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SANAYİ TESİSLERİNDE LPG KULLANIMI  
VE YAKMA SİSTEMLERİ 

 
 

Duran ÖNDER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Çevre dostu,kolay ve emniyetli kullanımı,uygun maliyeti ile gün geçtikçe enerji üretiminde önem 
kazanan gaz yakıtlar artık hava,su,elektrik gibi günlük yaşantımıza girmişlerdir.Gaz yakıtların önemi 
doğal gazın ülkemize gelmesi ile anlaşılmış ve paralelinde LPG uygulamaları da hızla bir artış 
göstermiştir. 
 
Doğal gaz getirdiği diğer imkan ve yenilikler dışında tesisat sektöründe proje,malzeme,uygulama ve 
kontrol konularında yeni bir çığır açmıştır. 
 
Tüp uygulaması ile konutlara girip zamanla işyerlerinde,sanayi mutfaklarında uygulama alanları bulan 
LPG bugün dökme gaz olarak sanayi tesislerinde büyük oranda kullanılmaktadır. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Günlük konuşmada tüpgaz olarak bilinen LPG 1960’lı yıllarda pişirme ve sıcak su üretim amaçlı 
kullanıma girmiştir.6 ve 12 kg dolum ağırlıklı tüplerle konutlara giren LPG lokanta,hastahane,okul ve 
sanayi mutfaklarında 45 kg lık tüplerle hizmete sunulmaktadır.  
 
Birkaç yıl öncesine kadar sadece proses gereği sanayi kuruluşlarına giren LPG, doğal gazın sanayide 
maliyet ve kullanım kolaylığı nedeniyle olumlu neticeler vermesi üzerine sanayide gaz kullanımını 
arttırmıştır.Doğal gaz arzının kısıtlı olduğu veya yakın bir gelecekte doğal gazın ulaşamayacağı 
bölgelerde alternatif yakıt olarak LPG kullanılmaktadır.Doğal gaz arzının azaldığı günümüzde LPG 
dönüşümleri çok hızlı bir gelişme göstermektedir. 
 
 
 
 
LPG KULLANIMI 
 
Yanıcı gazlar propan,butan,izobutan ve karışımlarından oluşan LPG ( sıvılaştırılmış petrol gazı ) 
atmosferik basınç ve ortam sıcaklığında gaz halindedir.Basınç altında sıvılaştırılarak nakledilen ve 
depolanan LPG kullanım için düşük basınç ve ortam sıcaklığında gaz fazında kullanıma sunulur. 
 
Konutlarda sıcak su,pişirme ve ısıtma,bina ,sera ve tavuk kümeslerinin ısıtılmasında kullanılan LPG 
sanayide ısıtma,ısıl işlem,kurutma,kaynak,kesme,buhar ve elektrik üretiminde verimli ve kolay 
kullanılabilen bir enerji kaynağıdır. 
 
LPG alternatif yakıt olarak doğal gaz yedeklemesinde ve LPG-doğal gaz fiyat dengelemesinde büyük 
bir yer almaktadır.  
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LPG TEKNİK TANITIMI 
 
% 30 Propan ve %70 butan karışımı olarak kullanıma sunulan LPG genel bileşenleri ile aşağıdaki 
teknik değerlere sahiptir.   
 
  Propan Butan LPG-Mix 
Kimyasal formül  C3H8 C4H10 %30-%70 
     
Yoğunluk (Su - 1) 0,508 0,584 0,561 
 (Hava -1) 1,522 2,006 1,86 
     
Yanma için gerekli hava (Nm3/kg) 12,15 12,02 12,06 
 (Nm3/Nm3) 23,82 30,97 28,82 
     
Alt ısıldeğer (kcal/kg) 11.100 10.900 11.100 
 (kcal/Nm3) 21.200 28.000 26.000 
     
Tutuşma sıcaklığı (ºC) 493-549 482-538 500 
     
 
 
 
 

 
 
 

Resim 1. LPG İçin Basınç Sıcaklık Grafiği 
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SANAYİ TESİSLERİNDE LPG 
 
Doğal gazın sanayide kullanımı ile getirdiği avantajlar ortaya çıkıncaya kadar LPG sadece proses 
gereği olan sanayi işletmelerinde ve avantajlarını bilen işletmelerde kullanılmaktaydı.Bugün artık LPG 
katı ve sıvı yakıtlara alternatif,taşınması,depolanması kullanımı kolay,kül ve cüruf gibi katı atıkları 
olmayan,emisyon değerleri açısından çevre dostu bir yakıttır. 
 
 
 
 
LPG KULANIMININ AVANTAJLARI 
 
LPG yakmanın avantajlarını alt alta sıralarsak diğer katı ve sıvı yakıtlara karşın tercih nedenleri ortaya 
çıkar. 
 
• Depolanması ve tüketicilere iletilmesi kolaydır,kullanımında ilave bir enerjiye 

(pompa,konveyor,insan gücü v.b.)ihtiyaç yoktur. 
 
• Yakması kolaydır,otomatik ateşleme,iyonizasyon veya fotosel ile yakma ve alev kontrol emniyetli 

olarak sağlanır. 
 
• İletim boruları,yakıcılar,armatürler,yanma odası ve bacalarda kirlenme ve birikmeler olmadığından 

sağlıklı bir yanma sağlanır ve uzun vadeli bakımları kolaydır. 
 
• Gaz ve hava karışımı kolay olduğundan yanma yakıcı kafası önünde gerçekleşir ve ısı 

oluşur.Hava fazlalığı gerekmediğinden fazla havanın ısıtılıp bacadan atılmasından dolayı enerji 
kaybı yoktur. 

 
• Yanma gazlarında O2,S2O gibi atık gazlar olmadığından açık alevli ısıl işlem tesislerinde malzeme 

üzerinde oksitlenme,tufal oluşumu gibi sorun olmaz.Az hava ile yakma (λ < 1) halinde CO ,H2 
oluşturulup inert ortamlı yakma temin edilerek malzeme üzerinde indirgeyici etki sağlanabilir (oksit 
tabakasının alınması,karbon redüksiyonu gibi). 

 
 
 
 
KULLANIM ALANLARI 
 
Katı ve sıvı yakıtlardan çıkan yanma gazlarının direkt ortama verilmeyip ısı eşanjörleri ile ısıtılan 
proseslerde gaz alevi direkt ortama verilerek ısı eşanjörü gerekmez ve ona bağımlı enerji kayıpları  
kazanılır. 
 
Metal sanayiinde ısıl işlem tesisleri,özel prosesler,tekstil ve gıda sanayiinde kurutma işlemleri,gıda 
sanayiinde pişirme işlemleri gaz alevinin direkt kullanıldığı ve %40 oranında enerji tasarrufu sağlandığı 
bazı işletmelerdir. 
 
• Sıcaklık hemen yakıcı önünde ( 30-40 cm ) oluştuğu için fırında bütün alan kullanılır.Sıvı yakıtta en 

az 50-150 cm alev oluşum boyu vardır. 
 
• Gaz stöchiometrik yakılabildiği için yanmış gaz alevinde O2 olmadığından ısıtılan malzeme 

üzerinde tufal oluşmaz. 
 
• Bacaya konulan reküperatörle yakma havası ısıtılarak enerji geri kazanılır. 
 
• Malzemede ağırlık kaybı,yüzey bozukluğu,dövme ve hadde kalıplarının aşınması ve 

bozulmasına,pres ve merdane tahriklerinin daha yüksek güçte çalışmalarına neden olan tufal 
oluşmadığından bütün bu sorunlar ortadan kalkar. 
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LPG TESİSATI VE BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARI 
 
Stoklama tankı gaz fazı ve buharlaştırma istasyonundan yüksek basınçla çıkan gazın önce tüketim 
noktasına ulaştırılması için 1. KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONUNDA 0.2-1.5 bar basınca 
düşürülmesi ve tüketici önünde 2.KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONUNDA kulanım basıncına 
düşürülmesi( 10-100 mbar )gerekmektedir. 
 
Basınç kademeleri 3 gruba ayrılır ; 
 
1. Yüksek basınç 4 bar üzerindeki basınçlar 
2. Orta basınç 1-4 bar arası basınçlar 
3. Düşük basınç 1 bar altındaki basınçlar 
 
1. ve 2.kademe basınç istasyonları yapı ve içindeki cihazlar açısından biribirlerine benzerler,sadece 
kullanılan cihaz ve armatürlerin basınç sınıfları farklıdır.Kullanılan cihaz ve armatürler özellikle gaz için 
üretilmiş ve ilgili DIN-DVGW,EN ve TSE standartlarına uygun olmalıdırlar. 
 
İstasyonların teşkili,iletim hattı ve cihazların bağlantısı için kullanılan borular basınç sınıflarına  göre 
TSE veya diğer standardlara uygun kaynak dikişli veya dikişsiz borular olabilir.Boru bağlantıları 
kaynaklı veya dişli bağlantılı olabilir.Bağlantı elemanı olarak kullanılan flanş,dirsek,manşon ve benzeri 
fittings malzemesi de TSE veya diğer standartlara uygun gazda kullanılır olmaları gerekir.  
 
Dişli bağlantılar DN 50 çap ve 4 bar basınca kadar olan sistemlerde kullanılabilir. Bu boyut ve 
basınçlarda da kaynak dikişli bağlantı yapılabilir.Kaynak dikişli bağlantılarda röntgen kontrolu 
gereklidir. 
 
Gaz borularının diğer tesisat borularından ayrılması için sarı renkte boyanmaları ve elektrik 
hatları,araç trafiği,sıcak ve alevli ortamlardan uzak döşenmeleri gerekir.Yatay borularda gaz gidiş 
yönünde yükselen bir meyil verilmeli ve dikey borular altından tahliye imkanı sağlanmalıdır.Boruların 
sehim hesabı yapılarak belli aralıklarla lastik izoleli kelepçelerle bağlanmalıdır.Gaz boru ve tesisatı 
topraklanmalıdır. 
 
Toprak altına döşenen gaz boruları korozyona karşı izole edilmeli ve katodik koruma yapılmalıdır. 
 
 
 
BOYUTLANDIRMA 
 
Basınç düşürme istasyonu boyutlandırılması yapılırken gaz giriş basıncı ( bar ),gaz çıkış basıncı 
(mbar) ve gaz debisi ( Nm3/h ) etken faktörlerdir.Verilen değerlere göre cihaz ve armatürlerin seçimi 
üretici firma seçim abaklarından yapılır.Cihazlardaki gaz hızı genelde 20m/s olarak sabitlenmiştir. 
 
Basınç regülatörlerinin sağlıklı ayar yapabilmeleri için gazın sisteme giriş basıncı ile çıkış basıncı 
arasında en az 100 mbar basınç farkı olması gerekir.Maximum gaz debisinden yüksek değerde 
seçilen regülatör minimum debide titreşimli çalışabilir.Yüksek kapasiteli birçok brülörün olduğu 
sistemlerde yüksek kapasiteli bir regülatör yerine her brülöre düşük kapasiteli birer regülatör 
koymalıdır. 
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Resim 2. Regülatör Seçim Abağı 
 
Bir basınç düşürme istasyonunda muhakkak bulunması gereken cihaz ve armatürleri aşağıdaki 
şekilde sıralayabiliriz : 
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Resim 3. Basınç Düşürme İstasyonu ( Gaz Hattı ) 

 
1. Küresel gaz vanası,sisteme gaz girişini kapatır. 
2. Gaz filtresi, 50 mikron’dan büyük taneleri tutar,her kullanıcı önüne konulmalıdır. 
3. Manometre, 100mmØ, gaz giriş basıncını gösterir. 
4. Manometre musluğu,butona basıldığında basınç okunur,bırakıldığında gaz geçmez, 

basınç 0 gösterir. 
5. Emniyet kapama ventili, aşırı basınçta gaz girişini kapatır.Gaz giriş basıncının 100 mbar üzerinde 

olduğu ve regülatör sonrası cihazların giriş basıncına dayanıklı olmadığı hallerde konması 
mecburidir.  

6. Basınç regülatörü,gaz giriş basıncını kullanım basıncına ayarlar. 
7. Manometre, 100 mm Ø 
8. Manometre musluğu, butona basıldığında basınç okunur,bırakıldığında gaz geçmez, 

basınç 0 gösterir. 
9. Küresel gaz vanası,emniyet firar ventili arızasında gaz kapatma için kullanılır. 
10. Emniyet firar ventili,aşırı basınçta gaz firar ettirir ve regülatör sonrası basıncı düzenler. 
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Gaz boru hatlarının boyutlandırılmasında boru içindeki gaz hızı ve basınç kaybı önemli kriterlerdir.Bu 
değerler hesap edilebileceği gibi aşağıdaki tablolardan da alınabilir.Sanayi tesislerinde boru içindeki 
gaz hızı 20 - 30 m/s olarak alınabilir.Doğal gaz için Botaş max. 25 m/s kabul etmektedir. Kullanılan 
flanş,dirsek,rakor,nipel gibi fittings malzemesi basınç kayıpları da boruya eşdeğer olarak hesaba 
katılır. 

 
Resim 4. Boru Hatlarında Gaz Basınç Kaybı    (∆p = basınç kaybı, V = gaz debisi) 

 
Resim 5. Borularda Gaz Akış Hızı       (V = gaz debisi, v = gaz hızı) 

 
 
LPG YAKMA SİSTEMLERİ 
 
Hava içinde % 5 ila 15 arasında karışım halinde olan LPG yanıcı ve parlayıcıdır.Bu değer altında ve 
üstünde olan homojen gaz-hava karışımı yanmaz.LPG-hava karışımının stöchiometrik (λ = 1) yanması 
1 Nm3 gazın 25-30 Nm3 hava ile karışması halinde gerçekleşir. 
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Yanmanın gerçekleştiği ortam ve yanmadan beklenen neticelere göre bu karışım oranı değiştirilebilir. 
Proses gereği oksidif bir ortam gerekiyorsa hava miktarı yükseltilir,redüktif bir ortam için hava miktarı 
azaltılır.Genel uygulamada hava miktarı % 5 yüksek tutularak kötü yanma neticesi ortama çiğ gaz 
verilmesi ve dolayısiyle enerji kayıpları önlenir. 
 
Optimal bir yanma bacagazı çıkışına konulan oksijen sensörü ile devamlı gaz-hava karışım ayarı 
yapılarak sağlanır. 
 
Yakma havasının yakıcıya verilmesi şekline göre brülörler üç sınıfa ayrılır : 
 
1. Atmosferik brülörler donatıldıkları enjektörle primer yakma havasını gaz hızıyla emerek ve 

sekunder havayı ortamdan alarak yanarlar. 
 
2. Domestik amaçlı monoblok brülörler hava fanı,yakma kafası , ayar ve kontrol elemanları ayni 

gövde üzerinde toplanmış ısıtma amaçlı olan brülörlerdir. 
 
3. Sanayi brülörlerinin yakma kafası,ateşleme ve alev kontrol ekipmanı , gaz ve hava girişi aynı blok 

üzerinde olup hava fanı ile ayar ve kontrol elemanları ayrıdır.Çok sayıda ve sık aralıklarla birçok 
sanayi brülörü ayni sisteme bağlanabilir ve birlikte ayar ve kontrol edilebilirler. 

 
 
 
GAZ YAKMA SİSTEMİ KOMPONENTLERİ 
 
Bir gaz yakma sisteminde olması gereken komponentleri sıralamak için 15 brülörlü ve 3 ısıtma 
bölgesinden oluşan bir gaz yakma sistemini aşağıdaki şemaya uygun numaralama ile inceleyelim : 

 
Resim 6. 15 Brülörlü Sanayi Fırını LPG-Hava Donanımı 
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Daha önce bahsedilen 2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonunda ( Poz 1 - 11 ) kullanım basıncına 
ayarlanan gaz devreye konulan emniyet ( Poz 12 ) ve çalışma ( Poz 13 ) manyetik ventilleri ile   
çalışmaya hazır halde bekletilir. 
 
1050 kW üstündeki kapasitelerde iki ventil arasına gaz kaçırmazlık kontrol cıhazı ( Poz 14 ) konulması 
tavsiye edilir.Basınç düşürme istasyonunda olabilecek bir arıza nedeniyle gaz basıncının düşmesi 
veya yükselmesi halinde alçak ve yüksek basınç prezostatları (Poz 9 ) kumandası ile emniyet 
manyetik ventili  ( Poz 12 ) gaz geçişini kapatır. 
 
Normal şartlarda gerekli basınca ayarlanmış gaz kullanım basıncında emniyet ventili önünde bekler.  
Sisteme start verildiğinde emniyet ( Poz.12 ) ve çalışma ( Poz.13 ) manyetik ventilleri gaza yol 
verir.Her üç bölge ( Poz.15,16 ) ve her brülör girişi ( Poz 17 ) birer küresel vana ile müstakil olarak 
kontrol edilir.Brülör kapasiteleri 350 kW üzerinde olduğu için brülör girişlerinde iki manyetik ventil ( 
Poz.18,19 ) konulmuştur.İkinci çalışma manyetik ventili içindeki eşit basınç regülatörü hava 
devresinden aldığı impuls ile anlık gaz basıncını hava basıncına eşitler.Hava ayar klapesi ( Poz. 23 ) 
ile gaz ayar vanası ( Poz. 20 ) arasındaki orifis oranı 28 : 1 olarak ayarlandığında aynı basınçla geçen 
hava/gaz miktarı stöchiometrik yanma için birbirine eşdeğerdir.Isı ihtiyacına göre servomotorlu hava 
klapesi ( Poz.26 )ile ayarlanan hava miktarına eşdeğer gaz verilerek kumanda cinsine bağımlı 
küçükalev-büyükalev veya oransal ısı kontrol yapılabilir. 
 
Bek tipi sanayi brülörleri ( Poz. 22 ) kafadan karışımlı oldukları için alev geri tepme tehlikesi yoktur. 
 
Sistemdeki her brülör bağlı olduğu gaz yakma otomatı (Poz. 24 ) ile otomatik olarak devreye girer ve 
devamlı kontrol edilir,arıza halinde gaz girişi kapatılarak devre dışı olur. 
 
Brülör üzerindeki ateşleme elektroduna bağlanan ateşleme trafosu ( Poz. 25 ) ile ilk ateşleme 
yaptırılır.İyonizasyon elektrodu veya fotosel alevin iyonizasyonu ile oluşan mikroamper mertebesindeki 
bir akımla gaz yakma otomatına ( Beyin ) ( Poz. 24 ) alevin oluştuğunu bildirir.Alevin kötü yanması 
veya sönmesi halinde iyonizasyon sinyali kesileceği için beyin gaz girişini kapatır ve arıza sinyali verir. 
 
İyi bir gaz alevi 3-15 mikroamper arasında iyonizasyon akımı oluşturur. 
 
Her 3 bölgede ayrı ayrı yapılan ısı kontrol o bölgeye ait termokupl ile algılanır. Panodaki ısı kontrol 
cihazı o bölgeye ait hava devresindeki servomotorlu hava klapesine ( Poz. 26 ) kumanda ederek hava 
miktarını ayarlar ve sıcaklık set değerini sabit tutar.Oransal ısı kontrol ile +1-2 ºC sıcaklık sabit 
tutulabilirken küçükalev-büyükalev ısı kontrolda sıcaklık farkı + 5- 10 ºC olabilir. 
 
Gaz alevi temizdir ve malzeme üzerinde birikim yapmaz. Görünen alev boyu kısa olmakla birlikte 
yakma kafası ve bektaşı şekillerine göre yanmış sıcak gazların ulaşma boyu ( impuls ) 5-6 m 
mesafeye olabilir.. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Sanayide LPG kullanımının her geçen gün benimsenmesine rağmen uygulamada birçok noksanlıklar 
yaşanmaktadır. 
 
Doğal gaz için geçerli ve ciddiyetle uygulanan kuralların LPG sistemlerinde de bilinçli ve konuya vakıf  
kuruluş ve elemanlarca uygulanması ,yetkili kurumlarca kontrol edilmesi sanayide ekonomik , 
tehlikesiz ,insan sağlığı ve çevre dostu bu enerjinin yaygın kullanımına neden olacaktır. 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] KROMSCHRÖDER,G.,Teknik Yayın ve Cihaz Broşürleri 
[2] ÖNDER , Duran, Muhtelif Makale ve Proje Uygulamaları 
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ÖZGEÇMİŞ 
 
1937 Divriği doğumludur.1955 Sivas Lisesi ve 1964 Braunschweig Teknik Üniversitesinden Makine 
Yüksek Mühendisi olarak mezun olduktan sonra Siemens,Büssing ve Volkswagen otomobil 
fabrikalarında 3 yıl stajer imalat mühendisliği yaptı.Türkiye Şeker ve Mannesmann Boru Fabrikalarında 
çalıştıktan sonra 1974 yılında kurduğu Önder Mühendislik Ltd.Şirketinde sanayi fırınları ve gaz yakma 
sistemleri üretimi ve Kromschröder gaz cihazları pazarlaması yapmaktadır. 
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