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SUNUŞ
Odamız tarafından düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongreleri, tesisat alanında çalışan
meslektaşlarımızın mesleki gelişimine katkı sunduğu gibi, ülkemizde eksikliği hissedilen teknik yayın
konusunda da önemli bir işlev görmektedir.
Bu kapsamda Kongre ortamında gerçekleştirilen tüm teknik oturumlarda ve seminerlerde sunulan
bildiriler birer kitap olarak basılarak ilgililerin kullanımına açılmaktadır.
Bu yaklaşımımız çerçevesinde, ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan enerji kaynaklarından biri
olan doğal gaz ile ilgili olarak IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında düzenlediğimiz
“Doğal Gazda Enerji Performansı Semineri”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 doğrudan
ilgilendirdiğinden, genelde doğal gaz konusu Makina Mühendisleri Odası’nın önemli gündem
maddelerinden birini oluşturmaktadır.
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 basımında editör olarak büyük emeği bulunan Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Sayın
Duran Önder’e, bildirileriyle katkı koyan yazarlara, MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, IX. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kurullarına, Kongre Sekreteryasına bu kitabı
teknik yayın hayatına kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ÖNSÖZ
IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında düzenlenen Doğal Gazda Enerji Performansı
Semineri’nde endüstride ve konutlarda kullanılan doğal gazın efektif ve tasarruflu kullanılması için neler
yapılması gerektiği işlenecektir. Günümüzde enerji sıkıntısının yaşandığı ve her geçen gün azalan enerji
kaynaklarını koruyabilmek için mutlaka bilinçli kullanım gerekmektedir. Aynı zamanda doğal gaz
kullanımında çevreye ve ekolojik sisteme zarar verilmemelidir.
Endüstride bilinçli doğal gaz kullanımı doğal gazı tanımak ile başlar ve doğal gazın kullanıma başlandığı
basınç düşürme istasyonları ile devam eder. Basınç düşürme istasyonları yakma sistemlerinde sürekli ve
sağlıklı çalışmayı hedefler. Doğal gaz kullanımı için basınç düşürme istasyonları ilgili standartlar
çerçevesinde ve ihtiyaç duyulan kapasitelerde seçilmelidir ki emniyetli ve sağlıklı çalışma gerçekleşsin. Aksi
taktirde hem çevreye zarar verip hem de enerji kayıplarına neden olabiliriz.
Endüstride kullanılan sanayi fırınlarında basınç düşürme istasyonlarından sonra yakma sistemlerinde
kullanılan yakıcılar enerji performanslarına göre değerlendirmelidirler. Endüstriyel yakma sistemlerinde
maksimum verimlilik için reküperatif yakıcılar tercih edilmeli ve yeni yakma teknolojileri ile en üst düzeyde
emniyet ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır.
Endüstriyel yakma sistemlerinde kullanılan brülör kontrol üniteleri ve proses ısıtma yöntemleri enerji
tasarrufunun ve emniyetin en önemli unsurlarındır. Yeni teknolojide üretilen brülör kontrol üniteleri ile yakma
sistemlerinde oluşan arızalar kayıt altına alınır ve gerekli önlemlerin alınması için sistemi uyararak en
güvenli şekilde yanmayı sağlar. Proses ısıtma yöntemleri her prosese uygun olarak seçildiğinde ısıtma
enerji kayıpları minimuma indirgenir, her türlü proseste ürün kalitesini yükseltir.
Endüstriyel kazanlarda ısı üretimi, yani gerekli yakıt miktarını yine gerekli miktarda hava ile karıştırarak ve
sürekli yüksek verimde yakmak ana hedef olmalıdır. Bu arada baca gazı emisyon değerlerini de
standartlarca belirlenmiş mertebelerde tutmak çevreye verilecek zararı ortadan kaldırmış olacaktır.

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 periyodik
olarak izlenmesi ve yanmaya etki eden parametrelere zamanında müdahale edilmesi, ayrıca
brülörlerin duruş zamanlarında kazanların neden olduğu iç soğuma kayıplarının minimize edilmesi
önemli olmaktadır.
Konut ısıtmada ise kombi ve kazanlarda uygulanan kazan suyu dönüş sıcaklığı, referans ortam sıcaklığı,
dış hava sıcaklığı ve benzeri parametreler birleştirilerek optimal ısı ile tasarruflu konfor kontrol sağlamak
mümkündür. Enerji kaynaklarının sınırlı ve pahalı olduğu günümüzde yenilenebilir alternatif enerjilere
yönelerek ısıtma maliyetlerini asgariye indirmek en akılcı yoldur. Güneş enerjisi ve jeotermal enerjiyi konut
ısıtmada doğalgazlı ısı kaynaklarına alternatif veya takviye amaçlı kullanmak yakıt ve enerji tasarrufuna
destek olduğu gibi ısıtma maliyetlerini de asgariye düşürmektedir.
Enerji tasarrufu için konut ısıtmalarda mevcut sistemlerimizde mutlaka kontrol panelleri kullanılmalı ve
ısıtma maliyetlerini düşürmek için alternatif enerji kaynakları ile ısıtma sistemleri desteklenmelidir.
Isıtma sistemlerinde yanmanın tamamlanmasından sonra oluşan egzost gazların atılması bacalar ile
gerçekleşir. Isıtma sisteminin çevreye vereceği zarar ve oluşabilecek enerji kayıpları sağlıklı bacalar
yapılması ile asgariye indirilir.
Konutlarda ve sanayi tesislerinde bacalara proje ve uygulama aşamasında gerekli önemin verilmediği
bilinmektedir. Ülkemizde 1987 yılından itibaren doğalgaz kullanımına geçilmesiyle, bacaların önemi bir kat
daha artmıştır. Dünyada, baca ve bağlantılarının standartlara uygun olarak imal edilmemesi nedeniyle enerji
kayıpları ve ölümler meydana gelmektedir. Bu problemlerin aşılabilmesi, için mutlaka ülkemizde de baca
kontrollerinin periyodik olarak yapılması şarttır. Aksi takdirde hem insan hayatı tehdit altında kalacak hem
de enerji kayıpları engellenemeyecektir.
Sonuç olarak doğal gazın konutlarda ve endüstride kullanımında basınç düşürme istasyonlarından
başlayarak, yeni teknolojik reküperatif yakıcılar, endüstriyel kazanlar, brülör kontrol üniteleri, proses ısıtma
yöntemleri kullanılarak bacalarda son bulması bir bütündür. Bu bütünün parçalarından birinin hatalı veya
eksik olması istenilen sonucu olumsuz etkilediğinden bizler tarafından kontrol edilmeli ve bütün parçaların
sağlıklı olması sağlanmalıdır.
Duran ÖNDER
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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.
Anahtar Kelimeler: Brülör, enerji, yakıt, emisyon

ABSTRACT
In this century, economy and environment attached importance for human being.
All kind of sectors should exert on self branch to be economic, remain standing and caring
environment.

Doğal Gaz Semineri
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Fundamental component of energy saving is ENERGY and FUEL in the heating sector.
Main target is in every case generating required heat, namely mixing required gas with required air
and burning with high efficiency, meanwhile controlling flue gas emission.
To developing as a result of current researches, it is possible to fit and economic combustion through
fit fuel/air rate with mechanical systems. But there are many electronic devices for controlling and
sensitiveness.
Burner function is making air gas mixed and burning the mixture as safe.
Industrial burner configuration is depend on the running area and physical and chemical
characteristics.
When produced the burner, considered on selected flue
•
•
•
•
•

Calorific value
Pressure in the burner
Density
Air/gas ratio
Chemical analysis

Key Words: Burner, energy, fuel, emission

1.GİRİŞ
Lanslı, bek, basınçla püskürtmeli, rotatif, atmosferik, çok yakıtlı gibi değişik isimlerle anılan brülörler
esas itibariyle iki ana grupta toplanırlar :
I- Atmosferik (Fansız) Brülörler
II- Fanlı Brülörler
a) Fanı brülör gövdesinde entegre tipler
b) Fanı brülör gövdesinden ayrı olan brülörler
Burada genelde endüstriyel yüksek kapasiteli, ısı santrallerinde özellikle skoç tipi-üç geçişli-silindirik
kazanlarda ısı üretiminde kullanılan, sıvı yakıtta rotatif, fanı brülör gövdesinden ayrı olan brülörlerin
yapısı, değişik yakıtlarda (sıvı-gaz) kullanım şekilleri, avantajları açıklanacaktır.
Modern bir sıvı yakıtta rotatif, fanlı ve fanı brülör gövdesinden ayrı brülör esas olarak şu kısımlardan
oluşmaktadır.
• Hava Sandığı ve Kanalı, Hava Klapesi
• Brülör Gövdesi
• Kontrol Sistemi
o Yakıt/Hava Karışım Düzeni
o Beyin
o Alev Algılayıcılar
o Genel Kontrol Elemanları (Emniyet Zinciri)
o Kontrol Tablosu-Pano
• Yanma Havası Vantilatörü
• Yakıt Armatürleri
Doğal Gaz Semineri
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2. HAVA SANDIĞI VE KANALI, HAVA KLAPESİ
Hava sandığı brülörle kazan yanma odası arasında bağlantı görevini görmektedir. Kazana cıvatalarla
veya doğrudan kaynakla bağlı olup, istenildiği zaman çıkarılabilir. İki tür hava sandığı bulunmaktadır.
-

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.
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 oransal
olarak sevk edilebilmektedir.

Doğal Gaz Semineri
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karşılama flanşı

ayarlanabilir

mm 40 x 8

Şekil 3. Hava Klape Grubu
Tam hareket serbestisi sağlamak amacı ile tüm klapeler bilyalı rulmanlarla yataklanmış millere monte
edilmektedir. Sıcak hava ocaklarında bu rulmanlar kapalı tip seçilmektedirler.
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 alınır.

Doğal Gaz Semineri
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3. BRÜLÖR GÖVDESİ (ŞEKİL 4)
5
1. Brülör Hava

4

Brülör Hava Sandığı
Sandığı
Brülör
Sandık Sandık
Plakası
2. Brülör
Gaz Besleme
Grubu
Plakası
Elektrik
Ateşleme
Grubu
3. Gaz
Besleme
Şamot Grubu
Halkası
ım Halkası
4. Elektrik Ateşleme
Grubu
5. Şamot Halkası
6. Gaz Dağıtım
Halkası

(2)

6
6

1

1

3

2

3

Şekil 4 Brülör Gövdesi
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.
Ateş tuğlası

10 mm asbest levha

Refrakter malzeme
(Remgun HTG)
EG serisi
Üflemeli gaz brülörü

Hava
(Havasandığı
Sandığı)
Hava klape grubu

Şekil 5a. Fanlı Gaz Brülörlerinin Kazan Yanma Odasına Montajı
Doğal Gaz Semineri
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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, koparma havası 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.

10 mm asbest levha
Ateş tuğlası
Refrakter malzeme
(Ramgun HTG)

BGE tipi rotatif brülör
Hava sandığı
Hava klape grubu

Şekil 5b. Sıvı Yakıt Yakan Brülörlerin Kazan Yanma Odasına Montajı

Doğal Gaz Semineri
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4. KONTROL SİSTEMİ (ŞEKİL 6)

4

Poz Tanım
1- Şebeke bağlantısı
2- Dağıtım tablosu
3- Otomatik yakıt ateşleme
program kontrolü
4- Kazan yük algılayıcısı
5- Oransal servomotor
6- Sıvı yakıt regülasyon
vanasına bağlı hava
yakıt ayar düzeni
7- Koparma havası
presostatı
8- Yakıt selenoid vanası
9- Hava klape grubu
10- Brülör motoru
11- Pilot alev beki
12- Alev detektörü-fotosel
13- Pilot selenoid ventili
14- Ateşleme trafosu
15- Ikiz termostat
16- Menteşe açık güvenlik
şalteri
17- Yanma havası
presostatı
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- Uyarı kornası
24- Komple gaz hava-yakıt ayar düzeni
25- Gaz kontrol klapesi
26- Gaz kapama vanası
27- Kapamamuslugu ile manometre
28- Küresel vana
29- Yanmahavası basınç göstergesi
30- 2.inci yag manyetik ventili**
*İnce yakıt tesislerinde verilmemektedir.
**Ağır yağ için gerekli ek donanım
Şekil 6. Gaz ve Sıvı Yakıt İçin Kontrol Grubu – Kontrol ve Ayar

Doğal Gaz Semineri
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5. Gaz İçin Kontrol Grubu (Şekil 6a)

1- Şebeke bağlantısı
2- Kontrol bölmesi
3- Gaz ateşleme program kontrolü
4- Kazan yükü algılayıcısı
5- Oransal çalışan servomotor
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 ventili
13- Ateşleme trafosu
14- Hava klape grubu
15- Yanma havası fanı
16- Yanma havası presostatı
17- Kapama vanalı hava basınç göstergesi
18- Uyarı kornası

Şekil 6a. Gaz İçin Kontrol Grubu - Kontrol ve Ayar
6. 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.
Gaz klapesince yüke bağlı seçilmiş gaz miktarına uygun miktardaki hava, mekanik kontrol düzeneği
üzerinde bulunan ve hava klapesinin gerekli açıklık konumunu sağlayacak şekilde eğrisi ayarlanabilen
çelik şerit ile sağlanmaktadır. Hava klapesi mekanik ayar düzeneğine bağlı kol ile sürülmektedir.
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.
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POZ Tanım
1- Hava-yakıt ayar düzeni, stop
anahtarları ve bağlantı kolu ile birlikte
2- Gaz debi kontrol klapesi (iç çap
gaz tesisatına uygun olarak)
3- Geribesleme potansiyometreli ayar
düzeni servomotoru
4- Hava basınç göstergesi,
l/2’kapama vanası ile birlikte

Şekil 7. Gaz/Hava Yakan Üflemeli Gaz Brülörü İçin Kontrol Grubu (Oransal Kontrol)
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 oransal 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 bir servomotorca 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
7. Beyin-Brülör Otomatı
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.
Doğal Gaz Semineri
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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 regülâtörü
(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
Şekil 9 Brülör Otomatik Zaman Çizelgesi

8. 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.
9. Genel Kontrol Elemanları (Şekil 10)
Kullanılan sisteme özelliğine bağlı 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
emniyet zincirine bağlanmalıdır. Örneğin kazan su seviyesi düşük şalteri, baca çekişi düşük şalteri v.b.
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1- RAY( SEL) (sıvı yakıt/
gaz) çift yakıtlı brülör
2- Hava sandığı
3- Hava klape grubu
4- Sıvı yakıt sayacı
5- Sıvı yakıt selenoid vanası
6- Elle çalışan çabuk
kapanır 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- Yakıt-hava bağlantı kolu
24- Gaz-hava bağlantı kolu
25- Hava basınç göstergesi
Şekil 10. (Gaz /Sıvı Yakıt) Çift Yakıt Brülörü Sıvı Yakıt-Gaz Kontrol Grubu, Hava Sandığı ve Hava
Klape Grubu İle Birlikte.
10. Kontrol Tablosu-Elektrik Panosu
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.
Bu panolar brülör gövdesine entegre değillerdir. Isı merkezinde istenilen yere konabilirler.
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11. Yanma Havası Vantilatörü (Şekil 11);
Yanma havası vantilatörlerinin karakteristikleri kararlı olup göreli olarak sessiz çalışmaktadırlar. % 86
‘ya ulaşan verimle çalışabilmektedirler ve aşırı yüklenmezler, profil kanatları bulunan fan volanı balans
edilmelidir.
Tipine bağlı olarak tahrik, ya bir trifaze AC motorla sağlanan V kayışlı bir tahrik sistemi ile ya da 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 değerlendirilerek, yakıt miktarı, brülör kapasitesi, boyutları ve
sistemin duman yönü direnci dikkate alınarak yapılmaktadır.
Flanş ile birlikte
bez bağlantı torbası
Koruyucu
(manşet)

tel
örgüyle
kapatılmış emiş ağzı (istenirse
susturucu için bağlantı flanşı

motor

Şekil 11. Yanma Havası Vantilatörü
12. Gaz Armatürleri (Şekil 12a);
Üflemeli (fanlı) gaz brülörleri için armatür takımı aşağıda ayrı ayrı sıralanmış olan armatür ve güvenlik
donanımlarını içermektedir.
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Gaz/Yağ Kombi Brülörlerde (BGEC) bağımsız bir ön
ateşleme devresi yer alır

BRÜLÖRLER
BGEC-EG

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-brülör tarafı)
4- Emniyet tahliye ventili (SBV)
5- Test alev beki
6- Elle tahliye 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 ventilli (SAV)-ana gaz basınç regülatörü
14- Kapama musluğu ile manometre
15- Kapama musluğu ile manometre
16- Gaz filtresi
17- Ana gaz kapama vanası ( gaz giriş tarafı )
18- Maks. debi ayarlanabilir ön ateşleme devresi selenoid ventili
19- Gaz miktarı ayar klapesi.
20- Ventil gaz sızdırmazlık kontrol ünitesi
21- Gaz sayacı
Şekil 12a. Gaz Armatürleri (bir kazan, bir brülör için)
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.
Ventil bir saniyeden az bir zaman içinde kapanmaktadır. Hem yatay hem de düşey borulara monte
edilebilir.
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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. Yag Manyetik Ventili
7. Hava Klapesi
8. Sekonder Hava Kanalı
9. Ön Ateşleme (Lpg) Gaz Tüpü
10. Yakıt/Hava Karışımı Kontrol Mekanizması
1l. Gaz Akışı Kontrol Klapesi
12. (Mın/Maks) İkiz Termostat
Buhar
13. Yağ Basınç Regülatörü
14. Gaz Manyetik Ventili
15. Ventıl Gaz Sızdırmazlık 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,
29. Yağ Pompalama İstasyonu
30. Tanka Geçme Yağ Isıtıcıları
31. Yağ Tankı

Şekil 12b. Ağır Yağ / Gaz Kombine Brülörlerinin Yakıt Hatları Montaj / Yerleşim Örneği
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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 ihtiyacı 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 süratle
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 işletme, yıllık 250 tonluk yakıt tasarrufuna ulaşabilir. 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 günümüzde
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 dönüştürülmesinin) düşük basınç ve düşük ısıda sıvı
yakıtın akıtıldığı kabın, yüksek devirde 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.
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.
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Endüstriyel brülörlerde taze hava fanı gövdeden ayrı olduğu için baca kanalına konulabilecek bir hava
ısıtıcısı (reküperatör) ile yanma havası ısıtılarak brülöre verilebilir ve ilave verim artışı elde edilir.
Yine aynı nedenle sisteme ekonomizer ilavesi ( duman yönüne ilave yük gelmesi)sadece vantilatör
tadilatıyla –brülörü değiştirmeden-mümkün olabilmektedir.
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 % 0.5-2.0 ilave verim artışı sağlayabilen, yanma havası,
atmosfer basınç ve yakıt sıcaklık, karekter değişikliğini dengeleyici nitelikte CO,O2-ayar sistemi
(karbonmonoksit, oksijen kontrol) ilave edilebilmektedir.
Mekanik çelik kam-ayar düzenlerine alternatif olarak çok daha hassas çalışan mikro-bilgiişlemci
denetimli elektronik servomotor ayar düzenleri endüstriyel brülörlerle kullanılabilmektedir. Bu tür
sistemlerin mevcut mekanik kontrollü brülörlere de uygulanması kolay ve ekonomik olmaktadır.

SONUÇ
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 brülörler 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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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 periyodik
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.
Anahtar Kelimeler: Kazan, enerji verimliliği yanma, emisyonlar

ABSRTACT
Energy productivity is degend on, quality of the burning, heat transfering to fluid. İn the boiler. Flue gas
emission is depind on the quality of the burning, burner desing and type of the solid oil. Therefore for
high terms efficiency and controlled the flue gas emissions, flue gas components should check
obvious periodate with flue gas analisörs. In addition to this when burners are stopped, energy loss to
result from interval coding should be minimize.
This article about low to connect between energy efficiency and flue gas emission.
Key Words: Boiler, energy productivity, burn, emission

1. GİRİŞ
Kazanlarda baca gazı analizlerinin değerlendirilmesine başlamadan önce yanmanın kimyasal
denklemlerini hatırlamak yararlı olacaktır. Yakıt tamamen yandığında, içerisindeki karbon (C)
karbondioksite (CO2), hidrojen (H2) su buharına (H2O), kükürt (S) kükürt-dioksite (SO2) dönüşmektedir.
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Tam Yanma
C+O2ÆCO2+8113Kcal/kg-C

(1)

2H2+O2Æ2H2O+34650Kcal/kg-H

(2)

S+O2ÆSO2+2250Kcal/kg-S

(3)

Eksik Yanma
2C+O2Æ2CO+2467Kcal/kg-C

(4)

Buradan da görülebileceği gibi, yetersiz oksijen sonucu karbonun karbondioksite dönüşemeden,
karbonmonoksit halinde kalmasıyla kaybedilen enerji miktarı %70 mertebesinde olmaktadır. Bu
kaygıyla, mükemmel yanmanın sağlanması için, genel bir kural olarak yakıta verilen hava belirli
oranda artırılmaktadır. Buna hava fazlalık katsayısı denilmektedir. Yakıt cinsine bağlı olarak değişen
bu katsayının gereğinden az olması halinde karbonmonoksit oluşmakta, üretilen enerji azalmakta,
islilik başlamakta, yanma verimi düşmekte, söz konusu hava fazlalık katsayısının gereğinden fazla
olması halinde ise karbonmonoksit azalırken, yanmaya iştirak etmeyen hava ocakta ısıtılarak bacadan
atılmakta, yanma bozulmakta, yanma verimi düşmektedir. Bu nedenle, işletme sırasında yanmanın
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
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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.
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 130150 °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+O2Æ2H2O+34650Kcal/kg-H

(5)

Burada 4 gr hidrojen (H2), 32 gr oksijenle (O2) birleşerek 36 gr su ( H2O ) oluşturmaktadır. Bir başka
ifadeyle 1 gr hidrojen ( H2 ), 9 gr su ( H2 O) oluşumuna neden olmakta, ortaya çıkan su ise baca gazları
içerisinde su buharı olarak kazanı terk etmektedir. Söz konusu suyun buharlaşabilmesi için üretilen
ısıdan bir bölümü kullanılmakta ve kullanılan ısı miktarı ise yakıtın alt ve üst ısıl değeri arasındaki farkı
meydana getirmektedir.
Bu ifade formüle edilirse, çok yaklaşık olarak;
Hu=Ho–600W

[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,
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Yanma Denklemi;
CH4+202ÆCO2+2H2O+13250Kcal/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 söz konusu
alt ve üst ısıl değerler ile yanma sonucu oluşan su (H2O) miktarı ;
Ho = 13250 x 0.715 = 9470 Kcal/Nm3
Hu = 11900 x 0.715 = 8510 Kcal/Nm3
W = 2.25 x 0.715 = 1.60 kg-H2O/Nm3-CH4 olmaktadır.
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 söz konusu 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, söz konusu yöntem kazan verim ve kapasite değerlerinin tescilinde kullanılmamalıdır.
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4. KAZAN KAPASİTESİ
İşletmede baca gazı analizörü yardımıyla kazan veriminin (ηk) yaklaşık olarak tespitini takiben yine
yaklaşık olarak kazan kapasitesinin belirlenmesi de mümkün olabilmektedir. Bunun için rejim haline
getirilmiş kazanda, birim zamanda kullanılan yakıt miktarının doğru olarak tespiti gerekmektedir.
Kazan kapasite formülünü hatırlarsak;
Qk=BxHuxηk
Qk
B
Hu
ηk

= Kazan Kapasitesi
= Yakıt Debisi
= Yakıt Alt Isıl Değeri
= Kazan Verimi

[3]
( Kcal/h )
( Kg/h, Nm3/h )
( Kcal/kg, Kcal/Nm3)
(%)

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 takdirde, 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 kontrolü daha büyük
önem arz etmekte ve bu iş için tam otomatik mikro modülasyonlu yakma yönetim ve oksijen trim
kontrol sistemleri geliştirilmiş bulunmaktadır. Söz konusu 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 İç 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 kontrolsüz 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 kontrollü 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 (ΔP) :

[2] [5]

ΔP = H x (γ2 - γ1) (mmSS, kg/m²)
H = Baca yüksekliği

(7)
(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) :
__________
(m/sn)
W = √ 2.g.ΔP / γ1

[5]
(8)

Bacadaki sıcak havanın hızı, baca çekişi ile doğru orantılı olarak artmaktadır.
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c) Baca Kesiti (F) :
F=nx

[3] [4]

Qk

√H
Qk = Kazan Kapasitesi
F = Baca Kesiti
H = Baca Yüksekliği
n = 0,012
n = 0,020
n = 0,030

(9)
( Kcal/h )
( cm² )
(m)
( Doğalgaz )
( Sıvı Yakıt )
( 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) :
V=FxWx3600 (m3/h)
F = Baca Kesiti
W = Hava Hızı

[5]
(10)

(m²)
( m/sn )

Bacadaki sıcak hava debisi, baca kesiti ve hava hızıyla doğru orantılı olarak artmaktadır.
e) Bacada Sıcak Hava İle Taşınan Enerji (Q) :
Q = V x γ1 x (T1-T2) x Cp
T1 = Kazan sıcaklığı
T2 = Dış hava sıcaklığı
Cp = Havanın ısınma ısısı

(Kcal/h)

[6]
(11)

(°C)
(°C)
(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 kontrolde, 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.
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5- Hava giriş damperi olmayan, tek kademeli brülörler ile sızdırmazlığı sağlanamayan kazanlarda,
otomatik baca kapatma klapesi tesisi düşünülmelidir.
6- Belirli kazan kapasitesinde, baca yüksekliğine bağlı olarak baca kesiti daraldığından, bacadaki
sıcak hava debisi sabit kalmakta, dolayısıyla baca yüksekliğinin iç soğuma kayıplarına etkisi
olmamaktadır.

7. SONUÇ
Kazanlarda verimin yüksek tutulabilmesi için büyük tesislerde sürekli, küçük tesislerde periyodik olarak
baca gazı analizörü kullanma alışkanlığı kazanılmalı, yıllık ortalama verimde kayba uğramamak için,
duruş zamanlarının neden olduğu iç soğuma kayıplarının önlenmesi maksadıyla, kazan ve brülör
kapasitesinin, baca kesitinin tayininde dikkatli olunmalı, mümkün olduğunca iki kademeli veya
modülasyonlu brülörler tercih edilmeli, kazan suyu sıcaklığı gereğinden yüksek tutulmamalı, mutlaka
tam sızdırmaz kazanlar kullanılmalı, sızdırmazlığın garanti edilmediği kazanlarda otomatik baca
kapama düzeneği kullanımı düşünülmeli, 1.500.000 – 2.000.000 Kcal/h ve daha büyük kapasiteli
kazanlarda yanmanın sürekli kontrol edilip, brülör ayarlarına sürekli müdahalenin yapılarak verimin
sürekli maksimumda tutulabildiği tam otomatik mikro modülasyonlu, yakıt/hava oran kontrollu yakma
yönetim ve oksijen trim kontrol sistemleri tesis edilmeli, mümkün mertebe, doğalgaz gibi hidrojen
kökenli yakıtlarda, yanma sonucu baca gazlarında oluşan su buharının sistem dönüş suyu yardımıyla
soğutularak yoğuşturulmasıyla, duyulur ısıya ilaveten gizli ısının da kazan içindeki akışkana transfer
edilebildiği, daha yüksek verimli, üst ısıl değer kondenzasyon kazanları veya paslanmaz çelik
yoğuşturuculu normal çelik kazanlar tercih edilmelidir.
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TÜRKİYE’DE BACA SORUNU NEDİR?
NİÇİN BACAYI KONUŞUYORUZ?
Ethem ULUDAĞ

ÖZET
Türkiye 'de konutlarda ve sanayi tesislerinde bacalara proje ve uygulama aşamasında gerekli önemin
verilmediği bilinmektedir. Ülkemizde 1987 yılından itibaren doğalgaz kullanımına geçilmesiyle,
bacaların önemi bir kat daha artmıştır. Dünyada, baca ve bağlantılarının standartlara uygun olarak
imal edilmemesi nedeniyle enerji kayıpları ve ölümler meydana gelmektedir. Bu problemlerin
aşılabilmesi, olması gereken baca fonksiyonları şöyledir;
•
•

Baca çekişi her zaman mevcut olmalıdır.
Baca Çekişi (PH);
o Yanma havasının sağlanması için gerekli karşı direnci (PL),
o Kazan karşı direnci (PW),
o Duman kanalı kayıpları (PRV),
o Baca kayıpları (PR) toplamına eşit ve/veya bunların toplamından büyük olmalıdır.

Baca problemlerinin nedenleri;






Baca ve ısı üretici çıkışındaki düşük baca sıcaklıkları,
Sıvı ve gaz yakıt yakılan ısı üreteçlerinin atık gazındaki yüksek su buharı miktarından
dolayı bacalarda yoğuşma ve asit oluşumu,
Örme, yığma bacaların yapı malzemesinin fazla olan kitlesi baca gazından daha çok ısı
absorbe eder, baca gazının soğuması ve baca çekişinin azalmasına sebep vermesi,
Yetersiz ısı yalıtımı,
Çok büyük baca kesitleri olarak sıralayabiliriz.

Tasarımı ve 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.
Bu yüzden bacalar ve baca problemleri Türkiye’de sıklıkla gündeme getirilerek alınması gereken
tedbirler sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Baca, baca çekişi, hava, izolasyon

ABSTRACT
Energy loss and death are happened because of wrong chimney applications. Chimneys importance
is increase, when start to use natural gas in Turkey in 1987. For solution of this kind of problem,
required chimney functions are,
• Chimney draught must be active always
• Chimney draught (PW);
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o
o
o
o

Counter resistant for get combustion air (PL),
Counter resistant of Boiler (PW),
Smoke flue loss (PRV),
PH ≥ PW + PRV + PL + PR

Reason of chimney Problem;
• Low tempreture on the chimney
• High steam in flue gas
• Chimney metarial
• İnnefficient isolation
• Large chimney diameter
Condosition is big problem for chimney, If condansition PH is between 2,5-3, chimney metarial is
destructed and come down. Accordingly chimneys are became corruct issue in Turkey.
Key Words: Chimney, chimney draught, air, isolation

1. GİRİŞ
Bu bildirimde,
•
•
•
•

Bacaların Yapısı ve Özellikleri
Uygun Baca Kuralları ve Öneriler
Yanlış Baca Uygulamaları ve Sonuçları
Ankara’da Baca Zehirlenmeleri ve Ölüm Vakaları

ile ilgili bilgiler aktarılacaktır.

2. 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.
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Şekil 1. Baca
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.
Baca Tekniğinin Gelişimi
Beklentiler
Statik denge
Yangına karşı dayanıklı
Sızdırmazlık

Sistem
Tek kat örülmüş
baca

Avantajları

Tek kat dolgu
baca
Statik denge
Yangına karşı dayanıklı
Sızdırmazlık

Kolay ve hızlı montaj

Tek
kat,
hazır baca
Statik denge
Yangına karşı dayanıklı
Sızdırmazlık

hücreli
Az malzeme
Az ağırlık
Daha iyi ısı yalıtımı

Çift kat baca
Statik denge
Yangına karşı dayanım

Aside karşı dayanıklı
Daha az sürtünme direnci
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Sızdırmazlık
Aside karşı dayanıklılık

Hareketli iç boru

İzole edilmiş üç kat baca
Statik denge
Yangına karşı dayanım
Sızdırmazlık
Aside karşı dayanıklılık
İyi yalıtım

Yüksek uyumluluk
Düşük atık gaz
uygunluk
İzole
edilmiş,
etkilenmeyen baca

ısısına

nemden

Statik denge
Yangına karşı dayanım
Sızdırmazlık
Aside karşı dayanıklılık
İyi yalıtım
Nemden etkilenmeme

Modern ve doğru çözüm
Üniversal kullanım
Nemden etkilenmez
Havalandırmalı
Hafif

Şekil 2. Baca Teknikleri
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

Şekil 3. Baca Problemleri
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Bina bacaları genel olarak üçe ayrılırlar. (TS 12386) (TS 12514)
 ADİ BACA
 ŞÖNT BACA
 MÜSTAKİL BACA
ADİ BACA
TANIM: Birden fazla birime hizmet vermek için tasarlanmış her katta cihazların doğrudan bağlandığı
bacalardır.

Şekil 4. Şönt Baca
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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. Şönt (Ortak) Baca
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Şekil 6. Müstakil (Bağımsız) Baca
MÜSTAKİL (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 ÖZELLİKLER
 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.

Şekil 7. Baca eğimi
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Yanma ve Sonuçları (Doğalgaz)
Error!

L=Lmin.λ

N2

N2

O2

O2

HAVA

N2

N2

Gerekli
Oksijen

O2

Fazla
Hava

Lmin

YANMA

VA kuru
ATIK GAZ

VA nemli

CO2
H2 O

C
H2
Cn Hm
YAKIT

Şekil 8. Yanma ve Sonuçları

Şekil 9. Doğalgaz’ın Yanması ve Yanma Ürünleri
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1 litre su

Suyun buhara karşı orantısı
1700 lt su buharı
Şekil 10. Doğalgazın Yanması
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Şekil 11. Ankara GATA Isı Merkezinde Endüstriyel Bir Bacanın Kış Ayında Atmosfere Bırakmış
Olduğu Su Buharı Görülmektedir.
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Şekil 12. Ankara GATA Isı Merkezi

Şekil 13. Ankara GATA Isı Merkezi
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Şekil 14. Bir Kombi Bacasının Atmosfere Bırakmış Olduğu Su Buharı
Baca Nasıl Çalışır?
Basınç ve Sıcaklık İlişkisi
Baca İçerisindeki Kaldırma Kuvveti
z

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.
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Luftsäule
Hava

Gassäule
Atık
Gaz

1m3
0,7kg

1m3
1,2kg

Şekil 15. Baca İçersindeki Kaldırma Kuvveti
Türkiye’de Yapılan Bazı Yanlış Uygulamalar
Tuğla ve Örme Bacalar
Baca Tuğlası
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
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Şekil 16. Türkiye’de Yapılan Bazı Yanlış Uygulamalar
BACALAR

Şekil 17. Baca Örnekleri
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GENEL ÖZELLİKLER
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 18. Baca Örnekleri

Şekil 19. Baca Örnekleri
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 Bacanın dikdörtgen olması halinde, uzun kenar kısa kenarın en çok 1,5 katı olmalıdır

a*1,5
a
Şekil 20. Baca Örnekleri
 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 21. Örnek Bir Kombi Tesisat Şeması ve Baca Bağlantı Şekli.
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Şekil 22. Baca Bağlantı Şekilleri
 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.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Şekil 23. Dikkat Edilecek Hususlar
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GENEL ÖZELLİKLER
 Taze hava ve atık gaz basıncı dengelenmelidir.
 Kazan dairesi havalandırılmalıdır. (Hem taze hava hem de atık gaz için)

Şekil 24. Dikkat Edilecek Hususlar
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Binadaki basınç değişimleri
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Çekiş (Negatif Basınç)
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e
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Pozitif Basınç

Rüzgar Hızı

Yüksek Binalardaki Bacalar

b
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e
d
n
ä
k
c
ru
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Şekil 25. Yüksek Binalardaki Bacalar
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Rüzgarın estiği yöndeki bina cephesinde pozitif basınç oluşurken, diğer tarafta negatif basınç
oluşmaktadır.

Şekil 26. Düz Çatılar İçin Rüzgar Basınç Diyagramı

Şekil 27. Çatı Açısı 30°’ye Kadar Olan Yapılan İçin Rüzgar Basınç Diyagramı

Şekil 28. Çatı Açısı 30°’nin Üstünde Olan Yapılan İçin Rüzgar Basınç Diyagramı
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BACALARIN İZOLASYONU

Şekil 29. Bacaların İzolasyonu
 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 30. Bacanın Planlanması
z
z

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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≥40 cm

Bacanın Planlanması

Şekil 31. Çatı Eğimleri
Çatı eğiminin 20° ve daha fazla olması durumlarında, bacanın çatı üzerinde kalan kısmının yükseklik
değeri

100 cm

Şekil 32. Çatı Eğimleri
Çatı eğiminin 20°’ den daha az olması durumlarında, bacanın çatı üzerinde kalan kısmının yükseklik
değeri
Çatı tipine bağlı olarak baca yükseklikleri de değişkenlik gösterir. (TS 11386) (TS 12514)

Şekil 33. Çatı Eğimleri
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Bacanın Planlanması

Şekil 34. Bacanın planlanması
z
z
z

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

Şekil 35. Bacanın planlanması
z
z

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

Şekil 36. İç Kısmı Seramik, Dışı Beton Blok İle Kapatılmış Seramik İle Beton Blok Arası Taş Yünü İle
İzole Edilmiş Bir Baca
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Şekil 37. Baca Şapkaları

Şekil 38. Baca Şapkaları
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Bacalardan Genel Beklentiler
Atık gaz yolunun güvenilir olması

Statik emniyet

Tam sızdırmazlık

Aside karşı
dayanıklılık
Nemden etkilenmeme

Kolay kontrol ve temizlik

Bacalar hangi hususları sağlamalıdır?
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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 geçmemelidir.
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 geçmemelidir.
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.
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DUMAN KANALLARI
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 39. Duman Kanalının Bacaya Bağlanışı

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

Şekil 40. 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.
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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.
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

Atık
Gaz

Şekil 41. Bacanın Yangına Karşı Mukavemeti
Şekil 42. Bacanın yangına karşı mukavemeti
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Şekil 43. Bacanın Yangına Karşı Mukavemeti
BACALARDA YANLIŞ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Şekil 44. Yetersiz Baca Çekişi Yanma Veriminin Düşmesi ve Kurumlanmaya Sebep Olacaktır.
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Şekil 45. Yetersiz Baca Çekişi Sebebiyle Oluşan Bozuk Yanma ve Sonucunda Kurum Dolarak
Tıkanmış Bir Baca.

Şekil 46. Gereğinden Uzun Tutulan Yatay Mesafe ve Hızlandırma Mesafesine Dikkat Edilmeden
Yapılan Bir Uygulama.
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Şekil 47. Keskin Dirsekler ve Hızlandırma Parçasına Dikkat Edilmeksizin Yapılan Bir Montaj Örneği.
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Şekil 48. Gereğinden Uzun Tutulan Yatay Mesafe ve Hızlandırma Mesafesine Dikkat Edilmeden
Yapılan Bir Uygulama.

Şekil 49. Bacalı Cihazların Bağlantılarında Alüminyum Fleks Bağlantılardan Kaçınılmalı Yerine Çelik
Malzemeler Tercih Edilmelidir.
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BACA PROBLEMLERİ NEDENİYLE YAŞANAN ETKİLER

Şekil 50. Baca Problemleri Nedeniyle Yaşanan Etkiler
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

Doğal Gaz Semineri

65

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
BACALARDAKİ 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.
Alarm Kademesi 1

Alarm Kademesi 2

Alarm Kademesi 3

Şekil 51. Bacalardaki Hasarlar
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Şekil 52. Bacalardaki Hasarlar

Şekil 53. Bacalardaki Hasarlar

Şekil 54. Bacalardaki Hasarlar

Şekil 55. Bacalardaki Hasarlar
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Şekil 56. Bacalardaki Hasarlar

Şekil 58. Yetersiz İzolasyon Sonucu Oluşan Yoğuşma.

Şekil 57. Bacalardaki Hasarlar

Şekil 59. Bacalardaki Hasarlar

Doğal Gaz Semineri

68

Şekil 60. Bacalardaki Hasarlar

Şekil 61. Bacalardaki Hasarlar
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Şekil 62. Yersiz Baca Yükseklikleri ve İzolasyon Bacalarda Çekiş Sorunlarına Neden Olmaktadır.

Şekil 63. Bacalardaki Hasarlar
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Şekil 64. Uygun Olmayan Baca Malzemeleri Kısa Zamanda Deforme Olarak Bacanın Çökmesine
Neden Olmaktadır.

Şekil 65. Çatılarda Mahya Seviyesi Altında Kalınması, Ters Rüzgar Akımları Sebebiyle Baca
Tepmeleri ve Çekiş Problemlerine Yol Açar.
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Şekil 66. Bacalardaki Hasarlar

Şekil 67. Bacalardaki Hasarlar
Yanlış Bacanın Verdiği Zararlar
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Şekil 68. Yanlış Bacanın Verdiği Zararlar

Şekil 69. Mevcut Sorun: Paslanma
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Şekil 70. Mevcut Sorun : Paslanma

Şekil 71. Mevcut Sorun: Paslanma
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Şekil 72. Yanlış ürün - Hatalı Konstrüksiyon

Şekil 73. Yanlış ürün - Hatalı Konstrüksiyon
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Şekil 74. Yanlış ürün - Hatalı Konstrüksiyon

Şekil 75. Yanlış ürün - Hatalı Konstrüksiyon

Şekil 76. Yanlış ürün - Hatalı Konstrüksiyon
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Hatalı Bağlantılar

Şekil 77. Hatalı Bağlantılar

Şekil 78. Hatalı Bağlantılar
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Şekil 79. Hatalı Bağlantılar
YANLIŞ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Şekil 80. Yanlış Uygulama Örnekleri
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Şekil 81. Yanlış Uygulama Örnekleri

Şekil 82. Yanlış Uygulama Örnekleri
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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 bizzt yerinde tesbit edilerek istatistik rakamlarımıza geçen ölüm ve
zehirlenme olayları aşağıdadır.
Ölüm
Zehirlenen
Adedi
kişi
100
718
HERMETİK BACA UYGULAMALARI

Şekil 83. Yatay Baca Seti

Şekil 84. 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 85. Yatay Baca Montajı
Hermetik baca hatalı uygulamaları

Şekil 86. Hermetik Baca Hatalı Uygulamaları
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Şekil 87. Klasik Hermetik Cihazın Bacasından Çıkan Atık Gazın, Atık Gaz İle Çevre Arasındaki Etkileri
Görülmektedir.
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MÜNİH TEK. ÜNV.
DUMAN TESTİ

Şekil 88. Münih Teknik Üniversitesi Duman Testi
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Şekil 89. Münih Teknik Üniversitesi Duman Testi

Doğal Gaz Semineri

84

Şekil 90. Münih Teknik Üniversitesi Duman Testi
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Şekil 91. Münih Teknik Üniversitesi Duman Testi
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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Avrupa’da Değişik Ülkelere Göre Hermetik Baca Uygulama Kuralları
Ülke
İsviçre
Slovenya
Macaristan

Dış duvardan
atık gaz tahliye
izni
Hayır
Hayır

Hayır, ise
istisnaları

İstisna
Detayları

Evet

D deki gibi

Evet

Yenileme
halinde

Türkiye

Uygulama
kuralı mevcut
mu?
?
Hayır
(*)

BosnaHersek
Hırvatistan Evet (Detay yok)
Almanya

Hayır

Evet

Yenileme
halinde

Avusturya Evet (Detay yok)
Polonya
Evet

Evet
Evet
Evet

Hayır

Romanya

Çok katlı
binalarda Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet
Evet

Evet
Evet

Çek
Cumh.
İrlanda
Fransa
Danimarka
Finlandiya
İtalya

Hayır

Evet

Yenileme
halinde

Slovakya

Evet

Yenileme
halinde

Hayır

Evet

Norveç
İsveç
(*)

Hayır

< 12 kW
cihazlara
TS EN 12514 kuralları geçerlidir.
Evet

Hayır

Doğal Gaz Semineri

87

SERAMİK BACALAR

Şekil 92. Seramik Bacalar
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Şekil 93. Seramik Bacalar
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Şekil 94. Seramik Bacalar
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Şekil 95. Seramik Bacalar
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Şekil 96. Seramik Bacalar
ÇELİK BACALAR
z
z
z
z

Alüminyum
Özel Alaşımlar
304 paslanmaz Çelik
316 L

z
z
z

Yüksek Isı ve Korozyon Dayanımı
Asit Oluşumuna Karşı Yüksek Mukavemet
Düşük karbon oranı sayesinde kolay ve güvenli kaynak
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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 97. Çelik Bacalar
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Şekil 98. Çelik Bacalar
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Şekil 99. Çelik Bacalar
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Şekil 100. Çelik Bacalar
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ÖZEL BACA UYGULAMALARI

Şekil 101. Özel Baca Uygulamaları
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Şekil 102. Özel Baca Uygulamaları
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Hermetik Cihazların Baca Bağlantısı
ÇÖZÜM: Atık Gaz-Hava Bacaları

Şekil 103. Atık Gaz-Hava Bacaları
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Dış bağlantı seramiği
Dış adaptör

İç adaptör
İç bağlantı seramiği
Şekil 104. Atık Gaz-Hava Bacaları
ATIK GAZ-HAVA BACASI
z

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.
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Şekil 105. Atık Gaz-Hava Bacaları
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Şekil 106. Atık Gaz-Hava Bacaları
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Şekil 107. Atık gaz-hava bacaları
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Şekil 108. Atık Gaz-Hava Bacaları
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Şekil 109. Atık Gaz-Hava Bacaları
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Şekil 110. Atık Gaz-Hava Bacaları

Şekil 111. Atık Gaz-Hava Bacaları
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Şekil 112. Atık Gaz-Hava Bacaları
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Şekil 113. Atık Gaz-Hava Bacaları

Doğal Gaz Semineri

108

Şekil 114. Atık Gaz-Hava Bacaları
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Şekil 115. Atık Gaz-Hava Bacaları
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Şekil 116. Atık Gaz-Hava Bacaları

Şekil 117. Atık Gaz-Hava Bacaları

Doğal Gaz Semineri

111

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 ömrü bir arada sunabilen bir baca sistemi tercih edilmelidir.
Baca, çok hassas bir konudur. Bu alanda çalışmak uzmanlık ve tecrübe ister.

Şekil 118. Mutlu Bir Ev; Bacasından Duman Tüten, Çevreye ve İnsana Zarar Vermeyen Evdir!
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BASINÇ DÜŞÜRME VE EMNİYET İSTASYONLARI, GAZ
CİHAZLARI,
SANAYİ TESİSLERİNDE EMNİYET DONANIMLARI
Sultan ÖRENAY

ÖZET
I. ve II. kademe basınç düşürme istasyonlarında, basınç kademeleri, EN 746-2’ye göre basınç
kademelerinde bağlantı şekilleri, gaz hattı kullanım alanları, gaz hattı cihazları tanımı, seçimi ve ayarı
ile yakma sistemlerinde sürekli ve sağlıklı çalışmalar gerçekleştirilebilir.
Gaz hattı cihazlarında yapılacak yanlış seçimler neticesinde endüstriyel proseslerin sürekliliği ve
yakmada enerji kayıpları söz konusudur.
Gaz hattını oluşturan küresel vana, filtre, regülatör, emniyet kapama ventili, emniyet firar ventili,
manyetik ventiller gibi cihazların çaplarının belirlenmesinde mutlaka uzman kişiler tarafından seçim
yapılması ve seçim abaklarının kullanılması gerekmektedir.
Endüstriyel yakma sistemlerinde ısıl ihtiyaca göre kurulu güç belirlenir. Bu kurulu gücü besleyecek gaz
yakıtların TS EN 746-2 standartlarına göre basınç düşürme ve emniyet istasyonunun oluşturulması
gerekmektedir. Projelendirme aşamasında hazırlanacak basınç düşürme ve emniyet istasyonu TS EN
746-2 standartlarına göre hazırlanmış olsa dahi bu istasyonda kullanılacak tüm cihaz kapasitelerinin
ve basınç kayıplarının belirlenmesi gerekmektedir.
Projelendirmede yapılan hatalar ve yanlış cihaz seçimleri neticesinde endüstride gaz giriş noktasından
başlayan enerji kayıpları ve dengesiz çalışmalar oluşmaktadır.
İşte bu hataları ortadan kaldırmak için atılacak ilk adım tüm projelendirme birimlerinin endüstriyel
tesislerinin kurulu gücünü doğru belirlemek başlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Basınç Düşürme İstasyonu, Emniyet, Gaz Cihazları, Gas Hattı
ABSTRACT
On first and second grade pressure reduce gas train of pressure grades, according to EN 746-2
connection ways at pressure grades, usage areas, gas train devices description and selection to
compose this article.
If gas train component can’t choose correctly, energy loss and discontinuous industrial proses will be.
Gas train devices should determined by expert personnel and use choice spinners.
Gas amount is determined according to capacity in the industrial system. Pressure loss and fault
running caused wrong device choice.
Therefore first of all required gas capacity should determined correctly
Key Words: Gas Pressure Reduce Station, Safety, Gas Equipment, Gas Train
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1. GİRİŞ
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.

2. GAZ HATTI
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 her bir 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.

3. II. KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARINDA BASINÇ KADEMELERİ
Yüksek Basınç
Orta basınç
Düşük Basınç

P > 4000 mbar
1000 < P < 4000 mbar
P < 500 mbar

4. 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.
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Küresel Vana
Rakor
Gaz Filtresi
Manometre
Manometre Musluğu
Emniyet Kapama Ventili
Regülatör
Küresel Vana
Emniyet Firar Ventili
Prezostat, max
Ana Gaz Ventili
Bypass Ventili
Orifis
Prezostat, min
Test Butonu

2
9

4
5

1

2

3

7

8

4
5

11
10

4

14

5

15

6
13
12

Şekil 1. Gaz Basınç Düşürme ve Emniyet Hattı (Gaz giriş basıncı: Pe = 1 bar veya Pe = 4 bar)
Kullanım Yerleri
Gaz girişinin manuel veya otomatik kapatılması, çalışan cihazların pislikten korunması, ayarlı çıkış
basıncı temini, çalışan cihazların kapalı konum kontrolü, 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
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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.

5. GAZ CİHAZLARI
a) GAZ FİLTRESİ
Yanıcı gaz
kullanılırlar.

ve

havanın

temizlenmesi

için

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.

Şekil 2. Gaz Filtresi
b) GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ

Şekil 3 a. Dişli Bağlantılı Regülatör

Şekil 3 b. Flanş Bağlantılı Regülatör

Gaz kullanım basıncını gerekli kullanım basıncına düşürürler.
Gaz giriş basınçları
Gaz çıkış basıncı
ayarlanabilir.

: Pe 0.1 , 0.2 , 0.36 , 0.5 , 1 , 4 , 6 bar ve daha yüksek olabilir
:
Pa 5 - 350 mbar arasında çeşitli yaylar ile belli aralıklarda

Çalışma şekli
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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) fonksiyonu
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. Herhangi bir 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.
c) EMNİYET KAPAMA VENTİLİ (Shut-off Valve)

Şekil 4 a. Dişli Emniyet Kapama Ventili

Şekil 4 b. Dişli Emniyet Kapama Ventili

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.
d) EMNİYET FİRAR VENTİLİ (Safety Relief Valve)
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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 5. Emniyet Firar Ventili

e) 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.

Şekil 6. Manyetik Ventil

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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f) 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 7. Motorlu Ventil

g) 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 8. Basınç Kontrol Şalteri
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6. REGÜLATÖR ÇIKIŞ BASINCINA GÖRE EMNİYET KAPAMA VENTLİ VE EMNİYET FİRAR
VENTLİ YAY SEÇİMİ VE AYARLARI
Basınç düşürme istasyonunda ihtiyaç duyduğunuz kullanım basıncını ayarladıktan sonra emniyet
kapama ventilini regülatör çıkış basıncının 1.75 katı kadar ayarlanmalı, emniyet firar ventili ise
regülatör çıkış basıncının 1.4 katı kadar ayarlanmalıdır.
Şayet regülatör sonrası çalışan cihazların maksimum çalışma basınçları regülatör çıkış basıncının
1.75 katından daha düşük ise emniyet kapama ventili ayarı regülatör sonrası çalışan cihazlarının
maksimum çalışma basınçlarını aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Set Değeri ( mbar)

Emniyet Kapama Ventili

Emniyet Firar Ventili

Regülatör Çıkış Basıncı ( mbar)
Şekil 9. Regülatör Çıkış Basıncına Göre Ayar Diyagramı

7. SANAYİ TESİSLERİNDE EMNİYET DONANIMLARI
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.
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B. EN 746-2 HUKUKİ ANLAMI ve GEÇERLİLİK ALANLARI
Avrupa topluluğu makine imalat kurallarına göre imalatçı, satıcı veya ithalatçı tehlike analizi yapmaya
ve makineyi analiz neticesine göre projelendirmeye ve imal etmeye mecburdur.
EN 746 norm serisi ısıl işlem tesisleri için temel emniyet donanımı şartlarını içermektedir. Bu normlara
uyma tesislerin makine imalat kurallarına uygunluğunun teyidi için şarttır.
EN 746-2 imalatçı tarafından uyulması gereken yakıt donanımı ve yakma ile ilgili kuralları
belirlemektedir.
En 746-2 de öngörülen koruma tedbirleri tek çözüm olarak algılanmamalıdır. Aynı seviyede emniyetin
erişilmesi için diğer risk önleyici tedbirlere de müsaade edilir. ( EN 746-2 giriş maddesi )
Endüstriyel ısıl işlem tesisleri içinde malzeme ve makina parçalarının ısıya maruz kaldığı sistemler
olarak tarif edilmektedir. ( en 746-2, paragraf 3.83 )
EN 746-2 geçerlilik alanı tesisin hemen yakınındaki akış yönünde, el kumandalı ana kesme
vanasından başlayan, yakıt donanımını kapsamaktadır. ( en 746-2 , paragraf 1)
C. GAZ YAKMA SİSTEMİNDE OLMASI GEREKENLER
Sisteme gaz girişi ana kapama vanası ( genelde küresel vana ) ile başlar.
Sistemin emniyeti için olan cihazların yapısı bir cihazın arızası halinde de emniyetin bozulmasına
meydan vermemelidir.
Gaz ve hava karışım oranı her bir yakıcı için en düşük ve en yüksek kapasite arasında sabit kalacak
şekilde ayarlanabilmelidir ki stabil ve emniyetli bir yanma sağlanabilsin.
Ana alev ve varsa pilot alev bir alev sensörü ile kontrol edilmelidir.
D. Havalandırma ve emniyet firar ventil çıkışları tehlikesiz bir alana ( çatı üstüne ) verilmelidir.
E. GAZ YAKMADA EMNİYET SÜRELERİ
Gaz brülörünün ilk ateşlemesinde fırın içine fazla yanmamış gaz dolmasını önlemek için 3,5,10 saniye
gibi sisteme bağlı emniyet sürelerinin garantiye alınması şarttır.
Başlangıç emniyet süresi: gaz manyetik ventilinin açılmasıyla başlayan ve alev oluşmadığı için gaz
girişinin kapatılması arasında geçen süredir.
Çalışma emniyet süresi: alev söndü sinyalinin gelmesi ile başlayan ve gaz girişinin kapatılmasına
kadar geçen süredir.
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Şekil 10. Gaz Yakmada Emniyet Süreleri
F. EN 746-2 İÇERDİĞİ KONULAR
Gaz dağıtım sistemi ( boru hatları )
Olması mecburi donanım
Yakma havası ve ön süpürme
Gaz/hava karışımı
Yakıcılar ve ateşleme
Alev kontrol

SONUÇ
Endüstriyel tesislerde enerji tasarrufu ilk olarak basınç düşürme istasyonlarında başlar. Doğru cihaz
seçimi ve sağlıklı yapılan ayarlar neticesinde mevcut yük istediği gaz basıncında çalıştırılır ve emniyet
düzenlerinde bulunan mekanik cihazlar standartlar çerçevesinde ayarlanır ise hat kayıpları ortadan
kaldırılmış olur.
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KONUT ISITMADA KONFOR KONTROL,
KAZAN – GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTILI
ENERJİ TASARRUFU
BİREYSEL – MERKEZİ ISITMA KARŞILAŞTIRMA
Hartmut HENRİCH

ÖZET
Binaların iyi bir ısı izolasyonu olduğu kabul edilse bile ısıtmada yapılacak ayarlamalarla konutlarda
konforlu bir ısıtma paralelinde enerji tasarrufu da sağlamak mümkündür.
Kombi ve kazanlarda uygulanan kazan suyu dönüş sıcaklığı, referans ortam sıcaklığı, dış hava
sıcaklığı ve benzeri parametreler birleştirilerek optimal ısı ile tasarruflu konfor kontrol sağlamak
mümkündür.
Enerji kaynaklarının sınırlı ve pahalı olduğu günümüzde yenilenebilir alternatif enerjilere yönelerek
ısıtma maliyetlerini asgariye indirmek en akılcı toldur. Güneş enerjisi ve jeotermal enerjiyi konut
ısıtmada doğalgazlı ısı kaynaklarına alternatif veya takviye amaçlı kullanmak yakıt ve enerji
tasarrufuna destek olduğu gibi
ısıtma maliyetlerini de asgariye düşürmektedir.
Güneş kolektörleri ve jeotermal enerjinin kazan-kombi ısıtıcılarına takviye olacak sistem ve
ekipmanların tanıtımı ve uygulamaların incelenmesi enerji tasarrufu için bilgiler sunulacaktır.
Bireysel ve merkezi ısıtma sistemleri avantaj ve dezavantajları ile açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Enerji tasarrufu, konfor, doğal enerji kaynakları,

ABSTRACT
Isolation is good for energy saving. Never the less comfort control diveces are contributed save
energy.
This kind of diveces Works for saving with optimal heat control.
The best solution for dicrese heating cost is using the rerewable energy sources. Sun energy and
jeotermal energy can use at houses.
This article is abort using sun energy and jeotermal energy for house heating as reinferament energy.
Advantage and disadvantage of individval and centrel heating system will explain.
Key Words: Energy saving, confort, natural energy sources
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1. GİRİŞ
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
enerji tasarrufu sağlanmış olur.
Genel olarak ısı kontrol cihazları ve fonksiyonları hakkında bilgi edinelim.

2. İKİ KADEMELİ ISITMA DEVRESİ
Şekil 1’de gösterilen kontrol panelinde ısı üreticisi için iki kademeli bir kumanda sistemi, bir kullanım
suyu hazırlama sistemi, karıştırılan iki ısı devresinin kumanda sistemi ve de aşağıdaki ek fonksiyonlar
bulunur:
• 1 zaman kumandalı çıkış (sirkülasyon pompası)
• 1 sıcaklık kumandalı çıkış
Zaman kumandalı çıkışa aşağıdaki fonksiyonlar atanabilir ;(sirkülasyon pompası, boyler çıkış
pompası, solar panel bağlantısı, katı yakıt ısı üreticisi, geri dönüş artırma sistemi).
•
•
•

Gerektiğinde sirkülasyon pompasının devreye sokulması
Otomatik yaz-kış ayarı
Sensör yapılandırmasına otomatik fonksiyon uyarlaması

Şekil 1. İki Kademeli Isıtma Devresi
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a) ISITMA REGÜLÂSYONU
Ayarlanmış ısıtma eğrisi üzerinden ısı üreticisi veya ön çalışma sıcaklığı ölçülen dış hava sıcaklığına,
referans odadaki doğru yerleştirilmiş ısıtma sistemi yaklaşık olarak ayarlanmış oda nazari sıcaklığı
ayarlanacak şekilde belirlenir.
Hava durumuna göre regülasyon için, ısıtma eğrisinin hassas olarak ayarlanmış olması son derece
önemlidir.
Sirkülasyon pompası hava durumuna göre kumanda edilir. Isı talebinde veya donmaya karşı koruma
konumunda çalıştırılmaktadır.
b) ISITMA EĞRİSİ

Isı eğrisi dış hava sıcaklığının 1K artması veya düşmesi halinde ön çalışma sıcaklığının ne kadar
değişmesi gerektiğini belirlemektedir.
Ayarlamak için düşük dış hava sıcaklıklarındaki çok düşük oda sıcaklığı durumunda ısıtma eğrisi
yükseltilmeli (ve tam tersi) yüksek dış hava sıcaklıklarındaki (örn. 16°C) çok düşük oda sıcaklığı,
odanın nazari değeri üzerinden ayarlanmalıdır.

Şekil 2. Isıtma Eğrisi
Isı eğrisi 5°C’ nin altındaki dış hava sıcaklıklarında yapılmalıdır. Isıtma eğrisinde yapılacak değişiklikler
küçük adımlarla ve uzun zaman aralıklarında yapılmalıdır (en az 5 ila 6 saat), çünkü sistemin her
değişiklikten sonra kendini yeni değerlerle ayarlaması gerekir.

c) İKİ KADEMELİ ISITMA DEVRESİ KONTROL PANELİ ELEKTİRK BAĞLANTILARI
Şekil 1’de gösterilen iki kademeli ısıtma devresinin kontrolü ile ilgili olarak kumanda paneli sensör ve
cihaz bağlantıları gösterilmiştir.
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Şekil 3. İki Kademeli Isıtma Devresi Kontrol Paneli Elektrik Bağlantıları
Şekil 3’te ifade edilen bağlantıların açıklamaları aşağıda belirtildiği gibidir.
VII (1+2)
: eBUS (FA) veya eBUS - DCF
I (1-3)
: FBR2 (FBR1) 1. ısıtma devresi için
I (4+5)
: 2. ısıtma devresi ön çalışma sensörü
I (6+7)
: Boyler sensörü bağlantısı
I (7+8)
: Boyler sensörü
I (9+10)
: Dış hava sensörü
V (1+2)
: 1. ısıtma devresi ön çalışma sensörü
VIII (1+2)
: Çok fonksiyonlu röle sensörü 1
III (1-3)
: FBR2 (FBR1) 2. ısıtma devresi için
III (2+3)
: Depo sensör alt
IX (1+2): Ver hattı CAN-Bus
IX (3+4): Gerilim beslemesi CAN-Bus
II (1)
: Şebeke giriş nötr-(N) bağlantısı
II (2)
: Şebeke giriş Faz-(L) bağlantısı
II (3)
: Rölelerin şebeke bağlantısı
II (4)
: 1. ısıtma devresinin pompası
II (5)
: 2. ısıtma devresinin pompası bağlantısı
II (6)
: Depo pompası
II (7)
: 2. ısıtma devresi mikseri açık
II (8)
: 2. ısıtma devresi mikseri kapalı
II (9+10)
: 1. Brülör kademesi / 1. Isı üreticisi
VI (1)
: Çok fonksiyonlu röle sensörü 1
VI (2)
: Çok fonksiyonlu röle sensörü 2
IV (1)
: 1. ısıtma devresi mikseri açık
IV (2)
: 1. ısıtma devresi mikseri kapalı
IV (3+4): 2. Brülör kademesi / 2. Isı üreticisi
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3. GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ KONTROL PANELLERİ
Güneş kolektörü kontrolünde farklı sistem tiplerinin regülasyonunu sağlanır şöyle ki:
• Güneş enerjisi regülasyonu
• İki depo için katı yakıt yakacak kazanın regülasyonu
• Güneş enerjisi bağlantılı katı yakıt kazanı regülasyonu
• İki kolektörlü güneş enerjisi regülasyonu
• İki depolu güneş enerjisi regülasyonu – Valflı değiştirme
• İki depolu güneş enerjisi regülasyonu – 2 doldurma pompası
• Arkadan ısıtma fonksiyonlu güneş enerjisi regülasyonu
• Isıtma sisteminin geri dönüş artırmalı güneş enerjisi regülasyonu
• Mikser üzerinden geri dönüş artırmalı katı yakıt kazanı regülasyonu
• Basamaklı bağlantıda 2 depolu güneş enerjisi regülasyonu
• 2 katman depolu güneş enerjisi regülasyonu
• 3 katman depolu güneş enerjisi regülasyonu
ı) TEK KADEMELİ BİR ISITMA DEVRESİNE GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ ADAPTASYONU

Şekil 4. Tek Kademeli Isıtma Devresi Güneş Kolektörü Bağlantısı
Şekil 4’te gösterilen ısıtma devresi açıklaması
Çıkışlar:
A1 Kolektör pompası (devir regülasyonu)
A2 Değiştirme valfı – depo üzerinden ısıtıcı geri dönüşü
A3 Ek röle, fonksiyon serbest atanabilir
Girişler:
Doğal Gaz Semineri

132

F1 Kolektör
F4 Depo alt / azami sıcaklık denetimi A1 (F3 yoksa)
F2 (ops.) ısı miktarı sayma geri dönüş
F3 (ops.) depo üst / azami sıcaklık denetimi A1 /sonradan ısıtmada referans sensör
F5 Geri dönüş artırma için referans sensör
İmpuls (ops.) Debi sayacı için impuls verici veya impuls kumandalı sirkülasyon pompası
Bağlanma koşulları A1:
Isı aktarımı (depoya ve asgari sıcaklığa olan fark)
ON: F1 - F4 > P30 ve F1 > P40
OFF: F1-F4 < P31 veya F1 < P41
Depo azami sıcaklığı:
OFF: F3 (veya F4) > P50
ON: F3 (veya F4) < P50 - 5K
Kolektör azami sıcaklığı:
OFF: F1 > P42
ON: F1 < P42 - 10K
Yukarıda bağlantıları ifade edilen ısıtma devresinde görüldüğü gibi doğalgaz yakan bir kazan
sistemine güneş kolektörü bağlanarak doğal enerji kaynağından yaralanılmaktadır. Bu sistemde güneş
enerjisi ile sıcak su kazanılan kolektör bir sıcak su tankını beslemekte ve sıcak su tankı çıkışı kazan
geri dönüş suyunu besleyerek kazanın minumum adımda devreye girmesini sağlamaktadır.

SONUÇ
Isıtma devrelerinde kontrol panelleri kullanılarak maksimum enerji tasarrufu sağlandığı güneş
kolektörleri ile yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanarak çevre daha az kirletilmiş olmaktadır.
Günümüzde yaşanan enerji sıkıntıları ve çevre kirliliği bu sistemler ile en aza indirgenecektir.
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DOĞALGAZ YAKMADA ELEKTRONİK DONANIMLAR VE
EMNİYET SİSTEMLERİ
Haluk SÖZER

ÖZET
Endüstriyel yakma sistemlerinde proses tipine göre birden çok ısıtma yöntemi uygulanmaktadır.
Endüstriyel proses ısıtma yöntemleri aç-kapa ( on-off) ısıtma, düşük alev – yüksek alev ( low fire –
high fire) ısıtma, sürekli kontrol ile oransal (continuous control with PID) ısıtma, sıralı yakma ( pulse
firing) gibi değişiklik göstermektedir. Bu ısıtma yöntemlerin sağlıklı uygulanabilmesi için prosesin iyi
tanımlanması, kullanılacak yakıcıların doğru seçimi, gaz ve hattı mekanik montajlarının doğru
uygulanması yüksek önem taşımaktadır.
Bir endüstriyel proseste fiziksel hazırlıklar doğru bir şekilde tamamlandıktan sonra ısıtma için seçilecek
yöntem ile maksimum enerji tasarrufu yapılabilir.
Özellikle sıralı yakma( pulse firing) ile ısıtmada endüstriyel proseslerde yüksek türbülans ile homojen
ısıtma ve azami enerji tasarrufu gerçekleşmektedir. Sıralı yakma ( pulse firing) çok yakıcılı
sistemlerde her yakıcının proses sıcaklığı ve set edilen sıcaklık değeri ile arasındaki farka göre
devreye giriş çıkış adımları sıklıklarının değiştirilmesi ile gerçekleşir.
Aç-kapa ve düşük alev – yüksek alev çalışmaya göre sürekli kontrol ile oransal veya sıralı yakma
sistemi ile ısıtma aynı endüstriyel fırında daha çok enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kontrol, ısıtma sistemeleri, PID

ABSTRACT
Industrial burning system has variety of heating process. For example on-off heating, law fire-high fire
heating, continuous control with PID, pulse firing heating. Important things are, to describe very well
the process, choose the correct burner, application of the gas pipeline and air pipeline systems.
In this case, after psycall parameters are diffidently success applicable, second step is choose the
heating process.
Especially with pulse firing can achieve homogeny heating with high turbulence and maximum energy
saving. Pulse firing system can control each burner depend on the difference between set temperature
and process temperature.
Continuous control with PID and pulse firing get more energy saving than on-off or law fire- high fire
heating system in the same industrial furnace.
Key Words: Control, heating systems, PID
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1. GİRİŞ
Endüstriyel yakma sistemlerinde kullanılan ısıtma yöntemleri otomatik kontrol formlarına göre
belirlenir. Öncelikle kumanda sistemlerinde otomatik kontrol formlarının neler olduğunu hatırlamak
yaralı olacaktır.
OTOMATİK KONTROL FORMLARI
Otomatik kontrol döngüsünde kontrol edici blok yerine yerleştirilecek herhangi bir kontrol cihazı set
değeri etrafında çalışması gereken hassasiyette sistemi kontrol etmelidir. Prosesin gerektirdiği
hassasiyetle çalışacak, hatayı gereken oranda minimuma indirecek çeşitli kontrol formları vardır.
Bunlar;
1) Açık-kapalı (on-off) kontrol
2) Oransal kontrol (P)
3) Oransal + İntegral kontrol (P+I)
4) Oransal + Türevsel kontrol (P+D)
5) Oransal + İntegral + Türevsel kontrol (P+I+D)
6) Zaman oransal (time proportioning) kontrol formlarıdır.
a) AÇIK KAPALI KONTROL (ON-OFF)
Açık-kapalı kontrol cihazı set değeri üstünde veya altında ayar değişkenini açar veya kapar. Kontrol
cihazının çıkışı iki konumludur; ya tamamen açık, ya da tamamen kapalıdır. Örneğin ayar değişkeni
elektrik enerjisi olan sistemde kontrol cihazı, set değerinin altında elektrik enerjisini sisteme tamamen
verir, set değerinin üstünde ise tamamen keser veya tam tersi düşünülebilir.
Açık-kapalı kontrolde kontrol altında tutulan değişken örneğinin sıcaklık, sürekli salınım halindedir. Set
değerinin etrafında salınır. Bu salınımda tepeden tepeye değişim ve salınım sıklığı süreç
karakteristiklerine bağlıdır. Şekil 1'de açık-kapalı kontrol cihazı ile kontrol edilen bir sistemin sıcaklıkzaman eğrisi görülmektedir.

Şekil 1. Açık-Kapalı Kontrol Cihazı İle Kontrol Edilen Bir Sistemin Sıcaklık-Zaman Eğrisi
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Şekil 2. İdeal Açık-Kapalı Kontrol Transfer Eğrisi
Bu tip kontrolün ideal transfer eğrisi Şekil 2'de görülmektedir.
Ancak pratikte, endüstriyel sistemlerde bu tip ideal bir açık-kapalı kontrol sistemi kullanılmaz.
Prosesteki bozucu faktörler ve elektriksel gürültü nedeniyle, set değeri geçişleri bu şekilde tek noktada
olacak olursa sistem osilasyona geçer ve devamlı set değeri etrafında sık aralıklı açma kapama yapar.
Özellikle bu durum son kontrol elemanlarının çok kısa sürede tahrip olmasına sebep olur. Bu durumu
önlemek için set değeri geçişlerinde "histerisiz" ya da sabit band oluşturulur. Şekil 3'te histerisizli ya da
sabit bandlı açık-kapalı kontrol eğrisi görülmektedir

Şekil 3: Histerisizli Açık-Kapalı Kontrol Eğrisi.
Bu eğriden de anlaşılacağı üzere sıcaklık yükselirken, set değerini geçtiği anda enerji kesilmez, belli
bir değer kadar yükselir ve o sabit değerden sonra kapanır. Sıcaklık düşmeye başlar, set değerine
geldiği anda enerji açılmaz, set değerinin etrafında sabit bir sıcaklık bandı vardır. Bu bandın genişliği
ya da darlığı tamamen prosesin gerektirdiği kadar olmalıdır.
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Şekil 4. Histerisizli Açık-Kapalı Kontrol Transfer Eğrisi
Şekil 4 ise histerisizli açık-kapalı kontrol formu transfer eğrisini göstermektedir.
Isıtıcıya enerji verilmesine müteakip sıcaklık yükselmeye başlar. G, F ve set değerinde herhangi bir
değişiklik olmayacaktır. Sıcaklık B noktasına geldiğinde ısıtıcının enerjisi kesilecektir. C noktasından,
D noktasına kadar sıcaklık kendi kendine bir miktar yükselip tekrar düşecek, C noktasında ve set
değerinde ısıtıcı kapalı, ancak E noktasının altına düştüğü anda ısıtıcının enerjisi verilecektir. F
noktasından G noktasına kadar sıcaklık, ısıtıcı açık olmasına rağmen kendi kendine düşüşe devam
edip, G noktasından sonra tekrar bir önceki şekilde kontrol fonksiyonuna devam edecektir. Burada
sabit band F ve B veya Eve C arasındaki sıcaklık fark değeridir. Her ne kadar açık-kapalı kontrol formu
sıcaklık değişkeni ile incelendiyse de sıcaklık değişkeni yerine basınç, seviye, debi gibi değişkenler de
düşünülebilir. Sistemlerde en yaygın olarak açık-kapalı kontrol kullanılmasına rağmen bu kontrol
formunun yeterli olmadığı proseslerde bir üst kontrol formu olan oransal kontrole geçilir.
b) ORANSAL KONTROL (PROPORTIONAL CONTROL)
Oransal kontrol cihazı prosesin talep ettiği enerjiyi sürekli olarak ayar değişkenini ayarlayarak verir.
Gereksinim duyulan enerji ile sunulan enerji arasında bir denge vardır. Elektrik enerjisi kullanılarak
ısıtma yapılan bir proseste, oransal kontrol cihazı ısıtıcının elektrik enerjisini prosesin sıcaklığını set
edilen değerde tutabilecek kadar, prosesin gereksinim duyduğu kadar verir.

Şekil 5. Oransal Kontrol Cihazı Transfer Eğrisi
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Enerjinin %0'dan %100'e kadar ayarlanabildiği, oransal kontrol yapılabilen sıcaklık aralığına
ORANSAL BAND denir. Genel olarak oransal band, cihazın tam skala (span) değerinin bir yüzdesi
olarak tanımlanır ve set değeri etrafında eşit olarak yayılır.
Örneğin 1200°C'lik skalası olan bir cihazda %5'lik bir oransal band demek 0.05 x 1200°C = 60°C'lik bir
sıcaklık aralığı demektir. Bu 60°C'lik aralığın 30°C'si set değerinin üzerinde 30°C'si set değerinin
altında yer alır ve kontrol cihazı 60°C'lik aralıkta oransal kontrol yapar. Oransal kontrol cihazı transfer
eğrisi Şekil 5'te görülmektedir. Set değeri 400°C'ye ayarlanan, %5 oransal band verilen bir oransal
kontrol cihazında 370°C ve 430°C'ler bandın uç noktalarıdır. Kontrol cihazı düşük sıcaklıklardan
başlamak üzere370°C'ye gelinceye kadar ısıtıcılara %100 enerji verilir, yani enerji tamamen açıktır.
370°C'den itibaren set değeri olan400°C'ye kadar sıcaklık yükselirken ısıtıcıya verilen enerji yavaş
yavaş kısılır. Set değerinde sisteme %50 enerji verilir. Eğer sıcaklık set değerini geçip yükselmeye
devam edecek olursa430°C'ye kadar enerji giderek kısılır ve 430°C'nin üzerine geçtiği taktirde artık
enerji tamamen kapatılır. Yani sisteme %0enerji verilir. Sıcaklık düşüşünde anlatılanların tam tersi
olacaktır. Oransal band örneğin %2'ye düşürüldüğü taktirde;0.02x1200°C=24°C'nin yarısı olan 12°C
üstte ve 12°C altta olmak üzere köşe noktaları 412°C ve 388°C olacaktır. Değişik proseslerde ve
değişik şartlarda duruma en uygun oransal band seçilerek oransal kontrol yapılır. Aynı sistemde geniş
ve dar, iki farklı oransal banda örnek alalım. Şekil 6'da geniş oransal band seçilmiştir. Bu seçilen
banda göreceli olarak reaksiyon eğrisi verilmiştir.

Şekil 6. Geniş Oransal Band ve Reaksiyon Eğrisi
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Geniş seçilmiş band da, küçük oranda enerji artışı büyük sıcaklık artışına sebep olur veya, küçük
oranda enerji düşüşüne sebep olur. Şekil 7'de seçilen dar oransal band da ise küçük bir sıcaklık artışı
veya düşüşü sağlamak için büyük oranda enerji düşüşü yapmak gerekir. Bu bandı giderek daraltıp
sıfırlayacak olursak, bu takdirde oransal kontrol cihazı açık kapalı kontrol cihazı gibi çalışacaktır.
"Oransal band" birçok proseste tam skala değerinin bir yüzdesi olarak tanımlanıp yaygın olarak
kullanılıyorsa da yine bazı proseslerde "kazanç" tanımı kullanılmaktadır.
Oransal band ve kontrol cihazı kazancı arasındaki bağlantı aşağıdaki gibidir.

Böylece görüldüğü gibi oransal band daraldıkça kazanç artmaktadır.

Şekil 7. Dar Oransal Band ve Reaksiyon Eğrisi
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Oransal kontrolü blok şemalar ile açıklayacak olursak,

Şekil 8. Oransal Kontrol Blok Şeması
Şekil 8'de görüldüğü üzere, sensör yardımıyla algılanan sıcaklık sinyali ortam sıcaklık kompansasyonu
yapıldıktan sonra yükseltici bir devreden geçerek set değeri ile karşılaştırılır. İkisi arasındaki fark
alınarak hata değeri veya fark değeri bulunur. Eğer bu değer pozitif ise proses, set değerinin
altındadır. Negatif ise proses set değerinin üzerindedir. Fark sıfır ise proses set değerindedir.
Fark değeri oransal kontrol devrelerinden geçerek uygun çıkış formuna gelir. Fark değeri sıfır olduğu
anda oransal çıkış%50'dir. Yani set değerinde çalışıyor demektir. %50'lik çıkışı koruyup prosesi tam
set değerinde tutmak zordur. Denge durumuna gelinceye kadar sıcaklık değişimi olması, hatta sıcaklık
değeri ile set değeri arasında belli bir fark kalması oransal kontrolün en belirgin özelliğidir.
Set değeri ile sistemin oturduğu ve sabit kaldığı sıcaklık arasındaki farka off-set denir. Off-set'i
azaltmak için oransal band küçültülebilir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi oransal band
küçüldükçe, açık-kapalı kontrolle yaklaşıldığı için set değeri etrafında salınımlar artabilir. Geniş oransal
band da off-set'in büyük olacağı düşünülerek prosese en uygun oransal bandın seçilmesi gerekir.
Şekil 6 ve Şekil 7, geniş ve dar oransal bandın göreceli karşılaştırılmasıdır.
Sıcaklık yükselir, bir kaç kere set değeri etrafında salınım yaptıktan sonra set değerinin üzerinde veya
altında sabit bir sıcaklık farkı ile gelip oturur. Off-set artı veya eksi olabilir.
Bir proseste tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra örneğin artı oluşan off-set değeri proseste birkaç küçük
değişiklik olması ilmeksi değere gidebilir veya artı olarak yükselebilir.
c) ORANSAL+İNTEGRAL KONTROL(PROPORTIONAL+INTEGRAL)
Oransal kontrolde oluşan off-set, manuel veya otomatik olarak kaldırılabilir. Otomatik resetleme için
kontrol cihazı, elektronik integratör devresi kullanılır. Ölçülen değer ile set edilen değer arasında fark
sinyalinin zamana göre integrali alınır. Bu integral değeri, fark değeri ile toplanır ve oransal band
kaydırılmış olur. Bu şekilde sisteme verilen enerji otomatik olarak artırılır veya azaltılır ve proses
sıcaklığı set değerine oturtulur. İntegratör devresi gerekli enerji değişikliğine set değeri ile ölçülen
değer arasındaki fark kalmayıncaya kadar devam eder. Fark sinyali sıfır olduğu anda artık integratör
devresinin integralini alacağı bir sinyal söz konusu değildir. Herhangi bir şekilde bazı değişiklikler olup,
sıcaklık değerinden uzaklaşacak olursa tekrar fark sinyali oluşur ve integratör devresi düzeltici etkiyi
gösterir. Şekil 9'da oransal+integral kontrol formu blok şema halinde verilmektedir. Ayrıca off-seti
kalkmış reaksiyon eğrisi de verilmektedir.
Oransal+integral kontrolün en belirgin özelliği sistemin sıcaklığı ilk başlatmada set değerini geçer,
önemli bir miktar yükselme yapar (overshoot). Set değeri etrafında bir-iki salınım yaptıktan sonra set
değerine oturur.
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Şekil 9. Oransal+İntegral Kontrol Blok Şeması
d) ORANSAL+TÜREVSEL KONTROL (PROPORTIONAL+DERIVATIVE)
Oransal kontrolde oluşan off-set oransal + türevsel kontrol ile de kaldırılmaya çalışılabilir. Ancak
türevsel etkinin asıl fonksiyonu overshoot-undershoot'ları azaltmaktır. Overshoot ve undershootlar
azalırken bir miktar off-set kalabilir. Oransal+Türevsel kontrolde set değeri ile ölçülen değer arasındaki
fark sinyali, elektronik türev devresine gider.
Türevi alınan fark sinyali tekrar fark sinyali ile toplanır ve oransal devreden geçer. Bu şekilde düzeltme
yapılmış olur. Şekil 10, blok şema haline oransal + türevsel kontrolü göstermektedir. Ayrıca Şekil 9’da
göreceli olarak reaksiyon eğrisi verilmektedir. Görüldüğü gibi overshoot ve undershootlar daha azdır.
Türevsel etki düzeltici etkisini hızlı bir şekilde gösterir. Banyo tipi proseslerde yani daldır-çıkar gibi
uygulamalarda hızlı değişimlere ayak uydurmak üzere PD seçilebilir. Sürekli tip uzun süreli fırın ya da
proseslerde ve off-set arzu edilmeyen hallerde PI tip seçilebilir. Uygulayıcı birçok faktörü göz önüne
almalıdır.
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Şekil 10. Oransal+Türevsel Kontrol Blok Şema ve Reaksiyon Eğrisi
e) ORANSAL+INTEGRAL+TÜREVSEL KONTROL(PROPORTINAL+INTEGRAL+DERIVATIVE)
Kontrolü güç, karmaşık sistemlerde oransal kontrol, Oransal+Türevsel, Oransal+integral kontrolün
yeterli olmadığı proseslerde Oransal+integral+Türevsel kontrol tercih edilmelidir. Kısaca bu kontrolü
tanımlayacak olursak; oransal kontrolde oluşan off-set oransal+integral kontrol ile giderilir. Ancak,
meydana gelen overshoot'lar bu kontrole türevsel etkinin de eklenmesi ile minimum seviyeye indirilir
veya tamamen kaldırılır. Şekil 11'de Oransal-integral-Türevsel kontrolün diğer şekillerde verilen
reaksiyon eğrilerine göreceli olarak reaksiyon eğrisi verilmektedir. Dikkat edilecek olursa diğerlerine
nazaran hemen hemen yok denecek kadar az overshot ve undershoot ve off-set kaldırılmış
durumdadır. P, I, D parametrelerinin iyi ayarlanıp ayarlanmamasına bağlı olarak elde edilen kontrol
eğrisi değişebilir.

Şekil 11. Oransal+İntegral+Türevsel Kontrol Reaksiyon Eğrisi
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f) ZAMAN ORANSAL KONTROL (TIME PROPORTIONING CONTROL)
Oransal kontrol formları içinde özellikle elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerde en yaygın kullanılan
kontrol formlarından olan zaman oransal kontrolde enerji yüke belli bir periyodun yüzdesi olarak verilir.
Şekil 12'de görüldüğü gibi 12 saniyelik bir periyotta sisteme 9 saniye enerji veriliyor, 3 saniye kesiliyor.
Bunun anlamı sisteme 12 saniyelik periyodun %75'inde enerji veriliyor, %25'inde kesiliyor demektir.

Şekil 12. Zaman Oransal Kontrol
Bu tip çıkış en uygun biçimde, son kontrol elemanı kontaktör veya triak, tristör olan proseslerde
görülür. Triak, tristör son kontrol elemanı olarak kullanıldığı zaman enerji kesilip verme süreleri çok
küçük aralıklara kadar indirilebilir. Bu süre 50Hz'lik şehir gerilimi periyodu altında düşecek olursa
rastgele bir ateşleme, güç problemleri doğuracaktır. Bu yüzden, ateşleme sıfır geçişlerinde yapılır.
Şekil 13 "sıfır geçişi ateşleme"prensibine uyulmadan kesilen sinüzoidal dalgayı göstermektedir.

Şekil 13. Zaman Oransalda İki Tür Ateşleme
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Şekil 14'te zaman oransal kontrol formu anlatılmaktadır. Şöyle ki: zaman oransalda Xp parametresi
olarak bir oransal band saptanır. Ayrıca TX parametresi olarak bir periyod saptanır. Kontrol cihazı set
edilen değere geldiğinde seçilen Xp oransal band içinde yine seçilen Xt periyodunun %50'sinde
sisteme enerji verir, diğer %50'sinde enerjiyi keser. Yani tüm set değerlerinde enerji %50 olarak yüke
sürülür. Şekil 14'te A noktası sistemde set değerinin üzerine doğru yükseltilecek olur ise enerjinin
gidilerek kısılması başlar yani sisteme daha az enerji verilir. Aynı Xp oransal bandda ayarlanan Xt
periyodunun küçük bir aralığında enerji yüklenir. B noktası örnek gösterilebilir. Sistem set değerinin
altına düşecek olur ise bu takdirde daha çok süreli enerji verilmelidir. Bu işlem yine aynı Xp ve TX
parametreleri için de otomatik olarak yapılır. Örneğin C noktasında ayarlanan Xt periyodunun daha
uzun süresinde sisteme enerji verilir.
K1ve K2noktaları alt ve üst limitlerdir. Bu limitler arası seçilen Xp oransal banddır. K1'in altında
sisteme enerji %100 verilir, K2'ninüstünde enerji komple kesilir. Arzu edilen bir kontrol sağlanabilmesi
için Xp ve Xt ayarları iyi yapılmalıdır.

Şekil 14. Zaman Oransal Kontrol Formu
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2. PID PARAMETRELERİNİN AYARLANMASI
Oransal kontrol cihazları içinde en gelişmiş olanı PID denetim parametrelerine sahip olanıdır. Gerek
konvansiyonel cihazlar ve gerekse mikroişlemci donanımlı PID cihazlarının ayarlanmasında aşağıdaki
yöntem kullanılabilir.
Esas amacı ayar değeri (SET POINT) ile ölçü değeri(MEASUREMENT) arasındaki hatayı sıfıra
indirmek ve bu sayede istenilen değere (CONTROLLED VARIABLE) ulaşmak olan bu tür kontrol
cihazları, P, I, D parametrelerinin uygun bir şekilde ayarlamaları sayesinde kontrol edilen değişkenin
ayar değerine;
a) Minimum zamanda
b) Minimum üst ve alt tepe değerleri (overshoot ve undershoot)'ndan geçerek ulaşmasını sağlarlar.
Burada kısaca P, I ve D olarak adlandırılan parametreler İngilizce karşılıkları olan (P)roportional,
(I)ntegral ve(D)erivative kelimelerinin baş harfleri olup, sırası ile Oransal integral ve Türevsel anlamına
gelmektedir.
P diğer adıyla oransal band parametresi kontrol cihazının içinde yer alan denetim mekanizmasının
KAZANÇ miktarı ile ters orantısı olan değeridir. %PB1/Kx100 eşitliği ile izah edildiği üzere oransal
bandı %20'ye ayarlanmış olan bir kontrol cihazının K (kazancı) 5'tir. Oransal bandın çok aza
ayarlandığı cihazlarda kazanç çok büyük olacağından, bu cihazın kontrol ettiği prosesler dengesiz
olacak hatta, miktarı artı ve eksi yönde gittikçe artan miktarda osilasyona girecektir.
İntegral ve Türevsel parametrelerin söz konusu olmadığı ve sadece P tip kontrol cihazları ile
denetimlerde de dengeye ulaşmak mümkündür. Ancak sadece P'nin aktif olduğu bu tür
sistemlerinde az da olsa set değeri ile kontrol edilen değer (ölçüm değeri) arasında sıfırdan
veya değerde ve SIFIRA indirilemeyen bir değer söz konusu olup, bu değere otomatik
terminolojisinde OFFSET adı verilmektedir.

yapılan
kontrol
farklı +
kontrol

Şekil 15. Reaksiyon Eğrisi
Sadece P ile kontrol edilen böyle bir sisteme I'nın (integral etkinin)ilavesi offset'i ortadan kaldırmaya
yöneliktir. Diğer bir değişle P+I türündeki bir kontrol cihazı ile denetlenen bir proseste normal şartlar
altında OTURMA sonuçlandıktan sonra OFFSET oluşması söz konusu değildir.
Bununla beraber integral zamanın (I) çok kısa olması, prosessin osilasyona girmesine neden
olabilecektir. P+I denetim mekanizmasına D (Türevsel) etkinin ilavesi ise SET DEĞERINE ulaşmak
için geçen zamanı kısaltmaya yaramaktadır.
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I) OPTİMUM PERFORMANS İÇİN P, I, D PARAMETRELERİNİN AYARLANMASI
Bu konuda detaya girmeden önce önemli bir noktaya temas etmek yerinde olacaktır. Biraz sonra
aşağıda verilen ayar yöntemleri her türlü proses için aynı olmakla birlikte gereken oturma zamanı,
gerek reaksiyon zamanı ve gerekse de üst ve alt salınımların optimum değerleri doğal olarak
prosesten prosese değişiklik göstereceğinden her proses için ortaya çıkacak olan P, I, D değerleri de
doğal olarak birbirinden farklı olacaktır.
Diğer bir deyişle herhangi bir SICAKLIK PROSESI için ayarlanmış bulunan P, I, D parametreleri bir
BASINÇ PROSESI için uygun olmayabilir. Ancak daha önce ayarlanarak optimum değerleri tespit
edilmiş bulunan PID parametreleri birbirine benzeyen proseslerde ufak tefek değişikliklerle
kullanılabilir.
PID parametreleri ilk kez devreye alma esnasında optimum kontrol için ayarlanmaları gerekli olan
değerler olup, cihazın bu değerlere ayarlanmasını takiben bir daha gerekmedikçe (işletme
mühendisleri daha farklı bir uygulama için fikir değiştirmedikçe) değiştirilmeleri söz konusu değildir.
Bu şekilde hesaplanıp ayarlanmış bulunan parametreler ilk devreye alma işlemini takiben ÖLÇÜM
DEĞERI SET DEĞERINI YAKALAMIŞKEN etkilerini;
•
•

ya set değerinin ihtiyaca göre eksi veya artı yön de değiştirilmesi
ya da kontrol edilen parametrede prosesten kaynaklanan ani etkilerin var olması sırasında
gösterilecektir.

Aşağıda açıklanan ayar yöntemi oldukça basit ve en pratik olanıdır. Yöntemin tatbiki sırasında ayarı
yapan kişinin proses hakkındaki bilgi ve yorumları şüphesiz ayarlamanın daha kısa ve az deneme
yanılmaya yol açarak sonuçlanmasında etken olacaktır.
Ayarlama işlemine başlamadan önce sisteminizin olası üst ve alt sapmalarda herhangi bir problem
çıkarıp çıkarmayacağından emin olmalısınız. Örneğin 0 100 Bar'lık basınç kontrol sisteminin
kontrolüne yönelik bir sistemde bu ayarı yapıyorsanız denemeler sırasında basıncın ayar değeriniz
olan (örnek olarak 50 Bar) miktardan 100 Bar'a veya 0 Bar’a kadar yükselip alçalması eğer sisteminize
ZARAR VERECEKSE bu durumda daha önce bilinen (varsa) PID değerleri ile başlamak yerinde
olacaktır. İlk olarak P' yi %100'e, I' yı maksimuma (OFF)ve D' yi minimuma (OFF) getiriniz. Bu
durumda cihaz integral ve türevsel etkiden yoksun olarak sadece oransal cihaz olarak çalışacaktır.
Yukarıdaki örneğimizden yola çıkarak SET DEĞERINI de arzu ettiğimiz bir değere 50 Bar'a
ayarlayınız. Bu işlemleri takiben cihazı OTOMATIK KONUMDA devreye alınız. Cihaz çalışır çalışmaz
kontrol cihazı sistemin basıncını o anda var olan değerden (başlangıçta sistemin basıncının 0 Sıfır
olduğunu varsayalım) itibaren arttırmaya başlayacaktır.
Sistemin devreye alındığı andan AYAR DEĞERINI ulaşmasına kadar geçen zamanı not ediniz (Bak.
Şekil 16.)
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Şekil 16. Tk ve Tr'nin Tanımı
Bu zaman, sistemin REAKSİYON ZAMANIDIR. Bu değer ileriki safhalarda beklenilmesi gereken
zaman olarak dikkate alınmalıdır. Eğer Şekil 17'deki gibi gittikçe azalan bir salınım
(osilasyon)izleniyorsa bu durumda P'yi %20 kadar azaltarak yine salınımı izleyiniz.

Şekil 17. Azalan Salınım Reaksiyon Eğrisi
İzleme işlemini varsa bir kayıt cihazı ile yoksa zamana karşılık izlediğiniz değerleri kâğıda yazmak
sureti ile yapabilirsiniz. Yukarıda belirtilen %20'lik azaltmalara, Şekil 2'deki sabit salınımlara erişinceye
kadar devam ediniz. Sisteminizin Şekil 16'da görünen SABİT GENLIKLI OSİLASYON'a girdiği değer
PROSESINIZIN KRITIK NOKTASI olup ilk iki üst tepe değeri ile ikinci üst tepe değeri arasındaki
ZAMANI Tk (Salınım zamanı) olarak not ediniz. Zaman sn cinsinden hesaplanmaktadır.
Bu tespitle birlikte ayarlamalar için gerekli doneler elde edilmiş olmaktadır. Sabit Genlikli Osilasyonu
yakalamış olduğunuz P değerini PKK değeri olarak ayrıca not ediniz. Bundan sonra;
P'yi 1.6 Pk'ya (PID veya PD tip kontrol cihazlarında)2.2 Pk'ya(PI tip kontrol cihazlarında)2.0
Pk'ya(Sadece P tip kontrol cihazlarında)I'yı Tk/2'ye(PID tip kontrol cihazlarında)Tk/1.2'ye(PI tip kontrol
cihazlarında)D'yi Tk/8'e(PID tip kontrol cihazlarında)Tk/12'ye(PD tip kontrol cihazlarında) ayarlarınız.
Bu değerlerin de cihaza set edilmelerini takiben kontrol cihazının optimum performansla çalışması
mümkün olacaktır. Eğer isteniyorsa bu değerler ince ayar amacı ile bir miktar reaksiyonları incelenerek
artırılıp azaltılabilir. Bu şekilde ayarlanmış bulunan sisteminiz Şekil 18'deki salınım dizisi ile
SETDEĞERINE OTURACAKTIR. Bu süreye Ts Oturma zamanı denilmekte olup, sistemden sisteme
yarım saatten 56 saate kadar uzun olabilmektedir.
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Şekil 18. Set Değerine Oturma Zamanı
Oturma gerçekleştikten sonra gerek set değerinde yapılan bir değişiklik, gerekse de sistemde oluşan
ani dengesizlikler sonucu ortaya çıkan bozucu etkenler (DISTURBANCES) nedeni ile denetim
mekanizması tekrar devreye girecek, ölçü değerini ayar değerine oturtmak üzere harekete geçecektir.
Herhangi bir nedenle sistemin durdurulması veya ilk parametrelerinin tespitinden sonra sistemin
işletmeye alınması esnasında ölçü değerini set değerine minimum zamanda getirmek için kullanılan
diğer bir imkân da KONTROL CİHAZLARININ KENDİ ÜZERLERİNDE BULUNAN VEYA AYRI
OLARAK KULLANILAN OTO/MANUEL ISTASYONDUR.
Bu istasyon OTO'da iken kumanda tamamen otomatik olarak kontrol cihazında, MANUEL'de iken ise
OPERATÖRÜN denetimindedir. Manuel konuma alınmış bir kontrol cihazında ölçü değerini set
değerine getirmek için, operatör bir taraftan cihaz göstergesinde ölçü değerini izlerken öte yandan da
nihai kontrol elemanını (Servomotorlu vana, Pnömatik vana, Damper sürücü v.b.) yavaş yavaş açmak
veya kapatmak sureti ile tamamen kendi kontrolünde sistemi SET değerine oturtabilecektir.
Doğal olarak OTOMATİK KONUMDA çok daha uzun sürebilecek bu işlem MANUEL müdahale ile
MİNİMUM SÜREDE yapılmış olacaktır.
Sistem, istenilen değerde ve CİHAZ MANUEL KUMANDA'da iken artık yapılacak tek şey sistemi OTO
TUŞUNA BASARAK otomatik kumandaya almaktır.
Artık sistemi kontrol eden KONTROL CİHAZI olup, proseste oluşan değişikliklerde SET EDİLMİŞ
BULUNAN P, I, D parametrelerinin etkisi altında gerekli reaksiyonu gösterip tekrar ölçü değerini set
değerine oturtacaktır.

3. SONUÇ
Yakma sistemlerinde kullandığımız ısıtma yöntemleri ile sistemde istenilen sıcaklık değerine en az
seviyede güç tüketimi yaparak ve enerji kayıplarını en aza indirgeyerek enerji tasarrufu yapmamız
mümkündür. Sistemde bulunan fiziksel parametreler dışında kontrol sisteminde uygulanan kontrol
formları bize maksimum enerji tasarrufunu sağlayacaktır. Bu yüzden kurulan her ısıtma sistemde
yapılan ısı kontrol formları prosese bağlı olmak şartı ile P,I,D kontrol seçilmesi şarttır. Eğer P,I,D
kontrolünün ısıtma sisteminde uygulanması mümkün değil ısı sistemdeki yüksek kapasitedeki enerji
kaynakları ( yakıcılar ) yerine daha küçük güçte ve daha fazla sayıda kullanılarak sistemde fiziksel
olarak oransallık sağlanmalıdır. Bu gibi sistemlerinde kontrolü sıralı yakma sistemi ( pulse firing)
uygulanarak homojen ısıtma ve maksimum enerji tasarrufu olmalıdır.
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BRÜLÖR KONTROL ÜNİTELERİ

Karsten NOESKE
ÖZET
Endüstriyel fırınlarda tek yakıcılı ve çok yakıcılı yakma sistemlerinde kullanılan brülör kontrol üniteleri,
örnek uygulamalar, brülör kontrol üniteleri çalışma fonksiyonları, standart kontrol kabinleri ile kontrol
üniteleri arasındaki farklar, yüksek sıcaklık çalışma opsiyonu, PROFIBUS DP haberleşme protokolü ile
kontrol ünitelerinin SCADA sistemlerine uyumluluğu brülör kontrol ünitelerini endüstriyel yakma sistemi
uygulamalarında ön plana çıkarmaktadır.
Brülör kontrol ünitelerinde geriye dönük hata kayıtları ile hem kullanıcıya hem de servis uzmanlarına
kolaylık sağlanmaktadır.
Bir den çok arıza çeşitlerinin gösterimi ile endüstriyel fırın uygulamalarında kalıcı arızaları ortadan
kaldırmaya yönelik bilgilendirme ile ciddi tasarruflar elde edilmektedir.
Bu yüzden endüstride alev oluşumunda kullanılan özel brülör kontrol üniteleri ile doğru yanma
gerçekleşecek ve brülör yanma verimleri maksimum olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Brülör Kontrol Ünitesi, endüstriyel yakma sistemleri, alev, hassasiyet
ABSTRACT
Burner control unit is really popular in the resent years because of advantages. High temperature
running option, of the SCADA system with PROFIBUS DP, easy application are same reason for its
popularity.
BCU gets facility for determine the fault. It has fault recorder.
This recorders advantage is easy and effective fault determine. In this case main problems are soluble
easily.
Accordingly suitable burning and maximum burning efficiency will get with BCU.
Key Words: Burner Control Unit, industrial burning system, fire, sensibility
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1. GİRİŞ
Brülör kontrol üniteleri ile kademeli veya modülasyonlu gaz brülörleri kumandası için, ateşleme ve
impuls denetimi ve ilk yanma emniyeti sağlanır. İyonizasyon ile sürekli alev kontrol, UV fotosel ile
fasılalı çalışma veya UV kontrol ile değişik şekillerde çalışma imkanı sağlanır. Gelişmiş brülör kontrol
ünitesi ateşleme trafosu, manuel/otomatik şalter, kompakt metal gövdede çalışma ve hata kodlarını
display ekranda göstermesi ile işletmeye arıza hallerinde dahi kısa sürede tekrar devreye alma imkanı
tanır. Çalışma fonksiyonlarını izlemek için brülör yanına bağlanır. Optik bağlantı seti ve PC bağlantısı
sayesinde parametre tanımı ve ayarı yapılabilir. Brülör kontrol ünitelerinin tüm özellikleri ile endüstriyel
sistemlerde kullanılmaları işletme sürekliliği ve enerji kayıplarını minimize ederek enerji tasarrufu
sağlar.

2. ÇOKLU BRÜLÖR UYGULAMALARINDA BRÜLÖR KONTROL ÜNİTELERİ

Şekil 1. Çok Brülörlü Endüstriyel Fırın Isıtma
Şekil 1
ile






de görülen tek yanma hücresinde çok brülör uygulamasında kullanılan brülör kontrol üniteleri
Direkt ısıtma,
Ortak emniyet zincirleri,
Minimum, maksimum gaz ve minimum hava basıncının sürekli kontrolü,
Yanma hücresi ve baca için merkezi ön süpürme,
Tek yakıcı arızasında tekrar ön süpürme işlemine gerek duyulmaması ile sistemler ısıtılır.
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Şekil 2. Çok Brülörlü Yakma Sisteminde Tek Bir Brülörün Gaz ve Hav Yolu
Şekil 2’de görülen brülör gaz ve hava yolu armatürleri özellikleri;




Hızlı açar ve hızlı kapar gaz manyetik valfi,
Hızlı veya yavaş açar ve kapar hava manyetik valfi,
Gaz/hava oransal kontrol,

Hava manyetik valfinin açma ve kapama süresi ayarlanabilir.
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3.

İKİ KADEME VE MİNUMUM POZİSYONDA İLK YANMA İÇİN BRÜLÖR KONTROL ÜNİTESİ

Şekil 3. İki Kademeli Brülör Gaz ve Hava Yolu
Şekil 3’te gösterilen yakma sisteminin gelişmiş bir brülör kontrol ünitesi ile kumandasının avantajları





Ateşleme için bekleme pozisyonunda iken hava manyetik valfi üzerinden ihtiyaç halinde
soğutma,
Hava manyetik valfi üzerinden ateşleme öncesi önsüpürme,
Minumum pozisyonda ilk ateşleme,
Çalışma esnasında alev sinyali arızası sonucu arıza kilitleme veya tekrar ateşleme seçimi,

işlemleri ile sıralanabilir.

4.
HAVA MANYETİK VALF KONTROLÜ OLAN BRÜLÖR KONTROL ÜNİTESİ ÇALIŞMA
LOJİĞİ

Şekil 4. Hava Manyetik Valf Kontrollü Brülör Kontrol Ünitesi Çalışma Lojiği
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Şekil 4’te gösterildiği gibi 1 numaralı sinyal girişi enerji beslemesini ifade etmektedir. 5 numaralı sinyal
girişi harici emniyet zincirleri tamamlandıktan sonra enerji girişini göstermektedir. Start edildiğinde 23
nolu girişten ön süpürme sinyali gelmekte ve 26 nolu çıkış ile hava manyetik valfi açtırılarak ön
süpürme işlemi gerçekleşmektedir. 4 numaralı sinyal girişinden emniyet zincirleri tamamlanan start
sinyali geldiğinde 7 nolu sinyal çıkışından ilk ateşleme gerçekleşmekte bu arada hava manyetik ventil
için 26 numaralı çıkış sinyali kesilerek minumum ateşleme pozisyonu oluşmaktadır. Aynı anda 12 nolu
çıkıştan gaz manyetik ventili beslenmektedir. Eğer ilk ateşleme esnasında 9 nolu sinyal girişinde alev
bilgisi geldikten sonra 7 nolu çıkış enerjisi kesilerek ateşleme sona erdirilir ve 12 ve 14 nolu gaz
manyetik ventilleri çıkışları süreklilik kazanır.

5. PİLOT YAKICILI BRÜLÖRLER İÇİN BRÜLÖR KONTROL ÜNİTESİ

Şekil 5. Pilot Yakıcılı Brülör Yakma Sistemi ve Brülör Kontrol Ünitesi
Şekil 5’te gösterildiği gibi gelişmiş brülör kontrol ünitelerinde çift alev sinyalini algılayabilme özelliğine
sahiptir. Ayrıca sürekli pilot alev kontrolü veya ana yakıcı alev bilgisi sonrası pilot alevin söndürülmesi
mümkündür. Bazı proseslerde ana alev sonrası pilot alevin sönmesi enerji tasarrufu sağlayacaktır.
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6. YÜKSEK SICAKLIKTA ALEV KONTROLSÜZ ÇALIŞABİLME
TSEN 746-2 endüstriyel tesislerde yakma emniyet sistemleri teknik şartnamesinde ısıl işlem fırın
sıcaklığı 760ºC’nin üzerinde olduğu garanti edildiğinde doğalgaz yakmada alev kontrolsüz yanma
gerçekleştirilebilir.
Gelişmiş brülör kontrol üniteleri 760ºC’nin üzerindeki fırın sıcaklığında alev kontrolü olmadan
yanmanın sürekliliğini sağlar.

Şekil 6. Yüksek Sıcaklıkta Alev Kontrolsüz Yanma

SONUÇ
Gelişmiş brülör kontrol üniteleri ile endüstriyel yakmada yatırım maliyetleri azaltılarak daha kompakt
yapı ile işletmede kullanım kolaylıkları sağlanır. PROFIBUS haberleşme ile mevcut PLC otomasyon
sistemlerine daha çok veri aktarımı gerçekleşir. Brülör kontrol ünitelerin performansı ile ısıtma
sürecinde yaşanan arızalar ortadan kaldırılarak enerji tasarrufuna katkı sağlanır. Yeni denen ısıl işlem
fırınları için yakma istatistikleri kaydı ile sistemin performansını arttırır. Tüm bu özellikleri sayesinde
endüstriyel yakmada geri kazanımlar çoğalmış olur.
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SANAYİ FIRINLARINDA ENERJİ PERFORMANSI,
YENİ YAKICI TEKNOLOJİSİ İLE ENERJİ TASARRUFU
Duran ÖNDER

ÖZET
Sanayi fırınlarında ısıtma enerjisi taban, yan duvarlar, tavan ve kapak izolasyonundan kaybolur.
Mecburen açık kalan kapak ve menfezler ile baca kayıpları fırına verilen enerjinin büyük bir kısmının
kaybına neden olur.
Baca ısısı sisteme ilave edilen merkezi reküperatörle yakma havasının ön ısıtılmasında kullanılarak
enerji geri kazanımı sağlanır. Reküperatörlerin verimli imal edilememesi, baca gazında ve sıcak
havada olan basınç kayıpları, sıcak hava boru çaplarının büyümesi ve çok iyi izole edilme gerekliliği ve
bu borularda kullanılan ayar ve kumanda ekipmanının büyümesi dolayısıyla ilk yatırım ve bakım
maliyetlerinin yükselmesi mahzur olarak görülebilir.
Ancak iyi tasarlanarak uygulanan merkezi reküperatörlü sistemlerin büyük bir enerji tasarrufu sağladığı
açıktır ve genelde uygulanır. Reküperatif brülörlerle ısıtılan fırınlarda kapı ve menfezlerin gaz kaçırmaz
olarak kontrol edilmesi ve fırın içinde artı bir basınç oluşturma imkanı ile baca gazları ilave bir merkezi
reküperatör ve baca yerine brülör gövdesi reküperatörü üzerinden geçirilerek brülöre giren yakma
havası yüksek sıcaklığa çıkarılır.
Reküperatif brülörlü sistemlerde merkezi reküperatör, yüksek baca, büyük çaplı sıcak hava boruları ve
izolasyonu yoktur. Brülör reküperatöründe yakma havası daha yüksek sıcaklıklara ısıtılır ve baca gazı
soğutularak daha yüksek enerji verimliliğine erişilir.
Merkezi reküperatör, yüksek baca, büyük çaplı sıcak hava boru imalatı ve izolasyonu ilk yatırım
maliyetleri olmayan bu sistemde yakma havası 600-700ºC ye ısıtıldığı için verim yükselir, % 40
üzerinde enerji tasarrufu sağlanır.
Anahtar Kelimeler: Doğalgaz, bek, yanma, enerji tasarrufu, verim, ön ısıtma, yüksek sıcaklık
ABSTRACT
Energy loss became from the furnace base, furnace walls, ceiling and isolation of the led on the
industrial furnaces. In this case opening led and culverts caused energy loss.
Energy saving is possible with additional center recuperator. Recuperator uses the chimney heat for
combustion air. In the circumstances, investment cost is increase, because of good isolation, increase
of the hot pipeline diameters. The air disadventages.
Homever, well designed centrel recuperators are saved energy.
Combastion air is heated high temperature on individial recuparative systems. In addition, this
systems so not head god isolation and bigger hot pipeline diameters.
This systems can get %40 of energy saving.
Key Words: Natural gas, burner, burn, energy saving, productivity, pre heating, high temperature
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1.GİRİŞ
Açık alevli bir demirci ocağından başlayan demir ve demir dışı metalleri işleyen fırınlar günümüzde
enerjiyi daha verimli kullanılır hale getirmişlerdir. Doğalgazın imalat maliyetlerine etkisi diğer yakıtlara
oranla daha az olmakla beraber her geçen gün yapılan yeniliklerle minimuma indirilmektedir.
Gelişen teknolojik yöntemlerle üretimin her safhasında gelişmiş sanayi fırınları kullanılır. Metal,
seramik, toprak, gıda sanayinde kullanılan fırınlar çeşitli yapılarda olmakla beraber ortak noktaları
sıcaklığın oluşması ve saklanmasıdır. Ürün ne kadar uzun süre sıcak bölgede kalırsa enerjiden o
kadar çok fayda sağlanır.
Doğalgazla oluşturulan sıcaklık uzun süre fırın ortamında saklanarak mamulü ısıtır ve bacadan fırını
terk eder. Fırına mamul giriş çıkış kapıları, mamul taşıyıcı sepetleri, fırın duvarlarındaki enerji kaybı,
baca gazı enerji kayıpları fırın verimini etkiler.
En büyük enerji kaybı baca kaybıdır ve alınacak önlemlerle asgariye düşürülmelidir.

Şekil 1. Isıl İşlem Fırını Enerji Bilançosu
Fırını

Şekil 2. Reküperatörlü Optimize Isıl İşlem
Enerji Bilançosu

Bacadan atılan atık ısı seramik ve toprak sanayinde kurutmada, duvar izolasyonunda tekrar
kullanılarak değerlendirilir. Kurutma fırınlarında birçok defa aktarılarak atık ısının uzun süre fırında
kalması sağlanır.
Metal sanayinde merkezi reküperatörlerle yakma havası ısıtılarak atık enerji geri kazanır. 1200ºC
sıcaklıktaki baca gazı ile 400-500º sıcak hava elde etmek mümkündür. Ancak genel uygulamalarda
yapılan büyük yatırım karşılığı istenen verim alınamamaktadır.
Merkezi reküperatörlü sistemlerde baca, baca gazı kanalları, reküperatör, sıcak hava boru izolasyonu,
sıcak havalı bekler ve sıcak hava kompenzasyonu ile yüksek ilk yatırım maliyeti, bilinçli teknolojik bilgi
ve devamlı bakım gerekir.

2. REKÜPERATİF BRÜLÖRLER
Endirekt ısıtmanın yapılması gereken fırınlarda radyant tüplü yakıcılar kullanılır. Fırın içine yabancı bir
madde girmez, yanıcı gaz ve hava fırın içindeki bir boruda yanar fırını enerjisini radyasyonla fırın
ortamına bırakır ve fırını terk eder.
İşlem görecek malzeme yanıcı gazlarla temasa geçmediği için etkilenmez, gereğinde nötr, redüktif,
oksidif atmosferle korunur.
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Şekil 3. Reküperatif Brülörler

Şekil 4. I Tip Reküperatif Brülör

Şekil 5. P Tip Reküperatif Brülör
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Şekil 6. I Tip Reküperatif Brülörde İndirekt Yanma

3. AÇIK ALEVLİ REKÜPERATİF BRÜLÖRLER
Isıl işlem görecek ürün açık alevli uygulamadan etkilenmiyorsa daha verimli açık alevli reküperatif
brülörler kullanılır. Alev fırın ortamında ısıtma işlemini tamamladıktan sonra brülör bünyesindeki
reküperatarör üzerinden fırını terk eder. Fırın çıkışında baca olmadığı için oluşan artı basınç baca
gazlarını brülör üzerinden yönlendirir. Aşırı basınç oluşmaması için brülör bünyesindeki bir ejektör
vakum oluşturarak emiş sağlar.
Ecomax Brülörler
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Şekil 7. Ecomax Brülörler

Şekil 8. Açık Alevli Reküperatif Brülörde Yanma
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Şekil 9. Açık Alevli Reküperatif Brülörde Gaz –Hava Yolu Armatürleri ve Ejektör
Fırın bünyesinde devamlı bir artı basıncı dengede tutmak için küçük bir baca ile yanmış gazların % 20
si kontrollü olarak fırın dışına atılır.
Hiçbir ısı kaybı olmadan yanmış gazların % 80 i reküperatif brülör üzerinden fırını terk eder. Brülör
reküperatörü üzerinden giren yakma havası 700-800ºC ye ısıtılır.
Merkezi reküperatörle sıcak hava üretimine oranla açık alevli reküperatif brülörün verimi daha
yüksektir. Merkezi reküperatörde en iyi şartlarla elde edilen 450ºC sıcak havalı uygulamada % 15-20
verim elde edilirken açık alevli reküperatif brülörlerle elde edilen 700-800ºC sıcak havalı uygulamada
% 40-42 verim elde edilir.
Baca, baca gazı kanalları, merkezi reküperatör, sıcak hava boruları, sıcak hava borularının
izolasyonu, sıcak hava kompenzasyonu ve benzeri donanımın ilk yatırım maliyetleri büyük rakamlara
ulaşmaktadır. Merkezi reküperatör kısa sürelerde yenilenmelidir.
Merkezi reküperatörlü sıcak havalı sistem en yaygın kullanılan sistemdir. Adet olduğu için uygulanan
ve neticede 70-80ºC sıcak hava ile çalışan fırınlara rastlamak mümkündür.
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SONUÇ
Bir sanayi fırınının normal ömrü asgari 20-30 yıldır. Açık alevli reküperatif brülörlerin ve donanımının
bu sürede devamlı çalışması olağandır.
Yeni bir fırın konstrüksiyonunda veya mevcut merkezi reküperatörlü eski bir fırının tadilatında açık
alevli reküperatif brülörlü sistem kurmak her zaman avantajlıdır.
Yatırım maliyetlerini kısa sürede geri ödeyen, imalat süresini kısaltan ve ilk çalıştığı andan itibaren
enerji tasarrufu sağlayan modern bir tesis her mühendisin hayali ve her sahibinin hedefi olmalıdır.
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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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