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ÖZET
Petrokimya tesislerinde ortaya çıkan atık gazlar hem insan sağlığı hem de önem

teşkil eden elektronik sistemler için tehlike arz etmektedir. Dolayısıyla petro-

kimya tesislerinde proses atık gazının ve havalandırma taze havasının işlenme-

si konusunda daha dikkatli olunmalıdır. Hava kalitesini artırmak için pek çok

yöntem mevcuttur ancak havanın içinde bulunan istenmeyen gazları ayrıştırmak

daha karmaşıktır. Bu nedenle çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve uygulamaya

konulmuştur. Bu çalışmada bir petrokimya tesisinde oluşabilecek istenmeyen

gazların havadan uzaklaştırılması yöntemleri incelenecek, genel olarak bir pet-

rokimya tesisi havalandırılmasında göz önüne alınması gereken önemli husus-

lara değinilecektir.

Anahtar kelimeler: Petrokimya tesislerinde havalandırma, Gaz yıkayıcılar

1. GİRİŞ
İç hava kalitesi, aralarında dış hava kalitesi, kapalı hacimlerin tasa-

rımı, havalandırma sisteminin tasarımı, bu sistemin nasıl işletildiği

ve bakımının yapıldığı, kirletici kaynakların varlığı ve şiddeti gibi

etkilerin bulunduğu birçok değişkene bağlıdır. 

İç hava mahaldeki insanların sağlıklarını bozucu veya rahatsızlık

verici düzeyde kirletici maddeler içermemelidir. Bu kirletici madde-

ler arasında gazlar, buharlar, mikroorganizmalar, duman ve diğer

tanecikli maddeler sayılabilir. 

Dış havadaki kirletici seviyeleri verilen sınırların üzerinde ise kirle-

ticileri kontrol altında tutmak için havanın işlenmesi gerekir. Söz

konusu tanecik boyutlarına uygun tanecik tutma yöntemleri ve gaz-

ların ve buharların atılması için uygun hava temizleme yöntemleri

kullanılmalıdır.

Özellikle petrokimya tesislerinde, hem egzost hem de emiş havası-

nın işlenmesi önem teşkil etmektedir. Zira havayı kirletici etken çok

yakında bulunduğundan havadaki istenmeyen gazlar hem insan sağ-

lığı hem de önemli elektronik sistemlerin ömrü için tehlike arz

etmektedir.
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2. SAĞLIĞA ZARARLI ve KOROZİF GAZLAR
Bir tesisteki iç hava kalitesi belirlenirken insan sağ-

lığının yanında cihazların sağlığının da göz önünde

bulundurulması gereklidir. Korozif gazlar hem insan

sağlığına hem de cihazlarının ömürlerine zarar ver-

mektedirler. Kontrol sistemindeki veya sistem odala-

rında meydana gelebilecek ufak bir aksaklık sistemin

durmasına, yanlış çalışmasına neden olarak büyük

miktarlarda can kaybı ve zarara yol açabilir. 

Petrokimya tesislerinde ortaya çıkabilecek inorganik

klor bileşikleri, aktif kükürt ve bileşikleri insan sağ-

lığına zarar verdiği gibi elektronik sistemlere de

önemli ölçüde zarar vermektedir. ISA standartlarında

elektronik cihazların bulunduğu bir ortamdaki mak-

simum korozif gaz oranları belirlenmiş ve buna göre

hava kalitesi sınıflandırılmıştır. 

Tablo 1. Gaz konsantrasyonuna göre hava kalitesinin 
sınıflandırması

3. TASARIM ŞARTLARI
Bir petrokimya tesisi havalandırma tasarımında en

önemli kısım elektronik devrelerin bulunduğu kont-

rol ve sistem odalarıdır. Elektronik sistemlerin

bulunduğu odaların tasarım şartları ISA-s71.04-1985

ile belirlenmiştir. Ayrıca bu standartta havanın koro-

zivite ölçüm yöntemleri belirlenmiş ve buna göre

hava kalitesi sınıflandırılmıştır.

Standartlara göre, kontrol odası pozitif basınçta

tutulmalı (15 Pa) ve hava kilidi sistemi bulundurul-

malıdır. Sıcaklık 22–24 °C ve bağıl nem %40–60

değerleri arasında olmalıdır ancak bağıl nemin

%50’yi geçmemesi tavsiye edilmektedir. Kontrol

odaları, temiz oda gibi dizayn edilmeli, odalarda

pencere bulundurulmamalıdır(3).

4. CİHAZLAR
Endüstriyel tesislerde atık gazların içindeki istenme-

yen maddeleri uzaklaştırmak için çökertme hücrele-

ri, panjurlu toplayıcılar, siklonlar, elektrostatik

çökelticiler, bez filtreler, gaz yıkayıcılar ve adsor-

bentler kullanılmaktadır(4). 

Korozif gazları tutabilmek için kullanılan sistemler

gaz yıkayıcılar ve adsorbentlerdir.

4.1 Gaz Yıkayıcılar
Gaz yıkayıcıları üç ana sınıfta toplayabiliriz:

• Islak tip gaz yıkayıcılar

• Kuru tip gaz yıkayıcılar

• Islak paket tipi gaz yıkayıcılar

Tablo 2. ISA sınıflandırmasına göre havanın korozivitesi
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Petrokimya tesislerinde ortaya çıkan korozif gazları

yok etmek için kuru tip gaz yıkayıcılar ve ıslak paket

tipi gaz yıkayıcılar kullanılabilir.

4.1.1 Kuru Gaz Yıkayıcılar
Kuru gaz yıkayıcılar (Şekil 1) endüstriyel gazlardaki

asidik bileşenleri soğurmak ve nötrleştirmek için

kullanılır. Sistemde, asidik gazlarla reaksiyona gire-

rek tuz oluşturacak bazik sprey bulunmaktadır.

Reaksiyonun oluşturduğu ısı damlacığın buharlaş-

masını sağlamaktadır.

Bu işlem 4 aşamada gerçekleşmektedir:

1. Püskürtme

2. Gaz ve damlacık karşılaşması

3. Damlacık kuruması

4. Kuru ürünün toplanması

Gaz yıkayıcısı yüksekliği püskürtücü tarafından

oluşturulan en büyük damlacığın kuruması için ihti-

yaç duyduğu süreye göre dizayn edilir. Bazik sıvının

mümkün olduğu kadar geç buharlaşması istenmekte-

dir bu sayede daha fazla asidik gazla temas kurabile-

cektir. Bu nedenle atık gazın mümkün olduğu kadar

çiğ noktası sıcaklığına yakın sıcaklığa soğutulmasın-

da fayda vardır, zira düşük sıcaklıkta bazik sıvının

buharlaşması daha geç olacaktır.

Tipik bir kuru gaz yıkayıcısında püskürtülen damla-

cık boyutları 50 μm ile 200 μm arasında değişmekte-

dir. Büyük damlacıklara dikkat edilmelidir, çünkü bu

damlacıklar kuruyamadan cihaz yüzeyine çarpabilir.

Damlacıkların birleşerek daha büyük damlalar oluş-

turmaması için püskürtücü ağızları 60° - 80° derece

açılı olarak imal edilir(2). 

4.1.2 Islak Paket Tipi Gaz Yıkayıcılar
Islak paket tipi gaz yıkayıcılar (Şekil 2) ile atık gazın

içindeki istenmeyen gazlar ve partiküller uzaklaştırı-

labilir. Yıkama partiküllerin ıslak yüzeye çarpması

veya gazların absorpsiyonu şeklinde gerçekleşir. 

Tutulabilecek partikül miktarında bir limit yoktur.

Ancak istenmeyen gazların uzaklaştırılması işlemi

biraz daha karmaşıktır. İstenmeyen gazlar absorbe

olduğunda çözücü buhar basıncından daha yüksek

buhar basıncında bir çözelti oluşturur. Bu buhar

basıncı konsantrasyon arttıkça veya sıvı sıcaklığı

yükseldikçe artmaktadır; eğer atık gazın içindeki

istenmeyen gazların kısmi basıncı, çözelti buhar

basıncının altına düşerse absorpsiyon işlemi devam

edemez.

Şekil 1. Kuru Gaz Yıkayıcı

Şekil 2. Islak paket tipi gaz yıkayıcı
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Dolgu malzemeleri sürekli ıslak geniş temas alanı

sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve paket şekilleri-

nin kütle transferine etkisi bulunmaktadır. Dolgu

malzemesi olarak genellikle plastik kullanılır, plastik

hem hafif hem de asit ve bazlara karşı dayanıklı

olduğu için tercih edilmektedir. Tablo 3’te çeşitli

paket tipleri için dolgu faktörleri verilmiştir. 

Tablo 3. Çeşitli dolgu tipleri için dolgu faktörü, F

Islak paket tipi gaz yıkayıcılarında basınç direnç

değerleri paket faktörü, hava debisi, su debisi ve

kulenin kesit alanına göre değişmektedir (Grafik 1). 

Dolgu yüksekliği, dolgu faktörü, havanın giriş hızı,

konsantrasyonu, çözücü sıcaklığı gibi faktörlere

bağlı olup aşağıdaki uygulamada görüldüğü gibi

hesaplanabilir.

Örnek Uygulama:

30˚C’deki havadan HCl’yi %95 oranında ayırmak

için gerekli olan dolgu yüksekliğini bulmaya çalışaca-

ğız. Havadaki HCl konstantrasyonu 0,0006 olup çıkış

havasındaki konsantrasyon 0,00003’ü geçmemelidir.

Hava debisi : 2 m3/s

Sıvı enjekte oranı : 0,0025 m/s

Sıvı sıcaklığı : 20˚C

Kule çapı : 1,5 m

Dolgu malzemesi 50 mm polypropylene Super Intalox

Absorber kesit alanı : A = π (1.5 / 2)2 = 1.77 m2

Sıvı debisi : L =0.0025x1.77=0.00442 m3/s

Paketleme faktörü : F = 21 (Tablo 3’ten)

Basınc kaybı : P = 65 Pa/m (Grafik 1’den)

Kütle tra. katsayısı : KGa = 0.85 (Grafik 2’den)

Paket yüksekliği : H = 1,25 m  → ΔP = 81,25 Pa

Genişletilmiş yüzeyli paket tipi gaz yıkayıcılar

(Şekil 3) atık gaz içindeki inorganik klor veya aktif

kükürt bileşiklerini atmakta etkin olarak kullanıl-

maktadır. Bu gazların çözünebilirliği yüksektir ve

çözünme süresi daha kısadır, dolayısıyla gaz akışı

sırasında birkaç defa çözücüyle karşılaşması verimi

artıracaktır. 

Grafik 1. Islak paket tipi gaz yıkayıcılarında basınç direnç

değerleri, P (Pa/m)

Grafik 2. Dolgu yüksekliği
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4.2 Adsorbentler
Van der Waals kuvvetleri ile yakınındaki molekülle-

ri kendisine çekerek tutan katılara adsorbent adı veri-

lir. Ticari adsorbentler inanılmaz büyük miktarda

yüzey alanına sahiptir, bu sayede yüksek oranda

molekül tutabilmektedirler. Örneğin 1 gr aktif kar-

bon adsorbent 1000 m2’nin üzerinde yüzey alanına

sahiptir. 

Endüstriyel proseslerde kullanılan en yaygın adsor-

bentler aktif karbon, aktif alümina, silikajel ve mole-

küler eleklerdir. Sülfür diOksit ve Nitrojen Oksitleri

bileşiklerini uzaklaştırmak için moleküler elekler

kullanılabilir. Fiziksel adsorbsiyon yetersiz olduğu

durumlarda emprenye edilmiş adsorbentler kullanı-

labilir, örneğin asidik gazları uzaklaştırmak için

alkali emprenye edilmiş karbonlar kullanılmakta-

dır(1).

Adsorbe işlemi tersinebilirdir, yani adsorbent madde-

nizin adsorbe edebilirliği azaldığında uygun işlem ile

desorbe yapıp adsorbentinizi tekrar kullanabilirsiniz.

Endüstriyel uygulamalarda adsorbentler üç şekilde

uygulanmaktadır: Sabit yataklı, hareketli yataklı,

akışkan yataklı. Petrokimya tesislerinde ortaya çıkan

korozif gazların uzaklaştırılması için en uygun yön-

tem akışkan yataklı uygulamadır.

5. SONUÇ
Petrokimya tesislerinde proses sonucu ortaya çıkan

gazlar doğayı kirletmekte, insan sağlığına ve işlet-

melerdeki önemli elektronik cihazlara zarar verebil-

mektedir. Ortaya çıkan bu gazları direkt olarak

atmosfere vermemeli, Çevre ve Orman Bakanlığı

tarafından belirlenmiş “Hava Kalitesi Değerlendir-

me ve Yönetimi Yönetmeliği” doğrultusunda maksi-

mum konsantrasyon miktarına bağlı kalacak şekilde

arındırmalıyız. Bununla birlikte bu gibi tesislerin

yakınına kurulan yönetim binalarındaki veya işletme

binalarındaki kontrol odaları tasarımlarında ISA

standartlarına uyulması gereklidir. Her ihtimale karşı

kontrol sisteminde bir aksaklık yaşanmaması için

soğutma grubu yedekli yapılmalı, klima santrallerin-

de bulunan serpantinlerin yüzey koruması yapılmalı-

dır.
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Şekil 3. Genişletilmiş yüzeyli paket tip yıkayıcılar
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