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ÖZET
Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Enerji Çevre Sistemleri ve Endüstriyel

Rehabilitasyon Araştıma Merkezi (GEÇER) laboratuvarında  montajı tamamla-

nan kazan test merkezi incelenmiştir. Test merkezinde Tip Emisyon Belgesi

almak için imalat sektöründen gelen sıcak su kazanlarının ısıl verim, kapasite,

emisyon testleri ve belgelendirme işlemleri yapılacaktır. Test merkezi ısıl kap-

asiteye göre üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde 200.000 kcal/h

ısıl güce kadar, ikinci bölümde 200.000 – 400.000 kcal/h ısıl güç aralığındaki ve

üçüncü bölümde 400.000-1.000.000 kcal/h ısıl güç aralığındaki kazanların ısıl

ve çevresel performans testleri yapılacaktır. Test standları katı, sıvı ve gaz yakıt-

lı sıcak su kazanları için tasarlanmış olup ısı değiştirgeçli deney düzeneği kul-

lanılmıştır. Bu çalışmada test işlemleri 500.000 kcal/h ısıl güç kapasiteli, doğal-

gaz yakıtlı bir sıcak su kazanı için yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda kaza-

nın ısıl gücü 520.856 kcal/h ve ısıl verimi %85,78 olarak bulunmuştur. Yakma

sisteminde hava fazlalık katsayının yüksek olduğu ve bunun sonucunda da

verimsiz yanmanın gerçekleştiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kazan test merkezi, sıcak su kazanı, kazan ısıl ve çevresel

performans testi    

1. Giriş
Enerji, günümüzde üretim süreçleri girdileri içinde değeri en fazla

artan bir girdidir. Bu amaçla üretim alanında rekabet edebilmek için

enerjinin verimli kullanılması zorunluluk haline gelmiştir. Enerji

maliyetinin rekabet koşullarını sağlayacak bir düzeyde tutulabilmesi

için,  çok hızlı artan yakıt fiyatları yanında, enerji üretim sistemle-

rinde enerji verimliliği uygulamalarına geçirilerek, üretilen ihraç

enerji fiyatlarının olabildiğince aşağıya çekilmesi gerekmektedir.

Şehirlerimizde hava kirliliği uzun süredir meydana gelmektedir.

Burada düşük kaliteli yakıtların kullanılması yanında uygun olma-

yan düşük verimli yakma sistemleri de etkin olmaktadır [1].  Sadece

ülkemizde değil bütün dünyada çevresel sorunların sebepleri hava -

toprak - su kirliliği ve küresel ısınma, doğrudan fosil yakıtların

verimsiz ve aşırı biçimde kullanımları ile ilgilidir. Verimli ve temiz

yakma için yakma sistemlerinde tasarım aşamasında titizlik ve has-
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sasiyet gösterilmesi gerekir. Kazan üreticilerinin en

yüksek ısıl verim ve çevresel performans için en

uygun emisyon değerlerine ulaşmaları gerekmekte-

dir. Kazanların ısıl ve çevresel performans testleri

yapılarak sonuçlar irdelenmeli ve  kazan sistem yapı-

sı ile ilgili optimizasyona gidilmelidir. Katı, sıvı ve

gaz yakıt türlerine ve yakıt özelliklerine göre, enerji

ekonomisi ve çevresel etki açısından uygun kazan

tasarımı ve yakma sistemlerinin geliştirilmesi, günü-

müz enerji teknolojilerinin başta gelen sorunlarını

oluşturmaktadır [2]. Bu amaca hizmet edecek, kazan

emisyon, ısıl kapasite ve verimlik testlerinin yapıla-

cağı, bunlarla ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılabile-

ceği kazan işletme  ve pazarlama ile ilgili tüm belge-

lendirme (CE, kalibrasyon, emniyet vb.) çalışmaları

için bir kazan test merkezi Gazi Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendis-liği

Bölümü Isıl-Güç Laboratuvarı bünyesinde kurul-

muştur. Kısıtlı enerji kaynaklarının doğru kullanıl-

ması, enerji ekonomisinin maksimum seviyede sağ-

lanması, çevrenin korunması açısından bu tarz bir

merkez büyük önem arz etmektedir. Tüm yakma sis-

temlerinin ısıl performans ve emisyon yönünden

bütün çalışma ömrü boyunca yukarıda belirtilen

işlevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Kazan test

merkezinde kazanlar üzerinde yapılacak testler ilgili

kazanların tasarım parametrelerinin iyileştirilmesi

için önemli sonuçlar verecektir. Katı, sıvı, gaz yakıt-

lı kalorifer kazanların 1.000.000  kcal/h kapasiteye

kadar tüm söz konusu testleri kurulan laboratuvarda

yapılabilecektir. Kazan test merkezinde üç adet

kazan test istasyonu bulunmaktadır. Isıl kapasite ara-

lığına göre tasarlanan test standlarında; 200.000

kcal/h’e kadar olan (TP-1), 200.000 -  400.000 kcal/h

aralığında olan (TP-2) ve 400.000-1.000.000 kcal/h

ısıl kapasite aralığında olan (TP-3) sıcak su kazanla-

rının ısıl ve çevresel performans testleri yapılabile-

cektir.

Test merkezi ile ilgili başlıca çalışma konuları aşağı-

da verilmiştir.

1- 1. Kazanların ısıl performans testleri (yanma,

verim, ısıl kapasite, işlevsel diğer testler),

2. Kazanların çevresel performans testleri (emisyon

testleri),

3. Yakma sistemlerinde yanma özellik ve verimleri-

nin iyileştirilmesi,

4. Yakma sistemlerinden kaynaklanan partikül ve

gaz biçimindeki kirletici toz, CO, SO2, NOX vs.

emisyonların azaltılmasına yönelik bilimsel çalış-

maların yapılması, baca gazı arıtma sistemlerinin

geliştirilmesi ile ilgili verilerin sağlanması,

5. Yakma sistemlerinin işletilmesi ve pazarlanması

ile ilgili belgelendirme (CE, emisyon, kapasite,

işlevsel vb. belgeler) yapılması, gerekli standart-

ların hazırlanması ve oluşturulması.

Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için

kazan test merkezinin kurulması aşamasında gerekli

incelemeler yapılmış ve Kalite Yönetim Sistemlerine

uygun, akredite bir laboratuar kurulumuna yönelik

tasarımlar yapılmıştır [3-4]. Ayrıca test ve işletme

prosedürleri yine Kalite Yönetim Sistemi çerçeve-

sinde hazırlanmıştır. Otomatik kontrol sistemi ele-

manları kalibre edilebilir özelliklerde ve yedekli ola-

rak kurgulanmış, doğrulama ve ölçüm kontrolü sağ-

lanmıştır. Proje doğrultusunda gerekli malzemeler

alınmış ve montajlar yapılmıştır. Sistem işletmeye

alınarak 500.000 kcal/h ısıl kapasiteye sahip bir

sıcak su kazanının ısıl performans ve emisyon özel-

liklerinin belirlenmesine yönelik testler yapılmıştır.

Kazan ısıl verim ve kapasitesinin belirlenmesinde

dolaysız ve dolaylı olamk üzere iki metot kullanıl-

maktadır. Dolaysız (direkt) metotta kazan anma ısı

gücü, ısıtıcı akışkanın (TS 2192) aldığı yararlı ısının

ölçülmesi ile bulunur. Bu metodun esası yanma ile

oluşan ısının iş akışkanına aktarılan bölümünün

ölçülmesidir. Dolaysız metotta kazan verimi, deney

süresince ısıtıcı akışkana geçen ısının, aynı sürede

kazana gönderilen yakıtın alt ısıl değeri üzerinden

hesaplanan ısıya oranlanması yoluyla bulunur.

Yakma havasının harici ısı ile ısıtılması durumunda,

havanın taşıdığı ısı, yakıt ısısına eklenir. Dolaysız

metot da ısıl verim Eş. 1’deki biçimde tanımlanır.

QN
hK = ——————    [%] (1)

QB + QY + QH

Bu eşitlikte QN, kazan anma ısı gücünü [kcal/h], QB,
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kazana saatte verilen ısı miktarını [kcal/h], QY, yakı-

tın ön ısıtılmasında kazan dışında kullanılan ısıyı

[kcal/h] ve QH, havanın ön ısıtılmasında kazan dışın-

da kullanılan ısıyı [kcal/h] temsil etmektedir.  Yakıt

ve havanın, kazan dışında ön ısıtılmaması durumun-

da kazan verimi Eş. 2’deki gibi olmaktadır.

QN        Ms(hç – hd)
hK = —– = —————       [%] (2)

QB MYHu

Eş. 2’de Ms, saatte üretilen sıcak su debisini, hç,

sıcak su kazanı su çıkış entalpisini ve hd sıcak su

kazanı su dönüş entalpisini göstermektedir. 

Dolaylı metotta ise kazan anma ısı gücü, kayıpların

göz önünde tutularak hesaplanması yoluyla belirle-

nir. Dolaylı metot da kazan verimi yüzde olarak

hesaplanan ısıl kayıpların toplamının 100’den çıka-

rılması ile bulunur. Dolaylı metot da ısıl verim Eş.

3’teki gibi tanımlanır. Eş. 3’te K; kayıpları belirt-

mekte olup Ky, yanma kayıplarını, KB, bacagazları

duyulur ısı kaybını, KKK, yalıtım ısı kaybını ve Ki

işletme ısıl kaybını göstermketedir [5-6]. 

4

hK = 100 – ∑Ki = 100[1 – (KY + KKK + Ki + KB)]  (3)
i=1

2. Test Laboratuvarı Deney Düzeneği 
Kazanlara uygulanabilecek test sistemleri testin

amacına, cihaz tipine, yakıt cinsine göre TSE tara-

fından hazırlanan TS 4041 Kazanlar-Anma Isı Gücü

ve Verim Deneyleri Esasları’nda katı, sıvı ve gaz

yakıtlar için verim deneyleri ile ilgili esaslar ve yön-

temler standartında belirtilmiştir. TS 4041’de

(Kazanlar-Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri

Esasları) belirtilen deney düzenekleri aşağıda belir-

tilmiştir.

• Yangeçit bağlantılı (By-Pass'lı) deney düzeneği

• Giriş suyu bir depoda hazırlanan deney düzeneği

• Isı değiştirgeçli (Eşanjörlü) deney düzeneği

• Yoğunlaşma suyu doğal akımla kazana dönen

buhar kazanı deney düzeneği

• Yoğunlaşma suyu geri döndürülmeyen buhar kaza-

nı deney düzeneği

• Büyük ve bir tesise monte edilmiş kazanlar

Kazan test merkezinde ısı değiştirgeçli test standları

TS 4041’de belirtilen cihazlar ile kurulmuştur. Şekil

1’de sistem yapısı ve kullanılan cihazlar gösterilmiş-

tir [7-9].

Deney kazanında elde edilen sıcak su ısısını, plakalı

Şekil 1. Isı değiştirgeçli (eşanjörlü) deney  düzeneği

Şekil 2. Ölçme cihazları ve gidiş dönüş hatları
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eşanjörler vasıtası ile soğutma suyuna aktarmaktadır.

Eşanjörler projede belirtilen su giriş – çıkış değerle-

ri ve kapasitelere uygun olarak seçilmiş ve tesisatta-

ki yerlerine montaj yapılmışlardır. Eşanjörler plakalı

tipte ve EPDM  contalı olarak seçilmiştir. Her kap-

asitedeki test bölümüne uygun olarak seçilen eşan-

jörler  paslanmaz çelik plakalardan meydana gel-

mektedir. Kazan kapasitelerine göre plakalı eşanjör-

lerin seçim verileri aşağıda verilmiştir. Eşanjöre su

giriş ve çıkış sıcaklıkları; soğuk uç için sırasıyla 26-

34°C ve sıcak uç için 70-50°C olarak öngörülmüştür.

Eşanjörlerin plaka sayıları ve efektif ısıtma yüzeyle-

ri sırasıyla TP-1 için 38 adet ve 2.65 m2, TP-2 için 41

adet ve 5.85 m2, TP-3 için 73 adet ve 17.04 m2’dir.     

Deneyler ile ilgili fiziksel büyüklükler (sıcaklık,

basınç, emisyonlar, debiler vb.) konverterler üzerin-

den 0 – 10 V elektriksel sinyallere dönüştürülerek

kazan test merkezindeki ana kontrol bilgisayarına

taşınmaktadır. Bu büyüklükler burada yeniden ilgili

fiziksel büyüklüklere dönüştürülerek depolanmakta,

kaydedilebilmekte ve görüntülenebilmektedir. Bu

değişkenler izlenerek gerekli değerlerde tutulabilme-

leri için kontrol sinyalleri oluşturulmakta ve ilgili

motorlar üzerinden vana konumları, hızlar, debiler

vb. değiştirilerek kazan giriş-çıkış sıcaklıkları öngö-

rülen değerlerdeki sıcaklık farklarında tutulabilmek-

tedir. Şekil 4’te kontrol sistemi prensip şeması görül-

mektedir. Kazan Test Merkezi otomatik kontrol sis-

teminde kontrol paneli olarak, Panasonic FP-X

C30R cihazı kullanılmıştır. Çok noktalı PID

(Proportional-Integrative-Derivative) kontrollü

panel ile gelişmiş algoritma ve kayan nokta işlemi ile

yüksek hassasiyetli PID kontrol sağlanmaktadır.

Otomasyon sisteminde Konverter ve Genişleme

Modülleri kullanılmıştır. Ethernet giriş-çıkış modül-

leri ek iletişim donanımı kurmadan iletişim kurmak-

tadır. MODBus/TCP destekleri ile SCADA uygula-

masında kullanılabilmektedir. Otomasyon sistemi

işletim sisteminde CPlus Bus programı kullanılmıştır

(C++). PLC (Programmable Logic Controller) için-

deki program ST(Structure text programı), sistem

program ve modellemeleri bu program vasıtası ile

yapılmaktadır. Sistemde bulunan sensörlerden gelen

analog bilgiler ADC (Analog – digital converter)

cihazı ile digital hale çevrilir. MODBus iletişim pro-

sedürü ile bütün ADC cihazları birbirine bağlı ve

bütün cihazlar PLC’ye bağlanmaktadır. PLC’ye giren

bilgiler değerlendirilerek sisteme (fanlar, pompa, iki

yollu – üç yollu vanalar) kumanda verilmektedir.

PLC ile bilgisayar eş zamanlı çalışmaktadır.

3. Testlerin Yapılması ve Sonuçlar
Kurulan Kazan Test Merkezi’nde TP-3 standına

500.000 kcal/h ısıl kapasiteli doğalgaz yakıtlı bir

sıcak su kazanı monte edilerek sistemin devreye

alınması işlemleri ve performans testleri yapılmıştır.

Isıl performans testleri ile ilgili kazanın yanma veri-

mi ve ısıl kapasitesi belirlenmiştir. Şekil 4’te yapılan

teste ait ş akış şeması gösterilmiştir [10-12].

Testlere başlamadan önce kazanın anma ısıl gücünde

yaklaşık bir saat çalıştırılarak kararlı hale gelmesi

sağlanmıştır.  Sistem, 70-50°C aralığında çalıştırıla-

rak  yaklaşık 20°C’lik bir sıcaklık farkı oluşturul-

muştur. Sıcak su kazanı anma ısıl gücü ve verim

deneyinde kazan çıkış suyu sıcaklığı 70°C, giriş-

çıkış su sıcaklıkları farkı ise standarta göre 15-25°C

arasında tutulması gerekmektedir. Sistemin kararlı

hale gelmesinden sonra kazan anma ısıl gücünü

verecek çıkış suyu sıcaklığındaki değişimin 10 daki-

kada ±%1’in altına düştüğü görülmüş ve deneylere

başlanmıştır. Yapılan testlerde sistem 1 saat boyunca

çalıştırılmış ve 30 saniye aralıklar ile veriler toplan-

mıştır. Şekil 5’te test kazanının sisteme bağlanmış

hali ve Şekil 6’da baca bağlantısı ve bacagazı ölçüm

sistemi gösterilmiştir.  

Şekil 7’de kazan giriş-çıkış sıcaklıkları arasındaki

farkın zamanla değişimi verilmiştir. Sistemin kararlı

Şekil 3. Plakalı eşanjör
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hale gelmesi yaklaşık 30 dakika sürmüştür. Şekil

8’de ise otomatik kontrol sistemine ait arayüz çıktısı

gösterilmiştir.Yapılan deneyler sonucunda ısıl ve

çevresel performans testleri yapılan kazanın ısıl gücü

520.856 kcal/h, ısıl verimi %85,78 olarak bulunmuş-

tur.  

Çevresel performans testleri sonucunda, doğalgaz

yakıtlı bir kazan için fazla hava oranının % 53.55

gibi yüksek bir değerde çıktığı görülmüştür. Yıllık

yakıt tüketimi ve buna bağlı olarak işletme ekonomi-

si maliyeti yaklaşık olarak 11.500 Euro/yıl olmakta-

dır. Fazla hava oranının standart değerlere getirilme-

si gerek çevresel gerekse ekonomik olarak bir zorun-

Şekil 4. Kazan testi iş akış şeması

Şekil 5. Test kazanı sisteme bağlantısı
Şekil 8. Otomatik kontrol sistemi arayüzü

Şekil 6. Baca bağlantısı ve bacagazı analizleri 

Şekil 7. ΔT’nin zamanla değişimi
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luluktur. Bununla birlikte bacagazı analizinde ortala-

ma olarak sırasıyla CO2, %5.75, CO, 3467 ppm ve

O2, %7.3 değerleri ölçülmüştür. Sonuç olarak,

yakma sisteminin incelenerek CO değerinin azaltıla-

rak optimum hava fazlalık katsayısı aralığında kaza-

nın çalıştırılması gerekmektedir.     

4. Değerlendirme 
Bu çalışmada ısıtma kazanlarının ısıl ve çevresel

performans testlerinin yapılacağı, raporlama ve bel-

gelendirme hizmetinin verileceği ve kazanlar ve

yakma sstemlerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının

yapılabileceği bir test sisteminin projelendirilmesi,

uygulaması ve devreye alınması gerçekleştirilmiştir.

Kurulan sistem başlıca soğutma kulesi, eşanjör,

pompalar, baca ve çekiş sistemi ve otomatik ölçme

ve kontrol sisteminden oluşmaktadır. Kurulan sistem

yüksek teknik altyapısı ve donanımı ile eğitim ve

sanayi sektörüne yönelik olarak hizmet verecektir.

Akreditasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bu

konuda faaliyet gösteren önemli bir merkez konu-

muna gelecektir. Test merkezinin kurulumunda özel-

likle TS4041, TS4040, TS303 standartlarında öngö-

rülen hususlara dikkat edilmiştir. Uygulama esnasın-

da seçilen ürünler hedeflenen sonuçları elde etmeye

yönelik hassasiyet ve kalitede seçilmiştir. İmalatlar

TS standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Test merkezinde ısıl verim, kapasite ve emisyon

değerlerinin  saptanması ve belgelendirme hizmetle-

rinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yapılması

amaçlanmıştır. Yapılan testler, bireysel ve endüstri-

yel amaçlı kazanların tasarım ve imalatlarında geliş-

tirmeye yönelik revizyon  çalışmalarının yapılmasını

sağlayacaktır. Bu çalışmaların neticesi doğrudan

yüksek verimli az enerji tüketen kazanların geliştiril-

mesi ile ekonomik ve çevresel etki olarak kendisini

gösterecektir.     

Teşekkür
Bu çalışma bir alt yapı geliştirme projesi olan DPT

2008 K 120630 kodlu projeden sağlanan kaynaklar-

la yapılmıştır. 
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