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DÜŞÜK İŞLETME BASINCINDA 
ÇALIŞTIRILAN ALEV-DUMAN BORULU 
(SKOÇ TİP) KAZANLARDA SU 
SÜRÜKLENMESİ

1. GİRİŞ 

İşletmelerde yakıttan tasarruf edebilmek için zaman za-
man buhar kazanlarının çalışma basınçlarının düşürül-
mesi gündeme gelmekte, hatta imalat müdürlerinin ona-
yıyla çoğu zaman da bu fikir hayata geçirilmektedir.

Ancak bunun, sanıldığının aksine işletmeye para tasar-
rufundan çok zarara neden olacak bir uygulama olduğu 
pek bilinmemektedir. 

Bu yazıda, kazan basıncının düşürülmesi durumunda or-
taya çıkabilecek zararlar tartışılacaktır.

2. ALEV-DUMAN BORULU KAZANLARDA BUHAR 
KALİTESİ

Alev-duman borulu kazanlarda kazan çalışma basıncı-
nın düşürülmesi, buhar sistemine giren buhar kalitesinin 
düşmesine neden olabilir. Çünkü kazan basıncının düşü-
rülmesi, sıvı damlacıklarının tam olarak buharlaşmadan 
kazandan sürüklenmesini artırabilir.

Bir kazandaki buhar kabarcıkları suyun içinden yükselip 
yüzeye ulaştığında, suyun son katmanını kırarak buhar 
boşluğuna girer. Bu noktada istenen her bir H2O molekü-
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lünün sıvı fazdan buhar fazına geçmiş olmasıdır. Ancak 
kazan etiketinde belirtilmiş olan çalışma basıncından 
daha düşük bir basınçta çalıştırılan kazanlarda bu durum, 
su damlacıklarının sürüklenmesine neden olur ve bu su 
damlacıkları, yükselen buharla sisteme sürüklenir.

Oluşan buhar kabarcıklarının boyutu ve damlacık sürük-
lenme potansiyeli, doğrudan buhar basıncıyla ilgilidir.

Buhar basıncını düşürmek daha büyük kabarcıklara, daha 
yüksek buhar hızlarına ve daha yüksek potansiyelde sü-
rüklenme seviyelerine yol açar. Böylece buhar kalitesi 
düşmüş olur.

Genel buhar sistemine giren buhar kalitesinin düşürül-
mesi, buhar kullanımının genel verimliliğinde azalmaya 
neden olur. Bu durum buhar / damlacık (sıvı / gaz) karışı-
mının ısı transferi daha az etkili olmasına yol açacağı gibi, 
vanalar ve kondenstoplar gibi buhar sistemi bileşenleri-
nin erken arızalanmasına da neden olabilecektir.

Buhar basıncını düşürmenin ne zaman bu etkiye neden 
olacağını etkili bir şekilde hesaplamanın bir yolu yoktur, 
ancak buhar kalitesinin buhar basıncını düşürmeye nasıl 
tepki verdiğinin gözlemlenmesiyle ele alınması gereken 
gerçek bir endişe olmalıdır.

Alev duman borulu buhar kazanları, çok az olumsuz so-
nuçla geniş bir aralıkta değişen buhar basınçlarında ça-
lışabilir.

Alev borulu kazan imalatçıları, 1 bar ile 17 bar arasındaki 
bir çalışma aralığında çıkış değerinde herhangi bir deği-
şiklik olmaksızın aynı kazan modelini ve boyutunu be-
lirtmektedir ve su borulu kazanlarda olduğu gibi basınç 
düşürüldüğünde, kazanda herhangi bir değer kaybı söz 
konusu olmamaktadır.

Kazan suyu taşınan miktarı; kısmen temel alev duman 
borusu tasarımının bir sonucudur.

Alev duman borulu kazanlarda, taşınmayı ve dolayısıy-
la buhar kalitesini etkileyen tasarım parametresi “buhar 
haznesi (alanı)”dır.[1]

Buhar haznesi, kazanda su üzerindeki boşluğun nominal 
hacmi ve yüzey alanı ile tanımlanır. 

Belirli bir kazan boyutunda, her kazan markası ve modeli 
için farklı özellikte buhar alanı oluşur.

Daha büyük bir buhar alanı, hacmi ve su yüzey alanı, sis-
teme daha az su taşınmasını sağlayacaktır.

 

Şekil 1. Alev-Duman Borulu Kazanların Çalışma Şekli ve Terimler [1]
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Basınç 4 bar’a düştüğünde, sabit bir çıkışta 10 bar’lık nor-
mal basınç koşullarında çalışan bir kazan için, su yüzeyin-
den buharlaşan buharın hızı artarak daha fazla taşınmaya 
neden olma eğilimindedir.

3. BUHAR BASINCINI DÜŞÜRMENİN ETKİLERİ VE 
MALİYET HESABI

Buhar basıncını düşürme olasılığını düşünen işletme sa-
hibi için sorulması gereken ilk soru, basınç düşürmeden 
önce taşınmada bir sorun olup olmayacağıdır (ıslak bu-
har).

Kazan tasarımına, ortalama ateşleme oranına ve yük var-
yasyonunun doğasına bağlı olarak, mevcut bir sorun ola-
bilir veya olmayabilir. Buhar basıncının düşürülmesi, so-
run yaratabileceği gibi, var olan sorunu da muhtemelen 
daha da artıracaktır.

Buhar basıncındaki azalma, belirli hacimde bir artışa ve 
belirli bir kütle akışı için hızda bir artışa da neden olabilir.

Alev duman borulu kazanlarda, buhar çıkışında bir çeşit 
nozul vardır. Bu nozul, yaklaşık 20 ila 80 m/s'lik bir hızda 
buhar vermek üzere tasarlanmıştır.

Akışkanlar mekaniğine göre buhar basıncı azaldığında, 
belirli bir debi için hız artacaktır. Bu durumda, artan hızı 
düşürmek için buhar nozulunu daha büyük bir boyuta 
değiştirmek gerekecektir. [3]

Ayrıca kazanın çıkışına mümkün olduğunca yakın bir yer-
de toplanan kondensin iletkenliği ölçülerek de su sürük-
lenmesinin varlığı belirlenebilir.

Bütün bu bilgilerden sonra, 24 saat çalışan bir buhar ka-
zanında 10 bar yerine 4 bar’da buhar üretilmesi ile yapı-
lacak tasarrufun tutarına Tablo 1 ve Tablo 2 incelenerek 
ulaşılabilir.

Hesaplamalarda da görüleceği gibi, 10 bar yerine 4 bar’da 
çalıştırılan buhar kazanında ton buhar başına yapılan ta-
sarruf 1,62 TL olmaktadır.

10 bar yerine 4 barda buhar üretildiğinde;

5 ton/saat kapasiteli yılda 7.200 saat çalışan bir kazanda 
düşük basınçta çalışma ile yıllık yapılacak tasarruf tutarı 
58.320 TL olacaktır.

Bunun yanında işletmeye sürüklenen suyun, buharın ka-
lorifik değerini yani ısı enerjisini ne kadar düşürdüğüne 
bakıldığında, düşük basınçta çalışmanın çok da anlamlı 
olmadığı görülecektir.

Kondensin buhara göre çok daha düşük olan ısı kapasi-
tesinden dolayı, işletmenin ihtiyaç duyduğu ısı enerjisini 
taşıyabilmek için kütlesel olarak daha fazla buharın işlet-
meye taşınması gerekir. 

Kuruluk Oranı: Pratikte, 100 birim suyun buharlaştırıl-
ması işleminde, ne kadarının buhara dönüştüğünü gös-
teren ifadedir.

Örnek: 

4 bar basınçta %20 (x=0,80) kuruluktaki 5.000 kg/h buha-
rın taşıyabileceği ısı miktarı ne kadardır? (kabul)

X = 0,80 x 2.109 kJ/kg = 1.750 kJ/kg 

1.750 kJ/kg x 5.000 kg = 8.752.350 kJ

Tablo 1. 10 Bar Buhar için Maliyet Hesaplaması

 

 

Açıklama [FT1]: GENEL NOT: 1. Bu 
tablodan şirket logosunu (AYVAZ) çıkarmak 
mümkün müdür? 
2. Joule’ü belirten ve tabloda yer alan 
küçük “j” harfleri, büyük harf “J”ye 
çevrilebilir mi? 

kJ/kg
Nm3

kJ
kJ/Nm3

Nm3

 

 

Tablo 2. 4 Bar Buhar için Maliyet Hesabı 

kJ/kg
Nm3

kJ
kJ/Nm3

Nm3
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10 bar basınçta %10 (x=0,90) kuruluktaki 5.000 kg/h bu-
harın taşıyabileceği ısı miktarı ne kadardır? (kabul)

X = 0,90 x 2.001 kJ/kg = 1.801 kJ/kg 

1.801 kJ/kg x 5.000 kg = 9.005.000 kJ olacaktır.

İkisi arasındaki fark doğalgaz alt ısıl değerine bölündü-
ğünde;

Q= (9.005.000 – 8.752.350) / 34.530

Q=7,32 Nm³/h yakıt fazlalığı anlamına gelecektir.

10 bar yerine 4 bar’da buhar üretildiğinde ıslak buhar ne-
deniyle;

7.200 saat için ; (7,32 Nm3/h x 7.200 h x 1,56 TL/Nm³) = 
82.218 TL zarar edilecektir.

Bu iki hesaplamada da açıkça görüleceği gibi 10 bar ye-
rine 4 bar’da buhar üretilmesi durumunda düşük basınç-

ta çalışmadan dolayı (5.000 kg/h buhar ve 7.200 saat/yıl 
için) 58.320 TL kâr ediliyormuş gibi görünse de sürükle-
nen su sebebiyle düşen entalpi nedeniyle edilecek zarar 
daha fazla olmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, sisteme sürüklenen suyun içeri-
sindeki kireç gibi yabancı maddeler, kontrol vanaları-
nın arızalanması, eşanjör serpantinlerinin kaplanarak ısı 
transfer katsayılarının düşmesi, kondenstopların tıkan-
ması gibi olumsuz sonuçlarla da karşılaşılması olasılığını 
yaratacaktır. [2]

4. SONUÇ

Sonuç olarak alev duman borulu bir kazanı düşük basınç-
ta çalıştırmaya karar vermeden önce kazan üreticisine 
danışılmalıdır.

Basınç düşürmeden önce ve sonra mutlaka kondens ta-
şınma testi yapılmalıdır.

(Sürüklenen kondensin en kolay görüleceği yer, buhar 
kazanından sonraki ilk kollektörün drenaj vanası olabilir.)

Bu durumda bir seperatör ile sürüklenen suyun ayrıştırıla-
rak sistemden atılması gerekir.
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