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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0312 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Petrol  – Rafineri 

MODÜLÜN ADI LPG Üretimi ve LPG Kükürt Giderme Ünitesi 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, sıvılaştırılmış petrol gazından LPG’yi elde etme, 

LPG’den kükürt giderme ve LPG’nin depolanmasını 

yapabilme ile ilgili bilgilerin standartlara göre verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK LPG üretimi ve LPG Kükürt Giderme Ünitesini Çalıştırmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaçlar 

Öğrenci, bu modül ile gerekli çalışma ortamı sağlandığında 

LPG’nin üretildiği üniteler hakkında bilgi sahibi olabilecek ve 

LPG kükürdünün temizlendiği ünitelerde üretime 

katılabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Sıvılaştırılmış petrol gazı LPG’yi elde edebileceksiniz. 

2. LPG’den kükürt giderme işlemini yapabileceksiniz. 

3. LPG’nin depolanmasını yapabileceksiniz 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Malzeme laboratuvarı, işletme, prosese 

ekipmanları, test  araç ve gereçleri, kütüphane, bireysel 

öğrenme, çeşitli ölçme  kontrol aletleri, vb. 

Donanım: Proses şeması, desalter, kimyasal 

enjeksiyonlar, proses ekipmanları, sıcaklık ve basınç 

ölçerler, numune kapları, ünite ekipmanları, DEA, 

merokslu kostik, sıcaklık ve basınçölçerler, numune 

kapları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile LPG üretimi ve kükürt giderme prosesleriyle ilgili genel bilgi sahibi 

olabilecek, LPG üretimi ve kükürt giderme yapılan ünitelerde kolaylıkla sisteme uyum 

sağlayacak, LPG nin tehlikeleri ve depolanması hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında standartlarına ve kuralına uygun olarak sıvılaştırılmış 

petrol gazı LPG’yi elde edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 LPG’nin elde edilişi ve özellikleri nelerdir? Araştırınız. 

 LPG fraksiyonlandırma ünitesinin çalışma prenibi nasıldır? Araştırınız. 

 

1. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI(LPG) 

VE ÖZELLİKLERİ 

 

Resim 1.1: Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) 

    

Resim 1.2: Sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) kullanım alanları 

LPG, propan ve bütan gazlarının karışımından oluşan ve yüksek basınç ile 

sıvılaştırılan bir yakıttır. LPG, ilk olarak tüp gaz adı ile evlerimizde kullanılmaya 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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başlanmıştır. LPG’nin verdiği yüksek ısı değeri, çevre dostu ve ekonomik olması, basınçlı 

kaplarda tutulup kolaylıkla taşınabilmesi, sanayi ve otomobillerde kullanımını artırmıştır.  

 

1.1. LPG’ nin Tanımı ve Özellikleri 
 

Halk arasında tüp gaz olarak bilinen LPG’nin bileşimini % 70 bütan ve % 30 propan 

gazları oluşturur.  

 

Bütan, 4 karbonlu bir doymuş hidrokarbondur. C4H10 kapalı formülü ile gösterilen 

bütanın normal (n) - ve izo (i)-bütan olmak üzere iki izomeri vardır.  

 

Propan, 3 karbonlu bir doymuş hidrokarbondur. C3H8 kapalı formülü ile gösterilir. 

 

LPG nin genel özellikleri şunlardır: 

 

 Parlayıcı ve patlayıcı bir gazdır. 

 Zehirli ve korozif değildir. 

 Normal şartlar altında gaz hâldedir. Yüksek basınç altında sıvılaştırılarak 

depolanır. 

 Renksiz ve doğal hâlde kokusuzdur. Fakat emniyet açısından fark edilebilmesi 

için karakteristik bir şekilde metilmerkaptan, tiyosen (137 g/ton), anilmerkaptan 

(30 g/ton) ile kokulandırılır.  

 LPG, havadan ağır (d=2,6 g/lt) olmasından dolayı zemine çökerek ortama 

yayılır ve boğulmalara neden olur. 

 Deriye döküldükten sonra buharlaşırken deriden aldığı ısı donmalara ve yanık 

etkisine neden olur. 

 Bileşiminde az miktarda kükürt ihtiva eder. (20–100 mg/m
3
) 

 İçten yanmalı motorlarda silindir içinde daha homojen bir yakıt/hava karışımı 

sağlar. 

 LPG için yanabilirlilik sınırları %2,4 ile %9,5 arasındadır. Yanma %9,5 LPG ile 

%90,3 hava karışmı ile gerçekleşiyorsa buna yanabilirliliğin üst sınırı denir. Alt 

sınırı ise %2,4 LPG ile %97,6 hava karışımından oluşmaktadır.  

 

LPG yüksek kalorili, ekonomik, temiz, çevreye saygılı, güvenli ve kesintisiz  bir 

yakıttır. Ayrıca soğuk  iklime sahip ülkelerde ve daha kolay buharlaşması istenen hâllerde 

sadece propanın kullanıldığı alanlar da vardır.  

 

Sıvılaştırılmış petrol gazının diğer sıvı yakıtlara göre farklı özellikleri vardır. Bütan ve 

propan arasındaki ayırıcı özelliklerden biri kaynama noktasıdır. Propan, bütandan daha 

düşük sıcaklıkta kaynadığı için özellikle soğuk havalarda daha yüksek oranlarda propan 

gerektiren karışımlara gereksinim duyulur ve böylece gaz fazına dönüşüm kolaylaştırılır.  

Ülkemizde hava sıcaklığı bölgeden bölgeye değiştiğinden taşıtlarda kullanılan LPG de % 30 

propan, %70 bütan oranı vardır. Böylelikle tüm koşullar için uygun karışım sağlanmış olur. 

 

LPG karışımını oluşturan propan ve bütanın bazı özelliklerinin benzinle 

karşılaştırılması Çizelge:1.1’de verilmiştir: 
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                                                      Yakıt 

Özellikler 
Benzin Propan Bütan 

Stokiyometrik hava/yakıt oranı 16,1/1 15,1/1 15,0/1 

NŞA’daki fiziksel hâli Sıvı Gaz Gaz 

15 
o
C’de yoğunluk (kg/l) 0,73-0,78 0,508 0,584 

Alt ısıl değeri (Mj/kg) 44 46,4 45,6 

Buharlaşma gizli ısısı (kj/kg) 300 426 385 

NŞA stokiyometrik orandaki karışımı 

yakmak için gereken tutuşma enerjisi (Mj) 
1 0,3 0,3 

Kaynama noktası 30-225 -43 - 0,5 

Araştırma oktan sayısı (RON) 96-98 111 103 

Motor oktan sayısı (MON) 85-87 97 89 

Çizelge 1.1: LPG karışımını oluşturan benzin propan ve bütanın bazı fiziksel özellikleri 

Sıvılaştırılmış petrol gazı yağlı boyayı eritir. Doğal lastiği deforme eder. Bu nedenle 

motorlu araçlarda kullanılan LPG iletim boruları, uygun kalitede sentetik malzemeden 

yapılmaktadır. Yakıt tankı ile regülatör arasında yer alan basınç altındaki LPG hatları için 

özel bakır veya çelik boru kullanılmaktadır. 

 

Soğuk iklimli bölgelerde kullanılan LPG’ nın içerisindeki propan oranının arttırılarak 

sıvı fazdan gaz faza geçiş kolaylaştırılmalıdır. Avrupa ülkelerinde otomobillerde kullanılan 

LPG’ nın propan ve bütan karışım oranları Çizelge:1.2 de verilmiştir. Gaz hâlindeki LPG’ ye 

basınç uygulandığında toplam hacim, içerisindeki bütan ve propan yüzdelerine bağlı olarak 

1/230 ile 1/267 oranında küçülür. 267 m
3
 gaz hâlindeki LPG sıkıştırıldığında sıvı hâlde 1 m

3
’ 

lük bir hacme sığar. 

 

Ülke Adı Propan/Bütan Oranları 

(%) 

Propan/Bütan Oranları 

(%) 

Yaz Kış 

Türkiye  30/70 50/50 

Almanya Propan Propan 

Danimarka 30/70 70/30 

İngiltere Propan Propan 

Avusturya 20/80 80/20 

Hollanda  30/70 70/30 

İsveç Propan 50/50 

İsviçre Propan Propan 

Çizelge 1.2: Avrupa ülkelerindeki yaz ve kış mevsimlerinde LPG içerisindeki propan ve bütan 

oranları 
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LPG’NİN ÖZELLİKLERİ 

GENEL 

ÖZELLİKLER 
 BİRİM TİCARİ PROPAN TİCARİ BÜTAN 

TİCARİ BÜTAN-

PROPAN 

KARIŞIMI 

BİLEŞİMİ   

Başlıca propan (C3H8), 

propilen, (C3H6),  etan, 

etilen ve bütandan 
meydana gelen 

hidrokarbon karışımıdır. 

Başlıca bütan (C4H10), 

bütilen (C4H8), etan, 

etilen ve propandan 
meydana gelen 

hidrokarbon karışımıdır. 

Ticari propan (C3H8) 

ve ticari bütandan 

(C4H10) meydana gelen 
hidrokarbon 

karışımıdır. 

KOKUSU   
Orjinali kokusuzdur. Etil 

merkaptan (C2H5SH) ile 

kokulandırılmıştır. 

Orjinali kokusuzdur. Etil 

merkaptan (C2H5SH) ile 

kokulandırılmıştır. 

Orjinali kokusuzdur. 

Etil merkaptan 
(C2H5SH) ile 

kokulandırılmıştır 

BUHAR 
BASINÇLARI 

200C 

400C 

450C 

500C 

bar 

bar 

bar 

bar 

9,2 

15,3 

17,0 

20,4 

1,0 

2,8 

3,4 

4,6 

3,5 

6,6 

7,5 

9,3 
İLK KAYNAMA 

NOKTASI * 
 0C -42 -9 -18 

1M3 SIVININ 

AĞIRLIĞI 
 kg 509 582 547-573 

SIVI HÂLDE 

SUYA GÖRE 
YOĞUNLUĞU 

 kg/m3 0,509 0,582 0,560 

GAZ HÂLDE 

HAVAYA GÖRE 
YOĞUNLUĞU 

 kg/m3 1,5 2,01 1,84 

MOLEKÜL 

AĞIRLIĞI 
 g/mol 44,1 58,1 53,5 

GAZ HACMİ / 
SIVI HACMİ  ** 

  272 238 248 

ALT ISIL 
DEĞERİ *** 

 
k.cal/k

g 
11,100 10,900 10,960 

TUTUŞMA 
SICAKLIĞI 

(HAVADA) 
 0C 493-549 482-538 482-549 

BUHARLAŞMA

DAN SONRA 
TOPLAM 

ISITMA DEĞERİ 

 kcal/kg 11,950 11,740 11,800 

MAKSİMUM 
ALEV 

SICAKLIĞI 
 0C 1980 2008 2000 

YANMA 

ÜRÜNLERİ 

CO2 

N2 

H2O 

% 

% 

% 

11,6 

72,9 

15,5 

12,0 

73,1 

15,0 

11,9 

73,0 

15,1 
MAKSİMUM 
KÜKÜRT 

MİKTARI 
 mg/kg 185 140 140 

100 mL 

BUHARLAŞMA
SIYLA KALAN 

MİKTAR 

En 

çok 
 0,05 0,05 0,05 

HAVA GAZ 

KARIŞIMINDA 
PATLAMA 

SINIRLARI 

Alt 

limit 

üst 

limit 

% 

% 

2,45 

9,6 

1,55 

9,6 

1,55 

9,6 

*1 bar basınçta sıvı LPG’ nin gaz fazına geçmeye başladığı sıcaklık değeridir. 

**Birim hacimdeki sıvı LPG gaz fazına geçtiğinde hacmindeki büyümenin oranıdır. 
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***1 kg LPG’ nin yanmasıyla elde edilen ve yanma ürünlerinden suyun fazda olduğu 

durumdaki ısı miktarı 

 

1.2. Doğal Gazdan LPG Üretimi 
 

LPG’nin ana üretimi petrol çıkarılan ülkelerde yapılır. Buralarda LPG yeraltındaki 

rezervlerden gelen ham petrol veya doğal gazdan ayrıştırılır. Doğal gazdan elde edildiğinde 

ana ürün başlıca metan içerir. 

 

Şekil 1.1: Doğal gaz bileşenleri 

Doğal gaz;  

 Yeraltında başlıca gaz yataklarının olduğu kuyularda, (Gaz olarak anılmaz.) 

 Yoğunlaşma haznelerinde, (pentan ve daha ağır hidrokarbonlar) 

 Geniş petrol sahalarında (Gaz olarak alınır.) 

bulunabilir.  

 

Petrol kuyularında doğal gaz ya ham petrol içinde çözünmüş olarak ya da petrolün 

yüzeyinde gaz ceplerinde bulunabilir. 

 

Doğal gaz az miktarda doğal gaz likitleri olarak bilinen (Natural Gas Liquids-NGLs) 

ağır hidrokarbonlar, değişik miktarlarda su, karbondioksit, azot ve hidrokarbon olmayan 

bileşenler içerir. Doğal gaz içindeki NGL oranı doğal gazın çıkarılış yerine ve yeraltında 

bulunma şekline göre değişir. Doğal gaz, kaynağına bakılmaksızın ağır hidrokarbonlardan ve 

hidrokarbon olmayan bileşenlerden ayrıştırılması gerekir. Bu işlem doğal gazı sıvılaştırma ve 

gaz yakıtları için uygun hâle getirir. 

 

Doğal gaz  Doğal gaz 
  likitleri 

LPG 

Metan(C1) 

Su, CO2, Azot ve hidrokarbon olmayan bileşenler 

Etan(C2) 

Pentan(C5) ve daha ağır fraksiyonlar 

Propan(C3) 

Bütan(C4) 
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Şekil 1.2’de sıvılaştırılmış doğal gaz üretmek için (Liquefied Natural Gas-LNG) 

kullanılan bir sıvılaştırma ünitesi için akış diagramı gösterilmektedir. Ham doğal gaz ilk 

olarak kondanse olan ağır hidrokarbonlardan ayrılır. Bu işlemi asidik gazların (CO2 ve H2S) 

giderilmesi takip eder. Asidik gazlar, karbon dioksit doğal gazın atmosferik kaynama 

noktasının üzerindeki sıcaklıklarda donduğundan ve zehirli bileşen hidrojen sülfür yakıt 

olarak yakıldığında atmosferik kirliliğe yol açtığından giderilmelidir. Asit gazlar gaz akımı 

su buharı ile doyurulur ve daha sonra dehidrasyon ünitesinde giderilir. 

 

Gaz daha sonra NGLs’nin ayrıştırıldığı ve ayrıca propan ve bütana ayrıldığı 

fraksiyonlandırma ünitesine gönderilir. Son olarak artık çokça metan içeren ana gaz akımı 

son ürün LNG olarak sıvılaştırılır. 

 

Şekil 1.2: Sıvılaştırılmış doğal gaz üretmek için (Liquefied Natural Gas-LNG)  kullanılan bir 

sıvılaştırma ünitesi için akış diagramı 

Şekil 1.3’teki basit akım diagramı ise gaz ve petrol rezervlerinden propan ve bütan 

üretimini göstermektedir. Bu örnekte elde edilen metan ve ethan genellikle elektrik 

santrallerinde kullanılır ve LPG ayrıştırılıp soğutulduktan sonra depolama terminallerine 

pompalanır. 

Ham doğal gaz 

Ağırların kondanse edilmesi 

Asit gaz giderimi 

Dehydration 

Fraksiyonlandırma 

Sıvılaştırma 

LNG depolama 

NGL depolama 

Pentan ve daha ağırlar depolamaya 

Ünite fuel gaz 

Asit gaz 

Su 



 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.3: Gaz ve petrol rezervlerinden propan, bütan üretimi 

1.3.Rafinerilerde LPG Üretimi 
 

Rafinerilerde fraksiyonlu destilasyon sonucu oluşan ve ayrıca çeşitli ünitelerden elde 

edilen LPG, LPG ünitesinde saflaştırma işlemlerinden geçerek kullanıma hazır hâle getirilir. 
 

1.3.1. Prosesin Tanımı 
 

LPG prosesi, ham petrolün damıtılması ile LPG’nin ayrıştırılması, yüksek karbon 

sayılı hidrokarbonların parçalanması sonucu oluşan ve oktan yükseltme ünitelerinde 

platformer reaksiyonları sonucu oluşan LPG’nin ayrıştırılmasıdır. 

 

1.3.2. Prosesin Prensibi 
 

Ham petrol depolamaya 

Stabilizasyon 

Su giderici 

Seperatör 

Kompresör 

Deethaniser 

Depropaniser 

Debütaniser 

Pentan ve daha 

ağırlar tankına 

Propan tankına 

Bütan Tankına 

Soğutma 

Petrol veya gas 

Gaz 

fraksiyon

landırma 

Soğutma 

Elektrik santraline 
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Damıtma işlemi sıvı karışımının ısıtılıp düşük kaynama dereceli olanların kısmen 

buharlaşmasını sağladıktan daha sonra tekrar yoğunlaştırarak yüksek kaynama derecelilerden 

ayırma işlemidir. Ham petrol, değişik kaynama noktası ve buhar basıncına sahip 

hidrokarbonların karışımından oluştuğu için damıtma işlemini açıklarken bütün karışımı göz 

önüne almak gerekir. Ağır moleküllü bir karışım içerisinden hafif kısımları kaynatıp almak 

istediğimizde, ağır kısımlardan da bir kısmı buharlaşır. Kaynama noktaları birbirine 

yaklaştıkça ağır kısımdan buharlaşma o kadar artar. Bununla beraber kısmi buharlaşma ile 

elde edilen mahsulün içinde hafif kısım çok daha fazladır. Kaynama noktası yüksek olan 

maddeden gaz fazında görüldüğü gibi kaynama noktası düşük bileşiklere sıvı fazında da 

rastlanır.  

 

Kaynama noktaları birbirine çok yakın olan hidrokarbonların damıtmayla 

birbirlerinden ayrılması pratik olarak mümkün değildir. Bu yüzden rafinerilerde ham petrol 

bileşenleri tek olarak değil de fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine yakın olan bileşenler 

bir arada yani fraksiyonlanarak ayrılır. Rafinerilerde damıtma tepsili veya dolgu malzemeli 

kolonlarda yapılmaktadır. LPG için propan ve bütan ham petrolden birlikte ayrılır. 

Kolonlarda kullanılan tepsiler ve dolgu malzemeleri kapasite ve ürünlere göre değişmektedir.  

 

LPG, ham petrol ünitelerinde ham petrolün rafine edilmesinden elde edilir.  Ham 

petrol içinde bulunan C3 ve C4’ler (üç ve dört karbon sayılı hidrokarbonlar) ilk olarak ham 

petrolün atmosferik distilasyon kulelerinde damıtılması ile ayrıştırılır.  

 

Şekil 1.4’te tipik bir ham petrol ünitesinde LPG üretiminin akış şeması verilmektedir. 

Tanklarda bekletilerek suyu dreyn edilen ham petrol statik basıncı ile borularla şarj 

pompaları emişine gelir ve şarj pompaları ile basılarak ısı değiştiricilerden geçirilir. Isı 

değiştiricilerde damıtma kulesinde ayrıştırılan ve depolanması için soğutulması gereken 

ürünlerle karşılaştırılarak ısı transferi sağlanır. 115-140 
o
C ısıtılan ham petrol (HP)’e desalter 

öncesi hacimce HP’ün %5-7’si kadar su enjeksiyonu yapılır. Desalterlarda tuz giderimi 

yapılır ve tuzlu su ayrılır. Tuzu giderilmiş ham petrol ısı değiştiricilerde fırın öncesi 205-250 
o
C’ye kadar ısıtılır. Şarj fırınında 350 

o
C’ye kadar ısıtılan ham petrol atmosferik basınçlara 

yakın basınçta çalışan distilasyon kolonlarına flaş edilerek ayrıştırılır. Kolonun farklı 

bölgelerinden çekilen gazyağı, light diesel (LAD) ve heavy diesel (HAD) stripperlerde 

kızgın steam kullanılarak ince uçlar ayrıldıktan ve ısı değiştiricilerde soğutulduktan sonra 

pompa ile yarı ürün tanklarına ya da kükürt giderme ünitelerine gönderilir. Kolon tepeden 

125-145 
o
C’de çıkan metan, etan, LPG ve nafta hava soğutucu ve eşanjörlerde soğutularak 

pompa ile bir kısmı tepe sıcaklığını kontrol edebilmek için kolona reflüks olarak gönderilir, 

diğer kısmı nafta splitter kolonuna gönderilir. Nafta splitter kolonunda 180 
o
C’ye ısıtılan 

nafta ağır nafta  (HSRN-Heavy Straight Run Naphtha) ve hafif naftaya  (LSRN-Light 

Straight Run Naphtha) ayrıştırılır. Kolon dip kısmından ağır nafta ısı değiştiricilerde 

soğutularak pompa ile yarı mamül tankına ya da direkt olarak oktanının yükseltilmesi için 

platformer ünitelerine gönderilir. Tepeden ise yaklaşık 4,5 kg/cm
2
 basınç ve 125 

o
C 

sıcaklıkta alınan hafif nafta+LPG karışımı hava soğutucularda soğutulur. Pompa ile bir kısmı 

tepe sıcaklığını kontrol etmek için reflüks olarak kolona gönderilir diğer kısmı debütanizer 

kolonuna gönderilir. Debütanizer kolonunda 130 
o
C’ye ısıtılan LSRN+LPG karışımı 

ayrıştırılır. Kolon dipten alınan light nafta soğutularak kendi basıncı ile tankına ya da oktanın 

yükseltilmesi için izomerizasyon ünitesine gönderilir. Kolon tepeden 6,5 kg/cm
2
 basınç ve 
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55 
o
C’da alınan LPG soğutulur. Pompa ile bir kısmı kolona raflüks olarak gönderilir diğer 

kısmı kükürt temizleme ünitelerine gönderilir. 

 

Ham petrolden elde edilen LPG yaklaşık olarak hacimce ham petrolün (Ham petrolün 

menşeine ve özelliklerin göre değişir.) % 2,5-5 civarındadır. Ham petrol ünitelerinden elde 

edilen LPG korozif olan ve çevreyi olumsuz etkileyen kükürtlü bileşikleri (H2S ve 

merkaptan, sülfitleri) ihtiva etmektedir. Bu yüzden ham petrolden elde edilen LPG, H2S ve 

merkaptanların giderilmesi için rafinerideki LPG temizleme ünitelerine gönderilir. 

 

Craking (parçalanma) reaksiyonlarının gerçekleştirildiği FCC ve Hydrocraker 

ünitelerinde de vakum distilasyonundan elde edilen HVGO crake edilerek  de (yüksek 

karbon sayılı hidrokarbonların daha düşük karbon sayılı hidrokarbonlara kırılması) LPG elde 

edilir. Oluşan LPG önce fractionater kolonlarında ve sonrada debütanizer kolonlarında 

distilasyona tabii tutularak diğer craking ürünlerinden ayrılır ve LPG temizleme ünitelerine 

gönderilir. Miktarı diğerlerine kıyasla daha az olmakla beraber rafinerilerde diğer LPG 

üreticisi platformer üniteleridir. Bu ünitelerde HSRN’nin (Heavy Naphtha) aromatikleştirme 

reaksiyonları sırasında az miktarda craking reaksiyonları da gerçekleşir ve oluşan LPG yine 

debütanizer kolonlarında ayrıştırılarak (HSRN platformer ünitesine verilmeden daha önce 

kükürdü giderildiğinden) direkt ürün tankına gönderilir. Rafinerilerde bulunan Debütanizer 

kolonları genellikle delikli tepsili kolonlardır. 

 

Operasyon normal şartlarda iken vardiyada bir kez “numune alma prosedürü”ne göre 

numune alınarak LPG wheathering test (havalandırma testi) olarak adlandırılan özel bir test 

yaplır. Bu test ile LPG hacimsel ölçüleri işaretlenmiş özel cam bir kapta atmosferik şartlarda 

ısıtılmadan kendi kendine buharlaştırılır. Alınan numunenin %95’nin buharlaştığı sıcaklık 

aynı kaba konulan termometre ile oF olarak kaydedilir. Bu test ile LPG içinde bütan daha 

ağır hidrokarbonların fazla miktarda bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Günde bir kez de 

laboratuvara numune gönderilerek gaz kromotografisi yaptırılarak LPG kompozisyonu takip 

edilir. LPG özelliklerinde bir sorun varsa “Debütanizer” kolonunda tepe sıcaklık, basınç 

değişkenlerine müdahale edilir. 
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Şekil 1.4: Ham petrolden LPG üretim basit akış şeması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG) nı Elde Ediniz 

Gerekli malzemeler: Proses şeması, desalter, kimyasal enjeksiyonlar, proses 

ekipmanları, sıcaklık ve basınç ölçerler, numune kapları  

 

İşlem basamakları Öneriler 
 Proses ham petrolden LPG üretim 

prosesinin akış şeması çiziniz. 

 Akış şemasını çizerken her bir 

basamakta yapılan işlemi şemaya 

yazınız. 

 Proses ekipmanlarının sembollerine 

dikkat ediniz. 

 Üniteye ait acil durum prosedürlerini 

gözden geçiriniz. 

 Acil durumlarda (yangın, gaz kaçakları, 

enerji kesintileri) yapılacakları okuyarak 

sık sık tekrar ediniz. 

 Isı değiştiricilerine ait pompayı kontrol 

ediniz.  

 

 Ham petrol ısıtılmak üzere ısı 

değiştiricilere gönderilirken pompanın 

normal olduğu mutlaka kontrol ediniz. 

 Şarja su enjeksiyonunu yapınız.  
 Desalter su seviyelerin kontrol ediniz. 

    

 Tuz giderimi için desaltera şarjı 

gönderirken su enjeksiyonunu yapınız. 

 Tuz giderim işlemi 115-140oC’de 

yapılmalıdır. 

 Dikkatli olunuz.  

 Desalter sularının rengi kontrol ediniz. 
 Renk değişikliğini gözleyiniz.  

 Dikkatli olunuz. 

 Kimyasal enjeksiyonlarının doğru olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Dikkatli olunuz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Isı değiştiricilerin ısısını kontrol ederek 

bağlantılarında ham petrol kaçakları 

olup olmadığını kontrol ediniz 

 

 Tuzu giderilen ham petrol, yaklaşık 15 

kg/cm2 basınç altında ısı değiştiricilerde 

205–250 oC’ye ısıtılmalıdır. 

 Fırın öncesi sıcaklık 260oC’yi 

geçirmemelidir. 

 Varsa kaçakları amirlerinize 

bildirmelisiniz.  

 Fırın burnerlerini kontrol edip yanma 

için gerekli hava miktarını ayarlayınız. 

 Verimli bir yanma için hava miktarı çok 

önemlidir. 

 Dikkatli olunuz. 

 Fırın tüp cidar sıcaklıklarını kontrol 

odasından kontrol ediniz.  

 

 Fırınlarda ham petrol 350
o
C’ye kadar 

ısıtılmalıdır. 

 Fırın çıkış sıcaklığının tüplerinde kok 

oluşmaması için 370
o
C üzerine 

çıkmamalıdır. 

 Fırın yanarken tüplerinden sürekli olarak 

akışkan geçmelidir. 

 Atmosferik destilasyon kolonlarında 

sıcaklık ve basınç değerlerini kontrol 

ediniz.  

 Atmosferik destilasyon kolonlarında 

giriş sıcaklığı 350
o
C, tepe sıcaklığı 125- 

145
o
C olmalıdır. 

 Basınç değeri atmosfer basıncına yakın 

olmalıdır. 

 Kimyasal enjeksiyonları kontrol ediniz. 
 Kimyasal enjeksiyonların kontrolü 

önemlidir. 

 Nafta splitter destilasyon kolonunda 

sıcaklık ve basınç değerlerini kontrol 

ediniz. 

 Nafta splitter destilasyon kolonunda  

 Sıcaklık 180oC olmalıdır. 
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 Debütanızer kolonunda sıcaklık ve 

basınç değerlerine dikkat ediniz. 

 

 Debütanizer kolonunda sıcaklık 130
o
C 

olmalıdır. 

 Yapılmadıysa havalandırma testini 

yapınız. 

 

 Vardiyada bir kez havalandırma testi 

yapılır ve kaydedilir. 

 Kolonda sıcaklık ve basınç değerlerine 

müdahale ediniz. 

 Havalandırma testi sonuçlarına göre ve 

laboratuvardan gelen sonuçlara göre 

ürün özelliklerini ayarlayabilmek için 

kolonda sıcaklık ve basınç değerlerine 

müdahale edilir. 

 Sıcaklık, basınç kontrolleri ve 

müdahaleler kontrol odasından yapılır. 

 Numune alma prosedürüne göre numune 

alarak analiz için laboratuvara 

gönderiniz. 

 

 Numune alma kurallarına uyunuz. 

 Raporunuzu yazınız. 
 Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu yazınız ve teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Proses akış şemasını incelediniz mi?   
2. Ekipman sembollerine dikkat ettiniz mi?   
3. Akış şemasını doğru çizebildiniz mi?   

4. Üniteye ait acil durum prosedürlerini gözden geçirdiniz mi?   
5. Isı değiştiricilerine ait pompaları kontrol ettiniz mi?   
6. Şarja su enjeksiyonunu yaptınız mı?   

7. Desalter su seviyelerini kontrol ettiniz mi?   
8. Desalter sularının rengini kontrol ettiniz mi?   
9. Kimyasal enjeksiyonları kontrol ettiniz mi?   
10. Isı değiştiricilerin ısısını ve kaçak olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

11. Fırın çıkış sıcaklığına dikkat ettiniz mi?   
12. Fırın burnerlerini kontrol ederek gerekli hava miktarını 

ayarladınız mı? 
  

13. Fırın tüp cidar sıcaklıklarını kontrol odasından kontrol ettiniz 

mi? 
  

14. Atmosferik destilasyon kolonlarında sıcaklık ve basınç 

değerlerini kontrol ettiniz mi? 
  

15. Kimyasal enjeksiyonları kontrol ettiniz mi?   
16. Nafta splitter destilasyon kolonunda sıcaklık ve basınç 

değerlerine dikkat ettiniz mi? 
  

17. Debütanizer kolonunda sıcaklık ve basınç değerlerine dikkat 

ettiniz mi? 
  

18. Havalandırma testini yaptınız mı?   
19. Kolonda sıcaklık ve basınç değerlerine gerekli müdahaleleri 

yaptınız mı? 
  

20. Numune alırken numune alma prosedürüne uydunuz mu?    
21. Aldığınız numuneyi laboratuvara gönderdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. LPG aşağıdaki kaynakların hangisinden elde edilir? 

A) Ham petrolden  

B) Doğal gazdan 

C) Büyük moleküllü organik bileşiklerin parçalanmasından 

D) Hepsi 

 

2. LPG’nin bileşiminde aşağıdaki gazlardan hangisi bulunur? 

A) Oktan  

B) Hegzan 

C) Pentan 

D) Bütan 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi LPG’nin elde ediş yöntemlerinden değildir? 
A) Ham petrolün atmosferik basınçta damıtılması 

B) Doğal gazın damıtılması 

C) Fuel oilin damıtılması 

D) Büyük moleküllü hidrokarbonların parçalanması    
 

4. LPG yakıt olarak kullanıldığında içerisinde çevreye zararlı gaz aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Propan 

B) Hidrojen sülfür   

C) Bütan 

D) Hiçbiri 

 

5. Ham petrolden LPG üretiminde yapılan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ham petrolün atmosferik kolonda damıtılması 

B) Asidik gazların ayrıştırılması    

C) LPG’nin ayrıştırılması 

D) Zehirli bileşen olan hidrojen sülfürün ayrıştırılması 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi LPG’nin özelliklerinden değildir? 

A) Zehirlidir. 

B) Korozif değildir. 

C) Parlayıcı ve patlayıcıdır. 

D) Buhar basıncı yüksektir. 

 

7. Propan, bütan ve bunların her ikisinin karışımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ham petrol    

B) Doğal gaz 

C) LPG 

D) Alkenler 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Sıvı karışımının ısıtılıp düşük kaynama dereceli olanların kısmen buharlaşmasını 

sağladıktan daha sonra tekrar yoğunlaştırarak yüksek kaynama derecelilerden ayırma 

işlemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekstaksiyon 

B) Damıtma 

C) Dekantasyon 

D) Rehabilitasyon 

 

9. Operasyon normal şartlarda iken vardiyada bir kez “numune alma prosedürü”ne göre 

numune alınarak özel bir test yaplır. Bu test ile LPG içinde bütan daha ağır 

hidrokarbonların fazla miktarda bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bu testin adı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Renk testi 

B) Alev testi 

C) Yoğunluk testi 

D) Havalandırma testi 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞREME FAALİYETİ–2 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında standartlarına ve kuralına uygun olarak LPG’ den 

kükürt giderme işlemini yapabileceksiniz. 

. 
 

 

 

 Yakıtta bulunan kükürtün doğaya verebileceği zararları araştırınız. 

 DEA’nın (diethanolamin) özelliklerini araştırınız. 

 

2. LPG KÜKÜRDÜNÜN GİDERİLMESİ 
 

Rafineri proseslerinde kükürtün giderilmesi hem çevre sağlığının hem de proses 

ekipmanların korozyondan korunması bakımından büyük önem taşır. Bu nedenlerden dolayı 

giderim üniteleri, rafinerilerde çok gereklidir. 

 

2.1. Prosesin Tanımı 
 

LPG ünitelerinin kuruluş amacı ham petrolün distilasyonundan ve HVGO ( Heavy 

Vakum Gaz Oil )’in parçalanması sonuncu oluşan LPG’nin içerdiği H2S ve merkaptan 

bileşiklerinden arındırılmasıdır. Ayrıca bu ünitelerde ham petrolden elde edilen ve 

rafinerilerde yakıt gazı olarak kullanılan propandan daha hafif hidrokarbonlar (metan, etan) 

H2S’ten arındırılır. 

 

LPG üniteleri DEA ( diethanolamin ) ve kostik kısımları olarak ikiye ayrılır. DEA 

ünitelerinde kirli gaz ve LPG’nin H2S’i giderilir. Kostik kısımlarında ise “Meroks 

Oxidation” prosesine göre LPG içerisindeki merkaptanlar giderilir. Kirli gaz temizlenerek 

rafineri yakıt gazı sistemine verilir, buradan LPG ise tankına gönderilir. 

 

2.2. LPG-GAZ/DEA Kısmı 
 

Sıvı gaz ve hidrokarbonların içinden H2S ve CO2’i (asit gazlar) almak çevresel 

nedenler, ürünlerin verimli kullanımı ve asit gazların aşındırıcı olması sebebi ile önem arz 

etmektedir. Asit gazları hidrokarbonların içinden almak için hidrokarbonlar içinde 

çözünürlüğü düşük olan DEA (diethanolamin) veya MEA (monoetanolamin)  kullanılır.  

H H H H H

H H H H H

I I I I I

I I I I I
HO C C N C C OH            diethanolamin           (HOCH2CH2)2NH 

 

DEA’nın H2S ile reaksiyona girerek tuz bileşiği oluşturması; 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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H2S + H2O           H3O
+
    +    HS

- 

 

(HOCH2CH2)2NH  +  H2O            (HOCH2CH2)2NH2
+
  +  OH

- 

 

(HOCH2CH2)2NH2
+
  + HS

-
              (HOCH2CH2)2NH2SH            tepkime  

 

denklemleri ile açıklanabilir. 

 

Görüldüğü gibi reaksiyonlar çift yönlüdür.  Bu yüzden operasyon değişkenleri 

absorbsiyonda reaksiyonları sağ tarafa, rejenerasyonda ise sol tarafa zorlayacak şekilde 

ayarlanmalıdır.  

 

LPG-GAZ/DEA kısmında operasyon değişkenlerini absorbsiyon ve rejenerasyon 

olmak üzere iki ana başlıkta inceleyebiliriz: 

 

2.2.1. Absorbsiyon 
 

Absorbsiyon, bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma 

yeteneğidir. Absorbans madde olarak DEA kullanılır. Bu proseste DEA, hidrokarbonlar 

içindeki H2S’i absorbe ederek LPG’yi temizler. Absorblama işlemi aşağıdaki değişkenlere 

bağlıdır: 

 

 Düşük sıcaklık 

 Düşük asit gaz yüklemesi (amindeki düşük asit gaz yükü) 

 Yüksek amin konsantrasyonu 

 Şarjdaki yüksek H2S kısmı basıncı 

 Temas (intimate contanting) 

 

Son iki maddedeki değişkenler dizayn esnasında seçilen ekipmanlara göre 

değiştiğinden operasyon değişkenleri sınıfına alınmaz. 

 

2.2.1.1. Düşük Sıcaklık 
 

DEA solüsyonunun sıcaklığını düşürmek H2S absorbsiyonunu arttırır. Bu nedenle 

temiz DEA solüsyonları genellikle 27 – 49 
o
C’ye soğutulur. Gaz hâldeki hidrokarbonların 

temizlenmesinde temiz DEA, sıcaklığı temizlenecek olan gazın sıcaklığı tarafından 

limitlenir. Şarjdaki hidrokarbon buharlarının yoğunlaşmasını önlemek için amin sıcaklığı 

şarj sıcaklığından 3 
o
C fazla olmalıdır. 

 

2.2.1.2. Amindeki Düşük Asit Gaz Yükü 
 

İyi bir temizleme işlemi sirküle eden aminin asit gazlardan (H2S ve CO2) iyi 

temizlenmiş olmasına yani iyi bir rejenerasyona ve kirli amin içindeki H2S yükünü 

azaltmaya bağlıdır. H2S yükünü azaltma sirkülasyon hızı ile kontrol edilir. Literatürde asit 

gaz yükü sirküle eden 1 mol amin için 0,3 - 0,4 mol asit gaz olacak şekilde belirtilir. 
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2.2.1.3. Yüksek Amin Konsantrasyonu 
 

Ekonomik ve pratik açıdan baktığımızda DEA için uygun değer konsantrasyonu % 10 

– 20 arasındadır. Bu miktar H2S’in uzaklaştırılmasında az ısı gereksinimi, az kimyasal 

kayıplar ve az operasyon problemleri baz alınarak belirlenmiştir. Yüksek amin 

konsantrasyonunun etkileri aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

 

 Isı Kapasitesi: Isı kapasitesi düşer.  İstenilen sıcaklık yükselmesi için daha az 

ısı gerekir. 

 Isı Transferi: Isı transfer katsayısı düştüğünden daha büyük ısı değiştiricilere 

gerek duyulur. 

 Hidrokarbon Çözünürlüğü: Çözünürlük artarak ısı kayıpları çoğalır. 

 Kaynama Sıcaklığı: Kaynama sıcaklığı artacağından rejen işlemi iyi olmaz ve 

asit gaz yükü artar. Bu ise absorbsiyonu olumsuz olarak etkiler. 

 Solvent Kayıpları: Solüsyonun buhar basıncı artacağından buharlaşmadan 

oluşan kayıplar da artar. 

 Vizkozite: Vizkozitenin artması ile enerji tüketimi ve köpürme artar. 

 

2.2.2. Rejenerasyon 
 

Amin solüsyonunun rejenere edilmesi amin hidrosülfür tuzlarındaki zayıf bağların ısı 

ile parçalanarak amin ve H2S’e ayrılmasıdır. Rejenerasyon aşağıdaki değişkenlere bağlıdır. 

 

 Yüksek sıcaklık 

 Düşük basınç 

 Yüksek buhar hızı 

 Düşük amin konsantrasyonu 

 

2.2.2.1. Yüksek Sıcaklık 
 

Yukarıda da bahsedildiği gibi yüksek sıcaklıkta amin ve H2S’in oluşturduğu tuz 

parçalanır. Fakat bu sıcaklık 125 
o
C’yi geçmemelidir. Çünkü bu sıcaklıkta DEA bozulmaya 

başlayarak korozyon ve erozyona sebep olur. Ayrıca sıcaklıkla beraber bazı yan reaksiyonlar 

oluşarak amin kayıplarını artır. (Örneğin aminin piperazin ve diaminlere dönüşmesi veya 

aminin CO2 ile birleşerek karbomat oluşturması) 

 

2.2.2.2. Düşük Basınç 
 

İyi bir rejenereasyon mümkün oldukça düşük basınç da olur. Düşük basınç düşük 

rejen sıcaklığı demek olduğundan sistem basıncı ile oynayarak (limitler dâhilinde) 

rejenerasyon işlemine müdahale edilebilir. Sistem basıncı H2S’i kükürt fırınlarına verecek 

kadar ve temiz DEA’yı tankına yollayacak kadar da yüksek olmalıdır. 
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2.2.2.3. Yüksek Buhar Hızı 
 

Amin tuzlarının parçalanıp amin ve H2S’e ayrışması işlemi kolon içinde olmalı, 

reboilerde rejenerasyon olmamalıdır. Çünkü reboilerde H2S yükü olması reboilerin 

korozyona uğraması demektir. Bu yüzden kolon içinde yüksek bir buhar hızı olmalıdır. Bu 

yüksek buhar hızı rejen işleminin tepsilerde olmasını sağlayacaktır. 

 

Normal bir rejenerasyonda 1 m
3 
sirküle eden amin solisyonu için 120 - 140 kg reboiler 

steami gereklidir. Buna bağlı olarak rejeneratöre verdiğimiz reflüks sirküle eden amin 

solisyonunun %3 - 5 kadar olmalıdır. Ayrıca reflüks dramından alacağımız reflüks suyunda 

% 0,5 - 1 oranında olması beklenen amin konsantrasyonu da bize rejen işlemi hakkında fikir 

verecektir. Şöyle ki amin konsantrasyonu %0,5’in altında ise tepe hatlarında aminin 

koruyucu bir film tabakası oluşturmadığı %1’in üstünde ise kirli amin temizlenmeye fırsat 

bulamadan yüksek hız sebebi ile sürüklendiği anlaşılır. 

 

2.2.2.4. Düşük Amin Konsatrasyonu  
 

Daha öncede belirttiğimiz gibi yüksek amin konsantrasyonu asit gazları tutma 

yönünden faydalı olmakla beraber ekonomik ve pratik sebeplerden dolayı sınırlanmıştır. Bu 

nedenle amin konsantrasyonu rejenerasyon işlemi için yeteri kadar düşük, absorbsiyon işlemi 

için yeteri kadar yüksek olmalıdır. Bu oran ise %10 - 20 wt arasındadır. 

 

2.3. LPG/Meroks Kısmı 
 
LPG’deki kükürtlü organik bileşiklerin uzaklaştırılması ünite, tüketilen birim ve çevre 

sağlığı açısından son derece önemlidir. 

 

2.3.1. UOP Meroks Prosesi Genel Prensipleri 
 

UOP’nin meroks (mercaptan oxidation) prosesi, petrol distilatlarındaki merkaptanların 

(kükürt içeren hidrokarbonlar, R-SH) giderildiği (meroks ekstraksiyonu) ve merkaptanların 

disülfürlere dönüştürüldüğü (meroks tatlılaştırma) proseslerini içerir. Bu işlemler özel 

şartlara, istenilen neticeye ve prosesin özelliklerine bağlı olarak son kaynama noktası 315-

340 
0
C olan petrol ürünlerine tatbik edilebilir. Merkaptanların molekül ağırlıkları arttıkça 

ekstrakt edilebilme özellikleri de azalır. Bu yüzden meroks ekstraksiyonu düşük kaynama 

aralıklı hidrokarbonlar için kullanılır. Tatlılaştırma işlemi ise daha yüksek kaynama aralığına 

sahip (son noktası 140 
o
C ve daha üstü) hidrokarbonlar için kullanılır. 

 

Meroks prosesi demir grubu metallerin chelate [örnek bir demir chelate 

Fe(NH4)EDTA] veya kobalt veya vanadyum metallerinin disülfonat şeklindeki 

bileşiklerinden oluşan katalist veya katalist karışımlarının merkaptanların oksijenle 

disülfürlere oksitlenmelerini şiddetlendirmeleri esasına dayanmaktadır. Oksijen kaynağı 

olarak proseste hava kullanılmaktadır. Prosesin genel kimyasal reaksiyonu aşağıda 

verilmiştir: 
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2 2

1
2R SH(merkap tan) O RSSR H O

2
     

 

Böyle bir oksidasyon reaksiyonu sodyum veya potasyum gibi alkalilerin sulu 

çözeltilerinde meydana gelebilir. Bu reaksiyon normal sıcaklıklarda rafineri run-down 

sistemlerinde de ekonomik bir hızda ilerleyebilir. 

 

2.3.2. Meroks Ekstraksiyonu  

 
Düşük molekül ağırlığındaki merkaptanlar alkali kostik çözeltilerinde çözünür. Bu 

sebeple LPG ve daha hafif hidrokarbonların kükürtlü bileşiklerden temizlenmesinde meroks 

ekstraksiyonu kullanılır. Kükürt giderimi şarjın içerisinde ekstarkt edilebilen merkaptan 

miktarına bağlıdır. 

 

Meroks prosesinde petrol ürünleriyle temas eden kostik çözeltisinde aşağıdaki 

reaksiyona göre merkaptanlar kostikle kimyasal reaksiyona girerek merkaptürlere dönüşür. 

 

2
R SH NaOH NaSR H O    (1)

                         Sodyum merkaptür

  
 

 

Yukarıdaki reaksiyon iki yönlü bir reaksiyondur. Reaksiyonun denge derecesi kütle 

hareketleri kanununa ve aşağıda belirtilen faktörlere bağlı olarak değişir. 

 

2.3.2.1. Basınç 
 

Sistem basıncı prosesin sıvı fazda gerçekleşmesi için temizlenecek hidrokarbonların 

buharlaşma basıncının üzerinde olmalıdır. Ekstraktörde tutulacak basınç kostiğin 

oksitleyiciden geçip disülfit seperatörüne kadar gitmesine yardımcı olacaktır. 

 

2.3.2.2. Alkalinity (Bazik Ortam) 
 

Reaksiyon ortamının bazık yapılması için kostik kullanılmaktadır. Kostik 

merkaptanların ekstraksiyonunu ve katalistin dağılacağı ortamı temin eder. Molekül 

ağırlıkları düşük merkaptanlarda, kostiğin bomesi arttıkça ekstraksiyon artar. Yüksek 

molekül ağılıklı merkaptanlarda ise bunun tersi olarak bomenin yükselmesiyle beraber 

ekstraksiyon azalır. Bunun nedeni ortamdaki OH- iyonlarının merkaptanların çözünürlüğünü 

olumsuz olarak etkilemesidir. 

 

2.3.2.3. Sıcaklık 
 

Merkaptan ekstraksiyonunu arttırmak için sıcaklığın düşük olması gerekir. Optimum 

sıcaklık 38
O
C’dir. Yüksek sıcaklıkta (50 

O
C’nin üzerinde) merkaptanların kostik içinde 

çözünürlükleri azalacağından ekstraksiyon olumsuz etkilenir. 

 

2.3.2.4. Temas 
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Temas reaktantların iyi bir şekilde karışması olarak tanımlanır. Teması karışma 

zamanı ve reaktantların hacimsel oranları olarak sınıflayabiliriz. Ekstarksiyon ünitelerinde 

hidrokarbonların ekstraktör tepsilerinin deliklerinden geçiş hızı da önemlidir. Hız azaldıkça 

ekstraksiyon kabiliyeti azalır. 

 

Temastaki önemli değişken, sirküle edilen kostiğin, sirküle eden hidrokarbona 

hacimsel oranıdır. (C/H) oranı) C/H oranı artırılırsa ekstraksiyon artar. Sabit şarjda bu kostik 

sirkülasyonunun artırılması demektir. Ancak sürkülasyon miktarı çok artırılırsa kostik 

disülfit seperatöründe disülfür yağlarını da beraber sürükleyecek bu ise temizlenecek 

hidrokarbon içerisindeki kükürt miktarının artmasına neden olacaktır. Optimum bir C/H 

oranı bulunmalıdır. 

 

2.3.2.5. Şarj Türü 
 

Aynı molekül ağırlığında olan merkaptanlardan; 

 

 Normal merkaptan tamamen ekstrakte olabilir. 

 Sekonder merkaptan ikinci derecede ekstrakte olabilir. 

 Tersiyer merkaptan en az derecede ekstrakte olabilir. 

 

Ekstrakte edilecek merkaptanları ihtiva eden hidrokarbon şarjı dispers hâlde meroks 

katalizi ihtiva eden kostik çözeltisiyle çok iyi bir şekilde bir veya iki kademeli mikserlerde 

karıştırılır. 

 

Birden fazla karıştırıcı kullanıldığı zaman karıştırıcılar karşılıklı akım prensibine göre 

dizayn edilmelidirler. 

 

Karşılıklı akım prensibine göre çalışan sistemler bir seri mikser-settler donanımı ihtiva 

edebilirler. Bu durumda taze şarj ilk mikser-settler kısmına verilirken rejenere merokslu 

kostik çözeltisi en son mikser-settler çiftine girer. 

 

Taze şarj birinci mikser-settler çiftinden girip en son mikser-settler çiftinden çıkar. 

Merokslu kostik ise en sondan geriye doğru akarak birinci mikser-settler çiftinden kirlenmiş 

olarak alınır ve rejenere edilmek üzere rejenerasyon kısmına gönderilir. Bu sistemde her bir 

mikser-settler çifti şarjın merokslu kostik ile çok iyi bir şekilde karışımını ve neticede 

birbirinde çözünmeyen iki fazın ayrılmasını sağlar. Mikserdeki karıştırma esnasında 

hidrokarbon şarjı içinde mevcut olan merkaptanlar kostik çözeltisi içine transfer olurlar. Tam 

bir temas ve karıştırma zamanı olduğu taktirde (1) numaralı reaksiyonda görülen dinamik 

dengeye varmak mümkündür. Dinamik denge durumunda hidrokarbon şarjından kostik 

çözeltisine bir merkaptan transferi söz konusu olmayıp bu durumda hidrokarbondan kostiğe 

olan merkaptan transfer hızı kostikten geriye hidrokarbon akımına olan merkaptan transfer 

hızına eşittir. 

 

Gerçek ve tam bir temas sonucunda gene de tam bir dengeye erişilemez. Gerçek ve 

tam bir dengeye yaklaşmanın şartı temas kademelerinin arttırılmasıdır. 
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Karşılıklı akım sisteminde merkaptanlarından daha önceki kademelerde iyice 

arındırılmış olan hidrokarbon şarjı en az merkaptan ihtiva eden rejenere kostikle temasa 

gelir. Böylece bu etaptaki denge durumunda çok azda olsa hidrokarbon şarjında mevcut olan 

merkaptan rejenere olmuş kostik çözeltisine geçecektir. En son kademeden çıkan kostik artık 

bu kademeye kadar gelen ve çok az merkaptan ihtiva eden hidrokarbondan daha fazla 

merkaptan alamaz. Fakat sondan bir önceki kademedeki hidrokarbon içinde daha fazla 

merkaptan mevcut olduğundan en son kademeden çıkan kostik bir önceki kademede 

merkaptan alabilir. Dolayısıyla en sondan çıkan kostik bir evvelki kademeye pompalanarak 

orada daha evvelki kademeden gelen hidrokarbonla karıştırılır. Bu işlem sistemde mevcut 

olan mikser-settler adedi kadar devam eder. 

 

Karşılıklı akım prensibine göre çalışan ve geniş olarak tatbikat sahası bulan en modern 

sistemlerde mikser olarak dikey bir kolon kullanılmaktadır. Bu kolonda kostik tepeye yakın 

bir yerden girer ve aşağıya doğru akarak dipten çıkar. Hidrokarbon akımı ise kolonun dibine 

yakın bir yerden girer ve yukarıya doğru kostik akımına karşı yükselir ve tepeden çıkar. 

Kolon içine bir takım dahili ekipmanlar monte edilmek suretiyle birbirinde çözünmeyen 

fazları çok daha küçük partiküllere bölerek daha iyi bir karışım sağlanır. 

 

Zamanımızda iki tip karşılıklı akım ekstraksiyon kolonları kullanılmaktadır. 

 

 Karbon rashing-ringli kolon 

 Delikli tepsili kolon 

 

Genellikle kullanılan tek ekstraktörlü sistemlerde kostik-hidrokarbon temas seviyesini 

kontrol eden bir kontrolör disülfür seperatörü üzerine monte edilir. Seviye kontrol vanası 

şekil 2.1 ve 2.2’de görüldüğü gibi kirli kostik hattına konulur. İki veya daha fazla ekstraktör 

kostik çıkışa seviye kontrolü konulur. 

 

 Rashing-Ringli Ekstraksiyon Kolonları 

 

Şekil 2.1’de tipik bir rashing ringli ekstraksiyon kolonu gösterilmektedir. Böyle bir 

kolonda meroks katalizi ihtiva eden kostik çözeltisi kolona likit seviyesinin biraz aşağısından 

verilir. Kostiğin bütün kolon kesitince üniform bir şekilde dağılımını sağlamak için kostik bir 

distribütörden dağıtılır. Ekstraktör veya disülfür seperatörü üzerindeki likit seviye kontrol 

enstrümanı ekstraktör dipten çıkan kostik hattındaki kontrol vanasına kumanda eder. Propan-

bütan karışımından benzin kaynama aralığındaki hidrokarbon şarjları ekstraktör kolonuna 

dipten gene bir distribütör vasıtasıyla girer. Hidrokarbon distribütörü şarjın üniform 

dağılımını sağlayacak şekilde ve basit bir tarzda dizayn edilmişlerdir. Şarjın distribütör 

borusu deliklerinden çıkış hızı 1-2,5 ft/saniye arasında tutulur. Şayet bu hız 1 ft/saniyeden 

düşük ise iyi bir distribüsyon sağlanamaz. 2,5 ft/saniyeden büyük olan hızlarda ise kolondaki 

karışma o kadar hızlı olur ki neticede distribütör çıkışta istenmeyen emülsiyonlar oluşur. Bu 

durum kolon tepeden hidrokarbon akımıyla birlikte kostik kaybına yol açar (kostik 

sürüklenmesi). Kolonda hidrokarbon aşağıdan yukarıya yükselirken aynı kolonda yukarıdan 

aşağıya akmakta olan kostik ile (merokslu) iyi bir temas ve karışım sağlar. 
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Şekil 2.1: Karşı akımlı karbon rashing dolu meroks ekstraksiyon kulesi 

Bu esnada hidrokarbon şarjı içindeki merkaptanlar yukarıda reaksiyonda belirtildiği 

gibi kostik çözeltisine transfer olur ve sodyum merkaptürlere dönüşür. 

 

Merkaptanların kostik fazına transfer olabilmeleri de yine yukarıdaki bahsedildiği gibi 

belirttiğimiz faktörlere bağlı olarak değişir. 
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Ekstraktör kolonunu dipten terk eden kirli kostik oksitleyiciye gitmeden önce bir 

seviye kontrol vanasından geçer. 

 

Ekstraktörden merkaptanlarından ayrılmış olarak çıkan hidrokarbon beraberinde 

sürüklediği kostiklerden ayrılması için bir çökelticiden geçer. Taşınan kostiklerin daha etkin 

bir şekilde hidrokarbonlardan ayrılmasını sağlamak için filitreler (coalescer) kullanılır. Bazı 

hâllerde ekstraktörden sonra hidrokarbon akımı bir su sisteminden de geçirilir. 

 

Şayet akım şemasında (sistemde) bir meroks tatlılaştırma kısmı var ise hidrokarbon 

daha ileri derecede bir kostik ayırımına tabi tutulmadan doğrudan tatlılaştırma kısmına 

gönderilir. 

 
 Delikli tepsili ekstraksiyon kolonlarında akım 

 

Geniş olarak tatbikat sahası bulunan bir diğer ekstraktör tipi de delikli tepsili 

kolonlardır. Bu kolonda kostik ve hidrokarbon çok iyi bir şekilde temasa gelir. Şekil 2.2 ’de 

delikli tepsi tipi bir ekstraktör kolonunu görülmektedir. 

 

Bu tip ekstraktörde de kostik yine tepeye yakın bir yerden fazla türbülansı önleyecek 

şekilde dizayn edilmiş bir distribütör vasıtasıyla kolona verilir. Böylece kostik taşınmasının 

önüne geçilmeye çalışılır. Hidrokarbon kolonun dibine yakın bir yerden ve ilk tepsinin 

altından kolona girer. Kolonda kostik seviyesi hidrokarbon giriş hattının aşağısında 

tutulmalıdır. Kolonda, hidrokarbonlar tepsi deliklerinden geçerek yukarıya doğru 

yükselirken yukarıdan aşağıya inmekte olan ve tepsiler üzerinde biriken kostik içerisinden 

geçerek çok iyi bir temas sağlanır. Hidrokarbon kolon boyunca tepsilerin deliklerinden 

yükselirken kostik tepsi deliklerinden aşağıya akmaz, tepsiler üzerinde birikerek down- 

comerlardan aşağıya akar. 

 

Bu yöntemde de merkaptan ekstraksiyonu meroks ekstraksiyonunda bahsedilen 

faktörlere bağlı olarak değişir. 

 

Merkaptan ekstraksiyonunun etkinliği yönünden rashing-ringli ekstraktörlerle delikli 

tepsili ekstraktörleri karşılaştırdığımızda birbirlerinden farkları yok denecek kadar azdır. 

 

Bu sistem için hangi yöntemin kullanılacağını etkileyen en önemli faktör maliyettir. 

Büyük hacimli ekstraktörler için tepsili tipin kurulum ve işletim maliyeti daha düşüktür. 

 

 Rashing-ringli ekstraktörler, üç(3) “ft”ten daha küçük çaptaki ekstraktörler için daha 

ekonomiktir. Bu sistemlerde kullanılan rashing-ringler kuvvetli alkalilere dayanıklı 

olmalıdır. Bu nedenle karbon ringler kullanılmaktadır. 
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Şekil 2.2: Karşılıklı akımlı delikli tepsi tipli veya meroks ekstraksiyon kolonu 

2.3.3.Merokslu Kostik Rejenerasyonu 
 

Merkaptanlar kostikle kimyasal reaksiyona girerek merkaptürlere dönüşür. 

Merkaptürlü kostik fazı hidrokarbonlardan ayrıldıktan sonra oksidayzerda oksijenle meroks 

katalisti yardımı ile reaksiyona girerek disülfürlere dönüşür. Bu reaksiyon tek yönlüdür ve 

ortamda meroks katalistinin bulunması gerekir. 

MeroksKatalisti

2 2

1 1 1
aSR+ O H O NaOH RSSR (2)

4 2 2
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Elde edilen disülfür yağları kostik içinde çözünmez ve kolayca ayrılır. Disülfür 

yağlarından arındırılmış merokslu kostik ise tekrar kullanılır. 

 

Bu reaksiyon için gereken teorik oksijen miktarı, merkaptanın molekül ağırlığına veya 

yapısına tabi değildir. 

 

Reaksiyona etki eden faktörler aşağıda açıklanmıştır: 

 

2.3.3.1. Sıcaklık 
 

Merokslu kostiğin rejenerasyonunda sıcaklık 38-43 
O
C olmalıdır, sıcaklık 50 

O
C’ye 

kadar artırılabilir. Daha yüksek sıcaklıklar kostiği nötralize ederek asit üretimine neden olan 

“overoxsidation” reaksiyonlarına neden olur.  

 

2.3.3.2. Katalist 
 

Katalist konsantrasyonu direkt operasyon değişkenidir. Sistemde 0,24 kg meroks/1000 

lt kostik olacak şekilde katalist ilavesi yapılmalıdır. Başka bir ifade ile 3000-5200 m
3
 

hidrokarbon için 1kg meroks gerekir. 

 

Sistemdeki meroks katalistinin miktarı kostik çözeltisine bağlı olarak 50-250 ppm 

arasında değişmektedir. Birçok ünitelerde ortalama miktar 100 ppmdir. 25 
0 “

Be”lik bir 

kostik çözeltisinde 100 ppm katalist, 1000 galon kostik için 1 1b kataliste tekabül eder. 

 

2.3.3.3. Oksijen Enjeksiyonu 
 

Merkaptürlerin disülfürlere oksitlenmesi için teorik olarak 1 lb merkaptan kükürdü 

için 0,25 lb oksijen gerekir. ( 0,84 m
3
 hava/1 kg merkaptan kükürdü) Şüphesiz ortamda 

oksijen fazlasının bulunması gerekir. Teorik olarak gerekli oksijen miktarının iki katı oksijen 

enjeksiyonu yapılır. Hava enjeksiyonu artırıldığında rejenerasyon iyileşir ancak aşağıdaki 

sorunlarla karşılaşılabilir.  

 

 Kostiğin oksidayzerda kalma süresi azalacağından oksidasyon olumsuz 

etkilenir. 

 Fazla hava ile birlikte oksijen kostikte çözünerek ekstraktöre taşınır. 

Ekstraktörde merkaptanları disülfitlere oksitleyecek ve ekstraksiyonu boşa 

çıkaracaktır. 

 Fazla hava sistemde korozyona ve yanmalara neden olacaktır. 

 Disülfür seperatöründe meroks katalistinin yağ/kostik ara fazında birikmesi ile 

beraber katalist tüketimi artacaktır. 

 

2.3.3.4. Temas 
 

Sabit şarjda C/H oranı artırıldığında ekstraksiyon daha iyi olur. Fakat bu oranın fazla 

artırılması kostiğin oksitleyicideki kalış süresinin azaltacağından rejenerasyonu olumsuz 

etkiler. Bu nedenle optimum bir C/H oranı bulunmalıdır. 
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2.3.4. Meroks Çözeltisi Oksitleyicisi 
 

Ekstraktör dipten çıkan meroks katalizi ve sodyum merkaptürleri ihtiva eden kirli 

(rich) kostik oksitleyiciye gider. Oksitleyicide kirli kostik atmosferik oksijenle temas 

ettirilerek yukarıda verilen (2) numaralı reaksiyona göre merkaptürler disülfürlere dönüşür. 

 

Ekstraktörden çıkan kirli kostik oksitleyiciye gitmeden önce bir ısıtıcıdan geçerek 43-

60 
0
C’a kadar ısıtılır. Oksitleyici istenilen rejenerasyonu sağlayacak mümkün olan en düşük 

sıcaklıkta çalıştırılmalıdır. 

  

Kirli kostiğe ısıtıcı çıkışında hava enjeksiyonu yapılır. Hava ve kostik karışımı genel 

olarak karbon rashing-ringleriyle dolu olan oksitleyiciye girer. Bundan sonra disülfürler, 

fazla hava ve rejenere kostik disülfür seperatörüne geçerek fazla havadan ayrılır. Diğer 

yandan düşük konsantrasyonda oksijen ihtiva eden rejenere kostik yukarıda açıklandığı gibi 

ekstraktöre risaykıl ettirilir. 

 

2.3.5. Ekstraktörde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

Aşağıda belirtilen hususlar yukarıda izah edilen üç tip ekstraktör içinde geçerlidir: 

 

Her bir ekstraktörde yeterli bir geri basınç (back pressure) mevcut olmalıdır. Böylece 

 

 Kostik taşınmasına yol açan buharlaşma ve kavitasyonlar önlenir. 

 Kostik oksitleyiciden geçerek disülfür separatörüne kadar gider.  

 Kostiğin iyi bir şekilde rejenerasyonuna engel teşkil eden oksitleyicideki temas 

süresini azaltmamak şartıyla kostik akımının arttırılması merkaptan 

ekstraksiyonunu arttıracaktır.  

 Kostiğin iyi bir şekilde rejenere olması daha iyi bir ekstraksiyon sağlayacaktır. 

 Kostiğin gravitesinin 20-25 bomeye kadar arttırılması daha bir ekstraksiyona 

imkân verir. 

 Ortamda bir miktar asit oil mevcut olması merkaptanların kostik içindeki 

çözünürlüğünü arttırır ve böylece merkaptan ekstraksiyonunu pozitif yönde 

etkiler.  

 Ortamda % 8-12’den daha fazla asit oil mevcudiyeti kostik sürüklenmesini 

hızlandırır. Aynı zamanda kostiğin bomesi yüksek olursa kostik sürüklenmesi 

daha da artar. 

 Kostik, ortamda mevcut olan CO2, naftenik asit, alifatik asit ve diğer zayıf 

asitlerle kirlenmiş duruma gelecektir. Kostiğin alkalinitesi azaldıkça merkaptan 

ekstraksiyon kabiliyeti hâlâ devam edebilir. Bazen sistemdeki kostiğin bir 

kısmını dreyn edip yeni kostik yüklenmek suretiyle kostiğin alkalinitesi istenilen 

limitlerde tutulur.  

 Eksraktöre gönderilen şarj katiyetle hava ihtiva etmemelidir. Şayet şarjda 

oksijen mevcut olursa bu merkaptanların disülfürlere oksitlenmesine neden olur. 

Teşekkül eden disülfürler ise hidrokarbon içinde tekrar çözünür ve böylece 

ekstraktörün temizleme yapma fonksiyonu ortadan kalkar. 
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 Ekstraktör şarjı hidrojen sülfür ihtiva etmemelidir. Aksi taktirde sodyum sülfür 

teşekkül eder. Bu da oksitleyicide sodyum tiyosülfata dönüşür. Teşekkül eden 

bu nötral tuzun kostik tüketimine sebebiyet vermekten başka sisteme bir 

mahzuru yoktur. Şarjda eser miktardan daha fazla hidrojen sülfür mevcut ise bu 

durumda şarj bir ön yıkamaya tabi tutulmalıdır.  

 Şarjın ve rejenere kostiğin sıcaklıklarının düşürülmesi merkaptan 

ekstraksiyonunu arttırır. 

 175 
O
C’ın üstünde kaynayan bazı SR (Straight Run) ürünlerde mevcut olan 

naftanik asitler kostiğin emülsiyonunu arttırır. Şayet şarj içinde naftenik asit 

mevcut ise bu durumda şarj 3 “Be”lik bir kostikle ön yıkamaya tabi tutulmalıdır. 

 

2.3.6. Disülfür Seperatöründe Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Disülfür seperatörünün ikili bir görevi vardır. 

 

 Rejenerasyon esnasında teşekkül eden disülfürlerin ayrılması 

 Fazla rejenerasyon havasının merokslu kostik içinden ayrılması 

 

Meroks sistemlerinde dahili yanma ve istenmeyen hasarların olabileceği tek ekipman 

disülfür seperatördür. Bu sebepten disülfür seperatörü dizaynları üzerinde devamlı çalışmalar 

yapılmaktadır. 

 

Bu ekipmanda en önemli noktalardan biri büyük gaz boşluklarının bırakılmamasıdır. 

Bu nedenle seperatörün üst kısmına gazların toplanması için bir dom kısmı yapılmıştır. Daha 

ileri derecede bir emniyet sağlamak için bu dom kısmı metal rashing-ringleriyle 

doldurulmuştur. Böylece seperatörde bir kıvılcım meydana gelse dahi metal ringler alevlerin 

gelişmesini önler. Aynı zamanda bu metal ringler sistemde statik boşalmadan dolayı 

meydana gelmesi muhtemel olan kıvılcım oluşmasına da mani olurlar veya riski azaltır. 

Meroks ünitesinde devamlı oksitlenme şartları mevcut olduğundan bir takım sülfür 

birikimlerinin husule gelmesi ve sülfürlerden dolayı bir kıvılcımlanma imkânsızdır. 

 

Disülfür seperatörü tepesinden çıkan fazla rejenerasyon havası bir basınç 

kontrolünden geçerek sistemi terk eder. Seperatör dom kısmındaki likit seviyesini kontrol 

etmek üzere bir seviye kontrolüyle techiz edilmiştir. Bu kontrol oksitleyiciyle gelen kirli 

kostik akımını kontrol eder. Bu seviyeyi kontrol etmek süretiyle domun tepesinde hava-gaz 

karışımıyla birlikte likit sürüklenmesi(kaçması) önlenir. 

 

Dom kısmında vent edilen hava içinde eser miktarda disülfür buharları bulunması 

nedeniyle son derece kötü bir kokuya sahiptir. Bu hava içinde aynı zamanda eser miktarda 

disülfür buharları ve reaksiyona girmemiş merkaptanlarda bulunabilir. Son derece pis kokusu 

nedeniyle seperatörü terk eden hava bir alev kesici filtreden geçtikten sonra kükürt ünitesi 

insineratörüne gider. Normal bir operasyonda vent edilen fazla hava içinde bulunan oksijen 

çok düşük miktarda ve ancak yanmayı sağlayacak kadar olmalıdır. Bununla beraber hava ve 

hidrokarbon karıştırıldığı taktirde patlayıcı gaz  karışımları meydana gelir. Bu nedenle alev 

kesici uygun bir tarzda yerleştirilmeli ve her zaman çalışır durumda olmalıdır. Aynı zamanda 

fuel gaz veya buhar gibi bir seyreltici gaz hattı da hava vent hattına iştirak ettirilmelidir. 
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2.4. Prosesin Akışı 
 

Proses akışı LPG-GAS/DEA ve LPG meroks kısmı olmak üzere iki ayrı birimden 

oluşur. 

 

2.4.1. LPG-GAS/DEA Kısmı 

 
Ünitelerden gelen kirli LPG şarj dramında toplanır. Şarj dramından pompalar ile 

basılan kirli LPG, LPG treater kolonuna alttan bir distribütör vasıtasıyla verilir.  LPG 

kolonda alttan yukarıya doğru yükselirken rejenere edilmiş ve soğutulmuş yukarıdan aşağıya 

doğru akan temiz DEA ile temas eder. Bu teması daha iyi sağlamak amacıyla (temas yüzey 

alanı genişletilerek) kolonun içi rashing-ringlerle doldurulmuştur. Bu temas sonucunda LPG 

içinde bulunan H2S, DEA ile geçici bir tuz bileşiği oluşturur ve DEA fazına geçer. 

 

Resim 2.1: Treater kolonları 

Ünitelerden gelen kirli gaz (C1, C2) knock out dramlarına girer. Bu dramlarda 

sürüklediği mayiyi bırakıp “Gas Treater” kolonlarına alttan girer. “Gas Treater” kolonunda 

alttan yukarıya doğru yükselirken rejenere edilmiş ve soğutulmuş yukarıdan aşağıya doğru 

akan temiz DEA ile temas eder. Bu teması daha iyi sağlamak amacıyla (temas yüzey alanını 

genişletmek için) kolonun içi rashing-ringlerle doldurulmuştur. Bu temas sonucunda LPG 

içinde bulunan H2S, DEA ile geçici bir tuz bileşiği oluşturur ve DEA fazına geçer. Şekil 

2.3’te kirli gaz ve LPG’den H2S’in giderildiği tipik bir LPG-GAZ/DEA ünitesi akış şeması 

bulunmaktadır. H2S’i giderilen LPG, merkaptanları giderilmek üzere “LPG Meroks” kısmına 

gönderilir. 
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Şekil 2.3:LPG ünitesi LPG-GAS/DEA kısmı basit akış şeması 

LPG treater kolonunun alt kısmından alınan kirli DEA kirli gaz treater kolonunun alt 

tarafına ve buradan da DEA flash dramına ya da direkt olarak DEA rejeneratörüne 

gönderilir. DEA flash dramında taşıdığı hidrokarbonları bırakan DEA pompa ile DEA 

rejeneratör kolonuna gönderilir. Kirli DEA rejenerasyonu için gerekli ön ısıyı ısı 

değiştiricilerde rejen dibinden alınarak tanka gönderilen temiz DEA’dan alır. Eşanjörlerden 

ısınarak (~90
O
C) çıkan DEA rejeneratörüne üstünden verilir. 

 

DEA rejeneratörü için gerekli ısı dip reboilerlerde (ısı değiştiriciler) 3,5 kg/cm
2
’lik 

buhar ile sağlanır. Buharla kirli DEA ~120
O
C’ye kadar ısıtılır. Bu sıcaklıkta DEA ile H2S’in 

oluşturduğu geçici tuz bileşiği parçalanarak DEA ve H2S’e ayrılır.  

 

Kolonun üstünden çıkan H2S ve su buharı tepe hava soğutucularında soğutulduktan 

(~40
O
C) sonra reflüks dramına girer. Bu dramda mayisini bırakan H2S elementel kükürt elde 

etmek için basınç kontrolünde Plt-8 ünitesine gönderilir. Reflüks dramı dibinden alınan sıvı 

kısım ise pompa yardımı ile rejeneratöre gönderilir. 

 

DEA rejeneratör giriş ve tepe çıkış hatlarına gerektiğinde korozyonu önlemek için 

korozyon inhibitörü kullanılır.  

Rejeneratör kolonunun altından alınan DEA kendi statik basıncıyla kirli DEA’ya 

ısısının bir kısmını verdikten sonra temiz DEA tankına gider. 

 

Rejenere olmuş DEA, DEA tankından alınarak pompalar ile sisteme basılır. Pompa 

çıkışından ayrılan bir kol mekanik filtrelerden geçer. Filtrelerden çıkan DEA’nın bir kısmı 

kimyasal kirliliklerinden temizlenmek üzere ayrılırken diğer kısmı pompa çıkışındaki diğer 

kolla birleşerek DEA hava soğutucularına girer. Burada ~40
O
C’ye kadar soğutulan DEA’ya 

gerekli hâllerde köpüklenmeyi önlemek amacıyla antifoam kimyasalı enjekte edilebilir. 

Antifoam enjeksiyonundan sonra DEA akımı pompa yardımı ile LPG treater kolonuna üstten 

verilerek LPG içerisindeki H2S'i absorblaması sağlanır.  
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Mekanik filtrelerden ayrılan temiz DEA’nın bir kısmı çok küçük partiküllerden 

temizlenmek üzere celatom filtrelerine girer. Buradan çıkan DEA kimyasal temizleme için 

seri ve paralel çalışabilen aktif karbon filtrelerine gönderilir. Aktif karbon filtrelerinde 

kimyasal kirliliklerinden temizlenen DEA tekrar temiz DEA tankına gönderilir.   

 

H2S’in giderilmesi için kullanılan DEA yukarıda anlatıldığı gibi rejenere edilerek 

sürekli olarak tekrar kullanılmaktadır. Ancak DEA bir miktar hidrokarbonlarda çözünmekte 

ve bu sayede rejeneratör kolonundan asit gaz ile beraber kükürt ünitesine taşınmaktadır. Bu 

gibi kayıplar yüzünden sisteme aralıklarla DEA takviyesi yapılır. DEA yüzdesi %15-20 (sulu 

çözelti) arasında olacak şekilde sistem taze DEA  ile beslenir. Bunun için ters çevrilen DEA 

variline buhar verilerek DEA akışkan hâle getirilerek havuza akması sağlanır. Tanka yeteri 

kadar temiz kondanse alınarak DEA çözeltisi %20’lik yapılır. Şekil 2.4’te tipik bir DEA 

rejeneratör kolonu akış şeması verilmiştir. 

 

Şekil 2.4: LPG ünitesı LPG-GAS/DEA kısmı kirli DEA rejenerasyonu 

2.4.2. LPG Meroks Kısmı  
 

Şekil 2.5’te görülen basitleştirilmiş akım şeması merkaptan ekstraksiyonunda 

kullanılan tipik bir “Meroks Prosesi” tatbikatını göstermektedir. DEA kısmından gelen LPG 

kalan H2S’in giderilmesi için birbirleriyle paralel ve seri olarak çalışabilen 10 bome NaOH 

kostik ön yıkama kolonlarında kolonlarında ön yıkamaya tabi tutulur. 

 

Ön yıkama kolonlarından çıkan LPG, LPG ekstraktörüne girer. Kolona bir distribütör 

vasıtasıyla giren LPG aşağıdan yukarıya doğru çıkarken yukarıdan aşağıya akan merokslu 
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kostik ile temas eder. LPG içinde bulunan merkaptanlar ekstraksiyon sonucu merkaptürlere 

dönüşerek kostik fazına geçer.  

 

Ekstraksiyon kolonunun üstünden çıkan kükürtlü bileşiklerinden temizlenmiş temiz 

LPG kostik ayırıcı dramında sürüklenen kostiğini bıraktıktan sonra basınç kontrol vanası 

yardımıyla LPG depolama tanklarına gönderilir. Depolama tankına gönderilen LPG’den 

laboratuvara her vardiya numune gönderilerek H2S ve merkaptan tayini yaptırılır. 

Laboratuvar sonuçlarına göre operasyona müdahale edilir. 

 

LPG-meroks ünitesindeki ekstraktör kolonların dip kısmından alınan kirli kostikler 

kostik ön ısıtıcısına girer. Burada rejenerasyon için gerekli olan ~55-60
O
C’ye kadar buhar ile 

ısıtılır. Kostik ön ısıtıcısına eksraktör kolonlarından gelen kostiklerle birlikte LPG kostik 

ayırıcılarından kostikte girmektedir. 

 

Kostik ön ısıtıcısından çıkan kirli kostik oksidayzera girmeden önce kompresörden 

veya rafineri servis havasından hava enjeksiyonu yapılır. Bu hava enjeksiyonu LPG-meroks 

ünitesinin şarj miktarına göre ayarlanmaktadır. 

 

Hava ile birlikte rashing-ringlerle dolu olan oksidayzera giren kostik içinde çözünmüş 

olarak bulunan merkaptürler hava oksijeniyle reaksiyona girerek disülfürlere dönüşür. 

Kolonun tepesinden çıkan karışım disülfür seperatörüne girer. 

 

Disülfür seperatöründe rejenere olmuş kostik disülfür yağları ve gaz fazı mevcuttur. 

Disülfür seperatörü rejenerasyon sonucunda oluşan disülfürlerin ayrılması ve merokslu 

kostikten rejenerasyon havası fazlasının uzaklaştırılmasını sağlar. Disülfür yağları zaman 

zaman dreyn edilerek rafineri sloba gönderilir. 
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Şekil 2.5: LPG ünitesi kostik kısmı meroks ektraksiyonu basit akış şeması  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
LPG’den Kükürt Giderme İşlemini inceleyiniz. 

Gerekli malzemeler: Ünite ekipmanları, DEA, merokslu kostik, numune kapları, 

sıcaklık ve basınçölçer  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Proses akış şemasını çiziniz.  

 Akış şemasında her bir basamakta 

yapılan işlemi şemaya yazınız. 

 Proses ekipmanlarının sembollerine 

dikkat ediniz. 

 Üniteye ait acil durum prosedürlerini 

tekrar gözden geçiriniz. 

 Acil durumlarda (yangın, gaz kaçakları, 

enerji kesintileri) yapılacakları okuyarak 

sık sık tekrar ediniz. 

 Ham petrol ve FCC ünitelerinden 

gelen LPG’yi, treater kolonunda 

H2S’ini gidermek için DEA ile 

reaksiyona sokunuz.   

 

 LPG, treater kolonuna gönderilirken 

pompa muhakkak kontrol edilmelidir. 

 Dikkatli olunuz. 

 Kolonda solüsyonların ve şarjın 

sıcaklığını kontrol ederek DEA’nın 

konsantrasyonunu takip ediniz. 

 H2S’i giderme işleminde DEA 

solüsyonlarının 27 - 49 
o
C’ye 

soğutulmasına dikkat ediniz.  

 Amin sıcaklığının şarj sıcaklığından 3
o
C 

fazla olmasına dikkat ediniz. 

 DEA için optimum konsantrasyon % 10 - 

20 arasında olmalıdır. 

 Aminin asit gazlardan (H2S ve CO2) iyi 

temizlenmiş olması iyi bir rejenerasyon 

için gerekli olduğu unutulmamalıdır.  

 Kullanılmış DEA’yı, DEA 

rejeneratöründe rejenere ederek tekrar 

kullanılmak üzere hazırlayınız. 

 İşlemleri yaparken dikkatli olunuz. 

 Rejenerasyon işleminde sıcaklık, 

basınç ve buhar basıncı değerlerine 

dikkat ederek gerekli durumlarda 

müdahale ediniz. 

 İşlemleri yaparken dikkatli olunuz. 

 H2S’i giderilen LPG’yi, 

merkaptanların giderilmesi için 
 İşlemleri yaparken dikkatli olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ekstraktör kolonuna göndererek 

katalizli kostik ile karşılaştırınız. 

 Seviye camına bakarak kostik 

seviyesini kontrol ediniz. 

 

 LPG içinde kalabilecek H2S ön yıkama 

kolonlarında giderme işleminde kostik 

seyiyesinin yeterli olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 Kostik seviyesi sahadaki seviye camına 

bakılarak kontrol edilir.  

 Merokslu kostik ekstraktöründe 

sıcaklık ve basınç değerlerini, kostiğin 

yoğunluğunu kontrol ediniz. 

 

 Merokslu kostik ekstraktöründe LPG 

merkaptanları giderme işleminde sıcaklık 

ve basınç değerleri, kostiğin yoğunluğu 

kontrol edilmelidir. 

 Kostiğin alkalitinesine dikkat 

edilmelidir.(laboratuvar analiz sonucu) 

 Sıcaklık ideal sıcaklık olan 38 
o
C 

civarında olmalıdır. 

 Basınç yaklaşık 12 kg/cm
2
 olmalıdır.  

 Kostiğin yoğunluğu yaklaşık 20 Be 

olmalıdır.( laboratuvar analiz sonucu) 

 Gerektiğinde kataliz ilave ediniz.  İşlemleri yaparken dikkatli olunuz. 

 Kullanılmış kostiği hava ile reaksiyona 

sokarak rejenere ediniz. 
 İşlemleri yaparken dikkatli olunuz. 

 Seperatörde regen sonucu oluşan 

yağlardan ayırarak kostiği tekrar 

kullanınız. 

 İşlemleri yaparken dikkatli olunuz. 

 Alınan numuneler ile ürün özellikleri 

kontrol ederek proses değişkenlerine 

müdahale ediniz. 

 Proses değişkenlerine dikkat edilmelidir. 
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 H2S ve merkaptanlardan ayrıştırılmış 

LPG depolama tankına gönderilirken 

sistemi kontrol ediniz. 

 

 LPG depolanmak üzere tankına 

gönderilirken sistemi kontrol ediniz. 

 Regenerasyon işleminde sıcaklık, 

basınç ve buhar basıncı değerlerine 

dikkat ederek gerekli durumlarda 

müdahale ediniz. 

 

 DEA ve kostik çözeltisinin regenerasyon 

işleminde sıcaklık, basınç ve buhar 

basıncı değerleri kontrol altında 

tutulmalıdır. 

 DEA’nın rejenerasyon sıcaklığı 125
o
C’yi 

geçmemelidir.  

 Basıncı düşük tutulmalıdır. 

 Kolon içinde buhar hızı yüksek olmalıdır. 

 Buhar basınç oranı %10 - 20 wt arasında 

olmalıdır. 

 Regenere edilen DEA çözeltisinin 

yaklaşık %10’u filtre edilmelidir. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Proses akış şemasını incelediniz mi?   

2. Akış şemasını doğru çizebildiniz mi?   

3. Üniteye ait acil durum prosedürlerini gözden geçirdiniz mi?   

4. Treater kolonuna ait pompayı kontrol ettiniz mi?   

5. Kolon solüsyonların ve şarjın sıcaklıklarını kontrol ettiniz mi?   

6. DEA’nın konsantrasyonunu kontrol ettiniz mi?   

7. Seviye camına bakarak kostik seviyesini kontrol ettiniz mi?   

8. H2S ön yıkama kolonlarında giderme işleminde kostik 

seyiyesinin yeterli olduğunu kontrol ettiniz mi? 
  

9. Merokslu kostik ekstraktöründe sıcaklık ve basınç değerlerini, 

kostiğin yoğunluğunu kontrol ettiniz mi? 
  

10. Alınan numuneler ile ürün özelliklerini kontrol ederek proses 

değişkenlerine müdahale ettiniz mi? 
  

11. LPG depolama tankına gönderilirken sistemi kontrol ettiniz mi?   

12. Regenerasyon işleminde sıcaklık, basınç ve buhar basıncı 

değerlerine dikkat ettiniz mi?  
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. DEA için optimum konsantrasyon % kaç arasında olmalıdır? 

A) 10 – 20 

B) 10 – 30 

C) 20 – 30 

D) 30 – 40  
 

2. Havada % 10 LPG bulunan ortamda havanın 2 dakika solunması sonucu vücut 

aşağıdaki tepkilerden hangisini verir?  

A) Baş dönmesi 

B) Akciğer kanseri 

C) Mide kanseri   

D) Mide kanaması  
 

3. H2S giderme işleminde amin sıcaklığı şarj sıcaklığından kaç derece yüksek 

olmalıdır? 

A) 3°C 

B) 30°C 

C) 33°C 

D) 300°C 
 

4. Hidrokarbonların içindeki H2S’in absorblanması aşağıdakilerden hangisine bağlı 

değildir? 

A) Şarjdaki yüksek H2S kısmi basıncı 

B) D asit gaz yüklemesi 

C) Yüksek amin konsantrasyonu 

D) Havadaki oksijen miktarı  
 

5. DEA’nın rejenerasyonu aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? 

A) Yüksek sıcaklık 

B) Düşük basınç 

C) Yüksek buhar hızı 

D) Meroks miktarı 
 

6. LPG içerisinde çevreye zararlı gaz aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Propan 

B) Hidrojen sülfür   

C) Bütan 

D) Hiçbiri 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Rejenerasyon aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? 

A) Düşük basınç 

B) Yüksek sıcaklık 

C) Temas yüzeyi 

D) Yüksek buhar hızı 

 
8. Merkaptanların giderilmesi işleminde kostiğin alkalitinesini aşağıdakilerden hangisine 

bakarak belirlersiniz? 

A) Rengine bakarak 

B) Kokusuna bakarak 

C) Havalandırma testi sonucuna bakarak 

D) Laboratuvar analiz sonucuna bakarak 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında standartlarına ve kuralına uygun olarak LPG’nin 

depolanmasını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yanma reaksiyonunu araştırınız. 

 LPG’ ye maruz kalındığında yapılması gerek ilk yardım nasıl olmalıdır?  

 

3. LPG’NİN DEPOLANMASI 
 

LPG nin depolanması işletme ve çevre açısından son derece önemlidir. Bu nedenle 

bazı kurallar çerçevesinde depolama işlemleri yapılması gerekir. 

 

3.1. LPG’ nin depolanması 
 

Sıvı LPG ’nin gaz hâline geçmesi için az miktarda ısı enerjisi yeterlidir. Bu nedenle 

LPG’nin sıcaklığının yakın bir şekilde takip edilmemesi durumunda hızlı bir şekilde 

kaynamaya ve buharlaşmaya başlar. LPG tanklarda ani bir şekilde basınç artarak emniyetsiz 

durumlar oluşabilir. 1 birim hacimdeki sıvı LPG buharlaştığında 250 birim hacim yer 

kaplamaktadır. Atmosfere çıkan LPG, bulunduğu yerde bir ateşleme kaynağı olursa yangın 

başlamaktadır. Yangın kaynağı bir boru veya vanadaki bağlantıdan oluyorsa alev kontrol 

altında tutularak önce kaçak kaynağı kesilir. Bu durumda alev küçülerek söner ve ısınan 

bölgedeki ekipmanlara soğutma yapılır. LPG sistemlerinde karşılaşılabilecek en kötü olay, 

tanklardaki LPG’nin dışarıdaki alevler nedeniyle aşırı ısınmasıdır. Isınan LPG dolayısıyla 

artan basınç,  tankın metal yapısında zayıflayan yer nedeniyle “Bleve” (kaynayan sıvının 

aşırı genleşerek patlaması) olarak adlandırılan olayı ortaya çıkarır ve tankı patlatır. Son 

derece yıkıcı bir etkisi olan bu olay sonucunda yakın çevredeki canlı ve cansızlar büyük 

ölçüde zarar görür. Patlayan tank parçaları birkaç tonluk ağırlığa ulaştıkları gibi 1000–1500 

metre uzağa kadar düşen büyük parçalar görülmüştür. Bu olayın önlenmesi için yangın 

durumlarında LPG tanklarının etkin bir şekilde soğutulması gerekmektedir. Tanklardan 

kaçabilecek LPG’nin tesiste yer alan diğer tanklara, ünitelere, yapılara, binalara ulaşmasını 

engelleyecek şekilde engeller, duvarlar yapılmaktadır. Tanklara bağlı olan boru hatlarındaki 

kesici vanalar ve diğer ekipmanların yeterli emniyeti sağlayacak bir yerde bulunması 

gerekmektedir. Oluşabilecek alevlerden yayılan radyant ısının önüne geçebilmek için perde 

şeklinde su sisleri oluşturulmaktadır. 

 

Rafinerilerde ve LPG dağıtım tesislerinde büyük miktarlardaki LPG’nin depolanması 

gerekir. Bunun için küre şeklindeki, çelik malzemeden yapılan basınçlı tanklar kullanılır. 

Tanklar yer üstünde olabildiği gibi toprağa yarı veya tam gömülü tanklar da kullanılabilir. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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Tankların kapasiteleri 1.000 tonun üzerindeki miktarlardan başlayarak büyük miktarlara 

kadar çıkar. 5.000 tonun üzerindeki tanklar soğutma sistemine sahiptir. Daha küçük 

kapasiteli tanklar ise atmosfer sıcaklıklarında basınçlandırılmış LPG içermektedir. 100 ton 

civarındaki daha küçük tankların yapısı ise yatay silindirler şeklindedir. LPG sistemlerinin 

uymak zorunda olduğu tasarım şartları uygulanması zorunlu olan çeşitli ulusal ve 

uluslararası standartlarda belirtilmiştir. Bu şartlar; tanklar arası mesafe, yerleşim 

merkezlerine olan uzaklıklar, tesis içerisindeki ünitelere ve binalara uzaklıklar, tanklarda 

bulunması gereken ölçüm sistemleri, yangın ve LPG kaçağı tespit ve alarm sistemleri, fazla 

basıncı emniyetli bir şekilde havaya atan otomatik vent vanaları, otomatik ve el ile çalışan 

yangın söndürme, soğutma ve perde su sisi yapan sistemler bulunmakta ve ayrıntılı olarak 

istenen değerler belirtilmektedir. Tankların bulunduğu sahaya personelin girdiği yerlerde 

insanların üzerindeki statik elektriği atacak şekilde emniyet ekipmanları konulmaktadır. 

Sahaya girmeden önce bu ekipmanların plaka şeklindeki kısmına el basarak statik elektrik 

toprağa aktarılır. Rafineride üretilen LPG’nin depolandığı tanklar, üretim LPG’si tanka 

girdiği sürece üst kısmındaki su veren ve sprink denilen sistemlerle soğutularak basıncın çok 

artması önlenmektedir. Bu durum özellikle sıcak havalarda son derece önemlidir. 

 

Şekil 3.1: LPG’nin depolanması 

 

Şekil 3.2: LPG’nin dağıtımı 
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3.2. LPG Bileşiminde Bulunan Gazlar Hakkında Genel Bilgiler 
 

3.2.1. Bütan 
 

LPG bileşiminden (%70) olan bütan gazı 4 karbonlu bir doymuş hidrokarbondur. 

C4H10 kapalı formülü ile gösterilen bütanın, n – bütan ve izo-bütan olmak üzere iki izomeri 

vardır.  

  

3.2.1.1.Elde Edilişi  
 

LPG bileşiminde yer alan bütan atmosferik basınç altında damıtma kolonlarında LPG’ 

nin damıtılması ile elde edilir. 

 

Bütan, kaynama noktası yüksek olması dolayısı ile şekil 2.1’de görüldüğü gibi LPG 

soğutulduğu zaman bütan sıvı hâle geçer dolayısı ile bütan debütaniser kolondan alınır. 

 

3.2.1.2. Özellikleri 
 

Bütan genel olarak LPG’nin özelliklerini taşır. Ancak bununla birlikte kendine ait 

özelliklerde vardır. Bu özellikleri şu şekilde sayabiliriz: 

 

 Kimyasal formülü C4H10 ‘dur. 

 15 °C'lik atmosfer basıncı altında bir kg'lık ürünün gaz hacmi 386 litredir. 

 15 °C'de gaz hacim miktarı 2,452 kg/m³’tür. 

 15 °C'de sıvı hacim miktarı 0,584 kg/litredir. 

 Havaya göre yoğunluğu 2,07‘dir. 

 Atmosfer basıncı altında kaynama ısısı - 0,5°C dir.  

 Kritik sıcaklık 150,8 °C dir. 

 Donma noktası -138 °C dir. 

 15 °C'ye göre basınç değeri 0,92 bardır. 

 

3.2.2. Propan 
 

LPG bileşiminden (%30) olan propan gazı 3 karbonlu bir doymuş hidrokarbondur. 

C3H8 kapalı formülü ile gösterilir. 

 

3.2.2.1. Elde Edişi 
 

LPG bileşiminde yer alan propan atmosferik basınç altında damıtma kolonlarında LPG 

nin damıtılması ile elde edilir. 

 

Propan kaynama noktası düşük (-42 °C) olması dolayısı ile Şekil 2.1’de görüldüğü 

gibi propan LPG nin damıtılması sonucu depropaniser kolondan alınır. 
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3.2.2.2. Özellikleri 
 

Propan genel olarak LPG’nin özelliklerini taşır. Ancak bununla birlikte kendine ait 

özelliklerde vardır. Bu özellikleri şu şekilde sayabiliriz: 

 

 Propan renksiz ve kokusuz olup herhangi bir durumda kolaylıkla 

hissedilebilmesi için "etil merkaptan" ile kokulandırılmıştır.  

 Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı özelliğe sahiptir.  

 Sıvı olarak depolanır gaz hâlinde kullanılır.  

 Sıvı hâlde depolanan propan depolandığı kaptan veya ilave bir ekipmandan gaz 

hâle geçebilmesi için gerekli ısıyı alarak faz değiştirir. 

 Propan gazı üç karbon atomu içerir. 

 Kimyasal formülü C3H8 dir. 

 15 °C'lik atmosfer basıncı altında bir kg'lık ürünün gaz hacmi 509 litredir. 

 15 °C'de gaz hacim miktarı 1,854kg/m³’tür. 

 15 °C'de sıvı hacim miktarı 0,508 kg/litredir. 

 Havaya göre yoğunluğu 1,52 dir. 

 Atmosfer basıncı altında kaynama ısısı – 42 °C dir. 

 

3.3. Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (LPG) Yakıt Olarak Kullanılması  
 

LPG içinde ağırlıklı olarak propan ve bütanın bulunduğu halk arasında tüpgaz olarak 

bilinen yakıttır. Günümüzde LPG ısınma amaçlı olarak ülkemizde evlerde mutfaklarda geniş 

olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde LPG’den elektrik üreten enerji santralleri de 

bulunmaktadır. Son zamanlarda ise motorlu taşıtlarda otogaz olarak yakıt amaçlı olarak da 

kullanılmaya başlanmıştır. LPG ürününün rafineriden satılmadan önce LPG, DEA 

ünitelerinde temizlenerek içindeki hidrojen sülfür gazından arınmış olması emniyet açısından 

esastır. Ayrıca yaklaşık 0 °C sıcaklıkta hacimce % 95’inin kaynaması da bu üründe aranan 

özelliklerden biridir. İçeriğinde küçük moleküllü hidrokarbonlar bulunduğu için normal 

atmosfer basınç ve sıcaklığında gaz hâldedir. Bu nedenle basınç altında sıvılaştırılmış olarak 

satılır, saklanır veya depolanır. 

 

Ayrıca yakıt gazı rafineri prosesleri sırasında açığa çıkan ve rafinerilerde yakıt olarak 

kullanılan içinde hidrojen, metan, etan gibi küçük moleküllü hidrokarbonların ağırlıkça fazla 

bulunduğu bir gaz karışımıdır. Rafinerilerde en yoğun olarak FCC ünitelerinde meydana 

gelen parçalanma reaksiyonları sonucunda elde edilir. Ancak diğer ünitelerde de yan ürün 

olarak elde edilmektedir. İçindeki kükürt bileşikleri çevreyi kirletmemesi için temizlendikten 

sonra kullanılır. Yanma süreçlerinin büyük bir bölümünde gerekli olan oksijen atmosferdeki 

havadan sağlanmaktadır. 

 

3.4. LPG Kullanımı, Kaçakları ve Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 LPG’ nin Kullanım Alanları, 

 

Evlerde; yemek pişirmede, ısıtmada, soğutmada kullanılır. Bunların dışında da 

kullanım alanları oluşmaktadır. (aydınlatma, çöp yakma fırınları vb.) 
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Ticari alanlarda; otel, lokanta, fırın, hastane, küçük sanayi işletmelerinde, büyük 

kuruluşlarda yemek pişirmede, su ısıtmada ve sterilizasyon gibi işlerde kullanılır. 

 

Endüstride; metallerin ısıl işlemleri, tavlama, kesme, kaynak ve sertleştirme 

işlemlerinde kullanılır. 

 

Taşıtlarda; içten yanmalı motorda motor yakıtı olarak otomobil, kamyon, otobüs, 

traktör, forklift, tren ve elektrik santrallerinde kullanılır. 

 

 LPG’ nin Emniyetli Kullanım Kuralları 

 

LPG sıvı veya gaz hâlinde iken kokusuz ve renksizdir.  Bu nedenle metil merkaptan 

ile kokulandırılarak fark edilmesi sağlanmıştır. LPG tüpleri kullanılırken şunlara dikkat 

edilmelidir: 

 

 Doğrudan güneş ışığı almamalı, 

 Radyatör, soba gibi ısıtıcıların yakınına konulmamalı, 

 Yakınında kolay tutuşabilir malzemeler bulundurulmamalı, 

 Dik konumda tutulmalı, 

 Gaz kaçağı kontrolü sabunlu su veya benzeri bir maddeyle yapılmalı, 

kibrit, çakmak gibi ateş kaynaklar kesinlikle kullanılmamalıdır. 

 

 Yaşam Alanlarında LPG Kaçağı Tespitinde Yapılması Gerekenler 

 

 Kapı ve pencereler açılarak ortam havalandırılmalıdır. 

 Elektrik anahtarları bulunduğu konumda bırakılmalıdır. 

 Kıvılcım çıkartabilecek hareketlerden kaçınılmalıdır. 

 Tüp üstündeki musluk veya valf kapatılmalıdır. 

 Zemin süpürge ile süpürülerek yere çöken LPG ortamdan 

uzaklaştırılmalıdır. 

 Ortam havalandırılmalıdır. 

 LPG tüpleri ve beraberinde kullanılan cihazlar uyumak için kullanılan 

mahallerden yatmadan önce çıkartılmalıdır. 

 Şofben gibi cihazlar mutlaka bir bacaya bağlanmalıdır. 

 

 Üretim Tesisinde LPG Kaçağı Tesbit Edildiğinde Yapılması Gerekenler 

 

 Ünite sahasında LPG kaçağı tespit edildiğinde kaçak fazla ise yalnız 

olarak müdahale edilmemeli, yardım çağrılmalıdır. 

 Gereken birimler haberdar edilmelidir. Öncelikle durum ilk amire telsizle 

bildirilmelidir. 

 Ünite sahasında devam eden ateşli işleri (kaynaklı iş vb.) acilen 

durdurarak bakım personelinin kaçak bölgesinden uzaklaşması 

sağlanmalıdır. 

 Kaçak, taşıt yoluna yakın bir bölgede ise “Teknik Emniyet 

Departmanı”na haber verilmeli ve yol trafiğe kapatılmalıdır.Yolun trafiğe 
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kapalı olduğunu gösteren levhaların uygun yerlere konması 

sağlanmalıdır. 

 Su sisi yapılarak LPG’nin parlama sınırını düşürülmelidir. 

 Kaçağın devam etmesini önlemek için vanalar kapatılarak o kısım bloke 

edilmelidir. İlgili kısımda uzaktan kumanda edilebilen motorize vana 

varsa kontrol operatörüne bu vana kapattırılmalıdır. Bloke edilirken 

doğru vanaların kapatıldığından emin olunmalıdır. 

 Kaçağın ardından alevlenme, yangın olduysa ve büyükse yangın ihbar 

edilerek rafineri yangın sireninin çalması sağlanmalıdır. Yangın ihbarı 

yapılırken ilgili telefon aranarak kimlik bildirilmeli, yangın yeri kısa ve 

doğru olarak tarif edilmelidir. 

 Yangın ekipleri gelinceye kadar yangın makaraları ve sabit su topları ile 

yangına müdahale edilerek alevlerin diğer kısımlara zarar vermesine ve 

büyümesine engel olunmalıdır. 

 Oksijen tüpü ve yanmaya dayanıklı elbise giyilerek yangının sönmesini 

sağlamak için su sisi altında gerekli vanalar bloke edilmelidir. 

 Tüm söndürme çalışmaları sırasında exproof olmayan hiçbir malzeme 

kullanılmamalıdır. 

 

 LPG Kaçaklarına Maruz Kalınırsa, 

 
Sıvılaştırılmış petrol gazının kısa sürede ve az miktarda solunması hâlinde insanlarda 

zehirlenme belirtisi göstermez. % 10 nispetinde LPG bulunan ortamdaki havanın 2 dakika 

solunması hâlinde baş dönmesi meydana gelebilir. LPG havadan ağır bir gaz olduğu için 

sızıntı ve kaçaklarında yere çökerek zeminden itibaren yukarıya doğru birikir. Bu esnada 

birikmiş LPG içinde kalınması hâlinde kişinin havayla irtibatı kesildiğinde aynen suda 

olduğu gibi havasızlıktan boğulmasına ve ölümüne sebebiyet verir. İlk belirtileri baş ağrısı, 

baş dönmesi ve sersemlik hâlidir. Fazla konsantrasyonda solunum yoluyla vücuda girdiğinde 

mide bulantısına neden olur. Sıvı LPG’nin göze ya da deriye temasında gözde kanlanma, 

deride kızarıklık ve sızı oluşur. LPG’nin yaşamı ve sağlığı tehlikeye sokan sınır 

konsantrasyonu (TWA) olarak 1800 mg/m
3
’tür. Sıvının deriye dökülmesi hâlinde, LPG’nin 

deri yüzeyinde sıvı hâlden gaz hâline geçerken çevreden aldığı ısı, deride donmalara ve 

yanık etkisine neden olur. Bu sebepten dolayı LPG ile çalışırken ısı yalıtımlı eldiven, gözlük, 

acil durumlarda basınçlı LPG kaçaklarında tüm vücudu koruyan giysi kullanılmalıdır.  

 

Sıvı LPG kaçakları gözle görülebilir, buhar bulutu oluşturur. LPG’nin soğutma 

özelliği nedeniyle havadaki nem soğuyarak kaçak noktasında buz-kar hâlinde birikir. Bu 

sayede kaçak yeri kolayca bulunur.  LPG kaçak tehlikesinin bulunduğu bölgede araç trafiği 

durdurulmalı, alev olmamalı, sigara içilmemeli ve eksproof olmayan hiçbir malzeme 

kullanılmamalıdır. LPG kaçaklarında mümkünse yakıt öncelikle kesilmelidir. Kaçak 

noktasına su sisi uygulayarak havadaki LPG’nin parlama direnci düşürülmelidir. LPG 

kaçaklarında tankların su spreyi ile soğutulması, gaz algılama ve otomatik söndürme 

sistemlerinin tanklarda mevcut olması emniyet açısından önemlidir. LPG yangınları basınçlı 

su ve kuru kimyevi tozlu minimakslarla söndürülür. LPG tankları yangınlarında en büyük 

tehlike “Bleve”dir. “Bleve” (Kaynayan sıvı genleşen buhar patlamasıdır.) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
LPG’ yi depolayınız.  

Araç-gereç, ekipman ve koşullar : İşletme ortamı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Ünite sahasında saha kontrolü 

yaparken LPG kaçağını tespit 

ettiğinizde kaçak fazla ise yalnız olarak 

müdahale etmeyiniz.  

 

 Büyük kaçaklarda tek başınıza müdahale 

etmeyiniz, yardım isteyiniz. 

 İş güvenliği önlemlerini alınız. 

 Durumu ilk olarak amirinize telsizle 

bildiriniz.  

 

 Durumu bildirirken konuşmanızın açık ve 

net olmasına dikkat ediniz. 

 Ünite sahasında devam eden ateşli 

işleri (kaynaklı iş) acilen durdurarak 

bakım personelini kaçak bölgesinden 

uzaklaştırınız. 

 Dikkatli ve serin kanlı olmanız sizin 

sağlığınız ve çevre sağlığı için önemlidir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kaçak taşıt yoluna yakın bir bölgede 

ise teknik emniyet departmanına haber 

vererek yolu trafiğe kapatınız. 

 

 Dikkatli olunuz.  

 Gereken müdahalelerin zamanında ve tam 

olarak yapılabilmesi için teknik emniyet 

departmanına haber verilmelidir. 

 Kaçağın yeri kısa ve doğru olarak tarif 

edilmelidir. 

 Yolun trafiğe kapalı olduğunu gösteren 

levhalar uygun yerlere konmalıdır. 

  Su sisi yaparak LPG’ nin parlama 

sınırını düşürmeye çalışınız. 

 

 Su sisi LPG’ nin havadaki 

konsantrasyonunu düşürür ve parlama 

sınırını da aşağıya çeker. 

 Dikkatli olunuz. 

 Kaçağın devam etmesini önlemek için 

o kısmı bloke ediniz. İlgili kısımda 

uzaktan kumanda edilebilen motorize 

vana varsa kontrol operatörüne bu 

vanayı kapattırınız. 

 Eksproof olmayan hiçbir malzemeyi 

kullanmayınız. 

 Bloke edilirken doğru vanaların 

kapatıldığından emin olunuz. 
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 Kaçağın ardından alevlenme ve yangın 

olduysa ve alev büyükse yangını ihbar 

ederek rafineri yangın sirenin 

çalmasını sağlayınız. 

 

 Eksproof olmayan hiçbir malzemeyi 

kullanmayınız. 

 Yangını ihbar ederken ilgili telefon 

aranarak kimlik bildirilip yangın yeri kısa 

ve doğru olarak tarif edilmelidir. 

 Yangın sireni bütün birimlerin haberdar 

edilebilmesi için önemlidir. 
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  Yangın makaraları ve sabit su topları 

ile yangına müdahale edip alevlerin 

diğer kısımlara zarar vermesine 

büyümesine engel olunuz. 

 Oksijen tüpü ve yanmaya dayanıklı 

elbise giyerek yangının sönmesini 

sağlamak için su sisi altında gerekli 

vanaları bloke ediniz. 

 

 Yangın ekipleri gelinceye kadar müdahale 

etmek, alevlerin diğer kısımlara zarar 

vermesine ve büyümesine engel olacaktır. 

 Yangına müdahale etmeden önce mutlaka 

oksijen tüpü ve yanmaya dayanıklı elbise 

giyilmelidir. 

 Doğru vanaların zamanında kapatılması 

yangının söndürülmesinde ve çevreye 

yayılmamasında önemli rol oynar.  

 Dikkatli olunuz. 

 Soğukkanlı olunuz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İlk amirinize durumu telsizle bildirdiniz mi?   

2. Ünite sahasında devam eden ateşli işleri (kaynaklı iş) acilen 

durdurdunuz mu? 
  

3. Personeli kaçak bölgesinden uzaklaştırdınız mı?   

4. Teknik emniyet departmanına haber verdiniz mi?    

5. Yolu trafiğe kapatınız mı?   

6. Yolun trafiğe kapalı olduğunu gösteren levhaları uygun yerlere 

koydurdunuz mu? 
  

7. Su sisi yaparak LPG’nin parlama sınırını düşürmeye çalıştınız 

mı? 
  

8. Kaçağın devam etmesini önlemek için o kısmı bloke etiniz mi?    

9. Uzaktan kumanda edilebilen motorize vana varsa kontrol 

operatörüne bu vanayı kapattırdınız mı? 
  

10. Alevlenme ve yangın varsa ve büyükse yangını ihbar etiniz mi?    

11. Rafineri yangın sirenin çalmasını sağladınız mı?   

12. Doğru vanaların kapatıldığından emin misiniz?   

13. Yangını ihbar ederken kimliğinizi, yangın yerini kısa ve doğru 

olarak tarif ettiniz mi? 
  

14. Yangın makaraları ve sabit su topları ile yangına müdahale 

ettiniz mi? 
  

15. Yangına müdahale ederken oksijen tüpü ve yanmaya dayanıklı 

elbise giydiniz mi? 
  

16. Yangının sönmesini sağlamak için su sisi altında gerekli vanaları 

bloke ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Bütanın kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) C2H4 

B) C3H8 

C) C4H10 

D) C5H12  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi rafinerilerin görevlerinden değildir? 

A) Ham petrolü çıkarmak 

B) Yurt içinden ve yurt dışından ham petrolü temin etmek 

C) Ham petrolü işlemek   

D) İşlenmiş petrol ürünlerini satmak 
 

3. Yurdumuzda LPG hangi amaçla kullanılır? 

A) Evlerde ısınmak 

B) Otolarda yakıt olarak 

C) Elektrik enerjisi üretiminde 

D) Hepsi 

 

4. Rafinerilerde yakıt gazı olarak kullanılan gaz karışımında aşağıdaki gazlardan hangisi 

bulunmaz?  

A) Hidrojen  

B) Karbondioksit 

C) Metan 

D) Etan  

 

5. LPG’nin depolanma şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Basınç altında katı şeklinde 

B) Basınç altında gaz şeklinde 

C) Basınç altında sıvı şeklinde 

D) Basınç altında LPG ile reaksiyona girmeyen bir sıvı içerisinde 

 

6. Bütanın atmosferik basınçta kaynama sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 0,5°C     

B) - 0,5°C 

C) 5°C 

D) - 5°C  

 
7. Propanın atmosferik basınçta kaynama sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?  

A)  142°C 

B) - 142°C 

C)  42°C 

D) - 42°C  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. LPG kaçaklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Ortamdan derhâl kaçılır.  

B) Yol trafiğe kapatılır. 

C) Gerekli yerlere haber verilir. 

D) Su sisi yapılır. 

 

9. LPG’nin yaşamı ve sağlığı tehlikeye sokan sınır konsantrasyonu (TWA) olarak kaç 

mg/m
3
’tür? 

A) 1600 

B) 1700 

C) 1800 

D) 1900 

 

10. Isınan LPG dolayısıyla artan basınç sebebiyle tankın metal yapısında zayıflayan yer 

nedeniyle ortaya çıkan olaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yangın 

B) Bleve  

C) Kaçak 

D) Sızıntı 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. LPG’ nin bileşiminde propan ve  ………………………………… gazlarını içerir 

 

2. . Yurdumuzda ham petrolü işleyen ……………..……………… rafinerisi vardır.  

 

3. Propan renksiz ve kokusuz olup herhangi bir durumda kolaylıkla hissedilebilmesi için 

……………………………………………. ile kokulandırılmıştır.  

 

4. Bütanın 15°C'lik atmosfer basıncı altında bir kg'lık ürünün gaz hacmi 

……………litredir.  

 

5. Zamanımızda iki tip karşılıklı akım ekstraksiyon kolonları kullanılmaktadır. Bunlar 

Karbon rashing-ringli kolon ve …………………………………………… dur.  

 

6. 20 Be …….. çözeltisinin amacı kirli ……... içerisindeki ……….. temizlemektir.   

 

7.  MEA çözeltisinin H2S'i absorbe etme reaksiyonunun hızı ……….. basınç ve 

………………. sıcaklıkta artar.  

 

8. Regenere edilen DEA çözeltisinin bir kısmı ………………… edilmelidir.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

9. (   ) Soğuk iklimli bölgelerde kullanılan LPG’ nın içerisindeki propan oranının 

arttırılarak sıvı fazdan gaz faza geçiş kolaylaştırılmalıdır. 

 

10. (…) LPG yüksek kalorli, ekonomik, çevreye saygılı, güvenli ve kesintisiz bir yakıttır. 

 

11. (   ) Yurdumuzda kış aylarında LPG bileşiminde propan/bütan oranın 30/50’dir. 

 

12. (   ) LPG havanın damıtılması ile elde edilebilir. 

 

13. (   ) Ham petrol içerisinde bulunan H2S gazı zehirli bir gaz olup kullanımdan önce 

temizlenmelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 

 

 

56 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 C 

6 A 

7 C 

8 B 

9 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 A 

3 A 

4 D 

5 D 

6 B 

7 C 

8 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C 

6 B 

7 D 

8 A 

9 C 

10 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Bütan 

2 Tüpraş 

3 Etilmerkaptan 

4 386 

5 Delikli Tepsili Kolon 

6 
kostik, LPG, 

merkaptanları 

7yüksek, düşük 

 
7 Yüksek , düşük 

8 Filtre 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Yanlış 

13 Doğru 
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