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HAKKIMIZDA

             Firmamız endüstriyel tip kazanlarda servis ve yedek parça eksikliğini doldurmak amacıyla 
 GÜRKAN GÜDÜK tarafından 2009 yılında kurulmuştur. İşletmelerde çalışan kazanları daha ve-
rimli hale getirmek de, kazanların çevreye daha duyarlı çalışmalarını sağlamak da ve kazanlardan 
elde edilen buharı daha kaliteli hale getirmektedir.  

      Siz değerli müşterilerimize 10 yıldır uzman ve sertifikalı kadromuzla; akışkan yataklı kazanla-
rın, scotch tip kazanların ve diğer endüstriyel tip tüm kazanların servisi, montajı, demontajı, detaylı 
bakımı, baca gazı ölçümü ve ayarlarının yapılması, kazanların plc ve otomasyon revizyonları, fabri-
ka mekanik tesisat montajı ve yangın hatları gibi birçok konuda hizmet vermektedir. Ayrıca demister 
(buharda damla tutucu) imalatı yapmaktadır. 

İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışı malzeme ihtiyaçlarını ebat, kalite, miktar, zaman bazında eksiksiz 
karşılama amacı ile müşteri taleplerini ön planda tutarak kullanıcıya dayalı stok oluşturulan firma-
mızın; İstanbul ofisinde, Çorlu  imalathanede, İzmir ve Gaziantep’de çözüm ortaklarımız ile sizlere 
7/24 hizmet vermektedir. Akışkan Yataklı kızgınyağ ve buhar kazanların, diğer endüstriyel tip tüm 
kazanlara ait yedek malzemeler tedarik ederek kazanınızdaki arızalanan ve yenilenmesi gereken 
cihazları temin etmekteyiz.

10.YIL
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
Kullanım Alanları

- Buhar Santrallerinde ve Buhar ile Çalışan Makinalarda
- Hava ile Çalışan Kurutma Makinalarında
- Filtre Sistemlerinde

Kullanım Amacı

- Buhardaki suyu tutarak buharın kalitesini arttırmak
- Su sürüklenmesini engelleyerek enerji verimliliğini arttırmak
- Havadaki nemi tutarak kurutulan ürünün kalitesini arttırmak
- Islak filtre sistemlerinde suyu tutarak yağmurlama yapmayı önlemek.

                                                         www.marmaraenerji.net 
                                                         info@marmaraenerji.net
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL
KAZANDA KULLANILAN CİHAZLAR

FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

SEVİYE SENSÖRLERİ

BUHAR, SICAK SU, SOĞUK SU SAYAÇLARI

AKIŞ KONTROL SİVİCİ
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL

BASINÇ TRANSMİTTERİ

                                                         www.marmaraenerji.net 
                                                         info@marmaraenerji.net

REZİSTANS TERMOMETRE VE TERMOKOUPL (PT100-PT1000)

PROSESTAT

CO2 ÖLÇÜM CİHAZLARI
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SEVİYE CİHAZLARI

ON/OFF SEVİYE CİHAZI                                  ORANSAL SEVİYE CİHAZI

                 DİREKT ÇIKIŞLI                                MANYETİK SEVİYE
MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ                       GÖSTERGESİ

REFLEKS CAMLI KAZAN                                             ON/OFF  
  SEVİYE GÖSTERGESİ                                          SEVİYE ŞALTERİ

FANTİNİ TAĞDİYE SU SEVİYE                                HAVA BASINÇ 
                     CİHAZI                                                    MANOMETRESİ
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
VANALAR VE ARMATÜRLER

    BUHAR VANASI                ÜÇ YOLLU VANA                      PİSLİK TUTUCU

 KÜRESEL VANA                   BIÇAKLI VANA                      KELEBEK VANA

      KONDENSTOP                         ÇEKVALF                          KOMPANSATÖR

OTOMATİK YÜZEY                   OTOMATİK                     EMNİYET VENTİLİ
             BLÖF                                DİP BLÖF
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                                                         info@marmaraenerji.net
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL
BRÜLÖR MALZEMELERİ

      BEYİN                                                                                      FOTOSEL

MOTORİN FİLTRESİ

ATEŞLEME KABLOSU                                          ATEŞLEME ELEKTRODU

   BRÜLÖR KAPLİNİ                                                         TÜRBÜLATÖR

BRÜLÖR MEMESİ
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
KÖMÜR HAZIRLAMA GRUBU

TEL ELEK

KIRICI ELEĞİ                                                                 KIRICI ÇEKİCİ

 ELEVATÖR BANDI                                                            KONVEYÖR BANDI

ELEVATÖR KOVASI(ÖZEL İMALAT)          ELEVATÖR KOVASI(PRES BASKI)

                                                         www.marmaraenerji.net 
                                                         info@marmaraenerji.net
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL

HELEZON YAPRAĞI

KÖMÜR VERİCİ 
DÖKÜM HELEZON

ELEVATÖR TAMBURU

               ELEVATÖR                     KÖMÜR VE KÜL TAŞIMA HELEZONLARI
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
MEKANİK DONANIMLAR

ISLAK FİLTRE NOZULU                                                  HAVA NOZULU

GÖZETLEME CAMI                                                     BUHAR CONTALARI

JET FİLTRE TORBASI

JET FİLTRE PATLAÇ 
VALF

JET FİLTRE TORBA 
KAFESİ
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                                                         info@marmaraenerji.net
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KAZAN PATLAMA 
KAPAĞI

KAZAN MENHOL 
CONTASI

KAZAN KAPAK
CONTASI

KÜL AKIŞ BORUSU
(BORAZAN)

DÖNER KİLİT PATLAÇ VALF 
BORUSU

DÖKÜM DİRSEK
(KÜL İÇİN)

FLENDER KAPLİN VE 
LASTİĞİ

YILDIZ KAPLİN

RULMAN YATAĞI ZİNCİR KAPLİN SELENOİD VALF
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
SERPANTİN İMALATI VE MONTAJI

     İstenilen ihtiyaca göre özel imalat ve büküm olarak serpantin imalatı yapılır. Firmamız değerli 
müşterilerine bu konuda uzman ve profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir.

                                                         www.marmaraenerji.net 
                                                         info@marmaraenerji.net
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL
HAVA NOZULU İMALATI VE MONTAJI

İstenilen ihtiyaca göre paslanmaz 310S malzemeden özel imalat hava nozulu imalatı ve montajı 
yapılır. Firmamız değerli müşterilerine bu konuda uzman ve profesyonel kadrosu ile hizmet vermek-
tedir.
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
REFARAKTER MALZEME TEMİN VE UYGULAMA

       Refrakter malzemeler yüksek sıcaklıklardaki üstün özellikleri sayesinde çok farklı endüstriyel 
alanda kullanılmaktadır. Endüstriyel tip kazanlarda kullanılan refrakter malzemeler özen ile seçil-
meli ve uygulanmalıdır. Firmamız değerli müşterilerine bu konuda uzman ve profesyonel kadrosu 
ile hizmet vermektedir.
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL
ENDÜSTRİYEL FAN-VANTİLATÖR

     Endüstriyel tip kazanlarda taze hava fanı, baca fanı ve sekonder fanı(bazı sistemlerde 
olmayabilir) kullanılmaktadır. Bu fanlar kullanılacak sistemlere göre aşınmaya karşı ted-
birli yada emiş ve basma taraflarında klapeli olarak imal edilir ve kullanılırlar. Fan dizaynı 
ve imalatı kazanın verimli çalışması için çok önemlidir. Firmamız değerli müşterilerine bu 
konuda uzman ve profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir.
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
BUHAR, KIZGINYAĞ VE HAVA TESİSATLARIN KURULMASI

     Firmamız endüstriyel tesislerin buhar, kızgınyağ ve hava tesisatlarının montajı için sertifi-
kalı ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL
EKONOMİZER

     Duman gazları üzerinde bulunan ısının bir bölümünü sıvı akışkan ile geri kazanmak amacıyla 
kullanılan ekipmana ekonomizer denir. Geri kazanılan bu ısı, kazan besleme suyuna verileceği gibi 
işletme içerisinde bulunan her hangi bir ihtiyaç içinde kullanılabilir. Kazanılan ısının kazan besle-
me suyuna verilmesi halinde, kazanın daha verimli çalışmasını sağlayan bir ekipmandır. Ekonomi-
zer dizaynı ve imalatı kazanın verimli çalışması için çok önemlidir. Firmamız değerli müşterilerine 
bu konuda uzman ve profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir.
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
SİKLON VE MULTİSİKLON

Siklon, toz yükünün fazla olduğu sistemlerde filtre öncesi birinci kademe toz tutucu olarak görev 
yapar. Filtreye gelen toz yükünü azaltır ve kazan toz emisyon değerinin, sınır değerlerin altında 
kalmasını sağlar. Siklon dizaynı ve imalatı kazanın verimli çalışması için çok önemlidir. Firmamız 
değerli müşterilerine bu konuda uzman ve profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir.
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL
JET-PULSE / TORBALI FİLTRE

     Torbalı filtreler, kirli gaz akımı içerisinde asılı halde bulunan tozları tutmak üzere torbalar kul-
lanarak kuru tip toz toplayıcı sistemlerdir. Torbalı filtrelerin toz tutma verimlilikleri ve yasal gerek-
sinimleri yerine getirebilme kapasiteleri elektrostatik filtrelere göre daha iyidir. Ancak gazın cinsi, 
sıcaklık gibi kısıtlamalara tabidirler. Torbalı filtre dizaynı ve imalatı kazanın verimli çalışması için 
çok önemlidir. Firmamız değerli müşterilerine bu konuda uzman ve profesyonel kadrosu ile hizmet 
vermektedir.



23

ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
ISLAK FİLTRE

Endüstriyel tip kazanlardan çıkan duman gazını yıkamak ve tozu tutmak için kullanılır. Islak filt-
rede duman gazını yıkamak için bazik su kullanılır ve SO2 değeri emisyon sınır değerlerin altına 
indirilir. Islak filtre dizaynı ve imalatı sistemin verimli çalışması için çok önemlidir. Firmamız değer-
li müşterilerine bu konuda uzman ve profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir.

                                                         www.marmaraenerji.net 
                                                         info@marmaraenerji.net
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL

     Firmamız, endüstriyel tip kazanların yeni ve ikinciel olarak demontaj ve montaj işlerini yapmak-
tadır.
     Ülkemizde ilk olan 2009 yılında yerli imalat akışkan yataklı buhar kazanın demontajını ve mon-
tajını YAŞAR AMBALAJ KÂĞIT BOBİN HAV. TRZM. SAN. TİC. A.Ş. için Malatya’da yaptı. Yine 
aynı firma için ikinciel başka bir akışkan yataklı buhar kazanın kurulum danışmanlığını ve devreye 
almasını gerçekleştirdi.

ENDÜSTRİYEL TİP KAZAN DEMONTAJ VE MONTAJ
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
AKIŞKAN YATAKLI YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KAZANI 30t/h  30bar DEMONTAJ

                                                         www.marmaraenerji.net 
                                                         info@marmaraenerji.net
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL
AKIŞKAN YATAKLI YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KAZANI 30t/h  30bar MONTAJ
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
AKIŞKAN YATAKLI BUHAR KAZANI 20t/h  10bar DEMONTAJ- MONTAJ
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL
AKIŞKAN YATAKLI BUHAR KAZANI 15t/h  10bar DEMONTAJ
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
AKIŞKAN YATAKLI BUHAR KAZANI 15t/h  10bar MONTAJ
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL
SKOÇ KAZAN VE KAZAN DAİRESİ KURULUMU
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL
KONDENS TANKI İMALATI

Firmamız istenilen kapasitede 
ve malzemeden kondens tankı 
imalatı yapmaktadır. Firmamız 
değerli müşterilerine bu konuda 
uzman ve profesyonel kadrosu ile 
hizmet vermektedir.

DEGAZÖR TANKI İMALATI

Firmamız istenilen kapasitede ve 
malzemeden degazör tankı imalatı 
yapmaktadır. Firmamız değerli 
müşterilerine bu konuda uzman 
ve profesyonel kadrosu ile hizmet 
vermektedir.

BACA İMALATI HAVA VE DUMAN KANALI 
İMALATI

Endüstriyel tip kazanların isteni-
len ölçülere göre baca imal edil-
mektedir. Baca dizaynı ve imalatı 
sistemin verimli çalışması için 
çok önemlidir. Firmamız değerli 
müşterilerine bu konuda uzman 
ve profesyonel kadrosu ile hizmet 
vermektedir.

Firmamız istenilen ölçülere göre 
duman kanalı ve taze hava ka-
nalı imal edilmektedir. Firmamız 
değerli müşterilerine bu konuda 
uzman ve profesyonel kadrosu ile 
hizmet vermektedir.
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... 10.YIL

m : Yakıt Miktarı (kg) 
n   : Verim (%)
Hu : Yakıtın Alt Isıl Değeri (kcal/h)
Q : Buhar İhtiyacı (kg/h)
i : Buhar Entalpisi (kcal/kg) ( ≈600 alınır)

m=Q*İ/Hu*n

ÖRNEK 1: 15.000kg/h–8bar AKIŞKAN YATAK KABARCIKLI TİP BUHAR KAZANI YAKIT İHTİYAÇI
n:%85
Hu:3000kcal/h
i:600kcal/h              m=15000*600 / 3000*0,85=3529,41kg/h

ÖRNEK 2: 15.000kg/h–8bar AKIŞKAN YATAK DOLAŞIMLI TİP BUHAR KAZANI YAKIT İHTİYAÇI
n:%88
Hu:3000kcal/h
i:600kcal/h              m=15000*600 / 3000*0,88=3409,09kg/h

ÖRNEK 3: 15.000kg/h – 8bar HAREKETLİ IZGARA TİP BUHAR KAZANI YAKIT İHTİYAÇI
n:%75
Hu:4000kcal/h
i:600kcal/h              m=15000*600 / 4000*0,75=3000,00kg/h

ÖRNEK 4: 15.000kg/h – 8bar DOĞALGAZLI  BUHAR KAZANI(EKOSUZ) YAKIT İHTİYAÇI
n:%90
Hu:9000kcal/h
i:600kcal/h              m=15000*600 / 9000*0,90=1111,11Nm3/h

ÖRNEK 5: 15.000kg/h – 8bar DOĞALGAZLI  BUHAR KAZANI(EKOLU) YAKIT İHTİYAÇI
n:%95
Hu:9000kcal/h
i:600kcal/h              m=15000*600 / 9000*0,95=1052,63Nm3/h

ÖRNEK 6: 5.000.000kcal/h DOĞALGAZLI  KIZĞINYAG KAZANI(EKOSUZ) YAKIT İHTİYAÇI
n:%85
Hu:9000kcal/h
                 m=5000000 / 9000*0,85=653,59Nm3/h

YAKIT TÜKETİM HESABI
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ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...10.YIL

     Yakıtın kimyasal enerjisinin yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı 
akışkana aktaran makinalara genel olarak kazan diyoruz. Kazanların verimi ise yanma sonucu oluşan 
bu ısı enerjisinin hangi oranda kullanma mahalline taşımasına bağlıdır. Biz yanma sonucu oluşan ısı 
enerjisinden ne kadar yüksek yararlanırsak o oranda yakıt tüketimimiz düşük, atmosfere attığımız atık 
gazlar o kadar az ve kazan için yapacağımız işçilikte o oranda az olacaktır. 

Ülkemiz enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını dışardan döviz ödeyerek karşılamaktadır. Bu sebeple 
yakıtın yakılması ile elde edilen ısıdan maksimum faydanın sağlanması hem ülkemiz, hem de çalıştı-
ğımız işletme ekonomisi yönünden çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki bir ürün ne kadar ucuza imal 
edilirse o oranda rekabet şansını artacaktır.

Kazanlarda yanmanın iyileştirilerek verimin yükseltilmesi çevre korunmasını da sağlayacaktır. İyi bir 
yanma ile zehirli gaz olan karbonmonoksit çıkışı önlenmiş olur. Atmosfere daha fazla atık gaz atılma-
yacaktır. Bunun içinde yanmanın denetimimiz altında istediğimiz şartlarda oluşması gerekmektedir.

Yakıtların oksijen ile tepkimeye girerek ısı  ve diğer yanma ürünlerinin oluşmasına yanma diyoruz. Biz 
havanın içindeki oksijen ile birlikte yakıtı karıştırarak yanmayı gerçekleştiriyoruz. Bu hava miktarının 
gerekenden az yada çok olması yanmanın özelliklerini belirler. Dolayısıyla oluşan ısı miktarını ve diğer 
yanma ürünlerinin cins ve miktarlarını yanma havası belirler. Bu nedenle yakıt-hava  karışımındaki, 
hava durumuna göre yanmayı 
a)	 Az	hava	ile	yanma
b)	 Fazla	hava	ile	yanma
c)	 Tam	yanma	olarak isimlendiriyoruz.

a)    Az	hava	ile	yanma
Az hava ile yanmanın en belirgin özelliği lazer gazının çok koyu renkli ve isli olmasıdır. Ayrıca alev 
rengi de olması gerekenden daha koyu renktedir. Ayrıca baca gazı analiz cihazı ile ölçüm yapıldığında 
CO(karbonmonoksit) fazla görülecektir. Bu durumda ısı geçiş yüzeylerinde is ve kurum birikecek, ısı 
geçişi zorlanacaktır. Hem bu nedenle hem de yaktığımız yakıtın kimyasal enerjisinin tamamını  ısıya 
çeviremediğimizden dolayı yakıt tüketimimiz artar. Ayrıca zehirli bir gaz olan CO, baca gazının is ve 
kurumu bacadan attığımızdan dolayı çevre kirliliğine neden oluruz.
   Bu da bilindiği gibi hem işletme ekonomisini, hem ülke ekonomisini  hem de yaşadığımız çevre 
için büyük zarartır.
b)    Fazla	hava	ile	yanma
Fazla hava ile yanma durumunda alev rengi çok açık ve parlaktır. Baca gazı hemen hemen gözle görül-
mez. Bu durumda ocak sıcaklığı düşer. Baca gazı sıcaklığı artar. Böylece aynı miktardaki buharı elde 
etmek için daha fazla yakıt yakmak durumunda kalırız. Daha fazla yakıt yaktığımız için daha fazla 
baca gazı atarız. Dolayısıyla çevreyi de gerekenden fazla kirletmiş oluruz. Yine hem işletme ekonomisi  
yönünden, hem ülke ekonomisi yönünden hem de çevre sağlığı yönünden olumsuz bir durum ortaya 
çıkmış olur.
Demek ki az hava ile yanma da fazla hava ile yanma da aynı şekilde zararlıdır. 

KAZANLAR

YANMA
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c)    Tam	yanma	
Tam yanma da genellikle  alev rengi katı ve sıvı yakıtlarda açık sarı – portakal renginde olur. Gaz ya-
kıtlarda ise mavidir.
Yanma ürünlerinde ve geri kalan kısımlarda yanıcı madde bulunmaz ise yanma tam yanmadır. Baca 
gazı içinde CO(karbonmonoksit) bulunması hem çevreye zarar verecektir, hem de yakıt miktarını arttı-
rır.
Ayrıca O2 ölçümü ile de yanmanın fazla hava yönünde olup olmadığı araştırılmalıdır.
Bunların dışında baca gazı sıcaklığı da kazan verimi üzerinde direkt rol oynar. Baca gazı sıcaklığı yakıt 
cinsi ve yakıt bileşenlerine bağlıdır. Kükürt ve kükürtlü bileşikler içeren yakıtlarda baca gazı sıcaklığı 
160°C altına düşürülmemelidir. Aksi halde kükürt havanın içindeki oksijen ve hidrojen ile birleşerek 
sülfürik asit oluşumuna olanak verilmiş olunur. İdeal bir yanmada baca gazının kabondioksit ve azot 
gazından oluşması gerekir. Fakat biz genellikle yanmayı bir miktar fazla hava ile yaparız. 
Ayrıca doğalgaz içinde kükürt bulunmadığından baca gazı sıcaklığı 56°C’ta kadar düşürülebilir. 
Yakıtın içinde karbon miktarının artması alev renginin kırmızıya dönmesine, hidrojen miktarının art-
ması ise yanma sonucu oluşan su miktarının (su buharı)  artmasına neden olmaktadır. 
İyi bir yanma sonucunda baca gazı içinde %12-13 CO2 bulunmalı, CO miktarı ise mümkün olan en alt 
seviyede  olmalıdır.

Buhar kazanın amacı; ısıtma, elektrik üreten türbinlerin çevrimi, sterilizasyon, sıcak su eldesi gibi 
amaçlarla prosesin çeşitli aşamalarında kullanılmak üzere buhar üretmektir. Kazan sistemleri şekil ve 
boyut olarak farklılık gösterseler de tipik olarak bir buhar kazanı (dram)) ve yumuşatma cihazı, dega-
zör ve kondens adı verilen yardımcı sistemlerden oluşur. 

Buhar kazanı donanımları

- 2 adet emniyet ventili
- 2 adet manometre
- 2 adet su seviye göstergesi
- 2 adet presostad
- 2 adet kazan besi pompası
- 2 adet tağdiye cihazı yada su seviye elektrodu
- Yakma düzeneği ve kontrol panosu(brülör ve kontrol panosu)
- Dip blöf vanası ve yüzey blöf vanası
- Buhar vanası 
- Hat ısıtıcı vanası
- Havalık vanası
- İsteğe bağlı otomatik yüzey ve dip blöf düzeneği
- İsteğe bağlı yakıt, buhar ve sıcak su sayaçları

BUHAR KAZANLARI
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İçerisinde su yokken kazanı kesinlikle devreye almayınız.
- Kazanınız çalışırken içine girmeyiniz ve başınızı, elinizi sokmayınız.
- Kazanın duman kanalarında bulanan klapelerin açık konumda olduğuna emin olunuz.
- Kötü baca çekişi kazanın verimini düşürdüğü gibi çevreye ve sağlığa zarar verir.
- İyi bir yanma için duman yolu ve baca gazı yolu açık olmalıdır.
- Duman yolu, baca gazı yolu ve baca bağlantıları sızdırmaz olmalıdır.
- Kazan devrede çalışırken;  kazan kapakları, duman yolu kapakları ve baca kapaklarını kesinlikle açılmamalı-
dır.
- Brülör çalışırken kesinlikle kazan kapakları açılmamalıdır.
- Kazan ve brülör devreye alınmadan yanma hacmi kontrol edilmeli, içerisinde yanıcı-patlayıcı malzeme olma-
dığına emin olunmalıdır. 
- Kazan çalışırken sürekli kontrol edilmelidir.
- Kazan patlama kapağının ayarları değiştirilmemelidir. Patlama kapağı rahat açılacak şekilde olmalı ve önü 
kapatılmamalıdır.
- Kazanın içine patlayıcı malzemeler atılmamalıdır.
- Verimli bir yanma için yakıtın yeterli oksijenle yanması gerekir. Yanma hacmine gerekinden fazla yakıt yükle-
mesi yapmayınız.
- Kazan devrede çalışırken elektrik kesintilerin de kazanın susuz kalmaması için buhar çıkışını kapatın.  Katı 
yakıtlı hareketli ızgara kazanlarda kömür boşaltılmalı alt kapaklar açılarak kazan soğutulmalıdır.
- Devreden çıkartılan brülörlerin yakıt vanaları kapatılmalıdır.
- Kazanın susuz kaldığı anlaşıldığında, kazana aniden su verilmemelidir. Kazanın soğuması beklenilmeli ve 
kazan soğuduktan sonra azar azar su verilmelidir.
- Kazanda delik yada kaçak olduğu anlaşılınca, kazan soğutulmaya alınmalı ve besleme suyu kapatılmamalıdır. 
Kazan soğuduktan sonra besleme suyu kapatılmalıdır.

KAZAN BAKIMI
Günlük bakım
- Su seviye göstergeleri  kontrol edilmeli ve her vardiye en az bir kere blöf yapmalıdır.
- Kazan su seviye cihazları yada tağdiye cihazların çalışması kontrol edilmelidir.
- Kazan dip blöf manuel ise her vardiye en az bir kere yapmalı, otomatik ise çalışması kontrol edilmelidir.
- Kazan su değerleri her vardiye de en az iki kere kontrol etmelidir.
- Besi suyu sistemi kondens ve degazör tankların, seviye cihazların ve pompaların çalışması kontrol edilmelidir. 
Pompaların manometre ve termometreleri kontrol edilmelidir.
- Duman yolu, gaz yolu ve katı yakıtlı kazanlarda kömür- kül akış sistemleri sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

Aylık bakım
- Emniyet ventilleri kontrol edilmelidir
- Pompa emiş filtreleri kontrol edilmelidir.
- Brülör ve emniyet sistemleri kontrol edilmelidir.
- Kazan su seviye cihazların çalışması kontrol edilmelidir.
- Yakıt hattı kontrol edilmelidir.
- Katı yakıtlı sistemlerde kömür ve kül akış sistemleri kontrol edilmeli ve değişmesi gereken malzemeler değiş-
tirilmelidir.
- Baca temizliği yapılmalıdır.
- Buhar ve su hatları test edilerek, gerekli sızdırmazlık sağlanmalıdır.
- Elektrik panosu kontrol edilmeli, emniyet şalterlerin çalıştığından emin olunmalıdır.
- Kazan kapakları açılarak, contalar kontrol edilerek değişmesi gerekenler değiştirlmelidir.
- Yanma hücresi refrakter kontrol edilmelidir.  

KAZAN İŞLETMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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Yıllık bakım
- Kazan suyu tamamen boşaltılmalı el ve adam kapakları açılarak kazan içerisi kontrol edilmelidir. 
- Boru et kalınlıkları cihazla kontrol edilmelidir.
- Duman kanalları kontrol edilmelidir.
- Pompaların bakımı yapılmalıdır.
- Fanların bakımı yapılmalıdır.
- Brülörün bakımı yapılmalıdır. 
- Bütün kontrollerden sonra zorunlu olan yetkili kuruluşa PERİYODİK KONTROL yapılmalıdır

DEGAZÖR
    Suyun içinde bulunan CO2 VE O2’i almak için ve sistemdeki korozyonu engellemek için kullanılır.  Meka-
nik havasızlaştırma yada termik gaz alma olarak da geçer. Besleme suyu kazana girmeden önce suyun içinde 
bulunan çözünmüş oksijen giderilmelidir. Besleme suyunun havasızlaştırılması , degazör ısıtıcısı içinde buhar 
ısısıyla suyun ısıtılarak çözünmüş oksijenin uzaklaştırılmasıdır. Suyun sıcaklığı, oksijenin su içindeki çözünür-
lüğü minimum 102°C ve 0,2bar’a getirilir. Böylece su içinde çözünemeyen oksijen gazı  ve karbondioksit bir 
buhar açıklığı ile degazör dışına atılır. 

Kazan besleme suyu değerleri;
Toplam sertlik : 0
pH değeri: 7,5-9,5 arası
iletkenlik(maks) : en çok 300 µS/cm. (RO olan sistemlerde 20 µS/cm)

Kazan suyu değerleri; 
Toplam sertlik: 0 Fr. 
İletkenlik(maks) : en çok 6500 µS/cm. (RO olan sistemlerde 2500 µS/cm)
Ph: 9-11.    
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REFERANSLARIMIZ

GIDA FİRMALARI

Salça

Zeytincilik
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TEKSTİL FİRMALARI

Tekstil
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KAĞIT-KARTON-AMBALAJ FİRMALARI

KİMYA FİRMALARI
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ÇELİK İMALAT VE MÜHENDİSLİK FİRMALARI

KURTTEKİN MÜHENDİSLİK
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