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Sunuþ

Yrd.Doç.Dr. Mete KALYONCU
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Konya Þube Baþkaný

Enerjinin dünya ölçeðinde etkin ve verimli kullanýlmasýnýn ne denli önemli
olduðu, son yýllarda küresel ýsýnmanýn yaratacaðý olumsuz sonuçlara vurgu
yapan raporlar ile bir kez daha açýða çýkmaktadýr. Bu raporlarda eðer gerekli
önlemler hýzla alýnmaz ise büyük kuraklýklarýn ve su kýtlýðýnýn ortaya çýkacaðý,
ormanlarýn yok olacaðý, tarýmda verimin büyük ölçüde düþeceði, denizlerin
seviyesinin yükseleceði ve hastalýklarýn artacaðý, kýsaca, küresel ýsýnmada 10
yýl içinde geri dönülemez noktaya ulaþýlacaðý uyarýlarý yapýlmaktadýr.
Enerji tasarrufu; enerjinin akýllýca kullanýþý ile kayýplarýn en aza indirilmesi,
ayný enerji ile daha çok iþ yapýlmasý veya ayný iþ için daha az enerji kullanýlmasý
anlamýný taþýmaktadýr. Enerjinin verimli kullanýlmasý ile gereksinimler ve
konfor þartlarý içerisinde, fazladan ve gereksiz tüketilen enerjinin tasarruf
edilmesi saðlanacaktýr.
Kalkýnmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olmasý nedeniyle Türkiye nin
enerji tüketimi hýzla artmaktadýr. Bu da doðal kaynaklarýn büyük bir hýzla
tüketilmeye baþlamasýna neden olmuþtur. Bu bilinçsizce tüketim, enerji
kaynaklarýnýn verimli kullanýmýný gündeme getirdiði gibi, tüketim sonucunda
oluþan her türlü katý sývý ve gaz atýklarýn da arýtýlmadan doðaya atýlmasýnýn
meydana getirdiði önemli çevre kirliliðinin önlenmesi arayýþýný da beraberinde
getirmiþtir.
Konutlarda ýsýnma amaçlý enerji tüketimiyle, kaybedilen ýsý enerjisi
karþýlanmakta ve ortam ile yüzey sýcaklýklarýný konfor þartlarýnýn gerektirdiði
seviyelerde tutabilmek temelde hedeflenmektedir. Isýnma sýrasýnda tüketilen
bu enerji çevreye kaybedilmekte ve kýt enerji kaynaklarýmýzla çevre

kirletilmektedir. Diðer bir ifadeyle, yanlýþ ve bilinçsiz kazan kullanýmý ile
enerji için harcanan miktarýn bir kýsmý israf edilmekte yani havayý ýsýtmaya
ve çevreyi kirletmeye harcanmaktadýr. Bu nedenle, hem ülkemiz hem kendi
cebimiz hem de çevremiz için, ýsýnma amaçlý enerji tüketimimizin mümkün
olan en az düzeye indirilmesi gereklidir. Yani, kazanlarýn ekonomik, güvenli
ve çevreyi koruyucu þekilde iþletilmesi ana amacýmýz olmalýdýr.
Ülkemiz genelin de olduðu gibi, Konya mýzda da konutlarýn ýsýtýlmasýnda
kalorifer kazanlarýnýn yeri oldukça fazladýr. Bu kitapçýk, Makina Mühendisleri
Odasýnca saðlýklý bir çevre, yakýt tasarrufu ve yangýn güvenliðinin
saðlanmasý amacýyla, kalorifer kazanýnýn bakýmýndan kullanýmýna kadar
uzanan süreçte kullanýcýnýn dikkat etmesi gereken hususlarý içeren bir
klavuz niteliðindedir.
Kazanlarýn güvenli ve verimli çalýþmasý gereksiz yere enerji sarfiyatýndan
kaçýnýlmasý için düzenli bakýmlarýnýn ve kontrollerinin yapýlmasý gerekmektedir.
Bu bakým ve kontrollere ýþýk tutacaðýna inandýðýmýz bu çalýþma, kalorifer
kazaný kullananlar ve iþletmeye alanlar tarafýndan mutlaka incelenmelidir.
Ýnsan saðlýðýna, enerji tasarrufuna, temiz bir çevreye, eðitime ve
bilgilendirmeye verdiðimiz önem sebebiyle, üyelerimizi ve vatandaþlarýmýzý
bilgilendirmek için yayýnlanan bu kitabýn faydalý olmasýný diler, saygýlar
sunarým.

1.GÝRÝÞ
Kazanlar, gerek yapým þekli ve kullaným amacý gerekse de yakýt sistemleri
nedeniyle çok çeþitli özellikler gösterir. Bu yüzden, bunlarýn hepsini içerecek
bir iþletme talimatýnýn hazýrlanmasý hemen hemen olanaksýzdýr. Bu kitapçýkta;
kömür ve sývý yakýtlý , 90/70 oClik atmosfere açýk kalorifer kazanlarýnýn
doðru iþletmesine yol gösterici bazý esaslar verilecektir.
Yaþadýðýmýz kentte merkezi sistem kaloriferli binalarýn sayýsýnýn fazla
olduðunu göz önünde bulundurursak, bu kazanlarýn doðru iþletmesinin ne
denli gerekli olduðu ortaya çýkar.
Burada; kazanlarýn doðru iþletilmesiyle, güvenli, ekonomik ve
çevreyi koruyucu bir þekilde iþletilmesi kastedilmektedir. Bunun
uygun bir þekilde oluþturulmasý, yani kazanlarýn doðru iþletilebilmesi, ancak;
yakýt, kazan ve iþletici üçlüsü arasýndaki gerekli uyumun saðlanmasý ile
mümkündür. Bu üç kavram, ayný bir zincirin halkalarý gibidir. Nasýl ki bir
zincir en zayýf halkasý kadar saðlamsa, bunlarýn herhangi birindeki eksiklik
veya uyumsuzluk da, yakýt tüketiminin ve bunun sonucu çevreyi kirletici
emisyonlarýn artmasýna neden olacaktýr. Doðru kazan iþletmeciliði; tasarýmý
iyi yapýlmýþ ve binanýn gereksinimine göre belirlenmiþ bir kazanda, kaliteli
yakýtýn (ýsýl deðerleri yüksek, kükürt gibi hava kirliliðine yol açan maddesi
az) eðitilmiþ, bilgili (kazan iþletmeciliðini iyi bilen) bir iþletici (kazancý)
tarafýndan yaktýrýlmasý ile mümkündür.
A) Güvenlik
Kazanlarý, patlamaya hazýr bir bombaya benzetmek pek hatalý olmaz.
Dolayýsýyla, oluþan patlamalar büyük hasarlar meydana getirmekte, her
þeyden evvel kendimizin ve çevremizde bulunanlarýn can kaybýna neden
olmaktadýr.

B) Enerji Ekonomisi
Ülkemizde bilinen tüm enerji kaynaklarý (taþkömürü, linyit, petrol, doðal
gaz, hidrolik ve diðerleri); ülke ihtiyacýmýzýn ancak sýnýrlý bir bölümünü
karþýlayabilmektedir. Bir baþka deyiþle, ülkemiz enerji kaynaklarý bakýmýndan
zengin olmayýp, tükettiðimiz enerjinin büyük bir bölümünü ithal etmek
zorundayýz.

Verimsiz yanma,
paranýzýn
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Bu da bizim enerji yönünden dýþa baðýmlý olmamýzý gerektirmektedir. Bu
baðýmlýlýðý azaltmanýn en akýlcý yolu, her alanda enerji savurganlýðýna son
vererek, enerjiyi daha bilinçli kullanmaktýr.
Ülkemizde, tüketilen toplam enerjinin yaklaþýk % 31i konut sektöründe
binalarýn ýsýtýlmasýnda kullanýlmaktadýr. Bu oran artýþýna paralel olarak,
toplam enerji tüketimimizin dýþ alýmla karþýlanma oraný da artmaktadýr. Bu
yüzden kazanlarýn ekonomik iþletilmesiyle, yakýt tüketimi azalarak paradan
tasarruf saðlanacak, ayný zamanda da çevreyi kirletici yanmýþ gazlar azalacaktýr.
C) Çevre Korumasý
Fosil yakýtlar (sývý yakýtlar, gaz ve kömür) yakýldýðý zaman karbondioksit
gazý (CO2) atmosfere salýnýr ve atmosferde bir perde yaratarak ýsýnýn uzaya

ayýlmasýný engeller, yeryüzüne geri yansýtýr (sera etkisi). Bu durumda yeryüzü
ýsýnýr. Yeryüzünün ýsýnmasý arttýkça dünyanýn iklimi deðiþecek ve deniz
seviyeleri yükselecektir. Bu durum iklim koþullarýnýn deðiþmesi anlamýna
gelecektir. Tüm canlýlar deðiþen yaþam koþullarýna yeniden ayak uydurmak
zorunda kalabilecektir. Bu da canlýlarýn yaþamýný tehdit edebilecektir.
Fosil yakýtlarýn tüketilmesi, karbondioksit gazý yanýnda sülfürik ve sülfüroz
asitleri oluþturmaktadýr. Bunun sonucu; bölgesel olarak tüm canlýlarýn saðlýðý
tehdit edilmektedir. Ýnsanlarda, öncelikle çocuk ve yaþlýlarda; solunum
yolu hastalýðýna yol açmakta, binalar üzerinde yapý hasarlarý
doðurmakta ve ormanlarýn kurumasýna neden olmaktadýr. Ancak
bu durum bölgesel olup, karbondioksit gazýnda olduðu gibi, tüm dünyamýzý
kapsayan bir tehdit oluþturmamaktadýr.

Ayrýca, fosil yakýtlar yakýlýrken havaya atýlan uçucu kül ve partiküllerin
yanýnda, karbonmonoksit, azotoksit, metan ve diðer gazlar ayrý
kirleticileri oluþturmaktadýr.
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Çok uzak gelecekmiþ gibi görünen bu duruma neden olabilecek hava
kirliliði, ülkemizdeki ve dünyanýn birçok ülkesindeki büyük kentlerde kýþ
aylarýnda günlük yaþamý etkiler duruma gelmiþtir.

Oysa biz enerjiyi daha verimli kullanýrsak, daha az yakýt yakarak, atmosfere
salýnan gazlarýn miktarýnýn azalmasýný saðlayarak yer kürenin ýsýnmasýný
yavaþlatmaya yardýmcý oluruz.
Bunun yaný sýra, uzak gelecekte canlý yaþamýný tehdit edebilecek
böylesi bir geliþmenin önüne geçilmesine katkýda bulunacaðýmýz
gibi, güncel hava kirlenmesinin getireceði çok çeþitli hastalýklardan
da korunmuþ oluruz.
D) Kazan Ýþletme Personeli (Kazancý)
Kazanlarýn iþletilmesiyle görevlendirilecek personel, kalorifer ile kazan
donatýmlarýnýn yapýsý, görevleri, çalýþma esaslarý, çalýþma basýncý ve sýcaklýklarý
hakkýnda tam bir yeterli bilgiye sahip olmalýdýr. Ayný zamanda tesiste herhangi
bir þekilde arýza olduðunda, bu arýzayý zamanýnda ve uygun þekilde giderecek
yetenekte olmalý, tesiste bulunan tüm ölçü ayar, denetim ve güvenlik aygýt
ve düzeneklerinin görevlerini ve çalýþmalarýný iyi bilmelidir. Otomatik yakma
düzenekleri olan kazanlarda, herhangi bir nedenle otomatik kontrol
cihazlarýnýn devreden çýkarýlmasý halinde, kazan tesisatýný elle idare edebilecek
bilgi ve yeteneði olmalýdýr.

Bilinçli kazancý,
yakýt
tasarrufunuzun,
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korumasýnýn
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2. ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KÝRLÝLÝÐÝNÝN
KONTROLÜ YÖNETMELÝÐÝ VE KAZANLARA GETÝRDÝÐÝ
SINIRLAMALAR
Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði 13 Ocak
2005 tarihinde Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu
yönetmeliðin amacý (Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü
Yönetmeliði, Madde 1);  Konut, toplu konut, kooperatif, site, okul,
üniversite, hastane, resmi daireler, iþyerleri, sosyal dinlenme
tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ýsýnma amaçlý kullanýlan
yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve
aerosol halinde dýþ havaya atýlan kirleticilerin hava kalitesi
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlemektir .
Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði ile
kazanlarýn bacalarýndan çýkan gazlar (kükürtdioksit, karbonmonoksit
emisyonlarý) ve toz ile ilgili bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Bu sýnýr deðerlerin
korunmasý, baþka bir deyiþle yaþadýðýmýz Konyanýn TEMÝZ KONYA
olmasý hepimizin görevidir. Yaþadýðýmýz kentte merkezi sistem kaloriferli
binalarýn sayýsýnýn fazla olmasý göz önüne alýnýnca, konunun ne denli önemli
olduðu ortaya çýkar. Bu emisyonlarýn etkileri, baca gazlarýnýn Baca Gazý
Analiz Cihazýyla ölçülmesiyle tespit edilir.
Bu sýnýr deðerlerin korunmasý ile yaþadýðýmýz kentin TEMÝZ BÝR
KENT olmasý gerçekleþtirilir. Diðer yandan da yanmanýn iyileþtirilmesiyle,
enerji ve enerjiye harcanan paradan tasarruf saðlanýr.
3. YAKITLARIN DEPOLANMASI VE KAZANLARIN YAKILMASI
Kazanlarýn ekonomik iþletilmesi, kullanýlacak olan yakýtýn satýn alýnmasý,
depolanmasý, kazanda yakýlmasý ve bacadan dýþarý atýlmasý sýrasýndaki tüm
aþamalarýn doðru olarak gerçekleþtirilmesini gerektirir.

Uygun
depolama,
kömürün kendi
kendine
yanmasýný önler.

3.1. YAKITLARIN SEÇÝMÝ VE DEPOLANMASI
Burada; özellikle kömür üzerinde durulacaktýr. Ülkemizde katý yakýtlar
içinde en fazla kömür kullanýlýr. Bu kömürün de kükürt ve kül oraný düþük
olaný tercih edilmelidir. Her yýl ilimizde satýlacak kömür kalitesi Mahalli
Çevre Kurulu tarafýndan belirlenmektedir. Belirlenen kalite standardýna
uygun olan kömür ocaklarýna Uygunluk Belgesi verilmektedir. Her
sezon kömür alýrken; herhangi bir yasal sorunla karþýlaþmamak için, Mahalli
Çevre Kurulunca alýnan karara uygun, paketlenmiþ kömürün alýnmasý
zorunludur.
2007  2008 kýþ sezonunda, ilimizde kullanýlacak
Yerli Kömürlerin:
Alt Isýl Deðeri
Toplam Kükürt Oraný
Toplam Nem
Kül
Tane ebadý

: Orijinalde 5750 kcal/kg (- 250 kcal/kg)
: Orijinalde % 1
max.(+ 0.2 tolerans)
: %20
: Kuru bazda %18
: 18-150 mm olarak belirlenmiþtir.

Ýthal Kömürlerin :
Alt Isýl Deðeri
Uçucu Madde (%)
Toplam Kükürt Oraný
Toplam Nem
Kül
Þiþme Endeksi
Tane ebadý

: Orjinalde 7000 kcal/kg
( - 250 kcal/kg)
: Kuru bazda 12-28
(+ %1 tolerans)
: Orjinalde %0.8
: Orjinalde %10
: Kuru bazda %14
max.(+ 1 tolerans)
: max.1
: 18-150 mm olarak belirlenmiþtir.

Kömür zamanla deðiþime uðrar. Hava ile nem birlikte kömürün kýsa
sürede okside olmasýna neden olur. Bu, kömürün yavaþ yavaþ yanmasý
demektir. Bunun sonucu kömürün ýsýl deðeri hýzla düþer. Bu düþme oraný
hava þartlarýna baðlý olarak deðiþir (6 ay da % 10 kayýp olabilir). Þüphesiz
yaðmurlu bir iklimde kömür dýþarýda depolanýrsa, nemi artar. Bu da kömürün
ýsýl deðerini azaltýr. Öte yandan yanlýþ depolama hatalarý yüzünden kömür
kýzýþýr ve kendi kendine yanabilir.
Bu çerçevede, kömürün depolanmasýnda aþaðýda belirtilen
hususlara dikkat edilmelidir.
a) Kömür mümkün olduðunca kuru olmalý, üstüne su dökülmemelidir.
b) Ýçinde, tahta, kâðýt ve benzeri kolay tutuþacak madde olmamalýdýr.
c) Kömür yýðýný yüksekliði 1,5 m, eni ise; 5 m.yi geçmemelidir.
d) Kömürün uzun süre depolanmasýndan kaçýnýlmalýdýr (Özel kýsýtlamalar
olmadýkça, 2 aylýk rezerv yeterlidir).
e) Açýkta depolamak yerine, üstü kapalý bir depo tercih edilmelidir.
f ) Kömür deposunda havalandýrma penceresi bulunmalý ve devamlý açýk
tutulmalýdýr.
g) Geçmiþ yýldan kalan kömür yeni kömürle karýþtýrýlmamalýdýr.
h) Kömür deposunun yönetiminde, önce giren kömürün önce çýkmasý
kuralýna uyulmalýdýr.

3.2. YAKITLARIN YAKILMASI
Kaloriferli binalarda yakma iþlemi kazan operatörü ya da ateþçi denilen
kiþilerce gerçekleþtirilir. Özellikle elle beslemeli otomatik olmayan sistemlerde,
bu kiþinin bilgi ve becerisi büyük önem taþýr. Tam bir yanmanýn meydana
gelebilmesi, baþka bir ifadeyle paradan tasarruf etmek ve çevreyi korumaya
yardýmcý olmak için, havanýn yeterli miktarda olmasý gerekir.
Havanýn az ya da gerektiðinden fazla olmasý sakýncalýdýr. Bunu anlamak
için alev ya da bacadan çýkan dumanýn rengine bakýlýr. Fakat bu biraz deneyim
gerektirir. Tam bir yanmayý saðlamak ve çevre kirleticilerin etkisini öðrenmek
amacýyla, zaman zaman gaz analiz ölçümü yaptýrýlmalýdýr. Kazanýn güven
altýnda çalýþmasýnýn saðlanmasý için manometre, termometre, hidrometre,
ýþýklý ve sesli uyarým sistemi vb. sistemler kazan dairesinde kurulmalý, kontrol
edilerek doðru çalýþtýklarýndan emin olunmalýdýr.
3.2.1. KÖMÜRÜN YAKILMASI VE OCAÐIN ÝÞLETÝLMESÝNDE
DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
a) Öncelikle tesisatýn yanma için uygun olduðu kontrol edilmelidir.
· Ateþçi takýmlarý eksiksiz, saðlam ve kullanmaya uygun olmalýdýr.
· Su borularýnda, vanada, kazanda vb. su kaçaðý olmamalýdýr.
· Hidrometreye bakýlarak tesisatta yeterli su olup olmadýðý kontrol
edilmelidir.
· Baca ve kazan temizleme kapaklarý sýzdýrmaz (hava almayacak
biçimde) olmalýdýr.
b) Elle beslemede sadece ocaktaki dumaný önleyecek kadar hava
gönderilmeli, daha fazla hava gönderilmemelidir.
c) Ateþ fazla süngülenmemelidir. Böylece, yanmamýþ kömürlerin ýzgara
altýna düþmesi önlenerek yakýt savurganlýðýna son verilmiþ olacaktýr.
d) Kazanda ocaða atýlacak kömürün tane iriliðine dikkat edilmelidir.
Kömür boyutu 50-60 mm kadar olmalýdýr.
e) Kömür, ýzgara üzerine düzgün þekilde ve eþit zaman aralýklarýnda
yavaþca yüklenmelidir. Bu yolla, kömürün fazla kalýn olduðu bölgede

meydana gelecek yanmamýþ gaz kayýplarý ve ince olan bölgede fazla hava
kayýplarý önlenecektir.
f) Yataðýn üstündeki alevin rengi izlenmeli, çok fazla alev varsa veya
siyah duman çýkýyorsa, yatak üstü ikincil hava arttýrýlmalýdýr.
g) Cüruf topaklarýnýn oluþmamasý için, kül soðuk alýnmalý,þiþlenerek
külün sýcak yakýt bölgelerine karýþtýrýlmamasýna özen
gösterilmelidir.
h) Arada sýrada kazan suyu sýcaklýðý gözden geçirilmeli ve kazan suyu
sýcaklýðýnýn dýþ hava sýcaklýðýna göre istenilen deðerde olup olmadýðý kontrol
edilmelidir. Bu sýcaklýk istenilen deðerden fazla ise; yakma havasý azaltýlmalý,
altýnda ise arttýrýlmalý veya kazana kömür atýlmalýdýr.
ý) Yaðlý ve çok tozlu kömür ýslatýlmalý (hafif nemlendirilmeli) ve ocaðýn
aðýz tarafýna atýlmalýdýr.
i) Kömür beslemesi sýrasýnda baca damperleri açýk, küllük kapaðý kapalý
olmalýdýr. Besleme sonrasý küllük hava klapesi gerekiyorsa hava damperi
ayarlanýr.
3.2.2. KÖMÜRÜN OCAKTA YAKILMASI (YASTIKLAMA
YÖNTEMÝ)
Elle beslemede, ateþçinin bilgi ve becerisi büyük önem taþýr. Hatta iyi bir
ateþçiyle kötü bir ateþçi arasýnda ayný koþullarda % 20 deðiþik sonuç
saðlanabilir. Burada kömürün en az is ve dumanla yakýldýðý yastýklama
yöntemi açýklanacaktýr (Þekil 1).
a) Izgara kýrýlmýþ kömürle 15 cm kalýnlýkta bir tabaka oluþturacak þekilde
kaplanýr.
b) Ocak aðzýnýn yakýn bölümüne odun, tahta parçasý, yaðlý paçavra, kaðýt
vb. kolay tutuþabilecek yakacak konularak tutuþturulur.
c) Kömürler kor haline geldikten sonra arka tarafa doðru itilir ve ön tarafta
sýcak yatak oluþturulur.
d) Taze kömür, sýcak yatak üstüne beslenir ve sýcak kömürün üzeri
örtülmez.
e) Taze kömürden çýkan uçucu gazlar kor tarafýndan tutuþturulur ve yatak
üstündeki ikincil hava ile karýþarak yanar.
f) Kazan suyu sýcaklýðý 30-35 oCye ulaþýnca çalýþtýrýlacak sirkülasyon

(devridaim) pompasýnýn giriþ-çýkýþ vanalarý açýlýr ve pompaya yol verilir. Bu
arada diðer pompanýn vanalarýnýn ve by-pas vanasýnýn kapalý olduklarý
kontrol edilir.
g) Sirkülasyon pompasý çalýþýnca kazan suyu sýcaklýðý biraz düþecektir.
Dýþ hava sýcaklýðýna uygun kazan suyu elde edilinceye kadar kazanýn baþýnda
kalýnýr.
h) Termometrede istenilen sýcaklýk elde edildikten sonra, küllük hava
kapaðý açýlýr ve gerekirse baca çekiþi ayarlanýr. Daha sonra günlük yakýþa
devam edilir.

Yeni Yakýt Yüklemeye Hazýr

Önce Taze Kömür Beslenir

Kor Halindeki Kömürler Geriye Atýlýr

Þekil 1.
Kömürün
Yastýklama
Yöntemiyle
Yakýlmasý

Uçucu Gazlar Kor Tarafýndan Tutuþturulur

3.2.3. SIVI YAKITLI (BRÜLÖRLÜ) KAZANLARIN YAKILMASI
Bu tür kazanlarda, bilindiði gibi brülör bulunur. Brülör otomatik çalýþtýðý
için, ateþçinin müdahale edeceði yerler sýnýrlýdýr. Burada önemli olan,
yanmanýn tam olmasýnýn saðlanmasýdýr. Bunun için ateþçi; kazan çalýþmaya

baþladýktan sonra bir yandan kazan gözetleme deliðinden ocak içindeki alevi
gözetlemeli, diðer yandan da brülörün hava ayar klapesi ile gerekli hava
miktarýný ayarlamalýdýr. Burada; ocak içindeki alevin turuncu renkte olmasýna,
alev uçlarýnda is ve kývýlcým olmamasýna dikkat edilmelidir. Brülörlü ýsýtma
sistemleri aþaðýdaki þekilde yakýlýr.
a) Tesisin çalýþmaya uygun olup olmadýðý kontrol edilmelidir.
· Tesisatýn ve ilgili ekipmanlarýn hiçbir yerinde herhangi bir sýzýntý
olmamalýdýr.
· Yakýt tankýnda yeterli miktarda yakýt olmalýdýr.
· Tesisatýn suyunun tam olduðu hidrometreden kontrol edilmelidir.
· Brülör üzerindeki ön ýsýtýcý, yakýtla doldurulmalý ve havasý alýnmalýdýr.
· Brülör motorunun doðru yönde dönüp dönmediði kontrol edilmelidir.
b) Isýtýcý ve brülör þalteri çevrilir, böylece ön ve son ýsýtýcýlar yakýtý ýsýtmaya
baþlar.
c) Yakýt ýsýnýrken, kuru ve temiz bir bezle fotosel camý silinir. Kazan
Termostatý istenilen dýþ sýcaklýða ayarlanýr.
d) Yakýt ýsýnýnca brülör çalýþmaya baþlar. Alev meydana geldikten sonra,
gözetleme deliðinden alev gözlenir ve hava ayar klapesi ile tam yanma ayarý
yapýlýr.
e) Çalýþtýrýlmasý gereken sirkülasyon (devridaim) pompasýnýn giriþ ve
çýkýþ vanalarý açýlýr. Bu arada diðer pompanýn vanasý ve ana vana kapatýlýr.
f) Yanma bir kez daha gözetleme deliðinden kontrol edilir.
g) Kazan termostat ayarý dýþ hava sýcaklýðýna göre ayarlanýr ve günlük
yakýþa devam edilir.
h) Gece yatmadan önce, duruma göre ya termostat düþük bir sýcaklýða
(40-50 OC) ayarlanýr, ya da brülör ve sirkülasyon (devridaim) pompasý
durdurulur.

3.2.4. DOÐALGAZ BRULÖRLERÝNÝN ÝÞLETÝLMESÝ VE YILLIK
BAKIMI
60-5000 Kw (50.000-4.300.000 Kcal/h) kapasitelerdeki kazanlarda
kullanýlacak doðal gaz brülörleri tek gövde türde olup gaz ve havayý basýnç
altýnda karýþtýrarak gazýn yanmasýný saðlarlar. Doðalgaz brülörlerini fuel-oil
ve motorin ayýran en önemli fark brülör üzerinde yer alan gaz hattý denetim
güvenlik aygýtýdýr.
Hava basýncý gaz basýncý ayarlarý yanýnda kazan karþý direnci de göz
önüne alýnýrsa yüksek verimli ve güvenli bir yanma saðlanabilir. Yüksek
verimli ve güvenli bir yanmanýn saðlanabilmesi için sistem ve cihazlarla ilgili
olarak yýlda iki kez yetkili servis tarafýndan aþaðýdaki yýllýk bakým iþlemleri
gerçekleþtirilmelidir.
- Genel temizlik(filtre temizliði veya deðiþimi, fan, türbülatör, enjektör ve
elektrot grubu v.b.)
- Þebeke gaz basýncý kontrolü(þebeke gaz basýncýnda sorun varsa gaz
daðýtým þirketine haber verilecektir)
- Gaz valfi çýkýþ basýncý kontrolü
- Brülör ve gaz armatürü baðlantýsýnda gaz kaçaðý ve emniyet sistemlerinin
kontrolü
- Besleme gerilimi ve elektirk tesisat kontrolü
- Ýyonizasyon akým kontrolü
- Brülör yanýþ kapasitesinin kontrolü
- Brülör yanýþ ayarlarýnýn baca gazý analizörü kullanýlarak yapýlmaz
- Karbon monoksit(CO),Karbondioksit(CO2),Baca gazý sýcaklýðý, Baca
Yanma verimi kontrolü
- Brülör panosunun genel iþlev kontrolü
- Kazan kumanda panosunun iþlevselliðinin kontrolü, gerekli ayarlamalarýn
yapýlmasý
- Kazan refrakterinin ve kapak fitillerinin kontrolü
- Kazan dairesi havalandýrmasýnýn kontrolü(menfezler açýk mý? , v.b.)
- Kazan kontrollerinin Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði kapsamýnda yetkili
kurumlara kontrollerinin yaptýrýlmasý.

4. KAZANLARDA ENERJÝ TASARRUFU SAÐLAMANIN
YOLLARI
4.1. ÝZOLASYONUN (YALITIMIN) ÖNEMÝ
Binalarýmýz ýsýtma sezonu boyunca ýsý kaybetmektedir. Arzu edilen iç oda
sýcaklýklarýnýn sabit tutulabilmesi için, bilindiði gibi, binanýn kaybettiði ýsý
miktarý kadar ýsýnýn üretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ülkemizde, fosil
yakýtlar kullanýlýr.
Üretilen ýsý binalarda, bir yandan özel olarak imal edilmiþ, ýsý geçiþine
yüksek mukavemet gösteren, ýsý tutucu olarak da adlandýrýlan, ýsý izolasyon
(yalýtým) maddeleri ile korunur, öte yandan da bu ýsýdan uzun süre
yararlanýlýr. Binanýn izolasyon deðeri azaldýðý oranda ýsý ihtiyacý
artar ve buna paralel olarak da yakýt sarfiyatý artar.
Burada sadece binanýn izolasyonu deðil, ayný zamanda kazanýn ve kazan
dairesinde bulunan tüm çýplak boru, vana, ekipmanlarýn da izolasyonu büyük
önem taþýmaktadýr.
Yalýtým yapýlarak enerjinin akýlcý kullanýlmasý, ülkemiz ve insanýmýz
için sanýlanýn tam tersine bir lüks deðil, ekonomik bilinçlenme ve saðlýklý
yaþama yönünden gereklidir.
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Yerleþmiþ genel bir kaný, izolasyonun yapý maliyetini arttýracaðý
yönündedir. Ancak yapýlan kesin hesaplamalar; bu inancýn doðru
olmadýðýný ortaya koymuþtur. Bir binanýn izolasyon seviyesinin
arttýrýlmasý ile birlikte izolasyon yatýrýmý artmaktadýr. Ancak göz önünde
bulundurulmasý gereken en önemli husus; ýsýtma tesisatý yatýrýmýnýn azalarak
izolasyon giderinin karþýlanmasý ve hatta kýsa bir süre sonunda kazanca
geçilmesidir. Bir baþka deyiþle, izolasyon yatýrýmýnýn geri ödeme
süresi; 1,5 ile 2,5 ýsýtma sezonu tutmaktadýr.
Ýzolasyonun arttýrýlmasýyla hava kirliliðinde ayný oranda
azalmalar olacaktýr. Sadece 50 mm kalýnlýðýndaki bir ýsý izolasyon
malzemesinin her metrekaresi, binanýn 50 yýllýk ömrü boyunca, 1 ton
karbondioksit gazýnýn çevreye atýlmasýna engel olacaktýr.
Sonuç olarak, binalarýnýzýn ve kazan dairenizdeki tüm
ekipmanlarýn saðlýklý bir izolasyona kavuþturulmasýyla, bir yandan
atmosfere atýlacak olan zararlý gaz ve maddelerin miktarlarýnda önemli
azalma saðlanarak hava kirliliði önlenecek ve ekolojik dengenin
yeniden kurulmasý saðlanacaktýr. Diðer yandan da, önemli miktarda
yakýt tasarrufu ile ülke ve aile bütçelerinde tasarruf saðlanacaktýr.
Saðlanan bu tasarruf ile faydalý alanlara yatýrým yapma olanaklarý
doðabilecektir.
4.2. KAZANLARDAKÝ ENERJÝ TASARRUFU ÖNLEMLERÝ
Kazanlarýn ekonomik, güvenli ve çevreyi koruyucu þekilde iþletilmesi
ana amacýmýz olmalýdýr.
Burada; gerek ateþçinin seçilmesi gerekse de kazanýn istenilen þartlarda
yakýlmasýnýn saðlanmasýnda apartman yöneticilerine büyük görev
düþmektedir. Bundan ötürü aþaðýda belirtilen hususlarýn tekrar gözden
geçirilmesi büyük yarar saðlayacaktýr.

a) Her þeyden önce, kullanacaðýnýz kazanýn seçimine büyük özen gösterin.
Verimi yüksek olan kazanla daha az yakýt yakýlacak ve böylece hem paradan
tasarruf saðlanacak hem de yaþadýðýmýz çevre korunmuþ olacaktýr.
b) Kazancý (ateþçi); eðitilmiþ yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalýdýr.
c) Ateþçi ayný zamanda kapýcýlýk görevi yapýyorsa, dýþarýya gönderilme
saatleri iyi ayarlanmalýdýr ( Aksi halde ýzgara üzerine kömür yükleme
zamaný gecikecek, kazan sönmeye baþlayacak ve kazan suyu soðuyacaktýr.
Ateþçi kazaný tekrar rejime sokmak için çok acele davranýp fazla yakýt
besleyecek, böylece gereksiz yakýt parasý ödenecek ve düzensiz yanmadan
çevre kirlenecektir ).
d) Kazanýn termostat ayarý günün deðiþen saatlerinde deðiþen dýþ hava
sýcaklýðýna göre iyi ayarlanmalýdýr (Tablo 1).
e) Kazanla ilgili yapýlan her türlü baca analizi, periyodik test, bakým,
onarým, vb.lerinin kaydedildiði bir Kazan Sicil Defteri bulundurulmalýdýr.
f) Kazan günlük iþletme kartý tutulmalýdýr. Bu rapora kazanla ilgili
bazý deðerler iþlenmeli ve apartman yöneticisi tarafýndan kontrol edilmelidir.
Bu þekilde, hem kazanýn günlük iþletme durumu izlenir hem de kazan
sorunlarýnýn belirlenmesinde kolaylýk saðlanýr (Tablo 2).
g) Kullanýlan yakýt miktarý mümkünse ölçülmeli (sývý yakýtlarda sayaç
ile) ve kaydedilmelidir. Yakýt stok kartlarý tutulmalýdýr.
h) Kazan dairesinde kullanýlmayan borular ayrýlmalý ve gereksiz fazla
borularýn baðlantýsý kesilmelidir.
ý) Tüm sýzýntýlar (su, yakýt) gecikme olmadan onarýlmalýdýr. Bu tür sýzýntýlar
sadece enerji kaybýna neden olmaz, ayný zamanda da emniyet için tehlike
oluþtururlar (Tablo 3.a ve Tablo 3.b).
j) Kazanýnýzýn bakýmý için, teknik servis hizmeti varsa, kazan imalatçýsý
ile bakým sözleþmesi yapýlmalýdýr.
k) Kazan duman borularý düzenli olarak temizlenmelidir. (Kömürlü
kazanlarda en az haftada bir) Kazan çýkýþýndaki duman gazý sýcaklýðý
ölçülmeli ve günlük olarak kaydedilmelidir. Bu sýcaklýk; olmasý gereken
baca gazý sýcaklýðýndan 20-30 oC arttýðý zaman, duman borularý toz ve
kurumla kirlenmiþ demektir.

Þunu asla unutmayýn: 0.1 mm. kalýnlýðýndaki kurum tabakasý
bile kazanýn veriminin % 1 düþmesine neden olur. Bu da, boþa giden
para ve çevre kirlenmesinin artmasý demektir. Bu yüzden duman borularý
düzenli temizlenmelidir.
l) Kazanýn baca gazý testi düzenli olarak yaptýrýlmalýdýr. Böylece yakýtýn
kazanda verimli yakýlýp yakýlmadýðý ve çevreye zarar verici yanmýþ gazlarýn
düzeyi hakkýnda bilgi sahibi olunur. Baþka bir deyiþle, mevcut kazanýzýn
verim düzeyi ortaya çýkar. Buradan da, mevcut kazaný iþletmenin mi yoksa
bunun yerine yeni bir kazaný satýn alýp kullanmanýn mý daha ekonomik
olduðuna karar verilebilir. Her verim düþüþünün, cebinizden boþ yere para
çýkmasýna neden olduðunu asla unutmayýn. Baca gazý analiz cihazýnýn
kullanýlmasýyla, yanma verimindeki iyileþme ve bunun sonucu yakýttan
saðlanan tasarruf, eski veya yetersiz iþletilen kazanlarda %7 ile % 10 arasýnda
deðiþir. Bu deðer, iyi iþletilen ve iyi bakýmlý kazanlarda % 3den azdýr.
m) Kazan dairesindeki izoleli borular gözden geçirilmelidir. Ýzole yapýlmasý
gereken borular çýplak býrakýlmamalýdýr. Bu; boþ yere harcanan para
demektir.
n) Kazanlarýn yýllýk kontrolü yaptýrýlmalýdýr. Aksi takdirde emniyetsiz
bir kazan çalýþtýrmýþ, can ve mal güvenliðinizi tehlikeye sokmuþ olursunuz.
4.3. SAÐLANAN TASARRUF MÝKTARININ BELÝRLENMESÝ
Verimdeki iyileþmeler sonucu elde edilebilecek tasarruf miktarý, aþaðýda
gösterildiði þekilde basitçe bulunabilir.
Örnek :
Kazanýnýzýn eski veriminin % 70 ve kýþ dönemi 40 ton (40 000 kg) yakýt
yaktýðýmýzý varsayalým. Kazanýzýn verimini % 76 ya çýkardýðýnýzda ne kadar
yakýt tasarrufu saðlayabiliriz?
Bunun için Tablo 4.adan eski verim % 70 ile yeni verim % 76nýn
çakýþtýðý yerdeki deðer okunur. Bu deðer, % 8 dir. Tablo 4.b den 40
ton yakýt tüketimi ile % 8in çakýþtýðý yerdeki deðer okunur. Bu
deðer ise; 3200 kgdýr.

Sonuç olarak, veriminizdeki çok az bir iyileþme ile 3200 kg yakýt tasarrufu
saðlanmýþ oldu. Bunu da kg. yakýt fiyatý ile çarparsak, elde edilen parasal
tasarrufu kolayca bulabiliriz.
5. KALORÝFER KAZANLARI EMNÝYET SÝSTEMLERÝ
Kalorifer kazanlarýnda genleþme emniyet sistemleri kazanlarýn yakma
sistemlerine göre kömürlü kazanlar ve sývý/gaz yakýtlý kazanlar olmak üzere
farklý özellikle gösterir. Buna göre
A) Kömürlü kazanlarda kesinlikle açýk genleþme sistemi kullanýlmalýdýr.
Açýk genleþme tankýnýn kazana baðlantý çaplarý kazan kapasitesine göre
aþaðýda verilmiþtir. Verilen ölçüler minimum çaplardýr.
SICAK SU KAZANLARI AÇIK GENLEÞME SÝSTEMLÝ
GÝDÝÞ-DÖNÜÞ EMNÝYET BORUSU KAPASÝTE TABLOSU
(kcal/h)
Çap
25(1")
32(1 ¼")
40(1 ½")
50(2")
65(2 ½")
80(3")
100(4")

Gidiþ
Borusu
58000
151000
325000
639000
1046000
2209000
3721000

Dönüþ
Borusu
116000
337000
732000
1430000
2326000
4652000
8373000

Bu tabloya göre, örneðin 300000 kCal/h kapasiteli bir sýcak su kazanýnýn
gidiþ emniyet borusu en az 40(1 ½) ve dönüþ emniyet borusu en az 32 (1
¼) çapýnda olmalýdýr.
KÖMÜRLÜ KALORÝFER KAZANLARINDA KAPALI GENLEÞME
SÝSTEMÝ (MEMBRAN TANKI) KULLANMAYINIZ.

B) Sývý/gaz yakýtlý kalorifer kazanlarýnda açýk genleþme tanklý genleþme
sistemlerini yanýnda membran tanklý kapalý genleþme sistemi de kullanýlabilir.
Açýk genleþme sistemi kullanýlmasý halinde yukarýdaki tabloda verilen kazan
kapasitesine uygun çaplardaki gidiþ ve dönüþ borularý kullanýlýr.
Membran tanklý kapalý genleþme sistemi kullanýlmasý halinde ise kazan
kapasite ve imalatçý tarafýndan verilen maksimum çalýþma basýncýna göre
kullanýlmasý gerekli en küçük yaylý veya aðýrlýklý emniyet ventili esas alýnmalýdýr
EMNÝYET VENTÝLÝ ÝLE KAZAN ARASINDA VANA
BULUNMAMALIDIR.
PATLAMA ÝLE SONUÇLANAN SICAK SU KAZANI
ARIZALARININ TÜMÜ KAPALI GENLEÞMELÝ SÝSTEMLERDE
HATALI EMNÝYET VENTÝLÝ KULLANIMI SONUCU MEYDANA
GELMÝÞTÝR.
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TABLO VE

ÞEKÝLLER

DIÞ HAVA
SICAKLIÐI
Td=(OC)

KAZAN DIÞ
SUYU SICAKLIÐI
Tg=(OC)

KAZAN DÖNÜÞ
SUYU SICAKLIÐI
TÇ=(OC)

KAZAN
GÝDÝÞ- DÖNÜÞ
SUYU SICAKLIKLARI
ARASINDAKÝ FARKLAR
DTd=(OC)

-12

90,0

70,0

20,0

-11

87,9

68,8

19,1

-10

85,9

67,5

18,4

-9

83,9

66,3

17,7

-8

81,9

65,0

16,9

-7

79,9

63,7

16,2

-6

77,8

62,3

15,5

-5

75,7

60,9

14,7

-4

73,5

59,5

14,0

-3

71,5

58,1

13,3

-2

69,1

56,6

12,5

-1

66,1

55,1

11,8

0

64,6

53,5

11,1

1

62,3

51,9

10,4

2

60,0

50,3

9,7

3

57,6

48,6

9,0

4

55,2

47,0

8,3

5

52,8

45,2

7,5

6

50,3

43,5

6,8

7

47,8

41,7

6,1

8

45,3

39,9

5,4

9

42,7

38,0

4,7

10

40,2

36,1

4,1

TABLO 1. Konya Ýli Dýþ Hava Sýcaklýðýna Göre Ayarlanmasý
Gereken Kazan Gidiþ ve Dönüþ Suyu Sýcaklýklarý (Kazan
Termostat Ayarý Deðerleri)
Not: Tablo 1 de verilen bilgiler teorik deðerlerdir.

ONAY

ATEÞCÝ

Zaman

Kazan
Çýkýþ
Sýcaklýðý

Kazan
Termostat
Sýcaklýðý

Baca
Gazý
Sýcaklýðý

TABLO 2. Kazan Günlük Ýþletme Kartý

NOT

Kazan
Giriþ
Sýcaklýðý
Miktarý

Sýcaklýðý

Yakýt

Su Basýncý:4 kg/cm2
TABLO 3.a. Az Su Sýzýntýlarý Nedeniyle Oluþan Kayýp Miktarlarý

SIZINTI
ÞEKLÝ

1 GÜNLÜK KAYIP
(Litre)

1 AYLIK KAYIP
(Litre)

1 YILLIK KAYIP
(Litre)

10 saniyede
1 damla

0.4

15.28

183.36

5 saniyede
1 damla

0.8

30.71

308.55

Saniyede
1 damla

4.3

153.56

1842.75

Saniyede
3 damla

14.2

511.88

6142.50

Kesintili
Akýþ

91.0

3273.12

39277.44

Not: 375 Litrelik depodan yaklaþýk 0.4 mm çapýnda sýzan damlalar
TABLO 3.b. Yað Sýzýntýlarý Nedeniyle Oluþan Kayýplar

-

65
70
75
80
85
-

-

-

-

1,5

9

66

-

-

-

1,4

8,5

15,5

71

-

-

1,3

8

14,5

21

76

-

1,2

7

13,5

20

26

81

YENÝ VERÝM
%

1

7

13

18,5

24,5

30

86
34

91

6,5

12

17,5

23

28,5

TABLO 4.a. Verimdeki Deðiþmelerden Kaynaklanan
Tasarruf Yüzdesi

1,7

61

60

ESKÝ
VERÝM
%

400
600
800
1000

20

30

40

50

2500

2000

1500

1000

500

5

4000

3200

2400

1600

800

8

5500

4400

3300

2200

1100

11

7500

6000

4500

3000

1500

15

10000

8000

6000

4000

2000

20

12500

10000

7500

5000

2500

25

% TASARRUF MÝKTARINA GÖRE KG OLARAK
SAÐLANAN YAKIT TASARRUFU

15000

12000

9000

6000

3000

30

17500

14000

10500

7000

3500

35

TABLO 4.b. Tasarruf Miktarlarýna (%) Göre Saðlanan Yakýt Tasarrufu

200

2

10

YAKIT
TÜKETÝM
(ton)

Basýnda Yayýnlanan
Haberlerimiz

