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Doğan 

B İNALARDA VE SANA YİOE 
OOGALGAZ UYGULAMALARI 

Doğalgaz 1990- çeşitli sanayi tesisleri şehirlerinin 

böliimlcriııde lnıllamlmaya başlandı ve bu husus 1993 yazından itibaren Bursa'yı da 
ya ygıııl aşanıktıc 

Doğalgaz çevreyi kirletmcdiği (NOx haricinde) kabul edilsede kullanıcılar için birçok proh 
!emi de beraberinde . Bu problemler genellikle çözüm amyışına bilimsel 
yaklaşmamız.d:ın kaynaklanmaktadır. Her dağıtıcı şirketin ayrı bir yönetmeliği bulunmaktadır 
dersek yanlış Öncelikle bu yönetmeliklcriıı yurt diizeyindc Bir'c indirilmesi lazımdır. 
Istanbul, Ankara ve Bursa gibi şehirlerimizdeki uygulamalar, kredi veren ülkelerin nonnlanna 
göre gerçek!eştiıildiğindeıı, birbiriyle tam uyum sağlamayan lııısuslar bulunmaktadır. 

Dağıtım sistemi olarak !staııl:ıul'da uygulanan 4 har basınçlı dağıtım şebekesi iyi seçilmiş 
sistemdir. Doğalgaz'm haşma olan enerjisi, boru içi gaz hızının ]5 .. 25 ın/s arası 

seçilebilmesi ve 4 lıaı basınca sıkıştırılmış olarak dağıtım şchckcsinde bulunması ile yoğun 
primer tiiketcn bu ihtiyacım uzun yıllar karşılayacak bir donamın 

gerçekleştirilmiş huhmmakıadır. Bu arada İstanbul'da eski lıavagazı hatlannın (bunların 
içinden ne aktıtu ücret alındığı belli değildir.) kullanılmaması da çok yerinde bir 
karar olmuştur. döşenmesi bitmezciL 

Doğalgaz 

gelmiş olmasına 

J. "·'u' '-J' 

2. Bu 

kat mlilkiyetiııe 

olmalarıdır. 

Ankara'dan sonra Istanbul'da bitmiş sayılabilecek dunıına 
fevkalade düşüktür. bunun iki ana nedeni vardır. 

göre hareket cımcmesi, 

ii't''.ri11e.ri kat kalorifcri veya komhiye yöıılcndirip, 

mıw1 "'"'''!S'"' ve belirsizliğin doğmasınaneden 

hususta aparlınanlardaki ödeme problemleri, az ve çok ısınma istekleri gilıi tamamen 
şahsa hağh dunmılar köri.iklcııcrck merkezi sistemden kaçışa yönlendirme yapılıyor. Ancak 
yine bir bUyük şehirdeki uygulamaya göre banyolanla doğalgaz cihaziarının bultııımasına izin 
verilmemektedir. Mutfaklar genellikle hacimsel olarak bu ısı ylikli için gerekli olan havayı 
sağlayacak hacım: sahip değillerdir. 

Bacalı ve pencereli, sürekli yakımı havasım dışardan temin edclıilen hanyolara şohlıen ve 
kombi gibi cihaziann koyulmamasının gerekçesini anlamak mlinıklin değildir. Bina içi 
şartnamesi, gazııı katıara bağlantısı ve kat içi olahilecek cihaz dağılımlan gazııı dağıtıcı veya 
cihaz liretici finnalarca yayınlanmıştır. Ancak gerekli yakma havasını sağlayacak tedhirlerin 
alıımıası duruımıııda korideıra dahi ısı cihaziarının konmasıııa DVGW'ce izin verilirken, 
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Türkiye'de banyoya ısı cihazı konulmasına lıer tlirlil şartla izin verilmemekıedir. Çünkü bu du
rumda tllm ısı apareylerinin mutfağa veya mutfak komılması gerekecek ki ge
nellikle üç kişinin içerde aynı aııda bulmımasmıı olanak sağlamayacak hiiyliklükte (18-20 m3) 
olan mutfaklarda aynı kullaııabilccek doğalgaz cihaziarının 

'"!""'" ısı 30 çıkmaktadır. 

Türkiye'de halen doğalgazı 

geçişi zorlaştıran en önemli husus ""''"''"·' 
· lamlmasıdır. Bıınmı ana nedeni 

basit ölçilmiere dayanacak 
doğmuş çlaıı ve lm;r,ıırsuz:lııldar 
vcı1.mın yönünden çok rasyonel olmasma 

Merkezi sisteın, dış sıcaklığa bağlı 

"'''""" çeşitli ıek borulu sistem ve clmııomayserli 
<~1·nıl'ıı sağlayabilmektedir. 

mıııırımı şehir ve bölgclerimizde 
tercilıle zor-· 

ve 
ını,rkF.?.ı "'IP.rnııı'n vazgeçilmektcdir. 

"Y·"ıı""''" iınlcom vermekle, ısıtma 
oranda eneıji ta-

Ayrıca kazan uygıılamalanyla 300.000 kcal/h'ten ısııma sistemlerinin en 
çalışma şartı 90-70 dereecler arasmda uzun süre çalışması sağlaııabilmiş olacaktır. 

Birden fazla kademe! i veya kademesiz güç ayan yapabilen briiliirlerle de önemli oranda enerji 
tasarrufu sağlanabilir. 

Doğalgaz yakma sistemlerinde liflemeli tek, veya kademesiz ayarlanabilen briilör 
ku!lamldığmdan yakilm yakılması için gerekli ohm hava miktan havanın sıcaklığma bağlıdır. 
Burada hava/yakıt orantısı sabit olarak ayarlaııdığında yakma havasının sıcaklığı 60"Cnin 

çıkmayacak şekilde ön ısılma ya . Eğer ısı tasarrufu dlişiinülüyorsa, bu 
doğalgaz kazanlarmda besleme suymımı öıı talıi şeklinde olmalıdır. Blitliıı 

doğalgaz yakma sistemieri uzaktan (gaz yakıt tesisal.larınm en 
önıômli avantajı). Evsel gayeye şebeke basıncı bonı, 

dirsek, sayaç, am:ıatür ve gerekli ·ııasıııcı sağlamaya 
yetmektedir. Ancak bu bu hasm~c kalorifer kazanlan 

yeterli olması gerekmektedir. (Bıı 

çekişin hangisinin ge-

iizı,riı"lt' toplamnalıdır.Bıı 

arınatür gnıbıı "'''""ıı,ıi edilmelidir. Bıı hat 
elle açılıp kapanınayı ga;•,s!7:l.ık veya basıııç 
düşmesi olduğunda devreyi kapatma o!omatiği, lıauaki basınç dal-
galarımaları önleyecek basmç regulaı.örü ve tutuşına1ması veya hatta gaz bulunmaması 
dunıımıncla hatlı kapatan veya açan magnetik (selenoid) vamı. brülördeıı teşekkiil 

eder. 

Eğer aynı kazan ısıtma sıcak su 
daima sıcak su tiretim i ısıtma ya göre 

sistem projeleııdirilmişse, 



LABORATUAR SİSTEMİ: 
a. Tek sistemli 

b. İki ve daha çok sistemli. 
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SANA Yİ TESİSLERİNDE UYGULAMA: 

ı. Kiircsel vaııa 

2.1. Filtre 

2.2. By, pas veııtil 

2.3. Basmç kontrolu 

2.4. Anagaz venlili 

:ı. Küresd vana 

Sanayi tesislerinde öncelikle Botaş veya gaz dağıtıcı şirketten gazın alınmasına bağlı olarak, 
şebeke basmcıyla bireysel kullanıcı hattına kadar gidilınelidir. Burada dikkat edilecek hususlar 
şunlardır: 

L Yer altında boru döşemelerinde katodik konıma yapılmalı, borular boyanıp muhafaza 
altına alınmalıdır. 

2. İşletme binaları dışında veya içinde borular konsollar üzerinde yerleştiıilmeli, bölgenin 
şartlarına kış ve yaz aylanndaki maximum kısalma ve uzamayı alacak şekilde koınpensatörler 
yerleştirilmelidir. 

3. Yentiller yangın em niyetli ktiresel vanalardan seçilmeli ve çelik gövdeli olmalıdır. 

4. Borular çelikten olmalı ve kaynak dikişlerinin kontrolu yapılmalıdır. 
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Oasnıç 
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l. Küresel vaııa 

2. Filtre 

3. Enıniyet 

4. 5. Basınç kontrol cihazı 

6. Boyler 

7. Emniyet eieımını 

8. Kazan 

1 
) 

Man)'11ik 
"n li 1 

BiNA KAZANLARINUA UOGALGAZ BAGLANTI ŞEMAS.I 

BÜYÜI\~ MUTFAKLARDA KULLANILAN SiSTEM: 

Mutfaklarda sistem havalandırma sisteminde bir anzaııııı doğması durumunda anında gaz 
hallını kapayacak tarzda dlizenlenmelidir. Aynı şekilde dalıa öııce kazan sistemlerinde izah 
edildiği gibi, burada da annattirlerin sızdınnazlık durumu ile cihaziann çalışıp çalışmadığı tes
pit edilecek tarzda gaz amıatlir ve kontrol hattı gerçekleştirilir. 

Eğer sistemde hy-pas hattında elle basılarak basınç emniyet veııtili gaz basıncıımı etkisinde 
bırakılmıyorsa, sistemde gaz azlı ğı var demektir ve sistem gaz lmttıııı açmaz. 

• 
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1.1. Kliresel vaııa 

1.2. Filtre 

ı.:ı. Gaz. basınç regulaörü 

1.4. By, has ventili 

1.5. Basınç kontrolu 

1.6. Ana gaz vcntili 

3. Alçak basınç kontrolü . 
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19. FLANŞ 
20. BORU N1PEL1 
21."1"' PARÇASI 
22. N!PEL 
23. J:'.ilPEL 
24. N1PEL 
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Bir Sanayi Fınnında Arınatür ve Kontrol Hattı: 

15 
17 17 

l. FI,,ANŞ 
2. KURESEL V ~1\JA 
3. BAÖL~l\11 HALKASI 
4. MANOMETRE MUSLUÖU 
5. M~'!\JOMETRE 
6.GAZ F1LTRESİ 
7 .EMt"<iYET KAP ~\1A VEJ\'TİL 

19 

8. BASINÇ AYAR KO!'.'TROL CİHA2 
9.FORM PARÇA 
lO.KISW. V ANASI 
ll.KÜRESEL V Aı'IA 
12.EMNİYET KAP AM..A. VENTİL 
14.KUA.1\"TTMETER 
-15. FORM PARÇA 
16. BASL'JÇ KOl'<'TROL 
17. MOTORLU V ANA 
18. SIZDIRMAZLIK KOl'<'TROLÜ 

.... ... ..., 



5. Boru donanıını işletme içinde yükleme ve boşaltmaya maııi olmayacak ve işletme içi 
trafiği rahatsız etmeyecek tarzda yerleştirilmelidir. 

6. Bu tip boru donanımında gaz basıncı 4-20 bar değerlerinde bulunaca~mdan mutlaka 
sızdırmazhk deneyi yapılmalıdır. Şebekenin deneyi esnasında (şebeke basıncının en az 1.5 
kat:mda, nonnal olarak 2 katında) sızdırmazhk testi yapılnıahdır. sıcaklık değişimine dikkat 
edilmelidir. 

7. Sistem yüksek basınçta gazla besleııirse bo nı çapları buna bağlı olarak annatürler ve ci
haz!ar kliçiilmekte, dolayısıyla taşıyıcı konsol boyutlannda önemli oranda tasaınıf olmaktadır. 

Eğer bir işletme şekilde göriilen sistemde olduğu gibi çok farklı özellikle ve kapasitede gaz 
tiiketici merkezlerden teşekkül ediyorsa, her bir merkez ayn değerlendirilmeli ve bilhassa at
mosferik brülörlerin seçiminde çok dikkat edilmelidir. Atmosferik brlilörlerden kullanma ga-
yesine bağh olarak = 0.9 - 50 ile 1400 "C arasmda değişebilmektedir. 

Ömekte görülen sanayi fınnmın her iki tarafmda 4 ana zone ile 1 yedek zone bu
lunmaktadır. Bu tip zone gmplaştırılmalannda her zoııe takriben 10 brülör ve 10 hava kanalı 
bulunur. Bu 10 brülör bir zone meydana getirir ve lO brillöre tek bir emniyet ve kumanda sis
temi özeriııden gaz verilir. Eğer proses kontrol bilgisayanyla sistem değerleri birbirine 
bağlanmamışsa, her zone kendi başına ayarlanmalıdır. Bıı nedenle bu tip sistemlerin devreye 
almmalanöııemli oranda tecrübe gerektirmektedir. 

ÖZGEÇMİŞ 

1963 Berlin Teknik Üniversitesi mezumı, 

1963-65 Almanya'da sanayide çalışma, 

1965-69 Ülçli ve Kontrol Tekniği Klirslisü Araştııma Görevlisi 

1969-71 Askerlik Görevi, 

1971-72 Türkiye'de Sanayide çalışma, 

1972-1993 Yıldız Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevliliği, Doçenç ve Profesör! ük. 

1.980 yılından itibaren Terımıdinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı yöneticiliği, 

Bu arada bu Anabilim Dalında 34 doktora tezi yapılmıştır. 
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