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ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE TEI(tJİK GAZ TESİSATLARI 

Erol ERTAŞ 

öZET 

Yakıt olarak kullanılan gazlar dışında kalan teknik gazlar, 
basınçlı hava ve havadan elde edilen oksijen, azot, argon 
gazları e argon karışımlı gazlardır. Havadan elde edilen 
gazlar, büyük endüstriyel tesislarda direkt olarak üretilmak
te ve boru şebekeleri lle veya yüksek basınçlı gaz halinde 
çelik tüplerde, yahut ta sıvılaştırılmış olarak izolasyonlu 
tanklarla uzak noktalara veya başka tesisiere dagıtılmaktadır, 
Bu tebliğde yalnızca basınçlı hava tesisatları üzerinde detay
lı bilgi verilmektedir. 

ı. Basınçlı Hava Tesisatı Elemanlerı 

Bir basınçlı hava teslsatına ait 1 no'lu şernede tesiset
te kullanılan tüm elemanlar gösterilmeye çalışılmıştır. 
Aşağıda kısaca bu elemanların sınıflandırmalerı ve işlevleri 
açıklanmaktadır: 

1,1, Kampresörler 
Basınçlı lıava kompresörlerine ait sınıflandırma 2 na'lu 

şamada görülm~ktedir. İlaç ve gıda sanayii gibi mutlak yağsız 
hava istenen sistemlerde yağsız kampresörler istenmektedir. 
Ancak yağlanan kampresörlerden elde edilen havanın da yagdan 
çok iyi arıtılması mümkün bulunmaktadır, 

İşletme basıncı açısından 7 bar ve lO bar (daha seyrek 
olarak 12 - 15 bar) en çok kullanılan bssınçlardır. Buna göre 
tek va iki basınç kadamali kampresörler gündeme gelmektedir, 

Küçük, devamlı çelıştırılmayan pistonlu kompresörlerle 
yağlı vidalı kompresörlerden tek kadernede lO bar basınçlı hava 
elde edilebilmektedir. Buna karşılık büyük pistonlu kompresör
lerin 8 bar'dan itibaren iki kademeli olarak yapılmaları gerek
mektedir, Tek kedemeli ya~lamalı vidalı kompresörlerin 13 bar'a 
kader basınçla çalıştırılması mümkündür. Buna kar,ılık yağsız 
vidalı kompresörlerde 3,2 barden yüksek basınçlarda kademe 
sayısı 2 ye 3 e çıkarılmak zorunludur. 

1.2. Ara So~utucular 
l<edemeli kompresörlerde lıer kademe aresında hava veya 

su soöutmalı ara sonutuculer öngörülmektedir. Bu ara sogutu
cular~komprasörlerl~ entegre durumdadır, 
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'1.3, Yağ Soğutucular 

Yağlanan vidalı kompresörlerin yağ soğutucuları hava 
veya au soğutmalı olabilmektedir. Sıkıştırma için sarfedilen 
enerjinl.n büyük bir kısmı yaÇio geçtiğinden yaklaşık B0/50°C 
sıca~lıktaki bu ısıdan faydalanmak mümkündür. 

1.4. Art S oğutucular 
Sıkıştırma sonucu kompresörden çıkan sıcak basınçlı hava

nın soğutulması için kullanılır, flava veya su soğutmalı ola
bilirler. Art soğutucuda sogutulan hava, kompres6rün hava emi' 
s:u:aklığına baQ:ıl nemine ve bas:ınc:ına bağlı olarak yaklaşık 
50°C den it ren neme doymuş hale gelir ve yoauşan su konden
sat halinde havadan ayrılır, Kondensatın sıcakiık/basınç denge 
durumuna g6ra havadan ayrılması için mekanik saparasyon pren
sibine g6re çalı,an su a~ırıcılar kullanılabileceği gibi, 
basınçlı hava uygun 118CimC!afZI-l:iTr basınçlı hava tanlana da 
ver eb ir. Su so~utmalı art soQutuculardan basınçlı havanın 
çıkış sıcaklığı, su sıcaklı0ının yaklaşık 5°C üzerindedir. 
Hava sogutmall. art so~utucularda ise soğutma havası sıcaklığı-
nın l5°C üzerindedir. Kondans olan suyu ayıren ayırıcı, 
hava soğutmalı art soğutucularda ayrı bir eleman olarak veri
lirkanı su soğutmalılarda ayırıcı ile soğutucu entegre olarak 
dizayn edilmektedir. 

1.5. nasınçlı Hava Depolarl. 
Basın ı hava depoları kontrollü basınçlı kaplar sınıfına 

girmektedir. Basınçlı hava sistemindeki basınç dalgalanmalarını 
ve kompres6rün yükte-boşte çalışma sıklıgını azaltmak için 
kullanılır r, Dil:ey veya yatay silindirik tipte olabilirler. 
Tank üzerinde el va adam deliklerl, emniyet süpapı, manometra, 
su boşaltma, hava giriş ve çıkış ağızlerı bulunur, lO ve 16 bar 
standart maksimum işletme deqerleridir, 
1,6, Basınçlı Hava l<urutucuları 

Basınçlı hava sıcaklığının düştüğü h61Umlerde yoguşan su, 
tesisatta s nmadan 6türü arızelara neden olabilir, Bu bakım
dan genall le çelikten olan boru şebekesine verilmeden 6nce, 
basınçlı hava içindeki nem, tesisatın ileri h6lümlerinde ayrış
mayaca1< mertebede havadan ayrılmalıdır. Ilavenın kurutulması 
suni olarak so~utulup neminin ayrıştırılması veya nem çekici 
(higroskopik) bir madde içinden geçirilmesi tarzında yapılır. 
Buna göre prensip olarak iki çeşit basınçlı hava kurutucu 
mevcuttur: Soğutmalı ve adsorpsiyonltı tipler, Bunlardan so~ut
malı olanlar havanın çiglenme sıcaklıgını en az +2°C'ye, 
adsorpsiyonltı olanler ise -70°C'ya kadar düşürebilirler, 

1,7. Basınçlı Hava Filitreleri 
Silindirleri yaglamalı pistonltı ve yaglı vidalı kompres6r

lerde yagın iki kadernede (6nce 1 mg/m3 sonra 0,01 mg/m3) h!ıva
dan çok iyi bir şel:ilde ayrıştırılmosı mümkündür. ön ve hassas 
filitrelerden geçirilerek ynğsızlaştırılmış basınçlı hava daha 
sonra bir aktif kömür ve bir de toz filitresinden geçirildikten 
sonra solunum havası olarak kullanılabilir. 
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ı.B. Basınç Regületörleri 

Pnömatik kumanda sistemlerinda ve me gibi basıncın 
sabit kalması amaçlanan durumlarda devamlı sabit basınçlı hava 
tBmin etmek için basınç regülatörleri lwllanılırlar. floru şebe
ke sıncı, regUlatör girişinde istenen çıkış basıncınden aşa~ı 
dllşmemel ir, 

L9. Yağ ı lar 
Pnömatik el aleti veya hava motorlarında kullanılan basınç

lı havenın alata girmedon önce yağlayıcılarden geçirilarak 20-50 
ppm martabesinde yağ nması levini rUtllrlar. 
ı.ıo. Armatür va Fittingsler 

Basınçlı hava tesisatınde lO bar besınce kadar, au tasisatı 
ermatürlsri kullanılabilir, 1/2'' - 2" erasında galvanizli çelik 

rular, kD çaplar için bakır ve p etik borular ve bunlara 
ait 1 ek erne elemenlerı kul nılır, Basınç hava tesisatın-
da 16 bar'a kadar basınçlerde küresel vanalar, daha yüksek basınç

rda tekn gaz vans rı lıullanılmaktadır. 

2. Basınçlı Hava Tasisıltı Eleman runn Boyutlandırılme~:n 

2,1. Kompresör Seçimi 

Basınçlı have kompresör kapasitesinin tay i için tesis 
basın ı hava eerfi tının bilinmesi gerekir, ' tezgahlerı, 
robot r veya pnöma c az r için hava serfiyatları kata
logundan bulunabileceği g i sit ölçme yöntemleri lle de tayin 
edilebilir, 

Pnömatik al aletlerinin sarf 
mi9tir. 3 no'lu ta o bazı t 

n. verHmiştl.r. 

de rlerl kataloglarında veril
a etlere ait sarfiyat miktar-

Tecrübelerimize re,,çok meksatlı hava kullanan basınçlı 
hava şebekeleri çok kısa zaman ilk taearlananın Uzarinde 

işlatllmekte ve i projede ön g6rDlen kompresör kısa bir 
zaman sonra t ce cevap verememektedir. Bu bakımdan ilk 
seçlmde en az martabesinde bi~ fazla kapasite kurulması 
tave ilir. 

Sarfiyatın işletme saatlerine göre dalgalandı0ı durumlarda 
zaman sarfiyat analizinden gid erek Ica sitenin kompresörlere 
bölünmesi mümkün alabilir. Yedelclemenin no oranda yapılacagı 
işletme yünetiminin verileri perelelinde olmalıdır. 

Basırıçl.J. hava miktçıı·ı kompresö n emiş şartlarındeki ser
best havanın ha sm ı He ölçiHür, Standert serbest hava PI4EUROP' a 
gür• 1 bar'a 20 C durumundadır. Pratikteki uygulemalarda 
2 mJjdak'nın altındalcl sarfiyatlarda% 100, 2- 30 m3jdak'lık 
sarfiyatlarda % 50 ve daha büyük serfiyatlarda % 20 - 25 yedek 
kapasite öngörDlür, 

~leşrubat, gıda ve ilaç senayii dışında ya01ı komprasürler 
kul nılır, Ya0sız kompresür ilk yatırım ve işletme masrafları 
diğerlerinin 2-4 katıdır, Son yıllarda videlı kompr;sörler 
gittikçe daha yaygın olarak kullanılmalctadır. 100 mJ/dak'dnn 
büyük kapasitelerde kademeli santrifüj kampresörler kullanılır. 
Bunlar ya~sız hava verirler. 
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'2,2. Oas:ı:nçl:ı. Hava Tankının Boyutlandırılması 
Basınçlı hava tarıleının hacmı kompres6r0n kapasitesine, 

sarfiyata ve mUsaade edilen basınç dalgalanmasına baQlı ola
rak 4 numaralı abal:tan tayin edilebilir. Bu abalcta tv olarak 
belirtilen süre boşta çalışmakta olan lcompresörUn kumanda a 
ması ile basınçlı havayı vermeye başlaması arasında geçen süre 
olup normal olarak 2 - 5 sn dir. Abak yUI~te-boşta devamlı ça
lışan kampresörler için geçerlidir. Ancak saatlik yOke geçme 
sayısı 50- 100 detayı geçmemelidir, 5 numaralı abalc ta 
sarfiyatın kompresör debisinin % 50'sina eşit oldugu en kritik 
durumda rlanan basınç aralı~ına göre, saatlik salt sayısı-
nın bulunmasına ramaktadır. 

2,3, Boru Çaplarının ini 
lO bar basınca kadar basınçlı hava sistemlerinde boruler 

içindeki sarbest lıava hızı 50 - 100 m/sn olarak alınabilir, 
Bu 5 - lO m/sn lilc efelctif bir hıza tekabül eder, Çelik boru
larda basınçlı hava akışında basınç kaybı, 5 no'lu abak yar
dl,mı ile saptanabilir, i(ornpresör çıkışı ile en uç noktadak ı 
boru ve armatür basınç lcaybı ilk basıncın % lO - 15 i civarın
da olabi.lir. 
3. Doru ma Esasları 

7 numaralı şamada tipik bir do§ıtım tesisatı gösteril
miştir. Yeni kurulan tesislerde hemen her defasında basınç
lı hava kurutuculor 6n görüldügünden branşmonların üstten 
alınması gerakmiyabilir. Ancak bazı durumlarda bu tip branş
man bırakılması fa lıdır. 

tJ ZGEÇI·Ü Ş 
1950 yılınde J: ,0, nal: ina Fakültesinden mezun oldu 1964 yılı·· 
na kadar Derlin nil: üniversitesinde Sooutma ve Prosea 
Teknigi konusunda ihtisas yaptı ve OORSİG,AG de çalıştı. 
1964-1970 yı,ll<ır·ı an:ısı.nda Türlciye' de bUyük soğuk depolar 
üzerinda çalıştı. 1970-1982 yıllerı arasında Onivörsitede 
souutma, ısı transferi ve termik türbomakinalar derslerini 
vardi, 19f32 den bu yana ortagı ve yöneticisi oldu[ju PN!:so 
Pn6matilc ve Sogutma Sarı, Ltd, Şirl:etirıi yörıotrnel:te olup 
aynı zamrında Lupamat hava kornpresörlerini üreten H/\I<:SAŞ A,ş. 
y6netim kurulu üyesidir, 
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Şekil 2ı Basınçlı Hava l<ompresörlerinin sınıflandırılması 
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Tablo 3 Basınçlı hava kullanan aletlerin harcama degerieri 

Alet Beher ünitenin 
hava kullanımı 

~---------~d~m3/~~ 
118Va sıiiiidirleri 
(Aparat,mengene 12 
ayna vs,için) 
Hava tabaneası 
Hatkap hafif 
t·latkap orta 
t~atkap 12 mm yi 
Matkap(paso çekmeli) 
Netkap açılı 
Hatkap ağır 
~aşlama - 75 mm 0 
Taşlama -150 mm ~ 
Taşlama -200 mm ~ 
Taşlama - açıl:ı. 
Taşlama - orta 
Taşlama - agır 
Boya tabaneası 
Yonga çek~at-hafif 
Yonga çekici-orta 
Yonga çekici-agır 
Percin çekici-ağır 
Vinç 500-1000 kg 
Vinç 5 ton 
Kalıplama makinası 
Polisaj açılı 
Polisaj orta 
Kum püskürtme ünitesi 

hafif 
Kum püskürtme ünitesi 

ağır 
Tornavida 
Darbeli somun sıkma 

hafif 
Darbeli sornun sıkma 

3/4 inç 
Darbeli somun sıkma 

7/8 inç 

8,5 
5,5 
7,5 

15 
52 
7,5 

33 
9 

25 
40 
23,5 
23,5 
41,5 
4,5 
5,5 
8,5 

12 
21,5 
33,0 
94 
12 
7,5 

23,5 
31,5 

52,0 

7,5 
5,5 

15 

22,5 
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Yüklerıma 
faktörü 

0,1 

o,ı 
0,2 
0,2 
0,3 
0,05 
0,2 
0,1 
0,3 
0,45 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,05 
0,1 
o,1 
0,3 
0,2 
0,3 
0,5 

0,5 

o,1 
0,2 

0,2 

0,1 

Ortalama hava 
kull~rı:ı.mı 

dm (sn 

1,2 

0,8 
1,1 
1,5 
4,5 
2,6 
1,5 
3,3 
2,7 
ll 

8 
4,7 
7,0 
8,3 
2,2 
1,1 
1,7 
1,2 
1,1 
3,3 
9,4 
3,6 
1,5 
7,0 

15,7 

26 

0,7 
1,1 

3,0 

2,2 



50 96 150 no 378 500 950 1500 1400 J180 mlfh 
'---

1.0 1.6 1.5 40 63 10.0 !5 15 40 53 mlfmin 

Vr-

Abak 4: 
Hava KomprasörDn yükta - boşta devamlı çalışması durumunda 
basınçlı Hava Tankı hacmının_saptanmaaı. 

. 3 
Q ~ Tank hacmı m 

Ll p1 
" Basınç ar.alı!]ı, 

tv = ölü-zaman an 
• 

Ve • Kompraaör debi~i 
(m3;h, m3;dak sarbest hava) 
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Schaltun,yen/h 
16i! 100 16 10 

16 !iJ 1f! 10 2S WJ OJ m~/ min d e b i 
L-"-•••-~- .. -·,- "'~~'-''""••~--""~'~"-" ""'-""""~""~-·-···-o--•~"-"'" __ ..,;.~-"~~-~·~-""----.,~~-~ 

ı:·g 6YJ!J SoO 1500 ?.100 271?0 m'/h 
1' '!? ~-----!!!-

Hcıva <oi-:ı;:;res0rün yü:::::te-Oo7ta çelı;ması 
sa3ttei<i şalt snyısının sapt8nması. 
Z - Saatt i şRlt sayısı .. 

n ı_ ~J -·· L/epo rıac:nı m 

p 1 
- ~asınç aralıEı 

V e ;(o.7ı;Jresör. de0isi 
(m3jh, rn!jdak sarbest hav!) 
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Bt:Jru boyu 1 
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2J 

50 

k.ıse 1 Accse 2 

kompres·d; de b i si 
(m 1j;, .serhesl ~Qv<>) 

_j 

.BorıJ i~ çapı (m m) 

300 

003 

::::::ı ıoooo 250 
100 __::_~ =:i lja v<> G.06 
1"0 SCOJ 1 200 bOS!r>C' 

200 - =:J liS (bt.'_) 1 GL 008 

0,2 

13 

1 Jooo ==! ~so ~ ,..,_..... o' =! A 20GO __j 3 // ·' 
soo -:::::::ıı.:..:.. ______ -l B lLS -1 . 4 / o 15 

3 ıooo --- . ID ________ , 7"'E 
1000~ -......__ C -·'rn--"ı- G: -.-- ao - -'0 
IS 00 SOO =ı SO ::J . 
2000 ~ 70 _j foL B 

~~6~- ~~~ ~ 50 l_J ~ ~~ sooo l ıso so ıo 
1CO 

:: J 
15 _jl 
20 ı 

Abak 6: 
Çelik borularda basınçlı hava akısında basınç kaybının 
saptanması. 
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Slond~rf 

ku 114nıtt/aılf 

l~orıdler: 
- Boru meyil yiJnü IJ, 

4 Ofomofik su bo~o/lmo 

V Yajlcıy,cl 

Fllilre 

-<+>-Su lulucu/ftlilre 

Şekil 1 Tipik bir 

1 
uç nokl<ı 
deposu 

l'ni:irn. fl ol• li 

f-

Adso,p•i yan/u 
kuruluc:u 

kuru ve yajsı~ 
h avet 
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