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1 1.G�R��

     1.1. Viskozite

      Akı�kanların devinimleri  sırasında moleküllerin  kendi kendine sürtünmesi ile

olu�an , akmaya kar�ı dirençlerini tanımlayan bir fiziksel özelliktir. Kolay akan sıvılar

için “akıcılık” zor akanlar için ise “kıvamlılık” terimleri kullanılır.

     1.2. Viskozitesi Yüksek Sıvılar Neden Isıtılır

     Yüksek viskoziteli  sıvılarından yayınık bir  enerji  olan do�al gazın ,  çok uzak

mesafelere ta�ınması için yo�unla�tırılması gerekir. Propan , bütan , pentan gibi a�ır

gazların  sıvıla�tırılması  (  sıvıla�tırılmı�  petrol  gazı  LPG ,  sıvıla�tırılmı�  do�al  gaz

LNG)  kolaydır.  Metan  gibi  hafif  gazlar  için  ise  karma�ık  tesisler  gerekir.  Kuzey

Denizindeki  140  bardaki  yüksek  basınçlı  gazı  ta�ıyan  karaya  ve  deniz  altına

dö�enmi� gaz boru hatları ile Alaska - Endonezya ve Abu Dabi - Japonya arasında

oldu�u gibi okyanusa�ırı  ticarete imkan sa�layan sıvıla�tırma zincirleri buna en iyi

örnektir.  Do�al  gaz  ise  kıyıdaki  fabrikalarda  –160°C  de  ve  atmosfer  basıncıyla

sıvıla�tırılır  ;  hacmi  1/600  oranında  küçültülür  ,  depolanır  ,  metan  tankerleriyle

ta�ınır  ,  gönderildi�i  yerde  yeniden  depolanır  ve  nihai  kullanımdan  önce  yeniden

buharla�tırılır.     

     Viskozite ,  yakıt  ya�larının  gerek ta�ınmaları  ve pompalanmalarında gerekse

yakılmaları  için püskürtülmelerinde (  pülverizasyonunda )  büyük önem ta�ır.  Yakıt

ya�larının viskoziteleri  sıcaklıkla büyük oranda dü�er. Yani akıcılıkları  artar.  Fakat

120°C nin üzerinde bu dü�ü� büyük ölçüde yava�lar. Buna kar�ılık gaz ve buharlar

da sıcaklık artıkça viskozite artmaktadır. 

     Yüksek  viskoziteli  sıvıların  gerek  yakma  gerekse  ba�ka  amaçlı  kullanıldı�ı

tesislerde  özellikle  so�uk  havalarda  oldukça  katı  sayılabilecek  durumda

olduklarından ısıtılarak inceltilmesi ; yakılabilecek veya ta�ınabilecek duruma gelmesi

için  gereklidir.  �lerleyen  bölümlerde  viskozitesi  yüksek  sıvıların  ba�ında  gelen  ve

endüstride  di�er  viskozitesi  yüksek  sıvılara  nazaran  daha  çok  kullanılan  Fuel  Oil

üzerinde durulacak , Fuel Oil hakkında detaylı bilgi verilip inceltilme amaçlı ısıtma için

kullanılan sistemler tanıtılacak ve yakma sistemleri açıklanacaktır. 

     Fuel Oil ’i ısıtmak için ise gerekli  ısı miktarı �öyle hesaplanmaktadır.
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     Fuel  Oil  ‘in  ısıtılması  suyun ısıtılması  gibi  olmayıp  ısı  iletimi  çok azdır.  Yani

tanklarda yalnız ısıtıcının etrafındaki yakıt ısınıp bu ısı di�er ya� zerreciklerine güç

iletildi�i  için  tank  duvarları  yardımıyla  kaybolan  ısı  miktarı  çok  azdır.  Pratikte  Qy

de�erini  %20-25  arttırmak  yeterli  olur.  O  halde  lüzumlu  ısı  miktarı

�eklindedir.

     Gerekli ısıtıcı serpantin yüzeyi alanı a�a�ıdaki �ekilde hesaplanır.

     1.3. FUEL O�L

     Bilindi�i  gibi  Fuel  Oil  (  Mazot )  ,  ham petrolden damıtılma suretiyle benzin ,

gazya�ı  ,  motorin  ayrıldıktan sonra kalan ve 360°C ’ye kadar  kaynamayan petrol
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ürünlerinin  ikinci  bir  i�leme  tabi  tutulmasıyla  elde  edilir.  �çindeki  hidrokarbonun

çe�idine göre ince ve kalın olabilir. Bu ince ve kalınlık viskozite ile ifade edilmektedir. 

     1.3.1. Fuel Oil’in Karakteristik Özellikleri

     Fuel Oil’in kullanıldı�ı yerin özelli�i veya tatbik edilen endüstrinin hususiyeti birçok

karakteristiklere  sahip  olmasını  icap  ettirmektedir.  Burada  bu  karakteristiklerden

depolama, nakliye, satı� ve yakma ile ilgilileri izah etmek daha uygundur. Buna göre

Fuel Oil’in karakteristiklerini �u �ekilde sıralayarak anlatmak mümkündür.

     1.3.1.1.Viskozite

     Fuel Oil’lerin tanıtılmasında kullanılan en pratik bir özelliktir. Genel anlamda  Bir

sıvının  akmaya  kar�ı  gösterdi�i  direnç  olarak  tarif  edilebilir.  Viskozite  ,  tesisat

bakımından  bize  bir  yakıtın  püskürtücü  ile  ne  kadar  kolaylıkla  zerrelere

ayrılabilece�ine  ifade etmektedir.  Ayrıca standart  sıcaklıktaki  bir  sıvının  ,  standart

ölçülerdeki  bir  delikten  akma müddetinin  tesbiti  ile  tayin  edilebilmektedir.  Dinamik

viskozite  birimi  “poise”  olarak verilir.  Tatbikatta dinamik viskozite  yerine kinematik

viskozite birimi kullanılmaktadır. kinematik viskozite birimi ise “Stroke” olup , dinamik

viskozite  de�erinin  ,  sıvının  özgül  a�ırlı�ına  bölünmesiyle  bulunur.  Bu  de�erler

laboratuarlarda hassas ölçü aletleri  ile tespit  edilir.  Pratik oldu�unda viskozite için

metrik  ölçü  sistemi  kullanılan  ülkelerde  Engler  Derecesi  ;  Amerika’da  Saybolt

Saniyesi  (  At  122° F  /  50°C  de  Saybolt  Furol  saniye)  ve  �ngiltere’de  Redwood

Saniyesi ( 1 sec. At 100°F / 38.5°C de Redwood No. 1 saniye) adı verilen ve fazla

hassas olmayan birimler kullanılmaktadır. Bu de�i�ik birimlerin takribi e�itlikleri Tablo

1.1’de verilmi�tir. 

     Bir  sıvı  ne kadar  az akıcı  ise viskozite  de�eri  o kadar  yüksektir.  Bir  sıvının

viskozite de�erini dü�ürmek için ısıtmak gerekir. Yanma ve püskürtme i�leminin iyilik

derecesine , viskozite de�eri tesir eder. Fuel Oil’in kalın veya inceli�ini ifade eder.

Sıcaklı�ı  arttıkça  yakıtın  akı�kanlı�ı  artar.  Yani  viskozitesi  (  akmaya  kar�ı  olan

direnmesi  )  azalır.  Sıcaklık  azalırsa,  Fuel  Oil  so�udukça  viskozitesi  yükselir.  Bu

sebeple  viskoziteden  bahsedilirken  sıcaklı�ının  ne  oldu�unun  mutlaka  bilinmesi

lazımdır.

Viskozite E�itlikleri
Redwood Redwood Saybolt Saybolt Engler Kinematik
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I
Saniye

II
Saniye

Universal
Saniye

Furol
Saniye Derecesi Viskozite

Centistoke
30 1,05 1,5
32 34 1,15 2,5
34 37 1,25 3,4
36 40 1,30 4,2
38 42 1,40 5,0
40 45 1,45 5,7
45 50 1,60 7,5
50 57 1,80 9,4
55 62 1,90 11,0
60 68 2,10 12,6
65 74 2,20 14,2
70 79 2,40 15,5
75 85 2,60 17,0
80 92 2,70 18,6
85 98 2,90 20,0
90 103 3,00 21,3
95 109 3,20 22,8
100 115 15 3,40 24,1
110 125 16 3,70 26,7
120 137 17 4,00 29,2
130 148 18 4,30 31,7
140 160 20 4,60 34,2
150 171 21 4,90 36,8
160 183 22 5,20 39
180 205 24 5,90 44
200 228 26 6,50 49
225 256 28 7,30 55
250 285 31 8,10 62
275 313 34 8,90 68
300 342 37 9,80 74
325 34 370 40 10,6 80
350 36 399 42 11,4 86
375 39 428 45 12,2 93
400 41 456 48 13,0 99
450 46 513 53 14,7 111
500 51 570 59 16,3 124
550 56 628 65 17,9 136
600 61 684 71 19,5 148

Tablo 1.1  Viskozite E�itlikleri

     Bu de�i�ik birimleri bir tek birim ile ifade etme�e do�ru bir meyil vardır. Bu da

viskozite de�erlerini “centistoke” olarak göstermektir. Centistoke ile di�er birimler

arasındaki takribi e�itlik a�a�ıda gösterilmi�tir:

                             1 Stroke

                         407  Saniye , R No. 1

100 Centistoke 460  Saniye , SU ( Saybolt Universal )

                           46  Saniye , SF  ( Saybolt Furol )

                         13,5 Derece , E    ( Engler )
4
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V�SKOZ�TE SICAKLIK TABLOSU

Tablo 1.2  Viskozite Sıcaklık Tablosu

     Viskozitenin sıcaklı�a göre de�i�ikli�ini gösteren cetveller de vardır. Bu cetvel

Tablo 1.2’ de verilmi�tir. Bu cetvelin kullanılı�ı ilerleyen bölümlerde “1.3.4. Fuel Oil

Viskozite-Sıcaklık Cetvelinin Kullanılı�ı” konu ba�lı�ı adı altında anlatılmı�tır.

     Viskoziteden,  Fuel  Oil’in  pompalanması,  yakılması,  brülör  dizayn  edilmesi,

borularda akı� ve basınç kaybı ile ısı iletmesi hususlarında faydalanılır. Fuel Oil’lerin

viskoziteleri, 38,5°C da 7000 saniye Redwood No. 1’e kadar yükselir.

     1.3.1.2. Özgül A�ırlık
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     Yakıtın birim hacimdeki a�ırlı�ını ifade eder. Belirli bir hacimde ve 15,5°C deki

Fuel Oil’in, aynı hacimdeki suyun a�ırlı�ına oranından elde edilir. Ölçme umumiyetle

hidrometre ile yapılır. 15,5°C den farklı ölçmelerde, her bir derece artı� veya eksilme

için,  hidrometre  üzerinde  yazılı  (mesela  0,000312)  faktörü  ilave  edilmeli  veya

çıkarılmalıdır.

     Özgül a�ırlık, A.P.I. Derecesi olarak da ifade edilir (American Petroleum Institute).

�ki de�i�ik birim a�a�ıdaki formül ile ifade edilir.

     Fuel Oil’lerin özgül a�ırlıkları 0.820 ila 0.997 arasında de�i�ir. Tablo 1.3’de özgül

a�ırlık ile API derece e�itlikleri gösterilmi�tir.

     Özgül a�ırlık, bome (Baume) derecesi ile de ifade edilir ve hidrometre ile ölçülür.

Özgül a�ırlık ile bome arasındaki e�itlik a�a�ıda verilmi�tir. 

     Özgül A�ırlık ile Bome Derece e�itlikleri ise Tablo 1.4’de görebilirsiniz.

Özgül A�ırlık / API° E�itli�i
API° Özgül

A�ırlık

API° Özgül

A�ırlık
0 1,0760 50 0,7796
1 1,0679 51 0,7753
2 1,0599 52 0,7711
3 1,0520 53 0,7669
4 1,0443 54 0,7628
5 1,0366 55 0,7587
6 1,0291 56 0,7547
7 1,0217 57 0,7507
8 1,0143 58 0,7467
9 1,0071 59 0,7428
10 1,0000 60 0,7389
11 0,9930 61 0,7351
12 0,9861 62 0,7313
13 0,9792 63 0,7275

14 0,9725 64 0,7238
15 0,9659 65 0,7201
16 0,9593 66 0,7165
17 0,9529 67 0,7128
18 0,9465 68 0,7090
19 0,9402 69 0,7057
20 0,9340 70 0,7022
21 0,9279 71 0,6988
22 0,9218 72 0,6953
23 0,9159 73 0,6919
24 0,9100 74 0,6886
25 0,9042 75 0,6852
26 0,8984 76 0,6819
27 0,8927 77 0,6787
28 0,8871 78 0,6754
29 0,8816 79 0,6722
30 0,8762 80 0,6690
31 0,8708 81 0,6659

5,131
141,5 −=°

 A�ırlıkÖzgül
API

) için  yakıtlarolan a�ır Sudan ( 
 A�ırlıkÖzgül

Bè
135

145 −=

) için  yakıtlarolan hafif Sudan ( 
 A�ırlıkÖzgül

Bè
130

145 −=
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32 0,8654 82 0,6628
33 0,8602 83 0,6597
34 0,8550 84 0,6566
35 0,8498 85 0,6536
36 0,8448 86 0,6506
37 0,8398 87 0,6476
38 0,8348 88 0,6446
39 0,8299 89 0,6417
40 0,8251 90 0,6388
41 0,8203 91 0,6360
42 0,8156 92 0,6331
43 0,8109 93 0,6303
44 0,8063 94 0,6275
45 0,8017 95 0,6247
46 0,7972 96 0,6220
47 0,7927 97 0,6193
48 0,7883 98 0,6166
49 0,7839 99 0,6139

Özgül A�ırlık / Bome° E�itli�i
Bome°

E�itlikleri

Özgül

A�ırlık

Bome°

E�itlikleri

Özgül

A�ırlık
10 1,0000 25 0,9032
11 0,9929 26 0,8974
12 0,9859 27 0,8917
13 0,9790 28 0,8860
14 0,9722 29 0,8805
15 0,9655 30 0,8750
16 0,9589 31 0,8695
17 0,9523 32 0,8641
18 0,9459 33 0,8588
19 0,9395 34 0,8360
20 0,9330 35 0,8484
21 0,9271 36 0,8433
22 0,9210 37 0,8383
23 0,9150 38 0,8333
24 0,9090 39 0,8284

40 0,8235

     1.3.1.3. Isı De�eri

     Fuel Oil’i ısı elde etmek üzere kullandı�ımıza göre, verebilece�i ısı miktarını da

bilmemiz icap etmektedir. Isı de�eri, Fuel Oil içindeki karbon, hidrojen ve kükürt

miktarı ile ilgilidir.

    Isı de�erini ölçmek için kullanılan alete “ Bombalı kalorimetre ” denir. Isı birimi

Kaloridir.  1 Kg.  Fuel  Oil  yakıldı�ı  zaman takriben 10000 kilo kalori  verir  ve bu

kısaca Kcal/Kg. olarak ifade edilir. Fuel Oil’lerin ısı de�eri 9000 ila 10500 Kcal/Kg.

arasında de�i�ir.

     Bir Fuel Oil’in ısı de�erini ,  Fuel Oil’in özgül a�ırlı�ından bulmak kabildir. Yakla

�ık olarak elde edilen bu de�er �u formül ile elde edilir:

Burada

 d=Fuel Oil’in özgül a�ırlı�ı  ; olmaktadır.

     1.3.1.4. Alev Alma ( Flash Point ) ve Parlama Noktası

     Yakıtın buharla�arak parladı�ı fakat kendi kendine yanmaya devam edemedi�i

sıcaklı�a  denir.  Yanma  tekni�i  bakımından  bu  sıcaklık  tespit  edilen  bir  sınır

sıcaklı�ından daha az olmamalıdır.  Bu sınır  de�eri  her �ehrin nizamlarına göre

de�i�mektedir. Bu sıcaklık ne kadar yüksek olursa yangın tehlikesi o kadar az ve

tesisat emniyeti o kadar fazla olur. 

) Kg
Kcal( 

453
252

3780.d - (22320 De�eri Isı 2 x)=
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     Yanma noktası yakıtın ate�lendikten sonra  kendi kendine yanmaya devam

edece�i en alçak sıcaklı�a denir. Bu ise alevlenme veya parlama noktasından 10

ile 20°C kadar yüksektir. 

    Bu karakteristik, yakıtın bir yangın tehlikesi olmadan kullanılabilecek en yüksek

sıcaklı�ını gösterir. Fuel Oil’lerin parlama noktası, kapalı kap Pensky-Martens aleti

ile tespit edilir.

    Bu alet içine konan Fuel Oil, devamlı olarak karı�tırılırken hafifçe ısıtılır. Zaman

zaman  çıplak  bir  alev  kaba  yakla�tırılır.  Tecrübe  alevi,  kap  içindeki  Fuel  Oil

buharların tutu�turdu�u anda termometreye bakılır ve kaydedilir. Bu sıcaklık Fuel

Oil’in parlama noktasını gösterir.

     Bu izahata göre Fuel Oil’in tutu�ması için ısıtılması, Fuel Oil buharları meydana

gelmesi, bu buharların hava ile karı�ması,  bu karı�ıma çıplak bir alev tutulması

lazım gelmektedir.

     Bütün  Fuel Oiller için kabul  edilen  alevlenme noktası  sıcaklı�ı en az 66°C dir.

     Alevlenme noktası ile ate� alma (fire point) noktası birbiriyle karı�tırılmamalıdır.

Alevlenme noktası Fuel Oil buharlarının tutu�up sönmesi , ate� alma noktası ise

Fuel Oil buharlarının tutu�up yanması ve bu yanmanın Fuel Oil bünyesine intikal

etmesi demektir.

     1.3.1.5. Donma Noktası

     Yakıtın so�uk olarak akmaya devam edebilece�i en dü�ük sıcaklı�a denir. Bu

sıcaklık kazan katıla�ma noktası olarak da ifade edilmektedir. Bugün Almanya’da

DIN  51603’e  göre  EL  (  Ekstra  Hafif  )  ısıtma  yakıtı  için  bu  sıcaklık  –10°C’nin

altındadır.

     Bome a�ırlı�ı veya API De�eri “Amerikan Petrol �nstitute” ( API )  taksimatını

havi  bir  hidrometre ile ölçülen bir  a�ırlık  olup ,  yakıtın  ısı  de�eri  ve yo�unlu�u

hakkında bilgi verir. Yüksek ısıl de�erler için API de�eri küçük olmalıdır. 

     Isıtma tesisatında en uygun yakıt , 20°C’da Engler viskozitesi 2 olan Fuel Oil

dir.  Aynı  sıcaklıkla  Engler  viskozitesi  3  ve  daha  büyük  olan  yakıtları  mekanik

püskürtme  veya  basınçlı  hava  ile  zerrelerine  ayırarak  kullanabiliriz.  Viskozite

de�eri  sıcaklıkla  de�i�ti�inden  sıcaklık  arttıkça  viskozite  dü�ecektir.  Viskozitesi

yüksek yakıtı ısıtma tesisatında kullanabilmek için ön ısıtma i�lemine tabi tutmak

ve hava basıncını yükseltmek gerekir.
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     Fuel Oil , bünyesini te�kil eden hidrokarbonların büyüklü�üne ve cinsine göre

esas olarak  üç gruba ayrılır.  Hafif  ,  Orta ve A�ır.  DIN 51603’  a göre ısıtmada

kullanılan yakıtlar dört bölümde toplanmı�tır. 

1. EL (Ekstra Hafif Yakıt ) : Buharla�tırmalı ve bilhassa küçük yakıcılar içindir. 

2. L (Hafif Yakıt) : Ön ısıtmasız yakıcılar için kullanılır.

3. M (Orta Yakıt) : Yakmak için ön ısıtmak gerekir. 

4. S ( A�ır Yakıt ) : Ta�ıma ve yakma için ön ısıtma gerekir.

C�NS�

Alt Isıl
De�er

Alevlenme
Noktası Viskozite Özgül

A�ırlık
Konradson
Karbonu Kükürt Katıla�ma

Noktası

kcal/kg Kapalı
Kapta °C E° / C° Kg / dm3 % % °C

Ekstra Hafif
(EL) 10000 55 20°C

1.6 E 0.86 0.05 1.0 -10

Hafif (L) 9800 55 20°C
2.5 E 0.88 2.0 1.8 -5

Orta (M) 9600 65 50°C
5 E

0.90
0.99 10 3.2 ± 0

A�ır (S) 9400 65 50°C
59 E

0.90
1.05 15 4.2

Tablo 1.5 Fuel Oil Türlerinin Isıtma Tekni�i Bakımından Karakteristik De�erleri

Tablo 1.5’de bu dört tip yakıtın ısıtma tekni�i bakımından karakteristik de�erlerini

ve  özelliklerini  görebiliriz.  Tabloda  konradson  karbonu  ve  kükürt  gibi  yakıtın

bile�iminde  bulunan  elemanlarında  a�ırlık  olarak  yüzde oranları  bulunmaktadır.

Konradson karbonu yakıtın yanma esnasında meydana getirdi�i katı karbonu ifade

etmektedir. Isıtma tesisatı bakımından bu olayın önemi fazladır. �öyle ki husule

gelen katı karbon parçacıkları püskürtme memelerinin tıkanmasına yol açmaktadır.

Halbuki  ucuzluk  ve  ekonomi  dü�üncesiyle  kullanılan  orta  ve  a�ır  yakıtların

konradson karbonu oranı fazladır.  Bu oran aynı zamanda viskozite de�erine de

ba�lıdır. Viskozitesi büyük olan yakıtların konradson  de�eri de fazla olmaktadır.

Bu  tip  yakıtları  ön  ısıtmaya  tabi  tutarak  kullanmak  lazımdır.  Böylece  hem

viskozite  ,  hem  de  konradson  karbonu  nispeti  azalacaktır.  Kükürtün  tesiri  ile

tesisatın  sıcaklık  derecesi  dü�ük  olan  kısımları  büyük  bir  korozyon  tehlikesine

maruz kalmaktadır.

     1.3.1.6. Dökülme Noktası
9
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     Dökülme notası ( pour point ) bir Fuel Oil’in akma kabiliyetinin temelli olarak

kalmadı�ı  en  dü�ük  sıcaklık  olarak  ifade  edilir.  Dökülme  noktası  Fuel  Oil’in,

parafin,  asfalt  veya  karı�ım  bazlı  olup  olmadı�ına  göre  de�i�mektedir.  Yakıt

terkibinde bulunan parafin veya di�er katı maddeler kristal hale geçerek akıcılı�ı

zorla�tırmaktadır.

     Dökülme noktası yakıtın pompalanmasından ziyade depo edilmesi bakımından

mühimdir. Di�li tulumbalar yardımı ile Fuel Oiller kolaylıkla pompalanabilir. Ancak

depolama  sıcaklıkları,  dökülme  noktalarına  göre  tanzim  edildi�inden,  Fuel  Oil

tesisatları için aranılan bir özelliktir. Fuel Oillerin dökülme noktaları 24°C ‘ye kadar

yükselebilir.

     1.3.1.7. Kükürt De�eri

     Kükürt  ,  akaryakıtı  te�kil  eden karbonlu hidrojenlere kimyasal  olarak ba�lı

bulunur. Fuel Oil’lerde kükürt miktarı a�ırlıkça %0.5 ila %4 arasında de�i�ir. Fuel

Oillerin fiyatı ucuzladıkça veya kalınlıkları arttıkça kükürt de�erleri de yükselir.

     Kükürt de�erini ölçme metodu bir bombaya konulan numuneyi basınç altındaki

oksijen  ile  yakmaktan  ibarettir.  Yanma  sonunda  sülfat  haline  geçen  bile�ikten

kükürt de�eri hesaplanır. Ocak veya fırınlarda Fuel Oil yakılırken, içindeki kükürt

de  okside  olarak  kükürt  di  oksit  ve  kükürt  tri  oksit  meydana  gelir.  Bu  yanma

sonunda bir ısı meydana gelir ki, yakıtın ısı de�erine tesir eder. Yakıttaki kükürt

de�eri yükseldikçe ısı de�eri de yükselir. Ancak kükürtün istenmeyen bir özelli�i

de asit te�ekkülüdür.

     Baca gazları  içindeki  su  damlacıkları  veya su buharı  ,  kükürt  oksitleri  ile

karı�ınca sülfürik asit meydana gelir ve bu da madeni yüzeyler üzerinde a�ınmaya

( korozyona ) sebep olur. Kükürtün bu mahzurunu ortadan kaldırmak için birçok

çalı�malar  mevcuttur.  Örne�in  Fuel  Oil’e  amonyak  ilavesiyle  korozyon

önlenebilmektedir.  (  Te�ekkül  eden  amonyum  sülfür  uçucu  oldu�undan  baca

gazları ile birlikte dı�arı atılmaktadır. )

     1.3.1.8. Kül De�eri

     Fuel Oil içinde bulunan ve yanmayarak arta kalan maddelerdir. Kül de eser

miktardaki di�er elemanlar meyanında Natrium ve Vanadyuma çok rastlanır. Fuel

Oillerin kül de�eri a�ırlık olarak %0.02 ila %0.1gibi çok küçüktür.
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    Kül de�erini tespit etmek için, numune Fuel Oil özel bir kapta yakılarak kül ve

karbon bakiye elde edilir. Karbon bakiye ayrılır ve bir fırında kül oluncaya kadar

yüksek derecede ısıtılır. Bilahare numune ile orantılanarak kül de�eri hesaplanır.

    

   1.3.1.9. Konradson Karbon Bakiyesi

   Bu özellik  Fuel Oillerin yandıkları

zaman  karbon  birikintisi  yapma

hususiyetidir.  “Conradson  Carbon

No.”  Olarak  ifade  edilir.  Bu  de�er

Fuel Oillerin çe�itlerine göre a�ırlıkça

%0.1 ila %13 arasında bulunur. 

     Karbon birikintisi ısı nakline mani

oldu�u  gibi  brülör  tıkanıklı�ı,  alev

�eklinin  bozulması  gibi  mahzurlar

meydana getirir.Bu Fuel Oil çe�itlerin

den ayrı olarak, piyasaya veya özel

endüstri  ihtiyaçlarına  uygun

karakteristikleri  havi  Fuel  Oiller

hazırlamak  mümkündür.  Nitekim

(600-1200) saniye   (R 1 saniye 37,5

C da) olarak piyasada bulunan Fuel

Oil bu maksatla çıkarılmı�tır

FUEL O�L KAREKTER�ST�KLER�
Testler Tipik

API Gravitesi 29,6
Alevlenme Noktası (P-M)°C 77
Dökülme Noktası °C -1
Viskozite R.I.san. (37,5°C de) 60
% 50 Toplanan 320
% Kraking Temp. Toplanan 23
Kükürt De�eri ( % a�ırlıkça ) 1,76
Konradson Karbon Bakiyesi 2,77
Kül De�eri ( % a�ırlıkça ) 0,02
Setan Sayısı ( Hesaplanmı� ) 52,5
Analin Noktası °C 87
Görünü� normal
Viskozite, Kinematik cs 50 °C 7,98
Su ve Tortu De�eri (% hac.) 0,4
�lk Kaynama Noktası °C 175

Tablo 1.6 Fuel Oil Karakteristikleri

     Rafineleri  dı�ında hazırlanan bu ve bunun gibi  Fuel  Oil  çe�itleri  “  In Line

Blender ” denilen bir aletle yapılır. Bu aletin her iki ayrı giri� borusundan çekilen

belirli  ve  de�i�ik  özellikteki  Fuel  Oil’ler  ,  alet  yardımı  ile  gerekli  oranlarda

karı�tırılarak , aletin çıkı� borusundan istenilen özellikteki Fuel Oil alınmaktadır.

     1.3.2. Fuel Oillerin Kullanıldı�ı Yerler

     Fuel Oil yakıt mevzubahis olan her türlü alana tatbik edilebilir. Ayrıca Diesel

motorlarında ve havagazı vs. gibi gaz istihsalinde kullanıldı�ı gibi muhafaza edici

olarak da Fuel Oillerden istifade etmek mümkündür. (A�aç sanayinde oldu�u gibi)

     Bir tasnif yapmak icap ederse Fuel Oiller kullanıldı�ı yerlere göre ba�lıca üç

kısma ayrılabilir:

11
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1.  Sanayide

2.  Buhar üretiminde

3.  Ev hizmetlerinde

     

     Sanayide  Metal  tavlama ve eritmeleri,  çimento,  seramik,  tu�la,  kiremit  vs.

fırınları ile di�er direkt ısıtmalı küçük veya büyük bilumum tesisleri ihtiva eder.

     Buhar  üretiminde,  termik santraller,  gemiler,  lokomotifler,  �eker,  konserve,

tekstil vs. fabrikalarla di�er birçok tesisleri içersine almaktadır.

     Ev hizmetlerinde bilindi�i gibi, kalorifer kazanları, sıcak su, sıcak hava, merkezi

ısıtma tesisleri gibi yerlerde kullanılmaktadır.

     1.3.3. Fuel Oil’in Avantajları

     Bu  kadar  geni�  sahaya  yayılan  ve  de�i�ik  i�lerde  kullanılan  Fuel  Oil’in

avantajlarını kısaca �öyle sıralayabiliriz:

a) Isı De�erinin Fazlalı�ı

Fuel Oil’in ısı de�eri çok yüksektir. Bu de�er linyit kömürünün üç misli kadar,

maden kömürünün ise iki katı kadardır. 

b) Yanma Veriminin Yüksekli�i

       Hava ve yakıt  oranları kolaylıkla ve istenildi�i  �ekilde ayarlanabildi�inden

yanma tam olur, bacadan dı�arı yanmamı� veya yarı yanmı� yakıt atılmaz.

c) Mütecanis Evsafta Olu�u

       Katı  yakıtların  ısı  de�eri,  uçucu maddeleri,  rutubet  ve kül  miktarları  çok

de�i�iktir.  Bu de�i�iklik  yakıtın çıkarıldı�ı  yere göre de�i�mektedir.  Halbuki ham

petrolün  men�ei  de�i�ik  bile  olsa,  Fuel  Oillerin  sınıflandırma  standartları  belirli

oldu�undan, evsafları mütecanistir.

d) Depolama Kolaylı�ı 

  Fuel Oil’ in depolaması çok kolaydır. Yer i�gali bakımından büyük bir avantaj

sa�lar, az bir yere bile , yüksek bir ta� in�a etmek suretiyle, çok daha fazla yakıt

depo edilir. Ayrıca yükleme ve bo�altma kolaylı�ı, sıhhatli ölçme imkanı mevcuttur.

12
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Zamanla ısı  de�erinden bir  �ey kaybetmez. (  Açıkta ve bilhassa güne�  altında

kalmı� bir katı yakıt fire verir. )

e) Kullanma Rahatlı�ı

Tulumba ve borular vasıtasıyla kolaylıkla istenilen yere nakledilebildi�inden,

kömürde  oldu�u  gibi  insan  gücüne  veya  konveyör,  elevatör  vs.  gibi  cihazlara

lüzum yoktur.

f) Kontrol Kolaylı�ı

Kontrol  kolaylı�ı  sebebiyle  ve otomatik  çalı�ma imkanları  dolayısıyla  yanma

problemlerine  süratle  müdahale  edilebilir,  yanma  ayarları  çabucak  yapılabilir.

Gerek otomatik olarak,  gerek el ile kumanda ederek yanma durdurulur, arttırılır

veya  eksiltilir.  Kazanın  çalı�madı�ı  zamanlarda  bastırılması  gibi  yakıt  sarfiyatı

yoktur. �lk yakmalar ucuz ve çabuk olmaktadır.

g) Temizlik

�yi  tertiplenmi�  bir  tesisatta  tam  bir  temizlik  elde  edilebildi�inden  temizlik

masrafı  yoktur,  gıda  sanayii  tıbbi  müstahzar  imali  hastaneler  vs.  için  tercih

edilir. 

     1.3.4. Fuel Oil Viskozite - Sıcaklık Cetvelinin Kullanılı�ı

     Bu cetvel üç maksat için kullanılır.

1. Herhangi bir kalınlıktaki ( viskozitedeki )  Fuel Oil’ in mekanik püskürtmeli

brülörlerde yakabilmek üzere, ısıtılması gereken sıcaklı�ı bulmak,

2. Belirli bir viskozitedeki Fuel Oil’ in, de�i�ik sıcaklıklardaki yeni viskozitesini

bulmak,

3. De�i�ik  sıcaklıklardaki  muhtelif  viskozite  birimlerinin  e�itliklerini  bulmak

(yakla�ık olarak).

     Cetvellerin kısımları :

     Cetvelin  sol  kısmında dört  çe�it  viskozite  birimi  verilmi�tir.  Bunlar  sıra  ile

Saybolt Universal saniye, Kinematik viskozite (Centistoke olarak), Engler derecesi

ve Redwood No. 1 saniyedir.
13
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      Cetvelin üst kısmı °F olarak ve alt kısmı °C olarak sıcaklıkları göstermektedir.

      Cetvelin sa� tarafından sola do�ru (mekanik püskürmeli brülörlerde, iyi bir

yanma için brülör memesinde gerekli viskozite limitlerini gösteren) iki kırmızı çizgi,

Redwood viskozite biriminin 100°F olan ba�langıç noktasını göstermektedir.

     E�ik olarak çizilmi� bulunan siyah hatlar, ba�langıç noktalarındaki viskoziteyi

ifade  etmekte  olup,  uzantısı  boyunca  aldı�ı  ısıya  kar�ı  viskozitesinin  azalma

de�erlerini göstermektedir. ( �lk e�ik hat, viskozitesi 100 R. I. Saniye 37,5° C da

olan bir akaryakıtı ifade etmektedir ). Viskozitesi, örne�in 400 R. I. Saniye 37,5° F

da olan bir yakıt üzerinde i�lem yapılacaksa, mevcut e�ik hatlara paralel olarak ve

400 hizasından, tarafımızdan bir hat çizilecektir. Bu �ekilde istedi�imiz kadar e�ik

hat çizebiliriz.

1. Herhangi  bir  viskozitedeki  Fuel  Oil  mekanik  püskürmeli  brülörlerde

yakabilmek üzere, ısıtılması gereken sıcaklı�ı bulmak için �u �ekilde hareket

edilir. ( Tablo 1.2 ’ye bakınız. )

             Viskozitesi 1000 R. I. Saniye 37,5°F da olan bir Fuel Oil’ i ele alalım. Dikey

kırmızı  çizgi  ile  1000  rakamı  hizasına  gelen  yatay  çizgisinin  kesi�ti�i  (A)

noktası tespit edilir. Bu noktadan ba�layan e�ik çizgi takip edilir (  E�ik çizgi

yoksa,  tarafımızdan  mevcut  çizgilere  paralel  bir  e�ik  çizgi  çizilir).  Bu e�ik

çizginin  kırmızı  yatay  hatlarla  kesi�ti�i  (B)  ve  (C)  noktaları  bulunur.

Buralardan dikey olarak yukarı çıkılırsa Fahrenhayt olarak 192 ve 218, yine

dikey olarak a�a�ı inilirse, Santigrad olarak 89 ve 103.4 dereceleri elde edilir.

Buna göre, 1000 saniyelik bir Fuel Oil’i, mekanik püskürtmeli brülörlerde iyi

bir  �ekilde yakabilmek için en az 89°C ve en  fazla da 103.4°C ye kadar

ısıtmamız lazımdır.

2. Belirli  bir  viskozitedeki  Fuel  Oil’in,  de�i�ik  sıcaklıklardaki  yeni  viskozitesini

bulmak için �u �ekilde hareket edilir. ( Tablo 1.2’ye bakınız )

             Viskozitesi 200 R.I. saniye 37,5° C da olan bir Fuel Oil’i ele alalım. Dikey

kırmızı çizgi ile 200 rakamı hizasına gelen yatay çizginin kesi�ti�i (D) noktası

tespit edilir.  Bu noktadan ba�layan e�ik çizgi takip edilir ( E�ik çizgi yoksa

tarafımızdan, mevcut hatlara paralel bir e�ik çizgi çizilir). Bütün i�lem bu e�ik

çizgi  üzerinde yapılacaktır.  Sözgeli�i  bu  Fuel  Oil’i  60° C (veya 140° F)  a

kadar  ısıtırsak  (E)  yahut  80° C  (veya  176°F)  a  kadar  ısıtırsak  (F),  yeni

viskozitesi 88 (E noktasından yatay olarak sola do�ru) R. I. saniye 37,5° C’ ı
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(100°F i) okumu� oluruz. Demek ki 200 saniye R. I. 37,5° C da olan bir Fuel

Oil’in  sıcaklı�ı  60° C a çıkarılırsa viskozitesi  88 saniyeye inmektedir.  Yine

aynı Fuel Oil 80° C a kadar ısıtılırsa viskozitesi 57 saniyeye dü�mektedir.

        Bunun aksi de dü�ünülebilir. Sözgeli�i 200 saniyelik bu Fuel Oil’i viskozitesi

40 saniye olan bir Fuel Oil haline getirmek için sıcaklı�ı 111° C (veya 232°

F)olmalıdır (G).

3. De�i�ik sıcaklıklardaki muhtelif viskozitesi birimlerinin e�itliklerini bulmak için

�u �ekilde hareket edilir: ( Tablo 1.2’ye bakınız )

Viskozitesi  100  saniye  R.I.  37,5° C  olan  bir  Fuel  Oil’in  50°C  da  Engler

derecesi olarak e�itli�ini bulalım. 

       Dikey kırmızı çizgi ile 100 rakamı hizasına gelen yatay çizginin kesi�ti�i

(H) noktası tespit edilir. Bu noktadan ba�layan e�ik çizgi takip edilir istenilen

50°C, tablonun alt kenarından alınarak , buradan çıkılan dikeyin, e�ik çizgiyi

kesti�i  (I)  noktasından ,  yatay olarak sola do�ru bir  hat  uzatılır:  Bu hattın

Engler  derecesi  taksimatını  kesti�i  yerdeki  rakam  tespit  edilir.  Demek  ki

Viskozitesi  100  saniye  R.I.37,5°C  da  olan  bir  Fuel  Oil  50°C  da  ,  2,45

englerdir. Bunun gibi viskozitesi 1000 saniye R.I.37,5°C da olan bir Fuel Oil

50°C da 16 englerdir.

     1.3.5. Fuel Oil Blending Cetvelinin Kullanılı�ı

     Bu cetvel iki maksat için kullanılır.

1. �stenilen viskozitede bir Fuel Oil elde etmek için, karı�tırılacak iki ayrı viskoziteli

Fuel Oillerin, a�ırlıkça yüzde miktarlarını bulmak.

2. Yüzde miktarları a�ırlıkça belli olan iki ayrı Fuel Oil karı�tırıldı�ı zaman,

meydana gelen yeni Fuel Oil’in viskozitesini tayin etmektir.

     Cetvelin Kısımları:

     Cetvelin  sol  kısmında dört  çe�it  viskozite  birimi,  verilmi�tir.  Bunlar  sıra  ile

Saybolt Universal saniye, Kinematik viskozite (Centistoke olarak), Engler derecesi

ve  Redwood  No.1  saniyedir.  Cetvelin  üst  kısmında  karı�ım  yüzdelerini  veren

cetvel bulunmaktadır. Bu cetvel iki kısımdan ibaret olup, üstteki rakamlar, karı�ıma

i�tirak eden ve viskozitesi az olan yakıta aittir. Alt rakamlar ise, viskozitesi çok olan

di�er yakıta aittir. 

FUEL O�L BLEND�NG CETVEL�
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Tablo 1.7 Fuel Oil Blending Tablosu

 

1-   Viskozitesi 1000 R. 1. Saniye 37,5°C da bir Fuel Oil yapılmak isteniyor. Elde

mevcut  Fuel  Oillerden  birinin  viskozitesi  200  di�erininki  3000  saniye  R.  I.,

37,5°C da dır.  Bu iki ayrı viskoziteli  Fuel Oil  yüzde a�ırlık  olarak ne miktar

karı�tırılacaktır.

      Tabloda görüldü�ü gibi,  Viskozitesi yüksek olan 3000 saniye tablonun sol

tarafına (A) ve az olan 200 saniyede sa� tarafına (B) i�aretlenir. Bu iki nokta
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bir hat ile birle�tirilir. Cetvelin sol tarafından istenilen Fuel Oil viskozitesi (C)

i�aretlenir. Buradan yatay olarak uzatılan hattın A ile B noktalarını birle�tiren

hattı kesti�i noktadan (D) yukarı do�ru dikey bir hat çizilir. Bu hattın, karı�ım

yüzdelerini veren cetveli kesti�i (E) noktası tespit edilir. Buna göre viskozitesi

1000 saniye R.  1.  37,5°F de Fuel  Oil  yapmak için,  az viskoziteli  yani  200

saniyelik Fuel Oil’den a�ırlıkça %35 ve çok viskoziteli yani 3000 saniyelik Fuel

Oil’den de yine a�ırlıkça %65 oranında karı�tırılmalıdır. 

      Aynı �ekilde, 500 saniyelik bir Fuel Oil yapılmak istenirse, %60, 200 saniyelik

ve %40 da 3000 saniyelik 3000 saniyelik Fuel Oil’i karı�tırmak icap eder.

      Engeller derecesi veya kinematik viskozite vs. gibi di�er viskozite birimleri

verildi�i taktirde yapılacak i�lem yine aynıdır.

2- Yüzde  miktarları  a�ırlıkça  belli  olan  iki  ayrı  Fuel  Oil  karı�tırıldı�ı  zaman

meydana  gelen  karı�ım  Fuel  Oil’in  viskozitesini  tayin  etmektir.  Bunun  için

Madde 1 de izah edilenin tamamen aksi yapılacaktır. Örne�in %48 oranında 70

saniye R. 1, 37,5°c da Fuel Oil ile %52 oranında 600 saniye R. 1,37,5°C da

olan  Fuel  Oil  karı�tırılırsa,  karı�ım  Fuel  Oil’in  viskozitesini  bulmak  için  �u

�ekilde hareket edilir.

      Cetvelin üst tarafındaki mikyas kısmında az viskoziteli Fuel Oil yüzdesi olan 48

hizası i�aretlenir (F). Viskozitesi yüksek olan 600 saniye tablonun sol tarafına (G)

ve  az  olan  70  saniyede  sa�  tarafına  (H)  i�aretlenir.  Bu  iki  nokta  bir  hat  ile

birle�tirilir. Bundan sonra (F) den dikey olarak a�a�ı do�ru uzatılan hattın, G ile H

yi birle�tiren do�ru ile kesi�ti�i (I) notasından, bu sefer yatay olarak ve sola do�ru

gidilerek (K) noktası tespit edilir. Buna göre karı�ımın viskozitesi 175 R. L. saniye

37,5°C  denir.

     Engeller derecesi veya Saybolt Universal Saniye gibi di�er Viskozite birimleri

verildi�i taktirde yapılacak i�lem yine aynıdır.

2. YANMA VE YAKITLAR

     2.1.Yanma Olayı
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     Yakıt  içinde yer alan yanabilir  bile�enlerinin , havanın oksijeni ile kimyasal

olarak hızla birle�mesi �eklinde tanımlanır. Bu birle�me hızlı ve ısı açı�a çıkaracak

�ekilde olmalıdır. Demirin havanın oksijeni ile birle�mesi hızlı ve ısı açı�a çıkarıcı

olmadı�ından yanma olmayıp oksitlenmedir. Bir mermi içindeki barutun oksijenle

birle�mesi ise patlamadır.

     Yakıt  içerisindeki  ba�lıca  yanıcı  bile�enler  ;  karbon ,  hidrojen ve bunların

bile�ikleri metandır. 

     Yakıt ile oksijen yanma anında de�i�ik fazlarda ise heterojen yanma , aynı

fazda ise homojen yanma söz konusudur. 

     Heterojen yanmaya örnek kömür yanmasıdır. Kömürün yanmasında hız yava� ,

denetimi zordur. Tam yanma için stokiometrik miktardan daha fazla hava gerekir. 

     Homojen yanmaya örnek ise do�al gaz yanmasıdır. Do�al gaz yanması daha

hızlı ve tam yanmadır.

     Yakıtın tam olarak tepkimeye girdi�i yani CO2  ve H2O ‘ya dönü�tü�ü duruma

stokiometrik yanma , bunun için gerekli havaya da stokiometrik hava miktarı denir.

     Do�al gaz  büyük oranda metan gazı içerdi�inden yanma denklemi 

CH4+2O2�CO2+2H2O

     olup  bir mol metan için iki mol O2  gerekmektedir. 

     Deniz düzeyinde %21 oksijen oldu�u hesabıyla 1m3 metanı yakmak için 10 m3

hava  gereklidir. Do�al  gaz  yanmasında  havanın  içindeki  oksijenin  yüzdesi

önemlidir.  Do�al  gaz  regülatörden  geçerek  brülöre  geldi�inde  içindeki  metan

de�i�memekte ancak fanın verdi�i hava içindeki oksijen miktarı de�i�mektedir.

     Bu de�i�ikli�in bir nedeni ortam sıcaklı�ı di�er nedeni de yüksekliktir.  Örne�in

kı� mevsimi ko�ullarına ayarlanmı� bir yanma  , yazın sıcaklık artı�ıyla ( 0°C’ den

30°C’  ye  )  havanın  içindeki  oksijen  dü�ümü  (  %  11’  e  kadar  )  nedeniyle

kötüle�ebilir. 

     Deniz düzeyinden yukarıya gittikçe havanın a�ırlı�ı dolayısıyla oksijen miktarı

azalmaktadır.  Yüksek  yerlerde  fanın  verece�i  havanın  oksijeni  ve  basıncının

azalması  demek  ,  brülör  kapasitesinin  dü�mesi  ,  daha  büyük  kapasiteli  brülör

seçilmesi zorunlulu�unun ortaya çıkması demektir. 
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• Yakıt ve çevresinde gere�inden az olan veya gere�inden fazla olmayan hava

bulunmalıdır. 

• Yakıtın tutu�ma sıcaklı�ına ula�mı� olması gerekmektedir.

• Tutu�amadan  sonra  ortaya  çıkan  ısının  yakıtla  yeni  buharla�maları  yanma

hızına  uygun  olarak  sa�laması  ve  kararlı  bir  alevin  olu�masını  olanaklı

kılmalıdır.

     Yakıldıkları  zaman ortama kullanılabilir  miktarda ısı  veren maddelere yakıt

denir. Fiziksel durumlara göre ;

� Katı yakıtlar 

� Sıvı yakıtlar

� Gaz yakıtlar olarak sınıflandırılırlar.

     2.2. Katı Yakıtlar (Kömür)

� Antrasitler

� Ta� kömürleri

� Linyitler

� Turbalar

� Odunlar

� Katı artıklar gibi do�al olanlar ile , do�al yakıtların karbonla�tırılması ile ,

� Kok ve semi kok

� Ta� kömürü ve linyit briketleri

� SCLAMLI ve  MIXED yakacak gibi di�er yakıt türleri çıkmı�tır.

      

     Bunlar  temel  olarak  kömürdür.  Kömür  ,  büyük  a�aç ve çalıların  üst  üste

yı�ılarak  toprak altında oksijensiz olarak milyonlarca yıl ; nem , basınç ve sıcaklık

etkisi ile süreye ba�lı olarak , sırası ile , kahverengi kömüre , linyite , alt    bitümlü

( yarı ya�lı ) bitümlü ( ya�lı ) kömüre ve antrasite dönü�ür.

     2.2.1. Kömürün Çözümlenmesi
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     Kömürün  çözümlenmesi  uygulamada  “Çabuk  Çözümleme”  ve  “Elementel

Çözümleme”  olarak  bilinen  iki  yönteme  göre  yapılır.  Çabuk  çözümlemede  ,

bile�imindeki nem , uçucu madde toplamı , sabit karbon ve kül belirlenir. 

     Nem ve kül  ile  birlikte  toplam yakaca�a “Brüt  yakacak”  ,  nem ve kükürt

dı�ındaki  yanabilen  bölümüne  “Net  Yakacak”  denir.  Elementel  çözümleme

sonuçları brüt yakaca�a göre verilebildi�i gibi , kömür içindeki nemin çok de�i�ken

oldu�u göz önüne alınarak kuru yakaca�a göre veya bazı net yakaca�a göre de

verilebilir.

     Bitkisel  maddenin  odundan linyite  ve sonrada antrasite  dönü�mesi  uçucu

madde oranında bir azalma , karbon içeri�inde de bir artı�a yol açar.

     Kömürün kokla�ma özellikleri de teknolojik olarak çok önemlidir. Kokla�mayan

kömürler  nötr  (  oksijensiz )  ortamda ısıtıldıkları  zaman geriye gev�ek ,  parmak

arasında ezilebilen bir  artık  kalır.  Bu tür  kömürlerin dayanımları  az oldu�undan

metalurjik amaçlarla ( yüksek fırınlar vs. ) kullanılmazlar.

Yakıt

Yakıt

Birim Fiyatı
Isıl De�er

1 kg Buhar

Üretimi �çin

Gereken Isı

Toplam

Verim

1 kg Buharın

Üretim Maliyeti

Sıralaması
(mb) (Hu) (q) (h) (Mb=mbq/Hu/h)

$/kg veya $/m3 kcal/kg kcal/kg - cent/kg (buhar)
Do�al gaz (sanayi) 0.16 8250 600 %90 1.29
Fuel-oil No:6 0.19 9200 600 %85 1.46
Do�al gaz (konut) 0.23 8250 600 %90 1.86
LPG (dökme 0.33 11200 600 %90 1.96
Kalorifer yakıtı No:4 0.37 9700 600 %85 2.69
LPG (tüplü) 0.63 11000 600 %88 3.90
Elektrik 0.084 860 600 %99 5.92
Motorin 0.88 10200 600 %85 6.09

Tablo 2.1 Çe�itli Yakıtlar �çin 1 Kg Buharın Üretim Maliyeti Kar�ıla�tırma Tablosu

 (�ubat 2000 Yakıt Fiyatlarına Göre)

     2.3. Sıvı  Yakıtlar

     Sıvı yakıtlar genelde ham petrolün damıtılması ile elde edilen ürünlerdir. Ham

petrol bitki ve hayvan fosillerinin milyonlarca yıl toprak altında kalması ve bu arada

bir takım bakteriyolojik etkilerle de�i�ime u�raması sonucu olu�mu�  siyah renkli

yanıcı  bir  sıvıdır.  Kuyular  açılarak  çıkarıldıktan  sonra  arıtım  evinde  a�amalı
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damıtma kolonlarında damıtılarak çe�itli sıvı yakıtlar ve yan ürünler elde edilir. Sıvı

yakıtlara teknikte “yakıt ya�ları’’ da denir.

     2.3.1. Yakıt Ya�larının Özellikleri

     Yakıt ya�larının sınıflandırılması TS 2177’de standardize edilmi�tir.   Tablo 2.2

’de  ASTM tarafından çe�itli  yakıt  ya�larının  özellikleri  verilmi�tir.  Çizelgede de

görüldü�ü gibi , yakıt  ya�ları yo�unluk ve akmazlıklarına göre 1’den 6’ya kadar

numara ile numaralandırılmı�tır. 

Yakıt No

Akma

Noktası

(°C)

Parlama

Noktası

(°C)

Su ve

Çökelti

(°C)

Külün

Kütlesel

Oranı

Damıtma

Sıcaklı�ı

(°C)

38 C

Saybol

Üniversal

Akmazlı�ı

38 C

Kinematik

Akmazlık

Yo�unluk

(15°'deki

suya

göre)

Kükürt

(%)

No.1
Min Max Max Max Min.Max Min.Max Min.Max Max Max
38 38 0,05 288 1,4-22 0,8499 0,5

Damıtılmı� ya� karbüratörlü yakıcılar için

No.2 38 38 0,05 282,338 326-37,9 20-3,6 0,8762 0,5
Damıtılmı� genel amaçlı ısıtmada kullanmak için

No.3 55 55 0,05 0,10 45-125 5,8-26,4
Yakmak ve ta�ımak için genellikle ön ısıtma gereksiz

No.4 55 55 1,00 0,10 >125-300 >26,4-65
�klime göre ön ısıtma gerekebilir

No.5 55 55 1,00 0,10 >900-900 >32-638
Genellikle ön ısıtma gerekebilir

No.6 60 60 >900-900 >32-638
Ön ısıtma yapmak zorunludur

Tablo 2.2 Yakıt Ya�larının Özellikleri

     2.4. Gaz  Yakıtlar

     E�er  kullanım  yerinde  var  ise  ;  denetin  kolaylıkları  ,  hiç  katı  artık

bırakmayı�ları  ,  çok  az  hava  fazlalık  katsayısına  gerek  duymaları  ,  kullanım

yerlerinde  kükürt  içermeyi�leri  gibi  nedenlerle  en  uygun  yakıtlardır.  Bilimsel

gereken önemli  özellikleri  ;  bile�imi  ,  ısıl  de�erleri  ve yo�unluklarıdır.  Bile�imi  ,

bile�enlerinin hacimsel yüzdeleri olarak , ısı de�erleri  ise birim kütle veya birim

hacim ba�ına verilirler.

      Hava gazı , su gazı gibi  yapay olanları  ile ham petrolün damıtılmasından

üretilen sıvıla�tırılmı� petrol gazı (LPG) ve do�al gaz gibi çe�itleri vardır. Sanayi

için  ticari  olarak  kullanımı  olası  en  önemli  gaz  yakıt  do�al  gazdır.  Do�al  gaz
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sanayide yakıt ve hammadde olarak kullanılır. Yakıt olarak kullanımı da be� grupta

toplamak olanaklıdır.

• Kazanlarda

• Süreçte

• Fırınlarda

• Isıtmada

• Elektrik Üretiminde

     2.4.1. Do�al gazın  Özellikleri

     Do�al  gaz  genel  olarak  Metan  (CH4)  ,  Etan  (C2H6)  ,  Propan  (C3H8)gibi

hidrokarbonlarla karbondioksit (Co2) , Azot (N2) , Hidrojen Sülfür (H2S) , Helyum

(He) gazlarının karı�ımından olu�an renksiz ve kokusuz bir gazdır. 

     Ayrıca yataklara göre oksijen (O2) , Argon (Ar) gazları da bulunabilmektedir

     Ticari kullanıma sunulan do�al gaz %80-95 metan , %5-19 etan ve propan ile

azottan olu�ur.

     Do�al  gaz mavi  bir  alevle  yanar  ve havayla %5-15 oranında karı�tı�ında

patlayıcı  özelli�i  vardır.  Bu nedenle  kullanıma sunulan  do�al  gaz yapay olarak

kokulandırılmalıdır.  Ayrıca  havadan  hafif  oldu�undan  üst  tarafta  tavana  veya

çatıya yakın yerlerde birikir.

      DIN 1340’ a göre do�al gaz sınıflandırması Tablo 2.3’de gösterilmi�tir.

No Türü Azot (%)
Havaya göre

yo�unluk
Metan (%)

Atıl ısıl

de�er (MJ/

Nm3)
I Yüksek eylemsiz tür 6.3-16.2 0.66-0.708 71.9-83.2 35-39
II Yüksek metan türü 0.1-2.4 0.59-0.614 87.6-95.7 37-39.6
III Yüksek ısıl de�erli türü 1.2-7.5 0.62-0719 85-90.1 39.6-41.6
DIN 1340’a göre sınıflama

I) Kuru tip do�al gaz:Ba�lıca metan içerir.(% 90 metan)

II) Ya� tip do�al gaz:Metandan ba�ka,etan,propan,bütan içerir

III)  Ek�i  (sour)  tip  do�algaz:Kur�un asetat  deneyine göre ,500 mg/Nm3 de

daha fazla hidrojen , kükürt ve di�er kükürtlü bile�enleri içerir.

Tablo 2.3 DIN 1340’ a Göre Do�al Gazın Sınıflandırması
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     3. YAKMA S�STEMLER�

     Yakıcı sistemler yaktı�ı yakıtın adı ile anılır. Yakıt türlerinde oldu�u gibi üç

grupta toplamak mümkündür.

• Katı yakıt yakıcıları

• Sıvı yakıt yakıcıları

• Gaz yakıt yakıcıları

     Bir yakma sisteminin yakıcı bölümünün i�levi yakıt ve havayı istenilen oranda

karı�tırarak tutu�mayı sa�lamak ve yanmayı sabit olarak  sürdürmektir.

     Yakma sistemlerinde yanmanın oldu�u bölüm olan yanma odalarının i�levi de

alevi sarmak ; ısı geçi�ini  en yüksek düzeyde gerçekle�tirmek , tam yanma için

gerekli hacmi olu�turmaktır. 

     Yakma sistemleri belirli özellikleri ta�ımalıdır. Alev yanma odasına uygun olmalı

,   ocak  sıcaklı�ı  yüzeylerde  tahribat  yaratacak  kadar  yüksek  olmamalı  ,  azot

oksitleri  olu�umunu engelleyecek düzeyde olmalı  ,  korozyona yol açacak kadar
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dü�ük sıcaklık ve kükürtdioksit olu�umunu engelleyici dolayısıyla çevre kirlili�ini de

önleyen yakma sistemleri tasarımı gerçekle�tirilmelidir. 

     Yakıcı türü ne olursa olsun temel amaç , havanın oksijeni ile yakıt tanelerinin

ili�kisinin  en  iyi  biçimde  sa�lanmasıdır.  Ancak  bu  �ekilde  yakıtın  yapısındaki

enerjiden ( ısı enerjisi ) yararlanabiliriz.  Yakıcı seçiminde yakıtın özelli�i ve fiziksel

durumuna özen göstermek gerekir. Örne�in katı yakıtlarda tane büyüklü�ü , sıvı

yakıtlarda viskozite. Aynı zamanda adı geçen yakıtlarda ve do�al gaz kullanımında

verecekleri ısının hesabı yapılmalı ve o de�ere göre ızgara , boru , ayna ve ısıya

dayanıklı malzeme seçimi yapılmalıdır.

     3.1. Katı Yakıt Yakıcıları  

     Katı yakıt olarak daha çok kömür kullanılmaktadır. Ancak Türkiye’de kömüre

alternatif  olarak  odun  kullanılabilir.  Bu  amaçla  Türkiye’nin  biran  önce

a�açlandırılmasına  gidilmesi  ;  uzun  vadede  ileriye  yönelik  büyük  bir  yatırım

olaca�ı kanaatindeyim.

      Kömür sabit yatak , akı�kan yatak ve püskürtmeli toz durumunda olmak üzere

üç temel yakma yöntemiyle yakılır. Sabit yatakta , gaz ve katı tanecikler ters veya

çapraz akımlıdır. Akı�kan yatak mükemmel bir karı�ım sa�lamaktadır. Püskürtmeli

kömür yataklarında ise büyük ölçüde toz kömür gazla birlikte hareket eder.

     3.1.1. Kömürün Yakılması

     Yanma ; yakıtın , havanın oksijeni ile birle�erek ortama ısı vermesi �eklinde

tanımlanır. �yi bir yanma için yakıt hava karı�ımının yeterince iyi olması gerekir. Bu

nedenle düz bir yüzey üzerinde yakılmak istenen kömür hava ile yeterince karı�ım

sa�layamaz. Alttaki parçaların hava ile karı�ımı olmaz veya çok az olursa yanma

yüzeyden sürer. Hava ile karı�ımı olmayan bölümlerdeki durum yanma hızını ve

verimini dü�ürür. Bu nedenle ısı üretimi amacıyla ocak içerisinde yakılan kömür

ızgara adını  verdi�imiz dökme demir yüzey  üzerinde yapılır.  Izgara ,  dilimlerin

birle�tirilmesi  ile  olu�turulmu�  ve  aralarından  hava  geçmesine  olanak  veren

yüzeydir. Izgara aralarından geçen hava yakıtla çok iyi �ekilde karı�ır , yanmayı

kolayla�tırır  ,  verimi  arttırır.  Izgara  altından  duruma  göre  de�i�ik  kanallardan

verilen  yakma  havasına  birincil  hava  denir.  Bu  hava  yanmayı  iyile�tirdi�i  gibi

karı�ım yoluyla ızgaraların fazla ısınmasını önleyici özelli�i de vardır.
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     Bazı  gazlarda ocak içerisine yanmayı tamamlayıcı  özellikte ve bazen alev

yönlendirici bir hava verilir ki bu havaya ikincil hava denir. �kincil hava genellikle

ısıtılıp gönderilir.

     3.1.2. Kömür Yakma Sistemlerinin Sınıflandırılması

1. Izgaralı ( sabit Yataklı ) Sistemler

     1.1. Elle beslemeli ızgaralı ocaklar

     1.2. Mekanik beslemeli ızgaralı ( Sokerler ) ocaklar

          1.2.1. Küçük Stokerler

          1.2.2. Büyük Stokerler

2. Toz kömür ocakları

     2.1. Siklon Ocakları

     2.2. Akı�kan yataklı ocaklar

     2.3. Fakir yakacak ocakları

  

     3.2. Sıvı Yakıt Yakıcıları

     Sıvı bir yakıtın yanabilmesi için buhar durumuna geçmesi ve bu buharında

hava  ile  karı�ması  zorunludur.  Sanayi  kurulu�larındaki  buhar  kazanlarının

yakaca�ı olarak kullanılan yakıt ya�ının ( Fuel Oil ) da yanması için buharla�tırılıp

hava ile karı�tırılması gerekir.

     Fuel  Oil  az  uçucu bir  yakıt  oldu�undan çok küçük parçacıklara  ayrılması

dolayısıyla hava ile karı�an yüzeylerin

artması  hem  buharla�  tırmayı

hızlandırır  hem  de  kolayla�tırır.  ��te

yukarıda  saydı�ım  buharla�mayı  ve

hava ile karı�mayı sa�layan ve yakıtı

yanmaya  hazır  duruma  getirip

ate�leyen  kazanların  can  damarı

brülörlerdir. Yandaki resimde bir böyle

bir brülör görmektesiniz.

     Fuel Oil’in bile�iminde karbon ve

hidrojen  vardır.   Yanma  sırasında

bile�imindeki  hidrojen  havanın  oksijeni  ile  birle�erek  su  durumuna  gelir.

Bile�imindeki karbon ise havanın oksijeni ile birle�erek dioksit olu�turur. Yakla�ık
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bir  kg Fuel  Oil’  in  yanması  için  bir  m3 havaya gereksinim vardır.  Ve brülör  bu

karı�ımı en �ekilde yapmaktadır.

     3.2.1. Yüksek Ya� Basınçlı Brülörler

     Esas  olarak  pompa  ,  bir  ısıtıcı  ,  havayı  sa�layan  bir  hava  fanı  ve  bir

püskürtücüden  olu�ur.  Ya�  ,  pompa  tarafından  emilir  ,  ısıtıcıdan  geçilerek

kıvamlılı�ı dü�ürülür. Püskürtücü , ya�ı 6-30 kg/cm2 arasındaki yüksek basınçla 

püskürterek önce zerrelere ayrılır  ,  yakıt  zerrelerinden olu�an yakıt  bulutu hava

fanının bastı�ı hava ile karı�arak buharla�ır ve buharla�an bu karı�ım genellikle iki

elektrod arasında olu�turulan elektrik kıvılcımı ile tutu�turulur. 

     Bunun  için  bir  ate�leme  transformatöründen  yararlanılarak  elektrodlar

arasındaki gerilim 10000 volta çıkarılır. Yüksek ya� basınçlı brülörlerde kapasite

ayarı meme de�i�tirerek yapılır.   

     3.2.2. Hava veya Buhar Atomizasyonlu Brülörler

     Bu tür brülörlerde yakıt dü�ük basınçlı brülöre gönderilir ; brülörün parçalayıcı

ve  püskürtücü  bölümünde yakıta  hızla  çarparak  hava  veya buhar  yakıtı  küçük

zerrelere  ayırarak   parçalar  ,  yanmaya  hazır  duruma  getirir.  Büyük  kapasiteli

brülörde yakıtı parçalayan ilk havaya ek olarak yakıtın yanmasını tamamlamak için

ikinci bir hava verilir yüksek ya� basınçlı brülörlerde oldu�u gibi yakıt a�ırsa -yani

kalınsa-  yakıtın inceltilmesi gerekir.
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�ekil 3.1 Hava veya Buhar Atomizasyonlu Brülör

     3.2.3. Dönel Brülörler

     Bu tür brülörde yakıt  3000-6000 d/d hızla dönen konik bir  kap aracılı�ıyla

parçalanır.  Kabın  iç  yüzeyine  düzgün  bir  biçimde  yayılır  ve  kabın  kenarından

merkez  kaç  kuvvetinin  etkisiyle  püskürtülür.  Bu  �ekilde  bir  parçalanma

yetmeyece�inden yanma havasının bir miktarı konik kabın dı�ında püskürtülerek

yakıt zerreleri daha da ufaltılır. Di�er brülörler de oldu�u gibi , kalın ya� kullanılmı�

ise ya�ı ısıtmak gerekir.

�ekil 3.2 Dönel Brülör

     3.3. Gaz Yakıt Yakıcıları 

     Gaz yakıt yakıcıları “ Gaz Brülörleri “ olarak tanınır. Gaz brülörleri hava-gaz

karı�ımı biçimine göre dört ana gruba ayrılır. 

     3.3.1. Atmosferik  Brülörler

     Hava gaz karı�ımı brülör çıkı�ından önce yakılan gaz bu jet aracılı�ı ile karı�ım

tüpüne püskürtülmekte ve bu sırada karı�ım tüpüyle jet arasındaki aralıktan birincil

hava  da  tüpe  girmektedir.  �kincil  havanın  gerekmedi�i  türden  yüksek  basınçlı
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atmosferik  brülör  ikincil  havanın  gerekip  kullanıldı�ı  türler  ise  alçak  basınçlı

atmosferik brülör olarak adlandırılır.  �ekil  3.3’ de dü�ük basınçlı atmosferik gaz

brülörü görülmektedir. 

�ekil 3.3 Atmosferik Tipte Bir Brülör

     3.3.2. Yayım Alevli Brülörler

     Bu brülörlere yanma için gerekli hava ortamdan sa�lanmaktadır. Brülör a�zına

gelen  gaz  ,  çıkı�tan  sonra  çevresindeki  havayla  karı�arak  do�al  bir  hava-gaz

karı�ımı  sa�lamaktadır.  Bu  alev  sarı  renkli  ve  parlaktır.  Alevin  parlaklılı�ının

sa�lanması gazın uçma ve yanma özelliklerine ba�lıdır. Do�al gaz yakarken sabit

bir alev için özel brülör ba�ları gerekir. �ekil 3.4’ de görülece�i gibi , bu iki brülör

hemen hemen aynı olmasına kar�ın do�al gaz brülör a�zına havalandırmalı bir jet

konulmu�tur. 

�ekil 3.4 Yayım Alevli Çe�itli Brülörler
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     3.3.3. Ön Karı�ımlı Brülörler

     Hava bir fan aracılı�ıyla basınçlı  olarak gönderilir.  Böylece stokiometrik bir

karı�ım  olu�turulur.  Bundan  önceki  brülörde  gönderilen  akı�kan  gazdı  ve  bu

amaçla kendi gaz basıncı kullanılmaktaydı. Bu türde ise gaz hattında bir regülatör

aracılı�ıyla gazın basıncı hemen hemen atmosferik basınca getirilmektedir. �ekil

3.5 ‘de bu tür bir brülör görülmektedir. 

�ekil 3.5 Ön Karı�ımlı Bir Brülör

     3.3.4. Nuzzle-Mix Türünde Brülörler

     Hava ve gazın birbirlerine çok iyi karı�an akı�kanlar ve basınçlı olarak brülöre

gönderildi�i  ve  karı�ımın  brülör  çıkı�ında  olu�tu�u  bir  türdür.  Az  miktarda

stokiometrik ko�ullar sa�lanabilir ve fazla hava ile çalı�mak da mümkündür. Güçlü

yanmadan dolayı brülör a�zında yüksek sıcaklıklar elde edilir . Bu tür brülörler çok

esnek olup , ön karı�ımlı brülörlere göre dönme oranı büyüktür. Ayrıca ön ısıtılmı�

hava kullanma olana�ı verdikleri gibi hava basıncıda dü�ük tutulabilir. �ekil 3.6 ‘da

bu tür brülörler gösterilmi�tir. 
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�ekil 3.6 Çe�itli Türdeki Nuzzle-Mix Brülörler

     4.ISI ÜRET�M�

     Yakıtın yakılması ile elde edilen ısı enerjisinin suda depolanması ile elde edilen sıcak su; kızgın

su , buharın (ıslak , kuru vs.) sıcaklık , enerji (ısı) veya basıncından yararlanması olayına ısı üretimi

denir.

     Isı enerjisi  depo edilmesi ile suyun de�i�ik durumlarından yararlanmak için

geli�tirilmi� kapalı kaba kazan denmektedir.

     4.1. Buhar Kazanının Tanımı

     Yakıtların yakılması ile elde edilen ısıdan yararlanarak , istenilen sıcaklık ,

basınç  ve  miktarda  buhar  üretip  çe�itli  üretim  bölümlerinde  (  elektrik  üretimi  ,

pi�irme , kurutma ) kullanılan sıcak akı�kanın sa�lanmasına yarayan kapalı kaba

buhar kazanı denir.

     Kazan  olayında  temel  amaç  yakılan  yakıtın  ısı

enerjisini kullanılacak akı�kanda    ( su ) depo etmektir.

Günümüzdeki kritik üstü olarak adlandırılan 300 atüye

kadar basınçta buhar üretimi yapılmaktadır.

     Buhar kazanının yapısını ve çalı�ma �eklini daha iyi

anlamak  için  sıradan  bir  kaynatma  i�lemini  ele  alıp

inceleyelim. 

     Üst  yüzeyi  atmosfere  açık  bir  kaba  su  koyup

herhangi  bir  yakıtın  yakıldı�ı  bir  ocak  üzerine
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yerle�tirelim. Alttan ısı verdi�imizde bir süre sonra su yava� yava� kaynamaya ve

tabandan  yukarı  do�ru  kabarcıklar  çıkmaya  ba�lar.  Kabın  a�zını  kapatacak

olursak  ısı  vermeyi  sürdürdü�ümüz  sürece  olu�an  buharın  etkisiyle  kabın  iç

basıncı artacaktır. Basınç miktarı kabın dayanım sınırın a�tı�ında kap parçalanır.

Parçalanmayı  önlemek  için  içerde  olu�an  buharı  bir  boru  ile  dı�arıya  almak

gerekir.

     Buhar basıncı kap üzerindeki  dirsek vana basıncını a�ma noktasına kadar

yükselebilir.  Sınırı  geçti�i  anda  gene  patlama  olayı  olaca�ından  bu  noktaya

gelinmemesi  için  buhar  ya  kullanılmak  için  alınacak  yada  evlerde  kullanılan

düdüklü  tencere  örne�inde  oldu�u  gibi  dı�arı  atılması  gerekecektir.  (  Buhar

kazanlarında bu atma görevini güvenlik vanaları yerine getirir )

     Çıkı�a konan vana , kazan içindeki buhar basıncı de�eri istenilen özelliklere

ula�tı�ı zaman açılarak kullanma yerine gönderilir. Basınç , ba�lı olarak sıcaklık

de�erlerini  istenilen sınırda sürekli  tutmamız gerekir.  Tersine durumda kullanım

yerine gönderdi�imiz akı�kandan istedi�imiz �ekilde yararlanamayız. Bu da yakıt

ve zaman kaybı demektir.

     Kazanda alınan temel girdiler su ve yakıt , yanmayı sa�lamak için otomatik ,

yarı  otomatik  veya elle  verilir  ve bu �ekilde yanma süreklili�i  sa�lanır.  Yanma,

üretilen buharın çekilmesi durumunda çekilen buharın miktarına orantılı olarak su
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düzeyi kazan içerisinde dü�er. Dü�me miktarını kazan üzerine yerle�tirilen iki adet

su düzey göstergesinden gözlenmesi mümkün olmaktadır.

     Su düzeyi  göstergenin üst  ba�lantısı  buhar bölümü ,  alt  ba�lantısı  ise su

bölümü olacak biçimde ayarlanır. Düzey camının orta noktası su düzey çizgisini

olu�turur.  Eksilen  su  miktarı  otomatik  besi  aygıtı  �eklinde  tanımladı�ımız  aygıt

tarafından  i�letmeye sokulan kazan besi pompası aracılı�ıyla olur. Besi suyunun

kazandan geri  çıkı�ını  önlemek  için  su  giri�ine  geri  tepme vanası  (  çek  valf  )

konması gerekir.

     Kazana alınan su her ne kadar çe�itli i�lemler sonucu alınıyorsa da kaynama

sorunu köpürme ve tortu çökme olayları olu�ur. Kazan ve buhar için olumsuzlu�a

yol açan bu maddelerin dı�arıya atılması ; tabana konacak tortu alma , üst tarafta

su  düzeyinin  hemen  üzerine  ba�lantısı  yapılan  köpük  alma  (  bo�altma  )

donanımlarıyla yapılır.

     Yakılan  yakıttan  elde  edilen  ısı  do�rudan  alttan  verilece�i  gibi  (anlatılan

�ekilde) kazanlarda ön ve arka yüzeyler ( ayna ) arasına yerle�tirilecek borulardan

geçirilerek daha iyi  ısı  iletimi ko�ullarında verilir.  Böylece su hacimli  veya alev-

duman borulu kazan ortaya çıkmı� olur.

     Alev duman borusu denilen bu borular aynaya konik çakma veya daha yaygın

olarak da kaynakla birle�tirilir.

     Bazı türlerde ise su borular içinde , yanıcı gazlar boru dı�ında dola�arak ısı

iletimi  sa�lanır.  Bu tür kazanlara ise su borulu veya küçük su hacimli  kazanlar

denir. Birinci tür kazanlardan 18-29 atü basınçta 4-8 ton/h buhar elde etmekteyken

ikinci tür ( su borulu ) kazanlardan 300 atüye varan basınçlarda 300  ton/h  buhar

elde etmek olasıdır. Yukarıda anlatılan ve kazan denilecek duruma gelen sisteme,

güvenlik  donanımları  (manometre  ,  presostat  ,  patlama  kapa�ı  ,  nefeslik  )

eklenmesiyle tam bir buhar kazanı ortaya çıkmı� olur. Ayrıca yakıt verme , hava

verme ve baca gazlarının atılması eklenmesi ile bir buhar i�letmesi ortaya çıkar. 

     Kazanlarda buhar yanında çe�itli de�i�iklerle , sıcak su , kızgın su da elde

edilir. Kazanlar üretti�i sıcak akı�kanın türüne göre sınıflandırıla bilinir.

     Yanmanın yapıldı�ı ocak içine hava , alttan birincil ( primer ) , ısıtılmak sureti ile

de, üstten ikincil ( sekonder) hava olarak da verilir. Birincil hava yanmayı sa�lar ,

ikinci hava yanmayı tamamlar.
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     4.2. Isı Üreteçleri

     Isı  üreteçleri  ,  yukarıda  tanımlanan  buhar  kazanları  ya  da

günümüzde  kullanılan  tanımıyla  buhar  üreteçleri  asıl  ısı  üreteçlerini

te�kil etmektedir.

     4.2.1. Buhar Kazanlarının Sınıflandırılması , Özellikleri

     De�i�ik süreçler içerisinde , buhar kazanları;

1. Basınçlarına göre;

• Alçak basınçlı  ( 1 atünün altında ) kazanlar

• Orta basınçlı  (1 atünün üstünde ) kazanlar

• Yüksek basınçlı ( 2,5 atünün üstünde ) kazanlar

2. Ocak cinsine göre;

• �çten ocaklı kazanlar

• Dı�tan ocaklı kazanlar

3. Kullanılan yakıt cinsine göre;

• Kömür ( parça veya toz ) yakan kazanlar

• Sıvı yakıt yakan kazanlar

• Gaz yakıt yakan kazanlar

     �eklinde sınıflandırılmalarına kar�ın günümüzde en çok kullanılan sınıflandırma

�ekli �öyledir.

• Büyük su hacimli kazanlar ( alev borulu kazanlar , alev-duman borulu

kazanlar.)

• Küçük su hacimli veya su borulu kazanlar

• Özel kazanlar ( zorlanmı� akımlı , artık ısılı )

 
     4.2.1.1. Büyük Su Hacimli Kazanlar

     Kazan hacmine göre su kapasitesinin fazla oldu�u kazanlardır.

a) Alev Borulu Kazanlar

     Üretimi  ve  kurulması  eski  tarihli  olan  bu  kazanlar  günümüzde  pek

kullanılmamaktadır.  Bunlar  silindir  �eklinde  bir  gövdenin  içine  yerle�tirilmi�  bir

yanda iki alev borusundan olu�ur. Alev borusunun ba�langıcı iç oca�ı olu�turur.
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�ekil 4.1 Yüksek Basınçlı Buhar Kazan Kesiti

b) Alev – Duman Borulu Kazanlar

     Ocak içinde yanan yakıttan olu�an gazların birden çok boru basamaklarından

geçirilerek dı�arıya atıldı�ı kazan  türüdür.

     Bu basmaklardan ilki alev borularını sonraki ise duman borularını olu�turur.

Yani ocaktan çıkan gazlar alev borularından geçer , duman sandı�ından geri

çevrilir , duman borularının içinden geçip bacaya geçer. Sıcak gazlar boruların

içinden geçerken ısılarını borunun çevresinde bulunan suya verirler.

     Yanıcı gazların yere paralel olarak boru içinde dola�ımlarını yaptıkları bu kazan

türüne yatık duman borulu kazanlar denir.

     Bu tür kazanlardaki boru basamak sayısı aynı zamanda çeki� sayısını gösterir.

Kullanılan borular 3-4 mm kalınlı�ında 50-80mm çapında siyah çekme borulardır.

Ayna ve di�er çeper kalınlıkları kazanın çalı�ma ko�ullarına göre hesapla bulunur.

     Duman borulu kazanların di�er bir türü de , günümüzde genellikle , boyahane çama�ırhane ve

plastik sanayi i� kollarında kullanılan içten ocaklı , az yer kaplayan , ta�ımaya elveri�li , güçleri ve

verimleri dü�ük olan Dü�ey Duman Borulu çe�ididir.
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     Bu kazan türü içte bulunan ocak üzerinde birden fazla borunun ocak merkezine

dik olarak monte edilmesi ile olu�mu�tur. Banyo kazan ve termosifonlarının birden

fazla borulusu �eklinde örneklenebilir.

     4.2.2. Küçük Su Hacimli veya Su Borulu Kazanlar

     Bu tür kazanlar, bir ya da birkaç küçük hacimli deponun boru demetleriyle

birbirine ba�lanmaları sonucu ortaya çıkmı�tır. Duman borulu kazanların tersine

bu kazanlarda ısıtılan akı�kan (su) borunun içinde bulunur. Yanıcı gazlar ısısını

suya boru dı� yüzeyini yalayarak aktarır. 

     Dram adı verilen depoları birbirlerine ba�layan borular düz olabilece�i gibi,

yüksek ısılarda çalı�ma, fazla ısı tutma özelli�i nedeniyle günümüzde genellikle

kıvrılmı� boru çe�idi seçilmektedir. Isınan suyun yo�unluk azalması ile yukarı

çıkma e�ilimi göstermesi ilkesine göre buhar ya do�rudan depodan (üst) alınıp

kullanılır veya ko�ullara göre buradan çıkarılan ve ıslak buhar tanımladı�ımız

buhar, oca�ın en sıcak bölgesine (cehennemlik) bulunan kızdırıcılardan geçirilerek

kızgın buhar durumuna getirilip kullanım merkezine gönderilir.
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�ekil 4.2 Su Borulu Kazan

    Orta ve büyük endüstri tesislerinde, elektrik santrallarında kullanılan bu kazan

türünün çe�itleri �unlardır:

• Seksiyonlu kazanlar

• Dik borulu kazanlar

• I�ınımlı kazanlar

• Özel kazanlar ( bir önceki sınıflandırmanın aynı )

     Bu kazan türlerinden seksiyonlu kazanlar , yüksek basınçlarda olumsuz

ko�ullara yol açması ve kapasitesi fazla olmaması nedeniyle kullanılmamaktadır.

Dik borulu kazanların kapasiteleri orta büyüklükteki tesislerde kullanmaya olanak

vermelerine kar�ı , dik boruların sakıncaları nedeniyle su borulu kazanların

sanayide yaygın olarak kullanılan türleri ı�ınımlı ve özel kazan çe�itleridir. I�ınımlı

kazanlar , ısının verilme �ekline göre iki gruba ayrılır. Ocak kısmındaki ısıtma

yüzeyinin ı�ınımla ısı geçi�i , di�er kısımların ta�ınım ısı geçi�i etkisiyle yüz yüze

kaldıkları 50 – 60 ton / h buhar kapasiteli kazanlardır.

     4.2.3. Kızgın Ya� Kazanları ( Ya� Borulu Kazanlar )

     Kızgın ya� kazanları , yakıtın yakılmasıyla elde edilen ısıyı aktarma olayını su

buharı  yerine   termik  akı�kanlar  olarak  adlandırılan  mineral  ve  sentetik  içerikli

ya�larla yapılması ilkesine göre yapılmı� kazanlardır. 

     Demek ki bu tür kazanlarda ısı geçi�ini  sa�layan akı�kan ya� olup borular

içinde ( kazan boruları ) ısıtılır , ısıtılan ya� ile ilgili i�lem ortamına gönderilip ısısı

alındıktan  sonra  yeniden  kazana  gönderilir.  Böylece  olu�turulan  kapalı  sistem

kızgın ya� sistemidir. 

     Sistem basıncı sabit kalmasına kar�ın kullanılan termik akı�kanın özelli�ine

göre ; 

• Mineral ya�larda: 320° C 

• Sentetik akı�kanlarda: 400° C ’ ye ,

 

dek  çıkılması  olana�ı  vardır.  Sistemde  basıncın  olmaması  aynı  zamanda

güvenli çalı�ma ko�ulları da sa�lar. 

     4.2.4. Di�er  Isı Üreteçleri
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     4.2.4.1. Isı E�anjörleri

     Bir  yüzeyle  ayrılmı�  farklı  sıcaklıktaki  iki  akı�kanın  birbirlerine  ısı  geçi�i

yaptıkları  sistemlerdir.  Bu  yolla  istenen  sonuç  ;  sıcaklık  dü�ürülmesi  ,  sıcaklık

artırılması  dü�me  ve  artma  miktarına  göre  olabilen  sıvılardaki  faz  de�i�iklik

olayıdır.  Isı  de�i�tirgeçlerindeki  ısı  geçi�i  sıcak  akı�kandan  so�uk  akı�kana

do�rudur.

Isı  aktarma  yüzeyleri  giren  ve  çıkan  akı�kanın  özelliklerini  istenilen  de�erlere

getirebilecek �ekil ve kapasitededir. 

   Örne�in:  Düz bir yüzey olabilece�i  gibi kanatçıklı  ,  petek veya boru �eklinde

olabilir. Kapasitede anlatılan , ısıtma yüzeyinin büyüklü�ü veya küçüklü�ü yani ,

birim zamanda geçirebildi�i akı�kan miktarıdır. 

Geçirilen akı�kanların akı� yönüne göre ;

• Ko�ut akımlar  

• Kar�ıt akımlar 

• Çapraz akımlar 

      �eklinde üçtür ısı de�i�tirgeci vardır. Bu akım �ekilleri tek olarak olabilece�i

gibi iki akım �eklinin aynı de�i�tirgeç üzerinde olma durumu da söz konusudur. 

     Boru ve gövde �ekilleri de�i�ik biçimlerde olabilir , amaç istenilen de�eri sa�lıklı

verebilmesidir. 

a) Çürük Gaz E�anjörü

     Sıcak Gazların  boruların içinden aktı�ı  ve boruların etrafında kaynar su

bulunan e�anjör tipidir.

b) Gaz Isıtıcısı

     Kanatlı Boruların içinden su buharı veya sıcak su geçer. Kanatları yayılarak

geçen gaz ısınarak çıkar.
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c) �ç �çe Borulu E�anjör

     �ekilde de görüldü�ü gibi zıt yönlü parelel akım söz konusudur.

d) Ya�mur Sistemi

     Boru dı�ında so�utma suyu bulunurken boru içinde ise gaz , sıvı akı�kan

veya yo�u�an buhar bulunur.

e) Helezon Borulu Isıtıcı

     Boru dı�ında so�utma suyu veya salamura bulunurken boru içinde ise gaz ,

sıvı akı�kan veya yo�u�an buhar bulunur.

f) Levhalı E�anjör
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g) Hücreli E�anjör

h) Spiral E�anjör

i) Karı�tırmalı E�anjörler

�ekillerde de görüldü�ü gibi Dı� gömlekli , �ç helezonlu , Dı� helezonlu olmak

üzere muhtelif �ekillerde yapılır.

     4.2.4.2.Boylerler

     Gerçekte ısı de�i�tirgeci olan boylerler sıcak su hazırlayıcısıdırlar.  Boyler ,

genelde  bir  tank  (boyutları  kapasiteye  göre  seçilen)  ve  içindeki  boru  demeti

�eklinde borudan olu�maktadır.

39



Yusuf Mansuro�lu – Viskozitesi Yüksek Sıvıların Isıtılması                                                      www.xengineer.net

     Kazandan gelen sıcak akı�kan boru demeti �eklinde borudan geçerken ısısını

boruyla ili�ki durumunda olan suya aktarır , dolayısıyla su ısınmı� olur. �stenilen

sıcaklı�a gelen su kullanım yerine gönderilir.

     5.KAZAN DONANIMLARI

     Güvenlik ve i�letme ko�ullarını izleyebilmek için kazanlara takılması zorunlu

olan aygıtlara kazan donanımları denir

Kazan donanımlarının a�a�ıda belirilen özelliklerine özen gösterilmelidir.

-   ��letici  personel  tarafından  kolaylıkla  görülebilecek  yerde  ve  büyüklükte

olmalıdır.

� Kusursuz  ve  güvenilir  durumda  olmalıdır.  Düzenli  olarak  bakım  ve

denetimleri yapılmalıdır.

� Gerekli miktarda olmalı ve kolaylıkla müdahale edilebilmelidir.

     5.1. Termometre

     Sıcaklıkların ölçülmesinde kullanılır. Termometreler sıvılı ve sıvısız olarak  ikiye

ayrılırlar.

5.1.1.  Sıvılı termometreler
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Sıvılı termometrelerde sıvı olarak cıva , alkol , toluol ve pentan kullanılır.

Sıvılı  termometreler  sıvı  haznesi  kılcal  boru  ve  genle�me  haznesinden

olu�turulmu� bir cam çubuk biçiminde yapılırlar. 

     Sıcaklık  etkisiyle  haznedeki  sıvı  genle�erek  kılcal  boruda  yükselir  ve  biz

i�aretlenmi�  göstergeden  sıcaklı�ı  okuruz.  E�er  termometre  gösteremeyece�i

ortamla  kar�ı  kar�ıya  kalırsa  genle�en  sıvının  cam tüpü  patlatmaması  için  üst

kısımda genle�me haznesi yapılmı�tır.

     Termometre  böyle  bir  durum  ile  kar�ı  kar�ıya

kalmı�  ise  genle�me  haznesindeki  sıvının  yeniden

dönü�ünü  sa�lamadan  ölçme  yapmamalıyız.  Bu

durumda yanlı� ölçme yapmı� oluruz.

Basit  civalı  termometrelerle  300° C’  ye kadar  ölçme

yapabiliriz.  (  Civanın  kaynama  noktası  atmosfer

ko�ullarında 360° C oldu�undan ).

     Daha yüksek sıcaklıklarda ölçüm yapabilmek için

özel cıvalı termometreler yapılmı�tır.

�ekil 5.1 Termometreler

Örne�in : Cam tüpün havası alınarak cıvanın üst kısmına 10 atü kadar azot 

( N2 )veya karbondioksit ( CO2 ) basılarak cıvanın kaynama noktası yükseltilmi�tir.

Böylece bu tür cıvalı termometrelerle 750° C’ ye kadar ölçüm yapabilmek olasıdır.

     Alkollü termometrelerde kılcal ıslanma fazla oldu�undan duyarlı ölçmelerde

kullanılamazlar.  Donma noktası –94.4° C oldu�undan ço�unlukla so�uk yerlerin

sıcaklıklarını  ölçmede  kullanılırlar  (  Cıvanın  donma  noktası  –38.9° C’  dir.  )

�spirtonun kaynama noktası 70° C’ ye kadar kullanılabilirler. Pentan -200° C’ ye

kadar kullanılabilir.

     5.1.2. Sıvısız Termometreler

     5.1.2.1. Direnç Termometresi

     Özü metallerin  direncinin  sıcaklık  artmasına  dayanır.  Direnç  termometresi

platinden yapılır. Veston köprüsü temeline göre çalı�ır , 0° C’ de veton köprüsü

kapalı olacak biçimde ( hiç akım geçmeyecek biçimde ) ayarlanır.

 

     5.1.2.2. Termo Elektrik Termometresi
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     De�i�ik metallerden olu�an iki tel birbirine uçlarından kaynak edilir. Tellerin

di�er  ucu  ise  ,  akım  geçen  çevrime  ba�lıdır.  Bu  �ekilde  olu�turulan  akım

çevriminde  bir  termo  elektrik  kuvvet  var  olur.  Bu  uçları  bir  galvanometreye

ba�larsak , olu�an termo elektrik kuvveti sıcaklık biçimde okunur. 

5.2. Pirometreler

     Yüksek sıcaklık ölçmek için yapılmı�lardır. Bunlara 1600°C’ ye kadar varan

terme  elektrik  güç  ile  çalı�ırlar.  Metal  tel  olarak  ,  platin  ve  platin  radyumdan

yapılmı� teller kullanılır. Bu terme elemanların kalınlı�ı 0,6 ile 2 mm dir. Sıcaklık

azaldıkça termo elektrik kuvvette çok azalaca�ından bunlar  dü�ük sıcaklıklarda

duyarlı ölçü yapmazlar.

     -    Alçak ve yüksek basınçlı buhar kazanları

     -    Kızgın ve kaynar su kazanları

� Hidrofor tankları

� Hava ve so�utma kompresörleri

� Azot , oksijen , LPG ve benzeri tanklarda

� Sulu ve havalı sistemlerde

5.3. Manometreler

     Manometreler yaylı ve sıvılı olarak iki kısma ayrılırlar.

5.3.1. Yaylı Manometreler:

     Boru yaylı ve yaprak yaylı manometreler diye sınıflandırılır.

     �ekil 5.2’de görüldü�ü gibi basınç etkisiyle , kıvrık yay borunun ucu açılır veya

basınç  etkisiyle  açılan  yarak  yay  ibreyi  hareket  ettirerek  daha  önce  bilinen

basınçlara göre manometre göstergesinden ayar yapılacak basıncı okuruz. 
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         �ekil 5.2 Manoımetre

 Yaylı tip manometreler kendi aralarında da bir çok sınıflara ayrılırlar.

     -     Alttan çıkı�lı

� Arkadan çıkı�lı

� Pano tipi

� Flan�lı tip

� Membranlı tip

� Kontaklı tip

    Yukarıdan  belirtilen  manometrelerin  kuru  türleri  oldu�u  gibi  duyarlı  ölçme

alanlarında  kullanılmak  üzere  gliserinli  tür  manometre  de  kullanılmaktadır.

Gliserinin kullanılması titre�im ve darbeleri önlemek içindir. Kontaklı manometreler

otomatik basınç denetiminin gerektirdi�i yerlerde güvenle ve kontakların elektrikten

do�rudan etkilenmedi�i   yerlerde kullanılır.

5.3.2. Sıvılı Manometreler 

     Sıvılı manometreler genellikle U biçiminde cam borulardan yapılır. E�ik cam tüp

biçiminde yapılanlar da vardır. Bunlara e�ik manometre denir.

     E�ik  manometreler  ço�unlukla  dü�ük  basınçları  ölçmede  veya  basınç

de�i�imlerini ölçmede kullanılırlar.

     U manometrelerde , U borusunun bir ucu atmosfere açık olup , di�er ucuna ise

basınç ölçülecek ortamdan gelen hortum takılır.

5.4. Hidrometreler

     Bir  tür  manometredir.  Yalnız  bunların  göstergeleri  metre  su  sütunu

(mss)cinsinden i�aretlenmi�tir.

     Yani  basınca  etkin  olan  suyun yüksekli�ini

do�rudan (m) olarak okumu� oluruz. Hidrometreler

sıcak  su  kazanlarında  kullanılırlar.  Hidrometre

üzerinde  iki  ibre  vardır  ,  bu  ibrenin  siyah  renkli

olanı  hareketli , kırmızı renkli olanı sabittir. Siyah

ibre  kazan  ve  sistem  suyu  dolup  ,  haberci
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borusundan  su  gelince  sistemin  biriminden

yüksekli�i  okunur  ve  kırmızı  sabit  ibre  ,  siyah

ibrenin  üzerine  getirilerek  sisteme  su  doldurma

i�lemi sona erdirilir. Böylece hidrometreye bakarak

sistemimize su doldurmu� oluruz. 

�ekil 5.3 Hidrometre

     5.5. Su , Akaryakıt ve Buhar Sayaçları

     Bu sayaçlar birim zaman içinde kullanılır. Su , gaz , mazot , fuel-oil ve benzeri

ya�ların , buharın ,  m3/h cinsinden okunmasına ve denetlemesine yardımcı olur.

     5.6. Baca  Düzenleyici

     Brülörlü kazanlarda brülörün i�letmeden çıkmasıyla baca sürgüsünü kapayan,

brülör çalı�maya ba�layınca , baca sürgüsünü açan bir sürgü motoru ve sürgüden

olu�ur.  Baca  düzenleyici  olmayan  kazanlarda  brülör  i�letmeden  çıkınca  veya

kömür beslememiz gerekmeyince baca sürgüsünü elle  kapatmamız bize büyük

enerji birikimi sa�latır.

     5.7. Su  Düzey  Göstergesi

     Buhar kazanlarında , hidroforlarda , di�er basınçlı kaplarda ve su depolarındaki

su  düzeyini  gösterirler.  Genellikle  çelik  korumalı  ve  düz  cam  boru  gösterme

biçiminde yapılırlar. 

     5.7.1. Basınçlı Tip Su Düzey Göstergesi

     ��lem çevrimlerindeki  kaplarda ve  buhar kazanlarında   bulunan akı�kanların

düzeyinin ölçülmesinde ve denetiminde kullanılır.
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�ekil 5.4 Su Düzey Göstergeleri

     5.7.2. Cam Borulu Tip Su Düzey Göstergesi

     Genel olarak basınç bulunmayan su deposu , yakıt deposu ve benzeri yerlerde

kullanılır. Bu düzey göstergelerin alt ve üs kısımlarında ba�lantı vanaları bulunur.

Bu vanaların arasında ise yuvarlak camdan �i�e bulunur. Bu �i�e üzerinden su

düzeyleri denetlenir.

     5.8. Yanma  Düzenleyicileri

     Sıcaklık etkisiyle uzayıp kısalan metallerin komuta etti�i yanma havası sürgüleri

oldu�u gibi  ,  sıcaklık  etkisiyle ço�alan ve azalan su dola�ımıyla çalı�an yanma

havası sürgüleri vardır. Bunlara yanma düzenleyicileri denir.

     Amaçları istenilen sıcaklı�a ula�ınca taze hava sürgüsü otomatik olarak kısarak

yanmayı yava�latmak veya ısıya gereksinme oldu�u zaman , dü�ük sıcaklıklarda

üfleme havası sürgüsünü açarak hızlı yanma sa�lamaktır. Burada amaç gereksiz

yere hızlı yanmayı önlemek , dolayısıyla enerji birikimi sa�lamaktadır.

     5.9. Yakıt  Ölçe�i

     Yakıtın saatteki , günlük , aylık ve yıllık tüketimini saptamak bakımından yakıt

ölçe�i seçimi , kullanılan yakıt çe�idine göre yapılır. Katı yakacaklar için en uygun

kantar , sıvı yakacaklar için ;

� Kantar ,

� Yakıt sayacı ,

� Tank yakıt düzey ölçe�i kullanılır.

     5.10. Gaz  Çözümleme Aygıtı (Orsat Aygıtı)
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     Yanma sonucu bacadan çıkan gazların çözümlemesini yapar. Buna göre iyi bir

yanma ayrı yapılır.

     5.11. Kazan  Termostatı

     Enerji kayna�ının (brülör , kömürlü sistemlerde yanma havası + baca sürgüsü)

çalı�masına  komuta  ederek  sistemin  istenilen  sıcaklıkta  çalı�masını  sa�lar.  Bu

sistemler sıcak sulu kalorifer , kızgın su , kızgın ya� sistemleri olabilir. Termostat ,

sistem akı�kanının istenilen sıcaklı�a göre enerji kayna�ının komuta panosundaki

kontaktör grubuna komuta ederek enerji kayna�ını i�letmeye alır veya i�letmeden

çıkartır.

     Böylece sistem kazan termostatı ile tam otomatik çalı�ır.

     Ayrıca termostat olarak kalan termostatı , fırın termostatı , oda termostatı, baca

gazı termostatı , elektrikli ısıtıcı termostatları da bulunmaktadır. Bu termostatlar ile

fırın ,  hava kanalları  baca gazı sıcaklıkları  ,  oda sıcaklıları  ve ısıtıcı  sıcaklıkları

otomatik olarak denetlenebilmektedir.

     5.12. Komuta Tablo ve Panosu 

     Isı merkezlerinde bulunan elektrik komutalı donatıların , pompaların , brülörlerin

merkezi  bir  yerden kumanda edilmesi  için kullanılan bu tablo ve panolar  duvar

veya dö�eme tipi olarak ikiye ayrılmaktadır.

     Genel olarak bu tablo ve panoların içinde (  �ekil 5.5 ) termik-manyetik �alterler

( kontaktörler ) , sigortalar , ampermetre , voltmetre , uyarı lambaları ve sistem

güvenli�ini sa�layan di�er elektrikli malzemeler bulunmaktadır. Bu tabloların neme

ve elektrik akımlarına kar�ı çok iyi yalıtılmı� olması gereklidir.

     Komuta tablolarının ısı merkezinde bulunan elemanların rahat ve kolay komuta

edebilece�i bir yerde bulunması gereklidir.
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�ekil 5.5 Komuta Tablo ve Panosu

     5.13. Termostatik Vanalar

     Sıcaklık kontrol ve ayar aygıtlarıdır. Genel olarak ısı de�i�tirgeçleri ve boru

demetli boyler çevrimlerine ba�lanır.

     Termostatik  vanalar  sıvı  genle�me ilkesi  ve  ısı  artı�ında  vanayı  kapatan

do�rudan komuta sistemi ile  çalı�ırlar.  Termostatik  sıvı  ile  doludur.  Sı  artı�ı  ile

olu�an hacimsel de�i�ikler geri dönü� yaylı vana miline iletilir. Böylece termostatik

vana çevrimi kapar. Isı azaldı�ı zaman mil geri teper ve çevrim açılarak sıcaklık

girer.

     5.14. Basınç Dü�ürücü Vanalar

     Buhar için basınç dü�ürücü , tek sitli bir vana ve çıkı� hattındaki ayarlanmı�

de�ere göre kapatan bir çalı�ma mekanizmasından olu�ur. Sabit tutulması istenen

buhar basıncı dengeleme kabı ve denetim borusu vasıtası ile yay yüklü mambrene

aktarılır.

     Denetim �u özelliklere sahiptir:

Otomatik basınç denetimi az bir bakım gerektirir. Yardımcı enerjisiz çalı�ır. Geni�

bir  ayar  alanı  vardır.  Vana  yalnız  yatay  alarak  ba�lanmalıdır.  Akı�  gövde

üzerindeki  ok i�areti  yönünde olmalıdır.  Hareket  verici  mekanizma dikey olarak

ba�lanmalıdır.  Yo�u�madan korumak için  bant  hattı  her  iki  taraftan   hafif  açılı

olmalıdır. Basınç muslu�u çıkı� noktasından yakla�ık 1 metre uza�a konmalıdır. 

     5.15. Motorlu Vanalar

     �ki ve üç motorlu vanalar –20° C’ den +350° C’ ye kadar çalı�ma

aralı�ında buhar , sıcak su , kaynar su , kızgın ya� , so�utma sıvısı ve

her türlü asit ve bazik ortamda ısı denetimi ve yakıt tasarrufu için

kullanılır. Vanalar 25 atü basınca kadar güvenle kullanılır.

     220 volt , son �alterli , kendinden frenli kondansatörlü motor ile çalı�ır ,

koruyucu termik �alteri olan motor ve di�li kutusu çelik saç koruyucusu ile dı�

etkilerden korunmu�tur.

     motorlu vanalar açma- kapama ve oransal olarak çalı�ır.
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     5.16. Presostat

     Basınçlı sistemlerin istenilen alt ve

üst  basınç  de�erlerinde  çalı�masını

sa�larlar.  Sanayi  kazanları

uygulamalarında  istenilen  basınç

de�erlerinde  enerji  kayna�ının

çalı�masına komuta ederler. Buna göre

sıvı  yakıtlı  kazanlarda  brülöre  katı

yakıtlı  kazanlarda  ise  kömür  yükleyici

sistemlere  ,  yanma  havası

aspiratörlerine  komuta  ederek  sanayi

kazanlarının istenilen alt ve üst i�letme

basıncı de�erlerinde çalı�masını sa�lar.

Ayrıca  presostatlar  katı  yakıtlı

kazanların  (  kömür  ile  çalı�an

kazanların  )  otomatik  çalı�masına

yardımcı olurlar. 

     Sistem basıncı gereken noktaya geldi�i zaman presostatlar  kömür yükleyici

istemi ve baca aspiratörünü i�letme dı�ı bırakarak buhar basıncının yükselmesini

önler.

     Presostatlar  sistem  güvenli�i  içinde  kullanılırlar.  Presostatlar  çalı�ma

basıncının üzerine çıkan durumlarda i�letmeye girerek alarm sistemine ba�lı sesli

ve ı�ıklı uyarımlarla kazan basınçlarının denetimleri yapılmı� olur.

     5.17. Bacalar
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     Bacalar  ve  sıcak  su  ,  kazanların  ocak  bölümündeki  yanmadan  olu�an

karbondioksit  gazları  ve  bir  oranda külün  çe�itli  duman borularında dola�tıktan

sonra atmosfere atılmasını sa�lar

     Gerekli  yanma havası fanlarla sa�lanır.  Fakat kazan içinde duman gazları

dola�tı�ı duman boruları bir direnç olu�turdu�undan , fan tarafından üflenilen bu

yanma havası da ocak bölümünde bir basınç olu�turur. Bunu ortadan kaldırmak

içinde ya belirli yükseklikte ve kesitte baca yapılır yada o çeki�i sa�layacak kesitte

ve yükseklikte bacayı yapmaya yerimiz uygun de�il ise baca aspiratörü koyarak bu

çeki�  sa�lanır.  Kazan  i�letmeden  çıkınca  bacanın  bu  çeki�i  kazanın  çabuk

so�umasına  yol  açar.  Bacanın  bu  olumsuz  etkisini  kaldırmak  için  ,  brülörden

komutasını alan otomatik bir baca sürgüsü geli�tirilmi�tir. Brülör i�letmeden çıkınca

otomatik olarak baca sürgüsü kapanmakta ve baca çeki�i önlenmemektedir.

     Hava kirlili�ini  önlemek için bacalara kül tutucuları konur. Bunların mekanik

olanları , elektrostatik olanları ve siklon �eklinde olanları vardır. Ayrıca ikinci bir

yanma yapılarak zehirli gazlar tümüyle yok edilir.

     5.18. Hava Kompresörleri

     Hava kompresörleri  çe�itli  amaçlar için kullanılmak üzere istenilen basınçta

havayı  basınçlı  tanklarda  toplarlar.  Bu  toplanılan  hava  hidroforlarda  ,  havalı

denetim ve ayar vanalarında yatak so�utmada ve temizlik i�leri gibi bir çok yerde

kullanılır. 
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     Hava kompresörlerinde , kompresör ve basınçlı  hava tankı ile aynı iskelet

üzerinde  toplanır  veya  kompresör  ayrı  bir  yerde  hava  tankı  ayrı  bir  yerdedir.

Aralarında boru ba�lantısı vardır.

     Kazancı i� ba�ı yaptı�ında ilk önce kompresör üzerindeki güvenlik aygıtlarının

düzgün  çalı�ıp  çalı�madı�ını  denetlemeli  ,  güvenlik  vanalarının  kompresörü

i�letmeden  çıkardı�ı  ve  i�letmeye  aldı�ı  gözlenmeli  ,  iki  adet  manometre  aynı

de�eri  gösterdi�i  görülmelidir.  ��letme  sırasında  arada  bir  kompresör  sesi

dinlenmeli  ve  varsa  yatak  ya�  basınçları  ,  sıcaklıkları  ve  hava  basınçları  gibi

de�erler gözden geçirilmeli , bir iki kez hava tankı blöf edilmelidir.

     5.19.Su Yumu�atma Cihazı

     Orta  basınçlı  buhar  kazanlarında  su  filtrelendikten  sonra  yumu�atılır  ve

dozajlanır. Su yumu�atma cihazından çıkan su safla�maz , sudan bazı mineraller

alınır ve yerine ba�ka bir mineral verilir. Su yumu�atma cihazı ile elde edilen su bir

çok buhar kazanı için yeterli sayılabilirse de yüksek basınçlı kazanlar için çok kötü

bir sudur.

     Yumu�atılan suyun kimyasal dengesi de�i�ir ;

do�al suya kıyasla yumu�atılmı�  su çok koroziftir.

Suyun  pH  de�eri  7’nin  üzerinde  olsa  dahi

yumu�atılmı�  su  kazanda  korozyon  yapabilir.

Kazan suyunun pH de�erinin yükseltilmesi ve 9-10

civarında  tutulması  korozyonu  azaltır.  Korozyonu

tamamen kesmek için kazan suyuna “inhibitör” tabir
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edilen  kimyasal  maddelerde  ilave  etmek  gerekir.  pH  de�erinin  10-11  üzerinde

çıkması yine zararlıdır. Yüksek pH kazan saclarını sertle�tirir ve kırılganlık olu�ur ,

neticede kazan cidarları çatlayabilir.

     Su yumu�atma cihazı olarak buhar hatlarında genellikle yapay reçineli çift tanklı

cihazlar kullanılır. Tanklar dönü�ümlü olarak çalı�ır. Biri suyu yumu�atırken , di�eri

ters yıkama ile rejenere edilir. Bu cihazlarda sertlik olu�turan , yani sıcak kazan

yüzeyleri  üzerinde  çökelen  ,  kalsiyum  veya  magnezyum  karbonat  veya  sülfat

tuzları , sodyum tuzlarına dönü�türülür. Sodyumlu tuzlar yüzeylerde çökelmedi�i

için su yumu�atılmı� , yani çökelen tuzlarda arındırılmı� olur.
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     6. BORULAR  VE �ZOLASYON

     Buhar tesisatlarında esas olarak çelik boru kullanılır ve söz konusu olabilecek

çelik borular özelliklerine göre , farklı standartların kapsamı içindedir.

     6.1. Diki�li Siyah Vidalı Borular

     6.1.1. Orta A�ır 

     Malzeme St 33 çeliktir. Boru et kalınlı�ı orta de�erdedir. Di� açılabilir. Gaz ve

su  tesisatlarında  ,  sıcak  su  ile  ısıtma  tesisatlarında  kullanılabilir.  Buhar

tesisatında , 120°C sıcaklık ve 0,5 atü basınca kadar alçak basınçlı buhar halinde

kullanılmalıdır.

     6.1.2. A�ır 

     Malzeme St 33 çeliktir. Boru et kalınlı�ı fazladır. Di� açılabilir. 120°C sıcaklı�a

kadar buhar ve kaynar su hatlarında kullanılabilir.

     6.2. Diki�siz Siyah Vidasız Borular

     Malzeme St 33 çeliktir. Boru et kalınlı�ı incedir. Di� açılmaz , ancak kaynakla

birle�tirilebilir. Sıcak su kazanları imalinde duman borusu olarak kullanılır.

     ��letme basıncının , P=32 bar de�erini a�maması

     ��letme sıcaklı�ının , T=400°C de�erini a�maması

     P.T< 7200 sınırları içinde kalması halinde büyük çaplı buhar borusu olarak bu

borular kullanılabilir. Ancak 10 bar basıncın üzerinde bu boruların buhar hatlarında

kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

     6.3. Diki�siz Siyah Çelik  Borular 

     Bu  borular  St  35’den  St  55’e  kadar  farklı  malzemelerden  yapılır  ve

malzemesine göre DIN 2448 ile 2457 arasında farklı standartlar kapsamına girer.

St 43 malzemeden mamul diki�siz borular  tavsiye edilir.  PN 100’e kadar buhar

hatlarında bu borular öncelikle kullanılmalıdır. 

     Çelik  borular  kullanım  amaçlarına  uygun  olarak  standardize  edilmi�lerdir.

Standart bir borunun anma çapı (eskiden NW �imdi DN) , anma basıncı ( eskiden

ND �imdi PN )ve çalı�ma basıncı belirlidir.
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     Boru ve boru hattındaki  fittings ,  armatür ve cihazların birbirine uygunlu�u

açısından  ,  borular  standart  anma çaplarında  üretilirler.  A�a�ıdaki  tabloda DIN

2402’ye göre belirlenmi� anma çapları ( DN ) verilmi�tir.

DN DN DN
15 80 350
20 100 400
25 125 450
32 150 500
40 200 600
50 250 700
60 300 800

Tablo 6.1 DIN 2402’ye Göre Belirlenmi� Anma Çapları ( DN )

     Anma basıncı ise , boru , armatür , flan� , fittings vs.nin dayanabilece�i çalı�ma

basıncını belirler. DIN 2401’e göre standart anma basınçları ,

1/ 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 63 / 100 / 160 bar olarak belirlenmi�tir. Buhar

hatlarında daha çok PN 16 ve PN 25 borular kullanılır.

     Anma  basınçları  ,  20°C  sıcaklıktaki  akı�kan  için  verilmi�lerdir.  Yüksek

sıcaklıktaki akı�kanlar için kullanılacak borunun anma basıncı , sistemin çalı�ma

basıncından daha yüksek olmalıdır.  Tablo 6.2 ‘de PN 16 ve PN 25 borular için

boru  malzemesine  ve  sıcaklı�a  ba�lı  olarak  çıkılabilecek  en  yüksek  çalı�ma

basınçları  verilmi�tir.  Boruların  ,  fittings  ve  armatürlerin  test  basıncı  ise  anma

basıncının 1,5 misli olarak tarif edilir.

Anma

Basıncı

PN

Çelik

Boru

Müsaade edilen çalı�ma basıncı ( bar )

20°C 200°C 250°C 300°C 350°C

15 St 35 16 13 11 10 -
St 35.8 16 14 13 11 10

25 St 35 25 20 18 15 -
St 35.8 25 22 20 17 10

Tablo 6.2 ‘De PN 16 Ve PN 25 Borular �çin Boru Malzemesine ve Sıcaklı�a Ba�lı Olarak

Çıkılabilecek En Yüksek Çalı�ma Basınçları

     6.4. Borularda Isı Kaybı ve �zolasyon

     Buhar tesisatında içinden sıcak buhar geçen çıplak borulardan çevreye ısı

kaybı olur. Bu hem enerji kaybı nedeniyle hemde ısı kaybeden buharın yo�u�ması
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sonucu daha önce sözü edilen problem nedeniyle ,  arzu edilmeyen bir  olaydır.

Çe�itli  çaptaki  borularda  içindeki  buharın  sıcaklı�ına  ba�lı  olarak  10-21°C

sıcaklı�ındaki durgun oda havasına olan ısı kaybı Tablo 6.3’ de  W/m cinsinden

verilmi�tir. ( 1 W=0.860 kcal/h )

     Çıplak borularda meydana gelen ısı kaybını azaltmak üzere borular ısı yalıtım

malzemeleri ile kaplanarak izole edilir. En yaygın kullanılan boru izolasyon

malzemeleri cam yünü ve perlittir. Bu malzemeler prefabrike olup , çe�itli

çaplardaki borulara hemen uygulanabilirler.

Buharla  Hava

Arasındaki

Sıcaklık  Farkı

B o r  u    Ç a p ı   (  m m  )

15 20 25 32 40 50 65 80 100 150

° C W  /  m
56 54 65 79 103 108 132 155 188 233 324
67 68 82 100 122 136 168 198 236 296 410
78 83 100 122 149 166 203 241 298 360 500
89 99 120 146 179 205 246 284 346 434 601
100 116 140 169 208 234 285 337 400 501 696
111 134 164 198 241 272 334 392 469 598 816
125 159 191 233 285 321 394 464 555 698 969
139 184 224 272 333 373 458 540 622 815 1133
153 210 255 312 382 429 528 623 747 939 1305
167 241 292 357 437 489 602 713 838 1093 1492
180 274 329 408 494 556 676 808 959 1190 1660
194 309 372 461 566 634 758 909 1080 1303 1852

Tablo 6.3 Çıplak Buhar Borularından Çevredeki Durgun Havaya Isı Kaybı Tablosu

     �zolasyon kalınlı�ı arttıkça , borudan olan ısı kaybı azalır. Öte yandan izolasyon

kalınlı�ı  attıkça  ısı  kayıp  yüzeyi  artar  ,  dolayısıyla  ısı  kaybı  artar.  �zolasyon

kalınlı�ını  kritik  bir  de�erin  üzerinde  arttırmak  fayda  yerine  zarar  getirir.  Öte

yandan  izolasyon  kalınlı�ını  belirleyen  bir  ba�ka  faktör  ise  ekonomik

dü�üncelerdir.  Ekonomik  izolasyon  kalınlı�ı  faydanın  en  fazla  oldu�u  de�erdir.

�ekil  6.1’deki  çizelgede  teknik  �artnamenin  verdi�i  izolasyon  kalınlıkları

görülmektedir.
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�ekil 6.1 Yalıtım Kalınlıkları

     Depoların izolasyonunda 150°C’ ye kadar 80 mm �ilte cam yünü yeterlidir.

Daha yüksek sıcaklıklarda ,

     200°C için 120 mm kalınlık 

     250°C için 130 mm kalınlık

     300°C için 140 mm kalınlık yeterlidir.

     Isı  yalıtım  malzemelerinin  etkinli�i  içerdi�i  gözeneklere  ba�lı  oldu�undan

izolasyonunun ezilip kırılmamasına ve ıslanmamasına çok dikkat edilmelidir.  Bu

nedenle , özellikle dı� �artlara açık borulardaki izolasyon tabakası rutubete ve dı�

etkilere kar�ı korunmalıdır. 
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     Cam yünü üzerine parlak alüminyum saç levhadan kılıf  yapılır.  Bu amaçla

kullanılacak alüminyum levha kalınlı�ı 0.5 mm olmalıdır. Depo izolasyonlarında ise

kullanılan alüminyum levha kalınlı�ı 0.6 mm tavsiye edilir.  

  

�ekil 6.2 Çe�itli �zolasyon Malzemeleri ve Boru Çapları için KR De�eri
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