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GİRİŞ 

 

   COŞAR Markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

   Bu kullanma kılavuzunda firmamız tarafından üretilen buhar kazanları ile ilgili kullanım ve 

bakım bilgilerini bulacaksınız. Bu yüzden kılavuzun kullanıcı tarafından dikkatli bir şekilde 

okunması gerekmektedir. Ayrıca kazan hakkında teknik bilgi, montaj, işletmeye alma, tesisat 

devre şeması gibi bilgiler de kılavuz içinde yer almaktadır. Gerektiğinde daha detaylı bilgi 

için firmamızla temasa geçebilirsiniz. Ürününüzün sorunsuz ve uzun süreli çalışması için bu 

kılavuzun dikkatlice okunup verilen bilgilerin uygulanması  gerektiğini tekrar hatırlatırız. 
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GARANTİ  

 

   Almış olduğunuz ürün kullanma kılavuzunda belirtilen uyarı, esas ve standartlara uyulmak 

koşulu ile 2 (iki) yıl COŞAR ISI CİHAZLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Garantisi altındadır. 

   Çıkabilecek herhangi bir sorunda firmamızla temasa geçebilirsiniz. 

 

UYARILAR 

 

   Aşağıda belirtilen uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu uyarılara uyulmaması sonucu 

kazanınızda, tesisatta ve çevrede oluşabilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir. 

 Almış olduğunuz buhar kazanını kesinlikle insanların yaşadığı mekanlara monte 

etmeyiniz. Yanma sonucu oluşan atık gazlar bu mahale sızabilir. Bu yüzden kazanlar 

yaşam mekanları ( ahır, ağıl, kümes vb. hayvanların yaşam yerleri de dahil olmak 

üzere ) dışında ve sürekli havalandırılan yerlere monte edilmelidir.   

 Montaj işlemleri ve işletme koşulları bu kılavuzda belirtilenlere uygun olarak ve 

ehliyetli kişilerce yapılmalıdır. Aksi taktirde oluşabilecek olumsuzluklardan firmamız 

sorumlu değildir. 

 Buhar kazanınızı kesinlikle susuz çalıştırmayınız. Kazan üzerinde su seviye gösterge 

yerleri bulunmaktadır. Buraya takacağınız göstergelerden su seviyesini kontrol ederek 

kazanın susuz kalmasını önleyiniz. Katı yakıtlı buhar kazanlarında herhangi bir 

nedenden ötürü, buhar çıkış basıncının istenenden yüksek olduğunu fark ettiğinizde, 

ocak içerisindeki ateşin üzerine su tutmayınız. Bu durumu fark ettiğinizde yapacağınız 

en doğru müdahale  ateşin dışarı çıkartılmasıdır. Ateşi kazan içerisinde söndürmeye 

çalışmayınız. 

 Kazan ve tesisatta kuyu suyu ve sertlik derecesi yüksek sular kullanmayınız. Suyun 

önemi çok büyüktür. Kazanda kısa sürede kireçlenme veya kazan malzemesinde 

tahribata yol açabilir. Kazan ve tesisata konacak suyun özellikleri kılavuzda belirtilen 

gibi olmalıdır. 

 Kazan işletmecisinin önemi çok büyüktür. Kazanı işletecek kişi bu konuda gerekli 

kursları almış ve sertifikalı olmalıdır. Kazan konusunda ehil olamayan bir kişinin 

kazan müdahalesi doğru değildir. 
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 Kazanınız, buhar elde etmek amacıyla üretilmiştir. Kazanı amacı dışında 

kullanmayınız ( sıcak hava üretmek vs.). Aksi halde kendinize, çevrenize ve kazana 

zarar verebilirsiniz. 

 Kazan üzerinde bulunan ( fabrika çıkışında üzerinde olan veya daha sonra kullanıcı 

tarafından takılan için) emniyet ventillerinin ayar basıncı, kazanın müsaade edilebilir 

çalışma basıncından daha fazla olmaması gerekir. 

 Kazanın orijinal tasarımında değişiklik yapmayınız. 
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KAZAN ÖZELLİKLERİ 

 

   Almış olduğunuz ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001:2008 standardına göre belgelenmiş 

olan tesislerimizde, basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine (PED) (97/23/AT) uygun olarak 

üretilmiştir.  

   Buhar kazanlarımız üç geçişli, alev duman borulu olarak üretilmiştir. Üretimde özel kazan 

sacları ve boruları kullanılmıştır. Tüm kaynak bağlantıları tekniğine uygun olarak sertifikalı 

kaynakçılarımız tarafından yapılmıştır. Gerekli safhalarda yapılan kontrol ve testlerle tam bir 

kalite kontrol sağlanmaktadır.  

   Kazanlarımız bu kılavuzda belirtilen esaslara göre monte edilip işletildiği sürece uzun yıllar 

sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. 
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1.KAZANIN KULLANILMASI 

 

Kazanın işletilmesi ile görevlendirilecek personel, ortaya çıkabilecek acil duruma 

müdahaleden sorumludur. Bunun için de personel her şeyden önce bütün donanım görevleri, 

çalışma özellikleri,çalışma basınç ve sıcaklığı ile akış miktarları hakkında tam bilgi sahibi 

olmalı, sistemde bulunan bütün kontrol devreleri ve ölçü aletleri ile elektrikli koruma 

donanımının görev ve çalışmasını iyi bilmelidir.Kazan dairesini çalıştıracak personel yetkili 

kuruluş MMO tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmalıdır. Buhar kazanı yılda bir 

defa makine mühendisleri odasına periyodik kontrol ettirilmelidir. 

 

1.1 KAZANIN ÇALIŞMAYA HAZIRLANMASI VE İLK ATEŞLEME 

 

—Yakma donanımındaki ve baca çekiş sistemindeki tüm donanımın doğru çalıştığı 

saptanmalı, bütün damperlerin rahatça açılıp kapandığı kontrol edilmelidir 

—Otomatik yanma kontrolü ve başka otomatik kontroller varsa bunlarla ilgili bütün test, ayar 

ve kalibrasyonların yapılmış ve sistemin kusursuz çalışır durumda bulunması sağlanmış 

olmalıdır. Elektrikli koruma ve kilitleme sistemi ile ilgili bütün test, ayar, kalibrasyon ve 

fonksiyon kontrolleri yapılmalı ve sistemin bütün elemanları çalışır durumda olmalıdır. 

—Bütün blöf ve boşaltma vanaları, seviye gösterge camı boşaltma vanaları, besleme suyu el 

vanaları ve kontrol vanalarının iyi çalışır ve sızdırmaz durumda oldukları saptandıktan sonra 

bunlar kapatılmalıdır. 

—Kazanda otomatik su seviyesi kontrolü varsa, bu kontrol sistemi ile ilgili bütün ayar, test, 

kalibrasyon ve fonksiyon muayeneleri yapılmış ve otomatik sistemin kusursuz çalışması 

sağlanmış olmalıdır 

—Su seviye camının çalışıp çalışmadığından emin olunmalıdır. 

—Buhar kazanı uzun süre devre dışı bırakılmışsa, tekrar ateşlemeden önce, bütün muayeneler 

yapılmış ve bulunan aksaklıklar giderilmiş olmalıdır. 

—Kazana gerekli kimyasal koşullara uygun su doldurulmalıdır. 

—Kazana ilk verilen su soğuk olmamalı ve sıcaklığı, kazan metal sıcaklığından en çok + 10° 

C farklı olmalıdır. 

—Kazan istenen seviyeye kadar doldurulduktan sonra su beslemesi durdurulmalıdır. Kazanla 

ilgili boşaltma vanalarından boşaltma yapılarak vana ve borularda tıkanıklık olup olmadığı 

kontrol edilmelidir. 

—Kazan, ana buhar borusuna yalnız bir vana ile bağlı değilse buhar çıkış vanası açılıp 

kapatılarak kontrol edilmeli ve iyi çalıştığı izlenmelidir. Bu vana buhar elde edildiğinde ısınıp 

sıkışmaması için çok sıkılmamalıdır. 

—Ana buhar basınç göstergesi muayene ve kalibre edilmiş olmalıdır. 

—Brülörün hava ve yakıt ayarlarının yapılması gerekir. Bu işlem yapılırken atık baca gazı 

analizöründen faydalanılmalı ve uzman kişilerce yapılmalıdır. Pratik olarak hava ve yakıt 

ayarının yapılabilmesi için alev renginden veya baca gazının renginden faydalanılır. Alev 

rengi açık sarı ise ve baca gazı renksizse hava miktarı yüksektir. Kazanda yanma oluşmuyorsa 

veya alev boyu kısa ve baca gazı rengi koyu ise hava miktarı azdır. Sağlıklı bir yanma için 

alev renginin turuncu olması gerekir. Alev ve baca gazı rengi sürekli kontrol edilmelidir. 

—Kazan ilk ateşlendiğinde meydana getirilecek ilk alev, yakma donanımına ve kazana göre 

uygun ölçüde küçük olmalıdır. İlk ateşlemede en küçük alev en az bir saat büyültülmeyerek 

korunmalıdır. 

—Hava giriş kapağı (kullanılıyor ise fan yardımı ile), sekonder hava girişi ve baca klapesi ilk 

küçük alevi koruyacak şekilde ayarlanmalıdır. Hava giriş ve çıkışını sağlayan klape ve 

kapakları tam olarak kapatılmamalıdır. 
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—Kazanınıza yanma için gerekli hava akımının sağlanabilmesi için kül haznesinde aşırı kül 

birikmesi önlenmelidir (katı yakıtlı ise) 

—Kazan suyunun ısınması ile su seviyesi yükseleceğinden zaman zaman blöf yapılarak su 

seviyesi sabit tutulmalıdır. 

—Kazanın eşit olarak ısınması sağlandıktan sonra, gerektiğinde alev az bir miktar 

büyütülerek basınç yükseltilmelidir. Kazan çalışma basıncına ulaşma süresi, kazan 

büyüklüğüne uygun olmalıdır. 

—Emniyet valflerinin kontrolü yapılmalıdır. 

—Isıtma sırasında seviye camı, el ve adam deliği kapakları gibi contalı kısımlar zaman zaman 

yoklanmalı, varsa kaçaklar giderilmelidir. Yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşan kaçaklar, 

bu durumda giderilmeyip, ilgili kısımlar işletmeden çıkarıldıktan sonra giderilmelidir. 

Buhar kazanlarında 2 adet emniyet ventili, alçak basınçlı kazanlarda emniyet sifonu,her 

birinden 2 şer adet olmak üzere manometre,reflex camlı su seviye göstergesi, prosestad, su 

tağdiye cihazı,alt üst blöf vanası,kazan besi pompası ayrıca alçak su seviye alarmı,yüksek 

basınç alarmı,olup olmadığı kazan devreye alınmadan kontrol edilmelidir. 

 

1.2 KAYNATMA 

 

Yeni kurulmuş veya basınç altındaki kısımları onarım görmüş kazanlarda kazan su 

yüzeylerindeki kir, pas, yağ vb.'inden temizlemek üzere kazan kimyasal temizleyiciler ve 

alkali deterjan ile kaynatılmalıdır. Kaynatma sırasında seviye camı çıkarılıp yerine geçici bir 

cam takılarak kimyasal maddelerin seviye camını kirletmesi önlenmeli ve kaynatma bittikten 

sonra seviye camı yerine takılmalıdır. 

Kaynatmada kullanılacak kimyasal maddelerin cinsi ve miktarı aşağıdaki gibi olmalıdır. 

—Kazan suyunun her 1 ton'una 

—2 kg Sodyum Karbonat, 

—2 kg Trisodyum Fosfat, 

—1 kg Sodyum Hidroksit 

—Bu kimyasal maddeler kullanılırken personelin el, yüz, göz gibi yerlerinin zarar görmemesi 

için koruyucu gözlük ile lastik ayakkabı, eldiven ve önlük gibi güvenlik malzemeleri 

kullanılmalıdır. 

—Kazana normal seviyeye kadar su alınmalıdır. Kimyasal maddeler suda iyice eridikten 

sonra kazan suyuna katılmalıdır. Bu maddelere ilave olarak köpürme yapmayan bir sentetik 

deterjan da kazan suyuna yeterli miktarda katılmalıdır. 

—Kimyasal maddeler ve deterjan kazana katıldıktan sonra kapaklar kapatılarak kazan en 

küçük alevle ateşlenmeli ve kaynatma yapılmalıdır. Kazan basıncı, işletme basıncının 1/3'üne 

yükseltilmeli ve kaynatma süresince bu değerde tutulmalıdır. Daha sonra seviye gösterge 

camının yarısı kadar blöf yapılarak, normal seviyeye kadar sıcak su alınmalıdır. Kazan 

suyundan belli aralıklarla numune alınıp, analiz yapılarak su temizleninceye kadar aynı işlem 

sık sık tekrarlanmalıdır. Daha sonra kazan soğutulup, suyu boşaltılmalı, basınçlı su ile 

yıkanmalı, çökelmiş pislik, çamur v.b. temizlenmelidir. 
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2. KAZANIN DEVREYE SOKULMASI 

 

—Kazan buhara kalktıktan sonra kazanın arkasındaki blöf vanasını açarak blöf 

yaptırılmalıdır. 

—Yüzey blöf vanasından yüzey blöfü yaptırılmalıdır. 

—Seviye göstergelerinin altındaki vanalardan bir miktar su akması sağlanmalıdır. 

—Ağırlıklı emniyet ventilinin kolunu bir miktar havaya kaldırarak buhar çıkması 

sağlanmalıdır. 

—Bu işlemler her gün en az iki kez yapılmalıdır 

—Buhar sistemine buhar veren başka kazan varsa kazan basıncı, sistem basıncına ulaşıp 

sisteme buhar vermeye hazır duruma geldiğinde, kazanı devreye bağlarken kazandaki buharın 

sistemdeki buhara ani değmesi önlenmeli ve kazan buhar borusundaki bütün kondens suyu 

dışarı atılmalıdır. 

—Dış buhar sistemine buhar veren başka kazan yoksa, kazan basıncı ilk yükseltilmeye 

başlandığında sisteme az miktarda buhar verilerek sistem ısıtılmalı ve bundan sonra dış sistem 

basıncı kazan basıncı ile birlikte yükseltilmelidir. 

—Kazan çıkışında bir kapama vanası varsa, kazan basıncına geldiğinde, bu vana çok yavaş ve 

dikkatle açılarak kazan devreye sokulur. 

 

2.1 DEVREDEKİ KAZANIN İŞLETİLMESİ 

 

2.1.1 ALEV 

 

Kazanda hangi tip yakıt kullanılırsa kullanılsın, alev olabildiğince kararlı ve düzgün olmalıdır. 

 

2.1.2 SU SEVİYESİ 

 

Kazan işletmesi sırasında su seviyesinin istenilen değerde olabildiği kadar sabit tutulması 

gereklidir. 

Buhar kazanlarında su seviyesi otomatik olarak kontrol edilir. Bununla birlikte, otomatik 

cihazların her an arıza yapabilecekleri düşünülerek, su seviyesinin durumu kazancı tarafından 

sürekli olarak kontrol edilmelidir. 

Seviye gösterge cihazlarının verimli çalışmaları için gösterge tüpünün en az ayda bir kez 

temizlenmesi gerekir. Ayrıca seviye elektrotlarının kireç bağlamamış olması gerekir. 

 

2.1.3 KÖPÜRME 

 

Köpürme meydana geldiğinde, buhar çıkışı azaltılarak su seviyesi normal değerine 

düşürülmeli ve köpük sürekli blöf edilmelidir. Köpüklenme önlenene kadar kazana bir yandan 

taze su verilip bir yandan da blöf sürdürülmeli, köpüklenme önlenemezse kazan devreden 

çıkarılarak olayın nedenleri araştırılmalıdır. 

 

2.1.4 KAZAN BESLEME SUYU 

 

Kazan besleme suyu, kimyasal işlemden geçirilmiş olmalı, kazan suyunun sürekli analizleri 

yapılarak istenmeyen kimyasal koşullar giderilmelidir. Besleme suyu sıcaklığının ve pompa 

çıkış basıncının istenen değerde tutulması sağlanmalıdır. 

Kazan besleme suyu borusu ve besleme pompaları sürekli kontrol edilmelidir. 
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2.1.5 BLÖFLER 

 

Kazan günde en az bir kez blöf vanası sonuna kadar açılıp kapatılmak suretiyle blöf 

edilmelidir. Blöfler buhar çekişinin en az olduğu sırada yapılmalıdır. su seviye göstergesi 

günde 1bir kez blöf edilmelidir. 

Blöf sistemi sık sık muayene edilmeli ve sızdıran vanalar onarılmalı veya değiştirilmelidir. 
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3 KAZANI DEVREDEN ÇIKARMA 

 

Şayet kazan uzun süre çalıştırılmayacaksa; kazan buhar çıkışı azaltılırken bir yandan da 

besleme suyu kısılmalı ve alev küçültülmelidir. Alev söndürüldükten sonra buhar çıkışındaki 

kapama vanası çok sıkıca kapatılmalıdır. Su seviyesi normal ise besleme suyu pompası 

durdurulmalıdır ve besleme suyu giriş vanası kapatılmalıdır. Su seviyesi normal değerinden 

çok yüksek ise normale gelecek şekilde blöf yapılmalı, daha sonra kazan soğumaya 

bırakılmalıdır. Farklı sıcaklıkların meydana gelmesini önlemek için, hızlı soğutmadan 

kaçınılmalıdır. 

 

3.1 BOŞALTMA 

 

Kazan soğumaya bırakıldığında basıncın düşmesi izlenir. Kazanda basınç kalmadıktan ve su 

sıcaklığı 90 0 Cnin altına düştükten sonra kazan boşaltılabilir. 

Bununla birlikte ateşe dayanıklı harç kısımlar el yanmadan dokunabilecek seviyeye kadar 

soğumadan kazanı boşaltmak sakıncalıdır. Kazan tam olarak boşaltıldıktan sonra blöf vanaları 

sıkıca kapatılmalı ve üzerlerine açılması gerektiğini belirten uyarma etiketleri asılmalıdır. 

 

4 OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLAR İÇİN İŞLETME KURALLARI 

 

—Hangi nedenle olursa olsun, su seviyesi gösterge camının görüş seviyesi altına düşerse 

kazan derhal durdurularak, yakıt dışarı alınarak buhar çıkışı kapatılmalı, sonra su 

seviyesindeki düşmenin nedenleri araştırılmalıdır. 

—Su seviyesini tekrar eski durumuna getirmek üzere hemen su vermek tehlikelidir. 

—Kazan bir miktar soğuduktan sonra azar azar su verilmelidir. 

—Ocak patlamalarının önlenmesi için; 

1. Söndürülen brülörlerin vanaları iyi kapatılmalı ve brülör ateşleme çubukları dışarı 

alınmalıdır. 

2. Alev sürekli olarak gözetlenmeli, brülörün sönmesi halinde yakıt yağı vanası derhal 

kapatılmalıdır. 

3. Kazan ilk ateşlenmesinde alev kısa zamanda meydana gelmez ise yakıt yağı vanası 

kapatılmalı ve ocak havalandırıldıktan sonra yeniden ateşleme yapılmalıdır. 

4. Onbeş dakikadan fazla elektrik kesilmesi halinde kazanın altındaki yanan kömürü çıkar ve 

söndür. 

 

5 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

—İçerisinde su yokken kazanınızı kesinlikle yakmayınız. 

—Kazanınız yanarken içine girmeyiniz ve başınızı, elinizi sokmayınız. 

—Kazanınızın baca klapesini kesinlikle tam olarak kapatmayınız. 

—Kötü bir baca çekişi kazanın verimini düşürdüğü gibi sağlığa zararlı sonuçlar da 

doğurabilir. 

—Güvenliğiniz ve iyi bir yanma sağlamak için bacalar temiz ve bakımlı olmalıdır. Bu yüzden 

kazanınızı yakmadan önce baca çekişini kontrol ediniz. 

—Baca ve baca bağlantılarının hava sızdırmamasına dikkat ediniz. Yanma esnasında baca 

bağlantısında bulunan temizleme kapağının kapalı olduğundan emin olunuz. 

—Kazanınız yanarken duman sandığı kapaklarını ve baca temizleme kapağını kesinlikle 

açmayınız. 

—Brülör çalışırken kesinlikle kazan kapaklarını açmayınız. 
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—Brülör yakılmadan önce kazanınızın yanma hacminin temiz olmasına, içerisinde yanıcı 

maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz. 

—Kazanınız yanarken sık sık kontrol ediniz. 

—Kazanınızda herhangi bir yiyecek maddesi pişirmeyiniz ve evcil hayvan kurutmayınız. 

—Kazanın arka kısmında bulunan patlama kapağı rahat açılacak şekilde olmalıdır, kapak 

önüne engel koymayınız. Patlama kapağı ile kesinlikle oynamayınız. 

Kazanınız içerisinde çevre ve insan sağlığını tehdit eden maddelerle kükürt miktarı yüksek 

yakıtlar yakmayınız. 

—Katı yakıtlı olarak kullandığınız kazanınızı benzin, ispirto, gazyağı gibi yanıcı ve parlayıcı 

sıvı yakıtlar ile tutuşturmayınız ve bu maddeleri kazanınızın yakınlarında bulundurmayınız. 

—Kazanınızın içerisine patlayıcı maddeler atmayınız. 

—Verimli bir yanma için yakıtın yeterli oksijenle yanması gerekir. Yanma hacminin 

daralarak gerekli oksijenin sağlanamamasına neden olmamak için kazanınıza aşırı yükleme 

yapmayınız. Aşırı yükleme aynı zamanda ızgaralarınızın da ömrünü kısaltacaktır. 

—Olağan dışı bir durumla karşılaştığınızda hemen yetkili servisle irtibata geçiniz. 

 

6 TEMİZLİK VE BAKIM 

 

6.1 GÜNLÜK BAKIM İŞLEMLERİ 

—Su seviye göstergesinin havasını alınız. 

—Kazan tağdiye cihazını kontrol edin ve temizleyin. 

—Kazanınızı günde birkaç defa blöf ediniz. 

—Fotoseli kontrol edin. 

—Besi suyu deposunda ve degazörde yeteri kadar su bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. 

—Gaz ile ateşlemeli sistemlerde gaz basınç regülatöründe önceki ve sonraki gaz basıncını 

kontrol ediniz 

—Kazan üzerindeki ve su, buhar ve yakıt hatlarındaki bütün kaçak yapan flanş ve bağlantı 

yerlerini sıkıştırın ve sızıntıları önleyin. 

—Kazan emniyet ventilinin kolay açılabilecek şekilde olduğunu kontrol ediniz. 

—Katı yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan külü her gün alınız. 

 

6.2 AYLIK BAKIM İŞLEMLERİ 

 

—Emniyet ventilini kontrol ediniz. 

—Su seviye otomatiğini ve asgari su seviye kesme otomatiğini, en az ayda bir defa kazan su 

seviyesini yavaşça ve gerçekten asgari seviyeye indirilerek kontrol ediniz. 

—Kazan ve kazana ait bütün sistem, boru bağlantıları, flanşlar, tutucular ve vanalardaki 

kaçakları ve diğer arızaları dikkatlice kontrol ediniz. Tatminkâr görülmeyen her husus not 

edilerek düzeltilmelidir. 

—Yakıt filtresini temizleyin. 

—Brülörün temizliğini yapınız. 

—Bütün kaçak yapan flanş ve bağlantı yerlerini sıkıştırın ve sızıntıları önleyin, gerekiyorsa 

yenileyin. 

—Şalter tertibatını ve otomatik sistemi bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. 

Ön duman sandığı kapaklarını açın ve duman borularını bir fırça ile ayda 3-4 

kez temizleyiniz. 

Bu temizlik esnasında ön ve arka sandıklardaki ve baca bağlantı hattındaki kurumları da 

temizleyiniz. 
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6.3 YILLIK BAKIM İŞLEMLERİ 

—Kazanı tamamen boşaltınız. 

—Bütün el ve adam deliklerini açın. Conta yüzeylerine zarar vermeden yapışmış kalmış conta 

parçalarını temizleyin. 

—Kazanın içini temizleyin, basınçlı su ile iyice yıkayın. Kazan kireçlenme yapmışsa bunları 

temizleyin ve sonra iyice yıkayın. 

—Bütün aylık bakım işlemlerini yapınız. 

—Bütün yatakları yeni yağlayın. Vantilatörün, besi suyu pompalarının ve yakıt pompalarının 

bakımını yapınız. 

—Adam ve el deliklerini kapatın, bunlar için yeni contalar koyun. 

—Kazanı yeniden su ile doldurun. 

—Bacanızı yılda en az bir kez temizleyiniz. 

 

6.4 BAKIM VE TEMİZLEME 

—İyi bir kazan bakıcısı için en iyi referans kazan dairesinin temizliği ve bakımlı bir kazan 

dairesi mahallidir. Yüksek verim sağlamak ve devamlılığı korumak işletme idaresinin ve 

kazan bakıcısının elindedir. Bunu sağlamak için gerekli bakım ve temizleme masrafları büyük 

değildir ve uzun ömür ve hissedilir derecede yakıt tasarrufu ile kendisini fazlasıyla amorti 

eder. 

—Sorumlu işletme idaresi, kazan dairesine ait olmayan eşya ve teçhizatın oradan uzak 

bulunmasına ve kazan dairesinin yalnız kendi gayesine uygun hizmet etmesine önem 

vermelidir. Kazan dairesinde temiz su ve pis su bağlantı yerleri bulunmalıdır, kazan dairesinin 

bol su ile temizlenmesine engel olacak durum olmamalıdır. 

—Daima bakımlı olan kazan dairesi, her zaman işletmenin en güzel yeri olmalıdır. 

 

6.5 KAZAN DIŞ TEMİZLİĞİ 

—Teknolojinin diğer bütün mamulleri gibi üç geçişli kazan da dışarıdan temiz ve bakımlı bir 

tesir bırakmalıdır. Armatürler, manşonlar ve flanşlar sızdırmaz iseler kazanın hiçbir tarafından 

buhar veya su kaçağı olmaz ve daima ilk korozyon başlama noktalarını teşkil eden tuz veya 

pislik birikintileri meydana gelmez. 

—İlk işletmeye alınmayı müteakip ilk iki hafta bütün el ve adam deliklerinin ve flanşların 

devamlı sıkıştırılmaları çok önemlidir. Aksi halde bunların sızdırmalarının önlenmesi 

imkânsızlaşır. Armatür ve flanşlardaki yeni başlayan sızıntılar derhal giderilmelidir. ( Sadece 

besi suyu pompasının tapaları pompa milini korumak için damla Şeklinde sızıntı yapmalıdır. ) 

Ayrıca zaman zaman yapılacak yeni boyanın da çok büyük faydası vardır. 

 

6.6 DUMAN GAZI TARAFI TEMİZLİĞİ 

—Çabuk açılabilen duman kutusu kapakları ve brülörün tespit yerlerinden kolayca 

açılabilmesi, 

işletme aralarında, kazan geçişlerinde meydana gelebilecek kirlenmenin hemen tespitini ve 

giderilmesini sağlar. 

—0,5 mm' den az, ince bir kurum tabakasını temizlemeye gerek yoktur. Kurum tabakası özel 

kazan borusu temizleme fırçaları ile temizlenmelidir. Kalın bir kurum tabakası, kazanın 

randımanının düşmesine sebep olur. 

—Sık sık soğuk halde iken çalıştırılmaya başlanılan kazanlarda kurum ve kükürt bileşiklerinin 

terleyen ısıtma yüzeyleri üzerinde sert tabakalar meydana getirme ihtimali vardır. Bu cins 

tabakalar aktif karakterlerinden ötürü kazan malzemesi için bir tehlike teşkil ederler ve kısa 

aralıklarla iyice temizlenmelidirler. 
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—Bu temizlik için normal duman borusu temizlik fırçaları yeterli değildir. Daha çok elektrik 

motoru ile tahrik edilen eğilebilir milli ve özel temizleme kafaları bulunan bir temizleme 

cihazı kullanılmalıdır. 

 

6.7 SU TARAFI TEMİZLİĞİ 

—Su tarafında meydana gelebilecek tortuları tespit etmek için el ve adam deliklerinden 

faydalanılmalıdır. Kazanın su tarafında meydana gelebilecek takriben 1 mm kalınlığındaki 

kireçlenme sadece kazan randımanının düşmesine değil, bilhassa yanma hücresi kısmındaki 

kazan malzemesinin aşırı derecede ısınmasına sebebiyet verir. Daha kalın kazan 

kireçlenmelerinde malzemenin tamamen kızarması, külhanın çökmesi ve yanmalar imkân 

dâhilindedir. 

—Eğer doğru olarak hazırlanmış besi suyu ile kazan beslenecek olursa pratik olarak kazan 

ısıtma yüzeyleri kireçlenmez. Bu durumda kazanı yılda bir defa basınçlı su ile yıkamak 

kâfidir. Beklenenin aksine bir kireçlenme görülürse kimyasal temizleme tatbik edilmelidir. 

Ayrıca yağ parçacıklarının su tarafındaki ısıtma yüzeylerinde toplanmamalarına dikkat ederek 

kondens suyunun yağ ihtiva edip etmediğini devamlı kontrol etmelidir. 

 

7 İŞLETİLMEYECEK KAZANLARIN KORUNMASI 

 

7.1 DUMAN GAZI TARAFI NIN KORUNMASI 

—Kazan uzun süre işletilmeyecek ise, devre dışı kalmasından dolayı meydana gelebilecek pas 

ve korozyona karşı korunması için yapılması gerekli işlemler şunlardır: 

1. Kazanın sıcaklığı takriben 40 0 C ' ye düşene kadar külhan, duman boruları ve aynanın 

duman gazı tarafını iyice temizleyin. 

2. Duman gazı tarafındaki bütün yüzeyleri ince bir tabaka halinde yağlayınız. 

3. Kazanın dış hava ile irtibatı tamamen kesilmelidir. 

4. Ayrıca yarı yanmış kireç ile dolu kaplar yerleştirerek kazan içindeki havanın kuru 

kalması sağlanmalıdır. 

 

7.2 SU TARAFININ KORUNMASI 

 

7.2.1 KISA SÜRE İŞLETİLMEYECEK KAZANLAR 

—Kazan devre dışı kaldığı esnada, işletme sırasındakine nazaran daha fazla paslanma ve 

korozyona maruz kalır. Kazan içerisinde bilhassa gazı alınmamış veya çok az alkali ihtiva 

eden su kalırsa paslanma ve korozyona uğrama oranı yükselir. 

—Yeteri kadar koruma tedbirleri alınmamış kazanlar, su tamamıyla boşaltılmış olsa dahi 

korozyona maruz kalırlar. Suyu tamamıyla boşaltılan kazanları çok az külfetle korozyona 

karşı korumak mümkündür. 

 

7.2.2 BİR GÜN İŞLETİLMEYECEK KAZANLARDA 

—Kazan üzerindeki buhar ve su vanaları sıkıca kapatılır. 

—Emniyet tedbiri olarak kazanın işletilmesine son verilmeden önce kazan suyuna oksijen 

bileşikleri teşkil etmesi için yüksek dozlu kostik soda veya sodyum sülfit karıştırılmalıdır. 

 

7.2.3 BİR HAFTA İŞLETİLMEYECEK KAZANLARDA 

—Mevcut kazan suyunun her m3'üne takriben 600 gr trisodyumfosfat karıştırarak kazan 

suyunun fosfat değeri yükseltilir ve yine kazan suyunun her m3'üne 700 gr hidrazin 15 veya 

250 gr sodyumsülfit karıştırarak paslanma ve korozyona karşı emniyet tedbirleri alınır. Arta 

kalan oksijeni kazandan dışarı atmak için emniyet ventili takriben 0,2 kg/cm 2 'ye ayarlanır ve 

emniyet ventilinden taşıncaya kadar kazana su doldurulur. Kazan soğuduktan sonra aynı 
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şekilde su ile doldurularak yukarıdaki kimyasal maddeler katılmış olarak bütün vanalar sıkıca 

kapatılır. 

—Soğuk havalarda dona engel olmak için kazan dairesi sıcaklığının +4 0 C'nin altına 

düşmemesi sağlanmalıdır. 

—Kazan tekrar işletmeye alınacağında kazan suyu, kısmen blöf vanasından boşaltılmalıdır. 

Daha sonra normal besi suyu ile su seviyesine kadar kazan tekrar doldurulur. Burada dikkat 

edilecek husus kazan suyu Bodeğerinin tekrar işletmeye alma esnasında çok yüksek 

olmamasıdır. 

 

7.2.4 KAZANIN KURU MUHAFAZASI 

—Uzun süre işletilmeyecek kazanlar kuru muhafaza edilmelidir. 

—Kazan sıcak halde iken ve alçak basınçta blöf vanasından kazan suyu tamamen boşaltılır. 

—Kazanın boşaltılmasından sonra emniyet ventili açılarak buhar dışarı atılır. Kazandaki 

bütün el ve adam delikleri açılır ve kazanın iç kısmının kuruyup kurumadığı kontrol edilir. 

—Gerekli hallerde her hangi bir şeyle kurulanır. Kazanın içine yarıya kadar klorkalsiyum ve 

veya yanmış kireç doldurulmuş kaplar konur. Bu kaplar yaklaşık 3 ayda bir değiştirilmelidir. 

—Kalan oksijeni yok etmek için kazanın içine yanan kandil yerleştirilmelidir. Sonra bütün 

ventiller ve el, adam delikleri kapatılmalıdır 

—Kazanın kuru muhafazasının başarılı olmasının şartı tam sızdırmaz kapanabilen ventiller, el 

delikleri ve flanşlardır. Bunlar sürekli kontrol edilerek uygunsuzluklar giderilmelidir. 

 

 

8. EL VE ADAM DELİKLERİ BAKIMI 

—El ve adam deliği kapakları, deliği tam kapatacak şekilde yerleştirilmelidir. 

—Conta yerleştirilmeden önce contanın oturacağı yüzeyleri temizleyin ve uygun, temiz ve 

kusursuz contaları kullanınız. 

—Çerçeve ile kapak arasındaki boşluğun her tarafta eşit olmasına dikkat ediniz. Kapak 

cıvatalarını karşılıklı olarak eşit miktarda azar azar sıkınız. 

—Contanın kalitesine çok dikkat ediniz, dışı grafitli kauçuk, asbest contalar kullanınız. Conta 

ölçülerini delik ölçülerine göre seçiniz. 

 

 

9 BESİ VE KAZAN SUYU 

 

Besi ve kazan suyu için yapılan çalışmaların gayesi kazanı ve su, buhar,kondens hatlarında 

meydana gelebilecek tehlikeleri yok etmektir. Bu tehlikeler şunlardır. 

1. Besi suyundaki sertlik, kazan ısıtma yüzeylerinin kireçlenmesine sebep olur. Bu da 

ısıtransferinin güçleşmesine, randımanın düşmesine, ısı birikimi ve sonunda kazanın 

hurdaya çıkmasına kadar gidecek kazan gövdesinde arızalara sebep olur. 

2. Besi ve kazan suyundaki yağ ve organik maddeler, kazan ısıtma yüzeyinde ince 

tabakalar oluşturarak, kazanın kireçlenmesinde olduğu gibi ısı birikimlerine sebep olur. Kazan 

için en tehlikeli olanı kazan suyundaki yağın kazan kireci ile birleşmesidir. 

3. Besi ve kazan suyundaki serbest oksijen ve serbest karbondioksit, kazan malzemesini 

zayıflatan ve tesisin su ile temasta olan bütün kısımlarına zarar veren korozyon oluşmasının 

nedenidir. 

4. Kazan suyundaki tuz miktarının yüksek olması, normal zamanlarda sakin ve kuru olan 

buharlaşmayı hareketlendirir. Buhar, suyu beraberinde çeker, götürür ve böylece 

kazan suyu tuzları buhar hatlarına yayılır. Boru sisteminin, makinelerin, türbinlerin vs. 

kirlenmesine, hareketli armatürlerin sıkışmasına, kesitlerin daralmasın vb. sebep olur. 

5. Kazan suyundaki organik bileşik miktarı yüksek olursa su köpürmeye başlar, 
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buharlaşma hareketlenir ve buhar, suyu da beraberinde götürür. Kazan suyunda fazla tuz 

bulunduğunda meydana gelen olumsuz neticeler hâsıl olur. Kazanınızı kullanma kılavuzunda 

belirtilen tavsiyelere uygun, normal Kullanma koşullarında uzun yıllar güvenle 

kullanabileceğinizden emin olabilirsiniz. 

   

  Alçak ve orta basınçlı bir buhar kazanı için hazırlanacak besi suyunda müsaade edilebilir en 

yüksek değerler aşağıdaki gibidir. 

 Toplam Sertlik : 0,1 Fransız Sertliğinden az 

 Yağ Miktarı : 2 mg/lt den az 

 Oksijen : 0,05  mg/lt den az 

 Toplam Demir : 0,05 mg/lt den az 

 Toplam Karbondioksit : 20 mg/lt den az 

 Silikat Si02 : olabildiğince düşük 

 pH değeri : 7-9,5 arası 

 Alkalinite : Düşük 

 

  Buna karşılık, buhar kazanı içindeki değerler ise aşağıdaki gibi olmalı. 

 Toplam Sertlik : 0,0 Fransız Sertliği 

 İletkenlik : 6000 milro siemens/cm 

 Oksijen : 0,0 

 Toplam Demir : 10 mg/lt den az 

 Klorür : Mümkün olduğunca düşük 

 Silikat : 150 mg/lt 

 pH değeri : 9,5-11,5 arası 
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10 KAZANDA KULLANILACAK VANA VE BAĞLANTI ELEMANLARININ    

ÖZELLİKLERİ 

 

   Vana ve bağlantı elemanlarının malzemeleri, tasarımlarına ve işletme şartlarına uygun 

olmalıdır. 

   İşletme basıncı 13 barı ve işletme sıcaklığı 200C’ yi geçmediğinde, DN 200’ e kadar (DN 

200 dahil) olan vanalar için Çizelge 4.2.1’ de verilen malzemeler kabul edilir. 

 

Çizelge 4.2.1 – Dökme Demirlerin Kaliteleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme Standart Kaliteler 

Gri (lamelli) 

 

EN 1561 

 

EN-GJL-200 ve 250 

 

Küresel grafitli EN 1563 EN-GJS-350 ve 400 
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  ÖLÇÜLER (mm) 

ISITMA 
YÜZEYİ(m

2
) 

KAPASİTE 
Min/Max kg/h L l D H 1 2 3 4 

5 150/200 1970 1440 1000 1200 DN25 DN40 DN25 DN32 

10 300/400 2170 1630 1260 1475 DN25 DN40 DN25 DN32 

15 450/600 2680 1960 1460 1660 DN32 DN50 DN32 DN32 

20 600/800 2800 2230 1560 1700 DN32 DN50 DN32 DN32 

25 750/1000 2780 2230 1710 1940 DN32 DN65 DN40 DN32 

30 900/1200 2800 2250 1710 1940 DN32 DN65 DN40 DN32 

35 1050/1400 2910 2260 1860 2060 DN32 DN80 DN40 DN32 

40 1200/1600 3200 2550 1860 2060 DN32 DN80 DN40 DN32 

45 1350/1800 3150 2600 1960 2180 DN32 DN80 DN40 DN32 

50 1500/2000 3470 2870 1960 2180 DN32 DN80 DN40 DN32 

55 1650/2200 3390 2740 2250 2500 DN32 DN80 DN40 DN32 

60 1800/2400 3620 2970 2250 2500 DN32 DN80 DN50 DN32 

65 1950/2600 3510 2840 2340 2550 DN32 DN80 DN50 DN32 

70 2100/2800 3740 3040 2340 2550 DN32 DN80 DN50 DN32 

75 2250/3000 3940 3240 2340 2550 DN32 DN80 DN50 DN32 

80 2400/3200 4120 3320 2400 2600 DN32 DN100 DN50 DN40 

85 2550/3400 4120 3320 2400 2600 DN32 DN100 DN50 DN40 

90 2700/3600 3930 3180 2400 2700 DN32 DN100 DN50 DN40 

95 2850/3800 4150 3350 2400 2700 DN32 DN100 DN50 DN40 

100 3000/4000 4300 3550 2520 3000 DN32 DN100 DN50 DN40 

125 3750/5000 4400 3600 2600 3100 DN32 DN125 DN65 DN40 

150 4500/6000 4520 3700 2600 3100 DN32 DN150 DN65 DN40 

175 
 

5250/7000 
 

5656 
 

4740 
 

2760 
 

3120 
 

DN32 DN200 DN80 DN40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


