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SUNUŞ 
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde eksikliği hissedilen teknik yayın basımına 
destek olmak, genç mühendis adayların yetişmesine katkıda bulunmak, çalışma yaşamı içerisinde 
meslektaşlarımızın konu ile ilgili problemlerinin çözümüne yardımcı olmak amacı ile yayın 
çalışmalarını sürdürmekteyiz. 
 
Bu yaklaşımımız çerçevesinde, VII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında düzenlenen, 
ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan enerji kaynaklarından biri olan doğal gaz ile ilgili Sanayide 
ve Konutlarda Doğal Gaz Kullanımı, Tasarım ve Uygulamaları Seminer Kitabı’nı yayın dünyamıza 
kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. 
 
Kitabın oluşmasında editör olarak büyük emeği bulunan Sayın Duran ÖNDER’e, bildirileriyle bu 
kitabın oluşmasını sağlayan yazarlara, MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, VII. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kuruluna, Kongre Sekreteryasına Odamıza bu yayını 
kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
TMMOB  
Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 
 

III 



ÖNSÖZ 
 
Ülkemiz dönemin Sovyetler Birliği ile yapılan doğal gaz alım anlaşmasıyla 1987 yılında ilk kez doğal 
gazla tanışmış, daha sonra süren yatırımlarla başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bir çok ilimizde 
konutlarda ve sanayide doğal gaz kullanılmaya başlanmıştır. 
 
Bir yandan yeni yatırımlarla doğal gaz yeni illerimize taşınırken, elde edilmiş bu birikimleri bu 
kentlerimize taşımak, bu birikimlerin ışığında buralarda planlı, sağlıklı, güvenli yatırımlar 
gerçekleştirebilmek teknik elemanlarımızın önünde önemli bir görev olarak durmaktadır. 
 
Doğal gaz diğer avantajları yanısıra tesisat mühendisliği sektörümüze proje , uygulama ve kontrol 
aşamalarında ciddi ve bilinçli çalışma alışkanlığı getirmiştir ve bundan sonraki çalışmalarda da böyle 
devam etmesi gerekmektedir . 
  
Doğal gaz yatırımlarının hızla devam ettiği bu süreçte daha önce doğal gazı kullanmaya başlamış 
illerimizde yaşanan sorunların yaşanmaması ve doğal gaza yatırım yapacak sanayicilerimizin ve 
teknik elemanların gereksindiği her türlü teknik bilginin aktarılabilmesi amacıyla VII. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi kapsamında Sanayide ve Konutlarda Doğal Gaz Kullanımı, Tasarım ve 
Uygulamaları Semineri düzenlenmiştir. 
 
Bu kapsamda doğal gaz konusunda kullanım, tasarım ve uygulamaya yönelik bilgilerin aktarılması, 
tartışılması amaçlanmıştır.  
 
Başta seminer kitabında yer alan bildirilerin yazarları olmak üzere, doğal gazın tanıtılması, tartışılması 
için bu ortamı sağlayan Makina Mühendisleri Odası’na, Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu 
Üyeleri’ne, Kongre Sekreteryası’na, Kongre ve Semineri  destekleyen kurum ve kuruluşlara ve tüm 
katılımcılara  çok teşekkür ediyorum. 
 
 
Duran ÖNDER 
Kasım 2005 
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Doğal Gaz, Genel Bilgiler 

 
  Duran ÖNDER 
 ÖNDER LTD. ŞTİ. 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

SEMİNER BİLDİRİSİ 

MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan 
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

2005 DOĞALGAZ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ 
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DOĞAL GAZ , GENEL BİLGİLER 
 
 
Duran ÖNDER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Doğal Gazın Tanımı , Türkiye’de Dağılımı , Tarihçe , Kimyasal Yapı , Fiziksel Değerler , Türkiye’de 
Mevcut ve Programlanan Doğalgaz Dağıtımı, Yeni Dağıtım Şirketleri  
 
 
 
 
GAZ NEDİR ? GAZI TANITICI DEĞERLER 
 

 
 

Yanıcı gaz nedir ? Oksijen ile belli bir karışım oranında yanabilen gaz veya 
gaz karışımlarıdır. 

Önemli yanıcı gazlar ? Doğal gaz, kok gazı, hava gazı, likid gaz, biogaz. 
Doğal gaz nedir ? Doğal bir üründür. 
Doğal gaz nasıl oluşur ? Milyonlarca yıl sürecinde okyanusların dibinde birikmiş 

hayvansal ve bitkisel atıkların taş ve toprak tabakaları ile 
örtülerek yüksek basınç altında hidrokarbonlara (C, H) 
dönüşmesidir. 

Doğal gaz ne kadar zamandır biliniyor ? Kafkasya’da 5000 yıl öncesinde “Sönmeyen Alev” 
bulunduğu Indogermenlerce ispatlanmıştır. Sümer ve 
Asur papazları topraktan çıkan gazı fal bakmada 
kullanırlardı. 

Doğal gaz nelerden oluşur ? Genelde yanabilen hidrokarbonlardan (CH4) Methan. 
Doğal gaz kaliteleri ve kalorifik değerleri L (low) düşük değerli doğal gazın kalorifik değeri H = 

9,77 kwh/m3 tür. Almanya ve Holanda yataklarında çıkar. 
H (high) yüksek değerli doğal gazın kalorifik değeri H = 
11,5 kwh/m3 tür. Kuzey denizi ve Rusya yataklarından 
çıkar. 
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İlk doğal gaz yatağı nerede 
bulunmuştur ? 

1815 yılında Charleston, West Virginia bölgesinde bir tuz 
kuyusunda, 1910 yılında Hamburg yakınında bir su 
kuyusu çakımında doğal gaz bulunmuştur. 

Doğal gaz ne zamandan beri ekonomik 
kullanılmaktadır ? 

İngiliz tarihçilerine göre Çinliler M.Ö. 900 yıllarında doğal 
gazı tuz kurutmada kullanmakta idiler. 

Doğal gaz niçin ve nasıl stoklanır ? Günlük ve mevsimlik şartlara göre doğal gaz tüketimi 
büyük dalgalanmalar gösterir. Ekonomik şartlar 
nedeniyle tüketimin az olduğu zamanlarda doğal gaz 
stoklanır ve tüketimin pik zamanlarında normal gaz 
arzına stoklardan takviye yapılır. Doğal gaz gaz halinde 
stoklanır. Doğal gaz talebinin az dalgalanması halinde 
yerüstü tanklarında, talebin büyük dalgalanması halinde 
yer altı tanklarında gözenekli kaya depolarında veya tuz, 
petrol, gazdan boşalan yer altı boşluklarında (kaverne) 
stoklanır. 

Doğal gaz nasıl ve hangi basınçta 
nakledilir ? 

Yüksek basınçlı ana nakil hatlarında yüksek basınca 
dayanıklı borularda doğal gaz max.80 bar basınçla 
nakledilir. Orta ve düşük basınçlı hatlarla doğal gaz 
şehirlere ve büyük tüketicilere nakledilir. Doğal gaz son 
tüketiciye min. 20 mbar ile ulaşır. 

Dağıtım istasyonu nedir ? Ana hattan alınan doğal gazın basıncını daha sonraki 
hat basıncına düşüren ve geçen gaz miktarını ölçen 
istasyondur. 

EN nedir ? Avrupa topluluğu standardı. 
CE nedir ? Doğal gazda kullanılan ürünlerin sertifikalandırıldığı 

kurumlardır. Gazda kullanılan her ürün CE sertifikalı 
olmalıdır. 

DVGW nedir ? Gaz ve su konularında teknik ve ekonomik sorulardan 
sorumlu bir Alman kuruluşudur. 

Bir gaz basınç regülatörü, bir emniyet 
donanımı için EN, CE veya DIN-DVGW-
Reg.Nr. ne anlama gelir ? 

Böyle bir Reg.Nr. ile vesikalandırılmış gaz basınç 
regülatörü veya bir emniyet donanımı akkredite bir 
kuruluşca kontrol edilmiştir. Bu ürünler DIN 3380(EN...) 
veya DIN 3381(EN) ve ilgili kurallardaki şartları 
sağlamaktadırlar. 

 
 
Doğal Gaz ( Simge:N ) 
 
Bunlar tabii gazlardır. En fazla Methan (CH4) ve çıktığı yere göre inert gaz (yanmayan gazlar) veya 
ağır hidrokarbonlardan (CnHm) içerirler.Hava gazından ağır, havadan hafiftirler. 
 
Isıl değer L =  7.89   –  11.86  kW/Nm3  
  H =  6800 –  10200  kcal/Nm3 
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Gaz Özelliği İşareti Ölçek Doğalgaz L* Doğalgaz H** 
Mol kitle M kg/mol 17.70024 18.85279 
Mol hacim Vm m3/kmol 22.35954 22.32178 
Yoğunluk I kg/m3 0.791845 0.851963 
Relatif yoğunluk d   0.612409 0.658904 
Krit. Basınç bar Pk bar 45.84764 46.74398 
Krit. Sıcaklık Tk 1/2 C -84.6683 -64.4394 
Reel gaz faktörü Z   0.997604 0.995932 
Krit. Reel gaz faktörü Zk   0.2897 0.2888 
Isıtma değeri Ho,n kWh/m3 10.03431 12.24108 
Isıtma değeri Ho,n MJ/m3 36.12353 44.06794 
Alt ısıl değer Hu,n kWh/m3 9.045851 11.07796 
Alt ısıl değer Hu,n MJ/m3 32.56488 39.88065 
Wobbe indexi Wo,n kWh/m3 12.82231 15.08025 
Max. CO2 emisyonu CO2 max. % 11.85502 12.30119 
Min. Hava ihtiyacı L min. m3/m3 8.665676 10.57393 
Min. O2 ihtiyacı O2 min. m3/m3 1.816995 2.217115 
Kuru baca gaz debisi Vtr m3/m3 7.856047 9.505480 
Nemli baca gaz debisi Vf m3/m3 9.561809 11.50986 

Şehirlerin Gaz Kullanım Durumu 
Sıra No Firmanın Adı İlgili Şehirler Gaz Kullanma Durumu 

1 Agdaş Adapazarı Kullanıyor 
2 Akgaz-(ERS) Aksaray - 
3 Badaş Bandırma Kullanıyor 
4 BAHÇEŞEHİR Bahçeşehir Kullanıyor 
5 Balgaz Balıkesir Kullanıyor 
6 Bursagaz Bursa Kullanıyor 
7 Çinigaz Kütahya - 
8 Çordaş Çorlu - 
9 Çorumgaz Çorum Kullanıyor 

10 Dergaz Düzce - 
11 Ego Ankara Kullanıyor 
12 Esgaz Eskişehir Kullanıyor 
13 Gaznet Konya Kullanıyor 
14 Gemdaş Gemlik - 
15 GÜNAY İnş. Kırıkkale, Kırşehir,Bahşılı,Yahşiyan - 
16 HSV Kayseri Kullanıyor 
17 İgdaş İstanbul Kullanıyor 
18 İngaz İnegöl Kullanıyor 
19 İzgaz İzmit Kullanıyor 
20 Palen Erzurum Kullanıyor 
21 Palgaz Gebze Kullanıyor 
22 Samgaz CENGİZ İnş. Samsun - 
23 Sidaş Sivas - 
24 Trakyadaş Çatalca - 
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KAYNAKLAR 
 
[1] KST , Kromschröder Sistem Teknik Kitabı 
[2] KST , Kromschröder Sistem Teknik CD  
[3] Kromschröder Eğitim Notları 
[4] Duran ÖNDER Makale ve Projeleri 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Duran ÖNDER 
 
01.02.1937 doğumlu Duran ÖNDER, Sivas Erkek Lisesi’nden sonra, Braunschweig Teknik 
Üniversitesi’nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 
 
İki sene Volkswagen, Siemens firmalarında çalışmış, askerlik sonrası Şeker Fabrikaları ve 
Mannesmann Boru Endüstrisi’nde 5 yıl çalıştıktan sonra 1974 ‘te kurduğu Önder Mühendislik Ltd. Şti. 
ile özellikle Alman LOI, KÖRNER firmaları işbirliği ile gaz ısıtmalı sanayi fırınları proje ve imalatını 
yapmıştır. 
 
1986’dan beri KROMSCHRÖDER Türküye Temsilciliği olarak doğal gaz, LPG sistemleri kurmakta, 
sanayi tesislerini gaza dönüştürmektedir. 
 
Gaz kullanımı ve gaz yakma konulu makaleleri, Yıldık Teknik Üniversitesi, Anadıolu Üniversitesi, 
MMOB, IGDAŞ, BOTAŞ, EGO seminer ve panellerinde katılım ve bildirileri vardır. 
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Doğal Gaz Uygulamaları 

 
  Duran ÖNDER 
 ÖNDER LTD. ŞTİ. 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

SEMİNER BİLDİRİSİ 

MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan 
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

2005 DOĞALGAZ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ 
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DOĞAL GAZ UYGULAMALARI 
 
 
Duran ÖNDER 
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Sanayi ve ticari işletmeler tanımı , tek ve çok bölgeli sanayi fırınları uygulamaları  
 
 
 
 
1.SANAYİ ve TİCARİ İŞLETMELER için UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
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2. TEK BÖLGELİ BRÜLÖR GRUBU 
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3.ÇOK BÖLGELİ BRÜLÖR GRUBU  
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4. EŞİT BASINÇ REGÜLATÖRÜ İLE ÇALIŞMA 
 
Oransal Çalışma                          Kademeli Çalışma                          Sıfır Basınç Reglajı 

          
 
 
 
 
GAZ - HAVA KARIŞIM AYARI 
 
Karışım ayarı brülör öncesi komponentlerle gazda ve havada ayrı ayrı yapılabildiği gibi havadan alınan 
impulsla çalışan eşit basınç regülatörü ile pnömatik olarak yapılabilir. 
 
Ayrı yapılan karışım ayarlarında gaz ve hava debisini devamlı ölçmek veya bacada oksijen ölçümü 
yapmak gerekir. 
 
Çok brülörlü sistemlerde baca gazına göre ayar yapmak hatalı olacağından her bir brülörde veya 
brülör grubunda eşit basınç reglajı yapmak en uygundur. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] KST , Kromschröder Sistem Teknik Kitabı 
[2] KST , Kromschröder Sistem Teknik CD  
[3] Kromschröder Eğitim Notları 
[4] Duran ÖNDER Makale ve Projeleri 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Duran ÖNDER 
 
01.02.1937 doğumlu Duran ÖNDER, Sivas Erkek Lisesi’nden sonra, Braunschweig Teknik 
Üniversitesi’nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 
 
İki sene Volkswagen, Siemens firmalarında çalışmış, askerlik sonrası Şeker Fabrikaları ve 
Mannesmann Boru Endüstrisi’nde 5 yıl çalıştıktan sonra 1974 ‘te kurduğu Önder Mühendislik Ltd. Şti. 
ile özellikle Alman LOI, KÖRNER firmaları işbirliği ile gaz ısıtmalı sanayi fırınları proje ve imalatını 
yapmıştır. 
 
1986’dan beri KROMSCHRÖDER Türküye Temsilciliği olarak doğal gaz, LPG sistemleri kurmakta, 
sanayi tesislerini gaza dönüştürmektedir. 
 
Gaz kullanımı ve gaz yakma konulu makaleleri, Yıldık Teknik Üniversitesi, Anadıolu Üniversitesi, 
MMOB, IGDAŞ, BOTAŞ, EGO seminer ve panellerinde katılım ve bildirileri vardır. 
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Sanayi Brülörleri, Bekleri, Kullanım Yerleri 

 
  Duran ÖNDER 
 ÖNDER LTD. ŞTİ. 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

SEMİNER BİLDİRİSİ 

MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan 
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

2005 DOĞALGAZ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ 
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SANAYİ BRÜLÖRLERİ , BEKLERİ , KULLANIM YERLERİ 
 
 
Duran ÖNDER 
 
 
 
 
 
ÖZET  
Sanayide kullanılan yakıcılar yüksek sıcaklığa dayanıklı ve çok sayıda bir arada birbirine bağlanabilir 
nitelikte olmalıdırlar. 
 
 
Brülörler genelde kullanım alanlarına göre 2 sınıfta üretilirler : 
 
1 . Domestik , monoblok , brülörler 650 oC cehennemlik sıcaklığına uygun kazanlarda kullanılırlar . 
Domestik brülörler hava fanı , klapesi , gaz emniyet donanımı , trafo ve benzer armatürleri ayni gövde 
üzerinde kazana flanşlı veya menteşeli yakıcılardır . 
 
 
 

 
 

Resim 1. Domestik Brülör 
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İlgili standartlara uygun komponentlerle donatılan bu yakıcılar komple donatımı ile sertifikalandırılırlar . 
 
2 . Sanayi brülörleri kullanım yerine uygun yapıda , yüksek sıcaklıklarda kullanılan yakıcılardır . Döküm 
gövdede hava ve gaz girişleri , ateşleme ve iyonizasyon elektrodları , fotosel bağlantısı , yüksek 
sıcaklığa dayanıklı alev borusu , gaz / hava karışım divizörü olan yakıcılardır . Bu tip yakıcılar ekseriya 
BEK olarak adlandırılırlar . 
 

 
 

Resim 2. Bek Brülör 
 
Genelde kafadan karışımlı oldukları için gaz/hava divizör önünde buluşurlar .Geri tepme tehlikesi 
yoktur .  
 
Bağlantı boyutları küçük olduğu için çok sayıda yakıcı bir arada bağlanabilir . 
 
Sanayi fırınlarında teker teker veya gruplar halinde bağlanarak kullanılan bu yakıcıların gaz donanımı 
gaz yakma emniyet kurallarına uygun yapılır . Yakıcılar fırının bir tamamlayıcısı olarak düşünülerek 
projelendirilir ve değerlendirilir .  
 
 

                
 

Resim 3.  Bek İç Aksamı 
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İç aksam bağlantı flanşı , gaz borusu , divizör , ateşleme elektrodu , iyonizasyon elektrodu ile komple 
gövdeye bağlanır . 
 
 
 
DİREKT ISITMA BEKLERİ  
 
Bekler açık alevli , direkt yakma için çeşitli alev şekillerinde Cr-Ni veya SiC alev borulu , özel bektaşlı 
veya reküperatif yakıcı olarak üretilirler . 
 
Yüzeysel alevli yakıcılar kısa alev boyları ile tavandan ısıtma için kullanılırlar . 
 
 

          
 

RESİM 4. Cr-Ni ve SiC Alev Borular 
 
 

     
 

RESİM 5.  Bek Taşı Örnekleri 
 
 
 
 
ENDİREKT ISITMA BEKLERİ 
 
Açık alevin ürünü etkilediği veya proses gereği koruyucu gaz atmosferinin gerekli olduğu sistemlerde 
radyant tüplerde kullanılan bekler reküperatif tiptir ve yakma havası 600oC’ye kadar ısıtılabilir. 
 
Sanayi tesislerinde emniyet donanımı TS-EN 746-2 standartında detaylandırılmıştır.Çeşitli 
seçeneklere göre muhakkak uyulması gerekir . 
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RESİM 6. Çeşitli Radyant Tüp Şekilleri 
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SANAYİ TESİSLERİNDE EMNİYET DONANIMLARI 
 
 
Duran ÖNDER 
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Sanayi tesislerinde kullanılacak emniyet sistemleri TS-EN 746-2’ de tarif edilmiştir.  
 
 
 
 
A. YAKMADA EMNİYET KURALLARI 
 
Konunun başlığı sanayi tesisleri olmakla beraber burada anlatılanlar gaz kullanımı açısından konut ve 
ticari işletmeler için de bazı özel konulara dikkat etmek kaydıyla geçerlidir. 
 
Konut ve ticari işletmeler için şehirlerdeki  gaz dağıtım şirketlerinin kural ve şartnamelerine aynen 
uyulmalıdır.. 
 
01.09.1997 yılında yürürlüğe giren EN 746 standardının 2.bölümü sanayi fırınları projelendirilmesine 
esas gaz  yolu ve yakma düzenlerindeki emniyet sistemlerini içermektedir. 
 
EN 746-2 endüstriyel termoproses tesisleri (fırınlar,  ısıtma ve tav fırınları, ergitme ocakları, tuz 
banyoları v.b.) yakınındaki gaz dağıtım ve yakma sistemlerini kapsamaktadır.Bundan sonraki 
açıklamalar bu standarda bağlı olarak her bir yakma sistemine bağlı doğal gaz ve LPG tesisleri için 
geçerlidir. 
 
 
 
 
B. EN 746-2 HUKUKİ ANLAMI ve GEÇERLİLİK ALANLARI  
 
Avrupa topluluğu makina imalat kurallarına göre imalatçı , satıcı veya ithalatçı tehlike analizi yapmaya 
ve makinayı analiz neticesine göre prolendirmeye ve imal etmeye mecburdur .  
 
EN 746 norm  serisi ısıl işlem tesisleri için temel emniyet donanımı şartlarını içermektedir. Bu normlara 
uyma tesislerin makina imalat kurallarına uygunluğunun  teyidi için şarttır.  
 
EN 746-2 imalatçı tarafından uyulması gereken yakıt donanımı ve yakma ile igili kuralları 
belirlemektedir . 
 
 
En 746-2 de öngörülen koruma tedbirleri tek çözüm olarak algılanmamalıdır. Aynı seviyede emniyetin 
erişilmesi için diğer risk önleyici tedbirlere de müsaade edilir.  
( EN 746-2 giriş maddesi ) 
Endüstriyel ısıl işlem tesisleri içinde malzeme ve makina parçalarının ısıya maruz kaldığı sistemler 
olarak tarif edilmektedir . ( en 746-2 , paragraf 3.83 )  
 
EN 746-2 geçerlilik alanı tesisin hemen yakınındaki akış yönünde , el kumandalı ana kesme 
vanasından başlayan, yakıt donanımını kapsamaktadır . (  en 746-2 , paragraf 1)  
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C. GAZ YAKMA SİSTEMİNDE OLMASI GEREKENLER 
 
Sisteme gaz girişi ana kapama vanası ( genelde küresel vana ) ile başlar. 
 
Sistemin emniyeti için olan cihazların yapısı bir cihazın arızası halinde de emniyetin bozulmasına 
meydan vermemelidir. 
 
Gaz ve hava karışım oranı her bir yakıcı için en düşük ve en yüksek kapasite   arasında sabit kalacak 
şekilde ayarlanabilmelidir ki stabil ve emniyetli bir yanma sağlanabilsin. 
 
Ana alev ve varsa pilot alev bir alev sensörü ile kontrol edilmelidir. 
 
 
 
D. Havalandırma ve emniyet firar ventil çıkışları tehlikesiz bir alana ( çatı üstüne ) verilmelidir. 
 
 
 
E. GAZ YAKMADA EMNİYET SÜRELERİ  
 
Gaz brülörünün ilk ateşlemesinde fırın içine fazla yanmamış gaz dolmasını önlemek için 3,5,10 saniye 
gibi sisteme bağlı emniyet sürelerinin garantiye alınması şarttır. 
 
Başlangıç emniyet süresi : gaz manyetik ventilinin açılmasıyla başlayan ve alev oluşmadığı için gaz 
girişinin kapatılması arasında geçen süredir. 
 
Çalışma emniyet süresi : alev söndü sinyalinin gelmesi ile başlayan ve gaz girişinin kapatılmasına 
kadar geçen süredir. 
 

 

 
 
 
 
F. EN 746-2 İÇERDİĞİ KONULAR  
 

1. Gaz dağıtım sistemi ( boru hatları ) 
2. Olması mecburi donanım  
3. Yakma havası ve önsüpürme  
4. Gaz/hava karışımı  
5. YakIcılar ve ateşleme  
6. Alev kontrol  
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YAKMADA ELEKTRONİK DONANIM VE EMNİYET 
SİSTEMLERİ 

 
 
Haluk SÖZER 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Emniyetli gaz yakma için kullanılması gereken elektronik donanımlar ve özellikleri 
 
 
 
 
ALEV KONTROL 

 
Gaz yakmada emniyet, gaz hattı kontrolünden sonra alev kontrolü ile devam eder. Gaz yakmada, alev 
kontrolünün hedefi arıza hallerinde dahi yanma ve patlamaları önlemektir. Ayrıca çalışma emniyeti , 
imalat seyri ve imalat neticesini etkiler, sistemin her an kullanılabilir ve çalışabilir olmasını sağlar. 
Modern imalat tesislerinin proses ve yanmayı kontrol eden tam otomatik elektronik donanımlara 
ihtiyacı vardır. 
 
Emniyet nedeniyle gaz ısıtmalı sanayi fırınları ve yanma hücresi sıcaklıklarının 750 oC altında olması 
halinde alevin kontrol edilmesi şarttır.Yanma hücre sıcaklığının 750 oC üzerinde olması halinde alev 
kontrol ilk ısıtmada gereklidir. Alev kontrol iyonizasyon elektrodu veya ultra viole fotosel ile yapılır. 
 
Genel deyimle beyin olarak adlandırılan gaz ateşleme otomatları IFS, PFS tipleri alev kontrolü yanı 
sıra brülör start programı ve gerekli emniyet fonksiyonlarını da üstlenirler.Beyinlerin yapıları 
bünyesindeki bir elemanın arızası halinde en emniyetli yolu (gaz girişinin kapatılması) seçecek şekilde 
hazırlanmıştır. 
 
Gazlı bir brülörün yakılması ve yakma süresince devamlı alev kontrolü gaz yakma kontrol cihazı ( 
beyin ) ile yapılır. Brülör yakma için start verildiğinde beyin ateşleme trafosu üzerinden ateşleme 
elektroduna yüksek gerilim vererek kıvılcım oluşturur ve ayni anda gaz manyetik ventilini de açarak 
gaza yol verir. Alev oluştuğunda ateşleme durur, emniyet süresinde alev kendi başına yanıyorsa gaz 
akışı devam eder. Alev oluşmazsa gaz girişi anında kapatılır,tekrar start vermek gerekir. Brülörün ilk 
yakışı bir pilot bekle veya küçük alevle başlar,sağlıklı alev oluşumundan sonra gerekiyorsa büyük 
aleve geçilir. 
 
 
 
 
 
ÖN SÜPÜRME 
 
Ateşleme öncesi yapılan ön süpürme ile yanma hücresi ve bacada yanıcı gaz karışımı kalmaması 
emniyete alınır.Ön süpürmeden sonra yanma hücresi ve bacada karışım konsentrasyonu yanıcı gazın 
parlama noktasının %25 altına düşmelidir. 
 
Genelde yanma hücresi ve baca hacmi toplamının 5 katı hava ön süpürme için yeterlidir. 
Ön süpürme en az max.brülör kapasitesinin %25 i eşdeğer hava ile yapılmalıdır. 
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Ön süpürme gerekmez şayet : 
 
Fırın ortamında oksijen bulunması tehlikeli ise veya ürün kalitesini etkiliyorsa, 
 
Yanma hücresinde asgari 750°C sıcaklık garanti ediliyorsa. 
 
Ara kapamadan sonra tekrar çalışmada ön süpürme gerekmez şayet : 
 
Brülörün devamlı yanan bir pilot beki mevcutsa, 
 
Brülör önünde ayni anda kapatan 2 manyetik ventil (klas A) ve sızdırmazlık kontrol varsa ve ventillerin 
çok açıp kapamaya uygun olduğu imalatçısı tarafından tevsik edildi ise, 
 
Çok brülörlü sistemlerde bir veya birkaç brülör devamlı yanıyorsa, 
 
Yanma hücresinde asgari 750°C sıcaklık garanti ediliyorsa. 
 
 
 
 
GAZ YAKMA OTOMATI , UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 

 
 

Resim 1. Gaz yakma otomatının, ateşleme ve iyonizasyon elektrotlu bir yakıcı da uygulanabilecek 
elektrik bağlantı şeması örneği. 
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Resim 2. Gaz yakma otomatının ateşleme ve iyonizasyon kontrolü tek elektrod üzerinden yapılan  bir 

yakıcı da uygulanabilecek elektrik bağlantı şeması örneği. 
 

 
 
 

Resim 3. Gaz yakma otomatının ateşleme elektrotlu ve alev kontrolu ultra vieole fotosel üzerinden 
yapılan bir  yakıcı da uygulanabilecek elektrik bağlantı şeması örneği 
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Yukarıda gösterilen örneklerde,  gaz yakma otomatlarının bağlantılarında 3 nolu klemens önünde 
gösterilen ifade, sistemde kullanılan emniyet kontaklarının gaz yakma otomatının enerji girişi önüne 
seri bağlanıp ateşlemenin gerçekleşmesi için gerekli şartların oluşmasını sağlamayı ifade eder.( 
Örneğin gaz basıncı düşük ve yüksek basınç prezostatları hava fanına ait hava prezostatı ve yüksek 
sıcaklık alarm kontakları vs. gibi) 
 
 
SIZDIRMAZLIK KONTROL  
 

 
 
 
SIZDIRMAZLIK KONTROL CİHAZI İLE UYGULAMALARA AİT ÖRNEKLER 
 

 
 

Resim 4. çalışma ve emniyet manyetik ventillerinden sonra direk yakıcıya bağlı gaz hattında 
sızdırmazlık kontrolünün yapılabilmesi için TC 410 tipi sızdırmazlık kontrol cihazına yapılan elektrik 

bağlantı şeması ve gaz hattı üzerindeki armatürlerin yerleşim planı , 
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Resim 5. çalışma ve emniyet manyetik ventillerinden sonra eşit basınç regülatörü ile  yakıcıya bağlı 
gaz hattında sızdırmazlık kontrolünün yapılabilmesi için TC 410 tipi cihaza yapılan elektrik bağlantı 

şeması  ve gaz hattı üzerindeki armatürlerin yerleşim planı 
 

 

 
 
Resim 6. çok yakıcılı sistemlerde gaz hattı üzerinde bulunan tek emniyet ventili ve her yakıcı önünde 

bulunan çalışma manyetik ventillerinin sızdırmazlık kontrolü için TC 410 tipi cihazın elektrik ve gaz 
hattına yapılacak uygulamanın seması 

 
 
Sızdırmazlık kontrolü ; gaz hattı üzerinde bulunan emniyet ve çalışma ventillerinin kaçırmazlık kontrolü 
ile gerçekleşir. Yukarıda gösterilen elektrik bağlantılarında ifade edildiği gibi ateşlemeden önce 
sızdırmazlık kontrolu okey sinyali ile gaz yakma otomatlarının önüne emniyet zinciri olarak seri girilen 
kontaklar sayesinde gaz hattında arızalı bir ventil var ise ateşlemeyi gerçekleştirmeyerek sistemi 
emniyete alınmış olur. 
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GAZ DAĞITIM VE BRÜLÖR SİSTEMLERİNDE BASINÇ 
DÜŞÜRME İSTASYONLARI (GAZ HATTI) 

 
 
Harald BORN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Doğal gaz nakil hatlarında gazın yüksek olan basıncı dağıtım bölgelerinde kademeli olarak kullanım 
basıncına düşürülür . Gaz hatlarında kullanılacak cihaz ve armatürler gaz debisi ve giriş - çıkış 
basınçlarına uygun seçilirler .   
 
Gaz hatları gaz yakma sistemlerinin girişinde debiye uygun basınç ayarlaması yapan emniyet 
donanımlarıdır . Her gaz hattı devamında muhakkak bir sanayi fırını veya bir kazan dairesi vardır . 
 
Büyük çaplı gaz hatlarında motorlu ventiller kullanılır . Küçük çaplı gaz hatlarında ise genelde 
manyetik ventiller kullanılır. Bir gaz hatının doğru boyutlandırılması için gaz debisi , giriş ve çıkış 
basıncı , gaz cinsi , müsaade edilen basınç kaybı ve gaz hızı iyi tarif edilmelidir . Sadece bir brülörü 
veya brülör grubunu besleyen , emniyet ve ayarını yapan gaz hatları da vardır .  
 
Emniyet kapama ventilinin kapatma değeri kendinden sonraki cihazların hasar görmemesi için onların 
kullanım basıncından düşük olmalıdır . Emniyet firar ventili bir miktar gaz firar ettirerek basıncı 
dengeler , emniyet kapama ventilinin kapatmasını engeller . 
 
 
 

Resim 1 . Gaz hattı ana yapısı 
 

Küresel vana , gaz filtresi , manometre , emniyet kapama ventili , basınç regülatörü , manometre , 2 
basınç kontrol şalteri (min.-max. ) , 2 motorlu ventil , çıkış basınç kontrol şalteri . 
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Resim 2 . Ana giriş gaz hattı ve brülör gaz yolu 
 
Küresel vana , paslanmaz kompensatör , gaz filtresi manometre , emniyet kapama ventili , emniyet 
firar ventili , gaz sayacı , küresel vana , motorlu ventil , çıkış basınç kontrol şalteri . 
 

 
 

Resim 3. Emniyet kapama –emniyet firar ventilli - regülatör bağlantısı 
 
5xDN impuls bağlantı mesafesi 
 

 
 

Resim 4. 2 Manyetik ventil emniyetli gaz hattı 
 
Küresel vana , gaz filtresi , manometre , emniyet kapama ventili , regülatör , basınç kontrol şalteri ,2 
manyetik ventil ( 1. çabuk açar-çabuk kapar , 2. yavaş açar-çabuk kapar ). 
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Resim 5 . Gaz brülörü gaz ve hava bağlantısı 
 
Gaz yakma otomatı ile alev kontrolu yapılır , gaz ventili ve ateşlemeye kumanda edilir  
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Resim 6. Brülörler gaz yolu armatürlerini besleyen ana gaz hattı 
 
Brülörlerin hava bağlantıları otomatik ayar klapeleri ile kontrol edilir . Gaz devresindeki eşit basınç 
regülatörü değişen hava debisine eşdeğer gaz miktarını ayarlar . 
 

 
 

Resim 7. Kombine gaz yolu armatürü 
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2 kombine ventil ve altında eşit basınç regülatörü . Hava debisi 1 klappe ile ayarlanır . Akış ve basınç 
basınç kontrol şalterleri ile kontrol edilir . 

 
 

Resim 8. Radyant tüp için gaz yolu ve hava armatürü , yanmış gazlar eduktor ile atılır. 
 
Gaz tarafı yeni tip manyetik ventil valVario ile emniyete alınır . Hava debisi elektronik programlanabilir 
IC 40 servomotorlu hava klapesi ile ayarlanır . 

 
Resim 9. Modern gaz yolu donanımlı brülör 
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Gaz tarafında 2 kombine manyetik ventil ve eşit basınç regülatörü , hava tarafında programlanabilr IC.. 
servomotorlu hava klapesi 
 

 
Resim 10 . Brülör gruplarında gerekli cihazlar 

 
Küresel vana , gaz filtresi , emniyet kapama ventili , regülatör , emniyet firar ventili , basınç kontrol 
şalteri ( min.-max.) , merkezi emnyet manyetik ventili , her brülör önüne 1 manyetik ventil ve 1 basınç 
kontrol şalteri . Ayar ve kumanda için eşit basınç regülatörü ve gaz ayar vanası . 
 
Gaz giriş basıncı regülatör sonrasındaki cihazların max. kullanım basıncından yüksek ise emniyet 
kapama ve emniyet firar ventilleri konulması mecburidir . 
 
Manyetik ventillerden geçen gaz debisi 1 200 kW üzerinde ise 2 ventil arası kaçırmazlık kontrol cihazı 
gereklidir . Teknolojik nedenlerle önsüpürme yapılamadığı hallerde kaçırmazlık kontrol cihazı 
mecburidir .  
 
Brülör gruplarında her brülör önündeki ayni sınıftaki manyetik ventil emniyet ventili olarak kabul 
edilebilir . 
 
Yanma hücresinin önsüpürmesi arıza duruşlarından sonra mecburidir . Ancak çok brülörlü sistemlerde 
bir brülörün sönmesinden sonra önsüpürme gerekmez . Şayet yanma hücresi sıcaklığı 750oC 
üzerinde ise önsüpürme gerekmez . Arıza duruşundan sonra önsüpürme yapılamıyorsa kaçak gazlara 
mani olmak için muhakkak klas A 2adet manyetik ventil ve kaçırmazlık kontrol cihazı konulmalıdır 
.Normal kapamadan sonra önsüpürme gerekmez . 
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KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
 
Abdullah BİLGİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kazanlarda enerji verimliliği, yanmanın mükemmelliğine ve yanma sonucu açığa çıkan ısı enerjisinin 
kazan içindeki akışkana transfer oranına, baca gazı emisyonları ise yine yanmanın  kalitesine, ocak ve 
brülör tasarımına, ayrıca kullanılan yakıt içerisindeki kirleticilere bağlı olmaktadır. Bu nedenle, işletme 
döneminde, kazanlarda termik verimin sürekli olarak yüksek tutulabilmesi ve emisyonların kontrol 
edilebilmesi için baca gazı analizörleri yardımıyla, baca gazı bileşenlerinin sürekli veya peryodik olarak 
izlenmesi ve yanmaya etki eden parametrelere zamanında müdahale edilmesi, ayrıca brülörlerin duruş 
zamanlarında kazanların neden olduğu iç soğuma kayıplarının minimize edilmesi önemli olmaktadır. 
 
Bu çalışmada, kazanların verimli işletilebilmesini   teminen, baca gazı analizlerinin irdelenerek 
brülörlerde alınması gereken önlemler, kazanlarda iç soğumaya neden olan faktörler ile yakıt ve 
yakıcılardan kaynaklanan emisyonlar konusunda, somut baca gazı analiz örneklerinden de 
yararlanılarak mekanik tesisat tasarımcılarına, uygulayıcılara ve işletmecilere bazı mesajlar verilmeye 
çalışılmaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kazanlarda baca gazı analizlerinin değerlendirilmesine başlamadan önce yanmanın kimyasal 
denklemlerini hatırlamak yararlı olacaktır. Yakıt tamamen yandığında, içerisindeki karbon (C) 
karbondiokside (CO2), hidrojen (H2) su buharına (H2O), kükürt (S) kükürt-dioksite (SO2) 
dönüşmektedir. 
 
Tam Yanma ; 
 
C + O2  CO2 + 8113 Kcal/kg-C     (1) 
 
2H2 + O2  2H2O + 34650 Kcal/kg-H    (2) 
 
S + O2  SO2 + 2250 Kcal/kg-S     (3) 
 
Eksik Yanma ; 
 
2C  +  O2     2CO  +  2467  Kcal/kg-C    (4) 
 
Buradan da görülebileceği gibi, yetersiz oksijen sonucu karbonun karbondioksite dönüşemeden, 
karbonmonoksit halinde kalmasıyla kaybedilen enerji miktarı %70 mertebesinde olmaktadır. Bu 
kaygıyla, mükemmel yanmanın sağlanması için, genel bir kural olarak yakıta verilen hava belirli 
oranda artırılmaktadır. Buna hava fazlalık katsayısı denilmektedir. Yakıt cinsine bağlı olarak değişen 
bu katsayının gereğinden az olması halinde karbonmonoksit oluşmakta, üretilen enerji azalmakta, 
islilik başlamakta, yanma verimi düşmekte, söz konusu hava fazlalık katsayısının gereğinden fazla 
olması halinde ise karbonmonoksit azalırken, yanmaya iştirak etmeyen hava ocakta ısıtılarak bacadan 
atılmakta, yanma bozulmakta, yanma verimi düşmektedir. Bu nedenle, işletme sırasında yanmanın 
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optimizasyonu için baca gazı analizörleri yardımıyla, baca gazı bileşenleri kolayca elde edilip 
değerlendirilebilmekte, brülör ve kazanlara anında müdahale edilebilmektedir. Aşağıda baca gazı 
analizlerinin belli başlı parametreleri değerlendirilmektedir.  
 
 
 
 
2. BACA GAZI BİLEŞENLERİ, EMİSYONLAR  
 
a) Oksijen (O2) :  
 
Yakıt cinsine ve hava fazlalık katsayısına bağlı olarak, karbonmonoksit oluşumuna neden olmayacak 
şekilde, baca gazları içerisinde oksijen oranının mümkün olduğunca düşük olması istenmektedir. 
Doğalgazda %2-3, sıvı yakıtta %3-4, katıyakıtta %5-6 oksijen oranı baca gazı analizleri için ideal 
değerler olarak kabul edilmektedir.  
 
b) Karbondioksit (CO2) : 
 
Yakıt cinsine bağlı olarak karbondioksitin baca gazları içerisinde yüksek oranda bulunması tercih 
nedeni olmaktadır. Doğalgazda %11, sıvı yakıtta %14, katı yakıtta %14 karbondioksit değerleri, baca 
gazı analizleri için uygun mertebeler olarak söylenebilmektedir. Konumuzla direkt ilgili olmamakla 
birlikte, iyi bir yanmanın doğal sonucu olarak baca gazlarında yüksek oranda arzu edilen karbondioksit 
atmosferde neden olduğu sera etkisiyle son yıllarda emisyon kabul edilmektedir. Burada çözüm, 
düşük karbon oranlı, yüksek hidrojen ihtiva eden yakıtların yaygınlaşması ve fosil yakıt kullanımının 
zaman içerisinde sınırlandırılmasıyla mümkün görülmektedir.  
 
c) Karbonmonoksit (CO) :  
 
Neden olduğu enerji kaybı ve islilik sonucu kirlenme nedeniyle karbonmonoksit, baca gazları içerisinde 
arzu edilmemekte ve emisyon kabul edilmektedir. Yakıta verilen oksijen artırılarak, eksik yanma 
tamamlanmak suretiyle karbonmonoksit mutlaka karbondioksite dönüştürülmelidir. Baca gazı 
analizlerinde karbonmonoksit miktarı 100 ppm değerine kadar normal kabul edilebilmektedir.  
 
d) Kükürtdioksit (SO2) : 
 
Yakıt içerisindeki kükürtün yanmasıyla ortaya çıkan kükürtdioksit, çevre için tehlikeli emisyonların 
başında kabul edilmektedir. Brülör ve kazanda alınacak önlemlerle ilgisi olmayan bu gaz, ancak düşük 
kükürtlü yakıtlarla baca gazlarında azaltılabilmektedir. Doğalgaz kullanımında, baca gazında "0" olan 
kükürtdioksit değeri, %0,5 kükürt ihtiva eden ithal kömür kullanıldığında, baca gazlarında 150-200 ppm 
değerlerinde olabilmektedir. Kükürtdioksitin, baca gazlarında, düşük sıcaklıklarda, su buharı ile 
birleşerek sülfirik asite dönüştüğü ve kazanlarda tahribatlara neden olduğu bilinmektedir.  
 
e) Azotoksitler (NOX) :  
 
Yakıt cinsine bağlı olarak, ocağa verilen havanın fazlalık katsayısı ile ocak dizaynından kaynaklanan 
nedenlerle oluşan azotoksitler, çevre açısından emisyon kabul edilmektedir. Yakıt hava ayarının 
elverdiği oran dışında azotoksitlere müdahale imkanı bulunmamakta,  kazan alımı sırasında dikkate 
alınması gereken bir parametre olarak değerlendirilmektedir.  Günümüzde yeni yeni tartışılmakta olan, 
“Düşük Ocak Yükü ” , Baca Gazları Resirkülasyon Sistemi” ve “Düşük NOx Brülörleri” azotoksitlerle 
mücadelede etkin yöntemler olarak kabul edilmektedir. 
 
f) Baca Gazı Sıcaklığı (T) :  
 
Kazanı terk eden baca gazlarının, yakıt cinsine ve içerisindeki kükürt oranına bağlı olarak, mümkün 
mertebe düşük sıcaklıkta olması istenmektedir. Gereğinden fazla yakıt debisi, yetersiz kazan ısıtma 
yüzeyi ile duman borularındaki kirlilik, yüksek baca gazı sıcaklığına neden olmaktadır. Burada dikkat 
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edilmesi gereken önemli husus, baca gazı analizlerinin kazan anma gücüne uygun yakıt debisinde 
yapılmasıdır. Zira, düşük kazan kapasitelerinde baca gazı sıcaklığının da düşük çıkması beklenen bir 
durum olmaktadır. Yüksek baca gazı sıcaklığı verim kaybı demektir. Baca gazı sıcaklıklarında 
düşülebilecek minimum değerler, baca gazlarının yoğuşma (çiğlenme) sıcaklığı, ayrıca yakıttaki kükürt 
(S) dolayısıyla baca gazındaki kükürt dioksit  (SO2) ile ilgilidir. Baca gazları içerisindeki kükürt dioksit 
(SO2), su buharı (H2O)  ile düşük sıcaklıklarda reaksiyona girerek sülfirik asit  (H2SO4) oluşturmakta, 
bunun sonucu olarak da kazanlarda korozyonla istenmeyen tahribatlar meydana gelmektedir. Bu 
nedenle, içerisinde yoğuşmaya izin verilmeyen normal çelik kazanlarda, doğalgaz kullanımında 130-
150 °C, katı ve sıvı yakıt kullanımında 130-175 °C baca gazı sıcaklıkları uygun değerler olarak kabul 
edilebilmektedir. Yüksek baca gazı sıcaklıklarında brülör ve kazana mutlaka müdahale edilmeli, 
kısmen kapasite düşürülerek veya kazan borularına türbülatörler ilave edilerek, baca gazı sıcaklığı 
düşürülmelidir. Her 20 °C baca gazı sıcaklık düşümü, verimde %1 artışa neden olmaktadır.  
 
g) Su Buharı (H2O),  Kondenzasyon : 
 
Hidrojen kökenli yakıtlarda yanma sonucu oluşan baca gazı bileşenlerinden birinin de su buharı (H2O) 
olduğu ifade edilmişti. Yanma Denklemini hatırlayacak olursak : 
 
2H2 + O2  2H2O + 34650 Kcal/kg-H                                                      (5)                                   
 
Burada 4 gr hidrojen (H2), 32 gr oksijenle (O2) birleşerek 36 gr su       ( H2O ) oluşturmaktadır. Bir 
başka ifadeyle 1 gr hidrojen ( H2 ), 9 gr su ( H2 O) oluşumuna neden olmakta, ortaya çıkan su ise baca 
gazları içerisinde su buharı olarak kazanı terk etmektedir. Söz konusu suyun buharlaşabilmesi için 
üretilen ısıdan bir bölümü kullanılmakta ve kullanılan ısı miktarı ise yakıtın alt ve üst ısıl değeri 
arasındaki farkı meydana getirmektedir.  
 
Bu ifade formüle edilirse, çok yaklaşık olarak ; 
 
Hu = Ho – 600 W       [8] 
 
Ho = Yakıt Üst Isıl Değeri ( Kcal/kg ) 
W = Yanma Sonucu Oluşan Su Miktarı ( kg ) 
 
Örnekteki hidrojen ( H2 ) için alt ısıl değer ; 
 
Hu = 34650 – 600 x 9 = 29250 Kcal/kg–H olmaktadır. 
 
Aynı örneği %95’i metan (CH4) olan doğalgaz için yaparsak,  
 
Yanma Denklemi ; 
 
CH4 + 202  CO2 + 2H2O + 13250 Kcal/kg-CH4     (6) 
 
Burada 16 gr metan (CH4), 64 gr oksijenle (O2) birleşerek 36 gr su (H2O), yani 1gr metan (CH4), 
 
2.25 gr su (H2O) oluşturmaktadır. Metan (CH4)’ ın alt ısıl değerini hesaplayacak olursak ; 
 
Hu = 13250 – 600 x 2.25 = 11900 Kcal/kg- CH4 olmaktadır. 
 
Metan (CH4)’ ın yoğunluğu γ = 0.715 Kg/Nm3 kabul edilirse (16 gr/22.4 lt), Nm3 bazında sözkonusu  
alt ve üst ısıl değerler ile yanma sonucu oluşan su (H2O) miktarı ; 
 
Ho = 13250 x 0.715 = 9470 Kcal/Nm3 
 
Hu = 11900 x 0.715 = 8510 Kcal/Nm3 
W = 2.25 x 0.715 = 1.60 kg-H2O/Nm3-CH4 olmaktadır. 
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Bu değerler dikkate alındığında, doğalgaz gibi hidrojen (H2)  kökenli yakıtların kullanılmasında 
yukarıda sözü edilen iki husus önem kazanmaktadır. Bunlardan birincisi, baca gazları içinde atılan su 
buharının bacada yoğuşması sonucu yaptığı çöküntü ve tahribatların neden olduğu kazalar ( örnek 
olarak 20 000 Kcal/h kapasiteli bir kombi tam kapasitede 4.0 kg/h su buharı üretmektedir ), ikincisi ise 
alt ve üst ısıl değerler arasındaki kullanılmayan farkın normal çelik kazanlarda yarattığı enerji kaybı 
olmaktadır. Alt ısıl değer baz alındığında, yakıt olarak, metan (CH4) kökenli doğalgazda bu fark %11, 
hidrojende %18.5 mertebelerinde olmaktadır. 
 
Yeni teknoloji ürünü kondenzasyonlu (yoğuşmalı) doğalgaz kazanlarında ise kazan içinde veya 
kazana entegre yoğuşturucuda, baca gazlarında bulunan su buharının yoğuşmasına izin verilmekte ve 
bu maksatla sistem dönüş suyu yoğuşturucudan geçirilerek, doğalgaz için baca gazı çiğlenme 
sıcaklığı olan 55 ºC ‘ye kadar baca gazı sıcaklıkları düşürülmekte, soğuyan baca gazının ısısına ek 
olarak, yoğuşan suyun gizli ısısı da kazan içindeki akışkana transfer edilmekte, yoğuşan su miktarına 
bağlı olarak normal kazanlara oranla %10-15  verim artışı sağlanabilmektedir. Alt ısıl değer esas 
alındığında yoğuşmalı kazan verimleri günümüzde %100’den büyük ifadelerle anılmaktadır. Ancak üst 
ısıl değere göre sözkonusu verim her zaman %100’den küçüktür. 
 
 
 
 
3. YANMA VERİMİ, KAZAN VERİMİ 
 
Baca gazı analizörü tarafından, baca gazlarında ölçülen, oksijen, karbondioksit, karbonmonoksit, baca 
gazı sıcaklığı ve ortam sıcaklığı gibi parametreler değerlendirilerek, yanma verimi (ηy) otomatik olarak 
hesaplanabilmektedir. İşletmeci tarafından yanma verimi üzerinde yorum yapılırken, sonuca etki eden 
faktörler kolayca görülebilmektedir. Yanma veriminden yola çıkarak, kazan veriminden        (ηk) söz 
ederken, kazan radyasyon kayıpları, külde yanmamış karbon kayıpları gibi ölçülmeyen değerler için 
yakıt cinsine ve kazan kapasitesine bağlı olarak, yanma veriminden belirli bir oranda azaltma yapmak 
gerekmektedir. TS.4041 ’de  kazan radyasyon kayıpları, kapasite ve yakıt cinsine bağlı olarak %0.7-
3.0 arasında verilmektedir. Baca gazında is ve kurum ile küldeki yanmamış karbon       (C) dikkate 
alındığında, yaklaşık kazan verimini belirlerken yanma veriminden radyasyon ve kül kayıpları olarak 
düşülmesi gereken miktar, yaklaşık olarak, doğalgazda %1, fuel-oilde %2-3, kömürde ise %4-5 olarak 
kabul edilmektedir. Ancak, belirtilen yöntemle, baca gazı analizörü kullanılarak kazan verimlerinin 
tespiti, işletmede yanmanın optimizasyonu ile verimin yüksek tutularak enerji ekonomisi sağlanmasına 
yönelik olmalı, sözkonusu yöntem kazan verim ve kapasite değerlerinin tescilinde kullanılmamalıdır. 
 
 
 
 
4. KAZAN KAPASİTESİ 
 
İşletmede baca gazı analizörü yardımıyla kazan veriminin (ηk) yaklaşık olarak tespitini takiben yine 
yaklaşık olarak kazan kapasitesinin belirlenmesi de mümkün olabilmektedir. Bunun için rejim haline 
getirilmiş kazanda, birim zamanda kullanılan yakıt miktarının doğru olarak tespiti gerekmektedir. 
Kazan kapasite formülünü hatırlarsak ; 
 
Qk = B x Hu x  ηk       [3]  
 
Qk  = Kazan Kapasitesi  ( Kcal/h ) 
 
B    = Yakıt Debisi  ( Kg/h, Nm3/h ) 
 
Hu  = Yakıt Alt Isıl Değeri ( Kcal/kg, Kcal/Nm3 ) 
 
ηk  = Kazan Verimi  ( % ) 
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Rejim haline getirilmiş kazanda doğalgaz yakıt debisinin tespiti kolay olup, doğalgaz sayacından 
okunan değeri, sayaçtan geçen gazın basıncına göre Nm3/h olarak düzeltmek gerekir. Sıvı yakıtta ise 
yakıt debisinin tayini sayaç kullanılmıyorsa güçtür. Ancak istenildiği taktirde, hacimsel debi takip 
edilerek kütlesel debi hesaplanabilir. Katı yakıtlı sistemlerde ise rejim haline getirilmiş kazana katı 
yakıtın tartılarak beslenmesi gerekir. Mümkün mertebe sağlıklı bir kapasite ve verim tespiti yapılmak 
isteniyorsa, çıkan kül ve baca filtresinde  (mevcutsa) biriken kurum miktarının tartılarak belirlenmesi, 
ayrıca katı yakıt ve kül+kurum karışımının alt ısıl değerlerinin uzman bir laboratuvarda tespiti 
gereklidir. Yoğuşmalı kazanlarda ise duyulur ısıdan kaynaklanan verim ve kapasitenin analizör 
yardımıyla tespitinden sonra, test sırasında birim zamanda yoğuşturucuda biriken su miktarı tartılıp 
kazana transfer edilen gizli ısı miktarı bulunarak (gizli ısı, 550 Kcal/kg-su üzerinden hesaplanabilir) 
duyulur ısı miktarına eklenmek suretiyle toplam ısı kapasitesi bulunabilir. Toplam ısı kapasitesinin 
yakılan yakıt miktarı ve alt ısıl değerinin çarpımına bölünmesiyle yoğuşmalı kazanın toplam verimi 
belirlenebilir. Alt ısıl değere göre hesaplanan bu verim değeri %100 ‘den büyük olabilir. 
 
 
 
 
5. YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ 
 
Yakıt tüketimin büyük değerlere ulaştığı büyük kapasiteli kazanlarda, verimin kontrolu daha büyük 
önem arzetmekte ve bu iş için tam otomatik mikro modülasyonlu yakma yönetim ve oksijen trim kontrol 
sistemleri geliştirilmiş bulunmaktadır. Sözkonusu sistem ile baca analizleri sürekli ve otomatik olarak 
yapılmakta, (O2), (CO2), (CO) ve baca gazı sıcaklığı gibi baca gazı parametreleri ile yanma verimi 
sürekli izlenmekte, yakıt karakterinde ve atmosferik şartlarda olabilecek değişikliklerin önceden 
ayarlanmış parametrelere etkisi sistemin yakıt/hava ayarına otomatik müdahalesi ile önlenebilmekte, 
gerektiğinde frekans konvertörlü brülör fanları ile eşgüdümlü çalışarak fan enerji tüketiminden tasarruf 
sağlanmakta, hassas ve oransal kontrol ile tam yanma sonucu sistem verimi yükseltilmekte ve yakıt 
tasarrufu sağlanmakta, ayrıca, sistem otomatik kalibrasyon ve hata tespitine imkan vermekte ve bina 
otomasyon sistemlerine de entegre edilebilmektedir.   
 
 
 
 
6. İÇ SOĞUMA KAYIPLARI 
 
Günümüzde kazan verimleri yıllık verim ifadesiyle anılmaktadır.  Bu değer, kazanların bir işletme 
sezonu içerisinde, çalışma ve bekleme zamanlarının toplamında, ortalama olarak gerçekleştirdiği bir 
verim ifadesi olmaktadır. Brülörlerin çalışma sürecinde ortaya koyduğu verim, bekleme zamanlarında 
kazan iç soğuma kayıplarının etkisiyle, yıllık ortalamada daha küçük bir değer olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yıllık verimi, brülörlerin işletmede kalma süresinin büyüklüğü olumlu, kazan ve brülör 
niteliğinden kaynaklanan hava kaçakları ise olumsuz etkilemektedir.  
 
Duruşa geçen sıcak bir kazanda, baca çekişi etkisiyle, yanma odasına ve duman borularına giren 
kontrolsuz hava kazanı soğutmakta ve ısınmış olarak bacadan dışarı atılmaktadır.  İç soğuma 
kayıplarının azaltılmasında brülör ve kazan dizaynında alınması gereken tedbirler önem 
kazanmaktadır.  
 
Tek kademeli brülörlerde, genellikle emiş hava damperi bulunmamakta ve duruş zamanlarında direkt 
olarak açık kalmaktadır. İki kademeli ve oransal kontrollu brülörlerde mevcut olan hava damperi duruş 
zamanlarında kapanmaktadır. Ancak, bir kısım çift kademeli ve oransal brülörde ana şalterden direkt 
kapatma halinde  
damper açık kalabilmektedir. Bu nedenle brülör kapatılacaksa termostatın sistemi durdurmasını 
beklemekte yarar görülmektedir. Ayrıca, brülör hava damperlerinin tam olarak kapanıp kapanmadığını 
zaman zaman kontrol etmek gerekmektedir. 
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Kazanlarda hava kaçaklarının önlenebilmesi için ön duman kapakları contalı ve tam sızdırmaz olmalı, 
kapandığında tüm kapak profili kazana düzgün bir şekilde basmalıdır. Brülör bağlantı flanşı contalı ve 
muntazam olmalı, gözetleme deliği kullanım dışında mutlaka kapanabilir olmalıdır. Patlama kapakları 
kasıntılı olmamalı, contalı ve tam olarak kapanabilmelidir.  
 
Sıcak kazanlarda baca çekiş etkisinin yarattığı hava sirkülasyonunun neden olduğu ısı kayıpları 
aşağıda teorik olarak incelenmektedir.  
 
a) Baca Çekiş Etkisi (∆P) :    [2] [5] 
 
∆P = H x (γ2 - γ1)     (mmSS, kg/m²)  (7) 
 
H = Baca yüksekliği    (m) 
 
γ1 = Kazan sıcaklığındaki  havanın yoğunluğu (kg/m3) 
 
γ2 = Dış sıcaklıktaki  havanın yoğunluğu  (kg/m3) 
Baca çekiş etkisi, baca yüksekliği ve kazan sıcaklığı ile dış hava sıcaklığı arasındaki farkla orantılı 
olarak artmaktadır.  
 
b) Bacadaki Sıcak Havanın Hızı (W) :   [5] 
 
W = √ 2.g.∆P / γ1 (m/sn)      (8) 
 
Bacadaki sıcak havanın hızı, baca çekişi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 
 
c) Baca Kesiti (F) :     [3] [4] 
 
Qk  
 F = n x                                                                                                                                                   
                  √H  
 
Qk = Kazan Kapasitesi  ( Kcal/h ) 
 
F = Baca Kesiti   ( cm² ) 
 
H = Baca Yüksekliği  ( m ) 
 
N = 0,012    ( Doğalgaz ) 
 
N = 0,020    ( Sıvı Yakıt ) 
 
N = 0,030    ( Katı Yakıt ) 
 
Baca kesiti, kazan kapasitesi ve yakıta bağlı baca katsayısı ile doğru orantılı olarak artarken baca 
yüksekliğinin karekökü ile ters orantılı olarak azalmaktadır.  
 
d) Bacada Sıcak Hava debisi (V) :   [5] 
 
V= F x W x 3600 ( m3/h )      (10) 
 
F = Baca Kesiti ( m² ) 
 
W = Hava Hızı ( m/sn ) 
Bacadaki sıcak hava debisi, baca kesiti ve hava hızıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. 
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e) Bacada Sıcak Hava İle Taşınan Enerji (Q) :  [6] 
 
Q = V x γ1 x (T1-T2) x Cp  (Kcal/h)    (11) 
 
T1 = Kazan sıcaklığı  (°C) 
 
T2 = Dış hava sıcaklığı  (°C) 
 
Cp = Havanın ısınma ısısı (Kcal/kg°K) 
 
Bacada sıcak hava ile taşınan ısı miktarı, hava debisi, kazan ve dış hava sıcaklığı  arasındaki fark ile 
doğru orantılı olarak  artmaktadır. 
 
Kazanlarda iç soğuma kayıplarının yıllık verime etkisinin tespitinde,  brülörlerin devrede kalma süresi, 
yıllık toplam işletme süresi, kazan sıcaklığı, dış hava sıcaklığının değişimi ve kazan sızdırmazlığı gibi 
parametrelerde bir takım kabuller yapmak gerekmektedir. Bu nedenle, kazan ve yakıt cinsine bağlı 
olarak iç soğuma kayıpları konusunda, bu aşamada birtakım değerler vermek yerine, yukarıda 
belirtilen teorik ifadelerden yola çıkılarak, değişmeyen genel sonuçlar aşağıda ifade edilmektedir.  
 
Buna göre; 
 
1 - Kazan, brülör kapasiteleri, baca kesitleri gereğinden büyük olmamalıdır. 
 
2 - Çift kademeli veya modülasyonlu brülörler kullanılmak suretiyle, brülörlerin yıllık sezonda devrede 
kalma süresi artırılmalıdır. 
 
3 - Karıştırıcı vanalarla yapılan otomatik kontrolda, 80-90°C gibi sabit bir kazan suyu sıcaklığı yerine, 
karışım suyundan +5°C gibi bir değer fazlasıyla, değişken kazan suyu sıcaklığı tercih edilmelidir. 
 
4 - Brülör giriş hava damperi, brülör bağlantı flanşı, ön duman kapakları, patlama kapağı, gözetleme 
camı contalı ve tam sızdırmaz olmalıdır. 
 
5 - Hava giriş damperi olmayan, tek kademeli brülörler ile sızdırmazlığı sağlanamayan kazanlarda, 
otomatik baca kapatma klapesi tesisi düşünülmelidir. 
 
6 - Belirli kazan kapasitesinde, baca yüksekliğine bağlı olarak baca  kesiti daraldığından, bacadaki 
sıcak hava debisi sabit kalmakta, dolayısıyla baca yüksekliğinin iç soğuma kayıplarına etkisi  
olmamaktadır. 
 
 
7. SONUÇ  
 
Kazanlarda verimin yüksek tutulabilmesi için büyük tesislerde sürekli, küçük tesislerde periyodik olarak 
baca gazı analizörü kullanma alışkanlığı kazanılmalı, yıllık ortalama verimde kayba uğramamak için, 
duruş zamanlarının neden olduğu iç soğuma kayıplarının önlenmesi maksadıyla, kazan ve brülör 
kapasitesinin, baca kesitinin tayininde dikkatli olunmalı, mümkün olduğunca iki kademeli veya 
modülasyonlu brülörler tercih edilmeli, kazan suyu sıcaklığı gereğinden yüksek tutulmamalı, mutlaka 
tam sızdırmaz kazanlar kullanılmalı, sızdırmazlığın garanti edilmediği kazanlarda otomatik baca 
kapama düzeneği kullanımı düşünülmeli, 1.500.000 – 2.000.000 Kcal/h ve daha büyük kapasiteli 
kazanlarda yanmanın sürekli kontrol edilip, brülör ayarlarına sürekli müdahalenin yapılarak verimin 
sürekli maksimumda tutulabildiği tam otomatik mikro modülasyonlu, yakıt/hava oran kontrollu yakma 
yönetim ve oksijen trim kontrol sistemleri tesis edilmeli, mümkün mertebe, doğalgaz gibi hidrojen 
kökenli yakıtlarda, yanma sonucu baca gazlarında oluşan su buharının sistem dönüş suyu yardımıyla 
soğutularak  yoğuşturulmasıyla, duyulur ısıya ilaveten gizli ısının da kazan içindeki akışkana transfer 
edilebildiği, daha yüksek verimli, üst ısıl değer kondenzasyon kazanları veya paslanmaz çelik 
yoğuşturuculu normal çelik kazanlar tercih edilmelidir. 
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KONUT ISITMADA KONFOR KONTROL  
VE ENERJİ TASARRUFU 

 
 
Haluk SÖZER 
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Konutlarda ısıtma sistemleri ve enerji tasarrufu  
 
 
 
 
Günümüzde ısıtma sistemleri , otomatik kontrolünün yanlış uygulanmasından dolayı  Türkiye ve hatta 
tüm dünyada bir enerji sıkıntısına yol açmaktadır. 
 
Ayrıca konut ve işyeri ısıtması kontrolsüz yanmalar  sonucunda  yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. 
Fakat otomatik kontrolle bu maliyet asgariye indirgenebilir. 
 
Eko panellerle konfor sıcaklığı  günlük , haftalık , aylık, yıllık ve  tatil programları yapılabildiği gibi 
günün belirli saatlerinde değişik sıcaklıklarda programlanabilir. Bu programlar sayesinde konforlu 
ısıtma ve tasarruf sağlanmış olur. 
 
ÖNDER Ltd. Şti. olarak temsilcisi olduğumuz Kromschröder firmasının ürettiği ıstma tesisleri için ayrı 
ayrı hazırlanan eko paneller ısıtma sistemlerine optimal uyumlu ve ucuz çözümler getirmektedir. Hem 
firmamız hem de diğer üreticiler Türkiye ve dünya pazarında kullanılan eko panelleri Türkiye’de 
kullanmaktadır. 
 
ÖNDER Mühendislik olarak üretici firmamız Kromschröder‘in ürettiği eko panellerin dijital ve tek tuş 
kullanım özelliğine sahip E8 modelleri ile Türkiye’de yeni ısıtma sistemlerine çözümler getirmekteyiz. 
Eko panellerin bütün E8 modelleri entegre BUS kesim noktaları ile 15 ısıtma devresine kadar 
sistemlerin bağlantısını sağlamaktadır. 
 
Kullandığımız eko paneller , devreye girerken bağlı olan sensörleri otomatikman tanırlar ve 
konfigürasyonu ona göre yaparlar. Ayrıca bütün Eko panel tiplerinde devir daim pompası veya 3-4 
yollu vanalar ihtiyaca göre kumanda edilir. Dinamik yüke bağımlı brülör histerisi konforlu bir ısınma 
yanında kazan kumandası ile brülor devreye giriş çıkış adımlarını minimize ederek büyük enerji 
tasarrufları sağlanır. 
 
Ayrıca dış hava sensörü ile dış hava sıcaklığı değişiminin anında tanımı ile bina içi sıcaklığının 
ayarlanması  ısınma konforu yanı sıra büyük enerji tasarrufu sağlanmaktadır. 
 
 Bu enerji tasarrufunun daha sağlıklı olabilmesi için eko panellerimizde  bulunan ısıtma eğrisinin 
tanımlanması önemlidir. Çalıştığımız uygulayıcı firmalar bölgesel ısıtma eğrilerini belirleyip eko panel 
üzerinde bulunan ısıtma düzlem parametrelerinde , ısıtma eğrisini tanımlayıp kullanıcının daha sağlıklı 
ısınma ihtiyacını ve enerji tasarrufunu sağlamış olurlar. 
 
Firmamız , ısıtma sistemlerinde günümüzde kullandığı eko paneller üç tip olmakla beraber üretici 
firmamız Kromshröder’in daha önce ürettiği analog kontrol panelleri ve buna bağlı çalışan tüm 
sensörlerle ilgili teknik desteğini sağlamaktadır. 
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Isıtma tesislerinin amaçlarına göre hazırlanmış ve kullanım kolaylığı olan eko paneller ; 
 
         E 8. 0231 
         E 8. 0321 
         E 8. 0631  ; olarak adlandırılmıştır. 
 
E 8. 0231  ; nolu  kontrol paneller ; 
 
- İki kademeli bir kazan veya tek kademeli iki kazana kumanda edebilmektedir. 
- Ayrıca sıcak su hazırlama kapasitesi mevcuttur. 
- İlave olarak zaman kumandalı röle  örneğin devir daim pompası olabilir ,  
yine ilaveten sıcaklık kumandalı röle çıkışlarına sahiptir. 
 
-CAN-BUS kesim noktası olup haberleşmeye sahiptir. 
 
E 8. 0321 nolu eko paneller ise ; 
 
Bir kazan ayarı , bir mikser devresinin kumandası , sıcak su hazırlama , ve ilave olarak sıcaklık 
kumandalı röle çıkışına sahiptir. 
 
Bu eko panellerde CAN-BUS kesim noktası uyumuna sahip olup haberleşme ağına bağlanabilir. 
 
E 8. 0631 nolu eko paneller , 
 
İki kademeli bir kazan veya tek kademeli iki kazan kontrol mekanizmasına sahiptir. 
 
İki mikser devresinin ayarı yapılabilir. Sıcak su hazırlama özelliği mevcuttur.İlave olarak hem zaman 
kumandalı röle hem de sıcaklık kumandalı role çıkışları vardır. 
 
E8 0631 nolu eko panel en gelişmiş eko panelimiz olup ısıtma sistemlerinde çoklu uygulamalara 
cevap verebilmektedir. 
 
Ayrıca E 8. 1111 numaralı modül  bir karışım modülü olup , iki mikser devresinin kumandası sıcak su 
sıcaklığı ve ihtiyaç zamanı girdisi mevcut olup İlave olarak zaman kumandalı röle çıkışı vardır. 
 
Tüm bunların dışında E 8. 4031 nolu eko panel kazan modülleri ile ardaşıl bağlantı sağlayıp 
15 ısıtma devresine kadar toplam 28 sistemi birbirine bağlıyabilir. 
 
Tüm bu eko panellerin işlevlerini yerine getirebilmek için bilgi aldıkları sensörlerin seçimi ve doğru 
bağlantısı gerekmektedir.  
 
Üretici firmamız Kromschröder’ e ait sensörler ; 
 
Dış hava sensörü AFS diye isimlendirdiğimiz  sensör ; İmkan dahilinde    kuzey veya kuzeydoğu 
yönünde ısıtılan bir hacmin dış duvarında zeminde 2,5 metre yüksekte bir yere yerleştirilmelidir. 
 
Kazan Sensörü KFS diye isimlendirdiğimiz sensör kazandaki sıcaklığı ölçer , sensör  kazan sensörü 
yuvasına monte edilmelidir. 
 
Sistem suyu sıcaklığı sensörü VFAS diye isimlendirilen sensör ise ; 
 
İmkan dahilinde kazan dönüş suyu borusunun kazana en yakın bölümüne , 
Şayet mikserli çalışmalarda devir daim pompasından itibaren yarım 0,5 metre sonra monte edilmelidir. 
 
Boyler Sensörü SPFS diye adlandırdığımız sensör , boyler kazanındaki daldırma yuvasına monte 
edilmelidir. 
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Ayrıca oda termostatları ile ısıtma devrelerinde kullanılan üç yollu vana ve servomotor Kromschröder 
tarafından üretilmektedir. 
 
Mevcut servomotorlar iki tiptedirler; 
 
SM 70 diye adlandırılan  servamotor 130 saniye olup 15˚ ile 345˚ arasında vanalara yol vermektedir. 
 
SM 40 modeli ise; 
 
150 saniye içerisinde 90˚lik açı kurar ve aldığı aç kapa komutuna göre sistem vana konumlarını sabit 
tutar. 
 
Firmamızda ayrıca BM ve Como diye isimlendirilen  dijital oda termostatları mevcuttur. Eko panellerle 
birlikte haberleşerek ısıtma sistemi içerisinde programlanma  özelliğine sahiptir. Kullanıcı için konut ve 
iş yerlerinde ısıtma konforunu sağlarlar. 
 
Gün içinde 3 ayrı ısıtma programı , 3 günlük ısıtma programı programlama özelliğine sahiptirler.Ayrıca 
eko tuş ve parti tuşları ile istenildiği anda programa girme özellikleri vardır. 
 
KONFOR KONTROL CİHAZLARINDAN BAZI ÖRNEKLER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 1. Dijital Boyler Modülü BM 
 

       
 

Resim 2. Fonksiyon Yöneticisi Merlin 

Home 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 



 
   ___________________________________________________________________________________________  60  _______ 

 

                          
Resim 3. Diital Oda Termostatı 
 

 
Resim 4. Kazan ve Akış Suyu Sıcaklık Sensörleri 
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KONUTLARDA KULLANILAN DOĞAL GAZLI CİHAZLARIN 
TESİSATI 

 
 
Kenan ŞAHİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Doğalgazın ülkemizde yaygınlaşmaya başlaması ile konutlarda kullanılan Doğalgazlı cihazların sayısı 
artmaya başlamıştır.  Özellikle ısınma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacı için sık başvurulan bu cihazlar 
farklı çalışma özelliklerine göre esas olarak hermetik veya bacalı yapıdadırlar.  Bu bildiride bu cihazların 
yapıları açıklanarak tanıtımları yapılmıştır.  Ayrıca yapılarına bağlı olarak çalışma prensiplerine göre 
montaj esasları da açıklanmıştır. Doğalgazın temiz bir yakıt olması ve tanıtılan cihazlarda da 
görülebileceği gibi yüksek kontrol ve kumanda özellikleri aynı zamanda ekonomik ürünleri karşımıza 
çıkarmaktadır.  Burada özellikle bireysel konut tipi cihazlar tanıtılmaya çalışılmış olup merkezi sistem 
cihazları kapsam içine alınmamıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde kullanılan yakıtlar içerisinde en temiz, verimli ve ucuz olan Doğalgaz konut ısıtmasında 
yaygınlaşmaya başlamıştır.  Doğalgaz, Isıtma ve sıcak kullanım suyu sağlaması ile şehirlerdeki hava 
kirliliği sorununa önemli ölçüde çözüm getirmektedir.  Bununla birlikte, ocak/fırınlarda pişirme amacı ile 
de kullanılması ile birlikte LPG tüp stoklama maliyetini de ortadan kaldırmaktadır.  Konutlarda ısınma, 
sıcak kullanım suyu sağlama ve mutfakta pişirme amacıyla kullanılan Doğalgazın avantajları şöyle 
sıralanabilir: 
 

 Zehirsizdir, 
 Dumansız ve külsüz bir yakıttır.  Doğalgaz yandığı zaman havayı kirletici kükürt oksiteleri ve 

karbon tanecikleri gibi artık maddeler oluşturmadığından çevreyi kirletmez, 
 Depolama sorunu olmaması nedeniyle depolama maliyetleri ve depolama için yer işgali yoktur, 
 Gaz halinde olduğundan yanıcı ve yakıcı moleküllerin birleşme şansı fazladır. Bu nedenle 

yüksek verimle yakma olanağı vardır. 
 Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve 

basınçlı parça tesiri yoktur. 
 Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır, yanmayı tamamlamak için gereken zaman da 

daha kısadır.  Böylece daha küçük cihazlar (kazan, kombi, kat kaloriferi…) kullanılarak hem 
maliyet azalır hem de yerden kazanılır. 

 Otomatik kontrole daha uygun olduğundan kullanım verimi artırılarak enerji tasarrufu 
sağlanabilir. 

 Temiz bir yakıt olduğundan cihazların arıza olasılıkları ve bakım maliyetleri daha düşüktür. 
 Elektronik kartlı sayaç kullanılmayan (İstanbul) gibi şehirlerde yakıt parası 1 ay sonra ödenir. 

 
Konutlarda kömür veya sıvı yakıtlı soba ile ısıtmada, konutun tek bir bölümünden ısıtılmaya çalışılması 
ve ısıl verimin düşüklüğü enerji israfına neden olmaktadır.  Oysaki doğalgaz cihazları çok fonksiyoneldir 
ve bir kombi/kat kaloriferi ile hem ısıtma, hem de sıcak kullanım suyu sağlamak oldukça verimlidir. 
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Gaz tüketim cihazları konstrüksiyon özelliklerine göre sınıflandırıldığında; 
 

 A Türü : Ocaklı fırın/baca tesisatı ve yanma haznesi bulunmayan veya açık yanma haznesi 
bulunan gaz tüketim cihazları, 

 B Türü : Gaz sobası/açık yanma haznesi ve baca tesisatı bulunan gaz tüketim cihazları.  Akış 
güvenlik düzeni olan ve olmayan cihazlar.  Baca gazı kontrol elemanı vardır. 

 C Türü : Kapalı yanma hazneli olan ve oda havasında bağımsız çalışan bu cihazlar için 
genellikle özel baca tesisatı gerekir. 

C1 : Dış duvara bağlantılı oda havasından bağımsız fansız cihazlardır.  Kalorifer kazanı 
olarak izin verilmez ancak oda ısıtıcısı ve dış duvar bağlantılı su ısıtıcısı olarak izin 
verilir. 
C2 : Yanma havasını dışarıdan alan ve atık gazı baca kanalına veren fansız cihazlardır. 
C3.1 :  Yanma havasını (çift bölümlü bina bacasının taze hava sağlayan kısmı ile)  
dışarıdan alan ve atık gazı (çift bölümlü bina bacasının atık gazın tahliyesini sağlayan 
kısmı ile) baca kanalına veren fanlı cihazlardır. 
C3.2 :  Yanma havası girişi ve atık gaz çıkışları cihazın yapısal elemanı olan (Hermetik 
baca seti ile) çatıdan emiş ve tahliye yapan fanlı cihazlardır. 
C3.3 : Yanma havasını dışarıdan alan ve atık gazı tekrar dışarı veren dış duvar bağlantılı 
fanlı (Hermetik) cihazlardır. 
 

Cihazların farklı gaz yakıtlarla kullanılabilme özelliğine sınıflandırılması ise şöyledir: 
 
1.Gaz ailesi –  hidrojen oranı yüksek gazlar 
  Grup A : “Havagazı” 
  Grup B : “Ferngaz” 
 
2.Gaz  ailesi -  metan oranı yüksek gazlar, örneğin Doğalgaz 
  Grup L : düşük ısıl değerli Doğalgaz 
  Grup H : yüksek ısıl değerli Doğalgaz 
 
3.Gaz  ailesi -  sıvı gazlar, örneğin Propan, Bütan 
 
4.Gaz  ailesi -  hidrokarbon – hava karışımları, örneğin sıvıgaz / hava, doğalgaz / hava. 
 
I.Kategoriye dahil olan gaz tüketim cihazları yalnız tek gaz ailesindeki gazlar için kullanılabilir.   

 
Örnek : I2 H, L= 2.Gaz ailesinden H ve L grubu doğalgaz yakan cihazlar. 

 
II.Kategoriye dahil olan gaz tüketim cihazları iki ayrı gaz ailesindeki gazlar için kullanılabilir. 
  

Örnek : II12  H, L= 1. ve 2. Gaz ailesinden H ve L grubu doğalgaz yakan cihazlar. 
 
III.Kategoriye dahil olan gaz tüketim cihazları dört ayrı gaz ailesindeki gazların tümü için kullanılabilir. 
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2. PİŞİRME AMAÇLI CİHAZLAR 
 
Mutfakta doğalgazın kullanımı tüpgaza (LPG’ye) göre hem ekonomiktir hem de sürekliliği vardır.  
Örneğin tüpgaz kullanımı evde yakıt depolanmasını gerektirdiğinden daha tehlikeli ve maliyetlidir.  Evde 
pişirme amacıyla kullanılan cihazlar arasında ocaklar, fırınlar, ocaklı fırınlar, ızgaralar, kızartıcılar 
(Fritöz)…v.s. gibi cihazları sayabiliriz. Bu tür cihazlarda kullanılan brülörler alçak basınçlı brülörlerdir.  
Bunlara atmosferik brülörler de denir. Çalışma basınçları 19-21 mbar dolayındadır. Brülörde bulunan 
meme girişteki doğalgazın küçük bir delikten geçirilerek püskürtülmesi esasına göre çalışır. Memenin 
önünde atmosfere açık, gaz-hava karışımının yapıldığı, karışım miktarının da ayarlanabildiği bir bölüm 
bulunur.  Memeden geçerek püskürtülen gaz yan taraflardan aldığı hava ile bir karışım oluşturur.  
Gazların yapısından dolayı elde edilen homojen yapıdaki gaz-hava karışımı borulardan geçerek 
yanmanın olduğu yanma mahalline gelir.  Burada üzerinde çeşitli şekillerde (yuvarlak, dikdörtgen, ince, 
kalın…vs.) delikler veya kanallar bulunan brülörlerden (bek) geçen gaz-hava karışımı bir ateş veya 
kıvılcımla tutuşturulduğunda yanmaya başlar. 

 
Atmosferik brülörde memenin büyüklüğü, şekli ve delik çapı brülör kapasitesine göre değişir.  Uygun 
brülör kapasitesine göre dizayn edilmiş ve sınıflandırılmış memeler mevcuttur. Meme delikleri 
şebekeden belirli basınçta gelen gazın geçişini sınırladıkları için de brülör kapasitesi memeden geçen 
gaz debisine dolayısı ile memeden geçerek yakılan gazın miktarına bağlıdır. Bu yüzden brülörlerin 
etiketinde yakılacak gazın cinsi, brülör kapasitesi ve çalışma basıncı belirtilmelidir. Brülör imalatçı 
tarafından verilen çalışma sınırları içinde ve verilen özelliklere uygun olarak kullanılmalıdır. Ev tipi 
cihazlara monte edilen bu brülörde çok iyi bir karışım eldesi ile mükemmel bir yanma sağlanabilmekte 
ve %100’e yaklaşan yanma verimleri elde edilebilmektedir. Cihazlara yerleştirilen brülörlerin hava 
ayarları fabrikada üretim esnasında yapıldığından tüketiciler cihazların veya brülörün ayarıyla 
oynanmamalıdırlar. 

 
 

Şekil.2 Brülörde ideal yanma [4]. 

 
Şekil.1 Bir brülörün parçaları [4]. 
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2.1 Ocaklar, Fırınlar ve 
Ocaklı Fırınlar 
 
Ocaklar, Fırınlar ve Ocaklı 
fırınlarla ilgili Türk 
Standardında (TS 616) 
atmosferik brülörler “Bek 
(Gaz Yakıcısı)” olarak 
adlandırılmıştır.   
 
Ocaklar; üzerinde bir veya 
birkaç beki (gaz yakıcısı) 
bulunan, havagazı, LPG 
gazı veya doğalgazla 
çalışabilen yemek 
pişirme/ısıtma cihazlarıdır.   
Fırınlar; genellikle kapalı, 
hacminin ısıtılması ile 
yemeği pişiren, ısıtan veya 
kızartmada kullanılan 
cihazlardır. 
 
Ocaklı fırınlar ise birleşik 
birleşik cihazlar olup her iki 
görevi de yerine 
getirebilirler.   
 
Bu cihazlar havagazı, LPG 
gazı veya doğalgazdan 
biriyle çalışabildikleri gibi 
üzerlerindeki ayar veya bir 
parçanın değiştirilmesi ile 
iki veya üç gazla da 
çalıştırılabilirler.Ancak her gazın kullanma basıncı ve ısı değeri farklı olduğu için bir saatteki tüketim 
değeri de farklıdır.Ocak ve ocaklı fırınlar tek veya çok bekli olabildiği gibi, üzerlerinde ateşleme 
(tutuşturma) tertibatları da bulunabilir. 
 
Bu cihazların çelik sacdan yapılan parçaları ya emayelenmeli yada sıcaklığa dayanıklı boyayla boyalı 
olmalıdır. Günümüzde çelik sacın yerine paslanmaz malzeme kullanımı da yaygınlaşmaktadır. 
Ocaklardaki tutuşturma düzenleri alevli (pilot) veya elektrikli (çakmaklı) türden olabilir.  Fırınlarda ise bek 
alevinin herhangi bir sebeple sönmesi durumunda gaz gelişini en geç 60 saniye içinde kesen emniyet 
düzenleri vardır. Bütün cihazlarda beklerin aynı anda yanması durumunda bile açığa çıkan CO miktarı 
%10’u geçmemelidir. Ocak üzerindeki ızgaralar hem üzerinde pişirilen yemek kabını taşıyacak hem de 
atık gaz çıkışına imkan verecek yapıda olmalıdır. Fırın sıcaklığı 160-300 oC arasında termostatlarla 
ayarlanabilir.  Fırın içinde homojen bir sıcaklık elde edebilmek amacıyla bir fan konularak cebri bir 
sirkülasyon sağlanabilir.  Fırın yüzeylerinde iyi bir ısı yalıtımı sağlanmış olmalıdır. Ocaklar, fırınlar ve 
ocaklı fırınlar görünüşleri düzgün ve parçaları fonksiyonlarını yerine getirebilecek yapı ve kalitede 
olmalıdırlar.  Cihazların gaz bağlantı yerleri, dağıtım borusu ve açma-kapama düzenlerinde cihaz kapalı 
iken veya çalışırken herhangi bir gaz kaçağı olmamalıdır. Çalışma esnasında da yüzey sıcaklıkları ilgili 
standartlarda belirtilen değerleri aşmamalıdır. Cihazların gaz tüketimi, sızdırmazlık, CO miktarı, verim 
gibi özelliklerinin de üretim sırasında kontrol edilerek piyasaya verilmeleri gerekir. Cihaz üzerinde 
cihazın özellikleri ve üretici firmayı tanıtan bir etiket bulunmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil.2 Doğalgaz veya LPG ile çalışan çeşitli Ocak, Ocaklı 

Fırınlar. 
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3. KULLANIM SUYU ISITICILARI 
 
Konutlarda banyo ve mutfaklarda sıhhi tesisata sıcak kullanım suyu sağlayan doğalgaz veya LPG 
yakıtla çalışan su ısıtıcıları bu gruba girmektedir.  Gaz yakıtlı kullanım suyu ısıtıcılarını; 
 

a) Ani su ısıtıcıları (Şofbenler),  
b) Depolu su ısıtıcıları (Termosifonlar), olarak iki grupta incelenebilir. 

 
 
3.1 Ani Su Isıtıcıları (Şofbenler) 
 
Şofbenler ihtiyaç duyulduğu anda, bekletmeden, gerektiği miktar ve sıcaklıkta kullanım suyunu verimli 
bir şekilde ısıtan ani su ısıtıcılarıdır. Yanması mekan havasına bağımlı olan şofbenlerin brülörü 
paslanmaz çelik olup eşanjörleri kanatçıklı bakır boru malzemedendir. Brülördeki yanma sonucu açığa 
çıkan sıcak atık gaz, eşanjörden geçen kullanım suyunu ısıttıktan sonra davlumbazın yönlendirmesi ve 
baca çekiş kuvveti ile bacadan atılır.  Şofbenlerin manuel piezo çakmakla ateşleme yapan modelleri 
olduğu gibi elektriksel veya pilli (batarya aracılığıyla) ateşleme yapan modelleri de vardır. Piezo 
çakmaklıların pilot alevi-termo-eleman↔magnet ventil grubu ile ideal bir gaz emniyet sistemine sahiptir 

 
 

Şekil.3 Gazlı çakmaklı fırın-ocak komponentleri [12] 
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(termo-elektriksel ateşleme emniyeti).  Bina bacasına bağlanan şofbenler güvenlik amacıyla bir atık gaz 
emniyet sensörü ile donatılmıştır.  Bu sayede baca tıkanması veya bacanın çekmemesi durumunda 
cihaz gaz valfini kapatarak atık gazın ortama yayılmasını engelleyecektir.  Çakmaklı ateşleme sistemi 
yerine otomatik ateşleme sistemi kullanan şofbenler, sıcak kullanım suyu musluklarından biri 
açıldığında, pil vasıtasıyla cihaz, otomatik olarak ateşlemekte, piezo çakmağa gerek kalmamaktadır.  
Böylece sürekli yanan pilot alevi olmadığından önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanır. 
 

 

  
 

Davlumbaz

Eşanjör

Sıcaklık Sınırlayıcısı (STB)

Atıkgaz Sensörü

Su Armatürü

Magnet Ventil

Brülör

Gaz Armatürü

Ana Komponentler : Emniyet Donanımları :

Termokupul

 
 

Şekil.4 Piezo çakmaklı şofben ve komponentleri [6]. 
 

Gaz kumanda sürgüsü ile gaz (güç) ayarı, dolayısıyla sıcaklık kontrolü sağlanabildiği ve ayrıca su debi 
selektörüyle suya debisine kumanda ederek sıcaklık ayarı yapılabildiği için şofbenleri ekonomik olarak 
çalıştırmak mümkündür.  Geniş kullanım sahasına sahip olan şofbenler duş, küvet doldurma, bulaşık, el 
yıkama, çamaşır ve traş suyu gibi farklı kullanım sahaları için uygun olup, sadece evde değil, berber, 
lokanta, otel, tamirhane ve spor tesislerinde de kullanılabilir.  LPG (Tüpgaz) ile çalışan şofbenleri meme 
değişikliği yaparak doğalgaza veya tersi dönüşüm kolaylıkla yapılabilir.  Şofbenleri sıcak kullanım suyu 
alınan (mutfak, banyo, lavabo gibi) yerlere yakın ve iyi çeken bir bacaya monte edilmelidir. Ülkemizde 
yerel gaz şirketleri bacaya bağlanan şofbenlerin banyoya montajını yasaklamıştır. Ortam havasını 
kullanmamaları nedeni ile banyoya ancak hermetik cihazlar monte edilebilir.  
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3.2 Depolu Su Isıtıcılar (Termosifonlar) 
 
Elektrikli ve gazlı , bir su ısıtıcısının kesiti incelendiğinde ; 
 
Bir gazlı su ısıtıcısında olmayan (iki adet) rezistans dışında;  gazlı ve elektrikli su ısıtıcıları birbirlerine 
çok benzer.  Fakat bunun yerine gazlı su ısıtıcısı, alt kısmında bulunan bir brülör ve su deposunun 
ortasından geçen baca kanalına sahiptir.” 
 
Bir su ısıtıcısı yukarıdaki şekilde gösterilen parçalardan oluşur: 
 

 Çelik gövdeli sağlam bir depo ve içerisinde yer alan sıcak su: Genel olarak bu depo, 150 – 227 
litre su hacmine sahiptir ve şebeke su sisteminde oluşabilen 8-10 bar basınca dayanabilmelidir. 
Depo max. 20 bar basınçta test edilir. Tankların iç yüzeyi paslanmayı engellemek için emaye 
kaplanmaktadır. 

• Deponun çevresinin yalıtımı. 
• Depoya soğuk su girişi. 
• Depodan sıcak su çıkış borusu. 
• Deponun içindeki su ısısını kontrol etmesi için termostat. 
• Suyu ısıtmak için rezistans (Bunlar elektrikli fırınların içinde kullanılandan daha kalın tüp   

rezistanslardır). 
• Boşaltma vanası (musluğu) deponun yerinden çıkarılması veya rezistans, magnezyum anot gibi 

iç  elementlerinin değiştirilmesi için kullanılır. 
• Emniyet Ventili ,Deponun aşırı basınç altında patlamasının engelleyen önemli bir emniyet 

özelliğidir. 
• Magnezyum anot çubuğu çelik tankın korozyona ve su kirecine karşı korur. 

 
 
Şekil.5 Tam otomatik şofben fonksiyon şeması [6]. 
 

 
1. Soğuk Su Giriş Borusu 
2. Sıcak Su Çıkış Borusu 
3. Su Süzgeci 
4.Diyafram 
5.Ana Gaz Ventili 
6.Batarya Kutusu 
7. Gaz Kumd.  Sürgüsü 
8. Gaz Ventili 
9. Kumanda Ünitesi 
10. Pilot Gaz Borusu 
11. Atıkgaz Emn. Sens. 
12. Pilot Brülörü 
13. Buji 
14. Denetleme Elektrodu 
15. Brülör 
16. Eşanjör 
17. Enjektör Memesi 
18. Brülör Basıncı Ölçüm 
Ağzı 
19. Kısma Pulu 
20. Ana Gaz Ventili 1 
21. Diyaframlı Servo Ventil 
Ünitesi 

 
22. Servo Gaz Ventili 
23. Gaz Filtresi 
24. Servo Gaz Ventili 
25. Yavaş Yakma Ventili 
26. Gaz Giriş Borusu 
27. Gaz Giriş Basıncı Ölçüm 
Ağzı 
28. Venturi 
29. Min. Su Debi Ayar  Vidası 
30. Yük Azaltma Ventili 
31. Su Debi Selektörü 
32. Mikroşalter 
33. Su Debi Regülatörü 
34. Ventil Tablası 
35. Su Armatürü 
36. Limit Termostat 
37. Su Boşaltma Musluğu 
38. ON/OFF Şatleri 
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3.2.1 Çalışma Prensibi 
 
Deponun içindeki suyun sıcaklığını termostat kontrol eder. Normalde, termostatı 49-82 oC aralığında 
ayarlanabilir. Eğer evinizde çocuğunuz var ise, sıcak su yanıklarında korunmanın yanında enerji 
tasarrufu içinde  termostat ayarını 49-60 dereceler arasında tutulması tavsiye edilir. 
 
Genel olarak termostat, su ısıtıcısının  dizaynına göre kumanda panelinin üzerinden ayar düğmesiyle 
ayarlanabilir veya gizleme kapağı altında olan bazı modellerinde tornavida ucu ile sıcaklık ayarı yapılır. 
 
Bir su ısıtıcısının, depo içindeki sıcak suyu soğuk sudan ayırt etmek için “sıcak su yükselir” prensibinden 
yararlandığını yukarıdaki çizimlerde görebilirsiniz. 
Soğuk su, sıcak sudan daha yoğun olduğundan , deponun  alt kısmında bulunur. Sıcak suyu 
kullandığınızda  rezistans  gelen soğuk suyu ısıtabilir. Ne var ki, deposundaki tüm sıcak suyu hızlı 
kullandığınızda, duş alırken yarı yolda kalabilirsiniz.Eğer bu durumla sıkça karşılaşıyorsanız, buradan, 
rezistanslardan birinin arızalanmış olabileceğini veya tercih ettiğiniz su ısıtıcısının kapasitesinin az 
olduğunu yada duşta çok uzun kaldığınız anlamını çıkarabilirsiniz.  Eğer kapasite küçük seçilmişse 
pratik olarak su sıcaklığını yüksek tutarak kullanım esnasında soğuk su ile karıştırarak kullanabilirsiniz 
ancak bunun sıcak kullanım suyunun direk kullanımında haşlanma tehlikesi oluşturabileceği 
unutulmamalıdır. 

 
 

Şekil.6 Elektrikli ve gazlı termosifonun fonksiyon şemalarının karşılaştırılması [7]. 

 Elektrikli Termosifon. 
 Gazlı Termosifon. 

A. Soğuk su girişi. 
B. Sıcak su çıkışı. 
C. Çek-valf. 
D. Emniyet ventili. 
E. Yalıtım. 
F. Dış gövde. 
G. Anod çubuk. 
H. Termostat. 
İ. Elektrik rezistansı. 
J. Boşaltma vanası. 
K. Gaz Kontrol valfı. 
L. Soğuk su girişinin.depo 

içindeki kısmı. 
M. Taşma borusu. 
N. Çelik gövdeli depo. 
O. Brülör. 
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ÇALIŞMA PRENSİBİNE VE VERİMLERİNE GÖRE ISITMA CİHAZLARI 
 
Isıtma cihazlarını alt ısıl verim ve üst ısıl verim tekniğine göre çalışan cihazlar olarak da ikiye ayırabiliriz.  
Normal koşullarda 1 m3 gazın yanması sonucu açığa çıkan ürünlerden biri olan suyun buhar fazında 
sistemden atılmasıyla açığa çıkan enerjiye Alt Isıl Değer denilir.  Yine normal koşullarda 1 m3 gazın 
yanması sonucu açığa çıkan ürünlerden biri olan suyun sıvı fazında sistemden atılmasıyla açığa çıkan 
enerjiye ise Üst Isıl Değer denilir.  Fiziksel yanma denklemine göre doğal gazın yakılması sonucunda 
Karbondioksit (CO2) ve Su (H2O) 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  Hava  Atık Gaz  Sıvı fazında 
Su + Enerji 
    CH4 + 2O2  → CO2  + 2H2O 
Alt ısıl değer tekniğinde → Gaz  Hava  Atık Gaz  Buhar fazında 
Su 
 
olduğu görülür.   
 
Korozyon probleminden dolayı alt ısıl verime göre çalışan (konvansiyonel) kazanlarda baca gazları 
sıcaklığının yoğuşma sıcaklığının altına düşmesi istenmez.  Bu yüzden baca gazları kazanı yoğuşma 
sıcaklığının 10-20 oC üzerindeki bir sıcaklıkta terk eder. Baca gazları sıcaklığının yükselmesiyle kazan 
veriminin düştüğü bilinmektedir. Kazanlarda (ısıtma cihazlarında) verimin arttırılması amacı ile dışarıya 
atılan baca gazları duyulur ısısı ve baca gazları içindeki su buharının gizli ısısından faydalanılan 
Yoğuşmalı Isıtıcılar (kazanlar) geliştirilmiştir. Buhar fazından su fazına olan hal değişikliği nedeniyle, atık 
gaz içindeki buharın yoğuşma ısısı, ısıtma sistemine transfer edilebilir. Sıcaklık yükselmesinde 
(bkz.Şekil.6) X noktasının adı kaynama noktasıdır. Sistem soğutulur ise (üst ısıl değer tekniğinde olduğu 
gibi) o zaman bu noktanın adı yoğuşma noktası olacaktır.   
 
Teorik olarak, buhar oluşumunda suya verilen enerji, yoğuşma anında tekrar açığa çıkar.  Yani suya (1 
Litre, 100 oC), ısı formunda enerji verilir ve su buharı oluşur.  Bu su buharı, daha soğuk bir ısı eşanjörü 
üzerinden geçirilirse, enerjisini (ısısını) eşanjöre bırakır.  Bu esnada buhardan tekrar su (1 Litre, 100 oC) 
oluşur.  Başlangıçta suya verilen enerji geri kazanılır.  Enerjinin korunumu kanuna göre, enerji kaybı söz 
konusu olmaz. 
 

 

 
 

Şekil.7 Suyun faz değişimlerinde enerji durumu [10]. 
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4.1 Alt Isıl Verime Göre Çalışan (Konvansiyonel) Isıtma Cihazları 
 
 
4.1.1 Sobalar 
 
Isıtmada gaz yakıt kullanılması son yıllarda artan doğal gaz arzı ile hız kazanmıştır. Gaz sobaları, 
evlerin, büroların, okulların, dükkanların, vb. mekanların ısıtılmasında uygulama alanı bulmuştur. 
Toplantı odaları, bekleme salonları, banyolar, mutfaklar gibi kısa süreli ısıtılan yerler için de çok 
uygundur.  
 
Avantajları arasında, kullanım kolaylığı, kontrol olanağı, temiz işletme, her zaman kullanıma hazır olma, 
yakıt deposu gerektirmeme, gaz sayaçları ile kolay tüketim ölçümü, duvar tipi Hermetik cihazlarda bina 
bacasına ihtiyaç olmaması, yakıt 
bedelinin ucuz olması ve havayı 
kirletmemesi sayılabilir.  
 
En önemli gaz yakıtlar doğal gaz, LPG 
ve havagazıdır.  Doğalgaz ve LPG 
arasında dönüşüm yapılabilmektedir.  
Gaz valfleri modülasyonlu olan sobalar 
bu sayede yakıttan maksimum fayda 
sağlar. Magnet emniyet ventili pilot 
alevinin sönmesi halinde sobanın gaz 
girişini keserek kesin emniyet sağlar.  
Cihazlardan ortama ısının yayılma 
şekline göre ışınım ve taşınım ile ısıtma 
yapan iki tip söz konusudur.  Işınım ile 
ısıtma yapan Radyant sobalar ancak 
kışları yumuşak geçen iklim 
bölgelerinde ana ısıtıcı olarak 
kullanılırlar. 

 
 

Şekil.8 Suyun faz değişimlerinde enerji dönüşümü [10]. 

 

Şekil.9 a) Bacalı ve fanlı bir döküm 
gövdeli Doğalgaz/LPG sobası 

komponentleri [13] [14]. 
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Daha çok kilise, cami, imalat salonları, depolar, spor tesisleri gibi büyük hacimli ve sürekli kullanılmayan 
mekanların ısıtılmasında tercih edilir. Cihazlarda alev görünmez, genellikle seramik bir plakanın 
ısıtılması sonucu ışınımla ortama ısı aktarılır. Yanmış gazlar doğrudan veya oda havasına karışarak 
dolaylı yoldan dışarı atılır. 
 
Taşınım ile ısıtma yapan atmosferik brülörlü sobalar bacalı ve Hermetik olmak üzere iki farklı tiptedir. 
Oda sıcaklığına bağlı olarak çalışan termostat kontrollü DG/LPG sobaları ile oda sıcaklığı 13–38 oC 
aralığında ayarlanabilir.  Modülasyonlu gaz valfine sahip sobalar oda sıcaklığı istenilen değere 
yaklaştığında ana brülöre giden gazı yavaş yavaş azaltarak alev boyunun küçülmesini sağlar.  Böylece 
sobanın gaz tüketimi düşer ve yakıt tasarrufu sağlanır.  Soba modülasyon yaparken oda sıcaklığı 
düşerse, ana brülör yeniden tam kapasitede yanmaya başlar.  Oda sıcaklığı istenilen değere ulaştığında 
gaz valfi gaz geçişini kapatarak ana brülörü söndürür ancak pilot alevi (gazlı şofbenlerde olduğu gibi) 
yanmaya devam eder.  Oda sıcaklığı ayarlanan değerin 2-3 oC altına düştüğünde gaz valfi ana brülöre 
giden gazı kısmen açarak sobanın modülasyonlu olarak tekrar yanmasını sağlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.1 Bacalı Sobalar 
 
Taşınım ile ısı yayan sobalar genellikle bacaya bağlıdır ve bağımsız bir radyatör gibi çalışır (Şekil.11). 
Taze havayı odadan alır, yanmış gazlarsa bacaya verilir (Şekil.10-11).  Özel davlumbaz yapısı ile 
atıkgazlar bacaya yönlendirilerek baca çekişine katkı sağlanır.  Bacalı sobalar mutlaka bacaya 
bağlanmalıdır ve baca bağlantıları kısa tutulmalıdır. Bu tip sobalar 8 m3’den küçük hacimlere monte 
edilmemelidir.  Bacalı sobalarda bacanın geri tepmesi, tıkanması veya çekmeme durumlarında 
atıkgazın ortama yayılmasını engellemek için davlumbaz çıkışında Bacagazı (Atıkgaz) Sensörü bulunur 
(Şekil.9).  Baca emniyet sistemi, bacanın geri tepmesi durumunda Atıkgaz sensöründen gelen 
elektriksel sinyalle pilot ve alev brülörünü komple kapatır. Emniyet sistemi sarsıntı, darbe ve gaz 
kesilmesi gibi nedenlerle de kapatma yapabilir.  Bu durumda sobalar ancak bir süre (10-15 dk.) sonra 
devreye girecektir. 
 

 
 
Şekil.9 b) Bacalı ve fanlı bir döküm gövdeli 

Doğalgaz/LPG sobası [13] [14]. 
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Bacalı tip sobalar fanlı veya fansız olarak üretilebilirler.  Fanlı modeller ısıtılacak ortamın daha homojen 
ısınmasını ve büyük ortamların daha çabuk rejime girmesini sağlar.  Fanlı modellerde kullanılan fanlar 
otomatik veya manuel olabilir.  Manuel fanlı modellerde fan, açma kapama anahtarı ile kontrol edilir, 
yani anahtar açık iken fan sürekli devrededir.  Otomatik fanlı modellerde ise soba soğuk iken fan 
çalışmaz ancak soba faydalı ısıyı yayabilecek rejime ulaştığında otomatik olarak çalışacaktır. Otomatik 
fanlar soba termostat sıcaklığına ulaşıp brülör söndüğünde dahi bir süre daha devrede kalmaya devam 
edecektir.  Otomatik fanlı sobalarda da fan açma/kapama anahtarı ile devreden çıkarılabilir. 
 
Günümüzde 12 kW ısıtma gücü kapasitesine kadar sobalar bulunmaktadır. 
 
 
4.1.1.2 Hermetik Sobalar 
 
Hermetik duvar sobalarının bina bacası ile bağlantısı yoktur. Duvarda açılan bir delik yardımıyla, iç içe 
geçmiş iki  (teleskopik) borunun, dıştaki aralığından taze hava alır ve ortadaki borudan yanmış gazları 
tahliye eder (Şekil.12).  Baca gazları içteki borudan dışarı atılırken (bu borunun çevresinde bulunan) dış 
borudan içeriye alınan taze yanma havası ısıtılmış olur. Böylelikle ısıtılan oda havasını kullanmayan ve 
sıcaklığı ideal şartlara gelmiş olan (dış) yanma havası sayesinde verim yükseltilmiş olur. Ayrıca oda 
havasını kullanmadığı için insanlara zararı yoktur. Yatak odaları ve çocuk odaları için güvenli ısıtma 
sağlar. Özellikle eski binaların ısıtma tesisatlarının yenilenmesinde uygulama alanı bulurlar. Fanlı ve 
fansız tipleri mevcuttur. 

 
 

Şekil.10 Bacalı Doğalgaz/LPG soba bağlantısı 
[11]. 

 
 

Şekil.11 Bacalı ve fanlı bir Doğalgaz/LPG 
sobanın çalışma prensibi [13]. 
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Şekil.12 Hermetik-Bacalı Doğalgaz/LPG sobası 

çalışma prensibi. 
 

Şekil.13 Hermetik-Bacalı Doğalgaz/LPG sobası 
ana parçaları [15]. 

 
Fansız modellerin hiçbir elektrik tüketimi ve bağımlılığı olmadığından elektrik kesintilerinden 
etkilenmeden kullanılabilir.  Diğer cihazlarda olduğu gibi bu cihazlarda da gibi yakma, kontrol ve emniyet 
sistemleri sahiptir ve Otomatik ateşleme sistemi ile soba rahatça yakılabilir.  Termostat sayesinde oda 
sıcaklığını sabit tutar ve yaktıktan sonra müdahaleye gerek bırakmaz..  Dış görünüşleri dekoratif olup, 
parçalar korozyona karşı boyanmış veya emaye kaplanmıştır.  Yanma odaları da korozyona karşı iç ve 
dış yüzeyleri komple emaye kaplıdır.  Hermetik baca boruları ile istenilen kalınlıkta duvara montajı 
mümkündür. 
 
 
4.1.1.3 Şömine Tipi Sobalar 
 
Doğalgazlı veya LPG yakıtla kullanılabilen şömine tipi sobalar taşınabilir olduğu gibi ankastre olarak da 
kullanılabilmektedir.  Salon, oturma odası gibi geniş alanların ısıtılmasında kullanılabilmektedir.  10 kW 
kapasiteye kadar ısıtma gücü olan modeller mevcuttur.  Yanma gövdesi ve ısı yönlendirme odacıkları 
daldırma emaye kaplıdır.  Dekoratif görünümlü sobaların dış gövdeleri boyalı/emayeli sac, veya emaye 
kaplı döküm malzeme olabilmektedir.  Gaz yakıtlı diğer cihazlar gibi termostat kontrolü ve bacalı sobalar 
için baca gazı emniyet sistemi vardır.  İçlerindeki seramik yapay odunların ısınarak kızarması ile gerçek 
şömine görüntüsü sağlanan bu sobaların yanma odaları ortama kapalıdır.  Diğer doğalgaz sobalarından 
faklı olarak ısıtmasını yalnız taşınım değil seramik odunlar içerisindeki yüksek alev ve kızaran seramik 
ışıması sayesinde ışınım ile de yapmaktadırlar.  Doğalgaz sobalarında kullanılan ateşleme, emniyet 
sistemleri ve termostat sistemine sahiptirler.  Uzaktan kumanda ve oda termostatlı modelleri de vardır. 
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Şekil.15 Şömine tipi taşınabilir bir Bacalı Doğalgaz/LPG sobası 
ana parçaları [16]. 

 
 

Şekil.14 Şömine tipi taşınabilir bir 
Bacalı Doğalgaz/LPG sobası [16]. 

 
 

Şekil.16 Şömine tipi ankastre Hermetik bir 
Doğalgaz/LPG sobası [17]. 

 
 

Şekil.17 Şömine tipi ankastre bir Doğalgaz/LPG 
sobası (Hermetik veya bacalı olabilir) [17]. 
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4.1.2 Kat Kaloriferleri 
 
Önceleri yalnız ısıtma amacı ile üretilmiş olan Kat kaloriferlerinin günümüzde kullanım suyu sağlayan 
modelleri de vardır.  Kullanım suyu depolu veya ani ısıtma yapan eşanjörlerle sağlanmaktadır.  Kat 
kaloriferleri, yanmanın gerçekleştiği brülör döküm dilimlerde ısıttığı sıcak suyun dolaşımı için pompa, 
kalorifer basınç emniyet ventili, eşanjör, genleşme deposu, termometre, manometre gibi bir çok tesisat 
ve güvenlik ekipmanını bünyesinde barındıran yer tipi paket ısıtma cihazlarıdır. Kapasiteleri 15 kW’dan 
50 kW’a kadar olan kat kaloriferleri bir veya birden fazla kat ısıtmasında kullanılabilmektedir.  Gazla 
çalışan kat kaloriferlerinde otomatik ateşleme sistemi, Pilot Alev, Gaz Kesme Emniyet Düzeni (Magnet 
Ventil), Otomatik Gaz Basınç Regülatörü gibi emniyet sistemleri bulunur. Davlumbazları geri tepmeye 
karşı emniyetli olarak yapılmıştır. Kat kaloriferleri merkezi kazanlar gibi döküm dilimli veya çelik gövdeli 
olmak üzere iki farklı malzemeden ve yer tipi olarak üretilmektedir.  Alt ısıl verime göre çalışan döküm 
dilimli kat kaloriferlerini Atmosferik ve Üflemeli olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 
 
 
4.1.2.1 Atmosferik Döküm Dilimli Kat Kaloriferleri 
 
Üflemeli brülörlü kazanlara göre çok daha sessiz çalışan Atmosferik Brülörlü kat kaloriferleri mutlaka iyi 
çeken bir bacaya bağlanmalı ve montaj yeri yerel gaz şirketi talimatlarına göre yeterince 
havalandırılmalıdır. Brülör teknolojisi basittir ve enerji gerektirmediğinden tasarrufludur.  Atmosferik 
olması nedeni ile gaz beslemedeki basınç değişimlerinden fazla etkilenmeden yanmaya devam eder.  
Gaz yakıtlı Atmosferik kazanlar LPG’den Doğalgaz’a ve Doğalgaz’dan LPG’ye enjektör değişimi ile 
kolaylıkla dönüştürülebilir.  Baca gazları içerisindeki su buharının yoğuşmaması için hava fazlalığının 
yüksek tutulması gerekir.  Pilot alevli ve otomatik elektronik ateşlemeli modelleri vardır.  Otomatik 
kontrol ünitesi ile programlama, oda termostatı ve dış hava sıcaklığına bağlı olarak otomatik çalıştırma 
ile ekonomik bir işletim ve konfor imkanı sağlar.  Bakım işlemleri de kolay olan Atmosferik Kat 
Kaloriferleri kapasitelerine göre ani ısıtmalı plakalı eşanjör veya depolu modelleriyle sıcak kullanım suyu 
imkanı da sağlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil.18 Atmosferik yer tipi kazan kesiti. 
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4.1.2.2 Üflemeli Döküm Dilimli Kat Kaloriferleri 
 
Müstakil evler veya apartman dairelerinde kullanılan üflemeli tip döküm kat kaloriferleri, elektrik enerjisi 
ile çalışan yakıtı ve yanma havasını döküm dilimlerin ortasında yer alan yanma odasına cebri olarak 
(sabit oranda) karıştırarak veren brülörlü ısıtma cihazlarıdır.  Kullanılan yakıta göre Doğalgaz, LPG veya 
motorin yakıt brülörlü modelleri seçilebilir.  Sıcak kullanım suyu için ani ısıtma eşanjörlü veya sıcak 
kullanım suyu depolu modelleri de vardır.  Konstrüktif yapı olarak ayrı ayrı döküm dilimlerin monte 
edilmesinden oluşmuştur ve pompa, genleşme deposu, emniyet ventili gibi elemanları standart olarak 
yer alır.  Dahili veya opsiyonel olarak verilen program saatleri ile günlük ve haftalık program yapma 
olanağı da vardır.  Kapalı genleşme deposunu standart olarak bulundurduğundan açık genleşme 
depolarına ihtiyaç duyulmadığından döküm malzeme sayesinde çelik kat kaloriferlerine göre çok daha 
fazla uzun ömürlüdür.  Üflemeli brülörlü olmaları nedeni ile baca çekişine karşı daha az hassastır, yani 
pozitif basınçlıdır.  Tam otomatik ateşleme sistemi ile çalışan cihazlar çelik kat kaloriferlerine göre daha 
ağır olmaları nedeni ile kullanımı azalmaya başlamıştır. 
 
Otomatik olarak çalışan bu kat kaloriferlerinde kış konumunda çalışan cihazdan sıcak kullanım suyu 
alınmak istenildiğinde sıcak su musluğunun açılması yeterlidir.  Bunu da, üç-yollu motorize valfin 
kalorifer devresine giden sıcak su hattını ve sıcaklık ayar termostatını devre dışı bırakarak suyun kazan 
ile eşanjör arasında kısa yoldan dolaşması sağlayarak gerçekleştirir (Şekil.20).  Sıcak su kapandığında 
ise cihaz eski konumuna geri döner.  Üç-yollu motorize valf yönlendirmesi ile sıcak kullanım suyu 
sağlayan bu cihazların kumanda panellerinde yaz ve kış konumlarında ayrı ayrı çalışmasını sağlayan 
açma-kapama butonu bulunur.  Döküm dilimlerin yaz konumunda sürekli sıcak tutulabilmesi için cihazda 
alt limit termostatı (~55oC) bulunur.  Yaz konumunda iken döküm dilimler içerisinde ısınan su yalnız 
eşanjör devresi ile çalışarak eşanjörden geçen şehir şebeke suyunu ısıtarak sıcak kullanım suyu sağlar. 

 
 

Şekil.19 Atmosferik tip döküm kat kaloriferi ana elemanları [18]. 
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Şekil.21 Üflemeli tip çelik kat kaloriferi ve elemanları [20]. 

 
 
 
4.1.2.3 Üflemeli Çelik Kat Kaloriferleri 
 
Üflemeli çelik kat 
kaloriferleri de döküm dilimli 
kat kaloriferleri gibi gaz 
veya motorin yakan bir 
üflemeli brülörle çalışır.  
Kaynaklı birleştirme ile 
üretilen çelik kat kaloriferleri 
dikey veya yatay duman 
borulu olarak 
üretilebilmektedir. Verimliliği 
artırmak için duman boruları 
içerisine duman geciktirici 
parçalar konur.  Doğalgaza 
dönüşüm işlemi ancak 
brülör değiştirilerek 
yapılabilir. Ancak bu 
oldukça maliyetli bir işlem 
olduğundan Doğalgaz gelen 
yerlerde dönüşüm yerine 
kombi alınması tercih 
edilmektedir. 
 

 
 
 

Şekil.20 Üflemeli tip döküm kat kaloriferi 
(alev tuğlası konumu ve döküm dilimlerin temizlenmesi) ile Fonksiyon şeması [19]. 
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4.1.2 Kombiler (Birleşik Su Isıtıcıları)  
 
Isıtma amacı ile kullanılan kat kaloriferi ile ani sıcak kullanım suyu sağlayan şofbenin işlevlerini bir arada 
yapan (kombine) birleşik duvar tipi su ısıtıcılarıdır.  Kombi sözcüğü bu anlamı ile aslında kat kaloriferi 
olarak sınıflandırdığımız kapasiteleri de içermesine rağmen genel olarak az yer kaplayan duvar tipi gaz 
yakıtlı cihazlar olarak anlaşılır.   
 

 
 
Kombileri yanma havası sağlama ve atık gaz tahliye tiplerine göre:  

 
Bacalı, Fanlı-Bacalı ve Hermetik olarak sınıflandırabildiğimiz gibi,  

 
sıcak kullanım suyu sağlama tekniği ve çalışma prensibine göre:  

 
Ani su ısıtan; entegre eşanjörlü (Bitermik), ayrı bir eşanjörle (Monotermik)  
 
Depolu olarak sıcak kullanım suyu sağlayan; Boylerli,  

 
modeller olarak sınıflandırabiliriz. 

 
Şekil.22 Birleşik su ısıtıcısı kombilerin kalorifer ve sıcak kullanım suyu tesisatı. 
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Kombilerin avantajları; 
 

 Isıtma ve sıcak su gereksinimi aynı cihazdan karşılanır. 
 Kullanıcının arzu ettiği konfor koşullarını temin eder. 
 Gaz şirketi, her bir evin tüketimini ayrı ayrı fatura eder.  Böylelikle, çoğu kez sosyal sorunlara yol 

açan ve aynı zamanda ayrıntılı ve adaletsiz olan tüketim bölüştürme işlemi ortadan kalkmış olur. 
Başka bir deyişle de, her kullanıcı islediği kadar ısınır ve ısındığı kadar yakıt bedeli öder. 

 Evde bulunulmayan ve ısınma, sıcak su ihtiyacı olmayan sürelerde cihaz devre dışı kaldığından 
gereksiz yakıt tüketimi olmaz. 

 Enerji üretildiği ortamda tüketildiğinden, ısı kayıpları en az düzeydedir. 
 Bodrum katına, normal kata veya çatı arasına kurulabilirler. Duvar tipi cihazların kurulması için 

gerekli duvar yüzeyi 0.5 m2' nin altındadır. 
 Dolaşım pompası ve genleşme deposu, cihaz bünyesiyle bütünleşiktir. Ancak, özel durumlarda 

dolaşım pompası ve genleşme deposunun yetersiz kalması söz konusu olabilir. Dolayısıyla, 
cihaz alınırken kapasitelerin kontrolü gereklidir. 

 Üflemeli brülörlü, sıvı yakıtlı, yer tipi cihazlara kıyasla, duvar tipi kombiler çok daha sessizdir. 
 Yakıt dönüşümü (LPG ve doğal gaz arasında) kolay ve ucuzdur. 
 Ani su ısıtıcılı olanlarda depolama kayıpları yoktur. 
 Doğalgazla kullanıldığında, yakıt depolama problemi yoktur. 
 Marka ve modele göre, her türlü oda ve dış hava termostat bağlantısı mümkündür. 

 
 
Dezavantajları: 
 

 İlk yatırım maliyeti merkezi sistemlere göre daha yüksektir. 
 Bina ortak mahallen (giriş holü, merdiven boşluğu, v.b.) ısıtılamamaktadır. 
 Mevcut binalara kurulurken, ısıtma, gaz yakıt, hava ve atık gaz devreleri için konut içerisinde 

tadilat yapılması gerekmektedir. 
 Katlar arasında ısıl yalıtım olmayan binalarda, bireysel ısınmanın sağladığı ekonomik 

üstünlükler ortadan kalkmaktadır. 
 
Çok daireli binalarda merkezi veya bireysel ısıtma sistemi seçimi, cihazların ve sistemlerin teknik 
özeliklerinin yanı sıra, ekonomik ve sosyal etkenlere de bağlıdır.  Bu açılardan hangi sistemin daha 
üstün olacağını, özel koşullar belirler. Örneğin, bir binadaki daire sakinlerinin büyük çoğunluğu 
gündüzleri evde olmuyorsa, bireysel ısınma daha ekonomik olabilir. Buna karşın, çoğunluk gün boyunca 
evde ise ve günün büyük kısmında ısınma isteniyorsa, merkezi sistem daha ekonomik olur. Her 
durumda, ekonomikliği belirleyen esas etken, binanın yalıtımlı olup olmadığıdır. 
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Şekil.23 Bacalı bir kombinin fonksiyon şeması ve elemanları [22]. 
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Şekil.24 Fanlı-Bacalı kombinin fonksiyon şeması [23]. 

4.1.2.1 Bacalı Kombiler 
 
Bacalı Kombiler, açık yanma odalı olan ve bulunduğu ortamdan yanma havasını alarak gaz yakıtla 
[Doğalgaz veya LPG (Tüpgaz)] yanmayı gerçekleştirdikten sonra atık gazları bina bacasından tahliye 
eden B tipi cihazlardır.  Bacalı cihazların  özellikleri gereği bulunduğu ortamın havalandırma şartları ve 
bağlı oldukları bina bacalarının yapısı standartlara uygun olmalıdır.  Bacalı cihazları havalandırma ve 
baca şartlarının her ikisini de standartlar ölçüsünde sağlamanın zorluğu ve özellikle ülkemizde bacaların 
standartlara uymaması nedeni ile cihazların verimli bir şekilde çalıştırılması da zordur. Bu nedenle bir 
çok  yerel gaz firması bu tip cihazların gaz açma işlemlerinde oldukça titiz davranmakta ve standartlara 
uymayan baca yapılarından dolayı şönt bacada dahi izin vermemektedirler. 
 
 
4.1.2.2 Fanlı-Bacalı kombiler 
 
Bacalı cihazlar gibi yanma havasını bulundukları ortamdan alan açık yanma odalı bu cihazlar farklı 
olarak atık gazları bir fan yardımı ile dış atmosfere veya bacaya veren B1 tipi cihazlardır.   
 
Genellikle bacanın iyi çekmediği yerlerde bacaya pozitif bir basınç kazandırmak amacı ile veya baca 
olmayan yerlerde hermetik kombilerde olduğu gibi tek cidarlı özel baca setiyle bir dış duvardan ya da 
pencereden dış atmosfere verilerek kullanılır. 
 
Şekil.24’de görüldüğü gibi bacalı 
cihazlardan farkı; 
 
 220) ile gösterilen Rüzgarlık, 
 221) ile gösterilen Atık Gaz 

Borusu, 
 224) ile gösterilen Diferansiyel 

Basınç Sondası, 
 228) ile gösterilen Diferansiyel 

Basınç Şalteri, 
 226) ile gösterilen Fan, 

parçalarından oluşmaktadır. 
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Şekil.25 Fanlı-Bacalı Kombinin Baca Bağlantı Tipleri [23]. 

Halen yaygın olarak satışı yapılmayan bu tür cihazların bina bacasına bağlantısı yerel gaz şirketleri 
tarafından uygun görülmemektedir.   
 
Piyasada yarı-hermetik olarak da adlandırılan bu cihazlar için kullanılan bu tanımlama yanlıştır, çünkü 
hermetik cihazlarda yanma odası kaplıdır oysa bu cihazlarda açık yanma odası vardır.  Sadece fanlı 
olması ve özel baca seti ile gazı dışarı tahliye etmesi nedeni ile bu adlandırma yapılmaktadır.  Şüphesiz 
bu da tüketici için cihaz satın alımında yanıltıcı bir durum oluşturmaktadır. 
 
 
4.1.2.3 Hermetik Kombiler 
 
Hermetik Kombiler, kapalı yanma odalı olup yanma havasını (bulunduğu ortamdan almadan) dış 
ortamdan özel konsantrik baca seti ile alan ve gaz yakıtla [Doğalgaz veya LPG (Tüpgaz)] yanmayı 
gerçekleştirdikten sonra atık gazları yine baca seti ile tahliye eden C tipi (denge bacalı) cihazlardır.  Bu 
tür cihazların atık gaz tahliyesi özel baca seti ile gerçekleştiğinden bina bacasına ihtiyaç yoktur.  Ayrıca 
ortam havası da kullanılmadığından ortamın havalandırılması gerekmez.  Hermetik kombiler yatak 
odası dışında atmosfere bitişik duvarı olan mahallere kurulabilmektedirler.  Hermetik kombiler kullanım 
verimi açısından bacalı kombilerden daha üstündür.  Çünkü bacalı kombiler gibi yanma işlemi için 
gereken yanma havası dış atmosferden sağlanmaktadır.  Yanma havası fan yardımı ile belirli bir debide 
alındığından hava fazlalık katsayısı ve baca kayıpları da bacalı kombiye göre daha düşüktür. 
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Şekil.26 Hermetik bitermik bir kombinin fonksiyon şeması ve elemanları [24]. 

3     Meme Basıncı Ölçüm Ağzı 
4     Kumanda Ünitesi 
6     Sıcaklık Sınırlayıcısı / Limit 
Termostat (Eşanjör) 
6.3  NTC-Sıcaklık Kullanım 
Suyu 
7     Gaz Giriş Basıncı Ölçüm 
Ağzı 8.1   Manometre 
1İ    By-pass Borusu 
13   Bağlantı Plâkası 
14   Su Tahliye Hunisi 
(Opsiyonel) 
15   Emniyet Ventili 
18   Hava Tahliyeli, Çitt Devirli 
Sirkülasyon Pompası 
20   Genleşme Tankı 
26   Azot Doldurma Ventili 
27   Otomatik Hava Tahliyesi 
29   Enjektör Memeleri 
30   Brülör 
32   Denetleme Elektrodu 
33   Ateşleme Elektrodu 
34   Sıcak Kullanım Suyu Hattı 
35   Entegre Eşanjör (Merkezi 
Isıtma + Sıcak Kullanım Suyu) 
36   Kalorifer Tes. Sıcaklık 
Duyucusu (NTC) 
38   Su Doldurma Vanası 
43   Kalorifer Tesisatı Gidiş 
Suyu 
44   Sıcak Kullanım Suyu 
45   Gaz Girişi 
46   Soğuk Su Girişi (Kullanım 
Suyu) 

97    Sıcak Kullanım Suyu Debi Ayar Ventili 
98    Su Armatürü 
135  Ana Kumanda Düğmesi 
136  Kal. Tes. Gidiş Suyu Sıc. Ayar Düğmesi 
185  Çek Valf 
220  Rüzgâr Koruyucu 
221   Taze Hava-Atık Gaz Borusu 
224  Diferansiyel Basınç Sondası  
226  Fan 
228  Diferansiyel Basınç Şalteri 
229  Yanma Odası 
310  Sıcak Kullanım Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi 
317  Multifonksiyon Gösterge (Display) 
363  Brülör İşletmesi Kontrol Lâmbası 
364  ON/OFF Kontrol Lâmbası (O/l) 
365  Bacacı" Butonu 
366  . Servis" Butonu 
367  „ EKO" Butonu 

47   Kalorifer Tesisatı Dönüş Suyu 
48   Tahliye 
52    Magnet Ventili 1  
52.1 Magnet Ventili 2 
55    Gaz Filtresi 
56    Gaz Armatürü 
57    Ana Gaz Ventili  
61    Reset Butonu 
63    Max. Gaz Debisi Ayar Vidası 
64    Min. Gaz Debisi Ayar Vidası (Start) 
68    Gaz Ayar Magneti (Reglaj Magn.) 
69    Gaz Ayar Ventili (Reglaj Ventili)  
90    Venturi 
93    Su Debi Regülatörü 
94    Diyafram 
95    Kontakt Kamlı Kumanda Pimi 
96    Mikroşalter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.4 Kombilerde eşanjör donanımları ve karşılaştırma 
 
Kombiler kapalı devre olarak ısıttıkları kalorifer devresi dışında açık sistem olarak da banyo ve mutfak 
için kullanım sıcak suyu sağlayan cihazlardır.   
Kombiler, kullanım sıcak suyunu (yaygın olarak) ani ısıtma sistemi ile veya (fazla yaygın olmayan 
şekilde) boylerli yani depolu olarak sağlarlar.  Kullanım sıcak suyunu ani olarak ısıtan sistemler de 
entegre eşanjörlü (bitermik) ve sekonder eşanjörlü (monotermik) olmak üzere ikiye ayrılabilirler.  
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Şekil.26’da fonksiyon şeması görülen kombi çalışma prensibi olarak; sıcak atık gazdaki ısı enerjisinin 
ısıtma suyuna transferini, yanma odası (229) içindeki bakır lamelli iç içe borulu iki ısıtma devresinden 
oluşan (34, 35) entegre ısı eşanjörü sayesinde gerçekleştirir. 
 
Sıcak kullanım suyunu ana eşanjör dışında sekonder eşanjörle sağlayan sistemlerde ise; sistemin 
çalışması Şekil.27’de görüldüğü gibi;  
 
Kullanım suyu musluklarından birinin açılması halinde, su debi sensörü (6), kumanda ünitesine bir 
sinyal gönderir. 
 
Bu sinyalin etkisiyle : 
•     brülör ateşler. 
•     pompa devreye girer. 
•     3 yollu vana (84), kal. devresini kapatır. 
 
Kumanda ünitesi, kullanım suyu sıcaklığını, kullanım suyu sıcaklık sensörünün (NTC) direnci üzerinden 
algılar ve ihtiyaca göre brülör gücünü ayarlar.   
 
Piyasa tabiri ile çift eşanjörlü bu tip sistemlerde; Cihaza termostat, oda termostatı veya program saati 
bağlanmaması halinde, cihazın ısıtma işletmesinde ayarlı olduğu sürece pompa (18) devrededir 
(çalışır). Bu da sekonder eşanjör kullanan sistemlerde kışın kalorifer devresi açıkken (ve yazın  kalorifer 
devresi kapalıyken dahi) sıcak kullanım suyu alınmak istendiğinde pompa sürekli devrede olacağından  
entegre eşanjörlü bitermik kombilere göre daha fazla elektrik enerjisi tüketirler. 
 
Ancak seçim kriterine eklenmesi gereken önemli bir nokta da sekonder (381) eşanjörlü (monotermik) 
kombilerin kullanım sıcak su sıcaklık kararlılığının daha iyi olmasıdır. 
 
Sekonder eşanjörlü sistemlerde genellikle kullanım sıcak su eşanjörü olarak kullanılan paslanmaz çelik 
plakalı eşanjörün su geçiş kesitleri çok dar olduğundan kirlenme ve kireçlenmelere karşı daha hassas 
olmalarıdır.  Ayrıca sistemde bulunan 3-yollu vana (84) da hareketli bir parça olduğundan arıza ihtimali 
olan bir parçadır. 
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2 Limit Termostat (STB) 43 Kal. Tes. Gidiş Suyu 
3 Basınç Ölçüm Ağzı 44 Sıcak Kul. Suyu Çıkışı 
5 Çıkış Suyu Sıcaklık Sensörü (NTC) 45 Gaz Girişi 
6 Su Debi Sensörü 46 Soğuk Su Girişi 
7 Gaz Giriş Basıncı Ölçüm Ağzı 47 Kal. Tes. Dönüş Suyu  
8 Manometre 55 Gaz Süzgeci 
8.1 Termometre 84 3 Yollu Vana 
9 Gaz Armatürü 93 Su Debi Regülatörü +  

Su Süzgeci 
12 By-pass Hattı 220 Rüzgar Koruyucu 
15 Emniyet Ventili 221  Alık Gaz / Taze Hava 

Borusu (Konsantrik Boru)  
18 Sirkülasyon Pompası 224 Diferansiyel Basınç 

Sondası 
20 Genleşme Tankı 226 Fan 
26 Azot Takviye Ventili 228 Diferansiyel Basınç 

Şalteri 
27 Otomatik Pürjör 229 Yanma Odası 
29 Enjektör Memesi 380 MAX Gaz Ayar Vidası 
30 Brülör 381 Sekonder Eşanjör 

(Sıcak Kul. Suyu) 
32 Denetleme Elektradu 38 Su Doldurma Vanası 

(Kal. Devresi) 
33 Ateşleme  Elektrocu 43 Kal. Tes. Gidiş Suyu 
36 Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü (NTC) 44 Sıcak Kul. Suyu Çıkışı 
38 Su Doldurma Vanası (Kal. Devresi) 45 Gaz Girişi 

 
Şekil.27 Hermetik monotermik ısıtma eşanjörlü bir kombinin fonksiyon 

şeması ve elemanları [25]. 
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4.2 Üst Isıl Verime Göre Çalışan (Yoğuşmalı) Isıtma Cihazları ve Tekniği 
 
Dördüncü bölümün girişinde alt ısıl verim ve üst ısı verim kavramları açıklanarak atık gazdaki su 
buharının yoğuşturulması ile elde edilecek ilave verim açıklanmıştır.  Çevre bilincinin artmasıyla beraber 
yönetimlerce daha az zararlı yanma ürünleri çıkartan cihazların kullanılması için getirilen zorunluluklar, 
ısı yalıtımının önem kazanarak ısınma konforu  için daha az enerjiye gereksinin duyan binaların 
yapılması, enerji maliyetlerinin gittikçe artan bir eğilime girmesi ısıtma cihazlarında olan talebin yönünü; 
daha az enerji veren, daha kompakt, çevreye çok duyarlı cihazlara yönlendirmiştir.  Bugün Avrupa’nın 
Almanya, İsviçre, Danimarka, Hollanda gelişmiş ülkelerinde yürürlüğe giren yerel kurallar bu özelliği 
taşımayan cihazların kullanılmasını imkansız hale getirmiştir. Böylece ekonomi ve düşük atık gaz 
emisyonları talebini karşılayan yeni yoğuşmalı sistemle çalışan kombi, kat kaloriferi ve kazanların ortaya 
çıkmasına ve teknolojinin bu yönde gelişmesine neden olmuştur. 
 
Bu tip cihazlarda genel olarak görülen yapı, klasik aynı kapasiteli konvansiyonel cihazlara göre daha 
geniş alanlı tasarlanan paslanmaz çelik veya döküm alüminyum ısı değiştirici ve özel ön karıştırmalı 
brülör sistemleri ile gelişmiş bir elektronik kontrol ünitesidir.  
 
 

 

 
a)        b) 

 
Şekil.28 a) Düşük sıcaklık kazanlarında Alt ısıl değer Tekniği ve 

b) Yoğuşmalı kazanlarda Üst Isıl Değer Tekniği [9]. 
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Şekil.29 Duvar tipi yoğuşmalı bir cihazda 
yoğuşma prensibini gösteren kesit [9]. 

 
 
 
 

Standart düşük sıcaklık cihazlarında, yakıtla verilen ısının %8’i baca gazları ve kazan bünyesinden 
taşınımla, %11’i yanma sonucu oluşan su buharıyla kaybedilir (Şekil.28-a).  Yoğuşmalı cihazlarda 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.28-
b).  Tablo.1’de ise bazı yakıtların alt ve üst ısıl 
değerleri ile yoğuşan su miktarı verilmiştir. 
 
Üst ısıl değer (yoğuşmalı) kazanlarda baca gazı 
sıcaklığı brülörün cinsi ile kazan konstrüksiyonuna 
göre 25 OC’ye kadar düşebilir.  Baca malzemesi 
olarak rutubete dayanıklı malzeme kullanılması 
gerekir. 
 
Tesisat dönüş sıcaklığı, cihaz ısı gücü ve 
konstrüksiyonu da yoğuşan su miktarını etkiler.  Pratik 
olarak 75/60 OC çalışma şartlarında 60 gr/kWh, 40/30 
OC çalışma şartlarında ise 90 gr/kWh yoğuşma olur.  
20 kW (17200 kcal/h) ısı gücündeki bir kazan 75/60 
OC 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). 

 
 
 
 

Yakacak 
Alt Isıl Değer 

(Hu) 3m
kWh

 

Üst Isıl Değer 

(Ho) 3m
kWh

 
u

o

H
H

 
Ho-Hu 

3m
kWh

 
Yoğuşan Su 
(teorik) kg/m3 

Doğal gaz L 
Doğal gaz H 
Propan 
Bütan 

8,83 
10,35 
25,80 
34,35 

9,78 
11,46 
28,02 
37,19 

1,11 
1,11 
1,09 
1,08 

0,95 
1,11 
2,22 
2,84 

1,53 
1,63 
3,37 
4,29 

Tablo.1 Bazı yakacakların alt ve üst ısıl değerleri ile yoğuşan su miktarları [9]. 

 
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.  Yoğuşmalı cihazlarda kullanılan brülörlerin ortak özellikleri, 
 

• Yüksek verimle çalışmaları, 
• Geniş modülasyon aralıkları, 
• Kullanılan gaz cinslerine göre kolay ayarlanmaları, 
• Servis ve bakım kolaylığı dikkate alınarak tasarlanmalarıdır. 
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Yanan gazlar brülörün altında bulunan ve klasik kazanlardan daha büyük alanlı olarak tasarlanan ısı 
değiştiricilerde üzerlerindeki ısıyı taşıyıcı akışkana yani suya verir ve ısı değiştiricinin alt kısmında iyice 
soğuyup yoğuşma gizli ısısını da bırakarak cihazı terk eder (Şekil.29 ve 30). 
 
Sistemin en önemli iki elemanı fan ve gaz valfıdır. Değişken hızlı fan gerekli devir sayısını sağlayan 
sinyali, dış hava sıcaklığını referans alan ve yanma için gerekli hava miktarını sağlayacak optimum fan 
devir sayısını hesaplayan elektronik regülasyon sisteminden alır. Sinyal evin o anki hava koşullarında 
ısınabilmesi için gerekli ısıyı temin edecek yanmayı sağlayacak hava miktarına göre fan devrini ayarlar 
(Şekil.30). 

 
Şekil.30 Duvar tipi yoğuşmalı bir cihazın fonksiyon şeması [27]. 
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Sistemdeki gaz valfı binanın ısı ihtiyacına göre gerekli olan gaz miktarını temin eder. Bu işlemi fan 
tarafından basılan besleme havasının basıncını referans alarak yapar. 
 
Fan tarafından oluşturulan hava basıncı, bir membran vasıtasıyla gaz valfının kontrol ettiği odacığın 
deplasmanını etkilemekte ve basınca göre değişen gaz debisi temin edilmektedir. 
 
Bu sistemlerde cihazın 1 kW gibi çok düşük güç ile küçük kapasiteli olanların 12-15 kW’ a kadar olan 
tam gücü arasında, veya daha büyük kapasiteli modellerinde yine 5 veya 10 kW düşük kapasiteden 25-
50 kW’ a kadar hatta çoklu kazan bağlantısı uygulamalarında 10 kW ile 400 kW  ve üstü arasında 
modülasyon imkanı sağlanarak binanın o anki ısınma ihtiyacına göre ısı en verimli şekilde üretilmekte, 
böylece hem yakıt ekonomisi hem sürekli sağlanan yanma ile dur-kalk işletmesi olarak adlandırılan 
çalışma tarzı ortadan kaldırılmış temiz bir yanma elde edilmiş olmaktadır. 
 
 
4.2.1 Sistem Sıcaklıklarına Göre Yoğuşma Koşulları Ve Oranları 
 
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.   
 

 
 
Türkiye’de de talebi oluşmaya başlayan bu cihazlar; küçük daireler için entegre sıcak kullanım suyu da 
sağlayan kombi modelleri, villa ve müstakil evler için daha yüksek kapasiteli harici boyler ile sıcak su 

 
Şekil.31 Dönüş Suyu ile Baca Gazı Sıcaklıklarına Bağlı Olarak 

Yoğuşmalı Sistemlerin Verimleri [9]. 
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veren kat kaloriferi tipi modelleri vardır.  Bunların dışında daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyan ancak 
yer sorunu olan, apartmanlar ve iş yerleri için birden fazla cihazın sırasal olarak bağlanıp birlikte çalıştığı 
modüler veya kaskad bağlantı dediğimiz uygulamaları ile ekonomik ve çevre dostu yeni bir ısınma 
cihazı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

 

 
 

Şekil.32 Duvar tipi yoğuşmalı ve yatay boylerli bir kombinin elemanları [27]. 
 
 

1. Gaz girişi 
2. Gaz ünitesi (solenoid ve 

regülatör) 230V 
3. Gaz brülörü 
4. Atık gaz çıkışı 
5. Baca gazı sensörü 
6. Isıtma gidiş 
7. Isıtma devresi ve emniyet 
8. Isıtma dönüş manifoldu 
9. Kazan dönüş suyu sensörü 
10. Ateşleme trafosu 230V 
11. Fan 230V 
12. Kazan gövdesi 
13. Gözetleme camı 
14. Mikro işlemcili kontrol panel 

akış regülatörü 
15. 3 hızlı pompa 230V 
16. Hava tahliye musluğu 
17. Basınç sensörü 
18. Filtre ve drenaj lapası 
19. Emniyet valfi 3 bar 
20. Emniyet valfi drenajı 
21. Sifon 
22. Yoğuşuk drenajı 
23. Yanma gözetleme camı 
24. Selektör valf motoru 
25. Kapalı genleşme tank  
26. Boyler 
27. Boyler sıcak su çıkışı 
28. Boyler sıcak su çıkışı ve 
29. Sıcak kullanım Suyu sensörü 
30. Isıtıcı kangal 
31. İzolasyon 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 



 
   ___________________________________________________________________________________________  93  _______ 

 

5. BACALI CİHAZLARIN MONTAJI 
 
Yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerini bir 
vantilatör yardımı ve özel atık gaz elemanları vasıtası ile doğrudan veya atık gaz bağlantı elemanları ve 
uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren Bı Tipi Cihazlar ile aynı prensipte çalışan ancak vantilatör 
kullanmayan B tipi cihazlar havalandırma ihtiyacı bakımından aynı katagoride değerlendirilen 
cihazlardır. (TS EN 625, TS 615 EN 26, TS EN 613, TS EN 297, TS EN 297/EK A2+EK. A3+EK A5).  
Bu nedenle B tipi bacalı ve Bı tipi fanlı-bacalı cihazların montaj yeri seçimi ve havalandırma kuralları 
aynıdır.   
 
 
5.1 Bacalı Cihazların Monte Edilemeyeceği Başlıca Yerler  
 

 Binaların merdiven boşlukları ve genel kullanımına açık koridorlarına, 
 Baca duvarları üzerine, 
 Apartman aydınlıklarına, 
 Hacim ve büyüklüğü ne olursa olsun; açık balkon, yatak odası, banyo ve WC lere, 
 Net hacmi 8 m3'den küçük mahallere, 
 İçinde kolay yanabilen madde bulunan ve yanması halinde özel bir tehlike oluşturabilen oda 

veya bina bölümlerine, 
 İçinde patlayıcı maddeler bulunan mahallere yerleştirilemezler. 

 
 
5.2 B ve B1 Tipi Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar 
 
Cihazın monte edileceği odanın hacmi cihaz(ların) toplam anma ısıl gücünün her 1 kW'ı için 1 m3 
olmalıdır.  Montaj odasında bu hacim sağlanamıyor ise, yanma havası, cihazın monte edileceği odaya 
bitişik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm2 serbest enkesit alanlı iki menfez ile temin 
edilmelidir.  

 

 
a) Oda hacmi ≥ 1 m3 / kW b) 1 nolu oda hacmi ≤ 1 m3 / kW  1 ve 2 nolu odaların 

toplam hacmi ≥ 1 m3 / kW  
 

Şekil.33 B ve B1 tipi bacalı cihazların havalandırma şartı [29]. 
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Şekil.34 Yanma havası, montaj yerinde yalnızca pencere ve kapı aralıklarından sağlanıyor ise hacim-
kapasite oranı 4 m3/kW olmalıdır. 

Bu şekilde birbirine bitişik odaların toplam hacmi 1 kW anma ısıl gücü başına en az 1 m3 olmalı, iki 
menfez de aynı duvara açılmalı, üst menfez tabandan en az 1,80 m. yüksekliğe, alttaki menfez 
döşemeden en fazla 45 cm yüksekliğe açılmalıdır (Şekil.33). 
 
Sonradan sızdırmaz pencere montajı yapılması halinde yeterli havalandırmanın temini hususu mutlaka 
dikkate alınmalıdır.  Montaj yerinin havalandırması dış duvardaki bir pencere veya kapı aralıklarından 
sağlanıyorsa veya bu mahal (bir iç oda ise) benzer kullanma özellikleri bulunan doğrudan veya dolaylı 
yanma havası odaları ile hava bağlantıları olmalıdır ve bu durumda her 1 kW anma ısıl kapasiteye 
karşılık 4 m3 ’lük oda hacmi olmalıdır (Şekil.34).  İrtibat odaları olarak dış kapısı veya dış penceresi 
olanlar dikkate alınmalıdır.  Bu durumda odaların toplam hacmi 4 m3/kW olabilir. 

 
 Katı, Sıvı ve gaz yakıtlar için gerekli yanma havası miktarı her 1 kW toplam anma ısıl gücü için 

1.6 m3/h değerindedir. 
 Baca, rüzgarsız veya kötü hava şartlarında da tesis odasında açık havaya göre 0,04 mbar (4 

Pa) negatif basınç oluşturur. 
 Sızdırmaz pencere ve dış kapılarda (özel sızdırmazlığı olan) saatlik hava değişim katsayısı 

n=0,4 olarak kabul edilir.  Bunun anlamı bir saatte oda havasının yaklaşık %40’ı taze hava ile 

değiştirilir.  Bu bağıntılardan; kWm
değeğişihavaSaatlik
miktarıhavaGerekli /4

4.0
6.1 3==  hacim-kapasite 

oranı elde edilir. 
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Şekil.36 Bacalı cihazların baca bağlantısı [29]. 

 
Şekil.35 Yatak odasına Bacalı Kombi ve Soba konulamaz. 

Yanma havası için montaj odası ile irtibatlandırılan komşu mahal, yatak odası, banyo ve WC 
olmamalıdır. 
 
Hacim tamamlamak için kullanılan mahal yatak odası, banyo ve WC olmamalıdır (Şekil.35).  Hava 
sirkülasyonu sağlanan bina aydınlıktan da menfez bağlantısı için kullanılabilir. 
 
Cihazlar mümkün 
olduğunca baca çıkış 
deliği yakınına monte 
edilmeli, cihaz ile baca 
çıkış deliği arasındaki 
yatay bağlantı 
mesafesi kısa 
tutulmalıdır.  Ancak, 
bunun mümkün 
olamadığı durumlarda 
baca yatay 
mesafesinin 
açındırılmış uzunluğu 
en fazla 2.5 m 
olmalıdır.  Ancak 90o 
açındırılmış dirsek 
uzunluğu 0.6 m 
olduğundan tek 
dirsekle yatay mesafe 
maksimum 1.9 m’dir.  
90o lik iki dirsek kullanıldığında ise maksimum mesafe 1.3 m’ye düşer. 
 
Cihaz davlumbazı ile dirsek (dirsek, hızlandırma parçasından sonra konulmalıdır) arasındaki mesafe en 
az cihaz baca çapının 3 katı olmalıdır (ØD:Cihaz baca çapı olmak üzere, Hızlandırma Parçası = 3 x ØD 
). 
 

Atık gaz boruları, 
bacaya en az 2-
3o ’lik bacaya 
doğru yükselen 
eğim ile 
bağlanmalı ve 
bacaya, baca 

enkesitini 
daraltmayacak 

biçimde monte 
edilmelidir. 
Atık gaz boru 

malzemesi; 
cihazın baca 
çıkış çapında, 
paslanmaz çelik 
ve emaye edilmiş 
çelik sac olabilir. 
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Şekil.37 Bacalı cihazların kabin veya dolap 
içerisine yerleşimi ve havalandırılması [22] 

Galvaniz sac, plastik (Yoğuşmalı cihazlar hariç) ve asbest malzeme kullanılmamalıdır (TS 2535 EN 
10088). 
 
Atık gaz boruları birbirine sızdırmaz şekilde bağlanmalı ve kullanılıyor ise ek yerlerindeki sızdırmazlık 
malzemeleri sıcağa dayanıklı olmalıdır. 
 
Atık gaz boruları yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahaller, yatak odaları, banyo ve WC'lerden 
geçirilmemelidir. 
 
Atık gaz boruları kapı pencere gibi yapı elemanlarından en az 20 cm uzaklıkta olacak şekilde 
yerleştirilmelidir.  TS 3541'e göre ısı yalıtımı yapılması durumunda bu mesafeler %25 oranında 
azaltılabilir. Atık gaz borularının enkesit alanı cihazın davlumbaz çıkışındaki enkesit alanından küçük 
olmamalıdır. 
Bacalı cihazın bir dolap (kabin) içine monte edilmek istenmesi durumunda Şekil.37’deki sınırlamalara 
uyulmalıdır.  
 

 
 
Dış duvara açılan delikten zaman zaman soğuk hava akışı da olacağından, bu çözüm, hava akışında 
oluşan değişimlerin cihazın çalışmasını etkilemeyen uygulamalar için tavsiye edilir (Örneğin; kiler).  
Mutfak için cihazın çevresi kapatılmış ve yanma havası kanal ile sağlanan uygulamalar tavsiye edilir 
(Şekil.38). 
 
Korozyona sebebiyet verilmemesi açısından yanma havası, agresif maddeler ihtiva etmemelidir. 
Kuvvetli korozif maddeler olarak, örneğin çözeltiler, boyalar, yapıştırıcı maddeler, sprey ve evlerde 
kullanılan temizlik maddeleri içinde bulunan klor ve flor gibi halojenik hidrokarbonlar sayılabilir. 

 
Şekil.38 Dolap içerisine yerleştirilen bacalı 

cihazların hava kanalı ile havalandırılması [30] 
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Şekil.39 Baca türleri [29], [31], [32]. 

5.3 B ve B1  Tipi Cihazların Monte Edilecekleri Bacalar İçin Genel Kurallar 
 
Konut ve binaların atık gaz bacaları, adi bacalar, ortak (şönt) bacalar ve müstakil (ferdi) bacalar olmak 
üzere 3 ana gruba ayrılırlar (Şekil.39).  B tipi bacalı cihazlar, müstakil bacalara ve şönt bacalara (şönt 

bacalar için yetkili gaz kuruluşunca bir kısıtlama yok ise) bağlanabilirler.  Şekil.39’da görülen tekli 
bacalar esasında ana baca kolonu ve yan baca kolonu ile birlikte iki bacadan oluşmaktadır.  Burada her 
katta ancak bir bacalı cihaz bağlanabilmektedir ve bağlantı yapılan yan baca kolonu 180 cm’den az 
olmamalıdır.  Binanın en üst katında ise cihazın bağlı olduğu yan baca kolonu ana baca kolonuna 
bağlanmadan parelel olarak doğrudan ana baca kolonu ile birlikte baca çıkışına kadar yükselir. 
 
Adi bacalarda ortak kullanım söz konusu olduğundan B tipi bacalı cihazlar bağlanamazlar. 

Müstakil bacalar ise tek kolon halinde kullanıcıdan çatıya kadar uzanan ve sadece o kullanıcıya ait 
olacak şekilde tasarlanmış bacalardır. 

   
a) İkili ve Tekli Şönt baca için doğru uygulamalar.  b) İkili Şönt baca için yanlış 
uygulamalar. 

Şekil.40 Şönt Baca kesitleri [32]. 
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Şekil.41 Rüzgar basıncının bacaya etkisi 

 
 Bacalar TS 12514, TS 2165, TS 11383, TS 11384 ve TS 11386'da belirtilen şartlara Uygun olmalı, 

sıcaklıktan, yoğuşmadan ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden uygun kalite ve 
boyutlarda yapılmalıdır. 

 Bacaların duman kanalları düşey olmalıdır. Düşey doğrultuda, ancak bir kez 30° ‘yi geçmeyen 
sapma olabilir. 

 Cihazların bağlandığı bacalara mutfak aspiratörü bağlanmamalıdır, 
 Minimum etkili baca yüksekliği 4 m olup montajda bu husus dikkate alınmalıdır (Şekil.39-c),  
 Baca çekişinin 0.1 mbar’ın üzerinde (aşırı çekiş) olması durumunda çekiş sınırlandırıcı 

kullanılmalıdır, 
 Baca (atık gaz) borusu, pencereden veya duvardan dışarı veya aydınlık boşluğuna çıkartılmamalı, 

mutlaka bacaya bağlanmalıdır, 
 Baca boyutlandırmalarında, baca üzerinde çekişi engelleyecek basınçların oluşmaması için 

Şekil.42’deki ölçüler sağlanmalıdır.  
Bacaların içerisinde Şekil.43’de belirtilen yanma 
ve çekişi etkileyecek olumsuz faktörler 
olmamalıdır. 
 
 Ana bir kural olarak bacaların işletme 

emniyetini sağlamaları yangına karşı 
emniyetli olmaları, kolay ve iyi şekilde 
temizlenebilmeleri, ısı yalıtımlarının iyi 
yapılmış olması, ısı cihazları ile emniyetli 
şekilde bağlanmış olmaları gerekir.  

 
 Bacalar ayrıca ; 

o Yanma tekniği, 
o Isıyı az geçirmesi, 
o Sızdırmazlığı, 
o Yangına dayanıklı malzemeden 

yapılması, 
o Yapı olarak sağlam olması, 
o Buhar geçişi, 
o Yoğuşma, 
o Yangını yayıcı nitelikte olmaması, baca çekişi, 

 
yönlerinden de gerekli şartları sağlamalıdır. 

 
 

 
Şekil.42 Çatı eğimlerine göre baca boyutlandırması [5]. 
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Şekil.43 Bacalarda kaçınılması gereken faktörler. 

Bacaların kesit büyüklüğü, malzemesi ve ısı yalıtımı üzerinde durulması gereken önemli konulardır.  
Özellikle doğalgazın yanmasıyla diğer yakacaklara göre (fuel-oil yakacağa göre 1.5-2 kat) daha fazla su 
buharının çıkması sebebi ile baca içinde yoğuşma yanında bacadan iç ortamlara yani odalara buhar 
geçişi (difüzyon) olur.  Bu da zamanla bacanın çökmesine, geçtiği yerlerde sıva atmalarına ve renk 
değişimlerine yol açar.  Bu nedenle özellikle doğalgaz kullanılması durumunda mutlaka baca hesabı ve 
yapı kontrollerinin yapılıp gerekli ise onarımların yapılması gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 HERMETİK TİP CİHAZLARIN MONTAJI  
 
C Tipi denge bacalı cihazlar ( hermetik veya konsantrik bacalı ), yanma için gerekli olan havayı, monte 
edildikleri ortamdan bağımsız olarak özel hava bağlantısı ile dış ortamdan alan, kapalı yanma odalı, 
yanma ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış ortama veren, havalandırmaları bulundukları ortamdan 
bağımsız olan cihazlardır. (TS EN 483) 
 
Cihazın monte edilecek yerin belirlenmesinde baca çıkışının yeri de dikkat edilmesi gereken önemli 
noktalardan bir tanesidir. Baca çıkışları mutlaka direkt dış ortama ve hava sirkülasyonu olan yerlere 
bağlanmalıdır. 
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6.1 Hermetik Cihazların Montaj Yapılamayacağı Yerler 
 
C tipi cihazların ve baca çıkışlarının montajına izin verilmeyen yerler; 
 

 Binaların merdiven boşluklarına, genel kullanımına açık koridorlarına, 
 Baca duvarları üzerine, 
 Üretici firmanın; cihazın kabinsiz çalışabileceğini belgeleyemediği durumlarda, açık balkonlara 

(özel olarak üretilen ve açık balkonlara montaj yapılabilen Balkon tipi cihazlar haricinde diğer 
kombiler balkona monte edilecekse balkon mutlaka kapatılmalıdır!) 

 Dar saçak aralıklarına, 
 Binaların havalandırma ve aydınlık boşluklarına, 
 Asansör boşlukları ve atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına, 
 Başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara, 
 Binalar arası avlulara (Şekil.44), 
 Bacanın olmaması veya hasarlı olması nedeni ile eski yerleşim yerlerinde dar geçitli sokaklara 

hermetik baca çıkışı verilmemelidir (Şekil.45 ve 47), 
 Doğrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere, 
 Rüzgardan iyi korunmuş yerlere (C 1 ve C 3.3 türü) (Şekil.49, 50, 51, 52), 

montaj yapılmamalıdır. 
 

 

 
 

Şekil.44 Hermetik baca çıkışı alt 
geçitlere, bina geçitlerine ve avlu 

girişlerine verilmemelidir. 

 
 

Şekil.45 Hermetik baca çıkışı, üstü branda, tente gibi 
malzemelerle kapatılmış sokaklara verilmemelidir. 

 
 

Şekil.47 Hermetik baca çıkışı dar geçitli sokaklara 
verilmemelidir. 

 
 

Şekil.46 Hermetik baca çıkışı, çıkıntılı 
yapı elemanlarının altından 

verilmemelidir. 
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Şekil.48 Kapalı balkonlara, boydan boya 
olan balkonlar veya insan trafiğine açık 
olan pergole geçitlere verilmemelidir. 

 
 

Şekil.49 Binanın yamaca bakan cephesinde; koruma 
duvarları ve bitki örtüsü rüzgarın etkisini önler. 

 
 

Şekil.51 Çit ve ağaçların arkasındaki bina 
cephelerinde; tesisat sonrasında ağaçların büyümeleri 
de dikkate alınmalıdır. Ancak birkaç yıl sonra ağaçlar 

büyüyünce durum iyileşebilir. 

 
 

Şekil.50 Zemin katlar ve normal genişlikte caddelere bakan alt katlar. 

 
 

Şekil.52 Eski yerleşim alanlarında sıkca 
rastlanan etrafı bloklarla çevrilmiş avluya bakan 
bina cepheleri. Avlunun köşeleri rüzgardan çok 

iyi korunur. 
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6.2 Hermetik Tip Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar 
 

 Hermetik cihazlar mümkün olduğunca dış duvara monte edilmelidir (Şekil.53). 
 Özel durumlarda cihaz dış duvardan uzağa da yerleştirilebilir.  Bu durumda cihaz üreticisinin 

montaj talimatları dikkate alınmalıdır.  Baca gazı borusu insanların yaşadığı odalardan, F 90 
(yangına direnme süresi 90 dakika) baca kalitesinde ise geçmesine izin verilir (Şekil.54). 

 
 
 Hermetik cihazların baca çıkışlarının yanıcı yapı elemanlarına (örneğin ahşap kaplama) yandan 

ve alttan uzaklığı en az 50 cm olmalıdır (Şekil.55). 
 Yanıcı yapı elemanlarına, örneğin dışarıya taşan çatı veya ahşap kaplama, üstten uzaklığı en 

az 1.5 m olmalıdır (Şekil.56). 
 Karşısında duran yapı elemanlarına, örneğin balkonun ahşap parmaklığı, uzaklığı en az 1 m 

olmalıdır (Şekil.57). 

 
 

Şekil.53 Dış duvara monteli hermetik kombi [5]. 

 
 

Şekil.54 Dış duvara monte edilmemiş hermetik cihaz 
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Şekil.58 Hermetik cihaz bacalarının balkon çıkış mesafeleri [33]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil.55 Hermetik cihaz bacasının yanabilir 
malzemelere mesafeleri. 

 
 

Şekil.56 Hermetik cihaz bacasının çatı altındaki 
konumu. 

 
 

Şekil.57 Hermetik DG soba bacası ve balkon 
duvarı mesafesi. 
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Balkonlardaki Çıkış Ağızları : Balkonlar alan olarak çok sınırlıdırlar. Bir temas tehlikesi (örneğin asılan 
çamaşırlarla, havalandırılan giysilerle, çocuk arabalarının konmasıyla) her zaman vardır.  Su ısıtıcıları 
dış duvar bağlantılarının ağzının döşemeden 2 m.'den daha yukarıda olması halinde koruyucu kafes 
gereksizdir. 
 
Koruma kapağı (kafes) dış duvar yüzeyine, atık gazı atan parçalara hiç bir metalik bağlantı olmaksızın 
tespit edilir. Kafes açık kesit alanı Max. 10 cma olmalıdır.  Egzost gaz ağzı çepeçevre en az 8 cm 
korunmuş olmalıdır. 
 
İçeri çekilmiş balkonlarda (üç tarafı ve üstü kapalı) dış duvar soba veya su ısıtıcıların dışa açılan ağzı 
bulunamaz. 
 
Açık alanlarda Baca Gazı Borularının Yüksekliği : Darbeye dayanıklı muhafazası olmayan baca 
borularında, 
 

 Açık alanda, alt kenarından ölçülmek üzere minimum yükseklik 30 cm olmalıdır (Şekil.59). 
 İnsanların geçtiği yerlerde, örneğin kaldırımlarda, borunun alt kenarından ölçülmek üzere min. 

yükseklik 2 m olmalıdır.  Yanmış gaz baca çıkışları yaya geçitlerine açılıyorsa ve zeminden 
yükseklik 2 m'den az ise. darbeye dayanıklı yanmayan malzemeden bir kapakla korunurlar. 
(Yalnız C 1 cihazları için geçerlidir).  Kaldırımlara cepheli yarı bodrum binalar için, gerekli 
emniyet tedbirleri alınmak şartıyla bu yükseklik en az 1 m olabilir  (Şekil.61).  

 

 

 
 

Şekil.59 Açık alanda hermetik sobanın baca 
yüksekliği. 

 
 

Şekil.60 Hermetik cihazın dışarı baca çıkış 
mesafesi [29]. 
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Araçların bulunduğu veya geçtiği yerlerde, örneğin: 
 

o Binanın yanındaki park yerlerinde, 
o Binanın yanından geçen yollarda ve  
o Baca çıkışına darbe olması muhtemel yerlerde, 

 
Araçların çarpmasına veya diğer zararlarına karşı ek olarak koruma  önlemi alınmalıdır.  C 3.3 
cihazların yanmış gaz çıkışları yayalar için olduğu gibi araç trafiği olan yollarda da zemininin en az 2 m 
üzerinde olmalıdır. (C 3.3 vantilatör yardımıyla yanmış gaz atan cihazlar.)  Baca çıkışları paslanmaz 
veya galvaniz çelik tel örgü kafeslerle korunmalıdır (Şekil.62).  

 

 
 

 Hermetik kombi veya şofbenlerin baca çıkışları kar,yağmur suyu vb. girmemesi için aşağıya 
doğru en az 1-2o ‘lik bir eğimle montaj yapılmalıdır (Şekil.63). 

 Bina Cephelerindeki Çıkış Ağızları ; Dışa açılan yanmış gaz boru ağızları arasında ve bu 
borularla havalandırma delikleri arasında yanlara ve yukarıya doğru en az 2,5 m mesafe 
olmalıdır (Şekil.63).   

 
o Bu mesafeler bulunsa bile aynı cephede çıkış ağızlarını yoğunlaştırmak uygun değildir.   
o Ayrıca bu cihazların atık gaz çıkış ağzı. pencere alt kenarının 30 cm. altında olmalıdır. 

 
Zemin Seviyesinin Altındaki Çıkış Ağızları ; Zemin seviyesinin altında (Örneğin bodrum katlarda) C1 
ve C33 türünden cihazlar yalnız her cihazın yanma havası ve yanmış gaz boru hatları kendine ait 
kanallara (Kuranglez] açılıyorsa tesis edilebilir. Yanma havası-yanmış gaz borusu ağzı, boru üst 
kenarından ölçülmek üzere kanal çıkış ağzının belirli bir miktar altında olmalıdır. 

 
 

Şekil.62 Hermetik cihaz bacalarının trafiğe açık 
yerlerde konumu [29]. 

 
 

Şekil.61 Hermetik cihaz bacalarının yaya 
trafiğine çıkış mesafesi [29]. 
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Şekil.67 Hermetik cihazların kabin içindeki 

konumu. 

 Gücü 14 kW’a kadar olan C 3.3 türü cihazlar için havalandırma kanalı uygulamasında; boru 
çıkış ağzının üst kenarı kanal üst kenarının en fazla 4 m altında olabilir.  Alt kenar, kanal 
tabanının ≥ 300 mm üzerinde olmalıdır ve kanalın serbest kesiti ≥ 0.5 m2 olmalıdır (Şekil.64). 

 Gücü 14 kW’ın üzerinde olan C 3.3 türü cihazlar için havalandırma kanalı uygulamasında; boru 
çıkış ağzının üst kenarı kanal üst kenarının en fazla 1.7 m altında olabilir.  Alt kenar, kanal 
tabanının ≥ 300 mm üzerinde olmalıdır ve kanalın 
serbest kesiti ≥ 0.75 m2 olmalıdır (Şekil.65). 

 Kanal, tesis odası veya diğer odalar ile açılabilen bir 
pencere veya havalandırma deliği üzerinden 
bağlantılı olmamalıdır.  

 Binaların en üst katlarındaki dairelere ait, hermetik 
cihazların baca çıkışlarının bina aydınlığına 
verilebilmesi koşulları; üretici firmaya ait orijinal 
parçalarla düşey istikamette yükselme yapılmalı ve 
aydınlık bitim noktasına ulaşılmalıdır. 

 
o Dikey mesafedeki toplam baca uzunluğu 

müsaade edilen sınırlarda kalmalıdır.   
o Ayrıca, çıkış yapılan nokta ile çatı mahyası 

arasındaki mesafe, aydınlıktan kaç adet 
dairenin yararlandığı ve pencerelerin durumu 
değerlendirilmelidir. 

 
 C tipi cihazlarda yanma havası ve atık gaz boru çıkış 

ağızları yakıl pompaları ve yakıl depolarından en az 5 
m yatay uzaklıkla olmalıdır. 

 Baca çıkışı çatı üzerinden en az 40 cm yükseklikte 
olmalıdır (Şekil.66). 

 
Şekil.63 Hermetik cihaz 

bacalarının trafiğe açık yerlerde 
konumu [29]. 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 



 
   __________________________________________________________________________________________  107  _______ 

 

 
 

Şekil.65 Anma ısı gücü 14 kW’dan fazla 
olan cihazlarda şaft kesiti [24], [33]. 

 
 

 
 

Şekil.64 Anma ısı gücü 14 kW’a kadar olan 
cihazlarda şaft kesiti [30], [33]. 
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a)    b)    c) 

 
Şekil.66 Hermetik cihaz bacalarının çatıdaki konumu [29]. 

a) Eğik çatıdan yan çıkış, b) Eğik çatıdan dik çıkış, c) Düz çatıdan dik 
k  

Cihazın çatı katlarına veya çatı/teras altındaki odalara monte edilmesi durumunda; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taze hava borusundaki yüzey sıcaklığı 85o C’ın altında olduğu için yanıcı inşaat malzemelerine olan 
mesafelerde asgari bir sınırlama söz konusu değildir. 
 
Hermetik cihaz bir kabin/dolap içine monte edilmiş ise bakım ve onarım için gerekli olan mesafeler 
Şekil.67’de verilmiştir. 
 
Cihazın ısınmasını önlemek amacı ile kabinin sürekli havalandırılması gerekir.  Bu nedenle kabinin alt 
ve üst kısmına havalandırma menfezleri açılır (Tablo.2).  Bu menfezlerin 24 ve 28 kW’lık kombiler için 
örnek ölçüleri Tablo.3 ‘de belirtilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menfez 
Yeri 

Kabin Menfezleri 
Doğrudan dış 

hava ile irtibatlı 
menfezler 

İç mekan ile 
irtibatlı 

menfezler 
Cihazın anma ısıl gücünün her kW’ı 

için cm2 olarak 
Üst 4.5 9 
Alt 4.5 9 

Tablo.2 Hermetik cihazların kabin 
uygulamalarında menfez kesitleri [28]. 

Cihazın 
Isıl Gücü 

Menfez 
Yeri 

Kabin Menfezleri 
Doğrudan dış 

hava ile irtibatlı  
İç mekan ile 

irtibatlı  

24 kW Üst 
Alt 110 cm2 220 cm2 

28 kW Üst 
Alt 130 cm2 260 cm2 

Tablo.3 Kombi kabin uygulamalarında menfez kesitleri [29]. 
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7 YOĞUŞMALI CİHAZLARIN MONTAJI  
 
Yoğuşmalı cihazlar, normal işletme şartları ve belirli işletme sıcaklıklarında, ısıtma amacı ile TS EN 677 
standardında belirtilen verim şartlarının sağlandığı ve yanma ürünlerindeki su buharının kısmen 
yoğuşması neticesinde su buharının gizli ısısından yararlanmak amacı ile dizayn edilen cihazlar olup 
hermetik (kapalı yanma odalı) ve fanlı olduklarından baca gazlarını özel konsantrik baca setleri ile 
yapabilirler.  Bununla birlikte atık gaz setindeki taze hava almayı sağlayan dış baca kullanılmadığında 
taze hava ortamdan sağlanabilir ve bu durumda da bacalı cihaz gibi işletilebilir.  Bu nedenle yoğuşmalı 
cihazların 5. bölümde bahsedilen bacalı cihazlar veya 6.bölümde bahsedilen hermetik cihazlarla aynı 
işletim kurallarına göre çalıştırılabilirler. 
 
 
7.1 Yoğuşmalı Cihazların Genel Montaj Kuralları 
 
Kazanın montajı yerel gaz dağıtım kuruluşundan veya ilgili tesisatçılar birliğinden yetki belgeli olması ve 
montajın yürürlükteki iç tesisat standart ve şartnamelerine göre yapılması gerekmektedir. 
 

 Kazan ve aksesuarının ağırlığın taşıyabilecek sağlamlıkta ve düz olması kaydıyla bir dış duvarın 
iç yüzüne- ve bazı ara duvarlara kazan monte edilebilir. 

 Kazanın monte edildiği yerde yoğuşuğun atılabileceği uygun bir gider olmalıdır. 
 Emniyet valfı çıkışı görülür bir yere olmalı ve çıkan su veya buhar insanlara ve mülke zarar 

vermemelidir. 
 Kazan bir oda veya iç mekana monte edildiğinde kazan içinde bulunduğu oda veya iç mekanın 

sabit bir hava çıkış yeri olmasına ihtiyaç duymaz. 
 Kazan bir dolap içine monte edilecekse, dolap veya bölmenin soğutulması için üstte ve altta 

havalandırma delikleri olmalı ve her iki delikte aynı duvarda dış havayla irtibatlı olmalıdır. 
 
 
7.1.1 Standart Bacalı Kullanımlarda (B23) 
 
THRİ kazan yoğuşma sistemine göre çalıştığından kapalı drenaj çıkışı kullanır. Doymuş su buharı ihtiva 
eden yanma ürünleri baca kaplaması üzerine yoğunlaşır. Bu nedenle yoğuşuk atık gaz bağlantısı (baca) 
alt tarafta toplanıp uygun bir drenajla atılmalıdır.  
 

 
Şekil.68 Yoğuşmalı cihazın bacalı uygulaması [34]. 
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 Yoğuşuk asit karakterli (PH=4) olduğundan paslanmaz çelik baca kanalı kullanılmalıdır. 
 Bacanın durumu kesit alanının açıklığının normal bacaya yanma ürünlerinin atılmasına elverişli 

olduğu kontrol edilmelidir. Hasarlı kısmı varsa, baca hattı içinde standartlara uygun olarak 
onarımı yapılmalıdır. 

 Eğer kazan mekanik olarak atık gazın tahliye edildiği bir binaya bağlanmışsa bu donanımın 
negatif basınç yapmamasına dikkat edilmelidir. 

 Standart baca bağlantısı bacaya doğru %2 lik eğimle bağlanmalıdır. Çapı kazanınkinden küçük 
olan eğilmez baca kullanılmalıdır. 

 
 
7.1.2- Hermetik Baca Sistemlerinin Montaj Şartları  
 
Montaj standartları kurallarına göre Üç zorunlu uzaklık bulunmaktadır; 
 

- A= 0.40 m: yanma ürünleri çıkış ağzının herhangi bir açıklığa olan minimum mesafesi, 
- B=0.60 m: yanma ürünleri çıkış ağzının herhangi bir havalandırma hava girişine olan mesafesi, 
- C=1.80m: yere 1.80 metreden daha yakın olan hermetik atık gaz atma ve temiz hava aksesuar 

ağzının herhangi bir şekilde kurcalanarak cihazın normal çalışmasının engellenmemesi 
gerekmektedir. 

 

 

 
 

Şekil.69 Yoğuşmalı cihazların hermetik baca uygulaması [34]. 
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Doğrudan dışarı açılan ve yere olan mesafesi 1.80 m den az olan hermetik çıkışlar (meskun olan veya 
olmayan bir yere), yoğuşuk tesisatı dışında, gazı duvara paralel olarak  yönlendirecek sabit  deflektörlü 
olmalıdır. 
 
Önerilen mesafeler: 
D=0.30 m: Yanma ürünleri çıkış ağzının üst kısmındaki bir çatı veya balkona olan mesafesi. 
E= 2.00 m: Yanma ürünleri çıkış ağzının bitkiden yapılmış çit veya bitkiden olan mesafesi, 
F=0.10 m: Yanma ürünleri çıkış ağzının bir su kanalı veya drenaj borusuna olan mesafesi. 
 
 
Dikey hermetik baca kitiyle tahliye (C33) ; Önceki 
bölümlerde baca ile ilgili belirtilen montaj talimatları dışında 
dikey hermetik baca çıkışının temiz hava girişi ile çatı 
arasında en az 30 cm mesafe olmalıdır. 
 
Aynı zamanda iki baca terminalinin de birbirine yakınlığı da 
düzenlenmiştir. Yan yana iki terminalin de aynı yatay 
düzlemde olması önerilir.  Eğer bu sağlanamazsa, alttaki baca 
terminalinin ekseni en yüksek hava giriş terminaline en az 
0.40 m. uzakta olmalıdır. 
 

 Yatay parçalardan yoğuşuk toplanma riski nedeniyle 
kaçınılmalıdır. 

 90° lik dirsekler yerine 45°lik dirsekler tercih 
edilmelidir. 

 
 
 
 
7.2 Kaskad Sistem Tesisatları 
 
Birden fazla cihazın hızlandırma 
parçalarının, yatayda oluşturulacak 
kollektör ile ortak bir duman kanalına 
bağlanması ve baca gazlarının 
atmosfere atılmasının ortak bir baca 
ile yapıldığı sistemdir(Şekil. 71). 
 
Yoğuşmalı kazanların kaskad 
(paralel) işletilmesi ile yüksek 
kapasitelere çıkmak mümkündür.Bu 
tür bağlantılarda bütün kazanlaraynı 
anda veya güç ihtiyacına göre sıralı 
olarak 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.71 Yoğuşmalı 11 adet cihazın kaskad bağlantısı ile 10-
550 kW’lık bir kazan dairesi [35] 

 
 

Şekil.70 Yoğuşmalı cihazların dikey 
hermetik baca uygulaması [34]. 
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Duman kanalları ve bacalar yoğuşma suyuna mukavim olmalıdır. 
 
Kaskad sistemlerde cihazlar ile baca arasındaki atık gaz bağlantısı (duman kanalları) ve bacalar, üretici 
firmaya ait sistem sertifikasyonuna sahip olmalı veya TSE den pozitif basınçlı bacaların imalatı 
konusunda "imalata yeterlilik belgesi" almış baca firmaları tarafından yapılmalıdır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Konutlarda kullanılabilen bireysel amaçlı Doğalgaz cihazları, çalışma prensipleri ve montaj için gerekli 
şartların bilinmesi doğru cihaz seçiminde önemli rol oynar.  Bu nedenle cihaz seçiminden önce, cihazın 
çalışacağı ortamın ve atık gaz tahliye sisteminin nasıl olacağına önceden karar verilmelidir.  Ayrıca 
Doğalgazlı cihazların çalışma prensiplerinin iyi bilinmesi (özellikle bacalı cihazların) havalandırma ve 
atık gaz tahliye sistemlerine neden önem verilmesi gerektiğini de açıklamaktadır.  Bacalı cihazların atık 
gaz tahliyesinde bacanın çok büyük bir yeri olduğu açıktır.  Ancak ülkemizde bina bacalarının standart 
olmayışı ve herhangi bir yetkilendirmeye tabi olmayan inşaat çalışanları tarafından yapılmış olması 
gerekli özenin gösterilmemesi ve yanlış inşa edilmesine de neden olmaktadır.  Bu nedenle bu yazıda da 
tanıtılan hermetik cihazların atık gaz tahliyesinde problemsiz olması ve havalandırma (taze hava) 
ihtiyacı olmaması nedeni ile şehirlerin yerel gaz dağıtım şirketleri tarafından da tercih edilmesine neden 
olmaktadır.  Malum sebepler üzerine bacalı cihazların devreye alınması da zorlaşmaktadır.  Bu da 
konutlarda kullanılacak Doğalgazlı bireysel ısıtma cihazlarında mümkün olduğu kadar hermetik yapılı 
modellerin kullanımının tercih edilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
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BASINÇ DÜŞÜRME VE EMNİYET İSTASYONU CİHAZLARI 
SİSTEMLERİ 

 
 
Sultan ÖRENAY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Basınç Düşürme ve Gaz Emniyet Hattı , Küresel Vana , Filtre , Regülatör , Emniyet Kapama Ventili , 
Emniyet Firar Ventili ,  Manometre , Prezostat , Manyetik Ventil gibi cihazların tanımı ve seçimi  
 
 
 
 
BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARI 
 
1.Kademe basınç düşürme istasyonu yüksek Basınçla gelen Doğal Gazı, LPG tankı gaz fazı, 
buharlaştırma istasyonu veya tüp bataryası çıkışında olan yüksek basıncı orta basınca düşürür. 
 
2.Kademe basınç düşürme istasyonu orta basınçta giren gaz basıncını bina içinde dağıtım veya direkt 
bir üniteyi beslemek için düşük basınca düşürür. 
Her iki istasyon da dizilim ve ihtiva ettiği cihazlar bakımından ayni görünümde olmakla beraber seçilen 
cihazların uygun basınç kademesinde ve uygun çıkış basıncında olması gerekir. 
 
 
Gaz Hattı 
 
İhtiva ettiği cihazlar açısından 2. kademe basınç düşürme istasyonunun aynıdır ve orta basınçta giren 
gazı bir ünitenin beslenmesi için gerekli basınca düşürür. 
Eğer gaz basıncı 2. kademe basınç düşürme istasyonundan düşük basınçta geliyorsa ve birkaç üniteyi 
besliyorsa basınç dalgalanmalarını önlemek için herbir ünite önüne yine bir gaz hattı konur. Bu gaz 
hattı genelde 1 filtre ve 1 regülatörden oluşabileceği gibi kompakt cihaz da ayni görev için kullanılabilir. 
Her kullanıcı önüne bir filtre konulmalıdır. 
100 mbar üzerinde gaz girişi olan gaz hatlarında regülatöre giren gaz basıncı regülatörden sonraki 
cihazların kullanım basıncından yüksek ise regülatör önüne bir emniyet kapama ventili konulması 
şarttır. 
 
 
 
 
BASINÇ KADEMELERİ 
 
Yüksek Basınç    P >  4000 mbar 
 Orta basınç  1000 < P < 4000 mbar 
 Düşük Basınç    P  < 500 mbar 
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1. Küresel Vana 
2. Rakor 
3. Gaz Filtresi 
4. Manometre 
5. Manometre Musluğu 
6. Emniyet Kapama Ventili 
7. Regülatör 
8. Küresel Vana 
9. Emniyet Firar Ventili 
10. Prezostat, max 
11. Ana Gaz Ventili 
12. Bypass Ventili 
13. Orifis 
14. Prezostat, min 
15. Test Butonu 
 

GAZ BASINÇ DÜŞÜRME VE EMNİYET HATTI 
 
Normal gaz hattı gaz giriş basıncını kullanım basıncına düşürür. Gazın akışını kontrol etmek için gaz 
hattı sonuna 2 adet manyetik ventil konularak gaz akışı kontrol altına alınır. 
 
Açıp kapama işlemi “start-stop” butonları ile manuel veya otomatik yapılabileceği gibi, 
 
- Alçak basınç, yüksek basınç prezostatları ile gaz basıncı emniyete alınır, set değerleri dışında 
manyetik ventiller açmaz veya açıksa hemen kapatır, 
 
- Gaz hattını oluşturan cihazların toplam basınç kayıpları yakıcıda gerekli yakma basıncı ile toplanır. 
Gaz hattına gaz giriş basıncı bu toplam kayıp ve kullanım basıncından en az 100 mbar daha yüksek 
olmalıdır. 
Cihazların debiye göre basınç kayıpları imalatçı firma seçim abaklarından alınır. 
 
- Gaz kaçak, yangın, deprem ve ani kapama emniyeti için gerekli sinyallerle de gaz akışı kapatılır. 
Bu hatlarda gaz giriş basıncı Pe =0,2-0,3-0,5-1 veya 4 bar olabilir, filtre ve regülatör bu basınçlara 
uygun seçilmelidir. Emniyet kapama ve emniyet firar ventili genelde 4 bardır. 
 
Emniyet kapama ventili ve regülatör ayrı cihazlar olabileceği gibi birlikte de olabilirler. 
 
 
Gaz Basınç Düşürme ve Emniyet Hattı 
 
Gaz giriş basıncı: Pe = 1 bar veya Pe = 4 bar 
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Kullanım Yerleri 
 
Gaz girişinin manuel veya otomatik kapatılması, çalışan cihazların pislikten korunması, ayarlı çıkış 
basıncı temini, çalışan cihazların kapalı konum kontrolu, min. ve max. gaz basınç kontrolu, gaz giriş ve 
çıkış basıncı okumanın gerekli olduğu haller. 
 
Çalışma Şekli 
 
Küresel vananın (1) açık konumunda regülatör (7) istenen çıkış basıncını sağlar. Regülatör (7) 
membranın patlaması halinde emniyet kapama ventili (6) gaz geçişini kapatır. Emniyet kapama ventili 
(6) tekrar manuel kurulmalıdır.Basıncın anlık yükselmelerinde emniyet firar ventili (9) bir miktar gaz 
firar ettirerek emniyet kapama ventilinin kapamasını (6) önler. Bypass ventili ve orifis (12, 13) 
üzerinden çalışan cihazların kapalı konumları kontrol edilir. Boru hacmine göre farklı test süresinde 
gaz basınç min. prezostatı (14) devreye girer ve anagaz ventilini (11) açtırır. Basınç arızası veya 
elektrik kesilmesinde anagaz ventili (11) gaz geçişini kapatır. Kontrol butonu (15) prezostatların 
(10,14) kontrolü  içindir. Manometrelerle (4) mevcut basınçlar okunur. 
 
 
 
 
GAZ CİHAZLARI 
 
Gaz Filtresi 
 

 
Gaz Basınç Regülatörü 
 

Yanıcı gaz ve havanın temizlenmesi için 
kullanılırlar. 
 
Her kullanıcı önüne bir filtre konulması tavsiye edilir. 
 
Filtre kartuş yüzeyinin optimum büyük olması daha 
iyi temizleme, uzun ömür ve minimum basınç kaybı 
sağlar. 
 
Filtre 50 µm’den büyük toz tanelerini tutmalıdır. 
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Gaz giriş basıncını gerekli kullanım basıncına düşürürler 
 
Gaz Giriş Basınçları : Pe  0.1 , 0.2 , 0.36 , 0.5 , 1 , 4 , 6 bar ve daha yüksek olabilir 
 
Gaz Çıkış Basıncı : Pa  5 - 350 mbar arasında çeşitli yaylar ile belli aralıklarda 
ayarlanabilir. 
 
Çalışma Şekli  : Gaz dengeleme membranı (1) ile ventil tabağı (2) arasına girer. 
Dengeleme membranı yüzeyi ventil tabağı yüzeyi ile aynı büyüklüktedir. Bu nedenle giriş basıncındaki 
dalgalanmalar çıkış basıncını etkilemez. 
 
Ventil tabağı ana mil ile çalışma membranına bağlıdır. Ventil tabağı başlangıçta açıktır. Gaz tam 
hacmiyle geçerek regülatör çıkışında bir basınç oluşturur. Bu basıncın büyüklüğü yayın (4) fonksyonu 
ile sınırlıdır. Basınç etkileme deliği ile çalışma membranı (3) altına iletilir. 
 
Çıkış basıncı ve çalışma membranı yüzeyinde oluşan kuvvet ayar mekanizmasını yukarı iter. Ventil 
tabağı kapatır. Çeşitli gaz harcamaları çalışma membranı tarafından algılanır, ventil aralığı set edilen 
çıkış basıncı ölçüm noktasında oluşuncaya kadar açılır veya kapatılır. 
 
Sıfır harcamada ventil tabağı yuvasına sıkıca oturur ve gaz geçişini engeller. Herhangibir nedenle 
çalışma membranı delinirse emniyet membranı (6) şişer ve kapağa (7) dayanır. Meme (8) ve 
havalandırma deliğinden kaçan gaz miktarı normda öngörülen miktarın altındadır ve tehlikesizdir 
 
 
Emniyet Kapama Ventili (Shut-off Valve) 
 

 
 

Çalışma Şekli : Emniyet kapama ventilleri aşırı veya düşük basınçta gaz geçişini 
kapatırlar.Kapama basıncı yay (1,7) ile ayarlanır. Emniyet kapama ventili devamlı açık 
(kurulu) durur. İmpuls devresi (2) ile gaz basıncı çalışma membranı (3) altına verilir. 
Basınç set edilen değer üzerine çıkınca çalışma membranı (3) yukarıya doğru çıkar, 
basınç set değerinin altına düşünce çalışma membranı (3) aşağıya doğru iner ve her iki 
halde de bilyalar (4) mildeki yuvalarından çıkarlar. Yay (5) ventil tabağını aşağı iter ve 
gaz geçişini engeller.Alt ve üst basınç kapamalı ventillerden başka sadece aşırı üst 
basınçta kapatan ventiller vardır. 
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Emniyet Firar Ventili (Safety Relief Valve) 
 

 
 
 
 
Gaz Manyetik Ventilleri 
 

 

Çalışma şekli : Normalde (elektrik akımı 
yokken)gaz geçişi engellenir.Ventil 
tabağı (1) kapalıdır.Kapama kuvveti 
demir çekirdek (2) ve altındaki yay ile 
sağlanır.Gaz basıncı bu kuvveti takviye 
eder.Ventile elektrik verildiğinde gaz 
geçişi açılır.Korumalı redresör devresi 
alternatif akımı doğru akıma 
çevirir.Bobinde (3) oluşan manyetik 
alan demir çekirdek (2) ve ventil 
tabağını (1) yukarı çeker, ventil gaz 
geçişini açar.Elektrik kesildiğinde yay 
ventili 1 sanayinin altında kapatır. 

Çalışma Şekli : Normal çalışmada ventil kapalıdır.Gaz firar 
basıncı yay (1) ile ayarlanır. Gaz bir mille birbirine 
bağlı çalışma membranı (2) ve ventil tabağı (3) 
arasından ortama yayılır.Yay (1) çalışma 
membranı ventil tabağını aşağıya iterek gaz 
geçişini engeller.Set edilen firar basıncı üzerindeki 
basınç darbeleri çalışma membranı ve ventil 
tabağını yukarı iter, açılan ventil tabağından geçen 
gaz firar hattı üzerinden çatı üzerine atılır. Ana 
devrede basınç düşeceği için ventil tabağı gaz 
firarını engeller. 
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Gaz Motorlu Ventilleri 

 
 
 
 
Basınç Kontrol Şalteri 
 
 

 

Çalışma şekli : Normalde (elektrik akımı yokken) 
ventil tabağı (1) gaz geçişini engeller.Elektrik 
verildiğinde (Faz LV1) manyetik çekirdekli 
klape (2) basınç bölümüne girişi kapatır, 
pompa (3) basınç bölümüne yağ basar, 
basınç yükselir ve piston ventil tabağını (1) 
yayı (4) sıkıştırarak açar, ventil takriben 8 
saniyede tam açıktır.Ventil tam açıldığında 
mikroşalter (5) ile pompa durdurulur.Elektrik 
kesildiğinde manyetik çekirdekli klape (2) 
basınç bölümü kanalını açar, yağ üst bölüme 
geçer, kapama yayı (4) ventil tabağını (1) 
yukarı iter. Ventil 1 saniyeden daha az 
sürede kapatır. 

 

Çalışma Şekli : Ayar diski (1) ile yay (2) 
kumanda basıncına set 
edilir.Kontrol edilen hattaki 
basınç membranı (3) etkiler. 
Membran (3) yüzeyinde oluşan 
basınç kuvveti yay (2) kuvvetine 
karşı mikroşalteri (4) açar veya 
kapatır.Basınç kontrol şalterine 
basınç kontrol butonu PIA ¼” ile 
verilir.Basınç kontrol şalterinin 
fonksyon kontrolu için butona ok 
yönünde basılınca altındaki 
bölümde (6) basınç tahliye edilir. 
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REGÜLATÖR ÇIKIŞ BASINCINA GÖRE EMNİYET FİRAR VENTİLİ VE EMNİYET KAPAMA 
VENTİLİ YAY SEÇİM ABAĞI 
 

 
 
 
FİLTRE SEÇİM ABAK’I 
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YÜKSEK KAPASİTELİ ENDÜSTRİYEL SIVI YAKITTA 
ROTATİF TİP BRÜLÖRLER 

 
 
Ahmet AKÇAOĞLU 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu seminerde, ilgi brülörlerin yapılacak ana tanıtımına ek olarak sıvı yakıt pulverizasyonunun düşük 
basınç ve ısıda bir çanağa iletilen sıvı yakıtın çanağın yüksek devirde döndürülmesi ile sağlandığı 
rotatif brülörlerde kısma oranının yüksekliği ve bunu sağlayan yakıt / hava ayar ünitelerinin özellikleri, 
yapıları, teknolojik gelişmeye bağlı olarak geliştirilen yeni sistemler, çok yakıtlı uygulamaya geçiş 
kolaylıkları ve gaz armatürlerinin özellikleri üzerinde durulacaktır. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
İnsanların ekonomi ve çevreye verdiği, vermek zorunda olduğu bir yüzyılda yaşamaktayız. 
 
Sektörler kendi dallarında ekonomik olabilmek, rekabet edebilmek ve ayakta kalmak, çevreye zarar 
vermeden faaliyetlerini yürütebilmek için önemli gayretler sarfetmek zorundadırlar. 
 
Küçük tasarruflar yapabilmek çevreye daha az zarar vermek için masraflı birçok araştırmalar 
yapılmaktadır. Isı sektöründe tasarrufun ana unsuru ENERJİ, YAKIT’tır. 
 
Her durumda gerektiği kadar ısı üretmek, yani gerekli yakıt miktarını yine yeterli miktarda hava ile 
karıştırarak ve sürekli yüksek verimde yakmak, bu arada baca gazı emisyon değerlerini de 
standartlarca belirlenmiş mertebelerde tutmak ana hedeftir. 
 
Bugün uzun araştırmalar neticesinde geliştirimiş olan mekanik düzeneklerle yüke bağlı yakıt / hava 
karışımı sağlanarak uygun ve ekonomik yanmaya ulaşılmıştır. Ancak her sektörde olduğu gibi sürekli 
ucuzlayarak buna karşın kabiliyetleri ve sağladıkları kontrol imkanı ve hassasiyetleri sürekli artarak 
ortaya çıkan elektronik cihazlar sektörümüzde de yerlerini almaktadırlar. 
 
Brülörlerin görevi, yanmayı sağlayacak yakıt ile havayı karıştırmak ve bu karışımı emniyetli ve 
problemsiz bri şekilde yakmaktır. 
 
Endüstriyel brülörler yapısı, kullanım yerlerine (ısıtma, proses) ve seçilen yakıtın fiziki ve kimyasal 
özelliklerine bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. 
 
Brülörler seçilen yakıtın, 
 

• Isıl değeri 
• Brülöre iletim basıncı 
• Yoğunluk oranı 
• Hava ihtiyacı 
• Kimyasal kompozisyonu 

 
dikkate alınarak üretilirler. 
                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 



 
   __________________________________________________________________________________________  128  _______ 

 

Lanslı, bek, basınçla püskürtmeli, rotatif, atmosferik, çok yakıtlı gibi değişik isimlerle anılan brülörler 
esas itibariyle iki ana grupta toplanırlar : 
 

1. Atmosferik (Fansız) Brülörler 
2. Fanlı Brülörler 

a) Fanı brülör gövdesinde entegre tipler 
b) Fanı brülör gövdesinden ayrı olan brülörler 

 
Burada genelde endüstriyel yüksek kapasiteli, ısı santrallerinde özellikle skoç tipi-üç geçişli silindirik 
kazanlarda ısı üretiminde kullanılan, sıvı yakıtta rotatif, fanı brülör gövdesinden ayrı olan brülörlerin 
yapısı, değişik yakıtlarda (sıvı – gaz) kullanım şekilleri, avantajları açıklanacaktır. 
 
Modern bir sıvı yakıtta rotatif, fanlı ve fanı brülör gövdesinden ayrı brülör esas olarak şu kısımlardan 
oluşmaktadır, 
 

1. Hava Sandığı ve Kanalı, Hava Klapesi 
2. Brülör Gövdes, 
3. Kontrol Sistemi 

a) Yakıt / Hava Karışım Düzeni 
b) Beyin 
c) Alev Algılayıcılar 
d) Genel Kontrol Elemanları 
e) Kontrol Tablosu 

4. Yanma Havası Vantilatörü 
5. Yakıt Armatürleri 

 
 
1. Hava Sandığı ve Kanalı, Hava Klapesi 
 
Hava sandığı brülörle kazan yanma odası arasında bağlantı görevini görmektedir. Kazan civatalarla 
veya doğrudan kaynakla bağlı olup, istenildiği zaman çıkarılabilir. İki tür hava sandığı bulunmaktadır, 
 

1. Teğet (Salyangoz tip) hava girişli (Şekil 1) 
2. Merkezcil hava girişli (Şekil 2) 

 

 
 

Şekil 1. Salyangoz Hava Sandığı  Şekil 2. Merkezcil Hava Sandığı 
 
Hava sandığı konumu, yanma havası fanının kullanılacağı yere veya kazan ön yüzü yapısına göre 
seçilebilir. 
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Her iki tip hava sandığının da sağlam, gaz kaçaklarına karşı dayanıklı saç levhadan imal edilmiş 
olmaları, sandığının altına hava klapesi grubu bağlantısı için hava giriş flanşı konulması 
gerekmektedir. Hava klape grubunda (Şekil 3), brülör kapasitesine bağlı olarak 3 – 5 damper 
bulunmaktadır. 
 
Bu damperlerin birlikte kontrol edilmeleri sonucu uygun yanma için gerekli miktarda hava kademesiz 
olarak sevkedilmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Hava Klape Grubu 
 
Tam hareket serbestisi sağlamak amacı ile tüm klapeler bilyalı rulmanlarla yataklanmış millere monte 
edilmektedir. 
 
Yanma havası fanı ile hava klape grubu arasına hava kanallarının monte edilmesi gerekmektedir. 
Bunların kaynaklı saç levhadan yapılmış, gaz kaçırmaz halde olması gerekmektedir. Hava akışına 
karşı direnç oluşturmamaları için hava kanalları düzgün bir hat üzerinde kurulmalıdır. Yanma havası 
vantilatörü seçiminde hava klape ve kanallarının yarattığı ek direnç de göz önüne alınmalıdır. 
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2. Brülör Gövdesi 
 

 
Şekil 4. Brülör Gövdesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Brülör Hava Sandığı 
Brülör Sandık Plakası 
Gaz Besleme Grubu 
Elektrik Ateşleme Grubu 
Şamot Halkası 
Gaz Dağıtım Halkası 

 
Gaz yakan brülörlerde (Şekil 5a) brülör gövdesi, kapak, gözetleme borusu ve gaz besleme grubu, 
haricen ayarlanabilen hava yönlendirme kanatçıkları, ateşleme grubu ve hava kontrol ünitesini içeren 
kontrol bölmesi, şamot halkası ve gaz çıkış memeleriyle birlikte gaz dağıtım halkasından oluşmaktadır. 
 
Gaz, gaz dağıtım halkasından çıktıktan sonra yanma havası ile karıştırılır. Yanma havasının yüksek 
hızı, gaz ile havayı zarf halinde havayı karıştırarak uygun yanmayı sağlar ve alevin geri tepmesini 
önler. 
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Şekil 5a. Fanlı Gaz Brülörlerinin Kazan Yanma Odasına Montajı 

 
Sıvı yakıt yakan brülörlerde (Şekil 5b) brülör gövdesi, kovan mili ile birlikte menteşeli brülör grubu, 
yakıt borusu, pulverize çanağı, primer hava fanı, yakıt koparma havası ayar klapesi, hava yönetim 
memesi, hava sevk tacı, hava eksikliği şalteri, trifaze AC motor ve gergi tertibatı ile birlikte V-kayışlı 
tahrik sistemi,primer hava eksikliği hava şalteri, gözetleme borusu ve brülör plakası ile birlikte kır 
döküm brülör montaj plakası, dıştan ayarlanabilen hava karışım kanatçıkları, brülör kapağı açık 
emniyet şalteri, brülör kapağı kilit tertibatı, pilot ve ana alev kontrolü dahil kontrol bölmesi, hava 
kanatçıkları ve dağıtım halkası ile birlikte şamot halkasından oluşmaktadır. 
 

 
Şekil 5b. Sıvı Yakıt Yakan Brülörlerin Kazan Yanma Odasına Montajı 
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3. Kontrol Sistemi (Şekil 6) 
 

 
 

Şekil 6. Gaz ve Sıvı Yakıt için Kontrol Grubu – 
Kontrol ve Ayar 

Poz 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
* 
** 

Tanım 
Şebeke bağlantısı 
Dağıtım tablosu 
Otomatik yakıt ateşleme program kontrolü 
Kontrol potansiyometresi 
Değişken hızlı motor 
Sıvı yakıt regülasyon vanasına bağlı hava yakıt 
ayar düzeni 
Primer hava yetmezlik kapatma şalteri 
Yakıt selenoid vanası 
Hava klape grubu 
Brülör motoru 
Pilot alev beki 
Alev dedektörü 
Pilot selenoid vanası 
Ateşleme trafosu 
Güvenlik termostatı 
Menteşe açık güvenlik şalteri 
Sekonder hava kapama şalteri 
Yanma havası fanı 
Yakıt termometresi ile birlikte ölçme bloğu* 
Yakıt basınç göstergesi 
Yakıt basınç regülatörü 
Küresel yakıt kesme vanası 
Uyarı kornası 
Komple gaz hava – yakıt ayar düzeni 
Gaz kontrol klapesi 
Kapama vanalı gaz basınç göstergesi 
Gaz kapama tapası 
Kapama tapası ile birlikte hava basınç göstergesi 
Yakıt selonoid vanası** 
Yakıt basınç düzenleyicisi** 
İnce yakıt tesislerinde verilmemektedir 
Ağır yağlar için gerekli ek donanım 

 

 
 
Şekil 6a. Gaz için Kontrol Grubu – Kontrol ve Ayar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poz 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tanım 
Şebeke bağlantısı 
Kontrol bölmesi 
Gaz ateşleme program kontrolü 
Kontrol potansiyometresi 
Değişken hızlı motor 
Hava yakıt ayar düzeni 
Gaz kontrol klapesi 
Kapama vanası ile birlikte gaz basınç göstergesi 
Gaz kapama vanası 
Pilot alev beki 
Alev dedektörü 
Pilot selenoid vanası 
Ateşleme trafosu 
Hava klape grubu 
Yanma havası fanı 
Sekonder hava kesme şalteri 
Kapama vanalı hava basınç göstergesi 
Uyarı kornası 
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A ) Yakıt / Hava Karışımı Kontrol (Mekanik) Düzeneği 
 

Gaz yakan brülörlerde (Şekil 7) yakıt hava karışımı kontrol (mekanik) düzeneği, buhar basıncı ya da 
su sıcaklığına bağlı olarak brülörün yakacağı gaz miktarının (ve uygun yakma için gerekli hava 
miktarının) kademesiz ayarlanmasını sağlar. 
 
Bu mekanik düzenek, yüke bağlı yakıt miktarları seçildikten ve buna bağlı hava ayarları bir dafa 
yapıldıktan sonra kazan üzerine konmuş basınç / ısı almaçlarından (presostat, termostat) gelen yük 
bilgisinin bir PID – elektronik kontrol ünitesince değerlendirilerek iletildiği servomotorca sürülmektedir. 
 
Gaz klapesince yüke bağlı seçilmiş gaz miktarına uygun miktarda hava, mekanik kontrol düzeneği 
üzerinde bulunan ve hava klapesinin gerekli açıklık konumunu sağlayacak şekilde eğrisi ayarlanabilen 
çelik şerit ile sağlanmaktadır. Hava klapesine tahrik mekanik düzeneğe bağlı kol ile iletilir. 
Değişik gaz miktarları için çelik yay eğrisi (baca gazı emsiyon değerleri sürekli izlenerek) işletmeci 
tarafından ayarlanır. 
 
Böylece her yükte, otomatik olarak uygun yanma sağlanmış olur. 

 
 

Şekil 7. Gaz / Hava Yakan Üflemeli Gaz Brülör için 
Kontrol Grubu (Kademesiz Kontrol) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poz 
1 
 
2 
 
3 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanım 
Hava / yakıt ayar düzeni, stop anahtarları ve 
bağlantı kolu ile birlikte 
Gaz debi kontrol kelebeği (iç çap gaz tesisatına 
uygun olarak) 
Modutrol motor ve ayrı balans rölesi 
Hava basınç göstergesi, ½” kapama vanası ile 
birlikte 

 
Yağ yakan brülörlerde (Şekil 8) yakıt-hava karışımı kontrol (mekanik) düzeneği, kazan su sıcaklığı 
veya buhar basıncına bağlı olarak brülör yağ ve yanma havası miktarlarının kademesiz (sürekli) 
kontrolünü sağlamaktadır. (Tüm ayarları yapılmış durumda olan, bir başka değişle yüke bağlı yağ / 
hava miktarları ayar durumları sistemin mekanik belleğine kaydediltikten sonra) yağ / hava karışımı 
kontrol düzeneği, bir PID elektronik kontrol ünitesince, presostat / termostat gbi almaçlardan gelen yük 
bilgilerinin kontrol sinyallerine dönüştürülerek iletildiği regülasyon motorunca, sürülmektedir. 
 
Yağ / hava karışım kontrol düzeneği şu elemanlardan oluşmaktadır, 
 

• Düşük / yüksek alev şalterleri 
• Hava klapesi max. açıklık kontrol şalteri 
• Ayarlanabilir (eğrisi şekillendirilebilir) çelik yay 
• Şekillendirme vidaları ile birlikte yağ / hava karışımı kontrol (mekanik) düzeneği 
• Tahrik kolları 
• Servomotorlar 
• Yağ selenoid ventili 
• Elle çabuk kapanabilir özel küresel vanalar 1.5 – 5.0 BAR yakıt basınç aralığında 

ayarlanabilen ve yağ dönüş hattında yer alan basınç regülatörü 
• Manometreler 
• Sıcaklık ölçer ve yağ sıcaklığı gerekli değere ulaşmadan brülörün çalışmasını başlatmayan bir 

ikiz termostat ihtiva eden ölçü bloğu 
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Şekil 8. Sıvı Yakıt / Hava Yakan Brülörler için Kombine Kontrol Ünitesi 
 
 
B ) Beyin 
 
Beyin (otomat), brülörün tam otomatik çalışması için gerekli senkron motoru ile sürülen seri (sırasal) 
kontrol entegre şalterlerini, yardımcı röleler, elektronik fotosel akım yükseltici, diğer anahtarlar ve 
şalterler gibi dağıtım ve kontrol elemanlarını içermektedir. 
 
Brülör beyni brülör çalışma programını standartalarda belirlenmiş zamanlamalara uyarak uygular, pilot 
/ ana alevin oluşmasını izler, sistemi izler, istenmeyen bir durumda veya ayarlanan değerlere 
erişildiğinde brülörü durdurur. 
 
Kullanımları ile ilgili şu özellikleri sıralanabilir, 
 

• Son süpürmeli veya son süpürmesiz çalıştırma tercih olanağı 
• Hava klapesinin tam otomatik çalıştırılma tercih olanağı 
• Her bir çalıştırma işleminden önce kurulu presostatlar vasıtasıyla hava basınç kontrolü 
• İsteğe bağlı ateşleme ateşleme şekli; direkt ateşlemeli veya yardımcı pilot ateşlemeli, alev 

denetlemeli veya denetlemesiz 
• Ayarlanabilir 1. ve 2. emniyet zaman ayarları 
• UV (ultraviole) dedektör gerilimini yükselterek algılama hassasiyetini artırma, brülör 

çalışmazken ve süpürme periyotları esnasında UV dedektörünün otomatik test edilmesi 
• Yarı otomatik devreye alma ve çalıştırma olanağı 
• Kazan devreden çıktı ikaz sinyali 

 
Ön ateşlemeli fanlı bir endüstriyel brülör beyni zaman çizelgesi Şekil 9 ‘da gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Brülör Otomatik Zaman Çizelgesi 

 
 
 
 
 

A 
 

B 
C 

D - A 
R 
G 
Z 

ZBV 
BV 
LR 
LK 
PS 
t1 
 

t2 
t3 
t9 

 
 
 
 
 
R anahtarı ile otomatın çalışmaya 
başlaması 
(B – C) Brülör devrede 
R anahtarı ile otomatı kapatma 
Kontrol programı sonu 
Isı regülatörü (almaç) 
Fan ve Brülör Motoru (sıvı yakıt için) 
Ateşleme trafosu 
Ön ateşleme gaz ventili 
Ana gaz ventili 
Yük regülatörü 
Motorla çalışan hava regülatörü 
Alev sinyali 
Hava klapesi açıkken ön süpürme 
zamanı 
1. Emniyet zamanı 
Ön ateşleme zamanı 
2. Emniyet zamanı 

 
 
C ) Alev Algılayıcılar 
 
 
UV Dedektörleri 
 
UV dedektörleri endüstriyel brülörlerin ateşleme kıvılcımının kontrol ve denetimini yapmak için 
kullanılırlar. UV dedektörü yalnızca 190 - 270 nm bandındaki ışık spektrumu ile aydınlandığı zaman 
tepki gösterdiği için ne kızıl ötesi ışınlar (ateş tuğlasının kızarması) ne de gün ışığı alev var gibi tesir 
ederek dedektörü yanıltmayacaktır. Bu dedektörler beyin ile havalandırma anında ve brülör 
çalışmazken yüksek çalıştırma voltajı verilerek otomatik olarak test edilebilirler. 
 
 
D ) Genel Kontrol Elemanları (Şekil 10) 
 
Kullanılan sisteme göre bir presostat ya da termostat, ayarlanabilir bir aralık dahilinde (min., max. limit 
değerlerde) brülörü açar ve kapar. 
 
Presosta ya da termostat, sistemin güvenlik kesme şalteri olarak görev yapmakta ve kabul edilebilir 
basınç ya da sıcaklığa erişildiğinde güvenlik kilit tertibatı ile birlikte brülör kapatılmaktadır. 
 
Genelde yanma havası basıncını kontrol ederek gerektiğinden brülörü kapatıp kitleyebilen ve hava 
klape grubunun önüne yerleştirilecek bir basınç dedektörü ve entegre şalteri sistemde yer alır. Baca 
gazı klapesine monte edilen bir stop şalteri klape kapalı iken brülörün çalışmasını engeller. 
 
Isı santralinde yer alan diğer sistemlerin çalışması için gerekli ek güvenlik düzenekleri de brülör 
güvenlik şebekesine bağlanmalıdır. Örneğin kazan su seviyesi düşük şalteri, baca çekişi düşük şalteri, 
v.b. 
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Şekil 10. (Gaz / Sıvı Yakıt) Çift Yakıt Brülörü Sıvı Yakıt Gaz 
Kontrol Grubu, Hava Sandığı ve Hava Klape Grubu ile Birlikte 

 
 
 
 

1 
 

2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

 
 
 
 
RAY(SEL) (sıvı yakıt / gaz) çift yakıt 
brülörü 
Hava sandığı 
Hava klape grubu (hava kontrol 
klapeleri) 
Sıvı yakıt sayacı 
Sıvı yakıt selenoid vanası 
Elle çalışan çabuk kapmalı vana 
Sıvı yakıt basınç regülatörü 
Servomotor 
Sıvı yakıt / hava kombine kontrol ünitesi 
İkiz termostat 
Sıvı yakıt basınç göstergesi 
(manometre) 
Termometre 
Sıvı yakıt basınç regülatörü 
Ateşleme gazı (pilot) selonoid vanası 
Gaz basınç göstergesi (manometre) 
Gaz kapama vanası 
Alev dedektörü 
Yağ gözleme camı 
Gaz kontrol klapesi 
Gaz / hava kombine kontrol ünitesi 
Gaz basınç göstergesi (manometre) 
Bağlantı Kolu 
Sıvı yakıt / hava bağlantı kolu 
Gaz / hava bağlantı kolu 
Hava basınç göstergesi 

 
 
E ) Kontrol Tablosu 
 
Brülörlerin ilk çalıştırılması sırasında ya da işletme esnasında gereken devre açıp kapama 
işlemlerinde elektrik kontrol sistemi otomatik olarak izleme ve kontrol sağlamakta ve böylece el ile 
yapılacak işlemleri sadece açıp kapamakla sınırlamaktadır. Kontrol sistemlerinin bu kontrol 
fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için bir dizi anahtar, kontrol ve izleme elemanını bünyesinde 
içermesi gerekmektedir. Değişken ihtiyaçlara cevap verebilmek için kontrol alanı ek elemanlar ilavesi 
ile istenildiği gibi genişletilebilir. Sistem için gerekli kontrol kabinleri değişik biçim ve genişlikte 
sağlanabilmektedir. 
 
 
4. Yanma Havası Vantilatörü (Şakil 11) 
 
Yanma havası vantilatörlerinin karekteristikleri kararlı olup göreli olarak sessiz çalışmaktadırlar. % 86 
‘ya ulaşan verimle çalışabilmektedirler ve aşırı yüklenemezler, profil kaatları bulunan fan volanı balans 
edilmelidir. 
 
Tipine bağlı olarak tahrik, ya bir trifaze AC motorla sağlanan V kayışlı bir tahrik sistemi ile ya da fan 
volanının motor miline doğrudan (direktakuple) bağlantısı ile sağlanmaktadır. 
 
Normal gruplarda gerilim 4 kW ‘a kadar 220 / 380 V, 50 Hz, 4 kW ‘dan yukarısı için 380 / 660 V, 50 Hz 
dir. Fan ayrıca, bez manşet, basma çıkışında bağlantı flanşı, emiş ağzında koruyucu tel örgü ve bir 
takım lastik takoz (yüksek güçlerde) ile birlikte verilmektedir. 
 
Vantilatör seçimi performans tabloları göz önüne alınarak yakıt miktarı, brülör ebadı ve sistemin 
duman yönü direnci dikkate alınarak yapılmalıdır. 
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Şekil 11. Yanma Havası Vantilatörü 
 
 
5. Gaz Armatürleri (Şekil 12a) 
 
Üflemeli (fanlı) gaz brülörleri için armatür takımı aşağıda ayrı ayrı sıralanmış olan armatür ve güvenlik 
donanımları içermetedir, 
 
Hidromotorlu ventiller, her tür doğal ve yapay gaz yakıtlar için uygun olup herhangi güç kesintisi 
halinde derhal kapanacak şekilde imal edilecektir. Ventil gövdesi alüminyum döküm, tıkacı ve konik 
yuvası, paslanmaz çelik ve alüminyumdan imal edilmiştir. 
 
Ventil bir saniyeden az bir zaman içinde kapanmaktadır. Hem yatay hem de düşey borulara monte 
edilebilir. 
 
Gaz solenoid ventilleri, her türlü doğal ve yapay gaz yakıtları için uygundur. Akım verilmediğinde 
kapalı haldedirler. Ventil gövdesi pik ya da alüminyum döküm, başlığı paslanmaz çeliktir, yatay 
borulara takılmalıdır. 
 
İstenen gaz yakıt miktarı için gerekli gaz basıncı, brülör öncesi tam temin edilerek kontrol altında 
tutulmalıdır. 
 
Bunun için ya içinde entegre güvenlik kapama ventili (SAV) olan bir basınç regülatörü ya da ayrı ayrı 
bir basınç regülatörü ve bir de güvenlik kapama ventili gerekmektedir. Gaz basınç regülatörü öncesine 
bir de gaz filitresi ile küresel kapama vanası monte edilmelidir. 
 
Armatür iç çapları gaz giriş basıncı ve gaz debisine bağlı olarak hesaplanır. 
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1 Ana Gaz Solenoid veya Hidromotor Ventili, A sınıfı 
2 Emniyet Solenoid veya Hidromotor Ventili, A sınıfı 
3 Ana kumanda VANASI (Elle çabuk kapanır tip) 
4 Emniyet Tahliye Ventili (SBV) 
5 Test Alev Beki 
6 Havalık Kapama Vanası 
7 Test Alevi Gazı Kapama Vanası 
8 Gaz Ön Ateşleme Devresi Kapama Vanası 
9 Kapama Musluğu ile MANOMETRE 
10 Kapama Musluğu ile Ön Ateşleme Devresi MANOMETRESİ 
11 Ön Ateşleme Devresi, Gaz Basınç REGÜLATÖRÜ 
12 a. Min. Gaz Basıncı Emniyet Presostatı 
12 b. Max. Gaz Basıncı Emniyet Presostatı 
13 Emniyet Kapama Ventili (SAV) Ana Gaz Basınç REGÜLATÖRÜ 
14 Kapama Musluğu ile MANOMETRE 
15 Kapama Musluğu ile MANOMETRE 
16 Gaz FİLİTRESİ 
17 Ana Gaz KAPAMA VANASI 
18 Max. Debi Ayarlanabilir, Ön Ateşleme Devresi Solenoid Ventili 
19 Gaz Miktarı Ayar Klapesi 
20 Gaz Kaçağı Emniyet Ventili 
21 Gaz Sayacı 

 
Şekil 12a. Gaz Armatürleri (1 Kazan, 1 Brülör için) 

 
Ağır yağ / gaz kombine brülörlerinin yakıt hatları montaj / yerleşim örneği Şekil 12b ‘de verilmiştir, 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Yağ / Gaz Kombine Brülörü 
Hava Sandığı 
(Pilot) Ön Ateşleme - Fotosel 
Hava Basınç Kontrolü (Presostat) 
Yağ Sayacı 
Yağ Manyetik Ventili 
Hava Klapesi 
Sekonder Hava Kanalı 
Ön Ateşleme (LPG) Gaz Tüpü 
Yakıt / Hava Karışımı Kontrol Mekanizması 
Gaz Akışı Kontrol Mekanizması 
(MIN – MAX ) İkiz Termostat 
Yağ Basınç Regülatörü 
Gaz Manyetik Ventili 
Gaz Kaçağı Kontrol Ünitesi 
Ön Ateşleme Gazı Basınç Regülatörü 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Test Alevi Tutuşturucusu 
Emniyet Çıkışı Vanası 
MIN / MAX. Gaz Basınç Kontrolü(Presostat) 
Gaz Sayacı 
Ana Giriş Gaz Basınç Regülatörü 
Emniyet Kapama Vanası 
Gaz Filtresi 
Yağ Besleme Hattı 
Elektrikli Refakat Isıtıcısı 
İzolasyon 
(Kızgın Su / Buhar) Refakat Isıtıcısı 
Ön Yağ Isıtıcısı (Elektrik, Kızgın Su, Buhar) 
Yağ Pompalama İstasyonu 
Tanka Geçme Yağ Isıtıcıları 
Yağ Tankı 

 
Şekil 12b. Ağır Yağ / Doğal Gaz Kombine Brülörü Yakıt Hatları Montaj Örneği 

 
 
 
 
NİÇİN ENDÜSTRİYEL TİP BRÜLÖR 
(Fanlı – Fanı Brülör Gövdesinden Ayrı Sıvı Yakıtta Rotatif* Çalışan) 
 
Isı santrallerine kazanlar gerek duyulan ısı kapasitesini sağlamak gayesiyle konulurlar. İstenilen 
kapasitenin kazandan elde edilebilmesinde en önemli etken kazanlara takılacak olan brülörlerdir. 
 
Kazan kapasitesine yüksek verim ile ulaşılabilmesi, aynı zamanda problemsiz, kolay ve uygun bir 
işletme için, seçilecek brülörlerin niteliklerini çok dikkatli ve hassas bir şekilde incelemek gerekir. 
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İşleyen santrallerde de sık arızaların, verimsiz yanmanın, uyumsuz brülör – kazan çalışmasının neden 
olduğu kötü işletme ekonomisi, mevcut brülörlerin değiştirilmesini gündeme getirebilir. Gereksiz yakıt 
sarfiyatı işletmeleri sürekli ekonomik kayba uğratır. 
 
Kazan – brülör uyumsuzluğu nedeniyle, brülörün kazandan beklenen kapasiteyi sağlayamaması 
halinde işletmelerde gereksiz yere bir kazan yerine üç kazanı devreye sokmak zorunlu olmaktadır. 
İşletmelerde fazladan çalışan her kazanın sebep olduğu verim kaybı, % 12 baca gazı kaybı, % 3 
ışınım kaybı ve fazladan çalışan motorların kaybı da dikkate alındığında % 15 ‘i geçmektedir. 
 
Bir kazan / brülör sisteminin işletmedeki yük değişimlerine uyum sağlamayarak dur / kalk çalışması da, 
brülörün her devreye girişindeki “ön süpürme” işlemi ve kazan duman gazı yönündeki tabii sirkülasyon 
nedeniyle önemli ısı kayıplarına sebep olmaktadır. 
 
İyi / ekonomik brülör; trafikte sadece kırmızı ışıkta fren yapıp duran (ısı çekimi bitti) onun harcinde 
trafiğin akışına kendini sadece gaz pedalı kontrolü ile uyduran, enerji kaybı minimuma indirilmiş bir 
araba gibidir. Isı talebinin devamı süresince çalışmak, yakıt miktarını talebe göre ve süratli 
ayarlayabilmek iyi / ekonomik brülörün ana vasfıdır. 
 
Ekomomik bir brülörün sağlayacağı % 5 – 6 ‘lık verim artışı ile, günde ortalama 15 ton fuel – oil 
tüketen küçük bir işletmede, yıllık 250 tonluk yakıt tasarrufuna ulaşmaktadır. Yakıtın her türünün çok 
pahalı olduğu günümüzde doğru brülörün seçiminin önemini göstermek açısından bu küçük örnek dahi 
yeterlidir. 
 
Sistemde ısı üretiminin yapılmaması nedeniyle, meydana gelebiecek üretim kayıplarının büyüklüğü 
bazen her türlü tahminin üzerinde olabilmektedir. Bu nedenle düşük arıza yüzdesi ile çalışan 
endüstriyel yapıda brülörlerin seçimi de işletmeler için çok önemli olmaktadır. 
 
Taşıdığı özellikleri neticesinde, yüksek verimde ve güvenli çalışabilen dolayısıyla önem ve ağırlığını 
daha fazla hissettiren enerji tasarrufuna önemli katkısı olan dünya standartlarına uygun, geniş bir 
kapasite ihtiyacına cavap verebilecek, ana nitelikleri ve kullanılmaları halinde uyulması gerekli 
kuralların aşağıda özetlenmiş olduğu endüstriyel tip gaz, gaz / yağ kombine ve yağ brülörlerinin 
kullanılmasını tavsiye etmekteyiz. 
 
Endüstriyel brülörlerde yakıt / hava oranı bir çelik kam üzerinden oransal olarak çok hassas 
ayarlanabilmekte böylece yanma verimi çok yüksek olmaktadır. 
 
* Sıvı yakıt pulverizasyonunun (gaz şekline dönüştürülmesi) düşük basınç ve düşük ısıda bir kaba 
iletilen sıvı yakıtın kabın döndürülmesi ile sağlandığı sistemler; 
 

• Kazana, tesisin durumuna ve brülör kapasitesine bağlı olarak min/max yük ayar oranı yağ 
brülörlerinde 1/4 - 1/10, gaz brülörlerinde ise 1/7 – 1/16 olarak yapılabilmektedir. Geniş ayar 
sahası önemli yakıt tasarrufu demektir. 

• Endüstriyel brülörlerde sağlanan ideal yakıt / hava ayarı sayesinde kazan yük değişimlerine 
uyum çok süratli olabilmektedir. Sistemdeki buhar basıncı veya kızgın su sıcaklığı yük 
değişimlerinde sabit kalabilmektedir. Bu husus bilhassa teknolojik buhar / kızgın su 
tesislerinde önemlidir. 

• Endüstriyel brülörlerde taze hava fanı gövdeden ayrı olduğu için baca kanalına konulabilecek 
bir ekonomizer ile yanma havası ısıtılarak brülöre verilebilir ve ilave verim artışı elde edilir. 

• Taze hava vantilatörü kazan dairesi dışına veya uzağa konularak daha az gürültülü bir ortam 
yaratılabilir. Ayrıca gürültüsüz çalışma için emiş kanalına ilave susturucu takılabilir, vantilatör 
kabin içine alınabilir. 

• Baca gazının ayarlanabilir bir miktar yanma havasına katılarak daha iyi emisyon değerlerine 
ulaşılabilir. 

• Endüstriyel brülörler kontrol sistemine % 0.5 – 1.5 ilave verim artışı sağlayabilen, yanma 
havası basınç ve yakıt sıcaklık değişikliğini dengeleyici nitelikte O2 ayar sistemi (oksijen 
kontrol) ilave edilebilmektedir. 
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• Mekanik çelik kam-ayar düzenlerine alternatif olarak çok daha hassas mikrobilgi işlemci 
denetimli elektronik servomotor ayar düzenleri endüstriyel brülörlerle kullanılabilmektedir. 

• Endüstriyel brülör kontrol sistemleri merkezi bilgisayarlara bağlanabilen niteliktedir, “akıllı 
kazan” çalışması için idealdirler. 

• Sıvı yakıtta endüstriyel brülörler düşük ısı (75 ºC) ve düşük basınçta 2.5 atü rotatif teknik 
kullanılarak çalışmaktadır. Bu da önemli yakıt ve enerji tasarrufu demektir. 

• Düşük basınç ve ısıda çalışma nedeniyle yakıt hattına seri bir sayaç takılabilmekte ve çalışma 
verimi ile yakılan yakıt miktarı sürekli denetlenebilmektedir. 

• Endüstriyel brülörler özel yapıları sayesinde oluşturdukları aleve kazan yapısına en uygun 
olabilecek şekli verme özelliğine sahiptir. 

• Endüstriyel brülörler her türlü teknik yağ ve gazı yakabilecek niteliktedir. Sadece gaz veya yağ 
yakan brülörler basit düzenlemelerle her iki yakıtı da yakabilen kombine-çift yakıtlı brülörlere 
dönüştürülebilirler. 

• Standartlar gereği emniyet kapama ventili (SAV), mebranlı emniyet tahliye ventili (SBV), ventil 
gaz sızıntı test cihazı, gaz emniyet hattında yer alır. Kullanılan solenoid / hidromotor ventilleri 
A sınıftır. Tüm armatürler üzerinde standartlara uygunluk belge kod ve numarası yer alır. 

• Endüstriyel brülörlerin arıza ihtimalleri sahip oldukları sağlam yapıları nedeniyle çok düşüktür. 
• Sabit çekişli / vakum kontrollü sistemlerle uyumlu çalışmaktadırlar. 
• Klasik kazanlara ilaveten sanayide sıcak gaz üreticilerinde de kullanılabilmektedir. 
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YAKMA YÖNETİM VE BRÜLÖR KONTROL SİSTEMLERİ 
 
 
Serdar HIZIROĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu seminerde, mikroişlemci kontrollu tam elektronik “Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri”ni 
oluşturan komponentlerden; ana kontrol ünitesi, servo motorlar, hava/yakıt/basınç/sıcaklık sensörleri, 
fotoseller, yakıt klape/ventilleri, hız kontrol ve baca gazı analiz cihazları hakkında detaylı bilgi verilerek, 
tipik bir ısı santralı uygulama şeması üzerinde sistemin genel çalışması ve avantajları anlatılacaktır. 
 
Ayrıca, sistemin bilgisayar ve PLC-SCADA sistemleriyle haberleşmesini sağlayan “Bilgi Aktarım 
Ünitesi”nin temel özelliklerinden bahsedilerek çeşitli uygulama örnekleri gösterilecektir. 
 
Çeşitli tip ısı merkezlerinde kullanılan mikroişlemci denetimli tam elektronik “Yakma Yönetim ve Brülör 
Kontrol Sistemleri”nin genel çalışma prensipleri ve sistemi oluşturan tipik elemanların özellikleri 
aşağıda belirtilmektedir. 
 
 
 
 
A) GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 
 
- Sistemin en önemli parçası, bütün kontrolu elektronik olarak sağlayan ve MM olarak adlandırılan 
mikroişlemci denetimli ana kontrol modülüdür. Bu elektronik kontrol modülü, öncelikle, brülöre yakıt ve 
hava girişini ayarlayan yakıt ve hava servo motorlarına kumanda ederek, yakıt hava oranı ayarının  
çok hassas bir şekilde (0.1o açısal hassasiyetle) yapılabilmesini, dolayısı ile tam yanmayı sağlar, bu 
sayede de verim artışı ve yakıt tasarrufu elde edilebilmektedir. MM modülü aynı zamanda, kazandan 
sıcaklık veya basınç sensörleri ile aldığı yük bilgisine göre yine yakıt ve hava servo motorlarına 
kumanda ederek, işletme tarafından istenen sıcaklık/basınç hedef değeri için gerekli miktardaki yakıt 
ve havanın, tam ve doğru olarak yakılmasını sağlar. Bir başka deyişle, istenen sıcaklık/basınç hedef 
değeri için oransal-PID kontrolu gerçekleştirir.  
 
- Sistemde opsiyonel olarak kullanılabilen diğer önemli modül, “Baca Gazı Analiz Cihazı”dır. Bu cihaz, 
yakma sonucu oluşan baca gazını analiz ederek, elde ettiği emisyon değerlerini MM ana kontrol 
modülüne gönderir. MM modülü, kendisine gelen bu emisyon değerleri ile kendi hafızasında mevcut 
işletme emisyon değerlerini karşılaştırarak, bir farklılık varsa bunu düzeltmeye çalışır. Bir başka 
deyişle, emisyon değerlerinde bir sapma olmuşsa, “trim kontrol” yaparak hava ayarına müdahale eder 
ve emisyon değerlerinin işletme sınırları içine çekilmesini sağlar. MM modülüne bu “trim kontrol” 
imkanını, “Baca Gazı Analiz Cihazı” vermektedir. 
 
- Bir diğer opsiyonel modül ise “Frekans Kontrol (Hız Kontrol) Cihazı”dır. MM modülü, genel olarak 
taze hava vantilatör motoruna bağlanan “Frekans Kontrol Cihazına” ihtiyaca göre kontrol sinyali 
göndererek, uygulama frekansının dolayısı ile motor devrinin değiştirilmesini sağlar. Bu sayede, 
brülöre giden hava miktarını (hava servo motor ayarına ek olarak) hassas ayarlama imkanı verir. Aynı 
zamanda, bu cihazın kullanımı ile elektrik enerjisinden de tasarruf elde edilebilmektedir. 
 
- Opsiyonel olarak kullanılabilen diğer yağ/gaz/hava basınç sensörleri yardımıyla,  
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MM modülü, sistemde sürekli izleme yaparak, işletme sınır değerlerini kontrol edebilmektedir. Ayrıca, 
dış hava sıcaklık sensörü kullanımıyla, kazan suyu sıcaklığı istenen değeri, dış hava sıcaklığına bağlı 
olarak MM modülü tarafından otomatik olarak ayarlanabilmektedir. 
 
 
 
 
B) SİSTEM ELEMANLARI 
 
 
1) MM (Mikro Modülasyon) MODÜLÜ 
 
MM kontrol modülü özellikleri 3 ana grupta toplanabilir; 
 
a) MM Yakıt/Hava Oranı Kontrolu 
b) Kazan Yük Kontrolu 
c) Brülör Yönetimi 
 
 
a) MM Yakıt/Hava Oranı Kontrolu 
 
- MM modülü üzerindeki mevcut çıkış kanallarına servo motorlar bağlanarak, yakıt ve hava ayar 
klapeleri çok hassas olarak kontrol edilebilmektedir.  Ayrıca, yine bu kanallara doğrudan “Frekans 
Kontrol Cihazı” bağlama imkanı da bulunmaktadır.  
 
- MM ekranı üzerinde, servo motorların hangi açıklık derecesinde bulunduğu ve frekans kontrol 
cihazının çalıştığı frekans değeri izlenebilmektedir.  
 
- MM modülü hafızasında birden fazla yakıt için işletme bilgileri (yakıt eğrileri) saklanabilmektedir. Bu 
sayede bir yakıttan diğerine geçiş çok hızlı ve kolay olmaktadır. Yakıt eğrilerinin (kullanılacak yakıt için 
işletme bilgilerinin) oluşturulması ve MM modülüne kaydedilmesi aşağıdaki şekilde yapılır; 
 
Brülörün ilk işletmeye alınması sırasında, alevin şekli ve emisyon değerlerine göre min. kademeden 
max. kademeye kadar tam yanmanın elde edildiği noktalar (hava ve yakıt servo motorları ayar 
değerleri) belirlenir (genelde 5-10 adet) ve bu noktalar MM modülünün hafızasına sırayla girilir. MM, 
hafızasındaki bu noktalardan geçen eğri denklemini (yakıt eğrisi) enterpolasyon yöntemiyle oluşturur 
ve brülör, yük bilgisine göre oransal çalışmasını, artık sürekli bu eğri üzerinde gerçekleştirir. 
 
- Tüketilen anlık ve toplam yakıt miktarları, MM ekranı üzerinde izlenebilmektedir.  
 
- Brülörün çalışması sırasında MM modülünün “otomatik mod”dan “manuel mod”a  alınarak, kademe 
değişikliklerinin operatör tarafından elle yapılması imkanı bulunmaktadır.  
 
 
b) Kazan Yük Kontrolü 
 
- MM modülü, kazandan gelen yük bilgisine göre, yakıt ve hava servo motorlarına kumanda ederek 
istenen sıcaklık veya basınç (set) değeri için PID oransal kontrolunu sağlamaktadır. Bir başka deyişle, 
brülörün yakması gereken yakıt miktarı yüke göre otomatik olarak ayarlanmaktadır.  
 
- Birden fazla kazanın bulunduğu ısı merkezlerinde, kazanların yüke bağlı olarak sırayla devreye 
alınması veya devreden çıkartılması, MM modülleri tarafından otomatik olarak yapılabilmektedir (Akıllı 
Kazan Sıralaması). 
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- İki brülörün aynı anda yakmaya başlaması, yüke göre otomatik olarak aynı kademelerde çalışması 
ve aynı anda durması, MM modülleri tarafından yapılabilmektedir. “İkiz Brülör İşletmesi” adı verilen bu 
MM özelliği, daha çok çift ocaklı kazanlarda kullanılmaktadır.  
 
 
c) Brülör Yönetimi 
 
- MM modülleri brülör beyni fonksiyonlarını dahili olarak yapabilmektedir. Bu sayede harici brülör beyni 
kullanılmasına gerek kalmadan, brülör işletmesi için gerekli süreler (ön süpürme, son süpürme, 
ateşleme, bekleme süreleri vb) MM modülü üzerinden ayarlanabilmektedir. 
 
- Sistemde opsiyonel olarak kullanılan hava/yağ/gaz basınç sensörlerinden gelen  işletme bilgileri, MM 
modülü tarafından sürekli kontrol edilerek gerekli alarmlar verilebilmektedir. 
- Harici gaz sızdırmazlık kontrol cihazlarının kullanımına gerek olmadan, gaz ventillerinin sızdırmazlık 
kontrolu, MM modülü tarafından yapılabilmektedir. 
 
- Sistemde oluşan arıza ve hatalar, tarih ve saat bilgisiyle birlikte MM modülü hafızasında 
saklanabilmektedir. 
 
 
 
 
2) KAZAN YÜK DEDEKTÖRLERİ 
 
Kazan sıcaklığını veya basıncını ölçmekte kullanılan yük dedektörleri, sistemin önemli 
parçalarındandır. İşletme ihtiyacına göre değişik tip ve kapasitelerde dedektörler kullanılmaktadır. 
 
 
 
 
3) SERVO MOTORLAR 
 
Sistemin diğer önemli bir parçası da servo motorlardır. Yakıt (gaz, sıvı yakıt) ve hava klapeleri oransal 
ayarlamasında kullanılan 0.1o dönüş hassasiyetindeki  servo motorlar, doğrudan MM modülü 
tarafından kontrol edilmektedirler. Uygulamaya göre değişik güçlerdeki modelleri kullanılır.  
 
 
 
 
4) YAKIT KLAPE / VENTİLLERİ 
 
Sistemde yakıt hattı üzerine monte edilen ve servo motorlar tarafından kontrolu sağlanan klape ve 
ventillerin çeşitli tipleri mevcuttur: 
 
Yağ Ventilleri : 
 
- Değişik model ve kapasitelerde olan yağ ventilleri yakıt gidiş veya dönüş hatlarına bağlanabilir. Çift 
yakıtlı sistemlerde gaz klapesiyle üst üste monte edilerek  tek servo motor ile kontrol 
sağlanabilmektedir. 
 
Gaz Klapeleri : 
 
- Gaz klapelerinin genelde dişli veya flanşlı olmak üzere iki ayrı modeli kullanılmaktadır. Uygulamaya 
göre tespit edilen bu modellerin de değişik büyüklükleri vardır. 
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5) UV SENSÖRLERİ  
 
Sistemde alev algılayıcı (fotosel) olarak görev yapan UV sensörlerinin, değişik brülörlere uygun (alevi 
uçtan, yandan algılayan gibi) farklı modelleri bulunmaktadır. 
 
 
 
 
6) DİĞER BASINÇ SENSÖRLERİ  
 
İsteğe göre kullanılan yağ/gaz/hava basınç sensörlerinin, işletme şartlarına göre farklı aralıklarda 
ölçüm yapabilen çeşitli modelleri mevcuttur. 
 
 
 
 
7) BACA GAZI ANALİZ CİHAZI (EGA - Exhaust Gas Analyzer) 
 
Yakma Yönetim Sisteminde opsiyonel olarak kullanılabilen ancak çok önemli fonksiyonu olan bir 
başka modül de “Baca Gazı Analiz Cihazı (EGA)”dır. Gözetimsiz çalışma ve sürekli ölçüm esasına 
göre tasarlanmış bu cihaz, tamamen mikroişlemci denetimlidir. Sistemde sabit monteli olan ve brülör 
çalıştığı sürece otomatik olarak baca gazı ölçümü yapan EGA, ölçüm değerlerini MM ana kontrol 
modülüne göndererek, emisyon değerlerinin MM modülü tarafından sürekli kontrol altında tutulmasını 
sağlar. EGA cihazı, ayrıca, tek başına (MM modülü bağlantısı olmadan) sadece ölçüm ve izleme 
amaçlı olarak da kullanılabilmektedir. 
 
Özellikleri 
 
- Baca Gazı Analiz Cihazı, O2, CO2, CO, NO, SO2, “baca gazı sıcaklığı” ve “yanma verimi” ölçümü 
yapabilmektedir. Ölçümlerde, elektrokimyasal sensörler kullanılmaktadır. 
 
- MM ana kontrol modülü ile bağlantı yapılarak, 3 parametreli (O2, CO2 ve CO) “trim kontrol” (hava 
ayar düzeltmeleri) imkanı vermektedir.  
EGA tarafından gönderilen emisyon değerlerinde, atmosferik şartlardan veya yakıt özelliklerinden 
dolayı herhangi bir sapma olduğunda (hafızadaki referans emisyon değerlerine göre), MM modülü, 
hava ayarına müdahale ederek “trim kontrol” olarak adlandırılan ufak düzeltmeler yapabilmekte ve 
emisyon değerlerini tekrar işletme referans sınırları içine getirebilmektedir.  
Bu sayede emisyon değerlerinin sürekli işletme sınırları içinde olması sağlanarak,    verim artışı ve 
yakıt tasarrufu elde edilebilmektedir. Ayrıca, çevre korumasına da ciddi katkıda bulunulmaktadır. 
 
- Baca gazı ölçüm değerleri, önceden belirlenen alt ve üst limit değerlerine göre MM tarafından kontrol 
edilerek değişik alarmlar verilebilmektedir. 
 
- Baca Gazı Analiz Cihazı, otomatik kalibrasyon yapabilmekte ve kendi kendini denetleyebilmektedir. 
Bu sayede, herhangi bir arızayla ilgili detaylı bilgi alınabilir. 
 
- EGA cihazı üzerinde, baca gazı ölçüm ölçüm değerleri için 6 adet analog (4-20 mA) sinyal çıkışı 
bulunmaktadır. Bu analog çıkışlar, haricen çok amaçlı olarak kullanılabilir. 
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8) BİLGİ AKTARIM ÜNİTESİ (DTI – Data Transfer Interface) 
 
Bilgi Aktarım Ünitesi (DTI), “Yakma Yönetim Sistemi”nin, PC veya mevcut otomasyon sistemleri (PLC, 
DCS, SCADA vb.) ile haberleşmesini sağlayarak sistem değerlerini izleme ve kontrol imkanı 
vermektedir. 
 
Özellikleri 
 
- Bir adet DTI ünitesine, aynı anda 10 adet MM modülü, 10 adet Baca Gazı Analiz Cihazı (EGA) ve 10 
adet Giriş/Çıkış (I/O) modülü bağlanabilmektedir. Bu sayede, çok kazanlı bir ısı merkezinin bütün 
sistem değerleri, aynı anda izlenip, kontrol edilebilmektedir. 
 
- DTI ünitesi, mevcut otomasyon sistemleri ile haberleşirken “Modbus” veya “Metasys” haberleşme 
protokollerini kullanmaktadır.  
 
- DTI ünitesi üzerinde, PC ve diğer harici ünitelerin (PLC, DCS vb.) bağlantısı için RS232, RS422/485 
terminalleri ve uzaktan erişim için de modem girişi bulunmaktadır.  
 
- DTI ünitesine PC bağlantısı yapıldığında, PC üzerinde çalışan özel bir yazılım kullanılarak bütün 
sistem değerleri kolaylıkla izlenebilmektedir; 
 
Bu yazılım sayesinde, 
 
- Sistemde mevcut servo motorların açısal pozisyonları, istenen(set) ve gerçek kazan basınç/sıcaklık 
değerleri, brülörün çalışma durumu, baca gazı ölçüm değerleri, anlık ve toplam yakılan yakıt miktarı, 
brülör yakma kapasitesi, arıza durumları vb. bilgiler PC ekranından görülebilmektedir. 
 
- Kazan için istenen (set) değeri girişi ve değişikliği kolaylıkla yapılabilmektedir.  Normalde MM modülü 
üzerinden yapılabilen bu işlem, DTI ünitesi kullanılarak PC üzerinden de gerçekleştirilir. Ayrıca, 
brülörün çalıştırılıp / durdurulması da yine bu yazılım üzerinden yapılabilmektedir. 
 
- Sistem değerleri ile ilgili çeşitli grafik çıktıları ve raporlar alınabilmektedir. 
 
 
 
 
9) I/O (GİRİŞ/ÇIKIŞ) MODÜLLERİ 
 
Isı merkezindeki değişik harici noktalardan bilgi alınmasında kullanılan ve genellikle DTI ünitesine 
bağlanan bu modüller, “Analog” ve “Digital” olmak üzere 2 çeşittir. 
 
 
 
 
10) ARABİRİM MODÜLLERİ 
 
Sistemde 3 farklı arabirim modülü kullanılabilir; 
 
a) “Çevirici (invertor) Arabirim” modülü 
 
Frekans kontrol cihazlarının MM modülüne doğrudan bağlanması mümkün olmayan bazı özel 
durumlarda, bu arabirim modülü üzerinden bağlantı yapılır. 
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b) “Ayırıcı (splitter) Arabirim” modülü 
Birden fazla brülörü ve ayrılamayan ortak duman çıkışı olan kazanlarda, “Baca Gazı Analiz 
Cihazı(EGA)” kullanımı için, bu “Ayırıcı” modülden yararlanılmaktadır. Ortak baca gazını ölçen bir adet 
EGA cihazından gelen değerler, bu modül sayesinde 2 ayrı MM modülüne aynı anda aktarılmaktadır. 
Genellikle “ikiz brülör” uygulamasıyla birlikte bu “Ayırıcı” modül kullanılmaktadır. 
 
c) “O2 Arabirim” modülü  
 
EGA haricinde, başka bir gaz analiz cihazının ölçtüğü O2 bilgisi (4-20mA), bu arabirim modülü 
kullanılarak MM modülüne iletilmektedir.  
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DOĞAL GAZ BACA UYGULAMALARI 
 
 

T.Cüneyt GÜNÇAĞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu yazıda, son yıllarda güncel olan bacalar konusunda temel bilgileri kısaca anlatmak ve baca 
malzemeleri seçme konusunda kullanım şekline göre olumlu ve olumsuz yönlerin belirtilmesi 
amaçlanmıştır. 
 
 
 
 
BACALARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
 
+Son Yıllarda özellikle doğalgaz dönüşümü yapılan kazan dairelerinde ısıtma sistemleri ile ilgili kalite 
bilinci oluşmuş ve teknolojik sistemler kullanılmaya başlanmıştır. 
 
Bu gelişmelere paralel olarak bacaların yanma konusundaki önemi,baca malzemeleri seçimi,baca 
kesiti hesaplanması konusunda büyük gelişmeler olmuştur. 
 
Brülör,kazan ve baca birbirlerine bağlı üç unsurdur.Yanma verimliliği bu üç unsurun uyumlu 
çalışmasıyla mümkündür. 
 
Baca çekişinin yetersiz oluşu kazana yeterli yanma havasının sağlanamamasından, verimsiz 
yanmanın oluşmasına sebep olur.Baca çekişindeki aşırılık kazanda alev kopmalarına,kazan suyunun 
soğumasına sebep olur. 
 
Doğal çekişli bacalarda,baca çekişinin ana prensibi duman gazı sıcaklığının dış ortam sıcaklığından 
yüksek olmasından dolayı düşük yoğunluktaki baca gazının baca içerisinde yükselmesidir. 
 
BACA ÇEKİŞİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: 
 
Baca Yüksekliği : 
Baca çekişini etkileyen ana unsurlardan biridir.Bacadaki çekişi baca yüksekliği ile doğru orantılıdır. 
 
Kazan Kapasitesi : 
Kazan kapasitesi büyüdükçe baca çapı’da büyümektedir. 
 
Baca Gazı Sıcaklığı : 
Baca çekişi sıcak gazın yükselmesi prensibi ile sağlandığından,baca gazı sıcaklığı arttıkça baca çekişi 
artar,ancak sıcaklıktaki yükseklik,düşük verimli kazan göstergesidir.Ortalama baca gazı sıcaklıkları 
180-250 C aralığında olmalıdır.Yoğuşmalı cihazlarda baca  sıcaklığı 45 C civarındadır. 
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Bacanın Isı Geçirgenliği : 
Doğal baca çekişi baca gazı sıcaklığının sıcak kalmasıyla mümkündür.Bacadaki ısı kaybı baca 
gazının soğumasına ve çekişin düşmesine sebep olur.Baca çekişinin düşmesi kazana yeterli havanın 
girişini engeller.Yetersiz hava altında tam ve verimli yanma sağlanamaz.Tam yanmanın 
sağlanamamadığında CO ve kurum oluşumuna neden olur.Baca yangınlarının sebebi bu kurumların 
tutuşmalarıdır.Baca gazı sıcaklığı yoğuşma sıcaklığının altına düşmesi durumunda baca içerisinde ve 
cihaz içerisinde yoğuşma  başlar.Yoğuşma suyu asidik özelliktedir.Özellikle odun,kömür ve fuel oil 
yakan ocaklarda,yanma sonucu oluşan kükürt oksitler su buharı ile birleşerek sülfür asitleri 
oluştururlar.Bu asit hem baca için hemde ocak için son derece aşındırıcı maddelerdir. 
 
Gaz yakıtlı cihazlarda, baca gazı yoğuşma sıcaklığı düşüktür. Bu tip bacalarda yoğuşma sıkça 
rastlanır,özellikle kagir bacalar da yoğuşmadan dolayı bacaların rutubetlenmesi,çürümesi ve nihayet 
bacanın çökmesi görülebilir. 
 
Baca Gazındaki CO2 Oranı : 
Bacadaki CO2 oranı arttıkça baca çekişide artar.Ortalama CO2 yüzdeleri gaz yakıtlı cihazlarda 10,fuel 
oil’de 13,atmosferik cihazlarda % 8 civarındadır. 
 
Bacanın Konumu Ve Bağlantı Şekli : 
Baca çekişi en az direnç kaybı ile yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde bağlanmalı ve en az 
sürtünme kaybı yaratacak malzemeler kullanılarak inşa edilmelidir. 
 
Baca ısı geçişlerini azaltmak için mümkün olduğunca dış ortamlardan geçirilmemelidir. 
 
 
 
 
CEBRİ ÇEKİŞLİ BACALAR 
 
Genellikle ısı merkezlerinde kazan kapasitesinin arttırılmasından dolayı mevcut baca kesitlerinin 
yetersiz kalmasında  veya alt basınçlı kazan çalıştırılmasında  yada baca gazı sıcaklıklarının düşük 
olması halinde cebri çekişli bacalar tercih edilmektedir. 
 
Bacaların geçirildikleri mahallere gaz sızmasını önlemek için bacanın negatif basınçta çalıştırılması 
tavsiye edilir.Bu nedenle bacada negatif basınç yaratmak için baca fanı baca çıkışlarına 
yerleştirilir.Cebri çekişli bacalar tam sızdırmazlığı sağlayacak şekilde imal edilmelidirler. 
 
Baca fanlarının çalışıp çalışmadığını kontrol için baca üzerine fark basınç hissedici kontrol cihazı 
bağlanmalıdır.Fan çalışmadığı takdirde brülör devre dışı kalmalıdır. 
 
Baca fanları emiş basıncını hissettikten  sonra devreye girmelidir. 
 
Gaz yakıtlı cihazlarda brülörün ön süpürme esnasında atabileceği çiğ gazın elektrik kontağından 
patlamaması için fan motorları elektrik korumalı olmalı veya elektrik donanımı dış ortamdan izole 
edilecek şekilde tasarlanmalıdır. 
 
Fanın aşırı baca çekişinden dolayı brülör alev kopmalarını önlemek için emiş basıncının ayarlanması 
için duman kanalına baca damperi yerleştirilmelidir. 
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BACALARDA KULLANILAN MALZEMELER 
 
Baca malzemeleri  yakıt ve kazan cinsine,kullanım amaçlarına göre gerekli kriterleri sağlaması 
gerekmektedir.Bacaların statik olarak dengeli olmaları,aside,rutubete dayanıklı olması,sızdırmaz 
olması ve termal şoklara dayanıklı olması aranılan başlıca özelliklerdir. 
 
Bacalar ısı geçirgenlik dirençlerine göre guruplara ayrılmışlardır.Bacanın ısı geçirgenlik direnci bacayı 
oluşturan katmanların ısı dirençlerinin aritmetik ortalamalarıdır. 
 

Isı geçirgenlik direnci 
(m ²K / W) 

1/ ^ 

Isı geçirgenlik direnci 
gurubu Uygulama tipi 

En az 0.65 I I 
0.22-0.64 II II 
0.12-0.21 III III 

 
Kagir Bacalar:Tuğladan örülen bacalardır.Baca tuğlalarının cidar kalınlığı enaz 11.5 cm olmalıdır.İç 
enkesiti 400 cm²’den büyük bacalarda bu kalınlık 20.4 cm olmalıdır.Baca tuğlaları TS 704 ve TS 705’e 
uygun olmalıdır.Baca tuğlaları tek sıra veya çift sıra örülebilirler.İki sıra arası bims,kizelgur,perlit gibi 
ısıya dayanıklı malzeme ile izole edilebilirler.Bu tip bacalar rutubete hassas bacalardır.Bacayı terk 
eden baca gazı sıcaklığı yoğuşma sıcaklığının altına düştüğü takdirde baca içerisinde ıslanmalar 
başlar.Daha sonra baca kusmaları,sıvaların dökülmeleri ve sonunda baca çökmeleri görülebilir. 
 
Kagir bacalar binaya ilave yük getirir,maliyetleri ucuzdur. 
 
Hazır Baca Elemanları:Şamottan veya hafif betonla kalıp kullanılarak imal edilen hazır baca 
elemanlarıdır.Tuğla bacaya göre iç yüzeyler daha pürüzsüzdür dolayısıyla çekiş daha rahattır.Dairesel 
kesitli olmalarından dolayı daha az kurum tutarlar ve köşelerden dolayı kaynaklanan direnç kayıpları 
yoktur.Şamottan imal edilen seramik bacalar 1000 ºC sıcaklığa kadar özelliklerini 
kaybetmezler.Yüksek baca gazı sıcaklıklarında ve baca yangınlarında etkilenmezler.Baca içerisindeki 
buhar düfüzyonundan etkilenmemesi için baca içi sırlanabilmektedir 
 
Bu tip bacalar tek katmanlı,çift katmanlı veya üç katmanlı imal edilebilirler.Çift katmanlı bacalarda 
şamottan seramik boru ve dışında izolasyonu arttırmak için hafif betondan ikinci bir katman vardır.Üç 
katmanlı bacalarda iki katman arasında ısıya dayanıklı izolasyon malzemesi bulunmaktadır. 
 
İç katmandan buhar düfüzyunu ile oluşan rutubetin havalandırılması ,iki cidar arasındaki hava 
kanalları vasıtasıyla sağlanmaktadır. 
 
Sentetik Bacalar:Özellikle son yıllarda yoğuşmalı cihaz kullanılmasıyla baca gazı sıcaklıkları düşmüş 
ve baca çapları küçülmüştür.Bu tip bacalar, hafif oluşu,montaj kolaylığı,asitlere dayanıklılığı yüzünden 
yoğuşmalı cihazlarda tercih edilmektedir.Genellikle Polyvinylidenfluorid (PVFD) malzemeden imal 
edilmektedir. 
 
Metal Bacalar:Tek cidar,çift cidar veya üç cidarlı olarak imal edilmektedir.Tek cidarlı bacalar genellikle 
mevcut kagir baca içlerinin kılıflanmasında kullanılır.  
 
Tek cidarlı bacalar rigid veya esnek boru olarak imal edilmektedir.Esnek borular 0.15 mm kalınlığında 
yüksek nitelikli paslanmaz çelik malzemeden imal edilirler. 
 
Esnek borular özellikle eksenleri kaymış olan tuğla bacaların kılıflanmasında avantaj sağlarlar. 
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Rigid bacalarda ,paslanmaz çelik,aluminyum veya çinko,kurşun,aluminyum kaplanmış çelik sac 
malzeme yada emaye boru kullanılabilir.Ancak bu tip kaplamalı malzemelerin yangına dayanıklı 
olmamalarından kullanılmaları tavsiye edilmez. 
 
30 kw’dan küçük atmosferik cihazlarda aluminyum kullanılabilir.Odun,kömür ve fuel oil kazanlarında 
kükürtoksit oluşumundan dolayı bu kazan bacalarında  asite dayanıklı AISI 316 kalite paslanmaz çelik 
malzeme tercih edilmelidir. 
 
Çift cidarlı bacalarda baca genellikle ısıya dayanıklı mineral yünü veya silikat esaslı izolasyon 
malzemeleriyle izole edilirler.İzolasyon malzemesi içerisindeki klor  
 
Miktarı malzemeye zarar vermeyecek oranlarda olmalıdır.İzolasyon malzemesinin dış ortamlardan 
zarar görmemesi için üzeri ikinci bir metal ile kaplanır.Kaplama malzemesi bulunduğu ortamdan 
korozyona uğramaması gerekir.Bacada izolasyon malzemesinin kaymaması ve torbalanmaması için 
tedbir alınmalıdır. 
 
Çelik bacalar çalıştırma anında çabuk ısındığından baca çekişi çabuk düzene kavuşur,sistemin 
arızaya geçmesini önler.Bacanın çabuk ısınmasını sağlamak amacıyla gerekmedikçe fazla kalın 
malzemeden kaçınılmalıdır. 
 
Çelik bacalar hafiftir,binaya fazla ilave yük getirmez.Az yer kaplar,tesisat şaftlarından kolaylıkla 
geçirilir.Bacadaki genleşmeler genleşme parçalarıyla giderilir.Termal şoklara dayanıklıdır ve uzun 
ömürlüdür. 
 
 
 
 
BACANIN YERLEŞİMİ 
 
Bacalar, baca gazının yoğuşma yapması ve baca gazının soğuyarak çekişten düşmemesi için 
mümkün olduğunca soğuk dış ortamlardan geçirilmemelidir.  
 
Baca bağlantıları en az direnç yaratacak şekilde bağlanmalıdır. Mümkün olduğunca keskin 
dönüşlerden kaçınılmalıdır.   
 
Baca bağlantıları geniş açık dirseklerle yapılmaya çalışılmadır. Mümkünse yatay baca uzunluğunun 
dikey baca uzunluğuna oranı ¼ den fazla olmamalıdır. Yatay kazan bağlantısı dikey bacaya en az % 2 
yükselen eğim ile bağlanmalıdır. Baca ve kazan arasındaki duman kanalı bağlantılarında, kazan baca 
çıkış çapından düşük çaplarda bağlantı yapılmasından kaçınılmalıdır.  
 
Mevcut baca içerisine kılıflama yapılması halinde duman kanalı mutlaka izole edilmelidir.  
 
Bacalarda yoğuşma suyunu ve yağmur suyunu tahliye edecek ağızlar bulunmalıdır. Baca altlarında ve 
gerekli yerlerde sızdırmaz müdahale kapakları bulunmalıdır.  
 
Özellikle yüksek bacalarda ısı genleşmeyi alabilecek tedbirler alınmalıdır.  
 
Ayrıca bacanın kendi ağırlığından dolayı deforme olunmaması için baca, ağırlığı taşıyıcı mesnetlerle 
desteklenmelidir.  
 
Bacaların çatı çıkışlarından sonraki bacanın yüksekliği çatının durumuna göre değişmekledir.  
 
Çatı eğer düz teras çatıysa, baca yüksekliği minimum 1 m’dir.  
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Düz çatının üzerinde ayrıca asansör kulesi, soğutma grubu gibi yapılar varsa, Bacanın yatay konuma 
bu yapıların yüksekliklerinin 1,5 katından fazlaysa, baca yine minimum 1 m yüksekliğindedir. Eğer bu 
yapılarda yatayda daha yakınsa baca yüksekliği bu yapıların yüksekliğinden en az 1 m daha uzundur.  
 

 
 
Eğimli çatılarda, çatı eğimi 200’nin altında olması halinde baca sonu ile çatı eğimi arasındaki uzaklık 
minimum 1 m olmalıdır.  
 
Çatı eğimi 20 üzerindeki bacalarda, baca sonu mahya yüksekliğini en az 40 cm geçmelidir.  
 
Eğer baca çatı ucundan çıkıyorsa, baca ağzı çatıdan en az 1 m yüksek olmalıdır. 
 
Bacaların, çatı çıkışlarında rüzgardan devrilmemeleri için gerekiyorsa ilave tedbirler alınmalıdır.  
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BACANIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T0 : Baca ağzında baca gazı sıcaklığı ile (0C) 
 Ti0: Baca ağızında iç cidar sıcaklığı (0C) 
 Tp : Bacagazı yoğuşma sıcaklığı (0C) 
 H: Etken baca yüksekliği (m) 
 Hv: duman kanalı yükselmesi (m) 
 PFV: duman kanalındaki basınç kaybı (Pa) 
 PH: Baca Çekişi (Pa) 
 PL: Beslenme havası için gerekli basınç (Pa) 
 PR: Baca içerisindeki sürtünme kaybı (Pa) 
 PW: Kazanılan duman yolu direnci (Pa) 
 PZ: Baca girişindeki alt basınç (Pa) 
 
PZe: baca gazının baca girişine kadar olan gerekli sevk basınç (Pa) 
 
a) PZ ≥  PZE 

      PZ  =  PH-PR 
    PZE = PL+PW+PFV 
 
Baca gazının yoğunluk farklarından dolayı yarattığı baca çekişinin (PH) baca içi sürtünme basınç kaybı 
(PR) farkı, atık gazın baca girişindeki alt basıncı (PZ)’na eşittir.  atık gazın kazandan bacaya 
ulaşmasını sağlayan sevk basıncı (PZE),  
 
Kazanın duman yolu iç direnci (PW), beslenme havası için gerekli basınç (PL) ve duman kanalındaki 
sürtünme kaybı (PFV)’na toplamına eşittir. 
 
Bacanın çekiş yapabilmesi için PZ ≥  PZE (Pa) basınç koşulunu sağlaması gerekmektedir.  
 
b) Tio ≥  Tp 
 
Baca çıkışında bacanın iç cidar sıcaklığı (0C) baca gazının yoğuşma sıcaklığından büyük olmalıdır.  
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