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YÜKSEK BASINÇLI CNG KOMPRESÖRLERİNİN ÇALIŞMA 
PARAMETRELERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

ÖZET
Artan enerji ve yakıt maliyetleri alternatif yakıt kullanımını teşvik etmektedir. Günümüzde yapılan 
birçok çalışmanın amacı az miktarda enerji ve yakıt harcayarak yüksek verim oranı elde etmektir. 
Daha önceki zamanlarda araçların yakıt ihtiyacı fosil yakıtlar kullanılarak karşılanırken son zaman-
larda LPG ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) alternatif yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır.  Hem 
Avrupa’da hem de ülkemizde CNG ile yakıt ihtiyacı karşılanan araç sayısı artmaktadır. Bunun sebebi 
doğalgazın artık günümüzde yaygınlaşmış,  ekonomik, çevreye karşı duyarlı, temiz bir yakıt olma-
sıdır. Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığı ve şehirlerarası yük taşımacı-
lığında CNG tercih edilmektedir. Bu çalışmada iki adet CNG dolum istasyonundaki yüksek basınçlı 
gaz kompresörlerinin 4 adet otobüsün deposunu doldurması sırasında sıcaklık, basınç ve debi gibi 
parametrelerinde meydana gelen değişimleri incelenmiştir. Kademe sayısına bağlı olarak dolum süre-
si ve parametrelerin değişimi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kompresör, CNG, debi, sıcaklık

ABSTRACT
Growing energy and fuel prices encourages the alternative fuel usage. The purpose of many researches 
that studying today is gain high efficiency with using low energy and fuel. At last decades, instead of 
fossil fuels were meet the requirement, nowadays LPG and CNG are using for energy needs. CNG is 
to become widespread, economical, environmentally friendly and clean so the number of vehicles that 
using CNG are inreasing in our country and Europe. CNG is preferred in big cities, urban passenger 
transportation and intercity good transportation in our country. In this study, variation of temperature, 
pressure and flow parameters were observed while 4 buses filling the depots with high pressure gas 
compressor in two different CNG station. Filling time and parameters variations were observed de-
pends on number of stage.
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1. GİRİŞ

Kompresörler gazların sıkıştırılabilme özelliğinden 
yararlanarak basıncını arttırmayı sağlayan cihaz-
lardır. Her gazın kompresörü farklı tasarımdadır. 

Bu nedenle sıkıştırılacak gazın özelliklerine uygun tasarım 
yapmak gerekir. Pistonlu, paletli dönel, helisel-vida tipi, çift 
spiralli-scrool, trokoidal, vidalı kompresörler olmak üzere 
endüstride birçok kompresör çeşidi vardır. Endüstride komp-
resörler özellikle hava sıkıştırmak için yaygın bir şekilde kul-
lanılmaktadır.  Hava kompresörleri çoğunlukla vidalı ve pis-
tonlu olarak imal edilmektedir. Vidalı kompresörler teknoloji 
ile birlikte gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır.   

Gazların yüksek basınçta sıkıştırılabilmesi için pistonlu ka-
demeli kompresörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek 
basınç gaz kompresörleri genellikle maksimum depolamayı 
sağlamak için kullanılır. Bu kompresörler hava, azot, doğal-
gaz vb. birçok gazın sıkıştırılmasında, basınç değerlerinin 
200-500 Bar gibi yüksek değerler ulaşılmasında kullanılmak-
tadır.

CNG sıkıştırılmış doğalgazdır. Evlerde ve sanayide şehir içi 
dağıtım hatlarından gelen doğalgaz, CNG kompresörü ile 
200-250 Bar basınçlara sıkıştırılıp depolanarak araçlara do-
lumu yapılmaktadır. CO oranı % 0 olduğu için çevreye dost 
bir alternatif yakıttır. Benzinin tutuşma sıcaklığı 300 °C, 
LPG'nin tutuşma sıcaklığı 400 °C, CNG'nin tutuşma sıcaklığı 
650 °C'dir. Doğal gaz havadan daha hafif olduğundan bir kaza 
durumunda hızla atmosfere karışır. 

Şekil 1’de verilen CNG kompresörleri yüksek basınçlara çık-
tıklarından dolayı birçok önemli ve hassas parçası mevcuttur. 
Silindir gövdeleri CNG kompresörlerde diğer kompresörlerde 
olduğu gibi gazın sıkıştırıldığı kısımdır. Silindirin yüksek ba-
sınca ve sıcaklıklara dayanabilmesi için iç yüzeyinin özellik-
lerinin bu durumlara göre belirlenmesi gerekir. Ayrıca CNG 
kompresörlerinde silindir yüzeylerini soğutmak amacıyla 
silindire bölgesel soğutma sistemi de eklenmektedir. Piston 
ile silindir içerisine alınmış olan gaz motordan gelen dönme 
hareketini krank-biyel mekanizması yardımı ile alarak sıkış-
tırma işlemini gerçekleştirir. Bir kompresörde piston sayısı, 
kademe sayısı ve istenilen debiye bağlı olarak değişmektedir. 
Pistonların özellikle CNG kompresörlerde yüksek basınç ve 
yüksek sıcaklıktan dolayı bu şartlara uygun olarak imal edil-
meleri gerekmektedir. 

Krank-biyel mekanizmaları, motordan alınan dönme hareke-
tini sıkıştırma hareketine dönüştürme işimize yaramaktadır. 
Kademeli kompresörlerde krank ve dengelemeleri çok iyi 
hesaplanarak, hassas bir şekilde ayarlanmalıdır. CNG komp-
resöründe soğutma işlemi kademeler arasında, silindir yü-
zeyinde, depolama öncesinde soğutmayı sağlayan soğutma 
grupları mevcuttur. Soğutma grupları sayesince gazın sıcak-

lığı istenilen değerlere düşürülmektedir. Ayrıca soğutmanın 
diğer bir faydası da soğutma sayesinde daha fazla depolama 
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bunların dışında keçeler, 
valfler, tapalar rulmanlar,  basınç ve sıcaklık ölçüm cihazları, 
segmanlar ve bağlantı elemanları mevcuttur.

Ülkemizde birçok ilde CNG ile çalışan ulaşım araçları mev-
cuttur. Ankara’da Büyükşehir Belediyesine ait 1300 civarında 
CNG ile çalışan otobüs bulunmaktadır.  Bunun dışında İstan-
bul, Kayseri, Bursa, Bolu (Türkiye’nin ilk halka açık CNG 
istasyonu) ve İzmir’de bulunmaktadır.

1.1 Literatür Taraması

CNG uygulamaları ve yüksek basınçlı kompresörlerle ilgili li-
teratürde birçok çalışma yapılmıştır. Doğalgaz için ekipman ve 
cihazların detaylı incelemeleri ve bu cihazların çalışma pren-
sipleri araştırılmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde 
kullanılan doğalgaz cihazları incelenmiş verimli gaz kompre-
sörleri incelenmiştir [1]. Yüksek kapasitede (basınç ve debi) 
doğal gaz kompresörü dizaynı ile ilgili detaylı araştırmalar 
yapılmıştır. Kompresör parçaları ve özelliklerin iyileştirilme-
si konuları ele alınmıştır [2]. CNG kullanılan istasyonlar için 
yüksek basınçlı gaz kompresörü dizayn ve geliştirmesi çalış-
ması yapılmıştır [3]. 

Hava ve doğal gaz kullanılarak kompresörlerdeki gaz dinami-
ği testleri yapılmıştır. Bu çalışmada, kompresörde hava ve gaz 
sıkıştırılarak başta debi olmak üzere bir çok değişim analitik 
ve deneysel olarak belirlenmiştir [4]. Yüksek basınçlı vidalı 
gaz kompresörlerin üzerinde incelemeler yapılmıştır. Vidalı 
kompresörde erkek rotor hareketini içten elektrikli bir motor-
dan sağlamaktadır. Çalışmada vidalı kompresördeki basınç de-
ğerleri çeşitli durumlarda grafiklerle gösterilmiştir [5]. 

Yüksek basınç kompresörlerin çalışma sırasındaki basınç da-
ğılımıyla ilgili deneysel bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sıra-

 

 
Şekil 1. Yüksek Basınçlı Gaz Kompresörü 
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sında 5 kademeli bir yüksek basınç kompresörünün değişik 
şartlarda basınç dağılımları tespit edilmiştir [5].  İçten yanmalı 
motorlar için yüksek basınç kompresörü geliştirmesi çalışma-
ları yapılmıştır. Yüksek basınç oranı ses üstü akışlara neden 
olmakta ve kompresör dizaynını değiştirmektedir [6]. Çok ka-
demeli yüksek basınç kompresörlerinin performansı araştırıl-
mıştır. Kademeler arasında akışkanın soğutulması ve yüksek 
basınçlarda akışkanın davranışları incelenmiştir [7]. Yüksek 
basınç kompresörlerinde yüksek yoğunluk seviyesindeki akış-
kanın sıkıştırılması durumunda kompresör ekipmanlarının 
davranışları ve basınç karakteristikleri sonlu eleman analiz-
leri ile sayısal olarak belirlenmiştir [8]. Yüksek basınç gaz 
kompresörü dizayn şartları olarak 425 Bar basınç, gaz sıcaklık 
aralığı -50, 160 °C alınarak dizayn yapılmış 16 gün boyunca 
yapılan çeşitli testlerin sonuçları verilmiştir [9]. İçten yanmalı 
motorlarda alternatif yakıt olarak doğal gazın sıkıştırılmasını 
incelemiştir. Çalışmada CNG motorlarının çıkış gücünü sabit 
tutarak, tork ve emisyon değerlerinin, benzinli ve dizel mo-
torlarla karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Doğalgazın pistonlu 
motorda sıkıştırılması durumunda basınç, sıcaklık ve emisyon 
değerleri deneysel olarak araştırılmıştır [10]. Sıkıştırılmış do-
galgaz kullanımının içten yanmalı motorların verimlerine etki-
sine yer verilmiştir. Doğalgazın içten yanmalı motorlarda yük-
sek basınçlara sıkıştırılmasının motor içerisindeki sıcaklığa ve 
egzos çıkış sıcaklıklarına etkisi incelenmiştir [11].

1.2 Pistonlu CNG Kompresörlerinin Karşılaştırılması 

Deneylerde kullandığımız kompresörlerin üzerindeki etiket-
lerde 3 kademeli kompresör için 75 dB, 4 kademeli komp-
resör için 80 dB imalatçı verileri olarak işlenmiştir. Kademe 
sayısı 3 ve 4 olan yüksek basınç gaz kompresörlerinin karşı-
laştırılması Tablo 1’de verilmektedir.

2. YÜKSEK BASINÇLI GAZ 
KOMPRESÖRÜNE AİT 

PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

Yüksek basınçlı gaz kompresörlerinde en önemli parametre-
ler sıcaklık, debi ve basınçtır. Şehir dağıtım hattından belirli 
sıcaklıkla gelen doğalgazın sıcaklığı her bir kademelerdeki 
silindir hacmine bağlı olarak kademedeki sıkıştırma sırasında 
artmaktadır. Kademeler arasında ve stok öncesinde soğutma 
ünitelerince bu sıcaklık değerleri düşürülmelidir.

CNG kompresöründe debi, silindir hacmine, gaz giriş basın-
cına, silindirin gaz çıkış alanına, kompresör motorunun gücü 
ve devir sayısına, bağlı olarak değişmektedir. CNG komp-
resörünün debisinin yüksek olması daha kısa sürede yüksek 
oranda araca gaz dolumunun yapılmasını sağlamaktadır. Fa-
kat yüksek debi elde etmek kompresör maliyetini artırmakta-
dır. 

Şebeke giriş basıncının yüksek olduğu yerlerde kullanılan 
CNG kompresörlerinde doğalgaz 2-10 Bar seviyelerinden 
200-250 Bar seviyelerine çıkartılmaktadır. Fakat ev tipi olarak 
bilinen CNG kompresörlerinde ise 21 mBar veya 300 mBar 
seviyelerinden 200 Bar üzerine çıkartabilmektedir. Kompre-
sörlerde giriş basıncı çok önemlidir. Ana dağıtım hatalarından 
50-60 Bar’da gaz girişi olan kompresörlerde 250 Bar basınca 
çıkmak için daha kısa süre yüksek debi, bunun karşılığında 
daha düşük gaz sıcaklığı elde edilir. Ancak 3-10 Bar giriş ba-
sıncından 250 Bar basınca ulaşmak hem süre hem de sıcaklık 
açısından sorunlar çıkarmaktadır. Ülkemizde şehir içi dağıtım 
hatları 3-10 Bar arasında olduğundan kullanılan kompresörler 
bu husus dikkate alınarak tasarlanmalıdır. 

Gaz kompresörlerinde bir başka sorunda mevsimlere göre 
girişteki gazın sıcaklığının değişkenlik göstermesidir. Dolum 

3 Kademeli CNG 
Kompresörü Avantajları

3 Kademeli CNG 
Kompresörü Dezavantajları

4 Kademeli CNG 
Kompresörü Avantajları

4 Kademeli CNG             
Kompresörü Dezavantajları

Daha az kademede yüksek 
basınçlara çıkabilmektedir.

Silindir yüzeyleri daha çok 
ısınır ve soğutma yükü artar.

Kademeler arası soğutma 
sayısı fazla olduğu için gaz 
sıcaklığı düşürülerek basınç 
artırma işleminden daha 
fazla verim elde edilir.

Kademeler arası gaz soğutması 
kademe sayısından dolayı 1 
adet fazladır. Bu durum maliyeti 
bir miktar artırmaktadır.

4 kademeli kompresöre 
oranla ilave silindir ve piston 
gerekmez.

Ülkemiz gibi sıcaklık değerleri 
yüksek olan ülkeler için 3 
kademeli kompresör soğutma 
sorununu beraberinde 
getirmektedir

Ülkemiz gibi sıcaklık 
değerleri yüksek olan 
ülkeler için 4 kademeli 
kompresör kullanımı daha 
uygundur.

3 kademeli kompresöre oranla 
ilave silindir ve piston gerekir.

İstenilen debi ve yüksek 
basınçlara ulaşılmasını 
sağlar.

Kademeler arası soğutma 
sayısı düşüktür.

Silindir yüzeyleri daha az 
ısınır ve daha az deforme 
olur.

3. ve 4. Kademe sıkıştırma 
işlemleri birbirine bağlı iki piston 
ile sağlanmaktadır.

Tablo 1. Farklı Kademedeki Kompresörlerin Karşılaştırılması sırasında gaz çıkış sıcaklığının maksimum 14 °C olması ge-
rekmektedir. Giriş sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında 
kompresör kademelerinde sıkıştırılan gazın sıcaklığı yüksek 
değerlere çıkmakta ve bu sınırı aşmaktadır. Kış aylarında ise 
böyle bir sorun olmamaktadır. Özellikle yaz aylarında dolum 
yapılırken sıkıştırma sırasında soğutma önlemleri artırılma-
lıdır. 

Piyasada kullanılan kompresörlerde debi kademe sayısına ve 
tasarıma göre değişmekle birlikte 10-30 m3/dk olarak tercih 
edilmektedir. Debi miktarı devir sayısı, basınç ve sıcaklıktan 
doğrudan etkilenmektedir.   

3. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalışmada iki farklı CNG dolum istasyonunda aynı anda 
doğalgaz dolumu yapılan 4 adet otobüsün basınçlarının 200 
bar seviyesine ulaşmasına kadar geçen sürede parametreler 
incelenmiştir. Tablo 2’de iki farklı deneyin başlangıç şartları 
verilmiştir.  

Tablo 2. Deneysel Çalışma Şartları

Deney 1 Deney 2
Kademe Sayısı 3 4
Giriş Basıncı (Bar) 12 4
Giriş sıcaklığı (0C) 10 10

Giriş basıncının 12 Bar olduğu istasyonda kademe sayısı 3,  
giriş basıncının 4 Bar olduğu istasyonda kademe sayısı 4 olan 
kompresörler kullanılmıştır. Bu tarz testlerde dolumu yapılan 
otobüslerin basınçlarının 40 Bar değerinin altında olmaması 
istenmektedir. Fakat bu deneysel çalışmada 2 adet otobüs tan-
kı 40 Bar değerinin altında olacak duruma getirilmiş ve stok 
basıncı ile dengelenme süreleri gözlemlenmiştir.

1. Deney

Deney yapılan istasyonda otobüslerin depolarındaki basınç 
değerleri Tablo 3’te ve test sonrasında kompresörden ölçülen 
değerler Tablo 4’te verilmiştir. Otobüslerin her birinin tank 
depo hacmi 1.176 m³ tür. Toplam doldurulan hacim 4.704 m³ 
tür. 

Tablo 3. Otobüslerin Depolarındaki Basınç Değerleri

Otobüsler Dolum öncesi 
basınçlar

Dolum sonrası 
basınçlar

Otobüs 1 20 Bar 200 Bar
Otobüs 2 25 Bar 200 Bar
Otobüs 3 40 Bar 200 Bar
Otobüs 4 40 Bar 200 Bar

Gaz dolum işlemi sırasında ilk olarak otobüs tanklarındaki 
basınçlar aynı seviyeye getirilmektedir. Sonrasında bu tank-

lar ile stok basıncı aynı seviyede dengelendikten sonra basınç 
artışları beraber olmaktadır. Deney sırasında sistem basıncı 
denge halini alma süresi gözlemlenmiş, sonrasında her 10 Bar 
basınç artışına karşılık gelen süreler tespit edilmiştir. Ölçüm 
değerlerinin 130 Bar değeri ile başlama sebebi dört otobüsün 
tanklarındaki ilk basınçların farklı olmasıdır. Bu nedenle 4 
otobüs, 130 Bar basınçta dengelenmiştir. Gaz çıkış sıcaklığı 
10 ºC’dir. Gaz dolumu sırasında zamana bağlı olarak gaz stok 
basınçları ve geçen sürelere ait değerler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Gaz Dolumu sırasında Zamana Bağlı Olarak Gaz Stok Basınçları  

Ölçüm Sayısı Gaz Stok Basıncı 
[Bar]

Geçen Süre 
[dk]

1.Ölçüm 130 3.55
2.Ölçüm 140 5.23
3.Ölçüm 150 6.35
4.Ölçüm 160 7.43
5.Ölçüm 170 8.45
6.Ölçüm 180 9.46
7.Ölçüm 190 10.43
8.Ölçüm 200 11.40

2. Deney

Deney yapılan istasyonda otobüslerin depolarındaki basınç 
değerleri Tablo 6’da ve test sonrasında kompresörden ölçülen 
değerler  Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 6. Otobüslerin Depolarındaki Basınç Değerleri

Otobüsler Dolum öncesi 
basınçlar

Dolum sonrası 
basınçlar

Otobüs 5 90 Bar 200 Bar

Otobüs 6 80 Bar 200 Bar

Otobüs 7 60 Bar 200 Bar

Otobüs 8 90 Bar 200 Bar

Tablo 7. Kompresörde Kademelerde Ölçülen Basınç Değerleri

Kademe 1 11 Bar

Kademe 2 32 Bar

Kademe 3 104 Bar

Kademe 4 223 Bar

Gaz Stok Basıncı 222 Bar

Kademe 1 35 Bar
Kademe 2 70 Bar
Kademe 3 222 Bar
Gaz Stok Basıncı 222 Bar

Tablo 4. Kompresörde Kademelerde Ölçülen Basınç Değerleri
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Ölçüm değerlerinin 150 Bar değeri ile başlama sebebi 4 
otobüsün tanklarındaki ilk basınçların farklı olması ve 150 
Bar'da dengelenmiş olmalardır. Gaz çıkış sıcaklığı 10 ºC’dir. 
Gaz dolumu sırasında zamana bağlı olarak gaz stok basınçları 
ve geçen sürelere ait değerler Tablo 8’de verilmiştir. Deney 2 
sırasında dengeleme basıncın 150 Bar'dan başladığı için öl-
çüm sayısı 6 olmaktadır.

Tablo 8. Gaz Dolumu Sırasında Zamana Bağlı Olarak Gaz Stok Basınçları  

Ölçüm Sayısı Gaz Stok Basıncı 
[Bar]

Geçen Süre 
[dk]

1.Ölçüm 150 3.06
2.Ölçüm 160 4.29
3.Ölçüm 170 5.44
4.Ölçüm 180 6.50
5.Ölçüm 190 7.57
6.Ölçüm 200 9.00

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Her iki deneyde  otobüs tankları 200 Bar basınç değerine ula-
şınca deneyler tamamlandı. Deney sona erdiğinde ölçülen gaz 
çıkış sıcaklık değeri 10 ºC dir. Gaz giriş ve çıkış sıcaklıkları 
her zaman eşit olmakla birlikte hava şartları nedeniyle Deney 
1 ve Deney 2’de eşit olmuştur.  Otobüslerin 1. deneyde 3,55 
dk. sonra 130 Bar, 2. deneyde 3,06 dakika sonra 150 Bar de-
ğerine gelmesi beklenmiş ve her 10 Bar basınç artımındaki 
süreler gözlemlenmiştir. Maliyet açısından değerlendirmeler 
yapılmıştır.

Deney 1 ve Deney 2’e ait ölçümler arasında geçen süreler sı-
rasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’te verilmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3 in-
celendiğinde, ölçüm sayısı ilerledikçe her 10 Bar basınç artışı 
daha kısa sürede meydana gelmektedir. Kompresörde sıkıştır-
ma basıncı 200 Bar değerine yaklaştıkça her 10 Bar arasında 
geçen süre azalmaktadır.

 

 
Şekil 2. Ölçümler Arasında Geçen Süreler (1.Deney)

 

 
Şekil 3. Ölçümler Arasında Geçen Süreler (2.Deney)

Şekil 4’teki grafikte 150 Bar değerinden sonra her iki komp-
resör içinde dengelenme basınçları sağlandıktan sonra her 10 
Bar’lık basınç artışı için geçen süreler belirtilmiştir. Grafik-
ten anlaşılacağı üzere 150 Bar sonrasında 200 Bar seviye-
sine kadar bütün 10 Bar’lık artışları, 1. Deney kompresörü, 
2. Deney kompresöründen daha kısa sürede tamamlamakta-
dır. Buradan anlaşılacağı üzere dengelenmeler sağlandıktan 
sonra aynı basınç aralıklarında Deney 1 kompresörü olan 3 
kademeli kompresör, Deney 2 kompresörü olan 4 kademe-
li kompresörden daha hızlı dolum yapmıştır. Bunun sebebi 
Deney 1’deki 3 kademeli kompresörün gaz giriş basıncının 
12 Bar gibi yüksek bir değer olması, buna karşılık Deney 
2’deki 4 kademeli olan kompresörün giriş basıncının 4 Bar 
olmasıdır. Bu durum neticesinde daha kısa sürede daha fazla 
otobüs tankı doldurabilmek için kompresör gaz giriş basıncı 
yüksek olmalıdır.

Ayrıca, Tablo 9 ve Tablo 10’da görüldüğü gibi otobüs tankla-
rındaki basıncın dolum işlemi öncesinde düşük olması denge-
lenme işleminin süresini uzatmaktadır. Deney 1 tank basınç-
ları düşük olan otobüslerde yapılmış gaz giriş basıncı yüksek 
olmasına rağmen dengelenme 3.55 dakikada sağlanmış, buna 
karşın Deney 2’de tank basınç değerleri yüksek olan otobüs-
lerinin dolum işleminin yapıldığı kompresörde 3.06 dakikalık 
sürede dengelenme sağlanmıştır. Dengeleme süresinin düşük 
olması için otobüslerin tank basınçlarının belirli bir seviyenin 
altında olmaması istenmektedir. Otobüs ve stok basınçları ne 
kadar ve ne kadar birbirine yakın değerlere sahipse o kadar 
hızlı denge basıncına ulaşmaktadırlar.

Yapılan iki deneyde, 3 ve 4 kademeli kompresörler 150 Bar 
basınçta dengeye gelmektedir. Bundan sonra otobüslerin 200 
bar basınca ulaşmalarına kadar geçen süredeki, her 10 Bar 

basınç için maliyet analizleri yapılmıştır. Şekil 5’ten de an-
laşılacağı üzere gaz basıncı arttıkça, sıkıştırma için gerekli 
olan enerji maliyeti hem 3, hem de 4 kademeli kompresör için 
azalmıştır. Ancak iki kompresör de denge haline geldikten 
sonraki 10 Bar'lık artışların tümünde 4 kademeli kompresörün 
enerji maliyetinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Kademe sayısı 3 olan kompresör ile dolum yapılan otobüsle-
rin ilk basınçlarının düşük olmasından dolayı, dengeye gelme 
süresi artmış ve durum maliyetin yükselmesine sebep olmuş-
tur. Fakat iki kompresörün de dengeye ulaştıkları andan son-
ra geçen sürede Şekil 5’teki 150 Bar sonrası 200 Bar'a kadar 
olan her 10 Bar basınç artışı için gerekli enerji maliyetleri gra-

 

 Şekil 4. 150 Bar Sonrası Deney 1 ve Deney 2 için Geçen Süreler

Otobüs
Deney (1) Ön-
cesi Otobüs 
Basınçları 

Deney (2) Öncesi 
Otobüs Basınçları

1.Otobüs 20 Bar 90 Bar

2.Otobüs 25 Bar 80 Bar

3.Otobüs 40 Bar 60 Bar

4.Otobüs 40 Bar 90 Bar

Tablo 9. Deney 1 ve Deney 2 Öncesi Otobüs Basınçları

Deney Dengelenme 
Basıncı

Dengelenme 
Süresi

Deney(1) 130 Bar 3.55 dk.

Deney(2) 150 Bar 3.06 dk.

Tablo 10. Deney (1) ve Deney (2) Dengelenme Basınçları ve 
Dengelenme Süreleri
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fikleri verilmiştir. 4 kademeli kompresörün maliyet açısından 
3 kademeli kompresöre oranla daha yüksek değerlere ulaştığı 
görülmektedir. Bu durum, 3 kademeli kompresöre giren gaz 
basıncının diğer kompresöre giren gaz basıncından daha yük-
sek olmasından dolayı sıkıştırma süresinin kısalmasına, bu-
nun doğal sonucu olarak da enerji maliyetinin de azalmasına 
sebep olmaktadır.

KAYNAKÇA
 1. "What's New in Natural Gas Vehicles&Equipment," 1993.  

Pipeline&Gas Journal, vol. 220, Issue 12, p. 53.

 2. Brezonick, M. 1995. "New High Capacity Natural Gaz 
Compressor Package From Hurricane," Diesel Progress 
Engines&Drives, vol. 61, iss. 10, p. 46.

 3. Lochmann, K., Ziehe, G. 1998. "High-Pressure Compressor 
for CNG Filling Station:Development, Design, Application," 
Gaswarme International,1998,47(4/5): p. 267-271

 4. Vlasov, E.N., Mamaev, K., Shatalov, I.K., Dedikov, E.V. 
2004. "Improving Centrifugal Superchargers in Compressor 
Stations Ways of Acoustically," Chemical and Petroleum En-
gineering, vol. 40, Nos. 1-2.

 5. Koga, T. 2009. "High Pressure, High Standarts: High Pres-
sure Screw Gas Compressors," Hydrocarbon Engineering, 
14(2): p. 73-78.

 6. Reuss, N., Mundt, C. 2009. "Experimental Investigations of 
Pressure Distorsions on the High Pressure Compressor Ope-
rating Behavior," Journal of Propulsion and Power, May-Jun, 
vol. 25, p. 653-667.

 7. Zheng, X.Q., Zhang, Y.J., Yang M.Y. 2010. "Research and 
Development on Transonic Compressor of High Pressure Ra-
tio Turbocharger for Vehicle Internal Combustion Engines," 
Science China-Technological Sciences, Jul, vol. 53,  p. 1817-
1823.

 8. Kern, M., Horn, W., Hiller, S.J., Staudacher, S. 2011. "Ef-
fect of Tip Injection on the Performance of a Multi-Stage 
High-Pressure Compressor," Ceas Aeronautical Journal, 2(1-
4), p. 99-110.

 9. Bidant, Y., Baumann, U. 2011. "Improving the Design of a 
High Pressure Casing with the Help of Finite Element Analy-
sis to Ensure the Rotor Dynamic Stability of High Pressure 
Centrifugal Compressor Equipped with a Hole Pattern Seal," 
Journal of Engineering For Gas Turbines and Power-Transac-
tions of The Asme, p. 133.

 10. Semin, R.A.B. 2008. "A Technical Review of Compressed 
Natural Gas as an Alternative Fuelfor Internal Combustion 
Engines," American Journal of Engineering and Applied Sci-
ences, 1(4), p. 302-311.

 11. Nouri, R., Mohsenian, R.A.F. 2009. "A Study on the Ef-
fects of Using CNG on the Efficiency of Internal Combustion 
Engines," 2nd Conference & Exhibition on CNG & Related 
Industries,Tehran, Iran, 26-27 July - Data by Iranian Fuel 
Conservation Company (IFCO).

 12. Droescher, P., Sattler, M., Laxander, A. 2011. "Dry Gas 
Seals For High-Pressure Gas Injection Compressors Used in 
High-Pressure Service for Gas Injection," Pipeline and Gas 
Journal, 238, p. 61-63.

 13. Tatar, Ö. 2005. "Düşük Hızlı Santrifüj Kompresörlerde Üç 
Boyutlu Sayısal İnceleme," Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

 14. Babayev, Y. 2007.  "Bir Kompresör Gövdesi İmalatının Toz 
Metalurjisi ve Difüzyon Kaynağı Yöntemleri Uygulanarak 
Optimizasyonu," Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, İzmir.

 15. Hanlon, P. (Ed.) 2001. Compressor Handbook, McGraw-
Hill, USA.

 16. Yalçın, K. 2010. Kompresörler, 978-605-01-0161-4, 
MMO/560, TMMOB MMO Yayınları, Ankara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 150 Bar Sonrası Deney 1 ve Deney 2 için Enerji Maliyetleri


