
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİMYA TEKNOLOJİSİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAM PETROLÜN DESTİLASYONU 
524KI0295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2012 



 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 ii 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 2 
1. PETROL ............................................................................................................................... 2 

1.1. Petrolün Tarihçesi ......................................................................................................... 4 
1.2. Petrolün Oluşumu ......................................................................................................... 5 
1.3. Ham Petrolün Kimyasal Bileşimi ................................................................................. 6 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 12 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 15 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 16 
2. HAM PETROL DESTİLASYONU ................................................................................... 16 

2.1. Destilasyon .................................................................................................................. 16 
2.2. Ham Petrolün Destilasyonu ........................................................................................ 17 

2.2.1. Atmosferik Destilasyon ....................................................................................... 19 
2.2.2. Vakum Destilasyonu ............................................................................................ 22 

2.3. Sağlık ve Güvenlik ...................................................................................................... 24 
2.4. Diğer Destilasyon İşlemleri ........................................................................................ 25 
2.5. Destilasyona Etki Eden Faktörler ............................................................................... 26 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 28 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 33 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 35 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 38 

 

İÇİNDEKİLER 



 

 iii 

AÇIKLAMALAR 
ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Petrol – Rafineri 

MODÜLÜN ADI  
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API gravitesi ile yoğunluk ölçümü ve ham petrolün ayrımsal 

destilasyonunu yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 
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GİRİŞ 
Sevgili gençler,  

 

Dünyadaki en önemli doğal enerji kaynaklarından biri olan petrol fosil yakıt türüdür. 

Fosil yakıtlardan, çeşitli türev ve ürünlerin elde edilmesinde yararlanılır. 

 

Petrol, binlerce yıl boyunca basit biçimde kullanılmıştır. Babilliler yol döşerken ve 

bağlayıcı madde olarak bitümden, Romalılar yolları için Sicilya’dan getirttikleri asfalttan 

yararlanırlardır. Eski Çinliler, tuz üretmek için suyun ısıtılmasında doğal gaz kullandılar. 

İtalya, Almanya, Kuzey Amerika ve Birmanya`da ham petrolün tedavi edici özellikleri 

olduğuna inanılırdı. 20. Yüz yılın başlarında otomobilin yaygınlaşmasıyla petrol başlıca enerji 

kaynağı durumuna gelmiştir. Petrolün üretimi ve tüketimi uluslararası ilişkilerde yaşamsal bir 

önem kazanmış ve çoğunlukla dış politikaların belirlenmesinde etken olmuştur. 

 

Rafinerizasyon, petrolün içinde bulunan yabancı maddeleri giderme ve petrolü 

kullanılabilir hâle getirme işlemidir. 

 

Bu modülde, ham petrolü kullanılabilir duruma getirmek için yapılan rafinerizasyon 

işlemini öğrenecek ve bu yöntemin laboratuvar koşullarında uygulanabilirliğini göreceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak API gravitesi ile yoğunluk 

ölçümünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Petrolün yapısını ve canlı hayatı üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 Petrolün ülke ve dünya ekonomisi açısından önemini araştırınız. 

 

1. PETROL 
 

İnsanlığın en önemli ve vazgeçilmez gereksinimlerinden birisi enerjidir. Enerjinin 

üretilmesinde kullanılan çeşitli kaynakların başında fosil yakıtlar gelmektedir. Petrol, kömür 

ve doğal gaz fosil yakıt denilince akla gelen ilk enerji kaynaklarıdır. Dünyanın bugünkü 

birincil enerji tüketiminde petrol %40'lık pay ile ilk sırayı alırken, doğalgaz %23 ile %28'lik 

payı olan kömürün ardından gelmektedir. 

 

Dünyanın en önemli enerji ve sanayi ham maddelerinden biri olan petrolün şimdiye 

kadar değişik tarifleri yapılmış ve oluşumu konusunda çeşitli varsayımlar ileri sürülmüştür. 

Genel olarak petrolün, milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan kalıntılarının denizlerde 

biriken çökel katmanlar içerisinde, oksijensiz bir ortamda çürüyerek, belirli bir basınç ve 

sıcaklık altında ayrışmasından oluştuğu varsayılmaktadır. Kimyasal yönden petrol oldukça 

karmaşık bir hidrokarbon (hidrojen ve karbon) karışımı olup azot, oksijen ve sülfür 

bileşenlerini içermektedir. Yerküre içerisinde organik materyalin başkalaşımı ile oluşmuş ve 

gözenekli kayaçlar içerisinde depolanmış sıvı haldeki hidrokarbonlara ham petrol adı verilir. 

Rafine edilmiş petrolden ayırt etmek için ham petrol diye isimlendirilen sıvı petrol, ticari 

açıdan en önemli olanıdır.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 



 

 3 

 

Resim 1.1: Kazakistan’da Hazar Denizi’nde bir petrol platformu 

Ham petrolden, rafinerilerde bileşenlerine ayrıştırılarak (damıtılarak) günlük 

yaşamımızda kullandığımız pek çok ara madde ve akaryakıt ürünleri elde edilir. Ham petrol, 

başlıca sıvı hidrokarbonlarla, değişen oranlarda çözülmüş gazlardan, katranlardan ve katkı 

maddelerinden oluşmaktadır. Petrol gazı, imal edilmiş gazdan ayırt etmek için genelde doğal 

gaz olarak adlandırılmış olup, büyük çoğunlukla metan gazı içeren hafif parafin 

hidrokarbonlarından oluşmaktadır. Yarı katı ve katı haldeki petrol ise ağır hidrokarbon ve 

katrandan oluşur. Bu türden petrole, özel karakterlerine ve yöresel kullanımlarına bağlı olarak 

asfalt, zift, katran ve diğer isimler verilmektedir. 

 

Resim 1.2: Petrol rafinerisi 
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1.1. Petrolün Tarihçesi 
 

İngilizce`de petrol yerine kullanılan petroleum terimi köken olarak Grekçe ’den 

(Yunanca’dan) türemiş olup, taş anlamına gelen "petra" kelimesi ile yağ anlamına gelen 

"oleum" kelimelerinin birleşimidir ve taşyağı (petroleum) anlamına gelir. Eski Grekler ’den 

daha önce, Mezopotamya dillerinde naptu kelimesi taşyağı anlamında kullanılmıştır. Daha 

sonra bu kelime nafta olarak evrimleşmiş ve bugün pek çok dilin kelime haznesine ham petrol 

veya petrolden elde edilen gazyağı ve benzin türü hidrokarbon sıvılarını belirtmek üzere 

girmiştir. 

  

Resim 1.3: Ham petrol 

Petrolün insanlar tarafından kullanılmaya başlanması MÖ`ki dönemlere kadar uzanır. 

Yeryüzüne sızan petrolden ilk yararlananların Sümerler, Asurlular ve Babilliler olduğu 

bilinmektedir. MÖ 3000 yıllarında Fırat ırmağı kıyısında bulunan Tuttul’daki (bugün Irak 

sınırları içerisindeki Hit) sızıntılardan toplanan ham petrol ve asfalt çeşitli biçimlerde 

kullanılmıştır. Eski Mısırlıların ise petrolden ilaç olarak yararlandıkları sanılmaktadır. MÖ 

480’li yıllarda ve Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde Persler ve Araplar petrolü damıtarak askeri 

amaçlarla yanıcı madde olarak kullanmışlardır. 12. Yüz yılda Arapların İspanyayı ele 

geçirmesi ile Avrupa’ya gelen petrol, bu dönemden sonra Avrupa'da aydınlatma için 

kullanılmıştır. İspanyol kâşifler, bugünkü Küba, Meksika, Bolivya ve Peru bölgelerinde 

yerlilerin petrolü ilaç olarak kullandığını yazmışlardır. 

 

Sanayi devrimi ile petrol ucuz ve bol bir enerji kaynağı ve yağlayıcı olarak ağaç, turba 

ve kömür gibi yakıtların yerini almıştır. 1859’da Pennsylvania’daki Titusville’de ilk petrol 

kuyusu açılmıştır. Bir süre sonra pek çok ülkede petrol sanayisi yaygınlaşmış, 20. Yüz yılın 

başlarında otomobilin de yaygınlaşmasıyla, petrol başlıca enerji kaynağı olmuştur. 
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Resim 1.1: Oil, Creek Pennsylvania’daki ilk petrol kuyusu 

 

1.2. Petrolün Oluşumu 
 

Hidrokarbonların ve dolayısıyla petrol ve gazın yeraltında nasıl oluştuğu, 20. Yüz yılın 

başından beri süregelen bilimsel araştırmalar ile incelenmektedir. Petrolün oluşumuna ilişkin 

birkaç teori vardır. En önemlisi, tüm hidrokarbonların yaşamını yitirmiş canlıların artıklarının 

durgun deniz ve göl gibi ortamların tabanında birikmesiyle oluşmaya başladıklarını ortaya 

koymaktadır. Deniz, göl veya akarsularda yaşamını yitirmiş olan bitkisel ve hayvansal canlılar 

(yani ölü organizmalar) akarsuların bu ortamlara taşıdığı kum, kil ve mineral tanecikleri ile 

birlikte dibe çökerek yığılırlar. Birkaç milyon yıl sonra, yer bilim tabakalarının kayması 

sonucunda bu hammadde, yerini karmaşık bir karbon-hidrojen karışımına bırakır. Bu karışım, 

sıvı haldeyken petrolü, gaz haldeyken doğal gazı oluşturmaktadır. Milyonlarca yıl boyunca 

yer kabuğunun geçirdiği sarsıntılar petrolün doğduğu deniz kayaçlarından dışarı çıkmasına 

yol açar, böylece komşu kayaçlara sızdıktan sonra açık havaya ulaşan petrol sızıntıları bitüm 

örtüleri oluşturur. Ama genellikle, geçirimsiz sert kayaçlarla karşılaşarak alttaki tabakalara 

sızıp kararlı bir hâl alır ve yoğunluk sırasına göre yayılır, böylece, sünger gibi gözenekli 

kayaçlar içine yerleşerek petrol yataklarının oluşmasına yol açar. 
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Şekil 1.1: Doğadaki karbon döngüsü 

 

Şekil 1.2: Bir petrol sisteminin profili; kaynak ve rezervuar kayaçlar, kapanlar ve göç yolları 

1.3. Ham Petrolün Kimyasal Bileşimi 
 

Ham petrol, 1’den 60’a kadar karbon atomu içeren hidrokarbon moleküllerin 

karışımıdır. Hidrokarbonların özellikleri, moleküllerindeki karbon ve hidrojen atomlarının 

sayısına ve düzenlenmesine bağlıdır.  
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Ham petrol, su gibi tek bir bileşik değildir. Bazıları büyük, bazıları küçük hidrokarbon 

moleküllerinin bir karışımıdır. Bir laboratuvar beherinde ısıtılan suyun sıcaklığı (100 
o
C) 212 

°F’a ulaşıncaya kadar yükselir, sonra kaynamaya başlar. Suyun tamamı buharlaşıp 

tükeninceye kadar sıcaklık aynı derecede kalır; çünkü suyun içindeki her molekül H2O’dur. 

 

Ham petrol oda sıcaklığında (25
o
C - 70 °F dolayı) kaynamaya başlar, ısıtmaya devam 

edildiği süre boyunca kaynama devam edeceğinden, sıvı üzerinde buharın sıcaklığı yükselir; 

nedeni, sıcaklık arttıkça ham petroldeki çeşitli hidrokarbon molekülleri buharlaşarak veya 

kaynayarak sıvıyı terk etmesidir. Kalan karışımın kaynayabilmesi için daha yüksek 

sıcaklıklara gereksinim olur. Hidrokarbon molekülleri propanın kaynama noktası olan -

44°F’dan, asfalt için gereken 1500°F’a kadar geniş bir aralığı kapsar.  Ham petrolün bileşimi 

ve görünüşü bulunduğu bölgeye ve yere göre farklıdır. Akışkanlığı su gibilikten katranımsı 

katılara kadar, rengi açıktan siyaha kadar değişir. ‘Ortalama’ bir ham petrol %84 karbon, %14 

hidrojen, %1-3 kükürt ve %l’den az azot, oksijen, metaller ve tuzlardan oluşur. Tabloda ham 

petrollerin içerdiği hidrokarbonlar sınıflandırılarak her sınıfı temsil eden hidrokarbon 

tiplerinden birer örnek verilmiştir. 

 

Ham 

Petrolün 

Kaynağı 

Hidrokarbon Tipi 
, % 

Sağ. 

API 

Yaklaşık 

Naften 

Verimi, 

% Hac. 

Oktan  

No 

(Tipik) 
Paraf.% 

Hac. 

Arorrı.% 

Hac. 

Naften, 

% hac. 

Nijerya-hafif  37 9 54 0.2 36 28 60 

Suudi-hafif  63 19 18 2 34 22 40 

Suudi-ağır  60 15 25 2.1 28 23 35 

Venezüella-

ağır  
35 12 53 2.3 30 2 60 

Verıezüella-

hafif  
52 14 34 1.5 24 18 50 

USA-

Midcont.  
- - - 0.4 40 - - 

USA-W. 

Texas  
46 22 32 1.9 32 33 55 

North Sea-

Brent  
50 16 34 0.4 37 31 50 

Tablo 1.1: Ham petrol türleri, içerdikleri tipik hidrokarbon tipleri  
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İçerdiği hidrokarbon moleküllerine bağlı olarak ham petrolün rengi, bileşimi ve 

akışkanlığı değişir. Petrol çıkarılan bölgeler değiştikçe ham petrolün özellikleri de değişir. 

‘Hafif’ ve “ağır” sözcükleri, bir ham petrolün yoğunluğunu ve akmaya karşı direncini, yani 

viskozitesini tanımlar. Hafif ham petrol; metal ve sülfür içeriği düşük, açık renkli, hafif 

kıvamlı ve kolaylıkla akabilen petroldür. Daha ucuz olan düşük kaliteli petrollerin metal ve 

sülfür miktarları yüksektir ve akışkan hale gelebilmesi için ısıtılmaları gerekir; bunlar ağır 

ham petroller olarak tanımlanır. Önemli miktarlarda hidrojen sülfür veya diğer reaktif sülfür 

bileşikleri içeren ham petrollere ‘sour’ (acı), az kükürtlü olanlara “sweet” (tatlı) ham petrol 

denir. Bu kuralın istisnaları West Texas ile Arap ham petrolleridir; birincisi içerdiği H2S’e 

bağlı olmaksızın daima “sour”dur, diğeri içerdiği kükürtlü bileşikler yüksek reaktivitede 

olmadığından “sour”olarak tanımlanmaz.  

 

Ağır ham petrol çok viskozdur ve kolaylıkla akmaz. Tipik özellikleri yüksek spesifik 

gravite, düşük H/C oranı, yüksek karbon kalıntısı ve yüksek miktarlarda asfaltenler, ağır 

metaller, sülfür ve nitrojendir. 

 

Element Bileşimi, % Element Bileşimi, % 

Karbon 84-87 Nitrojen 0-1 

Hidrojen 11-14 Oksijen 0-2 

Sülfür 0-3   

Tablo 1.2: Tipik bir ham petrolün bileşimi 

 Göreceli olarak basit denemelerle, ham petrol parafinik, aromatik, naftenik ve 

karışık bazlı olarak sınıflandırılır.  

 

 Parafinik bazlı ham petroller; çoğunlukla parafinik hidrokarbonlardan 

oluşurlar, mum ihtiva ederler. Asfaltik (veya bitum) maddeler çok azdır 

veya yoktur. Bunlardan yüksek miktarda mum ve yüksek dereceli yağlama 

yağları elde edilir. 

 

 Aromatik bazlı ham petroller tek halkalı veya kondens halkalı aromatik 

hidrokarbonlarca zengindir. 

 

 Naftenik veya asfaltik bazlı ham petrollerde asfaltik maddeler çoktur, 

sülfür, nitrojen ve oksijenli bileşikler vardır, parafinler azdır veya hiç 

yoktur. Bunlardan elde edilen yağlama yağlarının viskoziteleri parafinik 

ham petrollerden elde edilenlere nazaran sıcaklığa karşı daha hassastırlar. 

Ancak özel rafinasyon metotları sayesinde parafinik esaslı ham 

petrollerden elde edilen yağlama yağlarına eşdeğer hâle getirilirler. 

 

 Karışık bazlı ham petroller hem parafinik ve hem de naftenik yapılı 

hidrokarbonlar içerir. Ham petrollerin çoğu bu gruba girer. . Petrol 
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ürünlerinin elde edilmesinde destilasyon prensibinin çeşitli uygulamaları 

kullanılır. Rafinasyon prosesinde destilasyonun önemi petrolün değişik 

kaynama noktasına sahip kompleks organik bileşiklerin (hidrokarbonların) 

bir karışımı olmasından ileri gelmektedir. 

 

Petrolde hidrokarbonların yanı sıra bunlara oranla daha düşük miktarlarda kükürt ve 

azot bileşikleri, karbon dioksit, eser metaller ve tuzlar bulunmaktadır.  

 

Petrol içinde yer alan hetero atomlardan en önemlisi kükürttür. Düz zincirli ve halkalı 

yapılarda Merkaptan (R-S-H) ve Sülfit (R-S-R) olarak bulunabilir. R alkil gruplarıdır. Bazı 

doğal gaz içinde hacimce %30 oranında H2S bulunmaktadır. Kükürt hem zehirleyici özelliği, 

hem de araba motorlarında korozif etkileri nedeniyle petrolde istenmeyen bir elementtir.  

 

Petrolün yapısında bulunan azot elementinin proses esnasında oluşturduğu azot oksitler, 

korozif etkiye ve çevre kirliliğine neden olur. 

Eser metaller, ham petrolde doğal olarak az miktarlarda, nikel, demir ve vanadyum da 

dâhil, çeşitli metaller vardır; bunlar rafinasyon sırasında uzaklaştırılır. Rafineri fırın ve 

kazanlarında ağır fuel oillerin yanmasıyla, fırın cidarlarında ve tüplerde vanadyum oksit ve 

nikel oksit kalıntılar oluşur. Eser miktarlardaki arsenik, vanadyum ve nikelin, bazı katalizörler 

için zehirleyici olmaları nedeniyle, proseslere alınmadan önce uzaklaştırılmaları önerilir.  

 

Tuzlar, ham petrollerde, süspansiyon veya çözünmüş (salamura) halde, sodyum klorür, 

magnezyum klorür ve kalsiyum klorür gibi inorganik tuzlar bulunur. Bu tuzlar, katalizör 

zehirlenmesi, ekipman korozyonu ve arızalanmaları önlemek amacıyla, proseslerden önce 

uzaklaştırılmalı veya nötralleştirilmelidir. Tuz korozyonunun nedeni, bazı metal klorürlerin 

hidrolizlenerek hidrojen klorüre (HCI), bunun da, ham petrol ısıtılınca hidroklorik aside 

dönüşmesidir. Ayrıca hidrojen klorür de amonyakla birleşerek amonyum klorür (NH4CI), 

oluşturur ki bu madde de arızalanmalara ve korozyona yol açar. 

 

 Karbon dioksit, ham petrolde doğal olarak bulunan veya proses sırasında ilave edilen, 

veya distilasyon işleminde kullanılan buharda bulunan bikarbonatların dekompozisyonuyla 

(bozunma) meydana gelir. 

 

Ham petrolün yapısı hakkında bilgi veren bazı deneme yöntemleri vardır. Bunlardan 

biri API gravitelerine göre tanımlamadır. API ham petrolü viskozitelerine göre sınıflandıran 

uluslararası bir sistemdir. Sistemde, ağırlık/hacim birimiyle ifade edilen yoğunluk yerine 

spesifik gravite değerlerinin fonksiyonu olan API gravite dereceleri esas alınmıştır. Spesifik 

gravite bir maddenin belirli bir hacminin ağırlığının, sıcaklık aynı olmak koşuluyla, aynı 

hacimdeki suyun ağırlığına oranıdır. Spesifik gravite, API graviteye çevrilir. 

 

o
o ör.

o

su.

o

(60 F)
Spesifik gravite (60 / 60 F)

(60 F)

141,5
API 131,5

Spesifik gravite (60 / 60 F)
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API gravite değerleri yükseldikçe ham petrol incelir; örneğin hafif (ince) ham 

petrollerin API graviteleri yüksek, spesifik graviteleri düşüktür. Düşük karbonlu, yüksek 

hidrojenli ve yüksek API graviteli ham petroller, genellikle, parafinlerce zengindir ve daha 

büyük oranlarda benzin ve hafif petrol ürünleri üretme eğilimindedirler; yüksek karbon, düşük 

hidrojen ve düşük API gravite değerleri ise ham petrolün, naftenik bileşiklerce zengin 

olduğunu gösterir. Ham petrol API derecelerine göre üç grupta toplanabilir. 

 

API Derecesi Tanım Viskozite Renk Ana Bileşimi 

0
o 
– 22,3

 o
 Ağır Çok viskoz Koyu Asfalt 

22,3
 o 

–31,3
o
 Orta Orta Kahve Benzin + dizel 

31,3
o
 -47

 o
 Hafif Akışkan Açık sarı Kondensat / benzin 

Tablo 1.3: Ham petrol için API sınıflandırma sistemi 

Naftenik ham petrollerin API derecesi 45 dolayındadır. Ağır ham petrollerde bu değer 

20 ye kadar düşer. Örneğin, API gravitesi 35 olan bir ham petrolün ortalama bileşimi, %50 

naftenler, %7 aromatikler, %8 asfaltenler, %25 doymuşlar ve %10 diğer bileşikler şeklinde 

dağılır. 

 

Ham petrollerin yapısını tanımlayan diğer bir yöntem, korelasyon indeksi denilen, 

BMCI veya CI (United States Bureau of Mines) değeridir. BMCI, bir destilasyon 

fraksiyonunun ortalama kaynama noktası ve yoğunluğuyla ilişkilidir ve parafinler için sıfır, 

benzen için 100 kabul edilmiştir. Değerin hesaplanmasında kullanılan eşitlik saf 

hidrokarbonların kaynama noktaları ve yoğunlukları kullanılarak çıkarılmıştır. Düşük BMCI 

değerleri fraksiyonun (veya doğrudan ham petrolün) parafinlerce zengin olduğunu, yüksek 

değerler aromatik yapılı bileşenlerin daha fazla bulunduğunu gösterir. Daha kapsamlı 

incelemelerde ham petrolün bazı değerleri (verimi, ürünlerin kalitesi gibi) ve işlenme 

parametreleri saptanır. 

BMCI veya CI

48640 473,7
BMCI 456,8

K d
 

 

K: Fraksiyonun %50’sinin distillendiği kaynama noktası (Kelvin derecesi) 

d: Fraksiyonun 60/60
o
F’daki yoğunluğu 
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Günümüzde rafineri proseslerinde API gravitesi yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 
0
API Gravitesi ile Kalite Tayini yapmak için, ASTM D 1298 TS 1013 EN ISO 

3675 standardı kullanılmaktadır. 

 

Araç ve gereçler: 

 Mezür 

 Hidrometre 

 Fahrenheit termometresi 

 Ham petrol 

 

1. Numune (ham petrol) mezüre konur. 

2. Hidrometre mezürün içerisine bırakılır. 

3. Hidrometrenin gösterdiği değer okunur. 

4. Ham petrol numunesinin sıcaklık değeri okunarak kaydedilir. 

5. Sıcaklık Fahrenheit olarak okunur. 

6. Okunan sıcaklık değeri standart değer olan 60 
0
F’ a uyarlanır. 

7. Numunenin sıcaklığı 60 
0
F’tan farklı ise ‘Düzeltme Tablosundaki’ değerle 

karşılaştırılır. 

8. Sonuçlar bilgisayara kaydedilerek, rapor hazırlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Ham petrolün ayrımsal destilasyonunu yapınız. 

 

 Kullanılan araç ve gereçler: Mezür, cam balon, termometre, ham petrol, ısıtıcı, 

plastik horumlar, geri soğutucu. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıklarınızı yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Numuneyi (ham petrol) mezüre alınız. 

 

  Mezüre boşaltırken petrolü dışarıya 

dökmemeye çalışınız. 

 Hassas ve dikkatli çalışınız. 

 Hidrometreyi mezürün içerisine 

bırakınız. 

 

 Hidrometreyi mezürün tam ortasına 

gelecek şekilde ve yavaşça bırakınız. 

 Hidrometrenin gösterdiği değeri 

okuyunuz. 

 

 Okumayı tam olarak sıvı seviyesinde 

yapınız. 

 Okuma sırasında hidrometrenin hareket 

etmediğine, dikkat edilmelidir. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Ham petrol numunesinin sıcaklık 

değerini okuyarak kaydediniz. 

 Sıcaklık değerini not etmeyi 

unutmayınız. 

 Okunan sıcaklık değerinin standart değer 

olan 60 
o
F’ a uyarlayınız. 

 Hesaplamalarınızı doğru yapınız ve 

sonuçları not etmeyi unutmayınız. 

 Numunenin sıcaklığı 60 
o
F’tan farklı ise 

Düzeltme Tablosundaki değerle 

karşılaştırarak düzeltme yapınız. 

 Tablodaki değerleri okurken dikkatli 

olunuz. Kaydırma yapmayınız. 

 Malzemelerinizi temizleyiniz. 

 Kullandığınız malzemeleri ve cihazları 

kurallarına uygun bir şekilde 

temizleyiniz. 

 Sonuçları bilgisayara kaydederek 

raporunuzu hazırlayınız. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Analiz öncesi hazırlıklarınızı yaptınız mı?   

2. Numuneyi (ham petrol) mezüre aldınız mı?   

3. Hidrometreyi mezürün içerisine bıraktınız mı?   

4. Hidrometrenin gösterdiği değeri okudunuz mu?   

5. Ham petrol numunesinin sıcaklık değerini okuyarak kaydettiniz 

mi? 
  

6. Okunan sıcaklık değerinin standart değer olan 60 
o
F’ a 

uyarladınız mı? 
  

7. Numunenin sıcaklığı 60 
o
F’tan farklı ise Düzeltme Tablosundaki 

değerle karşılaştırarak düzeltme yaptınız mı? 
  

8. Malzemelerinizi temizlediniz mi?   

9. Sonuçları bilgisayara kaydederek raporunuzu hazırladınız mı?   

 

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Petrol ………………. bir yakıttır. 

 

2. Metal ve sülfür içeriği düşük, açık renkli, hafif kıvamlı ve kolaylıkla akabilen petrole 

……….........  …………  …………………… denir.  

 

3. Az kükürtlü olan petrole ……………………………. ………………………. denir.  

 

4. Petrol içinde yer alan hetero atomlardan en önemlisi  ………………… tür.  

 

5. Sıvı akaryakıtlarda A.S.T.M metotlarının kabul ettiği diğer özgül ağırlığı birimi de 

…………… dır.  

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak, ham petrolün destilasyonunu 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Ayrımsal damıtma nedir? Araştırınız. 

 Petrol rafinerisinin önemini araştırınız. 

 

2. HAM PETROL DESTİLASYONU  
 

Ham petrol, çıkarıldığı zaman hemen hemen hiç kullanılmayacak durumdadır. Ham 

petrolü kullanılabilir duruma getirmek için yapılan ayırma işlemleri içinde en çok kullanılan 

destilasyondur. Destilasyon bir sıvı karışımı oluşturan ve farklı sıcaklıklarda kaynayan 

maddelerin bu özelliklerinden yararlanılarak birbirlerinden ayrılmasını sağlayan bir ayırma 

işlemidir. 

 

Resim 2.1: Ham petrol 

2.1. Destilasyon 
 

Bir sıvıyı önce buharlaştırıp, sonra soğutarak yoğunlaştırmak ve saflaştırılmış olarak 

bir kapta toplama işlemine destilasyon (damıtma) denir. 

 

Damıtma sıvıların saflaştırılmalarında ve sıvı karışımlarının ayrılmalarında kullanılan 

en temel yöntemdir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Bu yöntemle, 

 

 Farklı uçuculuklara sahip sıvıların oluşturduğu karışımların, bileşenlerine 

ayrılması, 

 Bir sıvının uçucu olmayan bileşenlerden ayrılması, 

 Sıvının saflaştırılması gerçekleştirilir. 

 

Destilasyon işlemi temel olarak, kaynama sıcaklıkları farklı maddelerin oluşturduğu 

bir sıvı karışımını kaynama noktasına kadar ısıtarak, kaynama noktası düşük olan maddeyi 

buhar haline geçirme ve buharı soğutarak yoğunlaştırmaya (sıvılaştırmaya) dayanır. Bu 

yöntemde esas olay buhar basıncına dayanmaktadır. Her sıvı ve katının bir buhar basıncı 

vardır. Bir sıvının buhar basıncı, sıvısı ile dengedeki buharın basıncı anlamına gelmektedir. 

Sıvı, sabit sıcaklıkta ısıtılırsa sıvının buhar basıncı, verilen ısı ile orantılı olarak artar. Sıvının 

buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu andan itibaren sıvı kaynamaya başlar. 

Buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa, sıvının kaynama sıcaklığı 

veya kaynama noktası denir. 

 

2.2. Ham Petrolün Destilasyonu 
 

Ham petrolün rafinerilerde arıtılması ve işlenmesi sonucunda ortalama olarak %43 

benzin, %18 fuel oil ve motorin, %11 LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı, propan veya propan-

bütan karışımı), %9 jet yakıtı, %5 asfalt ve %14 oranında diğer ürünler elde edilmektedir. 

Ham petrol, su gibi tek bir bileşik yapısında değildir. Farklı tip hidrokarbon moleküllerinin 

karışımından oluşmuştur. Ham petrol kaynama ve donma noktaları çok farklı bileşiklerin 

karışımı olduğundan, tek bir kaynama veya donma noktasından söz edilemez. Saf su bir 

beherde ısıtıldığında 100 °C (212 °F)’ye ulaştığında kaynamaya başlar, çünkü her tarafında 

tek tip H2O molekülleri vardır. Ham petrol 21 °C (70 °F)’de kaynamaya başlamaktadır ve 

sıcaklık arttıkça kaynama yüksek sıcaklıklara kadar devam etmektedir. Hidrokarbon 

molekülleri farklı sıcaklıklarda kaynar. Propan için -44 °F (-41 °C)’den, 1500 °F (816 °C)’de 

asfalta kadar geniş kaynama sıcaklığı göstermektedir. 

 

Petrol fraksiyonları; karbon aralıklarına göre gaz (C1-C4), nafta (C5-C10), kerosin (C10-

C14), dizel (C14-C18), yağlama yağı (C18-C50) ve vaks (C16-C70) olarak gruplanacağı gibi 

(Tablo 2.1), kaynama noktası aralıklarına göre de hafif (0- 150 °C), orta (150-370 °C) ve ağır 

(≥370 °C) olarak da sınıflandırılabilir. 
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Tablo 2.1: Ham petrol fraksiyonları 

 Hafif ve orta petrol sıvıları (C5-C15): Ham petrolün normal destilasyonu 

sonucunda elde edilen nafta, kerosin ve dizel numuneleridir. 

 

Tablo 2.2: Hafif ve orta petrol sıvıları (normal destilatlar) 

 Ağır petrol sıvıları (C16-C70): Fuel Oilin vakum destilasyonu sonucunda elde 

edilen ham yağlama yağları ve vaks (parafin) numuneleridir. 

 

Tablo 2.3: Ağır petrol sıvıları (vakum destilatları) 
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Bilindiği gibi ham petrol çeşitli molekül ağırlığı ve kaynama noktasına sahip 

hidrokarbonların bir araya gelmesinden meydana gelmiş karışımdır. Böyle bir karışımdaki 

hidrokarbonların kaynama noktalarının farklı oluşu destilasyonla ayrılmalarına olanak tanır. 

Ancak ham petrolün destilasyonu ile bileşenleri tek tek birbirine ayırmak mümkün değildir, 

Bu teorik olarak mümkün olsa bile pratik ve ekonomik açıdan mümkün değildir. Petrol, 

rafinasyon olmasa idi çok değerli bir madde olmayacaktı. Aynı karbon sayılı 

hidrokarbonların bile değişik kimyasal yapıya sahip olanları vardır. Hidrokarbonların 

kaynama noktaları arasındaki fark çok küçük olduğundan tek tek saf halde hidrokarbonlar 

ayrıştırılamaz,  bunu yerine belli bir kaynama aralığına sahip olan kısımları (fraksiyonları) 

ayrıştırılmaktadır. Bu işleme fraksiyonlama denir. Bu işlem destilasyon kulelerinde yapılır. 

Bu fraksiyonlar yakıt olarak kullanılan LPG, dizel, benzin, kerosen, fuel-oil ve asfalttır.  

 

Ham petrol destilasyonu zor olduğu için iki aşamada yapılır. Birinci aşama atmosferik 

basınç altında, ham petrolün tamamı destilasyona tabi tutularak 360 
o
C’ye kadar kaynayan 

kısmı ayrıştırılır. 360 
o
C’den yüksek sıcaklıklarda kaynayan kısım ikinci aşamada vakum 

distilasyonu ile ayrıştırılır.  

 

2.2.1. Atmosferik Destilasyon 
 

Tuzu giderilmiş ham petrole geri kazanılan proses ısısı kullanılarak ön ısıtma 

uygulanır, sonra, doğrudan ısıtılan bir ısıtıcıya verilerek 650-700 °F arasındaki sıcaklıklarda 

ve atmosferik basıncın biraz üstünde bir basınçla dikey distilasyon kulesine, tabanının tam 

üstünden beslenir (ham petrol bu sıcaklıkların üstünde ısıtılırsa istenmeyen ısıl 

parçalanmalar olabilir). En ağırlar dışındaki tüm fraksiyonlar buharlaşır ve sıcak buharlar 

kolon boyunca yükselirken sıcaklıkları düşmeye başlar. 

 

Ağır fuel oil veya asfalt kalıntısı kulenin dibinden alınır. Kuleden, aşağıdan yukarıya 

doğru yükseldikçe, sırasıyla, yağlama yağı, ısıtma yağı, gazyağı, benzin ve yoğunlaşmayan 

gazlar çekilir. 

 

Fraksiyonlama kulesi, 120 feet kadar yükseklikte çelik bir silindirdir; sıvıları ayırma 

ve toplama için yatay çelik tepsileri bulunur. Her bir tepside, alttan gelen buharlar 

deliklerden ve kabarcık (bubble) keplerinden geçer. 

 

Bunlar, tepsinin sıcaklığına göre, bir kısım bileşiklerin yoğunlaşmasına, bazılarının da 

buhar halinde bir üst tepsiye geçmesine izin verirler. Yoğunlaşan sıvılar, tepsilerin üstlerinde 

bulunan taşkanlardan bir alttaki tepsiye akar; böylece, daha yüksek sıcaklıklarla karşılaşarak 

tekrar buharlaşırlar. Buharlaşma, yoğunlaşma ve yıkama (scrubbing) işlemleri, istenilen 

saflıkta ürün elde edilinceye kadar defalarca tekrarlanır. Bunun sonunda istenilen 

fraksiyonları alacak şekilde bazı tepsilerden yan akımlar çekilir.  

 

Bir fraksiyonlama kulesinden, tepeden alınan yoğunlaşamayan gazlardan, tabandan 

alınan ağır fuel oillere kadar değişik ürünler elde edilir. Kulelerde, buhar basıncını düşürmek 

ve kısmi bir vakum sağlamak amacıyla buhar kullanılır. 
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Ham Madde Geldiği Yer Prosesler Tipik Ürünler Verildiği Yer 

Ham petrol Tuz giderme Ayırma 

Gazlar 
Atmosferik 

Distilasyon 

Naftalar Reforming, treating 

Gazyağı, distilatlar Treating 

Gaz oil Katalitik kraking 

Kalıntı 
Vakum distilasyonu 

Visbreaker 

Tablo 2.4: Atmosferik distilasyon prosesleri 

 

Şekil 2.1: Atmosferik distilasyon prosesi akım şeması 

Distilasyon prosesi ham petroldeki temel bileşenleri straight run ürünlere ayırır. Ham 

petrole, bazen, sadece hafif fraksiyonların çekildiği, ağır kısımların ise daha sonra yüksek 

vakum altında distillenmek üzere bırakıldığı topping’ (üstten sıyırma) distilasyonu 

uygulanır.  
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Şekil 2.2: Rafineri prosesleri akım şeması 
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2.2.2. Vakum Destilasyonu 
 

Kaynama noktası çok yüksek olan sıvıların veya kaynama noktasına ulaşmadan ısıl 

bozunmaya uğrayan maddelerin damıtılmalarında "vakumlu damıtma" tekniği uygulanır. 

 

Bu işlemde yararlanılan temel prensip, vakum uygulaması nedeniyle cihaz içindeki 

basıncı, atmosfer basıncının altına düşürmek ve sıvının toplam buhar basıncı (PT) 760 mm 

Hg'ya ulaşmadan kaynamasını sağlamaktır. 

 

Kuşkusuz bu durumdaki bir sıvı, atmosfer basıncı altındaki kaynama sıcaklığından, 

çok daha düşük bir sıcaklıkta kaynamaya başlayacaktır. Örneğin normal atmosfer basıncı 

altında 100°C'da kaynayan su; basınç 300 mm Hg'ye düşürüldüğünde 75°C civarında; 42 

mm Hg'ya düşürüldüğünde ise 35°C civarında kaynar. 

 

Şekil 2.3: Vakumlu damıtma düzeneği 

Ham petrolün 360 
o
C’nin üzerinde kaynayan kısımlarının atmosferik basınç altında 

destilasyona tabi tutulması yüksek sıcaklıktan dolayı, bu kısımdaki ürünlerin bozunmasına 

neden olur. Bunun önüne geçmek için söz konusu kısım vakum altında destilasyona tabi 

tutulur.  

 

Daha önce bahsedildiği gibi vakum; basıncın azaltılarak atmosfer basıncının altına 

düşürülmesi demektir. Ayrıca maddelerin üzerindeki basınç düşürülünce kaynama noktaları 

da düşer. Bu etkenlerden yararlanarak atmosferik kolonda çok yüksek ısı isteyen ağır 

maddeleri bozunmadan vakum altında ayrıştırabiliriz.  
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Atmosferik kolondan alınan dip ürünü vakum kolonuna şarj olarak verilir. Kolon 

basıncı stim jetleri denilen ekipmanlar vasıtasıyla atmosferik basıncın altına düşürülür ve 

gerekli vakum değerine ulaşılır. Vakum destilasyonuyla atmosferik dip ürünü aşağıdaki 

ürünlere ayrılır: 
 

Ürün     Kaynama Aralığı ( 
o
C ) 

1. Hafif Vakum Dizel   360 – 395 

2. Ağır Vakum Dizel   395 – 555 

3. Vakum Dip    555 + 

 

Ham petrolün atmosferik distilasyonundan alınan kalıntının distilasyonu, daha yüksek 

sıcaklıklara çıkıldığında ısıl parçalanma olacağından, vakumda (düşük basınçlarda) 

fraksiyonlayarak yapılır. 

 

Ham madde Geldiği yer Prosesler Tipik Ürünler Verildiği Yer 

Kalıntılar 
Atmosferik  

distilasyon 
Ayırma 

Gaz oiller Katalitik kraker 

Yağlar 
Hidrotreating 

Solvent ekstraksiyon 

Kalıntı 

Deasfalter 

Visbreaker 

Koklaştırıcı 

Tablo 2.2: Vakum distilasyonu prosesleri 
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Şekil 2.4: Vakum distilasyonu akım şeması 

Proseste bir veya daha fazla vakum kolonu kullanılabilir. Bazı vakum kulelerinin iç 

dizaynları atmosferik kulelerden farklıdır; tepsiler yerine rastgele dolgu maddeleri ve 

demister (buhar tutucu) yastıklar kullanılır. Tipik bir vakum kulesinde gaz oiller, yağlama 

yağları, baz stokları ve propan deasfalting için ağır kalıntı üretilebilir. İkinci faz bir kulede, 

daha düşük vakumda çalışılır ve atmosferik kuleden alınan artık kalıntı distillenir; bu, 

yağlama yağları stoklarının elde edilmesinde kullanılamaz ve birinci vakum kulesinden 

alınan artık kalıntı deasfalting için uygun değildir. Vakum kuleleri, artık kalıntıdan katalitik 

kraking hammaddelerini ayırmada kullanılır.  

 

2.3. Sağlık ve Güvenlik  
 

Atmosferik ve vakum distilasyonu kapalı proseslerdir ve personelin maddelerle teması 

en az düzeydedir. Sour (yüksek kükürtlü) ham petroller işlenirken, ön ısıtıcı, ısı değiştirici ve 

fırında, kule flaş bölgeleri ile tepe sistemlerinde, vakum fırını ve kulesinde, dip ısı 

değiştiricilerde hidrojen sülfürle temas olasılığı vardır. Ön ısıtıcı ısı değiştiricilerde, kule üst 

bölgeleri ve tepelerinde hidrojen klorür bulunabilir. Atık su, ham petrol türlerine ve 

işlemlerde kullanılan kimyasal maddelere bağlı olarak, yüksek konsantrasyonlarda suda 

çözünebilen sülfürler ve diğer bileşikler (amonyak, klorürler, fenol, merkaptanlar gibi) 

içerebilir. Güvenli çalışma eğitimlerine ve/veya kimyasal maddelerle temas, ısı, örnek alma, 

kontrol, bakım, genel duruş, gibi hallerde gerekli personel koruyucu malzeme kullanımı ile 

ilgili uygulamalara gerek vardır.  
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Otomatik kontrol sistemlerinde olabilecek herhangi bir arızalanma, basınç, sıcaklık 

veya sıvı seviyelerinin dalgalanmasına neden olur. Oysa destilasyon kulelerinde ısıl 

parçalanmanın önlenmesi için, sıcaklık, basınç ve geri akışın (reflüks) çalışma parametreleri 

içinde tutulması gereklidir. Aşırı basınçlar için relief (kurtarma) sistemler olmalı ve 

operasyonlar izlenmelidir.  

 

Proses bölümleri korozyona karşı hassastır; bunlar arasında, ön ısıtma ısı değiştiricisi 

(HCI ve H2S), ön ısıtma fırını ve dip ısı değiştiriciler (H2S ve sülfür bileşikleri), atmosferik 

kule ve vakum fırını (H2S, sülfür bileşikleri ve organik asitler), vakum jeti (H2S ve organik 

asitler) ve tepedir (H2S, HCI ve su). Sour ham petrollerin işlendiği rafinerilerde fırın 

tüplerinde ve metal sıcaklıklarının 450
o
C’nin üstüne çıktığı atmosferik ve vakum kulelerinde 

şiddetli korozyon tehlikesi vardır. Islak H2S çeliği bozar. Yüksek miktarlarda azot içeren 

ham petrollerle çalışıldığında fırınların ve gazlarında azot oksitler oluşur; bu bileşikler, 

ortamda su bulunması halinde düşük sıcaklıklarda çeliğe karşı koroziftir.  

Destilasyon ünitelerinde açığa çıkan hidroklorik asidin(HCI),  neden olduğu korozyon, bazı 

kimyasal maddelerle kontrol altına alınır. Tepe akımına, ilk yoğunlaşma noktasından önce 

amonyak (NH3) enjekte edilebilir ve/veya sıcak ham petrol beslemeye, dikkatle bir alkali 

çözeltisi konulabilir. Eğer yeterli yıkama suyu verilmezse amonyum klorür kalıntıları oluşur 

ve ciddi korozyon sorunu ortaya çıkar. Ham petrol süspansiyon halinde önemli miktarda su 

içerebilir ve operasyon sırasında süspansiyon bozularak su ayrılır ve buhar pörç’ünden 

dolayı kulede kalan su ile kulenin dibine çöker ve kaynama noktasına kadar ısındığında, yağ 

ile temas halinde olduğundan, ani bir buhar patlaması yaratır.  

 

Kapalı prosesler olmalarına karşın yine de atmosferik ve vakum distilasyon 

ünitelerindeki ısıtıcılar ve ısı değiştiriciler, herhangi bir delik veya sızıntı olması halinde 

yangın çıkmasına neden olabilecek potansiyel alevlenme kaynaklarıdır.  

 

2.4. Diğer Destilasyon İşlemleri 
 

Atmosferik ve vakum destilasyonlarından başka ham petrol ünitelerinde bir iki çeşit 

destilasyon daha yapılır. Bunlardan en yaygını atmosferik destilasyon kolonunun tepesinden 

alınan tepe ürününün istenen ürünlere ayrışmasını sağlamak üzere yapılan splitter (ayırma) 

operasyonu ile LPG üretimi için debütanizer veya depropanizer (Propan ayırıcı) 

operasyonlarıdır. Bunlar birer destilasyon operasyonu olup bunlardan bütan veya propan 

ayırma işlemleri atmosferik ve vakum destilasyonlarının dışında basınç altında yapılan 

destilasyonlardır. Atmosferik kolon tepe ürünü splitter kolonuna şarj olarak verilir ve bu 

aşağıdaki ürünlere ayrıştırılır.  

 

No Ürün Kaynama Aralığı ( 
o
C ) 

1. Spliter Tepe Ürünü -70 

2. HSR Nafta* 70 – 160 
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Spliter tepe ürünü ise debütanizer kolonuna şarj olarak verilmek suretiyle aşağıdaki 

ürünlere ayrışır. 

 

No Ürün Kaynama Aralığı ( 
o
C ) 

1. LPG***  C3 – C4 **** 

2. LSR Nafta ** C5 – 70 

 

*  HSR Nafta ( Ağır Nafta )  

**  LSR Nafta ( Hafif Nafta ) 

*** LPG ( Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ) 

**** C3- Propan, C4 – Bütan, C5 – Pentan 

 

2.5. Destilasyona Etki Eden Faktörler 
 

Sürekli bir destilasyonda her bir tepside ne kadar iyi bir sıvı-buhar dengesi meydana 

gelirse o kadar iyi bir ayrışma sağlanır. Yani bir tepsiden çıkan buhar miktarıyla tepsiye 

dönen sıvı miktarı eşit olmalıdır. Bunun yanı sıra aşağıdaki faktörler destilasyona önemli 

ölçüde etki ederler. 

 

  Şarj miktarı: Kolona kapasitesinin üstünde şarj verilmesi ürün kalitesinin 

düşmesine, kolonun kısa zamanda dolup devre dışı kalmasına neden olur.  

 

  Şarj sıcaklığı: Şarj sıcaklığı ayrışan ürün kalitesine etki eden en önemli 

etkenlerden biridir. Sıcaklığın gerekenden düşük olması alınan destilat miktarını 

azaltır, gerekenden yüksek olması ise destilatın kalitesini bozar. 

 

  Şarj konsantrasyonu: Şarjdaki maddelerin konsantrasyon farklılığı da 

kolonda herhangi bir müdahale yapılmadığı düşünülürse istenen ürün saflığında 

üretimi bozar. Bu üç maddeyi şarj durumu olarak ele alırsak, bazı dizaynlarda 

bu tip şartlarda çalışma esnekliğini kazanabilmek için şarj tepsisi birkaç tane 

olabilir. Şarjın durumuna göre gereken tepsiden besleme yapılarak istenen 

safiyette ürün elde edilebilir. 

 

  Tepsi sayısı: Tepsi sayısı arttıkça destilatın kalitesi artar. Gerekenden az tepsi 

ise iyi bir ayrıştırma yapılamadığından destilat kalitesini düşürür.  

 

  Reflüks miktarı: Kolon tepeden geri verilen reflüks miktarı belli bir değere 

kadar artırılırsa destilat kalitesi artar. Ancak reflüks miktarının artırılması kolon 

kapasitesini düşüreceğinden optimum reflüks miktarında çalışma önerilir. 

Reflüksün çok fazla artırılması durumunda ise kolon sıcaklığı düşer ve destilat 

miktarı azalır. Bu nedenle elde edilen destilat ile kolona geri verilen kısmı 

arasında bir oran olmalıdır. Kolona geri verilen destilat miktarına “L”, destilat 

olan alınan kısma “D” dersek R = L/D oranına reflüks oranı denir ve bu oran 

kolon operasyonunu kontrol eden bir faktördür. 
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  Buhar yükü: Reboylerde verilen ısıda veya şarj besleme sıcaklığında bir düşüş 

olduğu zaman buhar yükünde bir azalma olur ve akış bağlantısından ( 

downcomer) inmesi gereken sıvı tepsi deliklerinden de inmeye başlar ve 

buharın yukarı çıkmasına engel olurlar. Buhar yükünün azalmasına bağlı olarak 

elde edilen destilat miktarında da azalma olacağı için destilat kalitesi bozulur. 

Bu duruma weeping ( viping) adı verilir. Eğer weeping fazla olursa kolon 

tepsilerindeki sıvı tamamen kolon dibe iner ve kolonun yeniden devreye 

alınmasına sebep olur. Weeping kolon basıncının ani düşmesinden tespit 

edilebilir. 

 

  Sıvı yükü: Reboylerde verilen ısı çok fazla olursa oluşan buhar miktarı 

fazlalaşır ve buhar yükü artar. Bu artış karşısında buhar akış bağlantısından da 

yukarı çıkmaya başlar ve sıvının aşağı akmasına engel olur. Destilat miktarı 

yine azalır ve kalitesi bozulur. Sıvının aşağı inemeyip tepside birikmesine 

flooding ( göllenme ) denir. Flooding kolondaki ani fark basıncı 

yükselmesinden ve ayırma veriminin ani düşmesinden tespit edilebilir. Flooding 

(göllenme) olayı, kolona yüklenen buhar ve sıvının azaltılması ile kontrol edilir. 

Bu işlem genellikle reflüks miktarını, azaltmak suretiyle yapılır. Fazla sıvı tepe 

ve dip ürünleriyle beraber çekilir. Sonra da düzgün bir operasyon ortamı için 

reflüks miktarı yeniden ayarlanır. Bazı hallerde şarjı ve transfer sıcaklığını 

düşürmek gerekebilir. Kolonun tepsi düzeninde yapılacak değişikliklerle de 

göllenmeye engel olunabilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ham petrolün destilasyonunu yapınız. 

 

 Kullanılan araç ve gereçler: Proses ekipmanları, sıcaklık ve basınçölçerler, 

numune kapları 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Prosesinin Akış şemasını çiziniz. 
 Proses ekipmanlarının sembollerine 

dikkat ediniz. 

 Üniteye ait Acil Durum Prosedürlerini 

gözden geçiriniz. 

 Acil Durumlarda (Yangın, Gaz 

kaçakları, Enerji Kesintileri) 

yapılacakları okuyarak sık sık tekrar 

etmeniz, sizin ve işletmenin 

güvenliği için gereklidir. 

 Tanktan gelen ham petrolü ısı 

değiştiricilerde tuz giderme işlemi için 

ısıtarak tuz giderim yapınız. 

 

 Tuz giderimi için desalter’a şarjı 

gönderirken su enjeksiyonunu 

yapılır.  

 Tuz giderim işlemi 115-140
o
C’de 

yapılmalıdır. 

 Dikkatli olunuz. 

 Şarja su enjeksiyonunu yapınız.  Dikkatli olunuz 

 Desalter su seviyelerini ve rengini kontrol 

ediniz. 
 Renk değişikliğini gözleyiniz 

 Korozyon oluşmasını önlemek için 

Kimyasal Enjeksiyonları yaparak 

miktarlarını kontrol ediniz. 

 Kimyasal enjeksiyon dozajlarına 

dikkat ediniz. 

 Isı değiştiricilerin ısısını kontrol ederek 

bağlantılarında ham petrol kaçakları olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 

 Tuzu giderilen ham petrol, yaklaşık 

15 kg/cm
2
 basınç altında ısı 

değiştiricilerde 205-250
o
C’ye 

ısıtılmalıdır. 

 Fırın öncesi sıcaklık 260
o
C’yi 

geçirmemelidir 

 Varsa kaçakları amirlerinize 

bildirmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ham Petrolü fırınlarda destilasyon 

sıcaklığına kadar ısıtınız. 

 Fırınlarda ham petrol 350 
o
C’ye 

kadar ısıtılmalıdır. 

 Fırın burnerlerini kontrol ederek yanma için 

gerekli hava miktarını ayarlayınız. 

 Verimli bir yanma için hava miktarı 

çok önemlidir. 

 Fırın tüp cidar sıcaklıklarını kontrol 

odasından kontrol ediniz. 

 Fırın çıkış sıcaklığının tüplerinde kok 

oluşmaması için 370
o
C üzerine 

çıkmamalıdır. 

 Fırın yanarken tüplerinden sürekli 

olarak akışkan geçmelidir. 

 Atmosferik destilasyon kolonlarında, ham 

petrolü destile edilmesini sağlayınız. 

 Destilasyon işleminin doğru yürüyüp 

yürümediğini kontrol odasından 

(Board) takip ediniz. 

 Kolon 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. 

 Splitter kolonunda naftanın ayrıştırılmasını 

sağlayınız. 
 Proses değişkenlerine dikkat ediniz. 

 Sıcaklık ve basınç değerlerini kontrol 

ederek ağır naftayı yarı mamül tankına 

gönderiniz. 

 

 Nafta splitter destilasyon kolonunda 

sıcaklık 180 
o
C olmalıdır. 

 Nafta splitter tepeden alınan 

hidrokarbonları kondanse ederek 

Debutanizer kolonuna gönderiniz. 

 Bağlantı noktalarında kaçak olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Debutanızer kolonunda hafif nafta ve LPG 

ayrıştırılırken sıcaklık ve basınç değerlerine 

dikkat ediniz. 

 Debutanızer kolonunda sıcaklık130 
o
C olmalıdır. 

 LPG Havalandırma testi yapınız.. 
 Vardiyada bir kez havalandırma testi 

yapılır ve kaydedilir. 

 LPG ürününü LPG temizleme ünitesine 

gönderiniz. 

 Güvenlik tedbirlerini elden 

bırakmayınız. 

 Hafif naftayı yarı mamül tankına 

gönderiniz. 
 Depolama kurallarına uyunuz. 
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 Numune alma prosedürüne göre numune 

alarak, analiz için laboratuvara gönderiniz. 

 

 Numune alma kurallarına uyunuz. 

 Atmosferik kolondan çekilen KEROSEN, 

Light Dizel, Heavy Dizel, stripperlerde 

flash noktaları ayarlandıktan sonra 

soğutularak yarı mamül tanklarına 

gönderiniz. 

 Güvenlik tedbirlerine dikkat ediniz. 

 Atmosferik kolon dip ürününü vakum 

fırınında ısıtarak vakum kolonuna 

gönderiniz. 

 Sıcaklık değerlerine dikkat ediniz. 

 Vakum kolonunda dizel ve HVGO (FCC ve 

Hydrocraker üniteleri şarjı) ayrıştırıp 

soğutarak yarı mamül tanklarına 

gönderiniz. 

 Güvenlik tedbirlerini dikkat ediniz. 

 Vakum kolonu dip ürününü soğutarak asfalt 

ya da fuel oil tanklarına gönderiniz. 
 Depolama kurallarına uyunuz. 
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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. Prosesinin Akış şemasını çizdiniz mi?   

2. Üniteye ait Acil Durum Prosedürlerini gözden geçirdiniz mi?   

3. Tanktan gelen ham petrolü ısı değiştiricilerde tuz giderme işlemi 

için ısıtarak tuz giderim yaptınız mı? 
  

4. Şarja su enjeksiyonunu yaptınız mı?   

5. Desalter su seviyelerini ve rengini kontrol ettiniz mi?   

6. Korozyon oluşmasını önlemek için Kimyasal Enjeksiyonları 

yaparak miktarlarını kontrol ettiniz mi? 
  

7. Isı değiştiricilerin ısısını kontrol ederek bağlantılarında ham 

petrol kaçakları olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

8. Ham Petrolü fırınlarda destilasyon sıcaklığına kadar ısıttınız mı?   

9. Fırın burnerlerini kontrol ederek yanma için gerekli hava 

miktarını ayarladınız mı? 
  

10. Fırın tüp cidar sıcaklıklarını kontrol odasından kontrol ettiniz 

mi? 
  

11. Atmosferik destilasyon kolonlarında, ham petrolü destile 

edilmesini sağladınız mı? 
  

12. Kolon sıcaklık ve basınç değerlerini kontrol ettiniz mi?   

13. Kimyasal enjeksiyonları kontrol ettiniz mi?   

14. Atmosfer kolonu tepe kısmından alınan hidrokarbonları 

kondanse ederek, Nafta splitter destilasyon kolonuna 

gönderdiniz mi? 

  

15. Splitter kolonunda naftanın ayrıştırılmasını sağladınız mı?   

16. Sıcaklık ve basınç değerlerini kontrol ederek ağır naftayı yarı 

mamul tankına gönderdiniz mi? 
  

17. Nafta splitter tepeden alınan hidrokarbonları kondanse ederek 

Debutanizer kolonuna gönderdiniz mi? 
  

18. Debutanızer kolonunda hafif nafta ve LPG ayrıştırılırken 

sıcaklık ve basınç değerlerine dikkat ettiniz mi? 
  

19. LPG ürününü LPG temizleme ünitesine gönderdiniz mi?   

20. Hafif naftayı yarı mamul tankına gönderdiniz mi?   

21. LPG Havalandırma testi yaptınız mı?   
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22. Numune alma prosedürüne göre numune alarak, analiz için 

laboratuvara gönderdiniz mi? 
  

23. Atmosferik kolondan çeklilen KEROSEN, Light Dizel, Heavy 

Dizel, stripperlerde flash noktaları ayarlandıktan sonra 

soğutularak yarı mamul tanklarına gönderdiniz mi? 

  

24. Atmosferik kolon dip ürününü vakum fırınında ısıtarak vakum 

kolonuna gönderdiniz mi? 
  

25. Vakum kolonunda dizel ve HVGO (FCC ve Hydrocraker 

üniteleri şarjı) ayrıştırıp soğutarak yarı mamul tanklarına 

gönderdiniz mi? 

  

26. Vakum kolonu dip ürününü soğutarak asfalt ya da fuel oil 

tanklarına gönderdiniz mi? 
  

27. Raporunuzu teslim 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. Aşağıdakilerden hangisi destilasyona etki eden faktörlerdendir? 

A) Tepsi sayısı 

B) Şarj sıcaklığı 

C) Reflüks miktarı 

D) Hepsi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi hafif fraksiyon ürünü değildir? 

A) Motor benzini 

B) Dizel yağı 

C) Solvent 

D) Kerosen 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi rafinerilerde yapılan işlemlerden değildir? 

A) Polimerleştirme  

B) Hidrokraking 

C) Isıl parçalanma 

D) Su banyosu 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. ……………… petrolün içinde bulunan yabancı maddeleri giderme ve petrolü 

kullanılabilir hâle getirme işlemidir. 

 

5. Petrolün arıtılmasında kullanılan ayırma yöntemleri, ham petroldeki bileşenlerin 

……………… özelliklerinin farklı olmasına dayanır. 

 

6. Destilasyonda ilk akmaya başladığı andaki sıcaklığa ………………noktası denir. 

 

7. Petrolün bileşenlerine ayrılması işlemine……………………..denir.  

 

8. Destilasyonda ısıtmaya başladıktan 2 dakika sonra termometrede okunarak kaydedilen 

ısıya………….. denir.  

 

9. Destilasyonu çalışmaya başlamadan önce yapılan işlemlere ……..……. denir. 

 

10. Destilasyon verimi ve destilasyon bakiyesi toplamı 100’den çıkarılarak ………… 

hesaplanır.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Petrolün bileşenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?       

A) Karbon 

B) Hidrojen 

C) Kalsiyum 

D) Oksijen 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi destilasyon çeşitlerinden biri değildir?        

A) Su buharı ile damıtma  

B) Dikey fırın 

C) Ayrımsal damıtma 

D) Vakumlu damıtma 

 

3. Ham petrolün damıtılmasında aşağıdaki destilasyon türlerinden hangisi kullanılmaz? 

A) Atmosferik destilasyon 

B) Vakumlu destilasyon 

C) Basit destilasyon 

D) Topping destilasyon 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ağır petrol sıvısıdır? 

A) Nafta 

B) Vaks 

C) Kerosin 

D) Dizel 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi atmosferik destilasyonda oluşmaz? 

A) Özel nafta 

B) Hafif dizel 

C) Vakum dizel 

D) Kerosen 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Maddelerin hal değişimleri esnasında…………………… değişmez.  

 

7. Kaynama noktası sıcaklıkları birbirine yakın olan karışımları …………….yöntemi ile 

ayırabiliriz.  

 

8. Ham petrolün kolona verildiği bölgeye………………… ………………… denir.    

 

9. Kolon içinde ………………… fazı yukarı doğru çıkarken …………………… fazı da 

aşağı doğru hareket eder. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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10. Kaynama noktası çok yüksek olan sıvıların veya kaynama noktasına ulaşmadan ısıl 

bozunmaya uğrayan maddelerin damıtılmalarında ………………. ……………….. 

tekniği uygulanır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Petrolde en bol bulunan elementler vanadyum ve nikeldir. 

 

12. (   ) Kaynama noktaları birbirine çok yakın olan sıvılar basit destilasyonla birbirinden 

ayrılamaz.  

 

13. (   ) Kolonun en düşük sıcaklıktaki yeri en üst tepsisidir.  

 

14. (   ) Motor benzini, bir orta fraksiyon ürünüdür.  

 

15. (   ) Ham petrolün içerisinde önemli miktarlarda su ve tuz bulunmakta olup bu 

işlenmesine engel değildir.  

 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Fosil 

2 Hafif ham petrol 

3 Sweet petrol 

4 Kükürt 

5 API 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 D 

4 Rafinasyon 

5 Fiziksel 

6 İlk Kaynama 

7 Fraksiyonlama 

8 Düzeltme Sıcaklığı 

9 Son Kontrol 

10 Destilasyon Kaybı 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 C 

4 B 

5 C 

6 Sıcaklıkları 

7 
Ayrımsal damıtma 

(Fraksiyonlandırma) 

8 Flaş bölge 

9 Buhar, sıvı 

10 Vakumlu damıtma 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Yanlış 

CEVAP ANAHTARLARI 
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