2 : Sıcaklık farkı ∆t ( °C )
Tablo 1, dirsek ve içte engeli olmayan egzoz açıklığı ve devreleri için geçerlidir.
2.4.2.3. Mekanik (zorlanmış) tahliye yoluyla havalandırma :
2.4.2.3.1. Tesis havasına karışmış yanma ürünleri, fanlar kullanılarak, radyant ısıtıcıların üst
seviyesinden tahliye edilirler. Sadece, radyal fanlar kullanılır.
2.4.2.3.2. Radyant ısıtıcıların çalışması sadece, egzoz havasının emilişi temin edildiğinde mümkün
olmalıdır.
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2.4.2.3.3. Egzoz açıklıklarının sayı ve yerleştirme düzeni, radyant ısıtıcıların yerleşim düzenine ve
tesisin geometrisine bağlıdır. Radyant ısıtıcı ile fan arasındaki yatay mesafe; duvara monte edilen
fanlarda ; fan merkezinin yerden yüksekliğinin 6 katını çatıya monte edilen fanlarda; fan merkezinin
yerden yüksekliğinin 3 katını aşamaz. Fanlar, ısıtıcıların üst seviyesine, mümkün olduğunca mahyaya
yakın monte edilmelidir.
2.4.2.3.4. Mekanik havalandırma yoluyla, tesiste kullanılan her 1 kW için 10m³/saat hava tahliye
edilmesi yeterlidir.
2.4.2.3.5. Başka amaçlar için gereken havalandırma miktarı var ise hesaba alınmalıdır. Fan
kapasitesi, büyük havalandırma değerine göre hesaplanır.
2.4.2.3.6. Hesaplama yöntemleri aşağıdaki gibidir ;
A- Egzoz edilecek hava miktarının hesaplanması :
V top = ∑ Q NB . L
Burada ;
V top : Toplam egzoz edilecek hava miktarı
(m³/saat)
∑ Q NB : Tüm radyantların toplam ısıl gücü
(kW )
L
: Belirlenen egzoz hava miktarı
(≥ 10m³/ saat) / kW
B- Bir veya çok fan ile, en az, A bölümünde hesaplanmış V değeri kadar kapasite sağlanmalıdır.
2.4.2.4. Doğal hava değişimi yoluyla havalandırma
Yanma ürünlerinin, yeterli doğal hava değişimi ile tesis dışına atılması sağlanıyor ise, radyant
ısıtıcılar, herhangi bir egzoz sistemi olmaksızın kullanılabilirler. Aşağıda belirtilen hallerde termal veya
mekanik havalandırma tedbiri gerekmez.;
∗ Doğal havalandırma miktarı 1.5 hacim/saat’ten büyük ise,
∗ Kurulu güç 5w/m³ ten büyük değil ise,
2.4.3. Hava temini
Hava girişini sağlayacak açıklıklar, radyant ısıtıcıların alt seviyesinin altına yerleştirirler. Hava giriş
açıklıklarının toplam net kesit alanı, egzoz açıklıklarının toplam net kesit alanından az olamaz. Yarık
ve aralıkların sabit kesitleri hava giriş açıklığı olarak kullanılabilir. Hava giriş açıklıklarının
kapatılabilmesi halinde, radyant ısıtıcılar ancak hava girişlerinin açılması durumunda çalışabilmelidir.
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Ek A : Havalandırma Seçimi İçin Akış Diyagramı

----------- Seçiniz ------------

Termal havalandırma
havalandırma

Mekanik

Doğal havalandırma



Termal Havalandırma
Bakınız 4.2.2

Egzoz hava miktarı
hesapları
Bakınız 4.2.2.7

Başka amaçlar için
gereken
havalandırma ile
kıyaslayın
Bakınız 4.2.2.6


↓

Doğal
Havalandırma
Bakınız 4.2.4

Büyük değeri
seçin

Giriş çıkış
açıklıklarını hesaplayın
Bakınız 4.2.2.7 ve 4.3



Mekanik havalandırma
Bakınız 4.2.3

Egzoz hava miktarı
hesapları
Bakınız 4.2.3.6

Başka amaçlar için
gereken
havalandırma ile
kıyaslayın
Bakınız 4.2.3.5

Büyük değeri seçin


Fanları ve ilgili
açıklıkları hesaplayın
Bakınız4.2.3.6 ve 4.3

3. SORUNLAR
A-) Doğalgaz Uygulamasındaki Bazı Sorunlar
Prensip olarak sorunun iki tarafı olduğunu daima hatırlamalıyız . İğneyi kendimize batırmadan , nalıncı
keseri kullanarak da çözüm bulamayacağımızı unutmamalıyız. Bürokratik sorunları değil bazı teknik
sorunları tartışmaya açmak istiyorum. Bu arada , sözü edilecek konuların tarafımızca bilinmeyen
ancak halen netleşmiş kısımlarını da öğrenmeye açığız.
İki ana sorunu gündeme getirmekle yetineceğim.
A) Çalışmalara önemli sürat kazandırmış olan müşavirlik firmalarının ortak davranış içinde bulunacak
şekilde periyodik olarak eğitilmeleri ve denetlenmeleri ,
B) Organize sanayi bölge müdürlüklerinin özellikle 2.kademe basınç istasyonu konusundaki ek
taleplerinin gözden geçirilmesi ve yardımcı olunması.
Değerli meslektaşlarım, tesisat mühendisliği ile uğraşan çoğunluğunuz bir iki örneğini verdiğim
sorunlara bazı ilaveler yapabilirsiniz .Ve yapmalısınız da.
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Meslek yaşantımın 17 yılını oluşturan denizcilik sektöründe Lloyd sörveyörü olarak çalışırken olaylara,
yukarıda bir anlamda eleştirdiğim meslektaşlarımın açısından da yıllarca baktığımdan onların
sorunlarını da bildiğimi düşünüyorum.
İşte bu noktada bir çoğunuzun da aklından geçmiş olan önerimi getiriyorum ; Geçen yıllarda başlamış
olan ortak çalışma grubunun, yeni koşullar altında enerji piyasası düzenlemesi kurumu önderliğinde
tekrar ele alınmasıdır. Bürokratik nedenlerle kötümser olmayalım. Konu ile ilgili EN normları
oluşmamış iken BOTAŞ “Endüstriyel tesislerde doğalgaza geçiş el kitabı” adı altında Nisan 1996
çalışmasını yapmış idi.
Artık Avrupa ülkelerinde konu ile ilgili EN normları oluşmuştur . Bir kısmı TSE tarafından Türkçe’ye
çevrilmiştir . Bu normların radyant ısıtma ile ilgili bölümünü İGDAŞ’ın “Endüstriyel ve Büyük tüketimli
tesislerinde doğalgaza dönüşüm teknik şartnamesi” adı altında Mayıs 2002’deki 12 No lu yayını içine
girmiştir.
MMO İstanbul Şşubesinin 16 Kasım 2002 tarihli toplantısında “CE” işareti konusunda yapılan
sunumda harmonize standartlara uyum gösteren mamullerin otomatik olarak direktife uygun kabul
edildiği belirtilmiştir.
Değerli meslektaşlarım , içinde bulunduğumuz ve benzeri ortamları, sorunlarımızı çözmeye yönelen
çalışmalar haline dönüştürmeliyiz düşüncesinde ve inancındayım.
B-) Lpg Uygulamasındaki Bazı Sorunlar
Bu Noktada Ana Sorun; LPG kullanımı için bugüne dek yapılmış olan veya önümüzdeki yıllarda
yapılacak LPG Gaz tesisatlarının , doğalgaza geçişte ne olacağıdır. 1999 Yılında İstanbul’da
gerçekleşen 2.Doğlagaz Zirvesinde konu yazılı soru şeklinde BOTAŞ konuşmacısına iletildi . Zaman
yetersizliği nedeni ile olacak , cevapsız kaldı. Bu kez aynı soru, söz konusu seminerdeki İGDAŞ
konuşmacısına posta ile iletildi ve yazılı cevap alındı . Konunun ciddiyetine inancını belirten cevap, ne
yazık ki bir temenni ile son buluyordu . Bu temenni “LPG tesisatları için hiç vakit kaybedilmeden
yapım, yönetmelik kural ve şartnameleri oluşturulmalı , ciddi denetleme mekanizmaları kurulmalıdır.”
Şeklinde idi.
3 Yılı aşan bu temenni konusunda hala bir gelişme yok. LPG dağıtımı yapan gaz şirketlerini eskide
kalmış bazı çabalarına rağmen konu hala sahipsizdir. LPG tesisatları , yapanların bilgi,beceri ve iyi
niyeti dışında herhangi bir kural , şartname yönlendirmesinden yoksun olduğu gibi herhangi bir
denetimden de yoksundur. Doğalgaza dönüşüm döneminde , büyük olasılıkla kullanımına izin
verilmeyecek ve önemli ulusal zararlar doğacaktır ve doğmaktadır. Ancak bu konuda olumlu bir
çalışma TMMOB İstanbul şubesince yapıldı .LPG tesisatı adı altında bir kitap bu günlerde basılıyor .
Doğal olarak her türlü olumlu eleştiriye açık olan bu çalışma, tesisat yapacaklara yararlı olacaksa da
ana sorunun çözüm değildir.
Sorun iki kısımda incelenip çözülebilir.
1-) Mevcut tesisatlar ; Ankara ve İstanbul Ataköy’de olduğu gibi havagazı kullanan mevcut tesisata
yönelik çalışmalara benzer bir çalışma yapılabilir. Uygun olmayan tesisatlar elenirken , uygun
olanların gaz kullanamaya devamı sağlanarak , önemli bir malzeme ve emek israfının önüne
geçilebilir.
2-) Yapılacak Tesisatlar ; Yapılacak tesisatlar için ise dönüşüm zamanında neler isteneceğini
önceden belirleyen bir şartname hazırlanabilir . Böylece ileride elenecek türde tesisat yapılması riski
azaltılmış olur.
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1 ve 2 maddelerinde belirtilen şartnameler için kentlerin gaz dağıtım şirketlerinin ve ticari kuruluşların
disiplinli iki en çok üç toplantısının yeterli olacağına inanıyoruz.
Başta BOTAŞ , İGDAŞ gibi bilgi ve deney birikimi oluşan kuruluşların öncülüğünde ve tüm kent gaz
dağıtım şirketlerinin katılımı ile başlatılan çalışmaların tamamlanması önemli bir aşama olacaktır.
Böylece ; Yeni bir LPG tesisatı yapılırken , doğalgaza dönüşmeye uygun bir tesisat yapımı imkanı
doğacaktır. Bu sayede ; ülke çapında önemli bir tasarruf sağlanacak riskli tesisat yapımının önüne
geçilecek ve haksız rekabet ortamına da engel olunacaktır.
Ülkemizin, Avrupa Birliğine yönelmesinin değişik politik görüşler ışığında tartışılmasının ve ülkemiz
yararına olanın seçilmesinin gereğine inanıyoruz. Değişik politik görüşlerin belki de tek ortak noktası,
teknoloji konusunda, biran evvel CE normları uygulamasının ülke yararına olduğudur.
Hepimizin bildiği gibi ısıtma problemlerinin temelini ısı kazanımları ve kayıplarının belirlenerek
dengelenmesi oluşturur. Konu bina, iyice etüt edilmelidir. Yerleşim planı, üretim akışı mümkün
mertebede incelenmelidir. Bu sayede radyant ısıtmanın avantajlarını daha geniş olarak uygulamak
mümkün olmaktadır.

Resim 3. Seramik radyant uygulaması
Radyant ısıtıcı ithalatı ve taahhüdü yapan firmalar, çoğunlukla projeleri kendi ofislerinde (bazen ana
firmanın dizayn ofisi ile koordineli olarak) üretirler. Böylece tesisatı gerçekleştirecek firmaların
enerjilerini, bölgesel tanıtıma ve montaj kalitesine yönlendirmek fırsatı verirler ki bunu akılcı buluyoruz.

4. UYGULAMA :
Uygulama alanları olarak 4-5 metre ve daha yüksek binalar,izolasyonlu veya izolasyonsuz olsa da çok
uygundur. Fabrika, atölye, depo vb. gibi endüstriyel binalar ile spor salonu ve ibadethane gibi sosyal
binalar da yaygın uygulama alanlarıdır.
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Resim 4. Seramik radyant uygulaması (.Yüksek tavan – izolesiz bina)

Resim 5. Tüplü (borulu) radyant uygulaması

SONUÇ :
Bu bildiride radyant ısıtma uygulamalarındaki sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda , teknik ve
mühendislik gereklerinden taviz vermeksizin , pratik ve süratli çözümler üretilmesine ihtiyaç olduğu
anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca ;
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önemli yakıt tasarrufu,
bölgesel ısıtma imkanı,
sorunsuz ve kaliteli ısıtma sağladığı,
çevreci olduğu
modüler ve taşınabilir,
kısa sürede kurulabilir,
kısa sürede ısıtabilir
ve ekonomik olduğu gibi nedenlerle radyant ısıtmanın;
doğru tanıtılması,
doğru uygulanması
ve yaygınlaştırılmasının görev olduğu inancındayız.
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BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİNİN ESENYURT TERMİK
SANTRALINDA UYGULANMASININ İNCELENMESİ
Barış BAŞER

ÖZET
1970 ve 1980 yıllarında tüm endüstriler tüm enerji fiyatlarının çık hızlı bir şekilde yükselmesi ile karşı
karşıya kaldılar. Ana enerji kaynağı olarak kullanılan yakıtların fiyatları 1980 yılında 1975 yılına göre
iki katına çıkmıştı bu karşılaştırma USD/mbtu bazında yapılmıştır. Günümüzde enerji fiyatları
sabitleşmiştir. Buna rağmen iç ve dış rekabet tüm kurumları maliyet düşürmeye devam edilmesi
konusunda zorlamaktadır. Bu yüzden en büyük giderlerin başında gelen enerji maliyetlerinde
azaltılma yapılması tüm kurumların hedefidir. Dünya genelinde yapılan elektrik enerjisine yönelik
özelleştirmeler maliyetleri düşürmüş fakat sürekliği tehlikeye atmıştır. Günümüz de kurum yöneticileri
ucuz ve sürekli enerji arayışına düşmüş ve bunun sonucunda kendi elektrik ve ısı enerjilerini üretme
yaygın adıyla kojenerasyon yoluna gitmek gibi ekonomik ve sürekli bir çözüm bulmuşlardır. Dünya
genelindeki bu endüstri kurumlarından etkilen çağdaş şehir yönetimleri de bu ekonomik çözümü
şehirlerine uygulamışlardır. Bu bildiride bir kojenerasyon termik santralına bölgesel ısıtma sisteminin
nasıl uygulandığı, sistemin parçaları ve görevleri,dizayn ve işletme felsefeleri açıklanarak ülkemizde
bundan sonra uygulanacak yeni projelere referans olma amacı güdülmektedir.

1.GİRİŞ
Kojenerasyon iki kullanılabilir enerjinin aynı kaynak kullanılarak elde edilmesidir. Bir üretim sisteminin
egzoz enerjisinin bir diğer sistem için giriş enerjisi olarak kullanılmasıdır. Genellikle ilk öncelikli enerji
elektrik enerjisidir ikincisi ise termal enerjidir. Elektrik enerjisi endüstri tesisinin kendi tarafından
kullanıldığı gibi çeşitli müşterilere satılmak üzere şebekeye de verilebilir. Termal enerji ise endüstri
tesisinin kendi prosesinde kullanılabilir.
Esenyurt Termik santralı Ulusal şebekeye elektrik enerjisi üretmek ve yakınında bulunan iki yerleşim
bölgesi (15.000Hane) için termal enerji üretme amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde kurulu diğer
santraller gibi endüstri sistemlerine buhar yolu ile ısı enerjisi sağlamak yerine işletmesi esnasında
meydana çıkan ısı enerjisini konutları ısıtma yoluna gitmiştir. Santralın kapasitesi 180MW elektrik
enerjisi ve 180MWth(termal enerji) ısı enerjisidir.
Bu proje için 3 adet GE Frame 6B gaz türbinleri (38MW), üç adet çift basınçlı ve ilave yanmalı atık ısı
geri kazanım kazanları (HRSG), LP (5 Barg ) ve LLP (0.75Barg ) buhar çekilmesine müsaade
edebilen bir adet GE buhar türbini (75MW) seçilmiştir. Bu seçim bu amaçtaki bir santral için optimum
bir seçim olmuştur. Üretimi düşük fakat sayıda fazla olan gaz türbinlerinin seçimi emre amadelik
miktarının arttırılması amacıyladır (HRSG:Heat recovery Steam Generator)
Elektrik enerjisi ve termal (bölgesel ısıtma) enerji üretimi yapan genel adıyla kojenerasyon
seçilmesinin ana prensibi elektrik ve bölgesel ısıtma gelirlerinin getirdiği ekonomik üstünlüktür.
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Bölgesel ısıtma sisteminde iklim şartlarına ve günün hangi saatinde bulunulduğuna göre ısı talebi
değişmektedir bu yüzden gönderilen ısı enerjisinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Ekonomik
kıyaslamalar ve verim kontrolleri sonucunda iki ayrı çalışma kavramı seçilebilir aşağıda bu kavramlar
belirtilmiştir.
Seçim 1 Tam Yoğuşmalı (Buhar Türbini Egzoz ) Devamlı Çalışan Santral
Isı talebi çok değişmesine rağmen bu değişim buhar türbinin den çekilen buhar miktarının
ayarlanması ve gereğinden fazla buharın kondensere gönderilmesi sayesin de santral çalışmaya
devam eder. Burada dikkat edilecek nokta ısı yükü azalmasına rağmen santralın çalışmaya devam
etmesi sonucu santral verimi düşecektir .
Secim 2 Tam Kojenerasyon Çalışma Sekli :
Bu çalışma prensibinde santral start/stop kontrolde kullanılır. Bu şu anlama gelmektedir ;buhar türbini
egzozu bir veya iki adet bölgesel ısıtma suyu tarafından soğutulan kondensere gönderilir bu tip
kojenerasyon bölgesel ısıtma sistemlerinde isi talep değişikliklerinin karşılanması amacı ile büyük isi
akümülatörleri kullanılır. Isı talebinin yüksek olduğu zamanlarda gaz türbinlerinin start edilmesi ile
santral devreye alınır. Elektrik enerjisi ve termal enerji üretilir ve kendi şebekelerinden müşterileri
beslerler bu esnada isi akümülatörlerinde bir miktar isi toplanır. Isı talebi daha önceden belirlenen limit
değere düşünceye kadar santral çalışmaya devam eder limit değerin altına düştüğünde santral
devreden çıkarılır ve sadece düşük isi talebinin karşılanması amacıyla sirkülasyon pompaları devrede
kalır büyük ısı akümülatörleri bölgesel ısıtma suyunun ısıtılmasına devam edilmesini sağlarlar.
Esenyurt termik santralinde olduğu gibi elektrik üretiminin esas olduğu projelerde Secim 1 kabul
edilmiştir bu yüzden isi talebi ile ilgili olarak santralin devreden çıkarılıp veya devreye alınması söz
konusu değildir. Santral ve oluşturan bölümleri isi talep miktarı ne olursa olsun elektrik enerjisi
üretimini limitleşmeyecek şekilde dizayn edilmiştir.
Kojenerasyon içinde bulunan bölgesel ısıtma sitemini detaylı bir şekilde incelemeden önce ısıtma
sisteminin ana hatlarının ve çalışma felsefesini açıklanmasında fayda vardır.
Sistemin Temel Olarak Tanımlanması
Bölgesel ısıtma sistemi tamamen kapalı bir çevrimdir ısıtıcı akışkan olarak kızgın su kullanılmaktadır
,bu sistem suyunun ne santral sahasında nede apartman komplekslerinde bulunan eşanjorlerdeki
diğer ısıtıcı/ısıtılan akışkanlarla teması söz konusu değildir.
Pompalar yerleşim bölgesi geri dönüş hattından emdikleri ısıtma suyunu ilk önce her gaz türbini
egzoz gaz çıkısında bulunan (HRSG) kazanlarının en son kademesinde bulunan sadece bölgesel
ısıtma suyunun ısıtılması amacıyla kullanılan koillere basarlar bu koiller boru demetlerinden
oluşmaktadır üç kazan koil girişleri ve çıkışları paraleldir.
Koillerden bir miktar ısınarak çıkan bölgesel ısıtma suyu ısı talebi yüksek ise Low temperature DH
Kondenserlere gönderilirler LT kondenserler buhar türbininin 14. kademesinden çekilen 0.75barg 140
°C deki buharla veya kazan HP buhar superheater çıkısındaki 75 bar 510 °C buharın desuperheaterde 0.75barg 140 °C seviyesine indirilmesi ile elde edilen buharla beslenen shell/tüp tip
eşanjörlerdir toplam kapasiteleri 96 MWth’dir.
LT DH kondenserlerde sıcaklığı yükseltilen sistem suyu gerekli görülürse HT DH kondensere
gönderilir bu kondenserde ısıtma buharı olarak 5 Barg 180°C buhar kullanılmaktadır bu 5Barg buhar
kazanın LP buhar superheaterinden veya buhar türbinin 11.kademesinden veya kazan HP buhar
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superheater çıkısındaki 75 bar 510 °C buharın de-superheaterde 5barg 180 °C seviyesine indirilmesi
ile elde edilir bu kondenserde sheell/tüp tip eşanjördür kapasitesi 66MWth dır.
Yeterince ısıtılan su santral çıkısında bulunan kontrol valfı tarafından basıncı set değerine göre
kontrol edilerek ısıtma görevini yapma amacıyla yerleşim birimine gönderilir bir ring halinde bulunan
gidiş ringinde her apartman kompleksi branşmanlar alarak sistem suyunu kendi eşanjörlerine alırlar ve
sistem suyu burada apartmanın kendine ait olan ısıtma suyunu ısıtarak isini yapmış olarak yine bir
ring seklinde olan santrala geri dönüş hattına döner bu geri dönüş hattı sirkülasyon pompalarının
emişine bağlıdır ve ısıtma suyunun yeniden ısıtılması yukarda bahsedildiği şekilde devam eder.

AUXILIARY BOILER

2 No. AUX. BOILER
D.H. PUMPS

6

LT CONDENSERS

6

HT CONDENSER

66

EXPENSION TANKS

6

TO CITY D.H
SYSTEM

48

FROM
CITY
D.H
SYSTEM

48

3 No. MAIN
D H PUMPS

DH COILS IN
HRSG
START-UP BYPASS LINE

Şekil 1. District Heating Bölgesel ısıtma sistemi parçaları ve yerleşimleri

BOLGESEL ISITMA SUYU OLUSTURAN ANA EKIPMANLAR
1.Expansion (Genleşme) Tankları
İki adet genleşme tankı bulunmaktadır ve bunlar bölgesel ısıtma şebekesinin geri donuş hattına
bağlanmışlardır ve hattın santral sahasına girdiği noktadadır. Genleşme tankı kullanılmasının amacı
sıcaklık değişiminden dolayı ortaya çıkan hacim değişimlerini kompense etmektir. Bunun dışında
bölgesel ısıtma sistemi şebekesinin devamlı olarak basınç altında tutulması gerekmektedir bunun
sebebi şebekede bulunan kızgın suyun buharlaşıp su /buhar çekiçlemelerine neden olmasını
önlemektir. Genleşme tankı yari seviyesine kadar su ile doludur ve suyun üst hacmi azot gazi ile
doludur azot tüpleri ve basınç kontrol valfı yardımıyla bu gaz suyun üzerine devamlı olarak basınç
uygulamaktadır. Böylece sirkülasyon pompalarının enerjisiz kalması durumunda basınç düşümü
nedeniyle şebekede bulunan kızgın suyun buharlaşıp su /buhar çekiçlemelerine neden olup boru
3
hatlarına zarar vermesi önlenmiştir. Genleşme tanklarının her birinin kapasitesi 25m tür. Genleşme
tankı üzerinde bulunan transmitterler ve lokal göstergeler yardımıyla tank seviyesi ve basıncının
gözlenmesi sistem güvenliği acısından önemlidir.
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2.Sirkulasyon Pompaları
Bölgesel ısıtma sisteminde ısıtma suyunun sirkülasyonunun sağlanması amacıyla 3 adet 50%
kapasiteli santrifüj pompa seçilmiştir. Pompaların güç harcamının azaltılması amacı ile pompalardan
biri değişken hız kontrollü (Frequency converter) seçilmiştir. Isı talebinin değişken olduğu zamanlarda
bu pompa devir adedi değiştirilmesi yoluyla sistem debisi değiştirilerek ısıtma şebekesinin talep
değişimlerine cevap verilmektedir. Sabit devirli pompalardan biri ısı yükünün ikinci pompayı devreye
almayı gerektirdiği zamanlarda devreye alınmaktadır bu pompada debi ayarlanması amacıyla pompa
çıkışı ile emişini birleştiren by-pass hattı ve bu hat üzerinde oransal kontrollü çalışan kontrol vanası
bulunmaktadır sabit devirli pompalarda kısma valfı yüzünden oluşan kayıpları önlemek amacıyla
değişken yüklerde hız kontrollü pompa devreye alınmaktadır. Sistem çıkış sıcaklığı sabit olmasına
rağmen geri dönüş sıcaklığı düşüyorsa bu yüksek talep olduğunu göstermektedir bu durumda kontrol
sistemi pompa debisini arttıracaktır, debi arttığından dolayı sisteme verilen ısı enerjisi de artmış
olacaktır. Geri dönüş sıcaklığının artması durumunda yukarda açıklanan olayın tersi gerçekleşecektir.
3
Pompalarının her birinin kapasitesi 1350m @ 10barg’dır.
3. Kazan Koilleri (HRSG COILS)
İhtiyaç duyulan ısının alındığı ilk yer (HRSG) kazanların en son ve en soğuk bölümünde bulunan
bölgesel ısıtma koilleridir. Gaz türbini egzoz gazı, kazan içerisinde sırasıyla HP superheater 2, HP
superheater 1, HP evaporator, HP ekonomizer 2, LP superheater, LP evaporator, HP ekonomizer 1/
LP ekonomizer boru demetlerini ısıtarak kazanların en son bölümünde bulanan bölgesel ısıtma
sistemi koillerine gelir bkz. şekil 2. Koillerde alınan ısı, HP ve LP buhar üretimi için üzerindeki ısıyı ilgili
boru demetlerine vermiş atmosfere atılmak üzere olan egzoz gazından alındığı için buradan alınan ısı
HP ve LP buhar üretimini etkilemez. Gaz türbini egzoz gazından kullanılan ısı miktarı arttığı için
HRSG kazan termal verimi arttırılmıştır. Soğuk olarak apartman komplekslerinden dönen bölgesel
ısıtma suyunun ilk olarak koillerde ısıtılması sonucu egzoz gazı baca çıkış sıcaklığı 135 ºC den
yaklaşık olarak 80ºC ye düşürülmüştür bunun sonucunda santral çevrim verimi artmıştır. Kazan
koillerine bölgesel ısıtma suyunun 70ºC de girip 90ºC de çıkacak şekilde işletilmesi yapılmaktadır bu
tüm sistemin optimum çalışma noktasıdır. Kazan koilinin bir tanesinin kapasitesi 6MWth
(5.159.071kcal/hr) ile limitlidir üç gaz türbini devrede iken baca gazından alınacak toplam enerji
miktarı 18MWth (15477213Kcal/hr) dır.
Gaz türbinleri sıvı yakıt (Diesel Oil ) ile çalışırken bölgesel ısıtma sistemi koilleri devreden
çıkarılmalıdır, bunun nedeni sıvı yakıtta doğal gaz yakıta göre daha yüksek oranda bulunan sülfürün
düşük baca çıkış sıcaklığı nedeniyle yoğuşup asit korozyonu oluşturmasını önlemektir. Koillerin
devreden çıkarılması durumunda tüm bölgesel ısıtma suyu by-pass hattı ve kontrol valfı yardımıyla
direk olarak LT DH kondenserlere gönderilirler. Devreden çıkarılan koillerin giriş valfı açık bırakılarak
koil boru demetlerinin basınç altında olması sağlanır böylelikle borular içerisinde buhar oluşumu
önlenir.
Kazan koilleri yedi sıradır ve her sırada 36 adet borudan oluşmaktadır bu borular finlidirler ve ST 35-8
malzemeden yapılmışlardır koillerin dizayn basıncı 25Barg ve sıcaklığı 150ºC dır.

Şekil 2.HRSG Kazan içerisinde boruları ve bölgesel ısıtma koilleri yerleşimi
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(Low Temperature District Heating

Koillerde 18MWth enerji alarak ısınan sistem suyu daha sonra düşük sıcaklık bölgesel ısıtma
Kondenserlerine basılır sistemde iki adet düşük sıcaklık bölgesel ısıtma kondenseri bulunmaktadır. İki
adet olan kondenserlerin toplam kapasiteleri 96MWth (82.545.141Kcal/hr)’dır.
Burada eşanjör yerine kondenser denilmesinin nedeni, ısıtıcı akışkan olan buharın ısıtma görevi
esnasında yoğuşması ve içinde bulundurduğu gizli ısısından da faydalanılmasıdır. Bu kondenserler
shell/tüp tiptedirler, kondenser içindeki tüplerden sistem suyu geçmektedir tüplerin dışında ise belirli
miktar su ve ısıtıcı olarak görev yapan buhar bulunmaktadır. Düşük sıcaklık bölgesel ısıtma
kondenserlerinde kullanılan buhar basıncı 0.75barg ve sıcaklığı 140 °C dır. Kondenserlerin ihtiyacı
olan buhar yine bu amaç için dizayn edilmiş buhar türbinin 14. kademesinden çekilen 0.75barg 140
°C deki buharla veya buhar türbini devre dışı kalırsa kazan HP buhar superheater çıkısındaki 75 barg
510 °C ana buharın de-superheaterde 0.75barg 140 °C seviyesine indirilmesi ile elde edilir.
Buhar türbininden çekilip kondensere gelen buharın basıncı kondenserden çekilen ısı miktarı
arttığında azalmaya başlayacaktır basıncın sabit tutulması amacı ile buhar türbini içinde buhar çekişi
yapılan kademe sonrasına bir valf yerleştirilmiştir bu valf buhar akışında minimum basınç kaybına
neden olması için grid valf tipinde seçilmiştir. Kondenserde çekilen ısı arttığı zamanda buhar türbini
içinde bulunan valf, kontrol sistemi tarafından kapatılmaya başlayacak buharın daha sonraki buhar
türbini kademeleri yerine kondenserlere gitmesi sağlanacaktır. Bu şekilde kondenserlerde buhar
basıncı sabit tutulacaktır burada dikkat edilmesi gereken husus 14. kademeden çekilen buhar miktarı
maksimum kabul edilebilir limiti (Tüm kazanlarda üretilen LP düşük basınç buharın 90%’kadar)
aşmamalıdır limit koyulmasının sebebi buhar türbinin egzoz bölümüne gelen buhar miktarı azaldıkça
türbin egzozu soğutulması güçleşecek ve türbin çıkış sıcaklığı yükselecektir bunun yanında hava
soğutmalı buhar kondenserine gelen buhar miktarı azaldığı için soğuk havalarda hava soğutmalı
kondenserin donması söz konusudur. Bu problemlerin önlenmesi amacıyla kontrol sistemi, ara
kademede bulunan kontrol valfına sanal limitler koymuştur.
Kondenserlerde bölgesel ısıtma suyuna verilecek ısı miktarı sistem suyunun kondenserlerden çıkış
sıcaklığının değiştirilmesi ile ayarlanır. Sistem suyunun kondenserlerden çıkış sıcaklığı kontrol
edilmesi kondenserde bulunan su seviyesinin değiştirilmesi ile yapılır. Su seviyesinin yükseltilmesi
buhar ile tüpler içerisinde bulunan sistem suyu arasındaki ısı transfer yüzeyini azaltacaktır bu yüzden
sistem suyunun kondenserden çıkış sıcaklığı düşecektir. Isı transfer yüzeyi su içinde kalan tüplerin
sıra sayısına göre ayarlanır bir tüp sırasının su seviyesi altına alınması 0.75MWth kadar ısı enerjisinin
sistem suyuna verilmesini önler. İki tüp arasındaki dikey mesafe merkezden merkeze 24.7mm’dir.
Kondenser içerisindeki su seviyesi dreyn hattında bulunan seviye kontrol valfı tarafından yapılır seviye
kontrol valfı kondenser içerisindeki suyu santral Hotwel tankına boşaltır.
Kondenserlerde çok yüksek seviye oluştuğunda buhar türbinine su yürümesini engellenmek için buhar
türbini otomatik olarak stop edecektir bu yüzden kondenserlerdeki seviye lokal göstergeler ve
transmitterler yardımıyla kontrol edilmelidir.
Buhar türbininden ara kademe buhar çekimi yapıldığı zaman kazanlarda bulunan ilave burnerlarda
yakılan yakıt miktarı arttırılmaz ise buhar türbini elektrik üretimi düşecektir kazanlarda ilave yakıt
yakılması ile kazan HP buhar üretimi artacak ve buhar türbini elektrik üretimi düşmesi engellenecektir.
Buhar türbini devre dışı kaldığı zamanlarda düşük sıcaklık bölgesel ısıtma kondenserleri beslemek
için kazan ana buhar hattından (HP steam) bir miktar buhar alınır ve de-superheater de 75barg’den
0.75Barg seviyesine ve 510ºC’den 140ºC’e düşürülür ve kondenserlere gönderilir. De-superheater
basınç düşürme vanası ve sıcaklık azaltılması için su enjeksiyon valfından oluşur. Yüksek basınçta
gelen HP buhar basınç düşürme vanasından geçer ve basıncı düşmüş olan buharın içine daha sonra
sıcaklığının ayarlanması amacıyla içine kondensat püskürtülür bkz. şekil 3. Bu indirgenmiş buhar
yardımıyla kondenserlerde basınç sabit tutulmaya çalışılır ve verilecek ısının kontrolü yine su
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seviyesinin kontrol edilmesi ile yapılır. Düşük sıcaklık bölgesel ısıtma kondenserlerinin shell tarafı
dizayn sıcaklıkları ve basınçları 225ºC 900kpa tüp tarafı dizayn sıcaklıkları ve basınçları 130ºC
2250kpa’dır.
GI
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Şekil 3. De-superheater sistemi ve düşük sıcaklık kondenserlerinin ana buhar şebekesinden
beslenmesi.
5. Yüksek Sıcaklık Bölgesel Isıtma Kondenseri (High Temperature District Heating Condenser)
Kazan koilleri ve düşük sıcaklık kondenserleri yardımıyla santral 120MWth ‘e kadar ısı talebini
karşılayabilmektedir sistem suyu 110ºC sabit tutulup değişken talepler pompa debisinin değiştirilmesi
ile karşılanmaktadır. Isı talebi 120MWth’ın üstüne çıktığı zaman pompalar tam debi gönderse dahi
apartman komplekslerinin yüksek ihtiyacı nedeniyle sistem suyu geri dönüş sıcaklığı dizayn noktası
olan 70ºC’nin altına düşmeye başlayacaktır. Bu durumda şebekeye verilen ısının arttırılması için
yapılacak tek şey, sistem suyunun komplekslere gidiş sıcaklığını arttırmak olacaktır. Komplekslere
gidecek suyun sıcaklığının 110ºC’nin üstüne çıkarılması için yüksek sıcaklık bölgesel ısıtma
kondenserinin devreye alınması ve sistem suyunun LT.DH. kondenserlerden sonra buraya
gönderilmesi gerekmektedir. Bu kondenser shell/tüp tiptedir, kondenser içindeki tüplerden sistem suyu
geçmektedir tüplerin dışında ise belirli miktar su ve ısıtıcı olarak görev yapan buhar bulunmaktadır.
Yüksek sıcaklık bölgesel ısıtma kondenserinde kullanılan buhar basıncı 5Barg ve sıcaklığı 180ºC’dir
yalnız bu kondenserde düşük sıcaklık kondenserlerinde olduğu gibi sabit basınç gerekli değildir
basınç 2 ile 5barg arasında değişebilir. Kondenserin gücü 66MWth (56.749.785Kcal/hr)
Kondenserin ihtiyacı olan buhar yine bu amaç için dizayn edilmiş buhar türbinin 11. kademesinden
çekilen 5barg 180 °C deki buharla veya buhar türbini devre dışı kalırsa kazan yüksek basınç HP buhar
superheater çıkısındaki 75 bar 510 °C ana buharın de-superheaterde 5Barg 180 °C seviyesine
indirilmesi ile elde edilir veya direk olarak kazan düşük basınç 5Barg 180 °C buhar üretiminden (LP
superheater çıkışından) alınabilir.
Kondenser için buhar türbininden buhar çekileceği zaman basıncın ayarlanması amacı ile buhar
türbininden buhar çekişi yapılan boru hattına bir kontrol valfı yerleştirilmiştir. Kondenserde çekilen ısı
arttığı zaman valf, kontrol sistemi tarafından açılmaya başlayacak buharın daha sonraki buhar türbini
kademeleri yerine kondensere gitmesi sağlanacaktır. Bu şekilde kondenserde buhar basıncı
ayarlanacaktır. Yüksek basınç buhar devresinden buhar alınacağı zaman kondenserde buhar basıncı
de-superheater tarafından kontrol edilecektir. Kazan düşük basınç buhar devresinden buhar alınması
durumunda düşük basınç buhar devresi üzerinde bulunan bir akış kontrol valfı yardımıyla kondenser
basıncı ayarlanacaktır.

1. İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

161

Sistem suyunun kondenserden çıkış sıcaklığı kontrol edilmesi kondenserde bulunan su seviyesinin
değiştirilmesi ile yapılır. Su seviyesinin yükseltilmesi buhar ile tüpler içerisinde bulunan sistem suyu
arasındaki ısı transfer yüzeyini azaltacaktır bu yüzden sistem suyunun kondenserden çıkış sıcaklığı
düşecektir. Isı transfer yüzeyi su içinde kalan tüplerin sıra sayısına göre ayarlanır. Kondenser
içerisindeki su seviyesi dreyn hattında bulunan seviye kontrol valfı tarafından yapılır seviye kontrol
valfı kondenser içerisindeki suyu santral Hotwel tankına boşaltır. Kondenserlerde çok yüksek seviye
oluştuğunda buhar türbinine su yürümesini engellenmek için buhar türbini LP buhar girişini sağlayan
sistem otomatik olarak stop edecektir bu yüzden kondenserdeki seviye lokal göstergeler ve
transmitterler yardımıyla kontrol edilmelidir. Yüksek sıcaklık bölgesel ısıtma kondenserinin shell tarafı
dizayn sıcaklıkları ve basınçları 225ºC 923kpa tüp tarafı dizayn sıcaklıkları ve basınçları 145ºC
2250kpa’dır.
6. Yardımcı kazan
Yardımcı kazan ana santral çalışmadığında bölgesel ısıtma sisteminde ki talebin karşılanması için
kullanılmaktadır. Yardımcı kazan doğal gaz veya sıvı yakıt ile çalışmaktadır. Kapasitesi 20MWth’dir.
İki adet 100% kapasiteli santrifüj tip sirkülasyon pompası vardır pompaların her birinin kapasitesi
3
291m @7.5barg’tir.
7.Buhar türbini
Asıl amacı elektrik enerjisi, üretmek olmasına rağmen bölgesel ısıtma sisteminde en büyük
görevlerden birini de buhar türbini yerine getirir.17 kademeli olan buhar türbininde ana buhar olarak
HP yüksek basınç buhar kullanılır (510ºC@75barg 70kg/s) türbin egzozu vakum altındadır (0.13bara).
Bunun yanında türbinin 11. kademesine kazanlarda LP dramlarda üretilen (180ºC@5barg 9kg/s) LP
düşük basınç buhar sokularak türbin elektrik üretimi 6MW arttırılır. Daha önce belirtildiği gibi bu
kademeden buhar sokulması yerine ihtiyaç duyulması halinde buhar çekişi yapılabilir. Türbin
14.kademesinden LLP (0.75barg) buhar çekilmesine olanak veren, türbin gövdesine saplanmış iki
adet buhar çıkış borusu mevcuttur.14. kademeden hemen sonra bir adet grid valf vardır bu valf
normalde 100% açıktır LT DH düşük basınç bölgesel ısıtma kondenseri devreye alındığı zaman
kondenserdeki basıncı sabit tutmak için kapama yönüne giderek buharın 15.kademe yerine
kondensere gitmesini sağlar ve LLP buhar çekilmesine olanak sağlar. Yüksek basınçlı buharın desuperheater yerine buhar türbininde genişlemesi sayesin de hem istenilen düşük basınç ta buhar hem
de elektrik enerjisi üretilmiş olur.

İŞLETME VE KONTROL ŞARTLARI
İşletmeci personel sistem suyunun apartman komplekslerine gidiş sıcaklığı için bir set değeri verir bu
değer 110ºC’dir.Kontrol sistemi bu değeri düşük sıcaklık kondenserlerinin seviyelerini ayarlayarak
sabit tutmaya çalışır gün içerinde ısı talebi artarsa geri dönüş sıcaklığı düşme eğilimi gösterir bu
durumda kontrol sistemi değişken hız kontrollü pompanın devir adedini arttırır artan debi nedeni ile
verilen ısı miktarı artar ve dönüş sıcaklığını 70ºC’de sabit tutar. Aşağıda bulunan grafik 1 de
gördüğünüz üzere düşük sıcaklıkta verilebilecek ısı miktarı limitlidir. İklim şartları ve yoğun
kullanımdan dolayı maksimum akış değerine ulaşılmasına rağmen geri dönüş sıcaklığı 70ºC’de
tutulamıyor ise ki bu 120MWth ısı yükünün üzerinde olur yüksek sıcaklık bölgesel ısıtma kondenseri
devreye alınır ve gidiş sıcaklığının değeri 110ºC’den 130ºC’ye kadar yükseltilebilir. Burada akışı daha
fazla yükseltmek yerine sıcaklığı yükseltmemizin nedeni 10 kilometre boyunda olan iletim boruları
içerisindeki sistem suyunun hızının 2m/s değerini geçmesini önlemektir ısı talebine göre sistem
suyunun sıcaklık ve debi değişimlerini grafik 1’de bulabilirsiniz burada ısı talebi 120MWth oluncaya
kadar pompa debisi arttırılarak talep karşılanıyor daha sonra ısıtma sistem suyu gidiş sıcaklığı yüksek
sıcaklık kondenseri devreye alınarak arttırılmaya başlıyor. Isı talebine göre sistem suyunun gidiş ve
dönüş sıcaklıkları değişimlerini grafik 2’de bulabilirsiniz
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Yüksek basınç koruması
Sistem basıncının yükseldiği zaman santral haricinde bulunan boru devresi ve eşanjörleri korumak
için sitem suyunun santralden çıkışında bir adet basınç kontrol valfı kullanılmıştır bu valf basınç
yükseldiği takdirde kapama yönüne giderek hattı yüksek basınçtan korumaktadır.
Buhar türbini devre dışı iken bölgesel ısıtma sisteminin işletilmesi

Bölgesel Isıtma Suyu Sıcaklık/Akış
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Her hangi bir nedenle buhar türbini devreden çıkarıldığında bölgesel ısıtma sistemi ısı üretimine
devam edecektir. Bu daha öce bahsedildiği gibi kazanlardan gelen buharın basınç ve sıcaklık
düşürme istasyonlarında istenilen değerlere indirilip bölgesel ısıtma kondenserlerine gönderilmesi ile
mümkün olur. Bu sistemde iki adet basınç düşürme istasyonu (De-superheater)bulunmaktadır birincisi
75barg buharı 0.75barg’e düşürüp Düşük sıcaklık kondenserlerini besler ikincisi ise 75barg buharı
5barg’e düşürüp yüksek sıcaklık kondenserini besler tüm de-superheaterlerde basınç ve sıcaklık
yükselmelerine karşı korumalar bulunmaktadır. Bu durum da santralın elektrik verimi düşük olacaktır
bu yüzden elektrik üretimi ihtiyaç duyulan ısı miktarını karşılayacak noktada olmalı ve daha fazla
üretimden kaçınılmalıdır. Elektrik üretiminin devamlılığı esas olan sistemlerde gaz türbinleri tam yükte
çalışmaya devam ederler bu yüzden buhar türbini tarafından kullanılamayan ve kondenserlerde
kullanılmasına rağmen artan buhar türbinin ana kondenserinde yoğuşturulur.

180

ISI TALEBİ MWth

sistem Suyu sıcaklığı

Sistem Suyu debisi

Grafik 1. Bölgesel ısıtma suyunun ısı talebine göre sıcaklık/akış değişim değerleri.
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Grafik 2. Bölgesel ısıtma suyunun ısı talebine göre gidiş/dönüş sıcaklıkları değişim değeri
15.000 Haneden oluşan bir bölgesel ısıtma sisteminin hava sıcaklığının değişimine göre ısı talebi
değişimi Grafik 3 de gösterilmiştir. Şekilden anlaşılacağı üzere hava sıcaklığı 10ºC altına düşünceye
kadar kazan koilleri ve düşük sıcaklık kondenserleri ısı talebinin karşılanması için yeterli olmaktadır ve
bu sınırlar içerisinde değişken hız kontrollü pompa Grafik 4’te belirtilen gün içi ısı talep değişimlerini
karşılamaktadır.
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Grafik 3. 15.000 Haneden oluşan bölgesel ısıtma sistemi yükünün hava sıcaklığına göre değişimi
Gün iç inde ıs ı t alep degiş imi
140

Gün ortalama yüzdesi

120
100
80
60
40
20
0
0

2

4

6

ISI TALEBİ

8

10

12
Saat

14

16

18

20

22

24

Grafik 4. 15.000 Haneden oluşan bölgesel ısıtma sistemi ısı talebinin günün saatlerine göre değişimi
Kazanlarda ilave yakıt yakma sistemleri
Ara kademe buhar çekimi esnasında daha fazla buhar üreterek buhar türbini elektrik üretimini
maksimum da tutabilmek amacı ile her kazanda ilave yakıt yakma sistemi mevcuttur bu sistem her
kazan da HP buhar superheater 2 ile HP buhar superheater 1 arasına dikey olarak yerleştirilmiş dört
adet brülörden oluşmaktadır. Bu brülörlerde yakılan yakıt sayesinde her kazanda üretilen HP ana
buhar debisi 16kg/s’den 24kg/s’e yükselmektedir. Bu ekstra üretim buhar türbinin elektrik üretimini
arttırmanın yanında her hangi bir gaz türbini devre dışı kaldığı zamanda ısı talebinin karşılanması
amacıylada kullanılmaktadır. Her kazanda bulunan ilave yakıt yakma sisteminin her biri 27MWth
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kapasiteye sahiptir. Bu brülörlerde gaz türbinleri gibi doğal gaz veya sıvı yakıtla (Diesel oil)
çalıştırılabilmektedir.
Bölgesel ısıtma sistemine su ilavesi ve su şartlandırma
Bölgesel ısıtma sistemi suyunun kalitesi için numune, analiz istasyonları ve kimyasal dozaj üniteleri
bulunmaktadır. Bölgesel ısıtma suyu deminarilize edilmiş sudur PH devamlı olarak gözlenir ve 9
civarında tutulur sisteme PH ayarlaması için NaOH veya HCL dozajlanır. Sistem de oluşan kaçaklar
için sisteme takviye yapılmaktadır bu takviye kazan besi suyundan yapılır. Sistem de oluşabilecek
kaçağın ilk göstergesi genleşme tankının seviyesinin düşmesidir oransal kontrolde çalışan bir valf bu
seviyeyi referans alarak sisteme otomatik olarak takviye yapar.
Anlık verilen ısının kontrolü ve hesaplanması
Anlık olarak verilen hesaplanması için gidiş ve dönüş hattında bulunan sıcaklık, akış, basınç
transmitterlerinden faydalanır. Hatlardan gelen değerlere göre giden ve dönen su için enerji
hesaplanır ve giden ile dönen arasındaki fark alınır bu fark aktif olarak şebekeye verilen enerji belirler.
Düşük emisyonlar
Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan emisyon düşürme yetenekleri yüksek gas türbinleri ve santral
kontrol odalarından devamlı olarak baca emisyonlarının kontrol edilmesi neticesinde bölgesel ısıtma
sistemleri çevreye daha duyarlı çalışırlar. Tablo 1 de geleneksel ısınma ve bölgesel ısınma
sitemlerinin baca gaz emisyonlarının karşılaştırılması görülmektedir tablodaki bölgesel ısıtma Düşük
Nox sistemine sahip gaz türbinli bir kojenerasyon tarafından yapılmaktadır.

KÖMÜR
AĞIR FUEL OIL
BÖLGESEL ISITMA

KÜKÜRT
OKSİTLER
SO2 Emisyon
fakörü
mg/Mj
1919
1395
1

AZOT
OKSİTLER
NOx Emisyon
fakörü
mg/Mj
240
395
100

TANECİK
EMİSYON

mg/Mj
2514
1327
2,1

Tablo 1 geleneksel ısınma ve bölgesel ısınma sitemlerinin baca gazlarının karşılaştırılması. [1]

SONUÇ
Orta büyüklükteki bir kojenerasyon bölgesel ısıtma uygulanmasının nasıl yapıldığı. Sistemi oluşturan
parçaların dizayn ve işletme felsefeleri ve görevleri incelenmiştir. Herhangi bir sebep ile proses buharı
üretimi yapan kojenerasyonlarla bölgesel ısıtma yapan bir kojenerasyon arasında benzerlikler olduğu
gösterilmek istenmiştir. Bu benzerlikler gaz türbini, HRSG kazan, ara kademe buhar veren buhar
türbinleri kullanımıdır. Bu benzerlikler ve yukarıda açıklanan uygulama kolaylıkları gösterilerek
geleneksel kondenserler yerine
bölgesel ısıtma
sistemleri kullanılmasının yaygınlaşması
amaçlanmıştır. Ayrıca bir bölgesel ısıtma sisteminin işletilme mantığı, gerçek işletme şartları, işletme
değerleri, bölgesel ısıtma sisteminin davranışları sahadan alınan değerler ve yapımcı firmaların
kitapları kullanılarak açıklanmıştır.
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Şehirlerde Doğal Gazın Yaygınlaştırılması Faaliyetleri
Süleyman BULAK

Türk Doğal Gaz Sektörü’nün yerli ve yabancı en önemli sanayi ve ticari kuruluşlarını bünyesinde
bulunduran derneğimiz, 1993 yılında
•
•
•
•
•

Ülkemiz doğal gaz sektöründe haksız rekabet yapılmasını önlemek,
Uygulamada proje, malzeme ve işçilik standardizasyonunu sağlamak,
Doğal gaz sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla; yasa, nizamname, şartname, kararname,
standart vb. hazırlanmasına katkıda bulunmak,
Üretimde uluslararası standartlara uyulmasını sağlamak,
Doğal gaz temini, dağıtımı, kullanımı ve tüketimi ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşların işbirliği
hususunda zemin oluşturmak amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek

amacıyla kurulmuştur.
DOSİDER amaçlarının önemini ve DOSİDER’in Türk doğal gaz sektörünün gelişimine olan katkılarını
kavrayabilmek için öncelikle doğalgazın önemini anlamak gereklidir.
Kullanım alanı son derece geniş olan doğal gaz konutlarda ısıtma, pişirme ve sıcak su gereksinimlerinin
karşılanmasını tek yakıt kullanımıyla mümkün kılar ve buna ek olarak sanayide atölye ve fırınlarda üretim
amaçlı olarak da kullanılır. Ayrıca , kojenerasyon teknolojisinin uygulanmasında da en verimli yakıttır.
Buhar ve elektrik üretiminin, hatta trijenerasyon yoluyla soğutmanın da sağlandığı bu teknoloji ile üretilen
elektrik enerjisi 2001 yılında Türkiye'de üretilen toplam değerin %15,5'una tekabül eden 3,400 MW'a
ulaşmış bulunmaktadır.
Doğal gazın önemi diğer enerji kaynaklarına olan üstünlüklerinden kaynaklanır.
Her şeyden önce doğal gaz temiz ve güvenli bir yakıttır. Yandığında yalnızca karbondioksit ve su
buharı oluşur; kül, karbon monoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep
olmaz. Kullanıldığı şehirlerdeki solunan hava kalitesinin artmasından da anlaşılacağı üzere azot oksit
emisyonu diğer yakıtlara kıyasla çok daha azdır. Doğal gaz karbon monoksit zehirlenmelerine sebep
olmaz. Doğalgaz yanma için havaya en az ihtiyaç duyan yakıttır. Oranlar kömürde yüzde 20-30, fueloilde yüzde 10-20, doğalgazda ise yüzde 5-10’dur. Tutuşma sıcaklığının 650°C olması sebebiyle de
son derece emniyetlidir. Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi
patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri meydana gelmez.
Doğal gaz çevrenin ve insan sağlığının olduğu kadar ülke ve birey ekonomisinin de dostudur
Son derece büyük rezervlerin varlığı ve temin anlaşmalarının on yıllar bazında imzalanması dolayısıyla arz
ve arza bağlı fiyat oynamalarına sebep olmaz.
Kaynağından kullanıcıya borular aracılığıyla direkt olarak nakledildiğinden ekstra stok maliyeti getirmez ve
nakil esnasında kayba uğramaz.
Ön sipariş gerektirmez.
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Kalıcı atıklar bırakmadığından atıkların bertaraf edilmesi ezası ve maliyeti yoktur.
Zaman ve işgücü tasarrufu sağlar.
Doğalgazlı cihazlarda ısı geçişi kısa sürede olur, sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, yakıt
kaybı en aza iner, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır. Modern doğalgaz cihazları her türlü ihtiyaca
karşılık verir, kullanıcı isteklerine göre yerleştirilebilir.
Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi ve birebir olarak karışabildiğinden yanma verimi yüksektir.
Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.
Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısa olduğundan yanmayı tamamlamak için gereken zaman
da kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azaltılır, yerden tasarruf sağlanır.
Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma
noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkanı yoktur.
Ekonomizer ilave edilerek doğalgazın baca sıcaklığı 56°C’a kadar inidirilebilir.
Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır. Tesisat çok az bakım ve
denetleme gerektirir.
Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı bir çok sanayi sektöründe direkt
kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlar.
Ham petrole alternatif bir yakıt olarak dış kaynaklı enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar.
Bütün bunlara ilaveten Türkiye’nin Avrupa ülkelerine göre çok daha geç olarak doğalgaza kavuşmuş
olması dolayısıyla doğalgaz kullanan Avrupa ülkelerinin tecrübelerine daha baştan sahip olarak yola
çıkılmış olması Türk doğal gaz sektörü için büyük bir avantajdır. Zira, Türkiye’deki boru hatları en ileri
teknolojiyle döşenmeleri sebebiyle geçtiğimiz yıllarda üst üste yaşadığımız deprem felaketlerine bile
en ufak bir zarar almadan karşı koyabilmiştir
Kısacası doğalgaz güvenli olmasının yanı sıra verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem
de enerji tasarrufu sağlar.
•

Derneğimizin sürekli olarak yayınladığı Yakıtlarda Ucuzluk Sıralaması Tablosunda da görüldüğü
gibi birim maliyeti en ucuz yakıttır. (Bkz. Şekil 1, Şekil 2)

Sayabildiğimiz üstünlükleri doğalgazı rakipsiz yapmaya yeter ve de artar olmakla beraber yine de
bilinçli stratejik kararlar doğrultusunda doğalgazın yaygınlaştırılmasını sağlamak serbest piyasa
ekonomisinde kömür üreticilerinin ya da ham petrol sağlayıcılarının severek üstlenecekleri bir rol
değildir. Bu aşamada DOSİDER daha önce belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda doğal gazın Türk
enerji piyasasında hakkettiği yeri alması için gereken çabayı göstermektedir.
Bugünkü Avrupa Biriliği Ülkelerinin doğalgaz ihtiyaçlarını soğuk savaş yıllarında dahi Sovyetler
Birliğinden sağladıkları göz önünde bulundurulduğunda, dünya doğal gaz rezervlerinin %68’i
komşularında bulunan Türkiye’nin bu durumdan daha da fazla yararlanması beklenirdi. Ancak, doğal
gaz sektöründe maalesef 1995 sonrasında ve takip eden üç yılda Türkiye’deki doğal gaz arzının
yetersizliği dolayısıyla kentlerdeki kullanımın sınırlanması ve sanayideki kullanımın da zaman zaman
durdurulması nedenleriyle önemli sorunlar yaşanmıştır. Talepteki artışa rağmen, arzdaki eksiklik
doğal gazın yaygınlaşmasını engellemiş ve üretim yapan pek çok firmanın kapasite kullanım oranını
düşürmesine neden olarak, satış planlarında hedefledikleri miktarların yarısına bile ulaşamamaları
sonucunu doğurmuştur. Bu olumsuz durum, ülkemizde üretim yapan pek çok sanayicimizin aynı
zamanda önemli birer ithalatçı olmaları nedeniyle, üretimin yanı sıra ithalatı da etkilemiştir.
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DOĞAL GAZ KULLANILAN ŞEHİRLERDEKİ
GÜNCEL YAKIT FİYATLARI TABLOSU

KONUTLARDAKİ KULLANIM İÇİN

( 06 Kasım 2002 Tarihinde Belirlenmiş Olan Fiyatlarla )
YAKIT ÇEŞİDİ

ELEKTRİK

GAZYAĞI

MOTORİN

LPG

KALORİFER YAKITI
PROPAN
DÖKME GAZ
KONUT

ISIL DEĞERİ
9700
11100
kcal/kg

BİRİM FİYATI

ORTALAMA
VERİM

TL/1000 kcal

752 000 TL/kg

%80

752 000 x 1 000
1.427.800 x 1.000

1.427.800 TL/kg

91%

________________

TL/1000 kcal

UCUZLUK
SIRALAMASI

EN PAHALIYA
GÖRE ORAN

5
1

%

34

141.352

%

50

143.856

2

%

51

172.262

3

%

61

175.362

4

%

62

175.620

5

%

62

176.653

6

%

62

178.512

7

%

63

172.013

1

%

61

173.125

2

%

61

173.542

3

%

61

173.542

3

%

61

175.209

4

%

62

171.703

1

%

61

173.277

2

%

61

173.563

3

%

61

174.708

4

%

62

175.424

5

%

62

188.818

1

%

67

224.473

2

%

79

283.228

3

%

100

96 907

11.100 x 0.91
1.440.000 x 1.000

MİX DÖKME GAZ
KONUT

11000
kcal/kg

1.440.000 TL/kg

12 kg
TÜP
(İzmit)

11000
kcal/kg

1.667.500 TL/kg

91%

________________

11.000 x 0.91
1.667.500 x 1.000

%88

________________

11.000 x 0.88

12 kg
TÜP
(İstanbul)

11000
kcal/kg

1.697.500 TL/kg

12 kg
TÜP
(Bursa)

11000
kcal/kg

1.700.000 TL/kg

12 kg
TÜP
(Ankara)

11000
kcal/kg

1.710.000 TL/kg

12 kg
TÜP
(Eskişehir)

11000
kcal/kg

1.728.000 TL/kg

MOTORİN
(İzmit)

10200
kcal/kg

1.473.810 TL/kg

MOTORİN
(Ankara)

10200
kcal/kg

1.483.333 TL/kg

MOTORİN
(İstanbul
Avrupa Yakası)

10200
kcal/kg

1.486.905 TL/kg

1.697.500 x 1.000

%88

________________

11.000 x 0.88
1.700.000 x 1.000

%88

________________

11.000 x 0.88
1.487.500 1.000

%88

________________

11.000 x 0.88
1.728.000 x 1.000

%88

________________

11.000 x 0.88
1.473.810 x1.000

%84

________________

10.200 x 0.84
1.483.333 x1.000

%84

________________

10.200 x 0.84
1.486.905 x1.000

%84

________________

10.200 x 0.84
1.486.905 x1.000

MOTORİN
(Bursa)

10200
kcal/kg

1.486.905 TL/kg

MOTORİN
(Eskişehir)

10200
kcal/kg

1.501.190 TL/kg

GAZYAĞI
(İzmit)

10400
kcal/kg

1.500.000 TL/kg

%84

________________

10.200 x 0.84
1.501.190 x1.000

%84

________________

10.200 x 0.84
1.500.000 x 1.000

%84

________________

10.400 x 0.84

GAZYAĞI
(İstanbul
Avrupa Yakası)

10400
kcal/kg

1.513.750 TL/kg

GAZYAĞI
(Bursa)

10400
kcal/kg

1.516.250 TL/kg

GAZYAĞI
(Eskişehir)

10400
kcal/kg

1.526.250 TL/kg

GAZYAĞI
(Ankara)

10400
kcal/kg

1.532.500 TL/kg

KONUT
150 kW'a kadar
( İ stanbul)

860
kcal/ kWh

160.760 TL/ kWh

Tİ CARETHANE
RESMİ DAİ RE
( İ stanbul)

860
kcal/ kWh

191.116 TL/ kWh

KONUT
150 kW'tan sonra
( İ stanbul)

860
kcal/ kWh

241.140 TL/ kWh

1.513.750 x 1.000

%84

________________

10.400 x 0.84
1.516.250 x 1.000

%84

________________

10.400 x 0.84
1.526.250 x 1.000

%84

________________

10.400 x 0.84
1.532.500 x 1.000

%84

________________

10.400 x 0.84

160.760 x 1000

99%

________________

860 x 0.99
191.116 x 1000

99%

________________

860 x 0.99
241.140 x 1000

99%

________________

860 x 0.99

7- Mix dökme gazın kullanımında buharlaştırıcı gerekmektedir. İşletme maliyetleri gözönüne alınmamıştır.
8- LPG fiyatları 06 Kasım 2002 tarihinde belirlenmiş fiyatlardır.
9- 4 no'lu Fuel-oil (kalorifer yakıtı), 6 no'lu Fuel-oil, Motorin ve Gazyağı fiyatları 06 Kasım 2002 itibariyle belirlenmiş fiyatlardır.
10- Doğal gaz fiyatları 01 Ekim 2002 tarihinde geçerli olan İGDAŞ, EGO, İZGAZ, BURSAGAZ ve ESGAZ tarifelerinde belirtilen fiyatlardır.
11- Konutlardaki Elektrik Fiyatlarına %5 Belediye Vergisi Dahil Edilmiştir.
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DOĞAL GAZ KULLANI LAN ŞEHİ RLERDEKİ
GÜNCEL YAKI T Fİ YATLARI TABLOSU
SANAYİ DEKİ KULLANI M İ Çİ N
( 06 Kasım 2002 Tarihinde Belirlenmiş Olan Fiyatlarla )

ELEKTRİK

MOTORİN

LPG

6 No'lu
FUEL-OIL

YAKI T ÇEŞİ Tİ

I SI L DEĞERİ

Bİ Rİ M Fİ YATI

ORTALAMA
VERİ M

UCUZLUK
SI RALAMASI

EN
PAHALI YA
GÖRE ORANI

46.900

1

% 31

47.340

2

% 31

47.438

3

% 32

49.844

4

% 33

50.513

5

% 34

108.879

1

% 72

108.879

1

% 72

118.488

2

% 79

140.020

3

% 93

142.787

4

% 95

142.984

5

% 95

143.775

6

% 96

145.553

7

% 97

145.805

1

% 97

146.661

2

% 98

147.037

3

% 98

147.124

4

% 98

148.445

5

% 99

150.399

1

% 100

TL/ 1000 kcal
358.132 x 1.000

6 No'lu FUEL- OI L
( İ zmit)

9200
kcal/ kg

358.132 TL/ kg

6 No'lu FUEL- OI L
( Bursa)

9200
kcal/ kg

361.492 TL/ kg

6 No'lu FUEL- OI L
( İ stanbul Avrupa Yakası)

9200
kcal/ kg

362.233 TL/ kg

6 No'lu FUEL- OI L
( Eskişehir)

9200
kcal/ kg

380.612 TL/ kg

6 No'lu FUEL- OI L
( Ankara)

9200
kcal/ kg

385.717 TL/ kg

MI X DÖKME GAZ
GLOBAL ENDÜSTRİ

11000
kcal/ kg

1.101.853 TL/ kg

MI X DÖKME GAZ
SANAYİ

11000
kcal/ kg

1.101.853 TL/ kg

PROPAN
SANAYİ

11100
kcal/ kg

1.210.000 TL/ kg

45kg - TÜP
( İ zmit)

11000
kcal/ kg

1.417.000 TL/ kg

45kg - TÜP
( İ stanbul)

11000
kcal/ kg

1.445.000 TL/ kg

45kg - TÜP
( Bursa)

11000
kcal/ kg

1.447.000 TL/ kg

45kg - TÜP
( Ankara)

11000
kcal/ kg

1.455.000 TL/ kg

45kg - TÜP
( Eskişehir)

11000
kcal/ kg

1.473.000 TL/ kg

MOTORİ N
( İ zmit)

10200
kcal/ kg

1.249.259 TL/ kg

MOTORİ N
( Ankara)

10200
kcal/ kg

1.256.593 TL/ kg

MOTORİ N
( Bursa)

10200
kcal/ kg

1.259.813 TL/ kg

MOTORİ N
( İ stanbul Avrupa Yakası)

10200
kcal/ kg

1.260.557 TL/ kg

MOTORİ N
( Eskişehir)

10200
kcal/ kg

1.271.873 TL/ kg

ELEKTRİ K
SANAYİ
( TEDAŞ)

860
kcal/ kWh

83%
9200 x 0.83
361.492 x 1.000
83%
9200 x 0.83
362.233 x 1.000
83%
9200 x 0.83
380.612 x 1.000
83%
9200 x 0.83
385.717 x 1.000
83%
9200 x 0.83
1.101.853 x 1.000
92%

________________

1000 x 0.92
1.101.853 x 1.000
92%

________________

1000 x 0.92
1.210.000 x 1.000
92%

________________

11000 x 0.92
1.672.222 x 1.000
_______________

92%

11000 x 0.92
1.704.444 x 1.000
_______________

92%

11000 x 0.92
1.707.777 x 1.000
_______________

92%

11000 x 0.92
1.716.666 x 1.000
_______________

92%

11000 x 0.92
1.737.777 x 1.000
_______________

92%

11000 x 0.92
1.249.259 x 1.000
%84

________________

10200 x 0.84
1.256.593 x 1.000
%84

________________

10200 x 0.84
1.259.813 x 1.000
%84

________________

10200 x 0.84
1.260.557 x 1.000
%84

________________

10200 x 0.84
1.271.873 x 1.000
%84

________________

10200 x 0.84

128.050 x 1.000
128.050 TL/ kWh

%99

________________

860 x 0.99

NOTLAR
5- Mix dökme gazın kullanımında buharlaştırıcı gerekmektedir. İşletme maliyetleri gözönüne alınmamıştır.
6- LPG fiyatları 06 Kasım 2002 tarihinde geçerli olan fiyatlardır.
7- 6 no'lu Fuel-Oil ve Motorin fiyatları 06 Kasım 2002 itibariyle belirlenmiş fiyatlardır.
8- Doğal gaz fiyatları 06 Kasım 2002 tarihinde geçerli olan İGDAŞ ve BOTAŞ tarifelerinde belirtilen fiyatlardır.
9- Sınai müşteriler tesislerine talep ettikleri azami saatlik çekişin her 1m3 'ü için aylık 1.468.520 T.L. sabit hizmet ücreti öderler.
10-Şehirlerde doğal gaz dağıtımı ile görevlendirilmiş Dağıtım Şirketleri talep ettikleri azami saatlik çekişin her 1m3’ü için aylık 253.970 TL. sabit hizmet ücreti öderler.
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DOĞAL GAZ KULLANI LAN ŞEHİ RLERDEKİ
GÜNCEL YAKI T Fİ YATLARI TABLOSU
KONUTLARDAKİ KULLANI M İ Çİ N
( 06 Kasım 2002 Tarihinde Belirlenmiş Olan Fiyatlarla )
YAKI T ÇEŞİ Dİ
KONUT
( Eskişehir)
KONUT
( İ zmit)
KONUT
( Bursa)

FUEL-OİL No:4

ODUN

KÖMÜR

DOĞAL GAZ

KONUT
( Ankara)
KONUT
( İ stanbul)
RESMİ OKUL RESMİ
HASTANE
( İ stanbul)

I SI L DEĞERİ

8250
kcal/ m3
8250
kcal/ m3
8250
kcal/ m3
8250
kcal/ m3
8250
kcal/ m3
8250
kcal/ m3

Bİ Rİ M Fİ YATI

ORTALAMA
VERİ M

91%

374.556 TL/ m3

91%

374.556 TL/ m3

91%

%

17

_______________

49.891

2

%

18

________________

49.891

2

%

18

49.891

2

%

18

49.891

2

%

18

58.093

3

%

21

61.720

4

%

22

63.463

5

%

22

63.463

5

%

22

68.345

6

%

24

72.739

7

%

26

47.576

1

%

17

51.026

2

%

18

54.872

3

%

19

56.333

4

%

20

56.410

5

%

20

58.974

6

%

21

66.667

1

%

24

80.000

2

%

28

93.428

1

%

33

93.943

2

%

33

94.072

3

%

33

97.680

4
5

%

34

%

34

8.250 x 0.91
374.556 TL/ m3

93%

________________

8.250 x 0.91
374.556 x 1.000

374.556 TL/ m3

93%

_______________

8.250 x 0.91

445.721 x 1.000
445.721 TL/ m3

93%

________________

8.250 x 0.93
473.546 x 1.000

8250
kcal/ m3

486.922 TL/ m3

RESMİ DAİ RE
( İ zmit)

8250
kcal/ m3

524.378 TL/ m3

RESMİ DAİ RE
( İ stanbul)

8250
kcal/ m3

558.088 TL/ m3

SOMA KÖMÜRÜ
( İ stanbul)

5500
kcal/ kg

157.000 TL/ kg

%60

İ THAL KÖMÜR
( Ankara)

6000
kcal/ kg

199.000 TL/ kg

65%

473.546 TL/ m3

93%

________________

8.250 x 0.93
486.922 x 1.000
93%

________________

8.250 x 0.93
486.922 x 1.000
93%

________________

8.250 x 0.93
524.378 x 1.000
93%

________________

8.250 x 0.93
558.088 x 1.000
93%

________________

8.250 x 0.93
157.000 x 1.000
________________
5.500 x 0.60
199.000 x 1.000
________________

6.000 x 0.65
214.000 x1.000

214.000 TL/ kg

65%

________________

65%

219.700 x 1.000
________________
6.000 x 0.65

6.000 x 0.65

219.700 TL/ kg

220.000 x 1.000

220.000 TL/ kg

65%

________________

6.000 x 0.65
230.000 x 1.000

İ THAL KÖMÜR
( İ zmit)

6000
kcal/ kg

230.000 TL/ kg

ODUN
( İ zmit)

2500
kcal/ kg

100.000 TL/ kg

%60

ODUN
( İ stanbul)

2500
kcal/ kg

120.000 TL/ kg

%60

KALORİ FER YAKI TI
( İ zmit)

9700
kcal/ kg

725.000 TL/ kg

KALORİ FER YAKI TI
( Bursa)

9700
kcal/ kg

729.000 TL/ kg

KALORİ FER YAKI TI
( İ stanbul Avrupa Yakası)

9700
kcal/ kg

730.000 TL/ kg

KALORİ FER YAKI TI
( Ankara)

9700
kcal/ kg

758.000 TL/ kg

%80

KALORİ FER YAKI TI

9700

752 000 TL/ kg

%80

1- KDV dahil fiyatlar alınmıştır.

1

374.556 x 1.000

RESMİ DAİ RE
( Ankara)

İ THAL KÖMÜR
( Eskişehir)

48.520

8.250 x 0.91

486.922 TL/ m3

6000
kcal/ kg

________________

374.556 x 1.000

RESMİ DAİ RE
( Bursa)

6000
kcal/ kg

EN PAHALI YA
GÖRE ORAN

8.250 x 0.91

8250
kcal/ m3

İ THAL KÖMÜR
( İ stanbul)

UCUZLUK
SI RALAMASI

374.556 x 1.000

8250
kcal/ m3

6000
kcal/ kg

TL/ 1000 kcal

364.266 x 1.000
364.266 TL/ m3

RESMİ DAİ RE
( Eskişehir)

İ THAL KÖMÜR
( Bursa)

TL/ 1000 kcal

65%

________________

6.000 x 0.65
100.000 x 1.000
________________
2.500 x 0.60
120.000 x 1.000
________________

2.500 x 0.60

725.000 x 1.000

%80

_______________

9.700 x 0.80
729.000 x 1.000

%80

_______________

9.700 x 0.80
730.000 x 1.000

%80

_______________

9.700 x 0.80
758.000 x 1.000
_______________

9.700 x 0.80
752 000 x 1 000

2- İşletme veriminin bir bölümü verim değerlerinin içerisinde gösterilmiştir.
(Örneğin, sanayide kömürün daha iyi verimle yakılacağı kabul edilmiştir.)
3- Yakma yan maliyetleri verim değerine eklenmiştir. (Yakıt hazırlama, depolama ve işletme giderleri)
4- Elektrik fiyatı olarak, ısıtma amaçlı kullanılacağından, 150 kw'a kadarki kullanım fiyatları alınmıştır.
5- İthal kömürler içinde İstanbul'daki Sibirya Linyiti olduğu için 7000 kcal/ kg alınmaktadır.
6- Bu tablo yakıtların yaklaşık işletme maliyetleri hakkında fikir verebilmek için hazırlanmıştır.

96 907
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Şekil 2c.

YAKI T Fİ YATLARI NI N KARŞI LAŞTI RI LMASI

DOĞAL GAZ KULLANI LAN ŞEHİ RLERDEKİ
GÜNCEL YAKI T Fİ YATLARI TABLOSU
KONUTLARDAKİ KULLANI M İ Çİ N
( 06 Kasım 2002 Tarihinde Belirlenmiş Olan Fiyatlarla )
YAKI T ÇEŞİ Dİ

ELEKTRİK

GAZYAĞI

MOTORİN

LPG

KALORİ FER YAKI TI
PROPAN
DÖKME GAZ
KONUT

I SI L DEĞERİ
9700
11100
kcal/ kg

Bİ Rİ M Fİ YATI

ORTALAMA
VERİ M

TL/ 1000 kcal

752 000 TL/ kg

%80

752 000 x 1 000
1.427.800 x 1.000

1.427.800 TL/ kg

91%

________________

TL/ 1000 kcal

UCUZLUK
SI RALAMASI

EN PAHALI YA
GÖRE ORAN

5
1

%

34

141.352

%

50

143.856

2

%

51

172.262

3

%

61

175.362

4

%

62

175.620

5

%

62

176.653

6

%

62

178.512

7

%

63

172.013

1

%

61

173.125

2

%

61

173.542

3

%

61

173.542

3

%

61

175.209

4

%

62

171.703

1

%

61

173.277

2

%

61

173.563

3

%

61

174.708

4

%

62

175.424

5

%

62

188.818

1

%

67

224.473

2

%

79

283.228

3

%

100

96 907

11.100 x 0.91
1.440.000 x 1.000

Mİ X DÖKME GAZ
KONUT

11000
kcal/ kg

1.440.000 TL/ kg

12 kg
TÜP
( İ zmit)

11000
kcal/ kg

1.667.500 TL/ kg

12 kg
TÜP
( İ stanbul)

11000
kcal/ kg

1.697.500 TL/ kg

91%

________________

11.000 x 0.91
1.667.500 x 1.000

%88

________________

11.000 x 0.88
1.697.500 x 1.000

%88

________________

11.000 x 0.88

12 kg
TÜP
( Bursa)

11000
kcal/ kg

1.700.000 TL/ kg

12 kg
TÜP
( Ankara)

11000
kcal/ kg

1.710.000 TL/ kg

12 kg
TÜP
( Eskişehir)

11000
kcal/ kg

1.728.000 TL/ kg

MOTORİ N
( İ zmit)

10200
kcal/ kg

1.473.810 TL/ kg

MOTORİ N
( Ankara)

10200
kcal/ kg

1.483.333 TL/ kg

1.700.000 x 1.000

%88

________________

11.000 x 0.88
1.487.500 1.000

%88

________________

11.000 x 0.88
1.728.000 x 1.000

%88

________________

11.000 x 0.88
1.473.810 x1.000

%84

________________

10.200 x 0.84
1.483.333 x1.000

%84

________________

10.200 x 0.84

MOTORİ N
( İ stanbul
Avrupa Yakası)

10200
kcal/ kg

1.486.905 TL/ kg

MOTORİ N
( Bursa)

10200
kcal/ kg

1.486.905 TL/ kg

MOTORİ N
( Eskişehir)

10200
kcal/ kg

1.501.190 TL/ kg

GAZYAĞI
( İ zmit)

10400
kcal/ kg

1.500.000 TL/ kg

GAZYAĞI
( İ stanbul
Avrupa Yakası)

10400
kcal/ kg

1.513.750 TL/ kg

1.486.905 x1.000

%84

________________

10.200 x 0.84
1.486.905 x1.000

%84

________________

10.200 x 0.84
1.501.190 x1.000

%84

________________

10.200 x 0.84
1.500.000 x 1.000

%84

________________

10.400 x 0.84
1.513.750 x 1.000

%84

________________

10.400 x 0.84
1.516.250 x 1.000

GAZYAĞI
( Bursa)

10400
kcal/ kg

1.516.250 TL/ kg

GAZYAĞI
( Eskişehir)

10400
kcal/ kg

1.526.250 TL/ kg

GAZYAĞI
( Ankara)

10400
kcal/ kg

1.532.500 TL/ kg

KONUT
150 kW'a kadar
( İ stanbul)

860
kcal/ kWh

160.760 TL/ kWh

Tİ CARETHANE
RESMİ DAİ RE
( İ stanbul)

860
kcal/ kWh

191.116 TL/ kWh

KONUT
150 kW'tan sonra
( İ stanbul)

860
kcal/ kWh

241.140 TL/ kWh

%84

________________

10.400 x 0.84
1.526.250 x 1.000

%84

________________

10.400 x 0.84
1.532.500 x 1.000

%84

________________

10.400 x 0.84
160.760 x 1000

99%

________________

860 x 0.99
191.116 x 1000

99%

________________

860 x 0.99
241.140 x 1000

99%

________________

860 x 0.99

7- Mix dökme gazın kullanımında buharlaştırıcı gerekmektedir. İşletme maliyetleri gözönüne alınmamıştır.
8- LPG fiyatları 06 Kasım 2002 tarihinde belirlenmiş fiyatlardır.
9- 4 no'lu Fuel-oil (kalorifer yakıtı), 6 no'lu Fuel-oil, Motorin ve Gazyağı fiyatları 06 Kasım 2002 itibariyle belirlenmiş fiyatlardır.
10- Doğal gaz fiyatları 01 Ekim 2002 tarihinde geçerli olan İGDAŞ, EGO, İZGAZ, BURSAGAZ ve ESGAZ tarifelerinde belirtilen fiyatlardır.
11- Konutlardaki Elektrik Fiyatlarına %5 Belediye Vergisi Dahil Edilmiştir.
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Bugün Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 10’u doğalgaz ile karşılanmakta ve Türkiye doğalgaz pazarı
her sene %10.5 oranında büyümektedir. Doğalgaz ile 1988 yılında tanışan Türkiye’de sınırlı kullanıma
rağmen 13 yıllık süre içerisinde sektör 25 kat büyümüştür.
Doğalgaz konusunda bugüne kadar belirleyici ve tek yetkili kurum olarak BOTAŞ’ın yaptığı
uluslararası gaz alım-satım anlaşmaları ve halen devam eden boru hattı projelerinin nihai sonuca
ulaşması durumunda doğal gazın pazar payının daha da büyüyeceği açıktır. BOTAŞ tarafından
yapılan açıklamalara göre Türkiye önümüzdeki yıl itibariyle iç talebe tamamıyla yanıt verebilecektir.

Arzda meydana gelecek artışa bağlı olarak gazın kullanım alanlarının genişlemesi ve bu açıdan
pazarın büyüklüğü ile doğru orantılı yatırım büyüklüklerine ulaşılması kaçınılmazdır. Bugüne kadar
doğalgaz kullanımı için derneğimiz üyesi firmalar tarafından 40 bin adet kalorifer kazanı, 900 bin
adet kombi, 250 bin adet doğalgaz sobası satışının gerçekleşmiş olması bu yöndeki öngörüleri
kuvvetlendirmektedir
Abone sayılarına bakılacak olursa; Ankara’da şu anda 830 bin, Ankara’dan sonra devreye alınmasına
rağmen abone sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırayı alan İstanbul’da 1 milyon 700 bin, Bursa’da 205
bin, Eskişehir’de 84 bin, İzmit’teyse 68 bin abone olduğu görülür. Yani Türkiye genelinde genel abone
toplamı 2 milyon 900 bindir. Fiili olarak gaz kullanıcısı sayıları ise Ankara’da 828 bin, İstanbul’da 1
milyon 560 bin, Bursa’da 200 bin, Eskişehir’de 79 bin , İzmit’te 47 bin, toplam 2 milyon 700 bindir.
Geçtiğimiz yıl bu beş ilin toplam gaz kullanım miktarı 3 buçuk milyar metreküp iken bu sayı 2002 yılı
Temmuz ayı sonu itibariyle 2 milyar metreküpe ulaşmıştır.
•
•
•

2003 Yılında Adapazarı, Balıkesir, Bilecik/Bozöyük, Çorum, Erzincan, Erzurum, İzmir, Kayseri,
Kırıkkale, Konya, Manisa, Samsun, Sivas,
2004 Yılında Ağrı, Aksaray, Amasya, Çanakkale, Çorlu, Düzce, Edirne, Iğdır, Kırşehir,
Lüleburgaz,
2005 Yılında Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Karaman, Kütahya, Nevşehir, Niğde
Tokat, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak illerinin gaz alması planlanmaktadır.
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Gaz ticaretinin serbestleşmesi ve yeni kullanım alanlarının yaygınlaşması binlerce konut, işyeri ve
sanayi kuruluşu için yeni iş imkanları anlamına gelmektedir. Ancak, rakamlar her ne kadar umut verici
olursa olsun çalışmaların olumlu sonuç verebilmesi için göz ardı edilmemesi gereken önemli hususlar
vardır.
Gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve var olan altyapının revize edilmesi bu amaçla da gaz
dağıtım şirketlerinin kurulup desteklenmesi gerekmektedir. Kurulan gaz dağıtım şirketlerinin doğal gaz
ekipmanlarının denetimi aşamasında yetkili olmaları durumunda ise bu tür şirketlerin her türlü gazlı
cihaz ve doğalgaz tesisatında kullanılacak emniyet ve benzeri cihazın satışında bulunması kalitenin
yüksek tutulması amacıyla engellenmelidir.
Zira DOSİDER, gerek kullanıcıların bilinçlendirilmesi yoluyla gerekse teknik servis sağlayıcıların
eğitimi aracılığıyla doğal gaz sektöründe kalite bilincinin yerleşmesi adına üzerine düşenleri
yapmaktadır ve bu amaçla daha ne gerekiyorsa da yapmaya hazırdır.
DOSİDER üyeleri; kaliteli, emniyetli cihazlar üretmek, pazarlamak bayi ve tesisatçıları eğiterek kaliteli
tesisatlar yapılmasını temin ve takip etmek, yurt sathında yaygın, eğitimli yetkili servis kadrolarıyla
cihazların tamir ve bakımını güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapmayı temel olarak benimsemişlerdir.
DOSİDER üyesi olabilmek için haiz olunması gereken şartlar bunun garantisi sayılabilir.
Öte yandan doğalgaz ile ilgili uygulamalar gaz şirketleri tarafından da titizlikle yerine getirilmelidir. Gaz
şirketleri kaliteli, kalıcı, servis altyapısını kuran ve garanti eden firmaları gelip geçici firmalarla bir
tutmamalı, gereken desteği vermelidir.
Sonuç olarak Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun faaliyete geçmesiyle birlikte Doğal gaz
piyasasının liberalleştirilmesi çalışmaları başlatılmış ve BOTAŞ'ın yetkilerinin kuruma devredilmeye
başlanılması ile birlikte Doğal gaz piyasasının önü açılmıştır. Liberalleştirme çalışmaları dahilinde
özellikle kentlerde doğal gazın yaygınlaştırılması projesi kapsamında hazırlanan müşteri hizmetleri,
lisans, sertifika, tarifeler, tesisler, iç tesisat, iletim şebekesi ile ilgili yasa ve yönetmelik taslakları
hakkında EPDK tarafından Derneğimizin görüşleri istenmiş ve Derneğimiz Teknik Komitesinin yapmış
olduğu çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda belirlenen Dernek görüşümüz EPDK'ya bildirilmiş
ve memnuyetle ifade etmek isterim ki, bu görüşlerimizin çoğu dikkate ve değerlendirmeye alınarak
yasa ve yönetmeliklerde yer verilmiştir.
Türk Standartları Enstitüsü ile ilgili çalışmalarda ise Doğal gaz standartları ile ilgili istenilen görüşleri
belirleyen çalışmaları yapıp TSE'ye iletmekle ve bu çalışmalarımız dikkate alınmakla birlikte, Uygunluk
Belgesi ve İmalata Yeterlilik Belgesine sahip ithalatçı firmalara yönelik yurtdışı ara kontrol işlemleri için
ödenecek avans miktarı gibi bazı hususlarda TSE tarafından alınmış olan kararlar özellikle genel
ekonominin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında bizce hakkaniyetsiz bulunmuş ve
Derneğimiz tarafından bu konudaki görüşlerimiz Başbakanlık Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, TOBB Başkanlığı, İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı ve
ISO 43. Meslek Başkanlığı'na iletilmiştir.
Kısaca, Doğal gaz sektörünün gelişimi hususunda elimizde gerekli bütün imkanlar vardır ancak atağa
kalkılması için herkese görevler düşmektedir. Kentlerde doğal gazın yaygınlaştırılması ile ilgili
ihalelerin EPDK tarafından bir an önce başlatılması ve bu nedenle sektörün Türkiye'de yeterli gaz arzı
olduğu halde 1 yıldır meydana gelen ataletten kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Doğal gaz kullanımı
arttıkça ülke ekonomisi, tüketiciler, üreticiler ve gelecek nesiller kısacası hepimiz kazanacağız. Biz
dernek olarak bu amaçla üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
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EK 1

DOĞAL GAZLI CİHAZ KULLANIM POTANSİYELİ
(2003 - 2004 - 2005 YILLARI)
ŞEHİRLER

Soba
miktarı

Kombi
miktarı

Kazan
miktarı

Brülör
miktarı

Sayaç
Miktarı

TOPLAM
Cihaz
miktarı

2003 YILINDA DOĞAL GAZ KULLANMASI OLASI ŞEHİRLER

Adapazarı
Balıkesir
Bilecik
Çorum
Erzincan
Erzurum
İzmir
Kayseri
Kırıkkale
Konya
Manisa
Samsun
Sivas

17.022
13.982
6.049
8.569
3.729
8.201
138.589
26.858
1.012
35.903
9.651
17.644
8.622

53.074
43.700
16.587
25.675
29.799
25.265
464.177
84.725
30.763
113.256
30.538
59.053
26.423

1.016
1.274
804
1.028
924
4.158
4.628
4.200
930
2.170
584
1.042
2.676

TOPLAM

295.831 1.003.035

25.434

752
943
603
761
683
3.078
3.424
3.108
688
1.606
433
772
1.981

64.422 136.286
54.295 114.194
6.234
30.277
32.416
68.449
33.209
68.344
34.890
75.592
561.198 1.172.016
106.830 225.721
38.368
71.761
139.361 292.296
37.556
78.762
71.858 150.369
34.847
74.549

18.832 1.215.484 2.558.616

2004 YILINDA DOĞAL GAZ KULLANMASI OLASI ŞEHİRLER

Ağrı
Aksaray
Amasya
Çanakkale
Çorlu
Düzce
Edirne
Iğdır
Kırşehir
Lüleburgaz
TOPLAM

4.214
6.170
4.037
4.650
9.263
4.930
7.650
3.112
5.532
5.487

13.060
19.136
12.600
14.680
28.961
15.400
23.725
9.687
17.234
16.780

445
491
590
403
1.584
286
1.862
273
607
789

329
363
436
298
1.172
211
1.378
202
449
584

16.314
23.740
15.881
18.183
36.720
18.973
30.687
12.035
21.529
22.051

34.362
49.900
33.544
38.214
77.700
39.800
65.302
25.309
45.351
45.691

55.045

171.263

7.330

5.422

216.113

455.173

2005 YILINDA DOĞAL GAZ KULLANMASI OLASI ŞEHİRLER

Bartın
Bolu
Çankırı
Karabük
Karaman
Kütahya
Nevşehir
Niğde
Tokat
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak

4.267
5.610
3.217
7.348
9.070
12.112
3.612
3.481
5.781
11.256
11.486
3.092
9.624

13.058
17.409
9.862
22.519
28.166
37.408
11.570
10.949
18.453
34.659
35.218
9.899
31.413

493
1.215
486
1.714
303
1.192
642
298
501
1.023
944
1.170
1.643

246
899
359
1.268
224
882
475
220
371
757
699
866
1.216

16.396
22.364
12.493
29.132
34.516
46.315
14.620
13.568
22.808
43.186
43.819
13.130
39.472

34.460
47.497
26.417
61.981
72.279
97.909
30.919
28.516
47.914
90.881
92.166
28.157
83.368

TOPLAM

89.956

280.583

11.624

8.482

351.819

742.464

440.832 1.454.881

44.388

GENEL TOPLAM

32.736 1.783.416 3.756.253
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DOĞAL GAZLI CİHAZ SATIŞ TUTARI (KDV DAHİL) POTANSİYELİ
(2003 - 2004 - 2005 YILLARI)
ŞEHİRLER

Adapazarı
Balıkesir
Bilecik
Çorum
Erzincan
Erzurum
İzmir
Kayseri
Kırıkkale
Konya
Manisa
Samsun
Sivas
TOPLAM
Ağrı
Aksaray
Amasya
Çanakkale
Çorlu
Düzce
Edirne
Iğdır
Kırşehir
Lüleburgaz
TOPLAM
Bartın
Bolu
Çankırı
Karabük
Karaman
Kütahya
Nevşehir
Niğde
Tokat
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
TOPLAM
GENEL TOP

TOPLAM
Cihaz Tutarı
Soba
Tutarı
(milyar TL)

Kombi
Tutarı
(milyar TL)

Kazan
Tutarı
(milyar TL)

Brülör
Tutarı
(milyar TL)

Sayaç
Tutarı
(milyar TL)

(*)
(milyon USA
(milyar TL)
Dolar)

2003 YILINDA DOĞAL GAZ KULLANMASI OLASI ŞEHİRLER
5.311
4.362
489
2.674
1.163
2.559
43.240
8.380
3.124
11.202
3.011
5.505
2.690

72.340
59.563
6.664
35.029
41.465
34.436
632.673
115.480
41.930
154.368
41.623
80.489
36.015

2.989
3.748
883
3.025
2.719
12.233
13.616
12.356
2.736
6.384
1.718
3.066
7.873

1.880
709
528
1.903
1.708
7.695
8.560
7.770
1.720
4.015
1.083
1.930
4.953

4.323
3.755
491
2.346
2.353
3.715
35.477
8.048
2.665
9.208
2.481
4.718
3.134

86.843
72.137
9.055
44.977
49.408
60.638
733.566
152.034
52.175
185.177
49.916
95.708
54.665

52
43
5
27
30
37
442
92
31
112
30
58
33

93.710

1.352.075

73.346

44.454

82.714

1.646.299

992

2004 YILINDA DOĞAL GAZ KULLANMASI OLASI ŞEHİRLER
1.315
1.925
1.260
1.451
2.890
1.539
2.387
971
1.726
1.712

17.801
26.083
17.174
20.009
39.474
20.990
32.340
13.202
23.490
22.871

1.312
1.447
1.730
1.189
4.660
842
5.478
800
1.789
2.318

823
908
1.090
745
2.930
528
3.445
505
1.123
1.460

1.152
1.616
1.183
1.248
2.821
1.250
2.567
829
1.528
1.581

22.403
31.979
22.437
24.642
52.775
25.149
46.217
16.307
29.656
29.942

14
19
14
15
32
15
28
10
18
18

17.176

233.434

21.565

13.557

15.775

301.507

182

2005 YILINDA DOĞAL GAZ KULLANMASI OLASI ŞEHİRLER
1.331
1.750
1.004
2.293
2.830
3.779
1.127
1.086
1.804
3.512
3.584
965
3.003

17.798
23.729
13.442
30.693
38.390
46.596
15.770
14.923
25.151
47.239
48.004
13.492
42.817

1.447
3.578
1.430
5.042
835
3.507
1.889
877
1.471
3.013
2.778
3.442
4.831

913
2.248
898
3.170
560
2.205
1.188
550
928
1.893
1.748
2.165
3.040

1.176
1.816
939
2.416
2.189
3.244
1.128
930
1.564
2.990
2.997
1.244
3.009

22.665
33.121
17.713
43.614
44.804
59.331
21.102
18.366
30.918
58.647
59.111
21.308
56.700

14
20
11
26
27
36
13
11
19
35
36
13
34

28.068

378.044

34.140

21.506

25.642

487.400

294

138.954

1.963.553

129.051

79.517

124.131

2.435.206

1.468

(*) : TC Merkez Bankası'nın 30 Eylül 2002 tarihindeki Efektif Satış kuru olan
1 USA Dolar = 1.659.106 TL değeri alınmıştır.
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EK 3
DOĞAL GAZ İLE YENİ TANIŞACAK ŞEHİRLERDEKİ

DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI ve
USA Dolar CİNSİNDEN TUTARI POTANSİYELİ
(2003 - 2004 - 2005 YILLARI)

ŞEHİRLER

Adapazarı
Balıkesir
Bilecik
Çorum
Erzincan
Erzurum
İzmir
Kayseri
Kırıkkale
Konya
Manisa
Samsun
Sivas

(*)
Doğal Gaz
Doğal Gaz
Tüketim
Tüketim
Miktarı
Tutarı
(milyon m3) (milyon USA Dolar)

11
9
1
8
4
10
83
26
9
32
6
12
8

53
44
6
38
20
46
418
123
42
153
31
59
38

7
8
2
10
9
41
67
85
10
18
5
17
21

71
61
9
56
33
97
568
54
14
203
42
88
67

16
14
2
12
8
22
130
0
0
46
10
20
16

219

1.071

300

1.363

296

2004 YILINDA DOĞAL GAZ KULLANMASI OLASI ŞEHİRLER

TOPLAM
Bartın
Bolu
Çankırı
Karabük
Karaman
Kütahya
Nevşehir
Niğde
Tokat
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak

TOPLAM

2003 YILINDA DOĞAL GAZ KULLANMASI OLASI ŞEHİRLER

TOPLAM
Ağrı
Aksaray
Amasya
Çanakkale
Çorlu
Düzce
Edirne
Iğdır
Kırşehir
Lüleburgaz

Bireysel Isıtmalı Binalar
Kat
Sobalı
Kaloriferli
Dairelerde Dairelerde
Doğal Gaz Doğal Gaz
Tüketim
Tüketim
Miktarı
Miktarı
(milyon m3) (milyon m3)

Merkezi
Isıtmalı
Binalar
Kalorifer
Kazanlı
Binalarda
Doğal Gaz
Tüketim
Miktarı
(milyon m3)

5
6
4
3
8
4
7
4
5
5

25
28
17
15
38
20
31
17
23
22

5
5
5
2
14
3
15
2
6
7

35
39
26
20
60
27
53
23
34
34

8
9
6
5
14
6
12
5
8
8

51

236

64

351

81

2005 YILINDA DOĞAL GAZ KULLANMASI OLASI ŞEHİRLER

TOPLAM
GENEL TOPLAM

3
5
3
7
8
11
4
3
6
10
11
3
6

13
25
14
30
38
50
17
16
27
45
51
14
32

2
8
5
12
2
7
5
3
5
6
7
10
8

18
38
22
49
48
68
26
22
38
61
69
27
46

4
8
5
11
11
16
6
5
9
14
16
6
11

80

372

80

532

122

350

1.679

444

2.246

499

(*) : TC Merkez Bankası'nın 3 Ekim 2002 tarihindeki Efektif Satış kuru olan
1 USA Dolar = 1.647.532 TL olup, 1.650.000 TL değeri alınmıştır.
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EK-8

İ ZMİ R
Şehir Merkezindeki Binalarda
Doğal Gaz Tüketim ve Doğal Gazlı Cihaz Kullanım Tahminleri
(2004 - 2020 Projeksiyonu)
Yıllar

Mevcut
Kapasite

2004 2005
Toplam Tüketim Kapasitesi İçindeki
Payı (%)
Toplam Doğal Gaz Tüketim Miktarı
(milyon m3)

568

2006

2008

2010

2012

2014

2020

8%

15%

26%

36%

46%

60%

70%

85%

45

85

148

204

261

341

398

483

6%

14%

22%

33%

45%

50%

65%

80%

998

Mevcut Bina Miktarı 299.812
Mevcut Sobalı Bina Miktarı 254.840
Mevcut Sobalı Daire Miktarı 513.292
Toplam Kullanım Kapasitesi İçindeki
Payı (%)
DOĞAL
GAZLI
SOBA
KULLANIM
MİKTARI
DOĞAL
GAZLI
KOMBİ
KULLANIM
MİKTARI

Hermetik
Soba Miktarı

2.328

3.659

5.488

7.484

8.316

10.810

13.305

Bacalı
Soba Miktarı 121.958

7.317 17.074

26.831

40.246

54.881

60.979

79.273

97.566

Toplam Soba Miktarı 138.589

8.315 19.402

30.490

45.734

62.365

69.295

90.083 110.871

5.849 13.647

21.445

32.167

43.865

48.739

63.360

Hermetik
Kombi Miktarı

16.631

97.477

Bacalı
Kombi Miktarı 366.700 22.002 51.338

77.982

80.674 121.011 165.015 183.350 238.355 293.360

Toplam Kombi Miktarı 464.177 27.851 64.985 102.119 153.178 208.880 232.089 301.715 371.342

TOPLAM Bireysel I sıtma Cihazı
Kullanım Miktarı 602.766 36.166 84.387 132.609 198.913 271.245 301.383 391.798 482.213
Mevcut Merkezi Isıtmalı
Bina Miktarı

4.628

Toplam Kullanım Kapasitesi İçindeki
Payı (%)

DOĞAL
GAZLI
KALORİ FER
KAZANI
KULLANIM
MİKTARI

Mevcut Toplam
Kazan Miktarı
Atmosferik Brülörlü
Kazan Miktarı
Üflemeli Brülörlü
Kazan Miktarı
Döküm Dilimli
Kazan Miktarı
Çelik Gövdeli
Kazan Miktarı

DOĞAL GAZLI BRÜLÖR
KULLANIM MİKTARI
TOPLAM Merkezi I sıtma Cihazı
Kullanım Miktarı

20%

30%

40%

46%

48%

70%

80%

90%

4.628

926

1.388

1.851

2.129

2.221

3.240

3.702

4.165

1.203

241

361

481

553

577

842

962

1.083

1.111

222

333

444

511

533

778

889

1.000

2.314

463

694

926

1.064

1.111

1.620

1.851

2.083

2.314

463

694

926

1.064

1.111

1.620

1.851

2.083

3.425

685

1.027

1.370

1.575

1.644

2.397

2.740

3.082

8.053

1.611

2.416

3.221

3.704

3.865

5.637

6.442

7.247
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