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SUNUŞ 
 
Makina Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde eksikliği hissedilen teknik yayın basımına destek olmak, 
meslektaşlarımızın mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacı ile yayın çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Bu yaklaşımımız çerçevesinde, ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan enerji 
kaynaklarından biri olan doğal gaz ile ilgili olarak VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
kapsamında düzenlediğimiz “Sanayide ve Konutlarda Doğal Gaz Seminer”i bildirilerini içeren Seminer 
Kitabı’nı yayın dünyamıza kazandırmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. 
 
Sanayide ve konutlarda doğal gaz kullanımında iç tesisat uygulamaları, iletim ve dağıtım hatları,  
Türkiye’de doğal gaz sektörünün yapılandırılması ve temin politikaları uzmanlık alanımızı 
ilgilendirdiğinden genelde doğal gaz konusu Makina Mühendisleri Odası’nın önemli gündem 
maddelerinden biridir. 
 
Ulusal çapta düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongrelerinde süreklilik kazanmaya başlayan Doğal 
Gaz Seminerlerini, bütün ülke çapında geçerli ve zorunlu olacak kentsel gaz dağıtım şebekesi ve bina 
servis hatları tasarım ve yapım, bina iç tesisat, endüstriyel tesis doğal gaz dönüşüm standartları ve 
şartnamelerinin, ilgili tüm kurumlar ile birlikte, oluşturulması hedefine katkıda bulunacak önemli 
çalışmalar olarak değerlendirmekteyiz. 
 
Seminer Kitabı’nın oluşmasında editör olarak büyük emeği bulunan Sayın Duran Önder’e, bildirileriyle 
katkı koyan yazarlara, MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kuruluna, Kongre Sekreteryasına bu yayını kazandırdıkları için 
teşekkür ediyoruz. 
 
Saygılarımızla. 
 
TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 

III 



ÖNSÖZ 
 
Ülkemiz doğal gaz ile, dönemin Sovyetler Birliği ile yapılan gaz alım anlaşmaları sebebiyle 1987 
yılında ilk kez tanışmış, sonrasında yapılan yatırımlarla da başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bir 
çok ilimizde, konutlarda ve sanayide doğal gaz kullanılmaya başlanmıştır. 

Alternatif birçok yakıta göre ucuzluğu, kullanım kolaylığı, stoklama sorununun olmayışı gibi üstünlükleri 
nedeniyle doğal gaza ülkemizde talep hızla artmıştır. Doğal gazın ilk kullanıma başlandığı 1987 yılında 
522 milyon m³ düzeyinde olan doğal gaz tüketimi, 2006 yılında 30,5 milyar m³ olarak gerçekleşmiştir. 

Önümüzdeki yıllarda, doğal gazın elektrik enerjisi üretiminde ve konutsal kullanıma yeni geçecek çok 
sayıda kent ve sanayide daha yaygın bir biçimde kullanımının planlanmasından ötürü, doğal gaz 
talebinin hızlı bir şekilde artması beklenmektedir. 

Doğal gaz kullanımına geçen kentlerde oluşan deneyim ve bilgi birikimleri ışığında kullanıma yeni 
geçecek kentlerimizde planlı, sağlıklı, güvenli yatırımlar gerçekleştirebilmek önümüzde önemli bir 
görev olarak durmaktadır. Meslektaşlarımızın doğal gazın sanayide ve konutlarda kullanımı 
konusunda birer uygulamacı olarak bilgi birikimlerini oluşturmak ve artırmak hedefinde düzenlenen 
mesleki etkinliklerin çok yararlı olacağı bir gerçektir. 
 
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 gereksinim duyduğu her türlü teknik bilginin aktarılabilmesi amacıyla, VIII. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında “Sanayide ve Konutlarda Doğal Gaz Semineri” 
düzenlenmiştir. 
 
Sanayi uygulamalarında emniyet kurallarını esas alan TS EN 746-2 doğal gaz sektöründe yön 
göstericidir. 
 
Başlangıçta BOTAŞ kurallarına harfiyen uyulduğu halde, bugün çeşitli bölgelerdeki gaz kuruluşlarında 
hatalı uygulamalara göz yumulmakta veya şart koşulmaktadır. Bu da sektörde belirsizliğe ve tehlikeli 
uygulamalara neden olmaktadır. Bu nedenle yöresel farklılıklar dışında tüm ülkede geçerli bir “İç 
Tesisat Yönetmeliği” ve “Sanayi Uygulamalarında Teknik Şartname” biran önce hazırlanıp yürürlüğe 
girmelidir. 
 
Başta Seminer Kitabı’nda yer alan bildirilerin yazarları olmak üzere, doğal gazın tanıtılması ve 
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 Kuruluşlar ile 
tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. 
 
 
Duran Önder 
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TESKON 2007 , EGE SALONU , 190 kişi  
 
DOĞAL GAZ SEMİNERİ, 
 
Seminer Yöneticisi : Duran Önder  
 
26 Ekim 2007 Cuma 
 
 
 

OTURUM 1 
 

09:00 – 09:30  Duran ÖNDER  Açılış , Seminer ve Kurs Tanıtımı 

09:30 – 10:00  Duran ÖNDER   Doğal Gaz , Genel Bilgiler, 

10:00 – 10:30  Duran ÖNDER   Doğal Gaz Uygulamaları, 

10:30 – 11:00   ARA 

 
 
 

OTURUM 2 
 
11:00 – 11:30  Martin MEYERJOHANN,  Konut Isıtmada Konfor Kontrol ve  

Enerji Tasarrufu 

11:30 – 12:30  Haluk SÖZER   Yakmada Elektronik Donanım ve 
       Emniyet Sistemleri 
 
 
12:30 – 14:30  ÖĞLE YEMEĞİ  
 
 
 

OTURUM 3 
 

14:30 – 15:15  Abdullah BİLGİN  Kazanlarda Enerji Verimliliği ve Emisyonlar 

15:15 – 16:00  Ahmet AKÇAOĞLU  Yüksek Kapasiteli Endüstriyel Tip Brülörler 

16:00 – 16:30  Serdar HIZIROĞLU   Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri 

16:30 -   Duran ÖNDER   Seminer Kapanışı , Soru Cevap 
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TESKON 2007 , EGE SALONU , 190 kişi  
 
DOĞAL GAZ SEMİNERİ ,  
 
Seminer Yöneticisi : Duran Önder  
 
27 Ekim 2007 Cumartesi 
 
 
 

OTURUM 4 
 

09:00 – 09:30  Karsten NOESKE  Sanayi Brülörleri, Bekleri, Kullanım Yerleri 

09:30 – 10:30  Ethem ULUDAĞ  Bacalar 

10:30 – 11:00   ARA 

 
 
 

OTURUM 5 
 
11:00 – 11:45  Sultan ÖRENAY,   Basınç Düşürme ve Emniyet İstasyonu  

Cihazları , Sistemleri   

11:45 – 12:30  Hüseyin Cemal HÜSEYİN Sanayi Tesislerinde Emniyet  Donanımları 
 
12:30 – 14:30   ÖĞLE YEMEĞİ 
 
 
 

OTURUM 6 
 
14:30 – 15:00  Ahmet TÜRKERİ,   Bireysel ve Merkezi Isıtma Sistemlerinin 

Tanıtımı ve Karşılaştırılması 

15:00 – 15:30  Kerem ÜNLÜ   Gazla Çalışan Raydan Isıtıcıların Avantajları 
ve Projelendirme Detayları 

15:30 -   Duran ÖNDER   Seminer Kapanışı , Soru Cevap 
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TESKON 2007 , EGE SALONU , 60 kişi  
 
DOĞAL GAZ KURSU  
 
28 Ekim 2007 Pazar 
 
 
 
Uygulamalı yapılacak kurs 15 – 20 kişilik  4 grup halinde değişmeli yapılacaktır. 
 
 
 

1.Grup  
 
Basınç Düşürme İstasyonu , 

Cihazların tanıtımı ve görevleri , 

Regülatör , Emniyet Kapama Ventili (SAV) ve Emniyet Firar Ventili (SBV) 

birbirleri ile bağımlı basınç ayarlarının yapılması , kursiyerlere yaptırılması  

 
 
 
2.Grup 
 
Endüstriyel Yakma Sistemleri 

Brülörler ve gaz yolu armatürleri tanıtımı, 

Brülör yakma ve gaz/hava karışım ayarı  

 
 
 
3.Grup 
Konfor Kontrol  

 
 
 
4. Grup 
Tesisat uygulama esasları 

 VIII 



 
 
 
 DOĞALGAZ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DOĞAL GAZ, GENEL BİLGİLER 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 DURAN ÖNDER 
 ÖNDER MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

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

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

SEMİNER BİLDİRİSİ 
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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 
 

 
 

Şekil 1. 
 
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 Semineri 
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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 İndogermenlerce ispatlanmıştır. Sümer 
ve Asur ruhanileri 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 Hollanda 
yataklarında çıkar. H (high) yüksek değerli doğal gazın kalorifik değeri H – 11,5 kWh/m3 tür, kuzey 
denizi ve Rusya yataklarından çıkar. 
 
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 garanti edildiği Avrupa Topluluğu sertifikasıdır. (Certificate 
European). Gazda kullanılan her ürün CE sertifikalı olmalıdır. 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 
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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 
 
Tablo1.  
 

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 
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Tablo 1. Doğal gaz abone miktarlarının gelişimi (01 Aralık 2005 – 01 Ocak 2007 – 01 Haziran 2007) 
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Tablo 2. Doğal gaz kullanılan şehirlerdeki 01 Haziran 2007 itibariyle Güncel Abone Durumu 
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Tablo 3. Doğal gaz kullanılan şehirlerdeki 01 Haziran 2007 itibariyle Güncel Doğal Gaz Kullananlar 
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KAYNAKLAR 
 
[1] KROMSCHRÖDER, KST – Handbuch 
[2] KROMSCHRÖDER, Broşür ve Seminer Notları 
[3] ÖNDER LTD. Uygulamaları, Teknik Yayıncılık Doğal Gaz Dergisi 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Duran ÖNDER 
 
01.02.1937 doğumlu Duran ÖNDER, Sivas Erkek Lisesinden sonra, Braunschweig Teknik 
Üniversitesinden Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 2 sene Volkswagen, Siemens 
firmalarında çalışmış, askerlik sonrası Şeker Fabrikaları ve Mannesman Boru Endüstrisinde 5 yıl 
çalıştıktan sonra 1974’te kurduğu ÖNDER Mühendislik Ltd.Şti. ile Alman LOI, KÖRNER firmaları 
işbirliği ile gaz ısıtmalı sanayi fırınları proje ve imalatını yapmıştır. 1986’dan beri KROMSCHRÖDER 
Türkiye Temsilciliği olarak doğal gaz, LPG sistemleri kurmakta, sanayi tesislerini gaza 
dönüştürmektedir. Gaz kullanımı ve gaz yakma konulu makaleleri, Yıldız T.Ü., Anadolu Üniversitesi, 
MMOB, İGDAŞ, BOTAŞ, EGO seminer ve panellerinde katılım ve bildirileri vardır. 
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 DOĞALGAZ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DOĞAL GAZ UYGULAMALARI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 DURAN ÖNDER 
 ÖNDER MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

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

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

SEMİNER BİLDİRİSİ 
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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 
 

DN 50

1

Atmosfere

TC

IFS

IFS

IFS

2   

3

4 5
6

7

8 9 10
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11
13 13
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14
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18 19
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21 22
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24 23
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27

28
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18

18
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26

 
 
 
 
3.ÇOK BÖLGELİ BRÜLÖR GRUBU 
 

23 2423 24
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31
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4. EŞİT BASINÇ REGÜLATÖRÜ İLE ÇALIŞMA 
 

   
Oransal Çalışma Kademeli Çalışma Sıfır Basınç Reglajı 

 
 
Gaz - Hava Karışım Ayarı 
 
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. 
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KONUT ISITMADA KONFOR KONTROL VE ENERJİ 
TASARRUFU 

 
 

Martin MEYERJOHANN 
 
 
 
 
 
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. 
 
 Isıtma tesisleri uygulamaları için ayrı ayrı hazırlanan eko paneller ısıtma sistemlerine optimal uyumlu 
ve ucuz çözümler getirmektedir. Dünya pazarında kullanılan eko panelleri Türkiye’de de 
kullanılmaktadır. 
 
 Eko panellerin dijital ve tek tuş kullanım özelliğine sahip E8 modelleri ile Türkiye’de yeni ısıtma 
sistemlerine çözümler getirilmektedir . Eko panellerin bütün E8 modelleri entegre BUS kesim noktaları 
ile 15 ısıtma devresine kadar sistemlerin bağlantısını sağlamaktadır. 
 
Kullanılan 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 sağlamaktadır. 
        
 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. 
        
Isıtma sistemlerinde günümüzde kullandığı eko paneller üç tip olmakla beraber üreticilerin daha önce 
ürettiği analog kontrol panelleri ve buna bağlı çalışan tüm sensörlerle ilgili teknik desteğini sağlanabilir.  
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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 modülüdür , iki mikser devresinin kumandası sıcak su 
sıcaklığı ve ihtiyaç zamanı girdisi mevcut olup ilaveten 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.  
 
Konfor Kontrol Sensörleri 
 
Dış hava sensörü AFS imkan dahilinde kuzey veya kuzeydoğu yönünde ısıtılan bir hacmin dış 
duvarında zeminden 2,5 metre yüksekte bir yere yerleştirilmelidir. 
 
Kazan Sensörü KFS kazandaki sıcaklığı ölçer , sensör  kazan sensörü yuvasına monte edilmelidir. 
 
Sistem suyu sıcaklığı sensörü VFAS imkan dahilinde kazan dönüş suyu borusunun kazana en yakın 
bölümüne , mikserli çalışmalarda devir daim pompasından itibaren  0,5 metre sonra monte edilmelidir. 
 
Boyler Sensörü SPFS  boyler kazanındaki daldırma yuvasına monte edilmelidir. 
 
Ayrıca oda termostatları ile ısıtma devrelerinde kullanılan üç yollu vana ve servomotorlar üreticileri 
tarafından sağlanabilmektedir. 
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Mevcut servomotorlar iki tiptedirler; 
 
SM 70  servomotor 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. 
 
BM ve Como diye isimlendirilen dijital oda termostatları 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 Cihazlarından Bazı Örnekler 
 

 
 

Şekil 1. Dijital Boyler Modülü BM 
 

 
 

Şekil 2. Fonksiyon Yöneticisi MERLİN 
 

Home 
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Şekil 3. Dijital Oda Termostatı 
 
 

 
 

Şekil 4. Kazan Ve Akış Suyu Sıcaklık Sensörleri 
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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. 
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Ön süpürme en az max.brülör kapasitesinin %25 i eşdeğer hava ile yapılmalıdır. 
 
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 
 

 
 

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

 

 
 

Şekil 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 
 

 
 

Şekil 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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Şekil 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 
 

 
 

Şekil 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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KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE EMİSYONLAR 
 
 

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. 
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Bu nedenle, işletme sırasında yanmanın 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 (Maksimum  1.3 MW/m3)” , Baca Gazları Resirkülasyon Sistemi” ve “Düşük NOx 
Brülörleri” azotoksitlerle mücadelede etkin yöntemler olarak kabul edilmektedir. 
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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 
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 ( H2O) 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          [7] 
 
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 
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Hu = 11900 x 0.715 = 8510 Kcal/Nm3 
 
W  =    2.25 x 0.715 = 1.60 kg-H2O/Nm3-CH4 olmaktadır. 
 
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, karbon monoksit, 
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.  
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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                                                 ( % ) 
 
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 arz etmekte 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. 
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Şekil 1. Kazanlarda iç soğumaya neden olan hava sirkülasyonu 
 
Şekil-1 den de görüleceği gibi, 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. 
 
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. 
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c) Baca Kesiti (F) :         [3] [4] 
 
                  Qk  
 F = n x                        (9) 
                 √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. 
 
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. 
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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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YÜKSEK KAPASİTELİ ENDÜSTRİYEL TİP BRÜLÖRLER 
 
 

Ahmet AKÇAOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İnsanların ekonomi ve çevreye önem 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 sarf etmek zorundadırlar. 
 
Küçük tasarruflar yapabilmek ve çevreye daha az zarar vermek için masraflı birçok araştırmalar 
yapılmaktadır. Isı sektöründe tasarrufun ana unsuru ENERJİ, YAKITTIR. 
 
Her durumda gerektiği kadar ısı üretmek, yani gerekli yakıt miktarını yine gerekli 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 geliştirilmiş 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 bir 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. 
 
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 
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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 Gövdesi 
3. Kontrol Sistemi 
 

• Yakıt/Hava Karışım Düzeni 
• Beyin 
• Alev Algılayıcılar 
• Genel Kontrol Elemanları (Emniyet Zinciri) 
• Kontrol Tablosu 

 
4- Yanma Havası Vantilatörü 
5- Yakıt Armatürleri 
 
 
 
 
1. HAVA SANDIĞI VE KANALI, HAVA KLAPESİ 
 
Hava sandığı brülörle kazan yanma odası arasında bağlantı görevini görmektedir. Kazana civatalarla 
veya doğrudan kaynakla bağlı olup, istenildiği zaman çıkarılabilir. İki tür hava sandığı bulunmaktadır. 
 

• Teğet (Salyangoz tip) hava girişli (Şekil 1) 
• 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 sevk edilmektedir. 

 
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 özellikte olması gerekir. 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. 

mm 40 x 8 

karşılama flanşı 

ay
ar

la
na

bi
lir
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2. BRÜLÖR GÖVDESİ (ŞEKİL 4) 
 
 

 
 
 

Şekil 4. Brülör Gövdesi 
 
 
1 Brülör Hava Sandığı 
2 Brülör Sandık Plakası 
3 Gaz Besleme Grubu 
4 Elektrik Ateşleme Grubu 
5 Şamot Halkası 
6 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 karıştırarak uygun yanmayı sağlar ve alevin geri tepmesini önler. 

5 

4 

2 

3 1 6 
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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 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 

10 mm asbest levha Ateş tuğlası 

Refrakter malzeme 
(Remgun HTG) 

EG serisi 
Üflemeli gaz brülörü 

Hava sandığı 

Hava klape grubu 

10 mm asbest levha 
Ateş tuğlası 
 

BGE tipi rotatif brülör 

Hava sandığı 

 Hava klape grubu 

 

Refrakter malzeme 
(Ramgun HTG) 
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3. KONTROL SİSTEMİ (ŞEKİL 6) 
 
(Sıvı Yakıt Kısmı SR YAĞINA Uygun) 
 

 
 

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

1- Şebeke bağlantısı  
2- Dağıtım tablosu  
3- Otomatik yakıt ateşleme program kontrolü  
4- Kontrol potansiyometresi  
5- Değişken hızlı motor  
6- Sıvı yakıt regülasyon vanasına bağlı hava  
yakıt ayar düzeni  
7- Primer hava yetmezlik kapatma şalteri  
8- Yakıt selenoid vanası  
9- Hava klape grubu 
10- Brülör motoru  
11- Pilot alev beki  
12- Alev detektörü  
13- Pilot selenoid vanası  
14- Ateşleme trafosu  
15- Güvenlik termostatı 

16- Menteşe açık güvenlik şalteri  
17- Sekonder hava kapama şalteri  
18- Yanına havası fanı  
19- Yakıt termometresi ile birlikte ölçme bloğu*  
20- Yakıt basınç göstergesi  
21- Yakıt basınç regülatörü  
22- Küresel yakıt kesme vanası  
23- Uyan koması  
24- Komple gaz hava-yakıt ayar düzeni  
25- Gaz kontrol klapesi  
26- Kapama vanalı gaz basınç göstergesi  
27- Gaz kapama tapası  
28- Kapama tapası ile birlikte hava basınç  
göstergesi  
29- Yakıt selenoid vanası*  
30- Yakıt basınç düzenlevicisi** 

 
*İnce yakıt tesislerinde verilmemektedir. 
**Ağır yağ için gerekli ek donanım 
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Şekil 6a. Gaz İçin Kontrol Grubu - Kontrol ve Ayar 
 

1. Şebeke bağlantısı 
2. Kontrol bölmesi 
3. Gaz ateşleme program kontrolü  
4. Kontrol potansiyometresi  
5. Değişken hızlı motor  
6. Hava yakıt ayar düzeni  
7. Gaz kontrol klapesi  
8. Kapama vanası ile birlikte gaz basınç göstergesi  
9. Gaz kapama vanası  
10. Pilot alev beki  
11. Alev detektörü  
12. Pilot selenoid vanası 
13. Ateşleme trafosu  
14. Hava klape grubu  
15. Yanma havası fanı  
16. Sekonder hava kesme şalteri  
17. Kapama vanalı hava basınç göstergesi 
18. Uyarı kornası  
 
 
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 defa 
yapıldıktan sonra kazan üzerine konmuş basınç/ısı almaçlarından (presostat, termostat) gelen yük 
bilgisinin bir PID-elektronik kontrol ünitesince değerlendirilerek iletildiği servomotorca sürülmektedir. 
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Gaz klapesince yüke bağlı seçilmiş gaz miktarına uygun miktarda hava, mekanik kontrol düzeneği 
üzerinde bulunan ve hava klapesinin gerekli açıklık konumunu sağlayacak şekilde eğrisi ayarlana- 
bilen çelik şerit ile sağlanmaktadır. Hava klapesine tahrik mekanik düzeneğe bağlı kol ile iletilir. 
 
Değişik gaz miktarları için çelik yay eğrisi (baca gazı emisyon değerleri sürekli izlenerek) işletmeci 
tarafından ayarlanır. 
 
Böylece her yükte, otomatik olarak uygun yanma sağlanmış olur. 
 
 

 
 

Şekil 7. Gaz/Hava Yakan Üflemeli Gaz Brülör İçin Kontrol Grubu (Kademesiz Kontrol) 
 
1. Hava-yakıt ayar düzeni, stop anahtarları ve bağlantı kolu ile birlikte  
2. Gaz debi kontrol kelebeği (iç çap gaz tesisatına uygun olarak)  
3. Modutrol motor ve ayrı balans rölesi  
4. Hava basınç göstergesi, l/2’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 kaydedildikten sonra) yağ-hava karışımı kontrol düzeneği, 
bir PID-elektronik kontrol ünitesince, presostat/termostat gibi 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 maks. açıklık kontrol şalteri,  ayarlanabilir (eğrisi 
şekillendirilebilir) çelik yay, şekillendirme vidaları ile birlikte yağ-hava karışımı kontrol (mekanik) 
düzeneği,  tahrik kolları, servomotor, 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 İçin 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 standartlarda belirlenmiş zamanlamalara uyarak uygular, pilot / 
ana alevin oluşmasını izler, sistemi izler, istenmeyen bir durumda veya ayarlanan değerlere 
erişildiğinde brülörü durdurur. 
 
Kullanımları ile ilgili şu özellikler sıralanabilir; 
 
Son süpürmeli veya son süpürmesiz çalıştırma tercih olanağı, 
 
Hava klapesinin tam otomatik çalıştırılması olanağı, 
 
Her bir çalıştırma işleminden önce kurulu presostatlar vasıtasıyla hava basınç kontrolü, 
 
İsteğe bağlı ateşleme şekli; direkt ateşlemeli veya yardımcı pilot ateşlemeli, alev denetlemeli veya 
denetlemesiz, 
 
Ayarlanabilir 1. ve 2. emniyet zamanları, 
 
UV (ultraviole) detektör gerilimini yükselterek algılama hassasiyetini artırma, brülör çalışmazken ve 
süpürme periyotları esnasında UV detektörünün 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 = R anahtarı ile otomatın çalışmaya 
  başlaması,  
B = (B-C) Brülör devrede  
C = R anahtarı ile otomatı kapatma  
D-A = Kontrol programı sonu  
R = Isı regülatörü (almaç)  
G  = Fan ve Brülör Motoru (sıvı yakıt) 
Z = Ateşleme trafosu  
ZBV = Ön Ateşleme gaz ventili  
BV = Ana gaz ventili  
LR = Yük Regülatörü  
LK = Motorla çalışan hava klapesi  
PS = Alev sinyali  
t1 = Hava klapesi açıkken ön süpürme 
  zamanı 
t2 = Emniyet zamanı 1  
t3 = Ön Ateşleme zamanı  
t9 = Emniyet zamanı 2 
 
 
C. Alev Algılayıcılar 
 
UV Detektörleri 
 
UV detektörleri endüstriyel brülörlerin ateşleme kıvılcımının kontrol ve denetimini yapmak için 
kullanılırlar. UV detektörü 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 detektörü yanıltmayacaktır. Bu detektörler beyin ile havalandırma anında ve brülör 
çalışmazken yüksek çalıştırma voltajı verilerek otomatik olarak test edilebilirler. 
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D. Genel Kontrol Elemanları (Şekil 10) 
 
Kullanılan sisteme göre bir presostat ya da termostat, ayarlanabilir bir aralık dahilinde (min, maks. limit 
değerlerde) brülörü açar ve kapar. 
 
Presostat 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 kilitleyebilen ve hava 
klape grubunun önüne yerleştirilecek bir basınç detektörü 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. 

 
Şekil 10. (Gaz /Sıvı yakıt) Çift Yakıt Brülörü Sıvı Yakıt-Gaz Kontrol Grubu, Hava Sandığı ve Hava 

Klape Grubu İle Birlikte. 
 

1- RAY( SEL) (Sıvı yakıt gaz) çift yakıt brülörü  
2- Hava sandığı  
3- Hava klape grubu (hava kontrol klapeleri 
4- Sıvı yakıt sayacı  
5- Sıvı yakıt selenoid vanası  
6- Elle çalışan çabuk kapamalı yana  
7- Sıvı yakıt basınç regülatörü  
8- Servomotor  
9- Sıvı yakıt-hava kombine kontrol ünitesi  
10- İkiz termostat  
11- Sıvı yakıt basınç göstergesi (manometre)  
12- Termometre  
13- Sıvı yakıt basınç regülatörü 

14- Ateşleme gazı (pilot) selenoid vanası  
15- Gaz basınç göstergesi (manometre)  
16- Gaz kapama vanası  
17- Alev detektörü  
18- Yağ gözleme camı  
19- Gaz kontrol klapesi  
20- Gaz-hava kombine kontrol ünitesi  
21- Gaz basınç göstergesi (manometre)  
22- Bağlantı kolu  
23- 8m yakıt-hava bağlantı kolu  
24- Gaz-hava bağlantı kolu  
25- Hava basınç göstergesi 
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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 sisteminin 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 HAVASI VANTİLATÖRÜ (ŞEKİL 11); 
 
Yanma havası vantilatörlerinin karakteristikleri kararlı olup göreli olarak sessiz çalışmaktadırlar. % 86 
‘ya ulaşan verimle çalışabilmektedirler ve aşırı yüklenemezler, profil kanatları bulunan fan volanı 
balans edilmelidir. 
 
Tipine bağlı olarak tahrik, ya bir trifaze AC motorla sağlanan V kayışlı bir tahrik sistemi ile yada fan 
volanın motor miline doğrudan (direktakuple) bağlantısı ile sağlanmaktadır. 
 
Normal gruplarda gerilim 4kW’a kadar 220/380V, 50Hz, 4kW dan yukarısı için 380/660V, 50Hz’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 yapılmaktadır. 
 
 
 
 

 
 

Şekil 11. Yanma Havası Vantilatörü 

Flanş ile 
birlikte bez 

bağlantı 
 
 

motor 

Koruyucu tel örgüyle 
kapatılmış emiş ağzı 

(istenirse susturucu için 
bağlantı flanşı) 
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5. GAZ ARMATÜRLERİ (ŞEKİL 12A) 
 
Üflemeli (fanlı) gaz brülörleri için armatür takımı aşağıda ayrı ayrı sıralanmış olan armatür ve güvenlik 
donanımları içermektedir. 
 

 
 

Şekil 12a. Gaz Armatürleri (1 kazan, 1 brülör için) 
 
1- Ana gaz selenoid veya hidromotor ventili A Sınıfı 
2- Emniyet selenoid veya hidromotor ventili A Sınıfı  
3- Ana kumanda vanası (elle çabuk kapanır tip)  
4- Emniyet tahliye ventili (SBV)  
5- Test alev beki  
6- Havalı 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 manometresi  
11- Ön ateşleme devresi gaz basınç regülatörü  
12- a Min. gaz basıncı emniyet presostatı.  
12- b. Maks. 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 filtresi  
17- Ana gaz kapama vanası  
18- Maks. debi ayarlanabilir ön ateşleme devresi selenoid ventili  
19- Gaz miktarı ayar klapesi.  
20- Gaz kaçağı emniyet ventili  
21- Gaz sayacı 
 
Hidromotorlu ventiller, her tür doğal ve yapay gaz yakıtlar için uygun olup herhangi güç kesintisi 
halinde derhal kapanacak biçimde imal edilmişlerdir. Ventil gövdesi alüminyum döküm, tıkacı ve konik  
yuvası, paslanmaz çelik ve alüminyumdan imal edilmiştir. 
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Ventil bir saniyeden az bir zaman içinde kapanmaktadır. Hem yatay hem de düşey borulara monte 
edilebilir. 
 
Gaz selenoid 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 filtresi ile küresel kapama vanası monte edilmelidir. 
 
Armatür iç çapları gaz giriş  basıncı ve gaz debisine bağlı olarak hesaplanır.  
 
Ağır yağ / gaz kombine brülörlerinin yakıt hatları montaj / yerleşim örneği Şekil 12’b de verilmiştir. 
 

 
 
1. Yağ/Gaz Kombine Brülörü 
2. Hava Sandığı 
3. (Pilot) Ön Ateşleme  Fotosel 
4. Hava Basınç Kontrolü (Presostat) 
5. Yağ Sayacı 
6. Ya Manyetik Ventili 
7. Hava Klapesi 
8. Sekonder Hava Kanalı 
9. Ön Ateşleme (Lpg) Gaz Tüpü 
10. Yakıt/Hava Karışımı Kontrol Mekanızması 
1l. Gaz Akışı Kontrol Klapesi 
12. (Mın/Maks) İkiz Termostat 
13. Yağ Basınç Regülatörü 
14. Gaz Manyetik Ventili 
15. Gaz Kaçağı Kontrol Ünitesi 
16. Ön Ateşleme Gazı Basınç Regülatörü 

17. Test Alevi Tutuşturucusu 
18. Emniyet Çıkışı Vanası 
19. Min/Maks. Gaz Basınç Kontrolü (Presostat) 
20. Gaz Sayacı 
21. Ana Giriş Gaz Basınç Regülatörü 
22. Emniyet Kapama Vanası 
23. Gaz Fıltresi 
24. Yağ Besleme Hattı 
25. Elektrikli Refakat Isıtıcısı 
26. İzolasyon 
27. (Kızgın Su/Buhar) Refakat Isıtıcısı 
28. Ön Yağ Isıtıcısı (Elektrik, Kızgın Su, Buhar 
29. Yağ Pompalama İstasyonu 
30. Tanka Geçme Yağ Isıtıcıları 
31. Yağ Tankı 
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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. 
 
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 iki, iki 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 haricinde 
trafiğin akışına kendini sadece gaz pedalı kontrolü ile uyduran, enerji kaybı asgariye indirilmiş bir 
araba gibidir. Isı talebinin devamı süresince çalışmak, yakıt miktarını talebe göre ve süratli 
ayarlayabilmek iyi/ekonomik brülörün ana vasfıdır. 
 
Ekonomik bir brülörün sağlayacağı %5-6’lık verim artışı ile, günde ortalama 15 ton fuel-oil tüketen 
küçük bir işletmede, yıllık 250 tonluk yakıt tasarrufuna ulaşılmaktadır. Yakıtın her türünün çok pahalı 
olduğu günümüzde doğru brülörün seçiminin önemini göstermek açısından bu küçük örnek dahi 
yeterlidir. 
 
Sistemde ısı üretiminin yapılamaması nedeniyle, meydana gelebilecek 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 kontrol 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 cevap 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./maks. 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. 
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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 miktarı 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.  
 
Mekanik çelik kam-ayar düzenlerine alternatif olarak çok daha hassas mikro-bilgiişlemci 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 (75º C) ve düşük basınçta 2.5atü 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), membranlı emniyet tahliye ventili (SBV), ventil gaz 
sızıntı test cihazı, gaz emniyet hattında yer alır. Kullanılan selenoid/hidromotor ventilleri A-sınıftır. Tüm 
armatürler üzerinde standartlara uygunluk belge kod ve numarası yer alır. 
 
Endüstriyel brülörlerimizin 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 Sistemi”ni 
oluşturan 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 
uygulama üzerinde sistemin genel çalışma prensipleri ve avantajları anlatılacaktır. 
 
Ayrıca, sistemin bilgisayar ve PLC-SCADA sistemleriyle haberleşmesini sağlayan “Haberleşme 
Arabirim Ünitesi”nin temel özelliklerinden bahsedilecektir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Brülörlerde elektronik yakma yönetim sistemlerinin kullanımı ile, yakıt/hava oran ayarının çok hassas 
yapılması ve bu sayede tüm yakma kademelerinde tam yanmanın ve sürekliliğinin sağlanması, aynı 
zamanda oransal çalışmayla (PID kontrol) birlikte kazan yüküne tam uyumun elde edilmesi ve 
gereksiz duruşların önlenmesi mümkün olmaktadır. 
 
Ayrıca, emisyon değerleri sürekli izlenerek, 3 parametreli (O2, CO, CO2) otomatik trim kontrol (ufak 
hava ayar düzeltmeleri) ile yanma ayarlarının dış hava şartlarından ve yakıt özelliği değişikliklerinden 
etkilenmemesi sağlanmaktadır. 
 
Bütün bunların sonucunda servis ve bakım maliyetleri düşmekte, verim artışı ve yakıt tasarrufu elde 
edilmektedir.  
 
 
 
 
2. GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 
 
Şekil-1’ de görülen tipik bir yakma yönetim sisteminin en önemli parçası, bütün kontrolu elektronik 
olarak sağlayan 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 olarak (0.1o açısal hassasiyetle) yapılabilmesini, dolayısı ile tam yanmayı 
sağlar. Ana kontrol modülü aynı zamanda, kazandan sıcaklık veya basınç sensörleri ile aldığı yük 
bilgisine göre yine yakıt ve hava servo motorlarına kumanda ederek, işletme tarafından belirlenen 
sıcaklık/basınç hedef değeri için gerekli miktardaki yakıt ve havanın, tam ve doğru olarak yakılmasını 
(talep edilen kadar ısının üretilmesini) 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 ana kontrol modülüne 
gönderir. Kontrol modülü, kendisine gelen bu emisyon değerleri ile (O2, CO, CO2) kendi hafızasında 
mevcut işletme emisyon değerlerini karşılaştırarak, bir farklılık varsa bunu düzeltmeye çalışır. 
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Bir başka deyişle, emisyon değerlerinde bir sapma olmuşsa, “trim kontrol” (ufak hava ayar 
düzeltmeleri) yaparak hava ayarına müdahale eder ve emisyon değerlerinin belirlenen işletme sınırları 
içinde kalmasını sağlar. Ana kontrol modülüne bu “trim kontrol” imkanını, “Baca Gazı Analiz Cihazı” 
vermektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Genel Uygulama Şeması 
 
Bir diğer opsiyonel modül ise “Frekans Kontrol (Hız Kontrol) Cihazı”dır. Ana kontrol modülü, genel 
olarak taze hava vantilatör motoruna ve baca aspiratörüne bağlanan “Frekans Kontrol Cihazına”, 
ihtiyaca göre kontrol sinyali göndererek, uygulama frekansının dolayısı ile motor devrinin 
değiştirilmesini sağlar. Bu sayede, brülöre giden taze hava miktarını (hava servo motor ayarına ek 
olarak) hassas ayarlama imkanı verir. “Frekans Kontrol Cihaz”larının ısı sistemlerinde kullanımı ile 
aynı zamanda elektrik enerjisi tasarrufu da elde edilmektedir. 
 
Yine opsiyonel olarak kullanılabilen diğer yağ/gaz/hava basınç sensörleri yardımıyla, ana kontrol 
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 kontrol modülü tarafından otomatik olarak ayarlanabilmektedir. 
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3. SİSTEM ELEMANLARI 
 
 
3.1. Ana Kontrol Modülü 
 
Ana kontrol modülü özellikleri 3 ana grupta toplanabilir; 
 

• Yakıt/Hava Oranı Kontrolu 
• Kazan Yük Kontrolu 
• Brülör Yönetimi 

 
3.1.1. Yakıt/Hava Oranı Kontrolu 
 
- Ana kontrol 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.  
 
- Kontrol modülündeki ekran üzerinde, servo motorların hangi açıklık derecesinde bulunduğu ve 
frekans kontrol cihazının çalıştığı frekans değeri izlenebilmektedir.  
 
- Ana kontrol modülü hafızasında birden fazla yakıt için (doğalgaz, fuel-oil, LPG gibi) işletme bilgileri 
saklanabilmektedir (şekil-2, yakıt eğrileri). Bu sayede bir yakıttan diğerine geçiş çok hızlı ve kolay 
olmaktadır. Yakıt eğrilerinin (kullanılacak yakıt için işletme bilgilerinin) oluşturulması ve ana modüle 
kaydedilmesi aşağıda tanımlandığı şekilde yapılır; 
brülörün ilk işletmeye alınması sırasında, alevin şekli ve emisyon değerlerine göre minimum 
kademeden maksimum kademeye kadar tam yanmanın elde edildiği noktalar (hava ve yakıt servo 
motorlarının açısal derece cinsinden ayar değerleri) belirlenir (genelde 6-10 adet) ve bu noktalar 
kontrol modülünün hafızasına sırayla girilir. Kontrol modülü, hafızasındaki bu noktalardan geçen eğri 
denklemini (yakıt eğrisi) enterpolasyon yöntemiyle oluşturur ve brülörün yük bilgisine göre oransal 
çalışması, artık sürekli bu eğri üzerinde gerçekleşir. 
 
- Tüketilen anlık ve toplam yakıt miktarları, kontrol modülü ekranı üzerinde izlenebilmektedir.  
 
- Brülörün çalışması sırasında ana kontrol modülünün “otomatik mod”dan “manuel mod”a alınarak, 
kademe değişikliklerinin operatör tarafından elle yapılması imkanı da bulunmaktadır. 

 
 

Şekil 2. Yakıt Eğrileri 
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3.1.2. Kazan Yük Kontrolü 
 
- Ana modül, 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 ayarlanmakta ve gereksiz duruş 
kalkışlar önlenmektedir.  
 
- Birden fazla kazanın bulunduğu ısı santrallarında, kazanların yüke bağlı olarak sırayla devreye 
alınması veya devreden çıkartılması, ana kontrol modülleri tarafından otomatik olarak 
yapılabilmektedir (“Akıllı Kazan Sıralaması” özelliği). 
 
- İki brülörün aynı anda yakmaya başlaması, yüke göre otomatik olarak aynı kademelerde çalışması 
ve aynı anda durması, ana kontrol modülleri tarafından yapılabilmektedir. “İkiz Brülör Çalışması” adı 
verilen bu özellik, daha çok çift ocaklı kazanlarda kullanılmaktadır.  
 
3.1.3. Brülör Yönetimi (Brülör Beyni) 
 
- Ana kontrol modülleri, brülör beyni fonksiyonlarını kendi içinde entegre olarak yapabilmektedir. Bu 
sayede harici brülör beyni kullanılmasına gerek kalmadan, brülör işletmesi için gerekli süreler (ön 
süpürme, son süpürme, ateşleme, bekleme süreleri vb) kontrol modülü üzerinden ayarlanabilmektedir. 
 
- Sistemde opsiyonel olarak kullanılan hava/yağ/gaz basınç sensörlerinden gelen  işletme bilgileri, ana 
modül tarafından sürekli kontrol edilerek gerekli alarmlar verilebilmektedir. 
 
- Harici gaz sızdırmazlık kontrol cihazlarının kullanımına gerek olmadan, gaz ventillerinin sızdırmazlık 
kontrolu, ana kontrol modülü tarafından yapılabilmektedir. 
 
- Sistemde oluşan arıza ve hatalar, tarih ve saat bilgisiyle birlikte ana modülün hafızasında 
saklanabilmektedir. 
 
 
3.2. Kazan Yük Dedektörleri 
 
Kazan sıcaklığını veya basıncını ölçmekte kullanılan yük dedektörleri, sistemin önemli 
parçalarındandır. İşletme ihtiyacına göre değişik tip ve kapasitelerde dedektörler kullanılmaktadır. 
 

 
 

Şekil 3. Dedektörler 
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3.3. 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 ana kontrol modülü 
tarafından kontrol edilmektedirler. Uygulamaya göre değişik güçlerdeki modelleri kullanılır.  
 

 
 

Şekil 4. Servo Motorlar 
 
 
3.4. Yakıt Klape ve Ventilleri 
 
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 
 

 
 

Şekil 5. Klape ve Ventiller 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 



 68 

- Gaz klapelerinin genelde dişli veya flanşlı olmak üzere iki ayrı modeli kullanılmaktadır. Uygulamaya 
göre tespit edilen bu modellerin de değişik büyüklükleri bulunmaktadır. 
 
 
3.5. UV Sensörleri (Fotosel) 
 
Sistemde alev algılayıcı (fotosel) olarak görev yapan UV sensörlerinin, değişik brülörlere ve işletme 
şekline uygun (alevi uçtan veya yandan algılayan, çok hassas, kendinden denetimli gibi) farklı 
modelleri bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 6. UV Sensörleri 
 
 
3.6. Diğer Basınç Sensörleri  
 
İsteğe göre, doğrudan ana kontrol modülüne bağlanarak kullanılan yağ/gaz/hava basınç sensörlerinin, 
işletme şartlarına göre farklı aralıklarda ölçüm yapabilen çeşitli modelleri mevcuttur. 
 
 
3.7. Baca Gazı Analiz Cihazı 
 
Yakma Yönetim Sisteminde opsiyonel olarak kullanılabilen ancak çok önemli fonksiyonu olan bir 
başka modül de “Baca Gazı Analiz Cihazı”dır. Brülör çalıştığı sürece otomatik olarak sürekli baca gazı 
ölçümü yapan bu cihazlar, ölçüm değerlerini ana kontrol modülüne göndererek, emisyon değerlerinin 
ana modül tarafından sürekli kontrol altında tutulmasını (trim kontrol imkanı) sağlar . Baca gazı analiz 
cihazı, ayrıca, tek başına (ana modül bağlantısı olmadan) sadece ölçüm ve izleme amaçlı olarak da 
kullanılabilmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Baca Gazı Analiz Cihazı 
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3.7.1. Özellikleri 
 
- Baca gazı analiz cihazları, isteğe bağlı olarak, O2, CO2, CO, NO, SO2, “baca gazı sıcaklığı” ve 
“yanma verimi” ölçümü yapabilmektedir.  
 
- Ana kontrol modülü ile bağlantı yapılarak, 3 parametreli (O2, CO2 ve CO) “trim kontrol” (ufak hava 
ayar düzeltmeleri) imkanı vermektedir.  
Baca gazı analiz cihazı tarafından gönderilen emisyon değerlerinde, atmosferik şartlardan veya yakıt 
özelliklerinden dolayı herhangi bir sapma olduğunda (hafızadaki referans emisyon değerlerine göre), 
ana kontrol modülü, hava giriş ayarına müdahale ederek “trim kontrol” olarak adlandırılan ufak hava 
ayar düzeltmeleri 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 ana kontrol modülü 
tarafından kontrol edilerek değişik alarmlar verilebilmektedir. 
 
 
3.8. Haberleşme Arabirim Ünitesi 
 
Haberleşme arabirim ünitesi, ana kontrol modülünün, PC veya mevcut otomasyon sistemleri (PLC, 
DDC, SCADA vb.) ile haberleşmesini sağlayarak sistem değerlerini izleme ve kontrol imkanı 
vermektedir. 
 
3.8.1. Özellikleri 
 
- Bir adet haberleşme arabirim ünitesine, aynı anda birden fazla ana kontrol modülü, 
bağlanabilmektedir. Bu sayede, çok kazanlı bir ısı santralının bütün sistem değerleri, aynı anda 
izlenip, kontrol edilebilmektedir. 
 
- Haberleşme arabirim üniteleri üzerinde, PC ve diğer harici ünitelerin (PLC, DDC vb) bağlantısı için 
genellikle RS232, RS422/485 ve modem terminalleri bulunmakta ve arabirim üniteleri mevcut 
otomasyon sistemleri ile haberleşirken, Modbus, Profibus,  Metasys gibi haberleşme protokollerini 
kullanmaktadır.  
 
- Tüm sistem değerlerinin basit bir PC üzerinden kolaylıkla izlenip raporlanabilmesi amacıyla 
haberleşme arabirim üniteleriyle birlikte ayrıca özel bir yazılım kullanma imkanı da bulunmaktadır.  
 
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 görülebilmekte ve çeşitli grafik 
çıktıları ile raporlar alınabilmektedir. 
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Şekil 8. Sistem İzleme Yazılımı 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Enerjinin verimli, bilinçli ve etkin kullanımının artık çok büyük önem taşıdığı günümüzde, elektronik 
yakma yönetim sistemlerinin ısı merkezlerinde uygulanması ile çağdaş anlamda enerji tasarrufu 
sağlanması mümkün olmaktadır. 
 
Yakıt tasarrufu; elektronik kontrol sistemi sayesinde, tam yanmanın ve sürekliliğinin sağlanması, 
oransal (PID) kontrol yapılması, baca gazı ölçüm değerlerine göre yanmanın sürekli takip edilerek 
“trim kontrol” yapılması, mekanik kaynaklı ayar bozulmalarının önlenmesi ile elde edilmektedir. Ayrıca, 
taze hava vantilatör ve baca aspiratör motorlarında “frekans kontrol cihazlarının kullanılmasıyla hem 
daha hassas hava ayarı hem de elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmaktadır. 
 
Elektronik yakma yönetim sistemlerinde bir yakıttan diğerine geçişin (örneğin doğalgazdan fuel oil’e) 
son derece kolay ve pratik olması sağlanan bir diğer avantajdır.  
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SANAYİ BRÜLÖRLERİ, BEKLERİ, KULLANIM YERLERİ 
 
 

Karsten NOESKE 
 
 
 
 
 
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 650oC 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. 
 

 
 

Şekil 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. 
 

 
 

Şekil 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 
TSEN 746-2 gaz yakma emniyet kurallarına uygun yapılır. Yakıcılar fırının bir tamamlayıcısı olarak 
düşünülerek projelendirilir ve değerlendirilir. Özel bir üretim standardı yoktur. 
 

             
 

Şekil 3 . Bek İç Aaksamı 
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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 . 
 

          
 

Şekil 4. Cr-Ni ve SiC Alev Boruları 
 

     
 

Şekil 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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Şekil6. Çeşitli Radyant Tüp Şekilleri 
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BACALAR 
 
 
Ethem Uludağ 
 
 
 
 
 

• Bacaların Yapısı ve Özellikleri 
• Uygun baca kuralları ve Öneriler 
• Yanlış Baca Uygulamaları ve Sonuçları 
• Ankara’da Baca zehirlenmeleri ve ölüm vakaları 

 
 
 
 
BACALAR 
 
Atık gazların açık havaya atılması için binanın içine, binaya bitişik veya açık havada serbest olarak 
inşa edilmiş ve inşaat tekniği kurallarına uygun şartları sağlayan sistemdir.  (TS 11386) Aynı zamanda 
yarattığı çekme sayesinde, yanma için gerekli havayı ocağa ve kazana ulaştırır. Yanma veriminin 
yüksek, ısıtma maliyetinin düşük olması ve çevre sağlığının korunması bakımından, bacaların yapılışı 
ve bağlantıları önemlidir. 
 

 
Şekil 1.  

 
Baca; genel olarak, yanma sonucu ortaya çıkan, insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek gazları en 
güvenilir yoldan atmosfere ulaştıran kanal sistemine verilen isimdir. 
 
Baca yüksek ısıya ve yangına, yanma sonucu ortaya çıkacak gazların kimyasal etkisine, korozyona ve 
su buharına karşı dayanıklı olmalıdır. 
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Tablo 1. Baca Tekniğinin Gelişimi 
 

Beklentiler Sistem Avantajları 

Statik denge 
Yangına karşı dayanıklı 

Sızdırmazlık 

Tek kat örülmüş 
baca 

 

 

Statik denge 
Yangına karşı dayanıklı 

Sızdırmazlık 

Tek kat dolgu 
baca 

 

Kolay ve hızlı montaj 

Statik denge 
Yangına karşı dayanıklı 

Sızdırmazlık 

Tek kat, hücreli 
hazır baca 

 

Az malzeme 
Az ağırlık 

Daha iyi ısı yalıtımı 

Statik denge 
Yangına karşı dayanım 

Sızdırmazlık 
Aside karşı dayanıklılık 

Çift kat baca 
 

 

Aside karşı dayanıklı 
Daha az sürtünme direnci 

Hareketli iç boru 

Statik denge 
Yangına karşı dayanım 

Sızdırmazlık 
Aside karşı dayanıklılık 

İyi yalıtım 

İzole edilmiş üç kat baca 
 

 

Yüksek uyumluluk 
Düşük atık gaz ısısına 

uygunluk 

Statik denge 
Yangına karşı dayanım 

Sızdırmazlık 
Aside karşı dayanıklılık 

İyi yalıtım 
Nemden etkilenmeme 

İzole edilmiş, nemden 
etkilenmeyen baca 

 

 

Modern ve doğru çözüm 
Üniversal kullanım 

Nemden etkilenmez 
Havalandırmalı 

Hafif 

 
DOĞAL BACA ÇEKİŞİ : Baca içerisindeki gaz ile havanın yoğunluk farkından ortaya çıkan sonuçtur. 
BACA KAYIPLARI : Basınç kayıpları (Baca malzemesi, dirsekler, sızdırmazlık ve redüksiyonlar) 

ve sıcaklık kayıplarıdır. (Kötü ve yetersiz izolasyon, kaçaklardan bacaya 
soğuk hava girmesi) 

BACA PROBLEMLERİ : Yetersiz baca çekişi, Yoğuşma, Geri tepme 
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Şekil 2.  
 

 
 

Şekil 3.  
 

Bina bacaları genel olarak üçe ayrılırlar. (TS 12386) (TS 12514) 
 

• ADİ BACA 
 

• ŞÖNT BACA 
 

• MÜSTAKİL BACA 
 
 
Adi Baca 
 
TANIM: Birden fazla birime hizmet vermek için tasarlanmış her katta cihazların doğrudan bağlandığı 
bacalardır. 
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Şekil 4. 
 
 
Şönt (Ortak) Baca 
 
TANIM: Zeminden çatı üstüne çıkan bir ana baca ve bu ana bacaya bağlanan her birime (daireye eve) 
ait branşmanlardan meydana gelen bacalardır. 
 

• Şönt baca branşman boyu 1.20 cm. den küçük olmamalıdır. 
• Yan yana iki branşman aynı ana bacaya bağlanamazlar. 
• Son kat baca boyu en az 4 m olmalıdır 

 

 
 

Şekil 5. 
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Şekil 6. 
 
 
Şönt (Ortak) Baca 
 

  
 

Şekil 7.  
 
 
Müstakil (Bağımsız) Baca 
 
TANIM:Tek bir birime hizmet vermek için inşa edilmiş binanın bir katından çatının üstüne kadar çıkan 
ve diğer katlarla bağlantısı olmayan bacadır. 
 
 
Genel Özellikler 
 

• Baca yüksekliği arttıkça çekiş artar. 
• Baca gazları yoğunluğu ile, dış havanın yoğunluğu arasındaki fark arttıkça çekiş de artar. 
• Bacalar sıcak tutulmalı baca içerisine soğuk sızması önlenmelidir. Bu durum kazan fan 

termostatı devreye girdiğinde (yani fan durduğu esnada daha fazla yanmaya ihtiyaç 
olmamasına rağmen) çekişi kuvvetli olan bacalarda bacanın kazan üzerindeki fan bağlantı 
noktasından hava çekmesiyle de oluşabilir. 

• Bacalarda eğime dikkat edilmelidir. 
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Şekil 8.  
 
 
Yanma ve Sonuçları (Doğalgaz) 
 
Hata! 
 

 
Şekil 9. 

VA kuru 

Lmin HAVA 

Gerekli 
Oksijen 

N2 

O2 

N2 

O2 

N2 

O2 

N2 ATIK GAZ 

YANMA 

   C 
   H2 
 Cn Hm 

VA nemli 

CO2 

H2O 

Fazla Hava 

YAKIT 

L=Lmin.λ  
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Şekil 10. Doğalgaz’ın yanması ve yanma ürünleri 
 

 
 

 
 

Şekil 11.  

Suyun buhara karşı orantısı  
1 litre su                           1700 lt su buharı 
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Şekil 12. Ankara GATA ısı merkezinde endüstriyel bir bacanın kış ayında atmosfere bırakmış olduğu 

su buharı görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 13. Ankara GATA Isı Merkezi 
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Şekil 15. 
 
 
Baca Nasıl Çalışır? 
 
Basınç ve Sıcaklık İlişkisi 
Baca İçerisindeki Kaldırma Kuvveti 
 
Bacanın sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi yani bacanın atık gazları tahliye edebilmesi 
için, baca içindeki hava yoğunluğunun dış ortamın yoğunluğundan daha az olması ile mümkündür. Bu 
da bacanın iç kısmının, dış ortama göre daha sıcak olması ile mümkündür. Sıcak hava; bacadan 
dışarı çıkma eğilimi gösterirken, peşinden atık gazları da beraberinde götürür. 
 

1m3
1,2kg

1m3

0,7kg

GassäuleLuftsäuleHava Atık Gaz

1m3
1,2kg

1m3

0,7kg

GassäuleLuftsäuleHava Atık Gaz

 
 

Şekil 16. 
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Türkiye’de Yapılan Bazı Yanlış Uygulamalar 
 

1. Tuğla ve Örme Bacalar 
2. Baca Tuğlası 
3. Gazbeton 

 
• Isı Dayanımı Yoktur 
• Çabuk Kurum Tutar 
• Neme Dayanıksızdır 
• Yangın Riski Yüksektir 
• Sızdırarak Atık gaz Zehirlenmesine Yol Açabilir 
• Baca Kusmaları ve Görsel Kirliliğe Yol Açar 
 

 
 

Şekil 17. 
 
 
Bacalar 
 

 
 

Şekil 18. 
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Genel Özellikler 
 

• Kalorifer kazan bacalarına soba, şofben v.b. Bağlantısı yapılmamalıdır. 
• Bacalar, teknik bir zorunluluk olmadıkça binanın dış duvarlarında yapılmamalıdır.  
• Baca duvarlarının kalınlıkları standart tuğla boyutundan daha küçük olmamalıdır. 
• Bacaların kesit alanı korunarak, hem içi hem dışı hava geçişine olanak vermeyecek şekilde, 

ince sıva ile sıvanmalıdır. 
• Bacalar komşu binalardan en az 6 m uzakta bulunmalıdır. 
• Bacaların alt kısmına, çelik sacdan hava sızdırmayacak şekilde, contalı bir temizleme kapağı 

yerleştirilmelidir. 
• Bacalar gerekli mukavemeti sağlayabilmelidir. Dolayısıyla malzeme önemlidir. (TS 11386) 
• Borular gevşek olmamalı, iyi izole edilmelidir. 
• Sızdırmazlık malzemeleri yanmaya ve korozyona dayanıklı olmalıdır. 
• Baca yükseklikleri kontrol edilmelidir. 
• Baca boruları baca içerisine çok fazla sokulmamalıdır, aksi halde kesit daralacağından baca 

çekişini olumsuz yönde etkileyecektir. 
 

 
 

Şekil 19. 
 

 
 

Şekil 20. 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 



 92 

 
• Bacanın dikdörtgen olması halinde, uzun kenar kısa kenarın en çok 1,5 katı olmalıdır 

 
 

Şekil 21. 
 

• Baca boruları kapı, pencere gibi yapı elemanlarından en az 20 cm uzak olmalıdır. İyi ısı 
izolasyonu olduğu takdirde ise bu mesafe %25 azalabilir. 

• Borulara klape takmadan önce imalatçı firmaya danışılmalıdır. 
 

 

 

Şekil 22. 
 

Şekil 23. Örnek bir kombi tesisat şeması ve baca 
bağlantı şekli. 

 

a 

a*1,5 
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Şekil 24. 
 

• Bacalı cihazlar mutlaka iyi çeken bir bacaya bağlanmalıdır. 
• Kombi, şofben türü cihazlar bacanın tam altına, veya en çok 1 m açığa yerleştirilmelidir. 

(Cihazın montaj kurallarına uyulmalıdır.) 
• Yatay borularda yukarı doğru %3 eğim verilmelidir. 
• 90 derecelik dirsekler yerine 135 derecelik dirsekler tercih edilmelidir. 
• Baca, cihazın çıkışında (ilk dirsekten önce) baca çapının en az 3 katı kadar yükselmelidir. 
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Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 
 

Şekil 25. 
 
 
Genel Özellikler 
 

• Taze hava ve atık gaz basıncı dengelenmelidir. 
• Kazan dairesi havalandırılmalıdır. (Hem taze hava hem de atık gaz için) 
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Şekil 26. 
 
 
Yüksek Binalardaki Bacalar 
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Şekil 27. 
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Rüzgarın estiği yöndeki bina cephesinde pozitif basınç oluşurken, diğer tarafta negatif basınç 
oluşmaktadır. 
 

 
 

Şekil 28. Düz çatılar için rüzgar basınç diyagramı 
 

 
 

Şekil 29. Çatı açısı 30o ‘ye kadar olan yapılar için rüzgar basınç diyagramı 
 

 

 
 

Şekil 30. Çatı açısı 30o ‘nin üstünde olan yapılar için rüzgar basınç diyagramı 
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Bacaların İzolasyonu 
 

 
 

Şekil 31. 
 

• Kullanılmayan soğuk çatı katlarındaki baca bölümleri yanmayan malzeme ile dıştan izole 
edilmelidir.  

• Bu önlem baca gazının baca çıkışına kadar soğumasını azaltır. (TS 11386) 
• Bacanın çatı üzerinde kalan bölümünün izole edilmesi daha masraflı olacağı gibi faydası da 

çok az olur. 
 
 
Bacanın Planlanması 

 
 

Şekil 32.  
 

• Çatı malzemesi yanabilir maddelerden yapılmışsa, çatı üzerinde kalan baca yüksekliği en az 
80 cm olmalıdır. (Ahşap çatılar, shingle, vs.) 

• Veya, çatı yanmaz bir malzeme ile izole edilmelidir. 
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Bacanın Planlanması 
 

 
 

Şekil 33.  
 
Çatı eğiminin 20o ve daha fazla olması durumlarında, bacanın çatı üzerinde kalan kısmının yükseklik 
değeri 
 

 
 

Şekil 34. 
 
Çatı eğiminin 20o’ den daha az olması durumlarında, bacanın çatı üzerinde kalan kısımının yükseklik 
değeri 
 
Çatı tipine bağlı olarak baca yükseklikleri de değişkenlik gösterir. (TS 11386) (TS 12514) 

100 cm 

≥
40

 c
m
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Şekil 35. Şekil 36. Şekil 37. 
 
 
Bacanın Planlanması 

 
 

Şekil 38. 
 

• Düz bir çatıda, çatı üzerinde kalan baca yüksekliği en az 100 cm olmalıdır. 
• Çatı üzerindeki yükseklikler, bacanın çatı üzerinde kalan kısmının yüksekliğini etkiler. 

 

 
 

Şekil 39. 
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• Baca, balkon ve pencerelere yakın olmamalıdır. 
• Teraslı yapılarda baca, binanın en yüksek kısmının olduğu yerden çıkmalıdır. 

 
 
Baca Şapkaları 
 

 
 

Şekil 40. İç kısmı seramik, dışı beton blok ile kapatılmış seramik ile beton blok arası taş yünü ile izole 
edilmiş bir baca 

 

 
 

Şekil 41. 
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Şekil 42. 
 
 

Bacalardan Genel Beklentiler 
 

 Kolay kontrol ve temizlik 

Statik emniyet 

Tam sızdırmazlık 

Aside karşı dayanıklılık 

Atık gaz yolunun güvenilir olması 

Nemden etkilenmeme 
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Bacalar hangi hususları sağlamalıdır? 
 

• Baca yapımında kullanılan malzemeler minimum 740° C de yanmaz olmalı, kalıcı biçim ve 
boyut değiştirmez olmalıdır. 

• Baca yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Bu değer en fazla 2 mm olmalıdır. 
• 500°C baca gazı sıcaklığında baca dış yüzey sıcaklığı 100°C yi gecmemelidir. 
• Bacalar, bacanın sebep olmadığı 90 dakika süren yangın durumunda yangına karşı direnç 

göstermeli ve bu süre zarfında yangın baca yoluyla diğer katlara sıçramamalıdır. 
• Etkili baca yüksekliği en az 4 m olmalıdır. 
• Baca kurum sebebiyle yangına sebep olmamalıdır. 
• Baca içinde olası bir kurum yangını anında dış cidar sıcaklığı 160°C yi gecmemelidir. 
• Baca yapı olarak mukavim olmalı ve tam sızdırmaz olmalıdır. 
• Baca iç yüzeyi, sıcak gazların sebep olduğu ısıl gerilmelere dayanabilecek özellikte olmalıdır.  
• Bacada duman gazları soğumamalıdır. 
• Duman gazlarının bacanın üst kısımlarına yaklaştıkça soğuması baca içinde korozyona sebep 

olur ve bacanın çekişini azaltır. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bacada ısı yalıtımı 
yapılmalıdır. 

• Bacalar mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması 
halinde, soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır. 

• Yakıt olarak doğal gazın kullanılması durumunda, bacada yoğuşan su dışarı tahliye 
edilebilmelidir ve yoğuşan su dışarı sızmamalıdır. 

• Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmalıdır. 
• Baca net iç kesiti en az 100 cm2 olmalıdır. Isıtma sistemine göre uygun baca kesiti 

seçilmelidir. 
• Bacada yalıtım malzemesi olarak kullanılacak malzeme, 500°C sıcaklıkta yanmaz özellikte 

olmalıdır. 
 
 
Duman Kanalları 
 
Duman kanalları kazan ile baca arasında yapılan eğimli kanallardır. (TS 11384) 
 

• Kanalda baca gazlarının soğumasını önlemek için bağlantı borusu mümkün olduğu kadar kısa 
ve yukarıya doğru en az %2 eğimli olmalı, bacaya bağlandığı yerde bu eğim artırılmalıdır. (TS 
2165) 

 

 
 

Şekil 43. Duman kanalının bacaya bağlanışı 
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Duman Kanalları 
 

• Duman kanalı (bağlantı borusunun) izole edilmesi, şimdiye kadar az uygulanmış, fakat etkili 
bir önlemdir.  

 
 

Şekil 44. Baca bağlantı boruları olabildiğince kısa ve yukarıya doğru eğimli olmalıdır. 
 

• Kanal olabildiğince kısa yapılmalıdır. Kanalın içerisi düzgün olmalıdır. Mutlaka temizleme 
kapağı bulunmalıdır. Duman kanalının üzerinde bir de damper bulunmalıdır. Duman kanalları 
genellikle demir sacdan ve tuğladan yapılır. 

• Kanal uzunluğu normal olarak baca yüksekliğinin %25-30’unu geçmemelidir. 
• Baca dibinde küllük boşluğu bulunmalı, ayrıca kapak yapılmalıdır.  

 
 
Bacanın Yangına Karşı Mukavemeti 
 
Bir baca, dışarıdan gelebilecek herhangi bir yangın tehlikesi karşısında, dayanıklılığını, en az 90 
dakika süre koruyabilmelidir. Baca, herhangi bir sebepten ötürü binanın bir katında meydana gelen bir 
yangının baca vasıtasıyla diğer katlara yayılmasına sebep olmamalıdır. Bunun için baca dış cidarı 
yanmaya karşı dirençli bir maddeden seçilmeli, atık gazın içinden geçtiği baca borusu, yüksek 
sıcaklıklara ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençli olmalı ve de taş yünü izolasyon malzemesi ile ısı 
yalıtımı yapılmalıdır.  
 
500oC baca gazı sıcaklığında dış cidar sıcaklığının 100oC’yi geçmemesi gerekir. Baca içinde kurum 
birikmesi sebebiyle bir yangın oluşursa ki böyle bir durumda baca gazı sıcaklığı 1000oC olur, dış cidar 
sıcaklığı 160oC’yi geçmemelidir. 
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Şekil 45. 

Atık 
Gaz 

Bir baca, yüksek sıcaklıklara 
ve kurum yangınlarına karşı  
mukavim olmalı 

Kurum Yangını  
Esnasında 

Herhangi bir katta 
başlayan yangına, bir 
baca 90 dakika 
dayanabilmelidir. 

Baca, 90 Dakika 
Yangına Dayanabilmeli 

Bir katta 
başlayan 
yangın 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 



 105 

 
 

Şekil 46.  
 

 
 

Şekil 47. 
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Bacalarda Yanlış Uygulama Örnekleri 
 
 

 
 

Şekil 48. Yetersiz baca çekişi yanma veriminin düşmesi ve kurumlanmaya sebep olacaktır. 
 

 
 

Şekil 49. Yetersiz baca çekişi sebebiyle oluşan bozuk yanma ve sonucunda kurum dolarak tıkanmış 
bir baca. 
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Şekil 50. Gereğinden uzun tutulan yatay mesafe ve hızlandırma mesafesine dikkat edilmeden yapılan 

bir uygulama. 
 

 
 

Şekil 51. Keskin dirsekler ve hızlandırma parçasına dikkat edilmeksizin yapılan bir montaj örneği. 
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Şekil 52. Gereğinden uzun tutulan yatay mesafe ve hızlandırma mesafesine dikkat edilmeden yapılan 

bir uygulama. 

 
 

Şekil 53. Bacalı cihazların bağlantılarında alüminyum fleks bağlantılardan kaçınılmalı yerine çelik 
malzemeler tercih edilmelidir. 
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Baca Problemleri Nedeniyle Yaşanan Etkiler 
 

   

  

Şekil 54. 
  
Baca ve ısı üreteci çıkışındaki düşük baca gazı sıcaklıkları 
 
Isı üreteci verimleri mümkün olduğunca yüksek olmalıdır 
Baca gazı sıcaklığındaki 20ºC bir azalma ısı üreteci verimini yaklaşık % 1 artırır 
 
Sıvı ve gaz yakıt yakılan ısı üreteçlerinin atık gazındaki yüksek su buharı miktarından dolayı bacalarda 
yoğuşma ve asit oluşumu tehlikesi daha fazladır. 
 
Örme- Yığma bacaların yapı malzemesinin fazla olan kitlesi baca gazından daha çok ısı absorbe eder, 
baca gazının soğumasına ve baca çekişinin azalmasına sebep olur. 
 
Yetersiz Isı Yalıtımı 
 
Baca gazının çok çabuk soğumasına ve sıcaklığının düşmesine baca çekişinin azalmasına sebep olur. 
 
Çok büyük baca kesitleri 
 
 
Bacalardaki Hasarlar 
 
Tasarımı, yapımı yetersiz bacalarda yoğuşma (bazen aşırı yoğuşma), donma ve buhar difüzyonu 
nedeniyle meydana gelirler. Yoğuşma suyunun asit özelliğinde (PH=2,5-3) olması, baca malzemesinin 
tahribatına, çökmesine, yıkılmasına ve bacanın tıkanmasına neden olur. Tehlike yaratarak can 
kayıplarına kadar zarar verebilir. Pratikte yetersiz bir baca için alarm kademelerini aşağıdaki şekilde 
belirtebiliriz. 
 

 

  
 

 
Şekil 55. Alarm Kademesi 1 

 
Şekil 56. Alarm Kademesi 2 

 
Şekil 57. Alarm Kademesi 3 
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Şekil 58. Şekil 59.  
 

 

 
Şekil 60. Şekil 61. 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 



 111 

 

 

 

Şekil 62. Şekil 63. 

  
Şekil 64. Yetersiz izolasyon sonucu oluşan 

yoğuşma Şekil 65. 

 
 

 
 

Şekil 66. 
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Şekil 67. 
 

 
 

Şekil 68. Yersiz baca yükseklikleri ve izolasyon bacalarda çekiş sorunlarına neden olmaktadır. 
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Şekil 69. 
 

 
 
Şekil 70. Uygun olmayan baca malzemeleri kısa zamanda deforme olarak bacanın çökmesine neden 

olmaktadır. 
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Şekil 71. Çatılarda mahya seviyesi altında kalınması, ters rüzgar akımları sebebiyle baca tepmeleri ve 

çekiş problemlerine yol açar. 
 

 
 

Şekil 72. 
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Şekil 73. 
 
 
Yanlış Bacanın Verdiği Zararlar 
 

 
 

Şekil 74. 
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Şekil 75. Mevcut sorun : Paslanma 
 

 
 

Şekil 76. 
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Şekil 77. 
 

 
 

Şekil 78. Yanlış ürün  -  Hatalı Konstrüksiyon 
 

 
 

Şekil 79. 
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Şekil 80. 
 

 
 

Şekil 81. 
 

 
 

Şekil 82. 
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Hatalı Bağlantılar 
 

 
 

Şekil 83. 
 

 
 

Şekil 84. 
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Şekil 85. 
 
 
Yanlış Uygulama Örnekleri 
 

 
 

Şekil 86. 
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Şekil 87. 
 

 
 

Şekil 88. 
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ANKARA’ da Yaşanan Baca Zehirlenme ve Ölüm Vakaları 
 
Ankara’da 16.03.1992 ve 11.04.2007 tarihleri arasında bacalı doğalgaz ferdi ısıtma cihazları kullanan 
abonelerden kurumuza ulaşan ve bizzat yerinde tespit edilerek istatistik rakamlarımıza geçen ölüm ve 
zehirlenme olayları aşağıdadır. 
 
Tablo2.  

Ölüm Adedi Zehirlenen kişi 
100 718 

 
 
Hermetik Baca Uygulamaları 
 

 
 

Şekil 89. Yatay baca seti 
 

 
 

Şekil 90. Dikey baca seti 
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• Hermetik cihaz bağlantılarında üretici tarafından sağlanan özel baca setleri kullanılmalıdır. 
Orijinal olmayan, kaynak vs. ile birleştirilmiş aksesuar ve bağlantılardan mutlaka 
kaçınılmalıdır. 

• Hermetik baca setleri montajında aşağıya doğru %2 eğim verilerek yağmur suyu vb. kombi 
içerisine girmesi engellenmelidir. 

• Üretici tarafından belirlenen baca uzunluklarına sadık kalınmalıdır. 
 

 
 

Şekil 91. Yatay baca montajı 
 
 
Hermetik Baca Hatalı Uygulamaları 
 

 
 

Şekil 92. 
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Şekil 93. Klasik hermetik cihazın bacasından çıkan atık gazın, atık gaz ile çevre arasındaki etkileri 
görülmektedir. 

 
 

Şekil 94. 
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Şekil 95. 
 

Şekil 97. 
 

 
 

Şekil 98. 
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Şekil 99. Şekil 100. 

  
Şekil 101. Şekil 102. 
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Şekil 103. Şekil 104. 

  
Şekil 105. Şekil 106. 
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Şekil 107. Şekil 108. 

  
Şekil 109. Şekil 110. 
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Şekil 111. Şekil 113. 

  

Şekil 114. Şekil 115. 
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Şekil 116. Şekil 117. 
 

 
 

Şekil 118. 
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Şekil 119. 
 

 
 

Şekil 120. 
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Şekil 121. 
 

 
 

Şekil 122. 
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Şekil 123. 
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Şekil 124. 
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Şekil 125. 
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Şekil 126. 
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Şekil 127. 
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Şekil 128. 
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Münih Tek. Ünv. Duman Testi 
 

 
 

Şekil 129. 
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Şekil 130. 
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Şekil 131. 
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Şekil 132. 
 
 
Münih Teknik Üniversitesi Araştırması 
 
Sonuç olarak duvar dışarısından çıkan bu bacada, 10 m yüksekliğe kadar, normal çatı üzerinden 
çıkan bacaya göre daha yüksek emisyon değerleri ölçülmüştür. Çatı üzerinden baca yapıldığı takdirde, 
bina etrafında 100 faktör daha düşük emisyon konsantrasyonu ölçülmüştür. 
 
Yapılan bu teste göre o yıllarda İsviçre, Macaristan, Almanya, Romanya, İtalya ve İsveç’te duvar 
dışarısından baca çıkartılması yasaklanmıştır. 
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Tablo 3. Avrupa’da değişik ülkelere göre hermetik baca uygulama kuralları 
 

Avrupa’da değişik ülkelere göre hermetik baca uygulama kuralları 

Ülke 
Dış duvardan 

atık gaz tahliye 
izni 

Hayır ise 
istisnaları 

İstisna 
Detayları 

Uygulama 
kuralı mevcut 

mu? 
İsviçre Hayır Evet D deki gibi ? 

Slovenya     

Macaristan Hayır Evet Yenileme 
halinde Hayır 

Türkiye    (*) 

Bosna-
Hersek     

Hırvatistan Evet (Detay yok)    

Almanya Hayır Evet Yenileme 
halinde Evet 

Avusturya Evet (Detay yok)   Evet 
Polonya Evet   Evet 

Slovakya Hayır Evet Yenileme 
halinde Hayır 

Romanya Çok katlı 
binalarda Hayır   Hayır 

Çek 
Cumh. Evet   Evet 

İrlanda     
Fransa Evet   Evet 

Danimarka Evet   Evet 
Finlandiya     

İtalya Hayır Evet Yenileme 
halinde Evet 

Norveç     

İsveç Hayır Evet < 12 kW  
cihazlara Hayır 

(*) TS EN 12514 kuralları geçerlidir. 
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Seramik Bacalar 
 

 
 

Şekil 133. 
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Şekil 134. 
 

 
 

Şekil 135. 
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Şekil 136. 
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Şekil 137. 
 
 
Çelik Bacalar 
 

• Aluminyum  
• Özel Alaşımlar 
• 304 Paslanmaz Çelik 
• 316 L 

 
• Yüksek Isı ve Korozyon Dayanımı 
• Asit Oluşumuna Karşı Yüksek Mukavemet 
• Düşük karbon oranı sayesinde kolay ve güvenli kaynak 
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Tablo4. Metal Bacalarda Kullanılan Malzemeler 
 

 304 304L 316 316L 

Element **Bileşenler % 

Karbon (max) 0.08 0.035 0.08 0.035 

Mangan (max) 2.00 2.00 2.00 2.00 

Fosfor (max) 0.040 0.040 0.040 0.040 

Sülfür (max) 0.030 0.030 0.030 0.030 

Silisyum(max) 0.75 0.75 0.030 0.030 

Nikel 8.00 - 
11.00 

8.00 - 
13.00 

10.00 - 
14.00 

10.00 - 
15.00 

Krom 18.00 - 
20.00 

18.00 - 
20.00 

16.00 - 
18.00 

16.00 - 
18.00 

Molibden yok yok 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00 
 
AISI 316 L 
 
Yüksek Isı ve Korozyon Dayanımı 
Asit Oluşumuna Karşı Yüksek Mukavemet 
Düşük karbon oranı sayesinde kolay ve güvenli kaynak 
 

 
 

Şekil 138. 
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Şekil 139. 
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Şekil 140. 
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Şekil 141. 
 
 
Özel Baca 
Uygulamaları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 142. 
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Şekil 143. 
 
 
Hermetik Cihazların Baca Bağlantısı 
 
ÇÖZÜM : Atık Gaz-Hava Bacaları 
 

 
 

Şekil 144. 
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Dış bağlantı seramiği

Dış adaptör

İç bağlantı seramiği

İç adaptör

Dış bağlantı seramiği

Dış adaptör

İç bağlantı seramiği

İç adaptör

Dış bağlantı seramiğiDış bağlantı seramiği

Dış adaptörDış adaptör

İç bağlantı seramiğiİç bağlantı seramiği

İç adaptörİç adaptör

 
 

Şekil 145. 
 
 
Atık Gaz-Hava Bacası 
 
Özellikleri 
 

• 10 adet hermetik cihaza kadar tek bacaya bağlama imkanı. 
• Yanma havası için diğer odalarla bağlantıya gerek duymayan sistem. 
• Yanma havasını, bacaya entegre edilen bir hava kanalı ile dışarıdan sağlama imkanı. 
• Yanma havası bacadan ısınarak girdiği için %3- %4 enerji tasarrufu. 
• Hermetik bacaların çaplarına uygun olarak üretilmiş olan özel bağlantı parçaları sayesinde, 

yatay bağlantıda yanma havası ile atık gazın birbirine karışma ihtimali tamamen önlenir. 
 

 
 

Şekil 146. 
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Şekil 147. 
 

 
 

Şekil 148. 
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Şekil 149. 
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Şekil 150. 
 

 
 

Şekil 151. 
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Şekil 152. 
 

 
 

Şekil 153. 
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Şekil 154. Şekil 155. 

  

Şekil 156. Şekil 157. 
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Şekil 158. 
 

 
 

Şekil 159. 
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SONUÇ 
 

• Ülkemizde her yıl baca problemlerinden dolayı birçok insan hayatını kaybetmektedir. 
• Baca ısıtma sisteminin en önemli unsurlarından biridir. Bu yüzden ısıtma sisteminin tasarımı 

aşamasında mutlaka önem verilmelidir. 
• Konfor, güven ve uzun ömürü bir arada sunabilen bir baca sistemi tercih edilmelidir. 
• Baca, çok hassas bir konudur. Bu alanda çalışmak uzmanlık ve tecrübe ister. 

 

 
 

Şekil 160. Mutlu bir ev; bacasından duman tüten, çevreye ve insana zarar vermeyen evdir! 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] EGO Uygulamaları 
[2] SCHINDER Baca sistemleri teknik broşürleri 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Ethem ULUDAĞ 
 
1955 yılında Yozgat ‘ın Akdağmaden ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Uşak ilinde, lise 
öğrenimini Kütahya ilinde tamamladı. 1977 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1984 yılına kadar askerlik ve özel sektörde çalışmalarını 
tamamladı. 1984 yılından bugüne kadar Keçiören ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi Ego Genel 
Müdürlüğünde görev aldı. Halen EGO Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
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 DOĞALGAZ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BASINÇ DÜŞÜRME VE EMNİYET İSTASYONU CİHAZLARI 
 SİSTEMLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SULTAN ÖRENAY 
 ÖNDER MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

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

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

SEMİNER BİLDİRİSİ 
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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 
 

 
 

Şekil 1. 
 

1
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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 
 

 
 

Şekil 2. 
 
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 BASINÇ REGÜLATÖRLERİ 
 
Gaz giriş basıncını gerekli kullanım basıncına düşürürler. 

  

Şekil 3. Şekil 4. 
 
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. 
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EMNİYET KAPAMA VENTİLİ (Shut-off Valve) 
 

 
 

Şekil 5. 
 

 
 

Şekil 6. 
 
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) 
 
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. 
 

 
 

Şekil 7. 
 
 
 
 
GAZ MANYETİK VENTİLLERİ 
 
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. 
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Şekil 8. 
 
 
 
 
GAZ MOTORLU VENTİLLERİ 
 
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. 
 

 
 

Şekil 9. 
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BASINÇ KONTROL ŞALTERİ 
 
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. 
 

 
 

Şekil 10. 
 
 
 
REGÜLATÖR ÇIKIŞ BASINCINA GÖRE EMNİYET FİRAR VENTİLİ VE EMNİYET KAPAMA 
VENTİLİ YAY SEÇİM ABAĞI 
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FİLTRE SEÇİM ABAK’I 
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SANAYİ TESİSLERİNDE EMNİYET DONANIMLARI 
 
 

H.Cemal HÜSEYİN 
 
 
 
 
 
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 ) 
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EN 746-2 geçerlilik alanı tesisin hemen yakınındaki akış yönünde , el kumandalı ana kesme 
vanasından başlayan, yakıt donanımını kapsamaktadır . (  en 746-2 , paragraf 1)  
 
 
 
 
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. HAVALANDIRMA VE EMNİYET FİRAR VENTİL ÇIKIŞLARI TEHLİKESİZ BİR ALANA ( ÇATI 
ÜSTÜNE ) VERİLMELİDİR 
 
 
 
 
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. 
 

 
 

Şekil 1. 
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F. EN 746-2 İÇERDİĞİ KONULAR 
 

• Gaz dağıtım sistemi ( boru hatları ) 
• Olması mecburi donanım 
• Yakma havası ve önsüpürme 
• Gaz/hava karışımı 
• YakIcılar ve ateşleme 
• Alev kontrol 
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BİREYSEL VE MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİNİN TANITIMI 
VE KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 

Ahmet TÜRKERİ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada bireysel ve merkezi sistemlerin tanıtımı yapılarak ilk yatırım, enerji tasarrufu ve işletme 
ekonomisi açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla boylerli merkezi ısıtma sistemi ile 
kombili bireysel ısıtma sistemleri ilk yatırım maliyeti, işletme giderleri, amortisman giderleri, diğer 
giderler ve yıllık toplam maliyet kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmişlerdir. Elde edilen sonuçlar bir 
tablo halinde verilmiş ve irdelenmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Binalar için ısıtma sistemlerinin seçiminde farklı faktörler belirleyici olabilmektedir. Bu faktörler 
arasında örnek olarak, binanın kullanım amacı, binadaki bölümlerin kullanım süreleri, mevcut ve 
kullanılabilir yakıt türleri, projenin bütçesi gibi kriterler yer almaktadır. Isıtma tekniği, ekonomiklik ve 
çevre açısından her bina için uygun çözümü bulmak amacıyla farklı ısıtma sistemi alternatifleri göz 
önüne alınmalı ve bunlar dikkatlice değerlendirilmelidir. Genel olarak, aynı bina için farklı ısıtma 
yöntemleri geçerli olabilir. Örneğin konutlarda merkezi ve bireysel ısıtma sistemleri arasında tercih 
yapılabilir.  
 
Tercih yaparken gözönüne alınması gereken, ısıtma sisteminin sadece ilk yatırım maliyeti ya da 
işletme giderleri değil, bunlarla birlikte amortisman giderlerinin ve diğer giderlerin de 
değerlendirilmesiyle ortaya çıkan toplam maliyetidir. Bu nedenle, yapı projelerinin mümkün olan en 
erken safhalarında ısıtma sistemi tercihi üzerinde düşünülmeli ve bu aşamada uzman mekanik tesisat 
mühendisi devreye girmelidir. Binalarda harcanan enerjinin önemli bir kısmı ısıtma ve sıcak su 
hazırlamaya ayrıldığı için, özellikle enerji tasarrufu açısından düşünülecek olursa sistem tercihi 
konusunda erken harekete geçmek önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, mimari projede öngörülen 
bina ısı izolasyonu da ısıtma sisteminin ilk yatırım maliyetini ve işletme giderlerini oldukça etkileyen bir 
faktördür [4]. 
 
Doğalgazın ülkemizde yayılması ve yeni gaz gelen merkezlerin sayılarının artması ile, bazı 
merkezlerde doğalgaza dönüşüm yapılan konutlarda ve yeni yapılarda merkezi sistem yerine bireysel 
sisteme doğru bir gidiş gözlemlenmektedir. Burada, bireysel sistemlerin tercih edilme nedenleri 
arasında ısıtma konforunun ve işletme giderlerinin bireysel kontrol edilebilmesi imkanları ile bireysel 
ödeme isteği öne çıkmaktadır. Ancak konunun ilk yatırım maliyeti, işletme giderleri, amortisman 
giderleri, diğer giderler ve nihayetinde toplam maliyet açısından da incelenmesi gerekmektedir. Bu 
çalışmada bireysel ve merkezi sistemler tanıtılarak örnek bir binada bu kriterlere göre karşılaştırma 
yapılmıştır. 
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2. BİREYSEL VE MERKEZİ SİSTEMLERİN TANITIMI 
 
Konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, dağıtımı ve tüketiminin aynı bağımsız bölüm 
içerisinde yapılmasına bireysel ısıtma denir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ise, aynı amaçlarla ısı 
üretimi ve dağıtımı bağımsız bölümlerin dışında merkezi olarak yapılmakta, ısı tüketimi ise bağımsız 
bölümlerin içerisinde olmaktadır. 
 

 

 
 
Şekil 1. Bireysel ve merkezi mahal ısıtma sistemlerinin temsili şemaları 

 
 
2.1. Bireysel Sistemler 
 
Bireysel ısıtma cihazlarına örnek olarak kombiler, kat kaloriferleri, sobalar, şömineler, şofbenler ve 
termosifonlar verilebilir [3]. 
 
2.1.1. Kombiler 
 

 Kombiler, mahal ısıtmasına ve sıcak su sağlamaya yönelik olarak kullanılırlar. Kombideki 
standart plakalı eşanjörün sıcak su konforu açısından yeterli olmadığı durumlarda, sıcak su 
depolamalı konfor tipi plakalı eşanjöre sahip kombilerin, entegre boylerli kombilerin veya ısıtıcı 
cihaz ve boyler kombinasyonlarının kullanılması mümkündür. 

 Kombiler, bacalı ve hermetik olmak üzere iki farklı gövde tipinde üretilirler. Bacalı tiplerde 
yakma havası kombinin monte edildiği mahalden alındığı için, bu mahalde dış ortamdan taze 
hava girişi için yeterli büyüklükte bir menfez öngörülmelidir. Ayrıca kombinin bağlandığı 
bacanın uygunluğu kontrol edilerek bacada önlem alınmalıdır. Bacalı kombilerin monte 
edileceği mahallerle ilgili olarak mahalin minimum alanı, kullanım şekli gibi kısıtlamalar 
mevcuttur. Hermetik kombiler ise yakma havasını dış ortamdan, kendi eş eksenli baca seti 
üzerinden bir fan vasıtası ile emerek, duman gazlarını da yine aynı eş eksenli baca seti 
üzerinden ve aynı fan vasıtası ile dış ortama verirler. Bacalı kombilerde olduğu gibi bir taze 
hava menfezine ve bacaya gerek yoktur; bu nedenle montajı ve işletmesi daha pratiktir.  
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 Kombiler yaşama mekanlarına kolayca entegre edilebilirler; az yer kaplarlar, kolay monte 
edilirler, sessiz çalışırlar ve estetiktirler. Kombilerde, baca tepme emniyeti, aşırı ısınma 
emniyeti, alev sönmesi durumunda gazı kapatma, donma emniyeti gibi her türlü emniyet 
önlemi alınmıştır. Kombiler, üretim aşamasında fabrikada çalışır vaziyette test edilmektedirler. 

 Kademeli ya da oransal çalışan baca gazı / yakma havası fanı, düşük sıcaklık kazanı sınıfı 
kombiler, yoğuşma tekniği ve yanma kalitesi kontrolü gibi teknolojiler sayesinde, kombiler 
günümüzde artık daha yüksek verim değerlerine ulaşabilmektedirler. 

 
2.1.2. Kat Kaloriferleri 
 

 Konutlarda kullanılan kat kaloriferleri sıvı ya da gaz yakıtlı olarak üretilmektedirler. Gaz yakıtlı 
olanlar, atmosferik ya da üflemeli brülörlü olabilirler. 

 Kazan içerisinde istenilen sıcaklıkta ısıtılan tesisat suyu, bir pompa yardımıyla odalardaki 
radyatörlere gönderilir ve mahal ısıtması yapılır. Kat kaloriferleri bunun yanında ani su ısıtıcısı 
veya boyler yardımıyla sıcak su ihtiyacını da karşılayabilirler. 

 
2.1.3. Sobalar 
 

 Doğalgaz sobalarında atmosferik brülör kullanılır ve bunlar da kombiler gibi bacalı ve hermetik 
olarak ikiye ayrılırlar. Bacalı sobaların bacaya bağlanmaları gerekmektedir. Hermetik sobalar 
ise, yakma havasını dış ortamdan alıp duman gazlarını dış ortama veren özel baca setine 
sahiptirler. 

 Termostatik sıcaklık ayarı, otomatik ateşleme, alev sönünce gazı kesme gibi fonksiyonları ve 
otomatik emniyet tertibatları vardır.  

 Sobalarla sadece mahal ısıtması yapılabilir. Tek bir mahale yerleştirildikleri için sadece 
bulundukları mahali ve eğer konutun mimarisi uygunsa diğer komşu odaları da dolaylı olarak 
ısıtabilirler; bu nedenle konforu sınırlıdır. Bacaya veya dış duvara yakınlık gibi yerleştirme 
kriterleri kısıtlayıcı olabilirler.  

 Dekoratiftirler, dağıtım tesisatına ve radyatörlere gerek yoktur.  
 İlk önce en çok kullanılan odaya yerleştirilebilirler ve böylece ilk yatırım maliyetleri zamana 

dağıtılmış olur.  
 
2.1.4. Şömineler 
 

 Doğalgaz şömineleri de salon v.s. gibi geniş alanların ısıtılmasında kullanılan mahal ısıtma 
alternatifleri arasında yer almaktadırlar. Dekoratiftirler ve termostatik kontrol sayesinde odayı 
istenen sıcaklıkta ısıtabilirler. 

  
2.1.5. Şofbenler Ve Termosifonlar 
 

 Bağımsız bölümlerde bireysel sıcak su temini için kullanılırlar. Şofbenler ani su ısıtıcılarıdır,  
termosifonlar ise depolamalı su ısıtıcılarıdır. 

 
 

2.2. Merkezi Sistemler 
 
Merkezi ısıtma sistemleri ise kazanlar, brülörler, boylerler, genleşme tankları, otomatik kontrol tertibatı 
ve elektrik panoları, kollektörler, pompalar, karışım ve balans vanaları, bacalar gibi komponentlerden 
oluşurlar.  
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2.2.1. Üretildikleri Malzemeye Göre Merkezi Isıtma Cihazları 
 
2.2.1.1.Çelik Kazanlar 
 

 Kazan gövdesi genelde tek parçalı üretilmekle beraber, parçalı üretim / yerinde birleştirme de 
mümkün olabilmektedir. Burada üretici firmanın kalite kontrol süreçleri ve garanti şartları önem 
arz etmektedir.  

 Kazanın büyük su hacmi ve geniş su temas yüzeyleri sayesinde kazan içerisinde iyi bir iç 
sirkülasyon sağlanır; bu nedenle bir kazan devresi pompasına ihtiyaç duymazlar. Aynı 
nedenle, brülör şalt sayısı ve buna bağlı olarak brülör devreye girerken atmosfere verilen 
zararlı gaz miktarlarının toplamı daha az olduğundan çevreyi korurlar. 

 Çelik malzeme ısıl gerilmelere karşı daha dayanıklıdır. 
 Çelik malzemenin yüzey pürüzlülüğü az olduğundan, kazanların duman gazı ve su 

taraflarındaki iç dirençleri düşüktür. Minimum su debisi şartı yoktur. 
 Çelik malzemenin ısıl ataleti az olduğundan, kazan suyunun sıcaklık kontrolü sorunsuzdur. 

Çelik kazanlar, işletme parametrelerinde yapılan değişikliklere hızlı cevap verebildiklerinden 
otomasyona daha uygundurlar. 

 Her kapasite için optimize edilmiş farklı yanma odası geometrisi dizaynı brülör ayarını ve 
alevin yanma odasına uyumunu kolaylaştırır. 

 Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler. 20 MW anma ısı gücüne sahip çelik kazanlar 
üretilmektedir. 

 
2.2.1.2. Döküm Kazanlar 
 

 Dökme dilimli yapıları sayesinde, dilimler halinde taşınarak kazan dairesinde monte 
edilebilirler. Bu nedenle, dar girişleri olan kazan dairelerinde önemli avantaja sahiptirler.  

 Aynı seri kazanlarda dilim ilavesi ile kapasite artırımı mümkündür. 
 Korozyona karşı dayanıklıdırlar. 

 
2.2.2. Brülörlerine Göre Merkezi Isıtma Cihazları 
 
2.2.2.1 Üflemeli Brülörlü Kazanlar 
  

 Yüksek verimlidirler. Brülörde hava / yakıt oranı ayarlanabilir, yanma dış ortam basıncından ve 
baca çekişinden bağımsızdır. 

 Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler. 
 Sıvı yakıtlı ya da çift yakıtlı brülörlerle işletilebilirler. 
 Kazandan bağımsız olarak brülör seçimi yapılabilir. 
 Kazanın altının sekonder hava girişi için açık kalmasına gerek yoktur. Işınım ve durma 

kayıpları azdır.  
 
2.2.2.2. Atmosferik Brülörlü Kazanlar 
 

 Sessiz çalışırlar. 
 Brülörün basit yapısı ve hareketli parça sayısının az olması nedeniyle kazanın ilk yatırım 

maliyeti düşüktür, arıza ihtimali azdır, bakım ve onarım masrafları azdır. 
 
Kazanları başka kriterlere göre de sınıflandırmak mümkündür. Yaygın olarak, kullandıkları 
yakıtlara göre; katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlar olarak sınıflandırma da yapılmaktadır. İşletme 
şartlarına göre; standart  kazanlar, düşük sıcaklık kazanları ve yoğuşmalı kazanlar olarak da 
sınıflandırma yapmak mümkündür. Bunların dışında yaklaşık 70 kW’a kadar olan kapasiteler 
küçük, 70-1000 kW arası kapasiteler orta güç ve 1000 kW’ın üzerindeki kapasiteler ise büyük güç 
kazanları olarak tanımlanabilmektedir. Kullanım amacına göre; ısıtma kazanı, boyler kazanı, buhar 
kazanı, kızgın su kazanı vb. tanımlar da mevcuttur. Kazanlar duman gazı geçiş sistemlerine göre 
de iki geçişli (karşı basınçlı) ve üç geçişli kazanlar olarak sınıflandırılmaktadırlar. 
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3. BİREYSEL VE MERKEZİ SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 
3.1. Bireysel Sistemlerin Avantajları 
 

 Son kullanıcı istediği konfor şartlarını diğer kullanıcılardan bağımsız olarak kendisi 
belirleyebilir.  

 Son kullanıcı cihaz seçimini kendisi yapabilir. 
 Gaz dağıtım şirketine karşı her kullanıcı kendisi sorumludur. Ortak kullanımdan dolayı oluşan 

ödeme sorunları yoktur. 
 Isıtma tesisatındaki problemler nedeniyle merkezi sistemlerde olduğu gibi, bazı dairelerin 

yeterince ısınamamalarına rağmen diğer dairelerle aynı yakıt parasını ödemeleri mecburiyeti 
gibi bir sorun yoktur. Tesisattaki problemler daire sahibinin inisiyatifinde daha hızlı giderilebilir. 

 Son kullanıcı konutta kullanmadığı odalar ve evde bulunmadığı zamanlar için yakıt parası 
ödemez. 

 Son kullanıcı bireysel faturalama nedeniyle enerji tasarrufuna daha fazla dikkat edebilir. 
 Yakıt masraflarının apartman yönetimince tek elden takibi ve tahsilatı gerekli değildir. Isıtma 

sisteminin işletme, bakım ve onarım takibinin apartman yönetimince yapılmasına gerek yoktur.  
 Isı üretimi, dağıtımı ve tüketimi aynı daire içerisinde olduğundan, üretim ve dağıtım ısı 

kayıpları azdır. 
 Isı dağıtımı aynı daire içerisinde olduğundan, merkezi sistemlerde olduğu gibi kollektörde ve 

kolonlarda hidrolik dengeleme (balanslama) kayıpları yoktur. 
 Kazan dairesine gerek yoktur, binada daha fazla yer imkanı sağlar. Yaygın olarak kullanılan 

hermetik kombilerde bacaya gerek yoktur. Bireysel sistem az yer kaplar ve montajı kolaydır. 
 
 
3.2. Merkezi Sistemlerin Avantajları 
 

 Doğalgaza dönüşüm yapılması durumunda ya da modernizasyonda tadilatlar sadece kazan 
dairesinde olacaktır.  

 İşletme, bakım ve arıza giderme, apartman sakinlerinden bağımsız olarak yönetim tarafından 
her zaman yaptırılabilir ve sadece kazan dairesi meşgul edilir. 

 Ekipman kazan dairesinde olduğundan, ses, gürültü, koku, duman v.b. rahatsızlık veren 
faktörler apartman sakinlerinden uzaktadır. Daireler içerisinde gaz dağıtımı ve ısıtma cihazı 
olmadığından, can ve mal güvenliği açısından risk daha azdır. 

 Hermetik kombi bacalarının dış cephede görüntü kirliliği yaratması, bacalardan çıkan duman 
gazlarının diğer daireleri rahatsız etmesi ve dış cephe boyasını karartması gibi sorunlar 
yoktur. 

 Baca mesafeleri kombilerden daha fazladır. 
 Katlar ve daire duvarları arasında ısı izolasyonunun olmadığı durumlarda, bireysel sistemlerde 

olduğu gibi komşu dairelerin kombilerinin çalışmamasından dolayı ısı kayıplarının ve yakıt 
tüketiminin artması, soğuk döşemelerin ve duvarların konforu bozması gibi sorunlar yoktur. 

 Bireysel sistemlerde, mahal ısıtma ihtiyacının az olduğu dönemlerde ve küçük dairelerde, 
kombinin modülasyon aralığı dışında kalan düşük mahal ısıtma talebi ve sıcak su ısıtmasına 
göre belirlenmiş yüksek kombi kapasitesi nedeniyle uzun dur-kalk çalışma süreleri ile bundan 
kaynaklanan kayıp artışları sözkonusu olabilir. Merkezi sistemler bu açıdan daha avantajlıdır. 

 Sıcak su konforu bireysel sistemlerde olduğu gibi sınırlı değildir.  
 Çok kazanlı sistemlerle yedekleme yapılarak işletme sürekliliği sağlanabilir. 
 Isı payölçerler yardımı ile işletme masrafları dağılımı daha kolay yapılabilir, tasarruf bilinci 

teşvik edilebilir. 
 Dönüşümlerde ve modernizasyonda alternatif enerji kaynakları gibi daha fazla sayıda 

seçeneğin değerlendirilmesi imkanı vardır. 
 Ekonomik ömrü daha fazladır. 
 İlk yatırım maliyeti, işletme giderleri ve amortisman giderlerinden oluşan toplam maliyeti çok 

daireli binalarda daha azdır. 
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4. ÖRNEK 
 
Örnek bina olarak, Kocaeli’de 5 katlı ve 20 daireli bir apartman ele alınmıştır. Binanın ısıtılan toplam 
kullanım alanı 2200 m2’dir.  
 
Merkezi ısıtma sistemine örnek olarak doğalgaz ile çalışan, üflemeli brülörlü çelik kazan ve dik tip 
serpantinli boyler öngörülmüştür. 
 
Bireysel ısıtma sistemine örnek olarak, doğalgaz ile çalışan hermetik kombi öngörülmüştür. 
 
Merkezi ve bireysel sistemlerde ısıtma panel radyatörlerle yapılmaktadır. 
 
Hesap yöntemi olarak Alman VDI 2067 Yönetmeliği kullanılmıştır [1], [2].  
 
Hesaplarda KDV hariç tutulmuştur. 
 
VDI 2067’ye göre yapılan hesaplamalarda sonuçlar Tablo 1.’de verilmiştir. İlk sütunda merkezi sistem 
mahal ısıtması, ikinci sütunda merkezi sistem sıcak su hazırlama,  üçüncü sütunda merkezi sistem 
mahal ısıtması ve sıcak su hazırlama toplamı, son olarak dördüncü sütunda ise bireysel sistem yer 
almaktadır. 
 
Maliyet ve gider kalemlerinin açıklaması ise sırasıyla şöyledir: 
 
1. İlk yatırım maliyeti 
 
1.1 Isıtma cihazı: Kazan veya kombi, brülör, kontrol paneli, boyler, ısıtma ve boyler pompaları, şönt 

pompa, emniyet donanımı. 
1.2 Tesisat: Isıtma ve sıcak su tesisatı için tüm kollektörler, boru hatları, izolasyonlar ile işletme, 

kapatma ve reglaj için gerekli armatürler.  
1.3  Isıtma yüzeyleri:  Panel radyatörler. 
1.4  Diğer yapı giderleri: Baca, havalandırma menfezleri ve diğer yapı giderleri. 
1.5  Gaz - bina bağlantı giderleri: Doğalgaz abonelik ve depozito bedeli.  
1.6  Gaz ve elektrik hat giderleri: Isıtma sisteminin gaz ve elektrik hat giderleri, doğalgaz proje onay 

bedeli ile gerekli harçlar. 
1.7  İşçilik 
 
2. İşletme giderleri 
 
2.1 Tam çalışma süresi: Isıtma sisteminin tam kapasitede ortalama yıllık çalışma süresi. 
2.2 Yıllık ısı ihtiyacı:  
 Mahal ısıtması için: Bina norm ısı ihtiyacı x yıllık tam çalışma süresi.  
 Kullanma suyu ısıtması için: Yıllık kullanma suyu ihtiyacı x sıcaklık farkı (dT= 30K) x suyun özgül 

ısısı (1,163). 
2.3 Sistem verimi: Merkezi sistemler için ısıtma verimi %92 alınmıştır. Kullanma suyu ısıtma verimi 

%87 alınmıştır. Bireysel sistemlerde ısıtma ve kullanma suyu ısıtması için ortalama bir verim 
alınmıştır: %90. 

2.4 Dağıtım verimi: VDI 2067’ye göre dağıtım verimi. 
2.5 Yıllık enerji ihtiyacı: Yıllık ısı ihtiyacının (2.2) sistem ve dağıtım verimlerine bölünmüş hali. 
2.6 Yıllık yakıt ihtiyacı: Yıllık yakıt ihtiyacı alt ısıl değere göre hesaplanmıştır. Doğalgaz Hu =10,35 

kWh/m3. 
2.7 Yakıt fiyatı: Konutlar için Kocaeli’de geçerli doğalgaz birim fiyatı alınmıştır. 
2.8 Yıllık enerji giderleri: Yıllık yakıt ihtiyacı x birim yakıt fiyatı. 
2.9 Yardımcı enerji giderleri: Isıtma ve boyler pompaları, şönt pompa, brülör, kombi, v.s. ekipmanın 

harcadığı elektrik enerjisi giderleri. 
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3. Yıllık amortisman giderleri 
 
İlk yatırım maliyetlerinin yıllık bazda değerlendirilmesidir. Cihazın ömrü, onarım faktörü ile yıllık 
enflasyon oranı ve faiz oranı göz önüne alınır. 
 
4. Diğer giderler 
 
Yıllık bakım masrafları, baca temizliği giderleri. 
 
5. Yıllık toplam maliyet 
 
Bütün maliyet ve giderlerin toplamıdır: 
 
5.1 Toplam işletme gideri: Tüm işletme giderleridir = işletme giderleri (2) + diğer giderler (4). 
5.2 Toplam maliyet: Toplam işletme gideri (5.1) ve yıllık amortisman giderleri (3) toplamıdır = toplam 
işletme gideri + yıllık amortisman giderleri. 

 
Tablo 1. Hesap sonuçları 
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5. SONUÇ 
 
Bireysel ve merkezi ısıtma sistemlerinin 20 daireli bir apartman örneğinde karşılaştırılması sonucu ilk 
yatırım maliyeti, işletme giderleri, amortisman giderleri ve diğer giderlerin toplamı olan toplam maliyet 
açısından 20 daireli bir apartman için merkezi sistemin daha uygun olduğu görülmektedir. 
 
İlk yatırım maliyetlerinin bireysel sistemde daha yüksek olmasının nedeni, tek bir ısı üreticisi kazan 
yerine her daireye ayrı bir ısı üreticisi kombi koyulması ve her daireye gaz ve elektrik hattı çekilmesidir. 
 
İşletme giderlerinin bireysel sistemde daha yüksek olmasının nedeni, her dairenin ayrı ödemesi 
gereken daha yüksek yakıt bedeli ve yardımcı enerji giderleridir. 
 
Yıllık amortisman giderleri de, bireysel sistemde yüksek ilk yatırım maliyeti nedeniyle yüksek 
olmaktadır. 
 
Diğer giderler de bireysel sistemde daha yüksek bakım onarım ve temizlik giderleri nedeniyle daha 
yüksek çıkmaktadır. 
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GAZLA ÇALIŞAN RADYANT ISITICILARIN AVANTAJLARI 
VE PROJELENDİRME DETAYLARI 

 
 

Kerem ÜNLÜ 
 
 
 
 
 
1. ÖZET 
 
Endüstriyel ve Ticari tesislerde mekân yüksekliği arttıkça konveksiyonla ısıtma yapmak 
zorlaşmaktadır. Bu durum yatırım ve isletme maliyetlerinin artmasına neden olur. 
 
1950’li yıllardan beri dünyada özellikle endüstriyel ve ticari tesislerde kendisine uygulama alanı bulan 
Radyant ısıtma sistemleri, 1990’ların basından beri ülkemizde de kullanılmaktadır. Radyant ısıtma 
sistemlerinde prensip geleneksel ısıtma sistemlerine göre farklıdır. Geleneksel ısıtıcılarda ısı transferi 
“tasınım(konveksiyon)” vasıtasıyla yapılarak ortam havası belirli bir sıcaklığa getirilmek suretiyle ısıl 
konfor arttırılır. Buna karsın radyant ısıtıcılar ise ısı transferinin diğer bir tipi olan “ısınım” yaymak 
suretiyle cisimleri ısıtırlar. Kapalı mekânlardaki Radyant ısıtma sistem uygulamalarında da öncelikle 
ısınım etkisi hissedilir ve bilahare mekândaki hava ısınan cisimlerden tasınım vasıtasıyla aldığı enerji 
ile ısınır. Konvansiyonel üflemeli sistemlere göre birçok avantaj getiren bu sistemler özellikle önce 
yatırım ve daha sonra da isletme maliyetlerinde önemli tasarruf sağlarlar. 
 
Bu çalışmada Gazla Çalışan Radyant Isıtıcı tipleri, projelendirme esasları, avantajları ve uygulama 
örnekleri irdelenecektir. 
 
 
 
 
2. RADYANT ISITMA TEKNİĞİ 
 

 
 

Şekil 1. Dünya ve Güneş 
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2.1 IŞINIM İLE ISI TRANSFERİ 
 
Isı transferi, sıcaklıkları farklı iki veya daha fazla nesne arasında iletim, konveksiyon ya da ısınım 
yoluyla (veya bu yolların birbiri ile olan kombinasyonlarıyla) gerçeklesen enerji transferinin 
incelenmesidir. Isınım yolu ile ısı transferi de, elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla olan ısı transferidir 
[Wikipedia]. Sonlu sıcaklıktaki (0ºK üzeri) her cisim, atomlarının ya da moleküllerinin elektron 
yapılarındaki değişim hareketinden ötürü, elektromanyetik dalgalar yayarlar. Cismin sıcaklığının 
artması, atom ve moleküllerin hareketini arttırdığından elektromanyetik dalga şiddeti yani ısı ısınımı da 
artmaktadır [Halıcı, Gündüz,1998]. Isınım ile ısı transferi ideal bir boşlukta bile gerçekleşebilmektedir. 
Güneşten gelen enerji uzay boşluğunu kat ederek dünyamıza ulaşır ve dünyamızı ısıtır. Bu, ısınım 
yolu ile ısı transferine en güzel örnektir. 
 
Gerçek cisimlerin yaydığı ısınım aşağıdaki formülle (Stefan-Boltzmann ısı ısınım kanunu) 
hesaplanmaktadır: 
 
Q = B C A T4 
 
B : Stefan-Boltzmann katsayısı (5,67.10-8 W/m2K4) 
C : Cismin ısınım yayma katsayısı (0< C<1) 
A : Isınımı yayan yüzeyin alanı (m2) 
T : Isınımı yayan yüzeyin mutlak sıcaklığı (ºK) 
 
 
 
 
3. RADYANT ISITICILAR 
 

 
 

Şekil 2. Sir Frederick William Herschell 
 
Dalga boyu 0,7 ile 400 mikron arasında değişen elektromanyetik dalgalar kızılötesi (infrared) ısınlar 
olarak adlandırılır (Sekil 3). 1800 yılında Sir Frederick William Herschel (1738 - 1822) adında bir 
astronom kızılötesi ısınların ısıtıcı etkisini keşfetmiştir. Bir prizma yardımıyla yayılan güneş ışığının 
ısısını ölçmek için kullandığı termometrenin üzerinde, mavi ışığın en az miktarda ısı artısına neden 
olduğunu ancak rengin kırmızıya dönüşürken sıcaklığın da arttığını bulmuştur. William Herschell'in 
bulduğu ve termometre üzerinde daha yüksek bir sıcaklığa ulaşmasını sağlayan spektrum aslında 
kırmızı spektrumun ötesidir, kızılötesi spektrumdur. 
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Şekil 3. Elektro manyetik spektrum 
 

Bu kesif, ilerleyen yıllarda ısınım prensibi ile ısıtma yapan cihazların bulunmasına ilham kaynağı 
olmuştur. Zaman içerisinde, ısınımla ısıtma yapan cihazlar piyasada Radyant Isıtıcı, Kızılötesi Isıtıcı, 
Infrared Isıtıcı adlarını almıştır. 
 
Radyant ısıtıcıların kullanıldığı mekânlarda konvansiyonel olarak ısıtma yapılan ortamlara göre farklı 
bir ısınma sekli tezahür eder. Günesin dünyamızı ısıttığı gibi, radyant ısıtıcıların yüzeylerinden yayılan 
ısınlar da ortam havasını ısıtmadan direkt olarak mekândaki cisimleri ve insanları ısıtırlar. Ortamdaki 
hava ise belirli bir süre sonra, cisimlerden tasınım yoluyla aldığı enerjiyle ısınır. Bu temel prensip 
özellikle yüksek mekânlarda ve açık hava ısıtmasında birçok avantaj doğurmaktadır. Sıcak hava 
üflenerek ısıtılan yerlerde, sıcak hava, soğuk havadan daha az yoğunluğa sahip olduğundan ötürü, 
yükselerek ortamın tavanında birikir. Bu durumda, yükseklik arttıkça, tabandaki hava sıcaklığını 
arttırmak giderek zorlaşmaktadır. Pratik uygulamalar göstermektedir ki (Sekil 3), 10 m’lik bir yapıda 
yerden 1,8 m yükseklikteki hava sıcaklığını 18ºC’ye getirmek için hava üflemeli sistemlerde asık altı 
sıcaklık yaklaşık 30ºC’yi bulurken, Radyant ısıtıcıların kullanıldığı yapılarda bu sıcaklık 21ºC 
civarındadır. 
 

 
Şekil 4. Hava üflemeli ve Borulu Radyant Isıtıcılarda bina sıcaklık katmanları 

 
Radyant ısıtıcılar ortamdaki havayı direkt olarak ısıtmadıklarından özellikle cihazlar ilk çalıştırıldığı 
anda havanın ısınmasından değil, bir ısıl konfor artısından söz etmek gerekir. Ortamdaki hava 
sıcaklığı Th ise ve kullanılan Radyant ısıtıcıların sağladığı “Isıl Konfor Artısı” da Ta ise. Ortamda 
hissedilen konfor sıcaklığı Tk=Th + Ta olmaktadır. Ta kullanılan ısıtıcının cinsine, kapasitesine, yüzey 
sıcaklığına, ortamın izolasyonuna ve cihazın asıldığı yüksekliğe bağlı olarak değişiklik arz eder. 
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4 RADYANT ISITICI TİPLERİ 
 
Radyant ısıtıcılar pratikte iki ana grup altında incelenebilmektedirler: 
 
 
4.1 Düşük Yoğunluklu Radyant Isıtıcılar 
 
Radyant yüzey sıcaklığı 200 ile 815 ºC arasında olan ısıtıcılara düşük yoğunluklu Radyant ısıtıcılar 
denir [RG]. Bu ısıtıcıların yüzeyinden yayılan ışınımların dalga boyları 2 ile 10 mikron arasında 
değişebilmektedir. Çeşitli tiplerdeki borulu radyant ısıtıcılar (gaz yakıtlı) ve evsel tip elektrikli ısıtıcılar 
bu kategoride yer almaktadır. 
 
Borulu tip Radyant ısıtıcılar iki ana baslık altında incelenir: 
 

1. Tek yakıcılı borulu radyant ısıtıcılar 
2. Çok Yakıcılı borulu radyant ısıtıcılar 

 
4.1.1 Tek Yakıcılı Borulu Radyant Isıtıcılar 
 
Türk Standartları Enstitüsünün TS EN 416-1 1 no’lu standardı tek yakıcılı Radyant ısıtıcı sistemlerden 
bahseder. Tek yakıcılı ısıtıcılar, Düz tip ve U tip olarak iki ana baslık altında toplanır. Sekil 3’de Düz tip 
bir vakumlu Radyant ısıtıcı görülmektedir. Brülör (1), Radyant boru (2), Yansıtıcı Reflektör (3), ve 
Vakum Fanı (4) olmak üzere 4 ana parçadan oluşan bu cihazların çalışma prensibi aşağıdaki gibidir: 
 

 
 

Şekil 5. Tek yakıcılı düz tip borulu radyant Isıtıcı 
 

1. Cihaz çalıştırıldığında ilk olarak vakum fanı çalışır ve Radyant boru içersindeki havayı emerek 
dışarı atmak suretiyle içeride vakum oluşturur. 

2. Vakum seviyesi belirli bir değere ulaştığında brülörün ateşleme modülüne bağlı vakum şalteri 
bunu hisseder ve ateşleme devresini açar. 

3. Ateşleme devresi açılınca, brülörün elektronik selenoid vanası gaz girişine müsaade eder ve 
aynı anda cihazın ateşleme elektrotu da çakmaya baslar. 

4. Gaz hava karışım oranı uygun seviyeye geldiğinde brülörün içersinde alev oluşur. Bu alev 
sistemin sonundaki vakum fanı vasıtasıyla emilir. 

5. Sistem dışına çıkmak için tüm Radyant boruları kat etmek zorunda olan yanmış gaz, Radyant 
boruları ısıtmak suretiyle soğurlar. 

6. Isınan Radyant borular ısınım yaymaya başlarlar. Boruların üst yüzeyinden çıkan ısınlar ise 
reflektörler vasıtasıyla aşağıya yansıtılırlar. 

7. Böylelikle gaz yakılarak ortaya çıkan ısı radyant boruların yaymış olduğu ısınıma dönüştürülür 
ve cihazın alt kısmında bulunan cisimler, insanlar, makineler, taban vs. bu sayede ısınır. 
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Düz tip Radyant ısıtıcıların radyant borularında brülöre yakın olan taraftaki boru sıcaklığı vakum fanına 
yakın olan taraftaki boru sıcaklığına göre fazladır. Dolayısı ile de brülöre yakın taraftaki ısınım 
yoğunluğu da daha fazladır. (Sekil 6) 
 

 
 

Şekil 6. Düz tip borulu radyant ısıtıcı ısınım dağılımı 
 
Aşağıdaki tablo 50 kW’lık bir düz tip borulu radyant ısıtıcının, radyant borusu boyunca yüzey 
sıcaklıklarını vermektedir: 
 
Tablo 1. 50 kW’lık düz tip borulu radyant ısıtıcı boru yüzey sıcaklıkları 

 
 
Isı dağılımındaki bu farklılık ilk bakışta bir dezavantaj gibi gözükse de uygulama sekline göre önem arz 
etmeyebilir. Düz tip ısıtıcılar, mekânın tümü ısıtıldığında ve cihazlar uygun şekilde yerleştirildiği 
takdirde homojen bir ısı dağılımına sahip olabilirler. Aslında genel ısıtmada homojen ısı dağılımı spot 
ısıtma kadar önem arz etmemektedir. Toplam kurulu güç, mekân soğukken 30 dakika içerisinde konfor 
sıcaklığına ulaştıracak şekilde seçildiği zaman, ısı dağılımındaki değişiklikler rahatsız edici 
olmamaktadır. Bunlara ilaveten, cihazların brülör yönleri ısıyı eşit olarak dağıtacak ve ısı kaybının çok 
olduğu kapı veya pencere taraflarına denk gelecek şekilde yerleştirdiği takdirde, ısı dağılımı daha eşit 
gerçekleştirilmiş olur (Sekil 7). 
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Şekil 7. Örnek düz tip borulu radyant Isıtıcı yerleşimleri 
 
Düz tip radyant ısıtıcıların ısı dağılımındaki farklılıklar bu dezavantajı gideren U-tip borulu radyant 
ısıtıcıların geliştirilmesine sebebiyet vermiştir. U-tip ısıtıcıların temel farkı, düz tip ısıtıcılarda tek sıra 
olan radyant boruların bir U boru ile çift sıra haline getirilmesidir (Sekil 8). 
 

 
 

Şekil 8. Örnek U tip borulu radyant Isıtıcı 
 
U-tip bir vakumlu borulu radyant ısıtıcıda, fan yine en son boruya bağlıdır ancak, cihaz ortadan ikiye 
katlı bir düz tip ısıtıcı olduğundan, en soğuk boru yüzeyi ile en sıcak boru yüzeyi yan yana gelir. Bu 
durum tüm ısıtıcı yüzeyi boyunca devam eder. Örneğin en sıcak boru yüzeyi 650ºC olan bir ısıtıcıda, 
en soğuk yüzeyi 120ºC civarındadır ve bu iki yüzey yan yanadır. Aynı ısıtıcıda 350ºC yüzey sıcaklığı 
olan borunun yanındaki boru ise yine 350ºC civarındadır. Bu özellik U-tip borulu radyant ısıtıcıların düz 
tip ısıtıcılara nazaran daha homojen bir ısı dağılımına sahip olmalarını sağlar. Dolayısıyla da U-tip 
ısıtıcılar direkt ve lokal ısı ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmektedirler. 
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Tablo 2. U tip borulu radyant ısıtıcı boru yüzey sıcaklıkları 
 

 
 
Sekil 9’da aynı mekân içerisinde farklı ihtiyaçlar için U tip cihaz kullanımı gösterilmiştir. Bitişik nizam iki 
holden sağdaki holde cihazlar genel ısıtma için kullanılırken, soldaki holde cihazlar raflar arasındaki 
lokal ihtiyaçlar için kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 9. Örnek U tip borulu radyant ısıtıcı yerleşimleri 
 
4.1.2 Çok Yakıcılı Borulu Radyant Isıtıcılar 
 
Türk Standartları Enstitüsünün TS EN 777-1, TS-EN 777-2, TS-EN 777-3 ve TS-EN 777-4 no’lu 
standartları Çok Yakıcılı Borulu Tip Radyant Isıtıcıları içerir. Bu standartlarda 4 tip çok yakıcılı radyant 
ısıtıcıdan bahsedilir: 
 
D Tipi Çok yakıcılı radyant ısıtıcı: Brülörlerde fan bulunmazken bağlı bulundukları ortak hattın 
sonunda bir fan bulunan ve her bir tali hatta sadece bir brülör bağlı bulunan cihazlar. 
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Şekil 10. Değişik konfigürasyonlardaki D tipi çok yakıcılı borulu radyant ısıtıcılar 
 
E Tipi Çok yakıcılı radyant ısıtıcı: Her bir brülörünün kendi fanı bulunan fakat bağlı bulunduğu ortak 
hat üzerinde başka fan bulunmayan ve her bir tali hatta sadece bir brülör bağlı bulunan sistemler. 
 
F tipi Çok yakıcılı radyant ısıtıcı: Her bir brülörünün kendi fanı bulunan ve bağlı bulunduğu ortak hat 
üzerinde de müşterek bir fan bulunan ve her bir tali hatta sadece bir brülör bağlı bulunan sistemler. 
 
H tipi Çok yakıcılı radyant ısıtıcı: Aynı hat üzerinde birden fazla brülörün ortak fana sahip bir hatta 
bağlı bulunduğu ve her bir tali hat için iki veya daha fazla brülör kullanılan sistemler. 
 

 
 

Şekil 11. H tipi çok yakıcılı borulu radyant ısıtıcı 
 
Çok yakıcılı sistemlerde yukarda bahsi geçen tiplere bağlı olarak, tek yakıcılı cihazlara göre bir dizi 
avantajı söz konusudur. Ancak verimlilik ve düşük yakıt tüketimi konusunda H tipi cihazlar ön plana 
çıkmaktadırlar. H tipi cihazlarda boru hattı boyunca birden fazla brülör kullanıldığı için egzoz gazı 
sıcaklığı sistemin verimini maksimize edecek şekilde düşürülebilmektedir. Ayrıca sık aralıklarla 
nispeten küçük kapasitelerdeki yakıcılar kullanılabildiğinden, ısı dağılımı da daha eşit olmaktadır. 
 
Tablo 3. 55 m uzunlukta 30 kW’lık 3 yakıcı kullanılan H tipi bir sistemdeki boru yüzey sıcaklıkları. 
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4.2 Yüksek Yoğunluklu Radyant Isıtıcılar 
 
Radyant yüzey sıcaklığı 815 ºC ve üzerinde olan ısıtıcılara Yüksek Yoğunluklu Radyant ısıtıcılar denir 
[RG]. Yüksek yoğunluklu ısıtıcıların yüzeyinden yayılan ısınların dalga boyları 1 ile 6 mikron 
arasındadır. Seramik plakalı radyant ısıtıcılar (doğalgazlı), seramik plakalı bahçe, veranda ve teras 
ısıtıcıları ve yüksek yüzey sıcaklığına sahip, özellikle de endüstriyel tip elektrikli Radyant ısıtıcılar bu 
kategoride yer alırlar. 
 

 
 

Şekil 12. Seramik Plakalı Radyant Isıtıcı 
 
Seramik plakalı Radyant ısıtıcılar, literatürde açık alevli olarak da adlandırılabilmektedirler. Açık alev 
ifadesi bu cihazların ısınım yayma seklinden ileri gelmektedir. Cihazların aşağıda tarif edildiği şekilde 
çalışırlar (Sekil 13) 
 

1. Gaz jeti bir orifis yardımıyla venturi içersine gönderilir ve Venturide basınç düşüşüne neden 
olur. Bu düşüş sayesinde vakum etkisi ortaya çıkar ve cihaz içersine atmosferden hava emilir. 

2. Venturi yapısı gaz jetini yakacak uygun oranda hava emer şekilde dizayn edilmiştir. Bu sayede 
yakıt karışım odasında, ideal yanma şartlarında hava gaz karsımı elde edilir. 

3. Bu karışım seramik plakalara ulaşır ve plakalar üzerindeki deliklerden geçerek dışarı çıkmaya 
çalışır. Tam dışarı çıktığı noktada da yanarak seramik yüzeyinde kısa bir alev oluşturur. Yani 
her bir delik aslında bir brülör gibi çalışır. 

4. Seramik yüzeyindeki kısa alev seramiğin sıcaklığını yükseltir ve dolayısıyla da kızarmasına 
neden olur. Kızaran seramikler Isınım yaymaya baslar ve cihazın reflektörleri sayesinde de alt 
seviyelere yönlendirilirler. 

5. Cihaz verimini arttırmak amacıyla kimi ısıtıcılarda izolasyon ve ısıl ataleti rezerve eden çelik tel 
kafesler de kullanılabilmektedir. 

 

 
 

Şekil 13. Seramik Plakalı Radyant Isıtıcı İç Yapısı 
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4.3 Düşük Ve Yüksek Yoğunluklu Isıtıcıların Kıyaslaması 
 
2.1 no’lu bölümde de ifade edildiği gibi ısınım ile yapılan ısı transferi ısınım yapılan yüzeyin 
sıcaklığının dördüncü kuvveti ve yüzey alanı ile doğru orantılıdır. Yani bir cismin yüzey alanı sabit 
tutulup yüzey sıcaklığı 2 katına çıkarıldığında o yüzeyden ısınım ile yayılan enerji tam 16 misli 
artmaktadır. Sıcaklığı sabit tutulup, yüzey alanı 2 misline çıkarıldığında ise ısınım şiddeti de 2 misline 
çıkmaktadır. Aynı kapasiteye sahip hem düşük yoğunluklu hem de yüksek yoğunluklu ısıtıcılar 
incelendiğinde, düşük yoğunluklu Radyant ısıtıcılar yüksek yoğunluklu cihazlara göre daha düşük 
yüzey sıcaklığına sahiptiler. Bu durum, birim yüzeyden yayılan ısınım enerjisinin daha düşük olması 
manasına gelir. Ancak düşük yoğunluklu cihazların da yüzey alanları yüksek yoğunluklu cihazlara göre 
çok daha fazladır. Eğer aynı kapasitedeki Düşük ve Yüksek yoğunluklu iki farklı cihaz, aynı yüksekliğe 
asılırsa, düşük yoğunluklu ısıtıcı enerjisini daha fazla alana yayarken, yüksek yoğunluklu ısıtıcı ise 
daha küçük bir alanı daha yüksek sıcaklıklara çıkarabilmektedir. Bu iki farklı özellik, farklı uygulama 
alanlarında ön plana çıkmaktadır. Bir mekânın tamamı ısıtılmak isteniyorsa, yani genel ısıtma 
yapılacak ise bu durumda, daha fazla alanı kapsayabilecek borulu Radyant ısıtıcıları seçmek daha 
verimli olabilmektedir. Yüksek yoğunluklu cihazlar ise “spot” ısıtma denilen, bölgesel, lokal ihtiyaçlara 
ve izolasyonun kötü olduğu mekânlardaki direkt ısı ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmektedirler. 
Buna mukabil, cihaz kullanımları uygulamadan uygulamaya ve kullanıcının tercihine bağlı olarak 
değişiklik arz edebilir. Düşük yoğunluklu cihazların spot ısıtma amaçlı ve benzer şekilde yüksek 
yoğunluklu cihazların da genel ısıtma amaçlı kullanılması mümkündür. 
 
 
 
 
5. GAZ YAKITLI RADYANT ISITICILARIN UYGULAMA ALANLARI 
 
Gaz yakıtlı radyant ısıtıcılar ilk etapta endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş olsalar da günümüzde 
değişik ihtiyaçlar için de kullanılabilmektedirler. Pratikte borulu tip radyant ısıtıcıların 4 m’nin açık alevli 
ısıtıcıların ise 5 m’nin altındaki bir yüksekliğe monte edilmeleri aşırı ısınma hissine neden olduğundan 
tercih edilmemektedirler. İstisnai olarak dış ortam uygulamalarında cihaz montaj yüksekliği daha düşük 
olabilmektedir. 
 
Radyant ısıtıcılar, özellikle geleneksel metotlarla ısıtılması zor veya imkânsız olan büyük ve yüksek 
mekânlarda, izolasyonun kötü olduğu mekânlarda, yarı açık veya dış ortam ısıtma uygulamalarında 
oldukça başarılı bir şekilde ısıtma yapabilmektedirler. Fabrikalar, atölyeler, servis istasyonları, 
ibadethaneler, stadyumlar, spor salonları, depolar, hangarlar, fuar sergi salonları, seralar, hayvan 
çiftlikleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Hâlihazırda Türkiye’de yukarda bahsi geçen tesislerden 
binlercesinde gaz yakıtlı radyant ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Sadece birer örnek olması 
açısından borulu tip cihaz uygulamalarına Vestel City içindeki tüm fabrika binalarının ve açık alevli 
cihaz uygulamalarına Fenerbahçe Stadyumunun tribünlerinin ısıtma sistemleri gösterilebilir. 
 
 
 
 
6.GAZ YAKITLI RADYANT ISITICILARIN PROJELENDİRİLMESİ 
 
Radyant ısıtıcılar için projelendirme yapılırken aşağıdaki üç adım izlenmelidir: 
 
 
6.1 Isı Kaybı Hesabı 
 
İlk etapta müessesenin ısı ihtiyacı belirlenir. Endüstriyel tesislerde ısı kaybı hesabı aşağıdaki 
parametreler göz önüne alınarak hesaplanmalıdır: 
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1. Doğal Hava Değişimi Isı Kaybı Hesabı 
2. Mekanik Egzoz Isı Kaybı Hesabı 
3. Çatı Isı Kaybı Hesabı 
4. Taban Isı Kaybı Hesabı 
5. İletimsel Isı kayıpları Hesabı 
6. Başka Isı Kaynaklarından Isı Kazancı Hesabı 

 
Endüstriyel tesislerin çoğunda büyük kapılar bulunmaktadır. Bu kapılar is yerinin imalatına göre de çok 
sık açılıp kapanabilmekte hatta bazı müesseselerde mesai boyunca açık kalmaktadır. Bu durum, 
Doğal Hava Değişiminin çok yüksek olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla ısı kayıpları hesaplanırken 
isletmenin doğal hava değişimine çok dikkat edilmelidir. 
 
 
6.2 Radyant Ayar Faktörü 
 
Yurtdışında özellikle de ABD’de Radyant ısıtıcılar yıllardır (50 yılı askın) kullanılmaktadır. Bu uzun 
süreli deneyim, Radyant Ayar Faktörü (RAF) uygulamasını da beraberinde getirmiş ve Amerikan 
ASHRAE’nin (Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Birliği) 93 no’lu bildirisinde de 
yer alarak literatüre geçmiştir. Radyant Ayar Faktörü, kullanılan ısıtıcının termal verimine bağlı olarak, 
hesaplanan ısı kaybından %15-20 arası daha az bir ısıtıcı gücü kullanılarak uygulanır. Bu değer cihaz 
verimi %90’nın üzerinde ise %20, altında ise %15 olarak tercih edilmelidir. Bir önceki bölümlerde bahsi 
geçen Radyant Isıtmanın avantajları bu tasarrufu mümkün kılmaktadır. Örneğin ısı kaybı 100.000 
kcal/sa’lik olan bir mekânda kullanılacak ısıtıcının termal verimi %90 ise, 80.000 kcal/sa’lik bir sistem 
tercihi yeterli olabilecektir. 
 
 
6.3 Yükseklik Ayar Faktörü 
 
Radyant Isıtıcıların sağladıkları avantajlar mekânın tabanında oluşturdukları ısı rezervinden ileri 
gelmektedir [RG]. Mekânın yüksekliği arttıkça da yerdeki ısı rezervi giderek etkisini yitirmektedir. 
Pratikte, cihazların asıldığı yükseklik 6 m’yi geçmediği zaman herhangi bir sorun olmadığı 
keşfedilmiştir. Ancak yükseklik 6 m’yi geçtiğinde, toplam ısıtma kapasitesi fazla her bir metre için %3,5 
arttırılmalıdır. Örneğin, radyant cihazlar 8 m yüksekliğe monte edilecek ve radyant ayar faktörü ile 
azaltılmış ısıtma kapasitemiz 100.000 kcal/sa ise, %7 (2 x %3,5) arttırılarak 107.000 kcal/sa olarak 
hesaplanmalıdır. 
 
 
 
 
7. ENERJİ TASARRUFU VE İŞLETME MALİYETLERİNDEKİ YANSIMASI 
 
Bu bölümde önceden konvansiyonel sistem kullanmış ve daha sonradan Radyant ısıtmaya geçmiş bir 
örnek bina üzerinden Radyant ısıtmanın tasarrufu rakamsal olarak gösterilmektedir: 
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Isıtılacak bina aşağıdaki özellikleri haizdir: 
 
Proje Adı     : Örnek Bina 
Dış Sıcaklık     : -6 C 
İç Sıcaklık     : 18 C 
Sıcaklık Farkı     : 24 C 
Uzunluk     : 100 m. 
Genişlik      : 80 m. 
Alanı      : 8.000 m2 
Çevresi      : 360 m. 
Tavan Tepe Yüksekliği    : 11.6 m. 
Tavan Kiriş Yüksekliği    : 9,2 m. 
Binanın Hacmi     : 83.200 m3 
Montaj Yüksekliği    : 7.5 m. 
Tahmini Saatlik Hava Değişimi   : 3/4 
Derece-Gün Sayısı    : 1700 
Mesai Başlama Bitiş Süresi   : 24 saat 
Yıllık Çalış. Süresi (C.tesi dahil)   : 1.457 saat 
Hava Değişimi Isı Kaybı    : 464.256 kcal/sa 
Mekanik Egzost Isı Kaybı   : 0 kcal/sa 
Tabandan Isı Kaybı    : 192.000 kcal/sa 
İletimsel (tavan,duvar,kapı,pen. vs.) Isı Kaybı : 531.790 kcal/sa 
Başka Kaynaklardan Elde Edilen Isı  : 0 kcal/sa 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
GENEL ISI KAYIPLARI TOPLAMI  : 1.188.046 kcal/sa 
 
Bina hava üflemeli bir sistemle ısıtıldığında aşağıdaki yıllık giderleri haizdir: 
 
Isı Kaybı     : 1.188.046 kcal/sa 
Sistem Genel Verimi    : 72 % 
Olması Gereken Sistem Kurulu Gücü  : 1.652.129 kcal/sa 
Yakıt Türü     : Doğalgaz 
Yakıt Isıl Değeri     : 8.250 kcal/Nm3 
Saatlik Yakıt Tüketimi    : 200,2 Nm3/sa 
Yıllık Yakıt Tüketimi    : 291.775 Nm3/yıl 
Yakıt Fiyatı     : 0,52 YTL/m3 
Yıllık Yakıt Tüketimi Bedeli   : 151.273 YTL 
 
Bakım Maliyeti Oranı Doğalgaz Tüketiminin % 7’si kadar 
 
Bakım Maliyeti Tutarı    : 10.620 YTL 
Bakım Personeli Adedi (3 vardiyaya 1 kişi) : 1 kişi 
Bakım Personeli Maaşı    : 700 YTL/ay 
Personel Maliyeti (6 ay)    : 4.200 YTL 
Yıllık Bakım ve Personel Maliyeti  : 14.820 YTL 
Aparey Gücü     : 50.000 kcal/sa 
Aparey Sayısı     : 30 adet 
Aparey Saatlik Elektrik Tüketimi   : 1,5 KW 
Sirkülâsyon Pompaları Saatlik Elek. Tüketimi : 5 KW 
Brülör Saatlik Elektrik Tüketimi   : 3 KW 
Toplam Saatlik Elektrik Tüketimi   : 53 KW 
Toplam Yıllık Elektrik Tüketimi   : 77.221 KW 
Elektrik Fiyatı     : 0,12 YTL 
Yıllık Elektrik Tüketim Bedeli   : 9.266 YTL 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOPLAM YILLIK İŞLETME GİDERİ  :175.359 YTL 
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Aynı bina borulu Radyant ısıtıcı kullanmaya başladıktan sonra aşağıdaki giderlere ulaşmıştır: 
 
Isı Kaybı     : 1.188.046 kcal/sa 
Yakıcı Verimi     : 85 % 
Radyant Ayar Faktörü (R.A.F.)   : 15 % 
Yükseklik Ayar Faktörü (Y.A.F.)   : 5.25 % 
Olması Gereken Sistem Kurulu Gücü  : 1.250.418 kcal/sa 
Yakıt Türü     : Doğalgaz 
Yakıt Üst Isıl Değeri    : 8.250 kcal/Nm3 
Saatlik Yakıt Tüketimi    : 151,5 Nm3/sa 
Yıllık Yakıt Tüketimi    : 220.735 Nm3/yıl 
Yakıt Fiyatı     : 0,52 YTL/m3 
Yıllık Yakıt Tüketimi Bedeli   : 114.782 YTL 
 
Bakım Maliyeti Oranı Doğalgaz Tüketiminin % 1,5’i kadar 
 
Bakım Maliyeti Tutarı    : 1.721 YTL 
Bakım Personeli Adedi    : 0 kişi 
Bakım Personeli Maaşı    : 0 YTL/ay 
Personel Maliyeti (6 ay)    : 0 YTL 
Yıllık Bakım ve Personel Maliyeti  : 1.721 YTL 
Radyant Gücü     : 47.300 kcal/sa 
Radyant Sayısı     : 28 adet 
Radyant Saatlik Elektrik Tüketimi  : 0.075 KW 
Toplam Saatlik Elektrik Tüketimi   : 2.1 KW 
Toplam Yıllık Elektrik Tüketimi   : 3.059 KW 
Elektrik Fiyatı     : 0.12 YTL 
Yıllık Elektrik Tüketim Bedeli   : 367 YTL 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOPLAM YILLIK İŞLETME GİDERİ  : 116.870 YTL 
 
GENEL MUKAYESE 
 
KONVANSİYONEL SİSTEM İŞLETME GİDERLERİ : 175.359 YTL 
RADYANT SİSTEM İŞLETME GİDERLERİ  : 116.870 YTL 
TASARRUF MİKTARI     : 58.489 YTL 
RADYANT SİSTEM TASARRUF ORANI   : 33,3 % 
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