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IRC ANATOLIA HAKKINDA                                                            

IRC Anatolia, Avrupa ülkeleri ile Türkiye, Şili ve Đsrail'i de içene alan ve bu ülkeler 
arasında teknolojik paylaşıma aracı olmak amacıyla oluşturulmuş bir 6.Çerçeve 
programı projesinin Türkiye bulunan iki ofisinden biridir. Bu projenin ortakları 
ODTÜ-Teknokent A.Ş., Ankara Sanayi Odası ve KOSGEB’tir.  

Projenin temel amaçları; 

Yaklaşık 160.000 firmanın yeraldığı dünyanın en büyük teknoloji transferi ağı 
olan IRC ağı içinde :  

• Partner bulunması (Ortaklık, üretim ortaklığı, teknik destek, know-how 
transferi, distribütörlük veya temsilcilik alınması, projelere ortak 
bulunması)  

• Teknolojilerin eşleştirilmesi yoluyla Avrupa’da geliştirilen yeni teknolojiler 
hakkında bilgi verilmesi.  

• Türk firmalarının geliştirdikleri teknolojilerin Avrupa pazarına taşınması  
•  Türk firmalarının Avrupa’da katıldıkları veya ziyaretçi olarak bulundukları 

ve özellikle IRC ağı etkinliklerinin bulunduğu fuarlarda, firma profillerine 
uygun yabancı firmaların bulunması ve yüzyüze toplantılar 
gerçekleştirilmesi.  

•  Nihai hedef olan uluslararası teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi  

IRC-Anatolia veri tabanına kaydınızı yapmanız ve anahtar kelimelerinizi 
seçmenizle birlikte, faaliyet alanınızla ilgili yeni gelişen/geliştirilen 
teknolojilerden haberdar olmanızın yanısıra işbirliği arayan firmalardan da 
haberdar olmanız sağlanacaktır. 

www.irc-anatolia.org.tr adresinden, resmin hemen altında bulunan 'firma 
girişi' bağlantısına tıklayarak firmanızı veritabanımıza kaydedebilir ve dolayısıyla 
IRC Ağı'nın sunduğu fırsatlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz. Bu noktada 
anahtar kelimelerinizi seçmenizin en önemli adım olduğu tekrar 
hatırlatmak isteriz.  

Detaylı bilgi ve sorularınız için iletişim bilgilerimiz aşağıda sunulmuştur.   

Saygılarımızla,  

IRC-Anatolia  
ODTÜ Teknokent Idari Binasi  
ODTÜ 06351  Ankara, Türkiye  
T: +90.312.210 64 00  
F: +90.312.210 64 03 
E: irc@irc-anatolia.org.tr 
W: www.irc-anatolia.org.tr 
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KAYNAKLAR: 
 

1. Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi Genel Müdürlüğü web sayfası: 
 www.eie.gov.tr 

    
     2.  BESS projesi web sayfası: 
           www.bess-project.info  
 

3.   www.turkcadcam.net/rapor/pek-maliyet/index.html 
 
4. www.kalipdunyasi.com 

 
5. Fabrikalarda Enerji Tasarrufu Odakları, Enerji Tasarrufu Eğitim 

Yayınları,Hediye Yıllıkçı, 1993 Ankara 
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I.   GĐRĐŞ 
 

    Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve mevcut 
enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik 
kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, en aza indirilmesi olarak 
tanımlayabileceğimiz enerji tasarrufunun, kısa ve orta dönemde ülkelerin enerji 
teminiyle ilgili sorunlarının çözümüne küçümsenemeyecek katkılarının 
olabileceğini ifade etmek mümkündür. 
  
   Ekonomik olarak, enerji verimliliğinin artırılması, ilave yeni enerji kaynaklarının 
devreye sokulması için yapılacak yatırımlardan daha caziptir. Tasarruf edilerek 
kazanılabilecek enerjiyi üretmek için, çok daha pahalı yatırımlara ve çok daha 
uzun zamana ihtiyaç vardır. Oysa enerji tasarrufu daha çabuk ve ucuza elde 
edilebilen bir enerji kaynağıdır. 
 
    Ülke ekonomisine katkısının yanı sıra, sanayi sektöründe tesis bazında enerji 
tasarrufu ile üretim kademelerinde enerji tüketiminin azaltılması ve böylece 
mamul maddenin üretimindeki maliyetlerin düşmesi sağlanabilecek, bu da sanayi 
kuruluşlarımızın iç ve dış pazardaki rekabet şansını arttıracaktır. Yine bireysel 
düzeyde düşünüldüğünde, binalardaki enerji tüketiminin, konfor şartlarını 
etkilemeden düşürülmesi halinde aile veya işletme bütçesindeki ısıtma giderleri 
azalacaktır. 
 
    Enerji tasarrufunun ülke ve birey ölçeğindeki ekonomik katkılarının yanında 
son bir kaç yılda dünyanın ortak ve en önemli problemi haline gelen çevre 
kirliliğindeki çözümlerin başında gelmesi bu konunun petrol krizlerinden sonra 
tekrar güncelleşmesine yol açmıştır. Artan çevre sorunları, 
doğal olarak, enerjinin temini ve kullanımından kaynaklanan yerel ve bölgesel 
emisyonlara bir çare bulunması yönünde harekete geçilmesini gerektirmiştir.  
Küresel iklim değişikliğine neden olabilecek insan kaynaklı sera gaz emisyonlarına 
karşı filtreler takılması konusunda baskılar artmaktadır. Fakat verimlilik ile 
çevresel yararlar arasında birçok denge bulunmaktadır. 
 
    Genelde, temizleyici özelliği olan veya zararlı emisyonları azaltıcı rol oynayan 
teknoloji ve süreçler aynı zamanda da enerji verimliliğini arttırmaktadır. 
Đşte tüm bu nedenler, yani bireysel yararlar, ekonomik gerekler, uluslararası 
zorunluluklar enerji verimliği artışlarını, enerji politikasının temel taşı haline 
getirmiştir. 
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1) ETKĐN ENERJĐ YÖNETĐMĐ 

A) SPESĐFĐK (ÖZGÜL) ENERJĐ TÜKETĐMĐNĐN HESAPLANMASI 

Enerji yönetiminin amacı, enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak ve bu 
şekilde şirketin kazancını artırmaktır. Bunun için yapılması gereken ilk 
iş,verimliliğin mevcut düzeyini ölçmektir. 

ÖNERĐLER 
 
• Her aya ait spesifik enerji tüketimlerini elektrik ve yakıt için ayrı ayrı 
hesaplayınız.  

• Eğer fabrikanızda farklı yakıt türleri kullanılıyorsa her bir yakıttan gelen katkıyı 
ayrı ayrı hesaplayarak toplam enerji tüketimini bulunuz (tüketilen her bir yakıt 
miktarının ve kalorifik değerinin bilinmesi gerekir).  

• Fabrikanızda birden fazla ürün varsa herbir ürün için tüketilen enerjiyi ayrı ayrı 
ölçünüz. Eğer bu yapılamazsa fabrika faaliyetlerini göstermek için en fazla enerji 
tüketen bir ürünü seçebilirsiniz, veya tüm ürünü belli bir ürün eşdeğeri cinsinden 
ifade etmek mümkün olabilir. Orneğin ne kadarlık standart birime karşılık geldiği 
gibi. 

• Eğer birimleri seçmek zor oluyorsa en basit birimi seçiniz ve her ay spesifik 
enerji tüketiminizi izlemeye başlayınız.  

• Eğride herhangi bir değişme görüldüğünde bunun nedenlerini araştırın, gerekli 
görüldüğü hallerde işletme departmanının acil önlemler almasını sağlayınız.  

B) ANA EKĐPMANLARINIZLA ĐLGĐLĐ VERĐLERĐ AYRI SAKLAYIN 
 
   Bir fabrikada değişik tipte ekipmanlar kullanıldığından, genel tüketimlerle ilgili 
bir veri, ayrı ayrı her ekipmana ait enerji tüketimlerini verimli bir şekilde izlemek 
için yetersiz kalmaktadır.  

   Gerçekten etkin bir enerji yönetimi için, başlıca enerji tüketicisi durumundaki 
ekipmanların üretim seviyelerini ve enerji kullanımlarını gösteren raporlar ayrı 
ayrı tutulmalıdır. Veri analizi yöntemi farklı ekipmanlar için oldukça farklı olabilir. 

ÖNERĐLER  

• Enerji tüketen başlıca ekipmanların enerji tüketimlerini ayrı ayrı kaydedebilecek 
şekilde ölçüm cihazları yerleştirilmelidir.  
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• Bu tür ölçüm cihazları yerleştirmek pahalı olabilir fakat verimliliğin artırılması ve 
yüksek seviyede tutulması isteniyorsa enerji akışının bilinmesi gereklidir.                                                                  

• Ürününüz proses sırasında çeşitli aşamalardan geçiyorsa, her aşama için 
tüketimleri kaydetmeye çalışınız. Prosesin aşamaları arasındaki kayıplar spesifik 
enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, ve bu kayıplar yalnızca 
toplam tüketim bilinerek tespit edilemez.  
 
• Buhar ölçüm cihazları pahalı olduğu kadar dikkatli bakıma da ihtiyaç gösterirler. 
Kazandaki buhar üretimi su tüketiminden anlaşılabilir fakat bu yöntem kazandaki 
blöf oranı değişiklikleri ve de kaçaklar nedeniyle herzaman güvenilir değildir.  

• Kararlı bir sıcaklıkta sadece sıcak su üretmek için buhar kullanılan yerlerde, 
sıcak su miktarı ve suyun sıcaklığı ölçülerek buhar tüketimi ile ilgili bir tahminde 
bulunulabilir. 

• Sabit bir yükte çalışan ekipman (basit bir on-off brülör gibi), ucuz bir zaman 
ölçer yerleştirmekle izlenebilir.  

• Üretim girdileri olarak basınçlı hava, buhar, su vs için tüketilen enerjiyi ölçmek 
daima iyi bir yöntemdir. Girdi maliyetlerini hemen göstermesinin yanısıra bu 
yöntem, fabrika enerji tüketimi ile üretim girdileri arasında bir karşılaştırma 
yapılmasını da mümkün kılar ve belki kayıp ve kaçakların teşhis edilmesine de 
yardımcı olabilir.  

C) FABRĐKA PERFORMANSININ KONTROL EDĐLMESĐ ĐÇĐN BASĐT 
ĐSTATĐSTĐKSEL ANALĐZ YÖNTEMLERĐNĐN DENENMESĐ 

   Grafikleri okumak her zaman kolay değildir. Çünkü çoğunlukla grafik üzerinde 
noktalar dağınık durumda bulunurlar. Đyi işletme uygulamaları grafik üzerindeki 
bu dağılmayı azaltır, buna bağlı olarak daha etkin enerji kullanımı hakkında bazı 
bilgiler sağlar.  

ÖNERĐLER  

• Her ay fabrikaya ait spesifik enerji tüketiminin 4 aylık hareketli ortalamasını 
hesaplayarak değerIeri grafik üzerinde gösteriniz. Enerji tüketiminde herhangi bir 
artış veya azalma olup olmadığını kontrol ederek aydan aya görülen 
değişikliklerin nedenlerini açıklamaya çalışınız.  

• Her ay, bir önceki altı aya ait enerji kullanımı rakamlarının standart sapmasını 
hesaplayınız. 
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• Verilerdeki dağılmayı azaltmak için çeşitli yollar arayınız. Çoğu kere fabrikanın 
daha düzenli işletilmesi enerji verimliliğini iyileştirir.  

• Elinizdeki en düzenli verileri kullanarak, enerji tüketimi ve üretim düzeyi 
arasında bir ilişki kurunuz. Bu, ana enerji tüketim ekipmanları ve fabrikanın tümü 
Için yapılabilir. Herhangi önemli bir değişiklik olup olmadığını görmek için mevcut 
enerji kulanımını, enerji tüketimi ve üretim arasındaki korelasyondan tahmin 
edilen değerle karşılaştırınız. Değerler tahmin edilenden daha düşük veya 
yüksekse bunun nedenlerini açıklamaya çalışınız.                                                                                    

 2) HAVANIN ETKĐSĐNĐ GÖZ ÖNÜNE ALIN 

   Her gün dış sıcaklıkların maksimum ve minimum değerlerini kaydederek 
düzenli bir şekilde ortalama sıcaklık değerini hesaplayınız. Bir karşılaştırma 
yapılması açısından iç sıcaklık ortalamasını da not ediniz. Dış sıcaklıklara ait 
veriler yerel meteoroloji merkezinden temin edilmelidir.  

   Eğer alan ısıtması ve havalandırma için tüketilen enerji, faturanızın önemli bir 
kısmını oluşturuyorsa, ısıtma veya soğutma iIe iIgili derece günleri hesaplayınız.  

   Derece gün verileri ile enerji kullanımı arasında korelasyon kurmaya çalışınız. 
Bu konuda bir mikro- kompüter önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Korelasyondan 
faydalanarak hesaplanan değerlerle gerçek tüketim değerlerini karşılaştırınlz. Bu 
her hafta veya her ay düzenli olarak yapılmalıdır. Eğer büyük farklılıklar varsa, 
farklılıkların nedenleri araştırılmalıdır. Korelasyon hesabı her yıl yeni veriler ile 
güncelleştirilmelidir. Fabrika enerji yönetimini ve enerji kullanımı kontrolunu 
iyileştirmek için hesaplanmış değerler her aya hedef değerler olarak kullanılabilir. 

 3) MALĐYETĐ KONTROL EDĐN 

A) BUHAR MALĐYETĐNĐN KONTROLU 

ÖNERĐLER 

   Üretilen buharın maliyetini kontrol etmek için kazan verimliliğini ölçünüz. 
• Buhar kaçaklarının maliyetini, hatalı buhar kapanlarının maliyetini ve artan 
kondensat geri dönüş oranını tahmin etmek için hesaplamış olduğunuz bu değeri 
kullanınız. 
 
• Buhar için para ödediğinizi unutmayın ve buhar maliyetinizi düzenli olarak takip 
ediniz. 
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B) YAKIT KALORĐFĐK DEĞERLERĐNĐN MALĐYETĐ 

ÖNERĐLER 

    Tesisinizde kullandığınız yakıtların kalorifik değerlerini periyodik olarak kontrol 
edin,  
• Aldığınız yakıt belirlenen özellikleri sağlamadığı zaman yakıt fiyatında indirim 
şansı arayın . 
• Hesaplamalarınızda yakıtların gerçek kalorifik değerlerini kullanmaya özen 
gösterin,  
• Yakıtınızın fiyatının belirlenmesinde ton yakıt maliyeti yerine elde edilen birim 
enerjiye ödenen parayı (TL/kcal ) kullanın.  

4) ELEKTRĐK FATURALARINIZDA TASARRUF 
 
A) IŞIK KAYNAKLARINIZI DAHA VERĐMLĐ OLANLARLA DEĞĐŞTĐRĐN  

Đşletmelerin elektrik tüketiminde aydınlatmanın payı genelde düşüktür. Buna 
karşın aydınlatmanın önemli olabileceği bazı sanayi dalları da bulunmaktadır. 
Aydınlatma yükünün çok az olduğu yerlerde bile, enerjide önemli bir tasarruf 
sağlanabilir. Etkin bir enerji yönetim programı yapılırken aydınlatma gözardı 
edilmemelidir.  

ÖNERĐLER  

Aydınlatma kaynaklarının farklı özelliklerine dayanılarak aşağıdaki kullanım 
önerileri yapılabilir.  

- Normal Flamanlı Lambalar 
Kısa süreli çalışmalarda 
Genel amaçlı yerlerde 

- Halojen Lambalar 
Yüksek yoğunluklu aydınlatma 
Đyi renk geri verimi gereken yerlerde 

- Tüp Flüoresan 
Sürekli veya kesintili aydınlatma 
Genel amaçlar için 
Đyi renk geri verimi gereken yerlerde 

- Kompakt Flüoresan 
Đç ortamlarda yüksek kaliteli aydınlatma gereken yerlerde 

 



                                                          

 

 

                           

10 

 

- Yüksek Basınçlı Civa Buharlı 
Büyük atölyelerde 
Dış ortam aydınlatmasında 

- Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı 
Dış ortam aydınlatmasında (civa buharlının yerini alabilir) 
Yol aydınlatmasında 
Depolama sahalarında 

- Metal Halide 
Sınırlı kaynak sayısı gerektiren geniş sahalarda (spor sahaları vb) 

- Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı 
Renk faktörünün önemli olmadığı dış ortam aydınlatmalarında (otoyol, geniş 
depolama sahaları) 
 
• Aydınlatma sistemlerinizi gözden geçirin daha verimli aydınlatmaya geçebilmek 
için fırsatları değerlendirin.  
Örneğin: 
• Aydınlatına armatürlerinde herhangi bir değişiklik yapılması düşünülmüyorsa 
1000 saat/yıldan fazla kullanılmış akkor flamanlı ampuller kompakt flüoresan 
ampullerle değiştirilebilir. Armatürde de değişiklik yapılacak ise akkor flamanlı 
ampuller, llüoresan tüp Iambalarla değiştirilmelidir.  
• Ampullerde değişiklik yapılabiliyor ise, yüksek basınçlı civa buharlı ampullerin 
yüksek basınçlı sodyum buharlı ampuller ile değiştirilmesi kayda değer olabilir.  
• Çalışılmayan sahalarda aydınlatma için alçak basınçlı sodyum buharlı ampullerin 
kullanılması her zaman uygundur.  
• Aydınlatma armatürlerinizin değişlirilmesini planlamış iseniz, modern verimli 
aydınlatma kaynakları ile değiştirilmesinin maliyetini kontrol ediniz. Bu maliyet 
karşılaştırılmasında uzun ömürlü kaynakların bakım masraflarının daha az 
olacağını gözönüne alınız.  
• Basit ve düşük masraflı önlemler şunları içerir: 
• Aydınlatma armatürlerini temiz tutunuz. 
• Yapay aydınlatma gereğini azaltmak ve gün ışığından daha fazla 
yararlanabilmek üzere pencere camlarını düzenli olarak temizleyiniz.  
• Ortam aydınlatmasını gün ışığına göre çalışan fotosellerle kontrol ediniz.  
• Çalışılmayan zamanlarda sadece güvenlik amaçlı yeterli aydınlık sağlayınız. 

B) GÜÇ FAKTÖRÜNÜ DÜZELTME 

Tarifelere bağımlı olarak düşük güç faktörü fabrikalar için yüksek elektrik 
faturasına neden olur. Reaktif güç kompanzasyonu için kondansatörlerin 
yerleştirilmesi ençok bilinen yöntemdir. Bu da tesisin güç faktörünü yükseltir. 
Genellikle kondansatör grupları ana trafo binasında ölçü cihazlarının yakınına 
yerleştirilir. Düşük güç faktörünün tesisin dağıtım şebekesi kayıplarını daha da  
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artıracağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, tesiste ana kullanıcıların yakınına da 
kondansatör yerleştirmek haklı bir ekonomik neden olabilir. 

C) DÜŞÜK YÜKLÜ MOTORLARIN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ 

Asenkron motorların verimlilikleri üretilen güce bağımlı olarak büyük farklılık 
gösterir. Motor etiket değerine yakın bir değerde örneğin % 85 - % 90 güçle 
çalıştırılırsa en iyi verim elde edilir. Motordan çekilen güç düştüğü zaman buna 
bağlı olarak güç faktörü de düşecektir. Aşırı büyük seçilmiş motor direkt kayıplara 
ve aynı zamanda da reaktif gücü etkilediği için indirekt kayıplara neden olur. 

ÖNERĐLER 

• Tesisinizdeki ana motorları inceleyiniz ve kW cinsinden her birinin gerçek 
tüketimlerini ölçünüz. Eğer gerçek tüketim nominal tasarım değerinin % 60'ının 
altında ise bu motorların neden gerektiğinden büyük seçildiğinin sebebini 
araştırınız. Çok önemli bir nedeni yok ise motorun daha düşük güçlüsü ile 
değiştirilmesinin ekonomik olup olmadığını inceleyiniz. 

• Đşletme sırasında geniş bir güç ihtiyacının gerektiği yerlerde düşük yüklerde 
verim kaybını en aza indirebilmek amacıyla yüksek verimli motorları kullanmayı 
düşününüz. 

5)FABRĐKALARDA ENERJĐ TASARRUF ODAKLARI 

Giriş 

Enerji tasarrufu çalışmalarının en önemli bölümünü fazla yatırım 
gerektirmeyen Basit Đşletme tedbirlerinin alınması ve tesisin çalışma 
parametrelerinin iyi bir şekilde izlenmesinin oluşturduğu yapılan çalışmalar 
sonucunda belirlenmiştir. Bu nedenle fabrikadaki mevcut ekipman ve proseslerde 
alınabilecek enerji tasarrufu önlemlerini üniteler bazında tekrarlamak faydalı 
olacaktır. 

“Kontrol Listesi” olarak da adlandırılan bu yaklaşım enerji yönetiminde 
teknik bilgiye dayanmaksızın enerji tüketiminin iyileştirilmesine olanak sağlayan 
basit bir yöntemdir. Böyle bir kontrol listesi tüm fabrika için genel olarak 
oluşturulabileceği gibi, ünite bazında belirlenen bir sorumlu tarafından da 
yapılabilir. Muntazam aralıklarla listede bulunan önlemlerin uygulanıp 
uygulanmadığı izlenmelidir. Böyle bir uygulama aynı zamanda bakım ve onarım 
çalışmalarına da yardımcı olacaktır. 

Böyle bir çalışma, önlemlerin miktarının belirlenmesini ve ortaya çıkan 
farklı değerlere dikkat çekilmesini sağlayacaktır.   
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    A)      FUEL OĐL DEPOLAMA 

 - Sıcak fuel oil dağıtımı daima günlük tanktan yapılmalı ve muntazam 
aralıklarla suyu alınmalıdır. 

 - Ana depolama tankındaki fuel oilin devamlı ısıtılmaması ancak kullanım 
gerektiğinde yeterli süre önceden ısıtılarak günlük tanka alınması gereklidir. 

 - Ana depolama tankındaki fuel oilin, akışkanlığı için yeterli en düşük 
sıcaklıkta tutulması ve fuel oili boşaltma sıcaklığına getirmek için tank çıkışında 
akış ısıtıcısı kullanılmasının yeterli olduğu unutulmamalıdır. 

 - Brülör imalatçısı tarafından önerilen yakı viskozitesine bağlı olarak 
atomizasyon sıcaklığının doğru seçilmesi önemlidir. 

 - Fuel oil pompalama masraflarını azaltmak için yakıtın gereksiz 
sirkülasyonunun azaltılmasına önem verilmelidir.  

    B)      KATI YAKIT DEPOLAMA 

 - Katı yakıtların beton veya sert zemin üzerine muntazam bir şekilde 
depolanması eğer mümkünse bunker veya (istinad duvarları) duvar bölmeleri 
kullanılmalıdır. 

 - Boşaltımın mümkün olduğu kadar basitleştirilmesi, kömür ve külün elle 
boşaltımından kaçınılması gereklidir. 

 - Büyük açık hava stok yığınları dikkatle yapılmalı ve oksidasyonu önlemek 
için havalandırmanın iyi bir şekilde kontrolü ve sıcaklığın kontrol edilerek 600C yi 
geçmemesi sağlanmalıdır.  

    C)      KAZAN DAĐRESĐ 

 - Verimi arttırmak için, buhar talebini karşılayabilecek şekilde minimum 
sayıda kazanın devrede olmasına çalışılmalıdır. 

 - Brülörlere verilen hava ve yakıt oranının mümkün olabildiğince sabit 
tutulmasına çalışılmalı, basınç ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınılmalıdır. 

 - Brülör veya kömür ızgaralarının temizliğinin muntazam olarak yapılması 
sağlanmalıdır. 

 - Yanma odasında biriken gazın deşarjı için yapılan gaz üfleme süresinin 
aşırı olmamasına dikkat edilmeli ancak yetersiz gaz üfleme yaparak fabrika 
emniyetini riske sokmamalıdır. 
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 - Yüksek derecede serbest nemi olan yakıtların kullanımından kaçınılmalı, 
kömür bunkerlerinden ve fuel oil tanklarından suyun alınması sağlanmalıdır. 

 - Kazana ilave edilen besi suyu miktarı, blöf ve su tasfiye işlemleri kontrol 
edilerek azaltılmalı ve kondensat dönüşü arttırılmaya çalışılmalıdır. 

 - Yakıt tüketimi/buhar üretim oranları haftalık olarak izlenmelidir. 

    D)     BASINÇLI HAVA 

 - Kaynaklı bağlantılar kullanılmasına, dirseklerin büyük çapta tutulmasına, 
dağıtım hatlarının kısa tutulmasına dikkat edilmelidir. 

 - Sistemin fabrika talebini karşılayabilecek minimum basınçta çalıştırılması 
sağlanmalıdır. 

 - Giren havanın temiz, kuru ve soğuk olmasına dikkat edilmelidir. 

 - Hava giriş filtrelerinin daima temiz olmasına dikkat edilmelidir. 

 - Kompresörlerin günlük olarak basınç, sıcaklık ve elektrik tüketimleri 
kaydedilerek izlenmelidir. (boşta ve yükte) 

    E)     DAĞITIM SĐSTEMLERĐ 

 - Dağıtım sistemlerinde boru uzunluklarının minimuma indirilerek 
kullanılmayan kısımların iptal edilmesi sağlanmalıdır. 

 - Buhar ve basınçlı hava sistemlerinin drenajının doğru yapılması 
sağlanmalıdır. 

 - Kısa süreler için bile olsa kullanılmayan sistemler hemen devreden 
çıkartılmalı, zaman kontrollü otomatik sistemlerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

    F)     PROSES 

 - Yüksek ısı transfer oranını sağlamak için buharın kuru olması, 
kondensatın hemen çekilmesi, ısı aktarım yüzeylerinin temiz olması sağlanarak, 
doğru buhar basıncı muhafaza edilmelidir. 

 - Buhar kapanları doğru seçilmeli, bağlantıları doğru yapılmalı, bakım ve 
temizliğinin muntazam olarak yapılması sağlanmalıdır. 
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 - Flaş buharın geri kazanımının düşünülmesi, daha düşük basınçtaki 
ihtiyaçların karşılanmasında kullanılması, örneğin proses suyunun ön ısıtılması 
gibi işlemlerde kullanılması sağlanmalıdır. 

 - Duman ve buhar uzaklaştırmada kullanılan hava oranı minimuma 
indirilmeli, atık ısı geri kazanım yolları araştırılmalıdır. 

    G)    KURUTMA 

 - Tesis mümkün olduğunca tam kapasitede çalıştırılmalı, üretim 
kesildiğinde, çay ve yemek aralarında, vardiya değişimlerinde sistem komple 
durdurulmalıdır. 

 - Đstenilen standardın altında kurutma yapılmamalıdır. 

 - Mekanik olarak suyun giderilmesi mümkün olabildiğince yüksek sıcaklıkta 
yürütülmelidir ki verim yüksek olabilsin. 

 - Isıtıcıların temiz olmasına ve filtrelerin kirli olmamasına dikkat edilmelidir.   

    H)    YÜKSEK SICAKLIK PROSESLERĐ 

 - Fırın konstrüksiyonunun ve izolasyonunun iyi durumda olması, kapı ve 
damperlerin iyi kapanması sağlanmalıdır. 

 - Radyasyonla ısı transferinde: 

 * Alev ve refrakter sıcaklığı yüksek tutulmalıdır. 

 * Alevin son derece parlak olmasına dikkat edilmelidir. 

 * Eğer mümkünse alev ile malzeme arasındaki mesafe azaltılmalıdır. 

 * Alevin yanma bölgesini tam olarak kaplamasına dikkat edilmelidir. 

 - Konveksiyonla ısı transferi için: 

 * Gaz sıcaklığı yüksek tutulmalıdır. 

 * Brülörler gaz sirkülasyonunu arttıracak şekilde yerleştirilmelidir. 

 * Sirkülasyon için yeterli alan bırakılarak, sistemde durgun bölümlerin 
bulunmamasına dikkat edilmelidir. 
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 * Yüksek gaz hızları muhafaza edilerek, gazların tekrar sirkülasyonları 
sağlanmalıdır. 

 * Seyreltme için soğuk hava yerine atık gazlar kullanmalıdır. 

 * Sistemde yüzeylerin temiz olmasına dikkat edilmeli, kalıcı kir 
tabakalarından kaçınılmalıdır. 

 - Yükleme ve boşaltma için fırın kapıları asgari sürelerde açık tutulmalıdır. 

 - Kalorifik değeri yüksek yakıtlar kullanan direk yanma sistemleri ve 
yüksek performanslı brülör kullanımı tercih edilmelidir. 

    I)    ĐKLĐMLENDĐRME 

 - Odadaki doğal hava sirkülasyonu iklimlendirmede göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

 - Kışın ısıtma yapıldığında içeriye temiz hava girişinin minimuma indirilmesi 
gereklidir. 

 - Çalışma sıcaklıklarını ve kontrol sistemlerini dikkatlice seçerek aşırı 
soğutma veya aşırı ısıtma önlenmelidir. 

 - Sürekli kullanılmayan veya aşırı kapasite ile kullanılan sistemlere, giren 
hava hızlarını değiştirerek gerekli ayarlamaların yapılmasına dikkat edilmelidir. 

J) SICAK SU TEMĐNĐ 

- Yerel, küçük depolu elektrik veya gazla ısıtılan ünitelerin merkezi ısıtma 
sistemlerinden alınan ısıya göre genellikle daha az enerji kullandığı 
unutulmamalıdır. 

- Mümkün olduğu takdirde sıcak su temininde güneş enerjisi ve tesis atık 
ısılarından yararlanılması ilk planda düşünülmelidir. 

- Sıcak su tüketimini azaltmak için püskürtmeli veya otomatik kontrollü 
muslukların kullanılması sağlanmalıdır. 

K) KORUYUCU BAKIM 

• Direk Koruyucu Bakım 
- Yağlama 
- Temizleme 
- Planlı değiştirme 
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Çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bazıları: 

- Arızalı veya hasarlı parçanın değiştirilmesi 
- Arızalı parça ile birlikte belirli bir süreden fazla kullanılmış benzer 

parçaların değişimi 
- Arızalı parça ile birlikte şartlarına bakılmaksızın benzer parçaların 

değişimi 

(Kontrol çizelgesi Ek I.’de verilmiştir.) 

L) ĐNDĐREK KORUYUCU BAKIM 

Onarım çalışmalarının planlanmasına baz teşkil eden ve aynı zamanda 
ekipmanların çalışma şartlarının izlenmesi olan bu bakım türünde 

• Subjektif olarak 
- Görme 
-  Đşitme 
- Dokunma 
- Koku duyularından yararlanılır. 

• Objektif olarak da 
- Vibrasyon 
- Çatlak kontrolü 
- Enerji verimliliği 
- Malzeme kalınlığı incelenmelidir.                                                                        

6) KAZANLARIN DAHA ĐYĐ ÇALIŞTIRILMASI 
 
    Kullanım ihtiyaçlarına göre çok değişik türlerde üretilen kazanlar, ilk yatırım ve 
işletme giderleri  bakımından oldukça pahalı enerji üreteçleridir. Ancak enerjiyi 
kullanım yerine sıcak akışkan şeklinde taşımanın getirdiği büyük avantajlar, 
kazanları sanayi sektörünün en önemli ekipmanı haline getirmiştir. 
1995 yılı itibarıyla DĐE`nin 500 TEP`in üzerinde enerji tüketen 1200 civarındaki 
sanayi kesiminde yaptığı araştırmaya göre sanayi tesislerinde % 21.4`ü katı, % 
50`si sıvı ve % 28.5`i gaz olmak üzere 3104 adet kazan mevcuttur. EĐE`nin 
yaptığı etüt sonuçlarına göre kazanların genellikle % 23 - % 133 arasında fazla 
hava ile çalıştığı, bununda verim üzerinde % 5 - % 10 etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Fazla havanın azaltılması el ile kontrol edilebildiği gibi otomatik yanma 
kontrolu sistemleri de değişen teknolojilerle birlikte önemli gelişmeler 
göstermektedir. Düşük baca gazı sıcaklığı ise yanma ve ısı geri kazanım 
teknolojileri ile halen gelişen bir alandır. 
 
    Kazan seçimi yapılırken işletmenin yıllık, aylık ve günlük bazda halihazırdaki 
buhar ihtiyaçlarının bilinmesi ve yakın gelecekte olabilecek yük durumlarının göz 
önüne alınması gereklidir. Yakıt seçimi ve bu yakıta uygun kazan seçimi,  
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yapılması gerekli olan önemli değerlendirmelerdir. Yanma verimliliği ise son 
yıllardaki teknolojik değişikliklerle bu verimin arttırılması ve optimum işletme 
şartlarının sağlanması üzerinedir.Kullanılan kazanlar mümkün olduğunca 
maksimum talebi karşılayacak yanma oranında çalıştırılmalıdır. 
 
 
Kazandaki buhar basıncının düşürülmesi ile yakıt faturasında % 1-2 lik bir 
tasarruf sağlayabilmektedir. Bu amaçla kazanlar, prosesteki ihtiyaç göz önüne 
alınmak kaydıyla, kendi orijinal çalışma basınçlarının altında çalıştırılabilirler. 
Bu tasarrufların bir kısmı baca gazı sıcaklığının düşmesi ve bununla birlikte 
oluşan kazan verimindeki artıştan dolayıdır. Kazan yüzeyinden olan ısı kayıpları 
da basıncın düşürülmesiyle orantılı olarak bir miktar düşecektir. 
Eksik yanmayla oluşan ısı kayıpları, katı veya sıvı yakıt içerisinde bulunan 
yanabilir maddelerin yanmayarak kül içinde kaldığı veya baca gazında yanmamış 
karbon oluştuğu zaman meydana gelmektedir. 
 
    Yakıtlar serbest nem şeklinde ve kimyasal kompozisyonlarından dolayı 
içerisinde su bulundurur. Yakıtın içerisinde bulunan nem yanma esnasında 
buharlaşarak açığa çıkmaktadır. Su buharı olarak açığa çıkan nem, kazandaki 
faydalı enerjinin bir kısmının bacadan dışarı atılmasına sebep olmaktadır. 
Yakıttaki serbest nemin yakmadan önce mümkün olduğunca azaltılması enerji 
tasarrufu açısından gereklidir. 
 
    Baca gazındaki su buharı sebebiyle meydana gelen kayıplara ilave olarak CO2 
ve yanmada önemli bir rolü olmayan azot tarafından da dışarı ısı taşınmaktadır. 
Yanma için gerekli olan O2 nin yüksek olması da faydalı ısıyı bacaya taşır. Isı 
kayıpları fazla hava miktarı ve ve bacagazı sıcaklığını optimum seviyeye indirme 
yoluyla kontrol edilmelidir.Fazla hava miktarı gereğinden çok olursa, bacagazı 
miktarını artırır ve artan bu miktardaki hava bacagazı sıcaklığına kadar ısınıp 
enerji alacağından daha fazla ısının bacadan dışarı atılmasına 
neden olur. Baca gazı sıcaklığının kabul edilen değerlerin üzerinde olması halinde 
bacadan atmosfere fazla enerji atılmış olacaktır. Bu durumda kazan verimi bir 
miktar düşer. Bacadan atılan enerjinin yüksek olmasının iki ana nedeni vardır. 
Bunlardan birincisi ısı transfer yüzeylerinin yetersiz oluşudur. Böyle durumlarda 
bacaya hava ön ısıtıcısı veya kızdırıcılar kurularak baca gazının ısısından 
faydalanmak mümkün olmaktadır. 
 
     Baca gazı sıcaklığının yüksek olmasının ikinci nedeni ise ısı transfer 
yüzeylerinde oluşan kirliliklerdir. Bu nedenle kazan boruları belirli periyotlarda 
temizlenmeli ve ayrıca kazana verilen besi suyunun sertliği sık sık kontrol 
edilmelidir. 
 
    Farklı yakıtlar, farklı oranlarda karbon ve hidrojen ihtiva ettikleri için ısıl 
değerleri, yanma sonucu oluşan bacagazındaki nem miktarları, curuf ve kurum  
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miktarları değişmektedir.Bunların herbiri verimi etkilemektedir. Bu durum daha 
çok katı yakıt yakan kazanlarda kendisini belli etmektedir, örneğin bir yakıt cinsi  
veya parça büyüklüğüne göre dizayn edilmiş bir kazanda farklı bir yakıt veya 
değişik parça büyüklüğünde yakıt yakıldığında verim değişmektedir. 
 
    Ayrıca sıvı yakıtlarda verimi etkileyen önemli faktörlerden birisi de 
atomizasyon sıcaklıklarıdır.Atomizasyon sıcaklıkları sıvı yakıtların cinsine göre 
değişmektedir. 
 
    Kazanlardan, genellikle düşük yükte ve aşırı yük durumunda çalıştırılmadıkları 
zaman en büyük verim elde edilir. Maksimum yük ve devamlı çalışma durumunda 
çekilen yük oranı % 50 nin altına düştüğünde verim eğriside hızla düşmektedir. 
Bu yük düşüşüne bağlı olarak kazan yüzeyinden olan ısı kayıplarının yüzdesi 
artacaktır. Kazanlar çalıştırılırken, kazanın kapasitesi göz önüne alınarak 
mümkün olduğunca yüksek yüklerde çalıştırılmalıdır. 
 
     Kazan yüzeyinden ısı kayıpları, radyasyon ve konveksiyon şeklinde 
olmaktadır. Modern kazanlarda bu kayıp genel olarak eğer kazan tam yükte 
çalışıyorsa % 1 den küçüktür. Bununla birlikte eski tip kazanlarda ve izolasyonu 
kötü durumda olan kazanlarda bu kayıp % 10 a kadar çıkabilmektedir.Kazan 
yüzey sıcaklığını, ortam sıcaklığının yaklaşık 30 °C üstündeki bir değere 
düşürecek şekilde yapılmış bir izolasyon, bu tür kayıpları en aza indirmek 
açısından yeterli ve uygun olarak görülmektedir. 
 
    Kazan suyunun içindeki bazı minerallerin yüksek sıcaklıkta çözünmesiyle 
suyun içerisinde tortulaşmalar oluşmaktadır. Buhar kazanlarında ısı değişim 
oranlarını azaltan ve verimin düşmesine sebep olan tortuları önlemek için kazana 
iletkenliği düşük, yumuşak besi suyu verilmelidir. 
 
    Kazan suyu buharlaşma ile, prosesde direkt buhar kullanımı sonucu veya blöf 
nedeniyle zaman içerisinde bir miktar eksilmektedir. Bilindiği gibi eksilen su 
dışarıdan tasfiye edilmiş su ve kondens suyu ile takviye edilmektedir. Besi suyu 
adını verdiğimiz kondensat geri dönüşü ve tasfiye edilmiş su karışımının kazana 
mümkün olan en yüksek sıcaklıkta girmesi sağlanmalıdır. Besi suyunun kazana 
soğuk girmesi durumunda hem bu suyun yeniden ısıtılması için ayrıca bir enerji 
harcanacak, hem de suyun içerisindeki bazı minerallerin soğuk halden yüksek 
sıcaklığa ısıtılması esnasında tortulaşarak kazan içinde kireç taşı oluşturmasına 
sebep olmaktadır. 
 
    Kazanlarda üretilen buhar, sistemde kullanıldıktan sonra bir kısmı doymuş 
buhar, bir kısmı da su olarak sistemden ayrılmaktadır. Uygun yerlere konulacak 
buhar kapanları vasıtasıyla buharın sistemde kalması sağlanabilmektedir. Sıcak 
su olarak ayrılan diğer akışkan ise prosesten kaynaklanabilecek herhangi bir 
kirlenme söz konusu değil ise besleme suyu olarak kazana döndürülmesi kazan 
verimine olumlu etki yapmaktadır. 
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 Kazanlara yanma havası olarak verilen havanın ısıtılması ile kazan veriminde 
artış sağlamak mümkündür. Yanma havasının baca gazından faydalanılarak 
ısıtılması yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.  
 

A) SIVI YAKITLI KAZANLARIN KONTROLU VE VERĐMLERiNiN 
ĐYĐLEŞTiRiLMESĐ 

    Çoğu fabrikada enerjinin büyük bir bölümünü kazanlar tüketmektedir. Bu 
nedenle kazanların çalışması izlenerek önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağlanabilir.  

ÖNERĐLER  

• Kazan şartları düzenli olarak kontrol edilmelidir. (Çoğu kazan için günde en az 
bir kere).  
• Baca gazındaki 02 miktarı % 3'ün üstündeyse, brülöre giren hava azaltılmalıdır.  
• Şayet az havadan dolayı kazan duman çıkarıyorsa hava/yakıt karışımında hata 
olabilir. Bu durumda brülör ile ilgili bir sorun varsa, ya brülörün bakımı yapılmalı 
veya brülörün tipi değiştirilmelidir.  
• Uygun olmayan yakıt sıcaklığı veya yakıt basıncından dolayı zayıf atomizasyon 
problemi olabilir. Ağır yakıtlar için brülördeki yakıtın sıcaklığı 120 °C civarında 
olmalıdır.  
• Ayrıca hava girişinden dolayı bazı problemler ortaya çıkabilir. Eğer hava giriş 
vanaları aşınmışsa hava uygun olmayan oranda yakıtla birleşir ve düzgün 
olmayan yanma meydana gelir. Bu da duman oluşumuna neden olur.  

B) GAZ YAKITLI KAZANLARIN KONTROLU VE VERiMLERiNiN 
ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ  

    Doğal gaz kullanan kazanların sıvı ve katı yakıt kullanan kazanlar kadar 
kontrole ihtiyaçları yoktur. Doğal gaz temiz bir gaz olup brulörlerin uzun süre 
temiz kalmalarını sağlar. Bunun yanı sıra baca gazı kompozisyonunu haftada en 
az bir kere olmak üzere kontrol etmek gerekir. Değişen yük durumlarında kontrol 
miktarı arttırılmalıdır. Çünkü böyle durumlarda yanma şartlarının optımum 
olmasını sağlamak her zaman kolay olmayabilir.  

ÖNERĐLER  

• Yanma verimini düzenli şekilde kontrol ediniz.  

• Baca gazındaki oksijen miktarını % 1-2 seviyesinde tutacak şekilde hava 
oranını ayarlayınız. Bu esnada karbon monoksit miktarını 100 ppm in altında 
tutunuz. Metan miktarı da 100 ppm civarında olmalıdır.  
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• Baca gazındaki oksijen miktarı düşürüldüğünde, karbon monoksit miktarı 
artıyorsa, yakıt/hava karışımında bir problem olup olmadığının gözden 
geçirilmesinde fayda vardır.  

• Baca gazı sıcaklığı 130 °C nin üzerinde olduğunda, hava ön ısıtıcısı, ekonomizer 
gibi cihazları monte ederek ısı geri kazanımı düşünülmelidir. Bu durumlarda 
ekonomik değerlendirmeler yapılmalıdır.                                                                                                

• Daha önce fuel oil yakılan bir kazanın yakma düzeneği doğal gaz yakma 
düzeneğine çevrilmiş ise, bu durum alevin ısı transfer özelliklerinde değişmelere 
ve bunun sonucu olarak baca gazı sıcakIığının artmasına neden olur. Böyle bir 
kazanın modern bir doğal gaz kazanı IIe değişitirilmesi uzuın vadede ekonomik 
açıdan daha verimli olur.  

• Alan ısıtması veya sıcak su ihtiyacının karşılanması gibi belli uygulamalar için 
baca gazındaki su buharını kondanse edip ısı geri kazanımı sağlamak üzere 
bacaya özel bir bölüm ilave edllmesi ekonomik olabilir. Ayrıca, baca gazının 
soğuk su ile temizlenmesi, sıcak su üretmenin ekonomik bir yolu olabilir. Her iki 
yöntem de % 3-5 oranında bir tasarruf sağlayabilir.  

C) KÖMÜR YAKITLI KAZANLARIN KONTROLU VE VERĐMLERĐNĐN 
ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ 

    Kömür yakıtlı kazanların kontrolü sıvı yakıtlı kazanlardan daha güçtür. Dğer 
kazanlardan en önemli farklılıkları, baca gazlarının önemli derecede ihtiva 
edebileceği karbonmonoksit ile kazanda oluşan küldeki yanmamş karbondur. 
Dğer göz önüne alınacak faktör, kömürdeki nem oranıdır. Kömür yakıtlı 
kazanların verimlerinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için baca gazı sıcaklığı 
ve kompozisyonunun düzenli kontrolünün yanında kömür ve kül analizi düzenli 
şekilde yapılmalıdır.  

ÖNERĐLER 

• Baca gazı kompozisyonunu ( O2 ve CO ) ve sıcaklığını düzenli şekilde izleyin.  

• Normal sıcaklıktan yüksek değerler borularda bir temizlik yapılması gereğini 
gösterir.  

• Elle yüklemeli ocaklarda belli periyodlarda yükleme yapılması daha uygun 
olmaktadır. Böyle bir uygulama çok miktarda kömürün çok düşük değerde hava 
ile yanmak zorunda kalmasını önler. Eğer gelişigüzel yükleme yapılırsa 
başlangıçta CO nedeniyle büyük kayıplar olmakta, daha sonra ise az miktardaki 
kömürün yüksek oranda havayla yakılması sonucu yine büyük baca gazı kayıpları 
meydana gelmektedir. 
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• Kömür kalınlığının bir yerde çok fazla (yetersiz hava sonucu CO oluşumu artar) 
başka bir yerde ise çok az olmasını (yüksek fazla hava miktarı ve bacagazında 
oksijen miktarının artmasına neden olur) önlemek amacıyla kömür, ızgara 
üzerine olabildğince düzgün dağılacak bir şekilde atılmalıdır. Eğer kömür düzgün 
olarak dağıtılmamşsa baca gazı analizi büyük bir ihtimal ile yüksek oksijen ve CO 
oranlarını aynı zamanda gösterecektir .  

• Hava akş oranını düzgün olarak kontrol edebilmek için hava damperlerini 
kullanınız. Hava miktarını, basit olarak kömürün yanış şekline, görüntüsüne göre 
değil baca gazı analizine göre ayarlayınız.                                                 

• Beslenme yapılan kömür içindeki toz miktarını en az seviyede tutmaya çalşınız. 
Toz seviyesinin yüksek olması yanma verimini etkiler. Büyük kömür taneleri de 
verim için kötüdür. Bu nedenle kömür boyutlarını, optimum şartların kolayca 
ayarlanmasını ve bu seviyede tutulmasını sağlamak amacıyla, elemek suretiyle 
aynı tutmaya çalşınız. 

• Kömürlerin kalorifik değerleri oldukça farklılık gösterirler (özellikle Iinyit 
kömüründe bu farklılık kendini daha çok belli eder). Ayrıca, kömür açık havada 
depo edildğinde oksidasyon ve nemlenme dolayısıyla kalorifik değeri önemli 
derecede azalabilir. Bu yüzden kömürün uygun şekilde depolanması para 
tasarrufu sağlar.  

• Kazanlara hava girişi düşük seviyede olduğunda belli miktarda yakıt yanmamş 
durumda kalacaktır. Böylece işletme giderleri artacaktır. Besleyiciye monte edilen 
kontrol tipi ve ayarlanma durumu iyi sonuç almamıza yardımcı olur. En uygun 
donanımın bulunabilmesi için üreticilere danşılmalıdır.  

• Yakıt/hava karşımının uygun miktarda olduğunu anlayabilmemiz için genellikle 
kullanılan yöntem baca gazı analizidir. Baca gazının sıcaklığı ve kompozisyonunu 
bularak baca gazından oluşan kayıplar hesaplanır. Bu hesaplamaların kısa 
zamanda yapılması için kullanılan grafikler ekte verilmiştir. Grafiklerin sağ 
tarafındaki değerler baca gazındaki kuru ve nemli gazlar nedeniyle oluşan 
kayıpların toplamını gösterir.  

• Kazan veriminin optimum olması, kullanılan yakıt, kazan tipi, çalşma yöntemi, 
kazanın bakım durumu, operatörün becerisi ve yanma ekipmanına bağlıdır.  

• Besleyicilerin iyi bakımlı ve kullanılan yakıta göre ayarlanmş olması ve üretici 
firmanın talimatlarına uygun olarak çalştırılması koşuluyla modern kazanlardaki 
hava/yakıt kontrol üniteleri, çalşma boyunca istenilen fazla hava oranını 
sağlayabilirler.  

• Pratikte besleme kontrolleri hatalşekilde ayarlandığından ve fazla havanın aşırı 
olmasından dolayı baca gazı kayıpları oldukça yüksek mertebelerde olmaktadır.  
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    Bu yüzden üretici firmaların talimatları doğrultusunda hareket etmekte fayda 
vardır. Büyük kapasiteli kazanlara hava/yakıt kontrolünü sağlayan elemanları 
takmakla kazan verimleri iyileştirilebilir.  

D) BACA GAZI TESTĐ 

    % 30 -80 fazla hava aralığında çalşan mekanik beslemeli kazanlarda baca 
gazındaki karbondioksit oranı % 14 -10 aralığında veya daha az mertebededir. 
Açık şekilde görülüyor ki ısı kayıplarını azaltmak için daha fazla CO2 seviyesine 
ulaşmak önerilir. Fazla havanın uygun şekilde kontrol edildğinden emin olabilmek 
için baca gazındaki CO ve O2 miktarlarının sürekli izlenmesi son derece önemlidir. 
Baca gazı örneklerinin alınması sırasında hava sızdırmalarından kaçınmak 
gereklidir.                                                                   

E) FAZLA HAVANIN KONTROLU  

ÖNERĐLER  

• Tüm kazan ve fırınların baca gazı kompozisyonunu düzenli şekilde kontrol 
ediniz. Minumum fazla hava seviyesinde mi çalışıyorsunuz? Baca gazında duman 
oluşturmadan, CO miktarını 300-400 ppm seviyesinden daha fazla arttırmaksızın 
hava oranını azaltmak mümkünmüdür ?  

• Fazla hava miktarını azaltarak kazan ve fırınlarda sağlanacak yakıt tasarruflarını 
hesaplayınız. Örneğin fazla hava oranını azaltmak ve bunun sonucunda kazan 
verimini % 76 dan % 79 a çıkarmakla oluşacak yakıt tasarrufu ne kadar olur 
hesaplayınız. 
 
(Cevap % 3.8 dir. Herhangi bir yatırımda bulunmaksızın % 4 civarında yakıt 
tasarrufu sağlamak için bunu yapmazmısınız ? Ancak bazı fabrikalar gaz 
analizörleri almak zorunda kalabilirler. Bu cihazların geri ödeme süresi birkaç 
haftayı geçmez.)  

• Kazan ve fırınlarınızın baca gazında duman oluşturmaksızın az miktarda fazla 
hava ile çalışabileceklerinden emin olmalısınız. % 60 oranında fazla havaya 
ihtiyacınız var ise muhtemelen brulör ucu veya hava/yakıt karışımını sağlayan 
sistemde bir arıza var demektir. Bu durumda brulörlerin bakımIarı gecikmeden 
yapılmalıdır .  

F) KAZANLARDA BLÖF MĐKTARININ AZALTILMASI 
 
    Buhar kazanlarında sudaki çözülmüş katı maddeleri belli bir konsantrasyonda 
muhafaza edebilmek için kazan blöfü gereklidir. Bu blöf suyu genellikle dış  
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ortama atılır. Atılan bu sıcak su enerji kaybına neden olur. Enerji ve su 
tasarrufunun sağlanabilmesi için su kalitesinin özelliklerini sabit tutmak koşulu ile 
dış ortama atılacak blöf suyunun minumum seviyede olması önemli bir husustur. 

 
ÖNERĐLER  
 
• Sırasıyla, besleme suyunu, kazan domundaki suyu ve kimyasal işleme tabi 
olmuş sudaki toplam çözülmüş katı madde miktarını dikkatli bir şekilde izleyiniz. 
Gerekli blöf miktarını hesaplamak için ekteki grafikleri kullanınız. 

• Kazanı, basıncıyla uyumlu bir şekilde, kazan domundaki toplam çözülmüş katı 
madde miktarının müsaade edilen en yüksek seviyesinde çalıştırınız. Blöf 
miktarını bu sınırlara ulaşacak şekilde ayarlayınız. Eğer blöf sürekli değilse 
toplam çözülmüş katı madde miktarı sık sık kontrol edilmelidir.  

• Kondens geri kazanım oranını arttırmaya çalışınız. Böylece yapılacak blöf 
miktarı düşer, besleme suyu sıcaklığı artar. Fabrikanın su ihtiyacı azalmış olur.                                                                      

• Suyun demineralizasyonu işleminin yatırım ve çalışma maliyetlerini, blöf 
kayıplarının azalmasıyla oluşacak kazançlarla karşılaştırmak için ekonomik 
değerlendirmeleri yapınız. 

• Kazanınızın üretici firmasının belirttiği toplam çözünmüş katı madde değerlerini 
kendi değerlerinizIe karşılaştırnız. Sürekli çalışma koşullarmda firmanın belirttiği 
en yüksek değerleri aşmayınız.  

G) SU TARAFINDAKĐ KAZAN BORULARININ TEMĐZ TUTULMASI 

ÖNERĐLER  
 
• Yılda bir kez (işletmede problemler çıkıyorsa daha sık aralıklarla) fabrikanın 
rutin olarak durduğu zamanlarda kazan iç yüzeyleri gözden geçirilmelidir .  

• Baca gazı sıcaklığı dikkatli olarak izlenmelidir. En küçük kazanlarda bile monte 
edilen basit bir termometre yardımıyla sıcaklık düzenli olarak kontrol edilmelidir. 
Büyük kazanlarda baca gazlarının sıcaklığını kontrol için termokapl monte edilir .  

• Eğer baca temizliği yapıldıktan sonra bile baca gazı sıcaklığı artmaya devam 
ediyorsa, bunun nedeni boru iç yüzeylerinin kirli olmasındandır. Eğer sıcaklık fuel 
oil ateşlemeli kazanlarda 350'C üzerine çıkıyorsa o zaman emniyet nedeniyle 
buhar üretimi azaltılmalı ve en kısa sürede kontrol edilip iç yüzeylerin temizliği 
yapılmalıdır . 
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H) ISI TRANSFER YÜZEYLERiNiN TEMĐZ TUTULMASI  

    Su borulu kazanlarda kazan taşlarının oluşması ısı iletimini engellediği gibi, kül 
ve kurum parçacıklarının boru dış yüzeylerinde birikmesi nedeniyle de su ve 
yanma gazları arasındaki sıcaklık farkını artırır , böylece kazan verimliliği düşer. 

   Bu nedenle ısı transfer yüzeylerinin temiz tutulması gereklidir. Gazla çalışan 
kazanIarda genellikle bu problem yoktur, ancak fuel oil veya kömürle çalışan 
kazanlarda bu konu özellikle önemlidir .  

ÖNERĐLER  

• Bacalara termometre konarak baca gazı sıcaklığı izlenmelidir. Baca gazının 
müsade edilebilen maksimum sıcaklık değeri tesbit edilmeli ve kazan işletme 
personeline temizlik veya kurum üfleme konusunda gerekli tavsiyelerde 
bulunulmalıdır .  

• Fuel oil ile çalışan sistemlerde duman testi uygulayarak brülör ayarları 
yapılmalıdır. Duman testi 5 civarında, oksijen içeriği ise 3-4 civarında tutulmaya 
çalışılmalıdır. Eğer bu değerler sağlanamazsa, yakıt basıncı ve sıcaklığı kontrol 
edilmeli, brülör parçaları incelenmeli, hava vanaları kontrol edilmeli ve gerekli 
diğer tüm bakımlar yapılmalıdır.                                                                    

• Kömür ile çalışan kazanlarda uygun işletme ile, ucucu kül miktarı ve kömür 
tozları miktarı azaltılmalıdır. Yüklemenin elle yapıldığı sistemlerde kömür 
tabakaları eşit kalınlıkta olmalı ve buhar üretim hızında ani değişmelerden 
kaçınılmalıdır.  

• Isı transfer yüzeyleri sık sık temizlenmelidir. Eğer kazanı durdurup elle 
temizlemek çok zor oluyorsa, çalışma anında kazanla birlikte çalışan kurum 
üfleyicileri düşünülmelidir. Bacagazı sıcaklığının düşürülmesinden elde 
edilebilecek tasarruflar, kurum üfleme veya temizleme işlemleri ile 30°C 
sıcaklıklarda düşme olacağı kabulü yaparsak, bu serinin 15-18 nolu sayılarından 
faydalanarak hesaplanabilir. 
 
• Kurum üfleyici elemanların fiyatları için satıcılarla temas kurmalıdır. Sonradan 
monte edilen üfleyicilerin ekonomikliği araştırılmalıdır . 

I) BLÖF'TEN ISI GERi KAZANIMI 

    Buhar üretme prosesinin kazan suyunda çözünmüş ve suspansiyon halde 
bulunan katı parçacıklar oluşturması kaçınılmazdır. Belirli bir konsantrasyon 
seviyesinin üzerinde katı parçacıklar kazanın içinde bir tortu oluşturabilirler ve 
kazan borularının içinde birikerek ısı transferini yavaşlatır ve aşırı ısınmaya neden 
olabilirler. Bunlardan başka yüksek konsantrasyondaki katı parçacıklar buhar  
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hatlarına su taşınmasına da neden olabilirler. Buhara su karışmasının kazanda 
çok fazla su seviyesi, aşırı alkalilik gibi başka nedenleri de olmakla birlikte bu 
duruma çoğunlukla aşırı çözünmüş veya asılı halde bulunan katı parçacıklar 
sebep olmaktadır.  

   Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı katı parçacık konsantrasyon seviyesinin 
kontrol edilmesi gerekmektedir, bu da blöf yapılarak gerçekleştirilir .Kazanın alt 
seviyesinde kirliliğin yoğun olduğu bölgeden bir miktar kazan suyu 
konsantrasyon seviyesine bağlı olarak belli aralık ve sürelerle deşarj edilir, bunun 
yerini taze besleme suyu alır, böylece kazan suyundaki toplam çözünmüş katı 
parçacık konsantrasyonu optimum seviyede kalır. 
 
    Bazı kazanlarda sistem gereği devamlı blöf yapılır. Bunlar büyük ve yüksek 
basınçlı kazanlardır. Bu ünitelerde ısı geri kazanım sistemleri uygulayarak, 
blöfden dolayı meydana gelen enerji kayıplarını minimum düzeye indirebiliriz. 
Birçok ısıl geri kazanım sistemleri; sıcak blöf suyunu besleme suyunun ön 
ısıtmasında kullanan basit ısı eşanjörlerinden ibarettir. 

ÖNERĐLER  

• Eğer blöf fazla ise, su tasfiye sistemlerini gözden geçiriniz ve kondensat geri 
dönüşlerinin mümkün olan en yüksek değere ulaştığından emin olunuz.  

• Su arıtma sisteminin iyileştirilmesine alternatif olarak ısı geri kazanma 
sistemiyle birlikte sürekli bir blöf sisteminin kurulması seçeneğini ele alınız. 

• Isı geri kazanımından dolayı ne kadar tasarruf yapılacağını hesaplayınız.  

• Isı geri kazanım sistemi ve sürekli blöf kurmak için gereken malzemenin (boru, 
ısı eşanjörü, kontrol sistemleri) maliyetlerini üreticilerden öğreniniz.  

• Kazan suyunun iyileştirilmesi veya blöften ısı geri kazanımı veya mümkünse her 
ikisi birden kurulduğunda geri ödeme sürelerini hesaplayın ve hangi seçeneğin en 
ekonomik olduğunu karşılaştırarak bulunuz.  

J) BACA GAZLARINDAN ISI GERĐ KAZANIMI  
 
    Bacadan çıkan atık gazlar genellikle üretilen buharın sıcaklığından 40°C ila 
80°C daha yüksek sıcaklıkta bacadan atılır. Atık ısının bir kısmının yeniden 
kazanılması kazan verimini yükseltecek ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır. lsı geri 
kazanımı ya kazan besi suyu ön ısıtılması için bir ekonomizer veya yanma havası 
ön ısıtıcısı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Normal olarak, kullanılan kazanlarda 
ekonomizer olmasının tercih edilmesi yanında yeni kazanlarda hava ön ısıtıcısı 
daha ekonomik olacaktır. Birçok ülkede 2 ton/saat buhar üretimi kapasitesi olan 
küçük kazanlara, ekonomik olarak ekonomizer takılması olanaklıdır. 
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ÖNERĐLER  

• Bacagazı sıcaklığı kazan ayarı yapıldıktan sonra test edilmelidir. Kazan ayarının 
yapılması, ısı transfer yüzeylerinin temizlenmesi ve çalışma sırasındaki fazla hava  

oranının optimum seviyede tutulması anlamına gelmektedır. 
 
• Eğer bu slcaklık yoğuşma ve korozyon bakımından kullanılan belirli limit 
değerlerden yüksek ise, grafik kullanılarak tasarruf potansiyeli belirlenmelidir.  
 
• Buhar maliyeti kullanılarak, yıllık buhar üretimine karşılık gelen tasarruf 
hesaplanmalıdır.  
 
• Ekonomizer için gerekli olan yatırım, elde edilecek tasarrufla mukayese 
edilmelidir. Maliyet ile ilgili bilgiler yerli üreticilerden temin edilmelidir. 

K) KÖMÜR YAKITLI KAZANLARIN UYGUN ŞEKĐLDE ÇALIŞTIRILMASI  
 
Kömür, özellikle Iinyit, diğerlerine göre daha ucuz bir yakıttır. Fakat kömür yakıtlı 
kazanların verimli çalıştırılması kolay deildir .Bazan verim sadece % 40 veya % 
50'dir ve sonuçta enerji maliyeti kullanıcıya sıvı yakıtlı veya gaz yakıtlı 
sistemlerden daha pahalıya mal olur. Genellikle, basit önlemlerle işletme şartları 
iyileştirilerek sistemin daha verimli çalıştırılmasıyla enerji maliyeti azaltılabilir. 

ÖNERĐLER  
 
• Ateşcinin eğitimini kontrol ediniz. Gerekirse ayrıca uygulamalı eğitimle bilgilerini 
artırınız. 
 
• Portatif cihazlarla bacagazı ve sıcaklıkları ölçerek iyi işletme uyguIamalarının 
yararlarını ortaya çıkarınız.  
 
• Kazanlarınızın üzerindeki mevcut kontrol cihazlarını gözden geçirip gereken 
ekipmanların Iistesini çıkarınız. Portatif cihazlarla gerçekleştirilecek bir kazanın 
verimliliğinin belirlenmesi işlemiyle, sabit kontrol cihazlarının daha faydalı olacağı 
gözlenebilir. 

 Özet ile Kazanlar: 
 

 Kazanların verimi ise yanma sonucu oluşan bu ısı enerjisinin hangi oranda 
taşıyıcı akışkana veya kullanma mahalline taşınmasına bağlıdır.  

 
 Yanma sonucu oluşan ısı enerjisinden ne kadar yüksek yararlanırsak o oranda 

yakıt tüketimimiz düşük, atmosfere attığımız atık gazlar o kadar az  olacaktır. 
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Kazanların Verimli Çalıştırılması: 
 
Yanma: 
Yakıtların oksijen ile tepkimeye girerek ısı ve diğer yanma ürünlerini 

oluşturmasına yanma diyoruz. Biz havanın içindeki yanma için gerekli olan 
oksijeni yakıt ile karıştırarak yanmayı gerçekleştiriyoruz.  

 
Yanma Çeşitleri : 
a.) Az hava ile yanma 
b.) Fazla hava ile yanma 
c.) Tam yanma 
 
         a.)Az hava ile yanma: 

- Alev rengi olması gerekenden daha koyu renkte 
- Baca gazı analizörü ile baca gazı analizi yapıldığında fazla miktarda CO görülür.  

 
 

- Isı geçiş yüzeylerinde is ve kurum birikir 
- Isı geçişi zorlaşır  
- Yakıtın kimyasal enerjisinin tamamını ısıya çeviremediğimiz için yakıt tüketimi 
artar. 
- Zararlı CO ile çevre kirliliğine neden oluruz. 
    
               b.)Fazla hava ile yanma: 
- Alev rengi çok açık ve parlaktır 
- Baca gazı hemen hemen gözle görülmez 
- Ocak sıcaklığı düşer, baca gazı sıcaklığı artar 
- Aynı miktardaki buharı elde etmek için daha fazla yakıt yakmak durumunda 
kalınır. 
- Çevreyi daha fazla kirletmiş oluruz. 
- Hem ekonomi yönünden, hem çevre sağlığı yönünden olumsuz sonuçları oluşur. 
 
              c.)Tam yanma: 
- Alev rengi katı ve sıvı yakıtlarda açık sarı portakal renginde, gaz yakıtlarda ise 
mavidir     
- Yanma ürünlerinde ve geri kalan kısımlarda yanıcı madde bulunmaz 
- Baca gazı içinde CO bulunmaz  
- 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 180 °C altına 
düşürülmemelidir. Aksi halde kükürtten  oluşan gaz bileşikler baca gazları 
içindeki su buharı ile birleşerek sülfürik asit oluşumuna olanak verilmiş olunur. 
- Đdeal bir yanmada baca gazının   karbondioksit ve azot gazından ve bir miktar 
oksijenden oluşması gerekir. 
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- Yakıtın içinde karbon miktarının artması alev renginin kırmızıya dönmesine, 
hidrojen miktarının artması ise yanma sonucu oluşan su miktarının (subuharı) 
artmasına neden olmaktadır. 
- Đyi bir yanma neticesinde baca gazı içinde yakıt cinsine bağlı olarak maksimum 
(≈% 12-13 CO2) bulunmalı, CO miktarı ise mümkün olan en alt seviyeye 
indirilmelidir. 
- Kazan seçimi yaparken işletmenin yıllık, aylık ve günlük bazda buhar 
ihtiyaçlarının göz önüne alınması gereklidir.   
  
  Kullanılan yerde buhar basıncı eğer, kazan basıncından daha düşükse ve 
devamlı bu durumda kalıyorsa kazan çalışma buhar basıncı düşürülebilir. Bu da 
%1-2 oranında yakıt tasarrufu demektir. 
 
 
KAZAN VERĐMĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER 
- Eksik yanma  Nedeniyle Olan Isı Kaybı 
- Baca Gazındaki Su buharı Đle Olan Isı Kaybı 
- Kuru Baca Gazı Nedeniyle Olan Isı Kaybı 
- Fazla Hava Nedeniyle Olan Isı Kaybı 
- Baca Gazı Sıcaklığı Nedeniyle Olan Isı Kaybı 
- Yakıtın Özelliğine Bağlı  Olan Isı Kaybı 
- Yakma Sistemlerine Bağlı Olan Isı Kaybı  
- Kazan Yüküne Bağlı Olan Isı Kaybı 
- Kazan Yüzeylerinden Olan Isı Kaybı 
- Blöf Nedeniyle Olan Isı Kaybı 
- Besi Suyu Sıcaklığına Bağlı Olan Isı Kaybı 
- Kondens Dönüşümüne Bağlı Olan Isı Kaybı 
- Yanma Havası Sıcaklığına Bağlı Olan Isı Kaybı 
 
    Eksik yanma sonucu oluşan ısı kaybı:  
    Eksik yanma ile olan ısı kayıpları katı veya sıvı yakıt içerisinde bulunan 
yanabilir maddelerin yanmayarak kül, curuf içinde kaldığı yada bacagazında 
yanmamış karbon oluştuğu zaman meydana gelmektedir. 
 
    Su buharı ile olan ısı kaybı: 
    Yakıtlar serbest nem şeklinde ve kimyasal kompozisyonları nedeniyle 
içerisinde nem bulundurur.  
 
    Yakıtın içerisinde bulunan nem yanma esnasında buharlaşarak açığa 
çıkmaktadır. Su buharı olarak çıkan nem, kazandaki faydalı enerjinin bir kısmının 
bacadan dışarı atılmasına neden olmaktadır.   
 
    Yakıttaki serbest nemin mümkün olduğunca azaltılması enerji tasarrufu için 
gereklidir.  
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     Kuru baca gazı ile olan ısı kaybı: 
    Baca gazındaki CO2 ve Azot tarafından dışarı ısı taşınmaktadır.Yanma için 
gerekli olan O2 nin gereğinden yüksek olması da faydalı ısıyı bacaya taşır.  
 
    Isı kayıpları fazla hava ve bacagazı sıcaklığı optimum seviyeye indirilerek 
kontrol edilmelidir. 
 
     
     Fazla hava ile olan ısı kaybı: 
    Mevcut durumda fazla havanın, teorik (stokiyometrik) hava miktarına 
bölünmesiyle elde edilen değer hava fazlalık katsayısı olarak isimlendirilir.  
Kazanlarda yanma sistemi yanma problemlerine neden olmayacak minimum 
hava / yakıt oranı verecek çalışma seviyesinde ayarlanmalıdır. 
 
    Fazla hava miktarı gereğinden çok olursa; 
 
- Bacagazı miktarını artırır ve artan bu miktardaki hava, bacagazı sıcaklığına 
kadar ısınıp enerji alacağından daha fazla ısının bacadan dışarı atılmasına neden 
olur,  
- Bacagazı miktarının artması gaz debisinin, dolayısı ile hızının artmasına ve ısı 
transferinin düşmesine neden olmaktadır. 
 
 
    Baca gazı sıcaklığı ile olan ısı kaybı: 
    Bacagazı sıcaklığının kabul edilen değerlerin üzerinde olması halinde bacadan 
atmosfere fazla enerji atılmış olacaktır.  
 
    Bacagazı sıcaklığının yüksek olmasının iki ana nedeni vardır: 
 
- Isı transfer yüzeylerinin yetersiz oluşu 
- Isı transfer yüzeylerinde oluşan kirlilikler 
Bacagazında normal gaz sıcaklığının üzerine çıkan her 17 °C lik artış verimlilikte 
yaklaşık % 1 lik düşüşe neden olmaktadır. 
Bacagazı sıcaklığının kükürt içeren yakıtlarda asit yoğuşma sıcaklığı olan ∼∼∼∼ 180 
°C’ nin,  doğalgaz da ise ∼∼∼∼ 110 °C’ nin altına düşmemesi gerekmektedir.  
Bacagazı sıcaklığının asit yoğuşma sıcaklığının altına düşerse; 
- Bacada korozyon sorunları ile karşılaşılır. 
- Baca çekişinde de önemli düşüşler meydana gelebilir. 
 
    Yakıt cinsine bağlı olan ısı kaybı: 
    Farklı yakıtlar farklı oranda karbon ve hidrojen içerdikleri için; 
- Isıl değerleri 
- Yanma sonucu oluşan bacagazındaki nem miktarı 
- Curuf ve kurum miktarı değişmektedir. 
 



                                                          

 

 

                           

30 

 
 
Yakıt tipi        Atomizasyon sıcaklığı 
Ağır Fuel Oil 100 – 120 oC 
Orta Fuel Oil   77 –  94 oC 
Hafif fuel Oil   43 –  60 oC 
 
    Kazan yüküne bağlı ısı kaybı:  
    Kazanlardan genellikle düşük yükte ve aşırı yük durumunda çalıştırılmadıkları 
zaman en yüksek verim elde edilir.  
 
    Maksimum yük ve devamlı çalışma durumunda çekilen yük oranı %50’nin   
altına düştüğünde verim eğrisi de hızla düşmektedir. 
- kazan yüzeylerinden ısı kaybı artar. 
 
- yakılan yakıt miktarı artar. 
 
    Maksimum verim genel olarak kazanın tam yükünün  %50’inden yukarı 
yüklerde çalışması durumunda ulaşılır.  
 
    Kazan yüzeyinden olan ısı kaybı: 
    Kazan yüzeyinden olan ısı kaybı radyasyon ve konveksiyon şeklinde 
olmaktadır. 
  
- yeni kazanlarda % 1 
- eski kazanlarda %10 
Kayıp (%)=100/Kazan Çalışma Yükü (%) 
 
 
   Blöf nedeniyle olan ısı kaybı: 
   Kazan suyunun içindeki bazı mineraller yüksek sıcaklıkta çözünürlüklerinin 
değişmesi sonucu suyun içerisinde tortulaşırlar ve kazanda ısı transferini 
azaltarak verimin düşmesine sebep olurlar.   
 
   Kazana iletkenliği düşük besi suyu verilmelidir. Kazan suyunda oluşan tortular 
temizlenmezse  kireç taşı oluşur. 
 
   Kazan içerisindeki suyun bir miktarının belli aralıklarla boşaltılmasına BLÖF adı 
verilir.Blöf miktarı yüksek olan işletmelerde yapılan blöf ile dışarıya atılan 
enerjinin bir kısmı geri kazanılabilir. 
- ısı değiştirici vasıtası ile ısı geri kazanımı 
- flaş tankında basıncın düşürülmesi ile sıcak suyun tekrar buharlaştırılması 
sonucunda oluşan flaş buharın yeniden kullanılması yoluyla ısı geri kazanımı 
 
   Besi suyu sıcaklığı nedeniyle olan ısı kaybı: 
   Kazan suyu; 
- buharlaşma, 
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- proseste direkt buhar kullanımı  
- blöf 
zaman içerisinde bir miktar eksilmektedir.  
 
   Bilindiği gibi besi suyu adını verdiğimiz tasfiye edilmiş su ve kondens suyu ile 
kazan suyu takviye edilmeli ve bu su mümkün olduğu kadar yüksek sıcaklıkta 
olmalı. Besi suyuna ilave olarak verdiğimiz tasfiye edilmiş suyun sıcaklığının da 
yüksek olması verimi olumlu yönde etkilemektedir. 
 
    
 Kondensatın geri kazanımı: 
    Kazanlarda üretilen buhar, sistemde kullanıldıktan sonra bir kısmı doymuş 
buhar bir kısmı da su olarak sistemden ayrılmaktadır.  Buhar kullanan 
ekipmanlardan sonra ve buhar hatlarında uygun yerlere konulacak buhar 
kapanları ile buharın sistemde kalması sağlanabilmektedir. Sıcak su olarak  
 
ayrılan diğer akışkan yani kondensatın ise prosesten kaynaklanabilecek herhangi 
bir kirlenme söz konusu değilse besleme suyu olarak maksimum oranda kazana 
döndürülmesi ile kazanın verimi artırılabilir. 
 
    Kondens geri dönüş oranına ve kondensat sıcaklığına bağlı olarak kazan verimi 
artırılmakta ve bunun sonucunda yakıt tasarrufu yapılabilmektedir. 
 
    Kondensatın kirli olması ve kazana döndürülememesi durumunda; 
- sıcak kondensat saf su aranmayan yerde kullanılabilir, 
- kirli kondensatın bir ısı değiştiriciden geçirilmesi ile ısı geri kazanılabilir. 
 
 
7) POMPALARDA DEĞĐŞKEN DEBĐ ELDE ETME YOLLARI: 
• Kesintili Çalıştırma: Pompayı ihtiyaç olunca çalıştırmak. 
• Seviye Kontrollu Çalıştırmak: Sistemi bir depodan besleyerek pompayı depo 
seviyesine göre kesintili çalıştırmak. 
• Paralel Pompalar: Çalışan pompa sayısını değiştirmek 
• By-Pass: Pompayı devamlı çalıştırarak akışkanın bir bölümünü depoya geri 
basmak 
 
Pompa Uygulamalarıyla Đlgili Pratik Notlar: 
• Pompalar monte edilmeden önce tesisat basınçlı suyla yıkanmış olmalıdır. 
 
• Akışkan temizliğine, su şartlandırılmasına ve filtrasyona özen gösterilmelidir. 
 
• Pompalar kesinlikle kuru çalıştırılmamalı. 
 
• Pompa seçilirken basma yüksekliği abartılarak büyük seçilmemeli, 
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• Az sayıda büyük pompa yerine çok sayıda küçük pompa tercih edilmeli, 
 
• Frekans konvertör kontrollu pompalar maliyetler dikkate alındığında daha 
ekonomik olmaktadır. 
 
• Đlk çalıştırmadan önce pompalar suyla doldurulmalı ve havaları alınmalıdır. 
 
• Şaseli pompalarda ilk çalıştırmadan önce kaplin ayarı mutlaka yeniden 
yapılmalıdır. 
 
• Đlk çalıştırmada, pompanın emiş ağzındaki vana tam açık,basınç ağzındaki vana 
tam kapalı iken pompanın havası alınmalı ve ve mekanik salmastra haznesinin 
tamamen su ile dolması sağlanmalıdır. 
 
• Eskiyen pompaların iç yüzeylerinin kaplanması ve elden geçirilmesi verimde   % 
1-2 artış sağlar. 

8) BUHAR KAYIPLARININ AZALTILMASI 

 A) BUHAR KAÇAKLARININ GiDERiLMESĐ 
 
    Birçok fabrikada kayda değer enerji kayıplarını, buhar borularının vanalarında, 
flanş ve diğer bağlantı noktalarında meydana gelen çok sayıda küçük boyutlu 
buhar kaçakları oluşturur. Kimi yöneticiler bu küçük kaçakların önemsiz ve 
tamirinin gereksiz olduğuna inanırlar. Siz de fabrikanızdaki kaçakları kontrol edin 
ve bunların hemen tamirinin gerekli olup olmadığını kendiniz görün. 

ÖNERĐLER  
 
• Buhar sisteminizi düzenli şekilde inceleyiniz. Bütün önemli buhar kaçaklarını 
Iisteleyip buhar uzunluklarını tespit ediniz. Verilen grafik yardımı ile yıllık buhar 
kaybını ve buna karşı gelen parasal değeri hesaplayınız. Tamiratlar için öncelikleri 
belirten bir Iiste oluşturunuz.  
 
• Kimi tamiratlar için tüm buhar sisteminin devre dışı bırakılmasına gerek yoktur. 
Küçük bir kaçağın tamir edilmesi için kısa bir zamana ihtiyaç vardır. Genellikle 
küçük bir bölümün buharının kesilmesi ile tamir edilebilir. 
 
• Sık sık oluşan buhar kaçakları kaçınılmaz değildir. Aynı yerde sürekli oluşan 
buhar kaçakları, buhar dağıtım şebekesinin bağlantı noktalarında veya bu 
noktalarda yapılan kaynağın istenilen şekilde olmadığını gösteren işaretlerdir. 

B) BUHAR BORULARININ ĐZOLASYONU  
 

    Yetersiz derecede yalıtılmış buhar boruları sürekli olarak enerji, dolayısıyla da 
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 para sarfiyatının kaynağı durumundadır. Đyi şekilde yalıtılmış bir buhar borusu 
yalıtımsız bir buhar borusu ile karşılaştırıldığında yalıtılmış borudan olan kayıplar 
aynı boyuttaki yalıtımsız bir boruda olan kayıpların % 15-20'si kadardır. 

 

ÖNERĐLER 

• Fabrikanızdaki buhar sistemini inceleyip yalıtılmamış boru hattının uzunluğunu 
tespit ediniz. Isı kayıplarını hesaplayınız. Yapılacak iyi bir izolasyonun kendisini 
birkaç ay içinde geri ödeyeceği hemen hemen, kesindir. 

• Islaklık izolasyonun etkinliğini kaybettirir. Eğer izolasyonu yapılmış bir boru 
hattı yağmura maruz bırakılmış ise dış bölümü metal bir koruyucu ile kaplanarak 
yağmurdan korunmalıdır.Buhar boru hattında darbe görmüş veya eksik izolasyon 
durumu mevcut ise bunlar derhal tamir edilmelidir. 

• Đzole edilmemiş vanaların ve flanşların çok miktarda ISl kaybettiklerini 
unutmayınız. Mümkün olan yerlerde bu tür donanımlar izole edilmelidir. Vana, 
flanş gibi noktaların bakımı sırasında izolasyon malzemesinin zarar görmesini 
engellemek için kolayca açılıp kapanabilecek türde izolasyon uygulaması 
yapılmalıdır.  

C) BUHAR KAPANLARININ KONTROLU VE ONARILMASI 

    Bir buhar sisteminin verimli çalıştırılması için, iyi tasarımlanmış buhar 
kapanlarına ve onların düzenli kontroluna ve bakımına gerek vardır .Ancak bu 
şekilde gereksiz yere buhar kaybı olmadan kondensat ve hava hemen sistemden 
uzaklaştırılabilir .Fabrikalarda yapıIan ilk etüdler genelde buhar kapanlarının en 
az % 10 kadarının bozuk olduğunu ortaya koymaktadır. Düzenli olarak yapılan 
kontroller ve bakımlar, bozuk kapan sayısının % 1 oranında kalmasını 
sağlayacaktır . 

ÖNERĐLER 
 
• Buhar kapanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve onarılması için program 
oluşturun. Hatlardaki bütün kapanların ve proses ekipmanlarının kontrol 
edildiğinden emin olunması için bu programa rapor hazırlama sistemini de ilave 
edin, yapılan tasarrufların değerini gösteren bir rapor hazırlama sistemi kullanın. 
 
• Fabrikanızda buhar kapanı sistemleriniz ile ilgili düzenli olarak bir takım sorular 
sormaIısınız. Periyodik olarak yapılan buhar kapanı kontrolleri aşağıdaki soruların 
cevaplarını vermelidir. 

a) Kapan tüm kondensatı uzaklaştırıyor mu ? 
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b) Đşi bittikten sonra sıkıca kapanıyor mu? 

c) Deşarj sıklığı kabul edilebilir ölçülerde mi? Çok sık deşarj, kapasitenin altında 
olduğunu, çok seyrek deşarj ise aşırı kapasite olduğunu ve/veya kapanın yetersiz 
çalıştığını gösterebilir . 

d) Kapanda by pass sistemi (varsa) kapalı mı ve kapandan kaçak oluyor mu? 
Özel bir iş için uygun olmayan tipte bir kapan yerleştirildiği zaman bir çok sorun 
ortaya çıkabilir.Tüm fabrikada hat üzerindeki ihtiyaçlara uygun tipte kapanlar 
kullanıp kullanmadığınızdan emin olun. 

D) KONDENSATIN KAZANA GERĐ GÖNDERĐLMESĐ 

    Kazan beslemesinde soğuk su yerine sıcak kondens kullanıldığında buhar 
üretimi için daha az ısının gerekli olacağı açıktır. Kazana maksimum miktarda 
kondens geri dönüşü ile yakıt tüketimi teorik olarak % 10 ile % 30 arasında 
azalabilir. 

ÖNERĐLER 

• Eğer fabrikanızda kondens doğrudan kanalizasyona atılıyorsa muhtemelen 
büyük bir enerji tasarruf potansiyeli var demektir. Kondens geri kazanımı yoluyla 
sadece ısı değil aynı zamanda kazan besleme suyunun maliyetinde de tasarruf 
edilebilir. Sistemdeki buhar kullanan ekipmanlar incelenip kondensin geri 
kazanılabileceği bütün noktalar Iistelenmelidir. Geri kazanılabilecek miktarın 
tahmini yapılmalı ve geri kazanılacak tasarruf miktarı hesaplanmalıdır.Daha sonra 
bu tasarruf miktarı kondensi toplamak için tesis edilecek boru hattının maliyeti ile 
karşılaştırılarak buradan yatırımın geri ödeme süresi bulunabilir.  

• Kondens geri kazanımı yakıt tüketimi veya buhar kadar dikkatle izlenmelidir. Su 
analizleri ile geri kazanım oranı hesaplanabilir. Ancak ölçüm aletlerinin kullanımı 
ve su balansının hesaplanması daha hassas sonuç verecektir. Geri kazanım oranı 
rutin kazan raporlarının bir parçası olmalıdır. 

• Halihazırda bazı buhar ekipmanlarından kondensin geri kazanıldığı yerlerde bile 
hala daha fazla tasarruf imkanları olabilir. Bütün buhar ekipmanfarının Iistesi 
hazırlanmalı ve geri kazanım sistemine bağlı olmayanların kontrolü yapılmalıdır. 
Bazen mevcut hatların kısa mesafeli olmak şartı ile uzatılması ekonomik açıdan 
daha karlı ofabilir. 

• Kazana geri gönderilen kondensin sızıntılarla kirlenmiş olması, pahalı 
problemlere neden olabilir. Kondens kalitesinin dikkatli izlenmesi, gerçekten bir 
sızıntı riski olduğunda gereklidir. 
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• Kondens sistemine sızan kirliliğe bağlı olarak bir alarmı olan (örneğin 
kirlenmenin asitlerden mi yoksa başka elektrolitler tarafından mı oluştuğunu 
kontrol eden bir iletkenlik ölçer) uygun bir otomatik izleme cihazının bulunması 
yararlı ofabilir. 

• Eğer fabrikada kullanılan buhar çoğunlukla yüksek basınçta ise fabrikada 
sıcaklık ihtiyaçlarının çok yüksek olmadığı diğer bölümlerde bu yüksek basınçlı 
buharın kondensinden oluşan flaş buharın kullanılması için iyi bir fırsat var 
demektir. 

• Bütün bunlara ilaveten, kondensat geri dönüş hatları ve toplama tankları da 
buhar hatları kadar iyi yalıtılmalıdır. 

E) ISITILMIŞ TANKLARIN ÜST YÜZEYLERĐNĐN KAPATILMASI 

    Đçinde ısıtılmış akışkan bulunan tanklarda, genelde tankın açık yüzeylerinden 
özellikle buharlaşma yoluyla önemli ölçüde ısı kaybı meydana gelir. Üstü açık 
tankların üzerinin kapatılması ile, buharlaşma yoluyla ve radyasyon yoluyla olan 
ısı kayıpları azaltılarak tank için gerekli ısı ihtiyacı önemli ölçüde düşürülür. 

ÖNERĐLER 

• Đşletmenizde, sıcak sıvı depolama tanklarının üstünün kapalı olup olmadığını 
kontrol edin. Đzole edilmiş bir kapakla, üstü açık olan tankların kapatılması 
halinde sağlanacak tasarrufu ve yatınm için gerekli maliyeti belirleyin. Geri 
ödeme süresinin uygun süreler içinde olması halinde kapak takılması işlemi 
gerçekleştirilmelidir. 

• Đzole edilmiş kapak uygulamasının pahalı gelmesi halinde, daha ucuz olan izole 
edilmemiş kapak takılması seçeneği düşünülmelidir. Bazı durumlarda, yüzer 
plastik toplar buharlaşma ve ısı kaybının azaltılmasında etkili olmaktadır. 

• Karıştırmalı tanklar mutlaka izole edilmelidir. Bu tür tank yüzeyleri, en azından 
izole edilmemiş kapaklarla kapatılmalıdır .Böyle, izole edilmemiş bir kapak, tank 
kapağında karıştırıcılar ve borular için birtakım deliklerin olması gereken 
durumlarda çok pratiktir. Bu tür delikler, izole edilmiş kapakta maliyeti artırır ve 
uygulamada birtakım zorluklar doğar . 

• Emniyet tedbiri için tankın havalandırılması gereken hallerde, hava değişimini 
mümkün olan en alt sınırda tutmak gerekir. Ortam havasının sıkça değişmesi 
buharlaşma kayıplarını önemli ölçüde arttırır. Tank yüzeyinin her m2 si için saatte 
1000 - 2000 m3 lük hava değişimi kabul edilebilir bir değerdir. 
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• Tankın duvarlarından ve tabanından ısı kayıpları da dikkate alınmalıdır. 
Genellikle söz konusu bu alanlar büyüktür ve izole edilmesiyle önemli ölçüde 
tasarruf sağlanır. Ömek olarak, 75 °C sıcaklıkta bir yüzeyden (duvar-dik yüzey) 
ısı kaybı 450 kcal/m2 h, bunun eşdeğeri 0.8 kg buhar/h, bu yüzeyin 40 mm'lik 
cam yünüyle izole edilmesi durumunda kayıp 55 kcal/m2h veya 0.1 kg buhar/h 
olacaktır. Sıcaklığı 40°C'nin üstünde olan her bir yüzeyin izole edilmesi durumu 
değerlendirilmeli ve imkanlar ölçüsünde izole edilmelidir. 

9) KALIP NEREDE VE NASIL ÇALIŞTIRILMALIDIR? 

A) ÇEVRE ŞARTLARI 

Đdeal çalışma şartlarının altında çalışan kalıplara baktığımızda, (fakat bu tipik bir 
olay değildir); kalıp çevre sıcaklığı soğuktan sıcağa; ortam havası, kurudan 
nemliye, çevre temizliği, temizden tozlu ve kirli ortama doğru sürekli değişir. 

Bu şartlardan herhangi birisindeki ani değişiklik, kalıplama verimini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Yüksek rutubet kalıbın paslanmasına ve kalıp sıcaklığında 
istenmeyen değişikliklere sebep olarak, çevrim süresinin uzamasına ve hatta 
makine operasyonlarının da kötü etkilenmesine yol açabilir.  

ÖNERĐLER 

• Fabrika içerisindeki havalandırma sisteminin verimini düşürecek eylemlerden 
kaçınılmalıdır. Örnek: Fabrika kapısı sürekli kapalı tutulmalıdır. 
 
• Nem oranının artıp kalıplarda damlacıkların oluştuğu durumlarda soğutma suyu 
sıcaklığı arttırılarak kalıp çekirdek sıcaklıklarının, çiğ noktasının üzerinde 
tutulması sağlanmalıdır. Bunun sonucunda çevrim süresi biraz uzayabilir fakat 
sürekli ve hatasız bir üretim sağlanacaktır. 

B) PASLANMANIN ÖNLENMESĐ 

ÖNERĐLER 

• Kalıplar depoya kaldırılmadan önce kalıp yüzeylerine, kalıp koruyucu veya 
silikon sıkılmalı yada temiz makine yağı ile yağlanmalıdır . Kalıpların dış 
yüzeyleri, yağlı boya ile boyanarak, yüzeylere hava ve su temas etmesi 
engellenilebilir.  
 
• Kalıp çekirdekleri krom oranı yüksek malzemelerden ya da paslanmaz çelikten 
yapılabilir. Fakat bu yöntemin maliyeti arttırtığı unutulmamalıdır. 
 
• Kalıp plaka ve yüzeyleri, elektro-nikel ile kaplanmalıdır. Bu yöntemde plakalar 
tamamen nikelle kaplanır. Nikel kaplamasının 70Rc sertliğinde olmasına rağmen,  
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kalınlığı çok ince olması sebebiyle, çizilmelere ve darbelere karşı fazla dayanıklı 
değildir. 
  
• En iyi yöntem kalıp çekirdeklerini paslanmaz çelikten yapmaktır. Paslanmaz 
çelikler, diğer çeliklere göre biraz daha pahalıdırlar. Unutulmamalıdır ki, kalıp 
uzun süre çalışmadığında, korozyonu önlemek için ve kalıp korozyonlandıktan 
sonra, korozyonu temizlemek için yapılan masraflar, paslanmaz çeliğe harcanan 
maliyetten daha fazladır. 
 
 
• Kalıp depoya uzun süre için kaldırılacaksa, kullanılmadığı zamanda güven içinde 
korunabilmesi için, elekto-nikel yada krom kaplama yapılmalı ve bunların 
maliyetleri de göz ardı edilmemelidir.  
 
• Ara sıra makine ve kalıbı, portatif nem giderici örtülerle sararak, hem mevcut 
rutubeti almak hem de çevredeki rutubetle temasını kesmekte fayda vardır. 

C) SOĞUTMA ÜNĐTESĐ 

   Soğutma ünitesi seçiminde, sistem kalitesi, sistem nicelikleri ve soğutma suyu 
basıncı hesaplanmalıdır. Soğutma suyu akış hızı, türbülans oluşumuna sebep 
olmayacak düzeyde olmalıdır. Türbülanslı akış, litre başına soğutmanı düşürür.  

 

10)TALAŞLI ĐMALATTA KESME SIRASINDA UYGUN OLMAYAN SESLERĐN 
ÇIKMASI 

ÖNERĐLER 
 
- Kesme hızını ve ilerlemeyi kontrol ediniz. 
Kesme esnasında çıkan takırtının en yaygın sebebi, ilerlemeye uygun olmayan 
kesici ağız sayısıdır. Kesme hızı ve ilerleme oranı doğru ise… 
 
- Kesici takımın ve iş parçasının uygun bağlanıp bağlanmadığından emin olunuz. 
Đş parçası mengene tarafından emniyetli biçimde tutulmalı, mengenenin pozisyon 
vidası sıkılmalı ve mengeneyi tutan vidalar tablaya emniyetli bir şekilde 
bağlanmış olmalıdır. Eğer başka tutucular kullanılıyorsa, bunların iş parçası 
üzerinde istenen basınca ulaşmayı sağlayacak uygun pozisyona getirildiğinden 
emin olunuz.Dikey bir frezede, kesme kuvvetlerinin iş parçasının en iyi 
sabitlenmiş kısımlarına direkt olarak etki etmesi konusunda hassasiyet gösteriniz. 
Eğer sebep bu değilse, bu durumda… 
 
- Sapmaları kontrol ediniz. 
Kesici takımın tutucuya en az hata ile bağlanmasına dikkat ediniz. Eğer kanal ya  
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da kenar frezelemesi yapılıyorsa sapmaya dair işaretlerin, yani örneğin eğimli 
kenarların, hafif kenar yırtılmalarının ve yüzey bozukluklarının, olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

11) FIRINLAR 
 

 Fırınlar modern endüstrinin önemli ekipmanlarındadır ve üretim, seramik, 
cam, tuğla, çimento ve metalurjik ürünler üretimlerinin çeşitli aşamalarında 
çeşitli derecelerde ve yüksek ısı bölgelerinde işlem görmektedir. Đyi dizayn 
edilmiş ve işletme şartlarına sahip fırınlar ürün kalitesi ve işletme maliyeti  

 
 
açısından farklı değerler vermektedir. Bu farklı değerler günümüzde 

teknoloji farkı olarak adlandırılmaktadır. 
 

 Yüksek ısı bölgelerinde çalışan fırınlar enerji tasarrufu için büyük 
potansiyele sahiptir. Özellikle bacadan atılan gazların ısısının çok yüksek olması 
nedeniyle, bu gazların ön ısıtma için kullanıldığı durumlarda yüksek enerji 
verimliliği artışları sağlanabilmektedir. 
 

Toplam sanayi tüketimi içinde %65 paya sahip olan metal ana sanayi ve 
toprak sanayi yüksek ısı bölgelerinde çalışan fırınlara örnek gösterilebilir.Bu 
sektörlerdeki yüksek sıcaklık prosesleri ve çalışma sıcaklıkları aşağıdaki gibidir: 
 
• Metalların ısıl işlemleri ll00 °C 
• Haddeleme, ekstrüksiyon, presleme gibi ısıl işlemler ve seramik malzemelerin 
pişirilmesi  l350 °C 
• Metallerin ergitme ve izabesi l700 °C 
 
    Fırınların pek çoğu gaz ve sıvı yakıtlarla çalışmaktadır. Ayrıca yüksek fırın, 
çimento fırını gibi bazı fırın ve ocaklar katı yakıtlarla (kömür, kok gibi) çalışmakta 
bu yakıtlar aynı zamanda proses katkısı (kimyasal reaksiyon ısılarının kullanılması 
gibi) olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca çok değişik tipte (ark ocağı, indüksiyon 
ocağı gibi) elektrikli fırın yüksek işletme maliyetlerine rağmen metalurjik 
ürünlerin üretiminde (çelik, aluminyum, elektrolitik bakır) kullanılmaktadır. 
Yakıtla çalışan fırınların enerji verimliliği istenen sıcaklık aralığı ve yakıt cinsi ile 
bağlantılı olarak %l0-40 arasında değişmektedir. Sanayide karşılaşılan bazı 
örnekler bu kayıpları doğrulamakta yer yer bu değerlerin üzerine çıkıldığı da 
görülmektedir. Örneğin halihazırda çelik tesislerimizden birinde çalışmakta olan 
ısıl işlem fırınında, baca gazı kaybı % 64 malzemeye verilen enerji % l2, 
menevişlemede baca gazı kaybı % 80.6, mamule verilen ısı % 6.6 dır. Sürekli 
proses teknolojilerinin uygulandığı yerlerde ısı kaybının azalması ve optimum 
işletme şartları sağlanması dolayısı ile bu değerlerin üzerine çıkılabilmektedir. 
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   Ülkemizde çeşitli üretimler için kullanılan yüksek sıcak bölgesinde fırınların 
hemen hemen tamamı yurtdışında satın alınmaktadır. Bu nedenle alınan ülkenin 
teknolojisine bağlı olarak enerji verimliliği yüksek veya düşük olabilmektedir. 
Örneğin ülkemiz seramik sektörüne Alman ve Đtalyan teknolojisi hakimdir. Alman 
teknolojisi ile geliştirilen fırınlarda genellikle atık ısının değerlendirilmesi ile ilgili 
önlemler daha etkin olmakla birlikte, Đtalyan teknolojisi ile üretilen 
ekipmanlara göre daha pahalıdır. Ancak sektördeki pazara daha çabuk ve ucuz 
bir tesisle cevap vermek isteyen üreticilerin tercihleri Đtalyan teknolojisinden 
yana olmaktadır.Tesis üretime girdikten sonra ekipmanın yerleştirilmesi müsait 
ise, atık ısı geri kazanımı ile ilgili ilaveler fabrikalar ve yerli mühendislik firmaları 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan değişikliklerinde önemli tasarruflar 
sağladığı UETM tarafından yapılan çalışmalar sırasında tespit edilmektedir. 
 
 
 
A) FIRINLARDA ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER 
 
    Fırın tasarımlanırken tasarımcının fırından optimum işletme üretim verimi 
sağlanması için işlenecek 
ürüne uygun boyut ve şeklin gözönünde bulundurulması gereklidir. Fırın 
tasarımında veya satın 
alınıyorsa seçiminde ortak noktalar olarak aşağıdaki hususların değerlendirilmesi 
gereklidir: 
 
• Üretilmesi planlanan ürünün tipi,boyutu, şekli veya üretim miktarı. 
• Tüm proses boyunca istenen sıcaklıklar ve aralıkları 
• Yanma veya ergitme için istenen boyut ve fırın konfigürasyonları 
• Fırındaki ürün hızı miktarı veya ergitme oranı-hızı 
• Kesikli veya sürekli işletme 
• Fırın atmosferi için ve atık gazlar için istenen şartlar. 
 
    Dizayn kapasitesi enerji verimliliğini oldukça önemli bir şekilde etkilemektedir. 
Örneğin üretim talebinin üzerinde seçilmiş 5 tonluk bir fırın, bir ton üretim için 
çalıştırıldığında fırın aynı yapısal kaybı ile daha maliyetli olarak çalışacaktır. 
Fırının şekli ise, fırın içinde meydana gelen radyasyonun 
maksimum şekilde malzeme transferinde ve ısının fırın içinde en iyi şekilde 
sirkülasyonunda hayatı bir faktördür. Fırına brülörlerin yerleştirilme düzeni veya 
katı yakıtın beslenmesi fırın içindeki ısı dağılımını etkilemektedir. Yanma 
ürünlerinin fırın içindeki dolaşımı ve bacadan atıldığı noktadaki sıcaklıklar dikkat 
edilmesi gereken noktalardandır. 
 
    Diğer taraftan fırına malzeme şarjı ve/veya deşarjı için kullanılan kapıların 
dizaynı ısı kayıplarındaki en önemli noktalardandır. UETM tarafından yapılan  
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enerji tasarrufu etütlerinde genellikle göze çarpan kayıp noktası olarak tesbit 
edilmiştir. Fırına giren soğuk hava sadece yakıt tüketimini 
arttırmakla kalmamakta aynı zamanda fırın içinde soğuk bölümler yaratarak ürün 
kalitesini bozmakta fırın malzemeleri üzerinde olumsuz ekti yapmaktadır. 
 
B) FIRINLARIN ISI DEPOLAMA KAPASĐTESĐ VE YAPISAL ISI KAYIPLARI 
 
    Fırın performansı ve yakıt tüketimini etkileyen önemli faktörlerden biri de 
işletmeye uygun refrakter ve ısı yalıtım malzemesinin seçimi ve uygulanmasıdır. 
Kesikli olarak işletilen bir fırının aşırı izolasyon ile ısı depolama kapasitesinin 
arttırılması yakıt ısrafıdır. Đzolasyon ve fırın malzemeleri, işletme süresi, malzeme 
yükleme oranı, istenen sıcaklık profili gibi parametreler ile birlikte göz önüne 
alınmalıdır.  
 
   Son yıllarda fırınlarda sağlanan teknolojik değişimlerde bu malzemelerin 
geliştirilmesi ağırlıklı olarak yer almaktadır. Normal refrakterler yerine kullanılan 
sıcak yüzey refrakter izolasyonu (Hot Face Refractory Insulation) ve seramik  
 
elyaf (ceramic fibre) yalnız ısı kaybının azaltılması değil diğer (hafiflik, soğuma 
zamanında düşüşler gibi) avantajları nedeniyle kullanımı yaygınlaşmaktadır.    
 
    Ülkemizde de bazı tesislerde bu uygulamalar başlamıştır. Bu malzemeler 
ülkemizde henüz üretilmemektedir. 
 
    Yüzey ısı kayıpları fırınlarda (seramik, tuğla ve üretilen fırınlarda) toplam 
kayıplar içinde % 10 civarında bir paya sahiptir. Ancak kesikli olması durumunda 
fırın izolasyonu enerji kaybını etkilemektedir. 
 
C) ISI KAYIPLARI 
     
    Atık ısı kayıpları fırınlarda enerji verimliliğini etkileyen önemli faktördür. 
Fırında kullanılan yakma havası sıcak gaz olarak bacadan atılır. Reküparator ve 
rejenarotörü olmayan yüksek sıcaklıklı, kesikli olarak malzeme yüklenen (batch 
type) ve kütle ve ısı balansının sağlandığı bir fırında baca ile oluşan kayıp 
(sıcaklığa da bağlı olmakla birlikte) % 80 leri bulabilmektedir. 
 
    Fırın yüzeyindeki küçük delikler duvarın kendi emisivite değerine göre düşük 
emisivite nedeniyle ihmal edilebilir ısı kayıplarına neden olmakla birlikte, kapının 
açık bırakılması önemli kayıplara yol açmaktadır. Bazı fırın üreticileri özellikle 
yükleme ve boşlatma sırasındaki kayıpları azaltmak için ikinci kapı veya daha 
değişik dizaynlar geliştirmiştir. Ülkemizde bu tip uygulamaların yapıldığı 
fırınlar, sektörlere göre değişik oranlarda yaygınlaşmaya başlamıştır. 
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D) ISI GERĐ KAZANIMI 
 
    Fırınlarda, 250 – 750 °C arasında yüksek dereceli ısı ve 20- 250 °C arasında 
olmak üzere düşük dereceli ısı olarak iki seviyede atık ısı meydana gelir. Bu ısının 
geri kazanımı da sıcaklığa, miktara, ısının kazanıldığı ve değerlendirildiği yere ve 
kirliliğe bağlı olarak çok geniş uygulamalara ve alternatiflere sahiptir. 
 
  En genel uygulama, rejenaratör veya reküperatör sistemleriyle fırın yakma 
havasının ön ısıtma yapılmasıdır. Atık ısı kazanları ile buhar üretimi şeklinde de 
değerlendirmeler son yıllarda kojenerasyonla birlikte gündeme gelmiştir. Öte 
yandan metal ergitmede kullanılan ocaklardaki, fırın yapısını korumak ve 
refrakterin değiştirilme zamanını uzatmak için yapılan su ile soğutma bir ısı 
kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu tür uygulamaların hala Türk sanayisi 
için çok yaygın olduğunu söylemek zordur ve halen bu alanlarda yapılacak enerji 
tasarrufu uygulamaları büyük bir potansiyel olarak önümüzde durmaktadır. 
 
   Sıvı ve gaz yakıt yakan fırınlardaki önemli bir etken de brülörlerdir. Günümüzde 
yeni tip reküparatif ve rejeneratif brülörler birçok fırında kullanılmakta, yakma 
havasının yüksek derecelerde ısıttıklarından enerji tasarrufu sağlamaktadırlar. 
 
    Fırınlardaki yukarıda belirtilen ortak karekteristik özelliklerden bahsedildikten 
sonra enerji tüketimi  açısından etkili ve fırın prosesi ağırlıklı bazı sanayi 
sektörleri bazında enerji tüketimi ve tasarrufu 
ile ilgili değerlendirmeler daha sonraki bölümlerde yapılacaktır. 
 
 
12) DEMĐR ÇELĐK SEKTÖRÜ 
 
    Ülkemizde sanayi tüketiminde % 36 gibi önemli paya sahip olan metal ana 
sanayinin yine enerji tüketimi açısından % 90 na yakın bölümü demirçelik üretimi 
için harcanmaktadır.  
 
    Ülkemizde demir çelik üretimi ve işlenmesi 3 entegre tesisimiz ile 20 civarında 
ark ocaklı tesis ve çok sayıda büyüklü küçüklü haddehane tipi sanayi tesislerinde 
gerçekleşmektedir. Entegre tesislerimizde yıllık üretim kapasitesi 6 milyon ton 
civarındadır. Mevcut kapasite arttırım çalışmaları ile kapasitenin yakın gelecekte 
artması beklenmektedir. 
 
   Demir çelik sanayiinde toplam enerji tüketiminin % 70-80 i taş kömürü , % 8-
l0 elektrik % 10-15 petrol ve doğal gaz tüketiminden oluşmaktadır. Entegre 
tesislerde yan ürün olarak elde edilen kok gazı, yüksek fırıngazı ve çelikhane gazı 
büyük ölçüde tesis içinde yakıt olarak değerlendirilmektedir veya enerji  
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verimliliğinin arttırılması için değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu tesisler daha 
çok cevherden sıvı çelik üretimi yapmaktadır. 
 
  Üretimde enerji verimliliği, hammadde başta olmak üzere bir çok faktör, 
uygulama ve teknoloji ile bağıntılı olarak değişmektedir. 
 
A)ENTEGRE DEMĐR ÇELĐK TESĐSLERĐNDE ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐNĐ 
ARTTIRMAK ĐÇĐN UYGULANAN PROJELER 
 
   Enerji verimliliğini arttırmak üzere uygulanan projeler ana başlıkla halinde şu 
şekilde sıralanabilir: 
 
• Otomatik kontrol, ölçme ve izleme entrümantasyonu ile desteklenen etkin 
enerji yönetimi 
• Yüksek fırınlar soba modernizasyonu ve soba atık ısı geri kazanımı 
• Yüksek fırınlara kömür enjeksiyonu 
• Çelikhane kapasite artırma ve modernizasyonu 
• Sıcak haddehane modernizasyonu slab fırını sıcak şarj uygulaması 
• Yüksek fırın gazı holderi (YFG), çelikhane gazı holderi (ÇGH) ve YFG + ÇGH 
karışım sistemi 
• ve çelikhane gazı geri kazanım tesisleri devreye alınmıştır.  
• Buhar kazanı modifikasyonu ile tesislerde yan ürün olarak üretilen gazlar 
kullanılmaktadır. 
• Kojenerasyon tesisinin kurulması ile 2x38 MW elektrik ve atık baca gazı ile 14 
barlık basınçta 
• proses buharı üretilmektedir. 
• Tamamlanan bu projelere ilaveten aşağıdaki belirtilen belli başlı bazı projelerin 
sonucunda da 
• önemli tasarruflar hedeflenmektedir. 
• Mevcut diğer kazanların modifikasyonu ile kazanların yüksek fırın gazı yakma 
kapasiteleri 
• arttırılacaktır. 
• Elektrik enerjisinin va gazlarla ilgili Scada sisteminin kurulması çalışmaları 
devam etmektedir. 
• Enerji Yönetimi ile ilgili olarak üniteler bazında enerji komitelerinin kurulması ile 
enerji 
• tasarrufuna daha fazla odaklanılacaktır. 
• Entegre Demir Çelik tesislerinde diğer enerji tasarrufu sağlayıcı uygulamalar: 
• Kuru kok söndürme (Sadece Đskenderun Demir Çelik tesislerinde mevcuttur). 
• Direk indirgeme yöntemlerinin ( Iscar, Demir karbür, Sünger demir) 
kullanılması 
• Plazma ergitme ( Kısmen indirgenmiş demir tozlarının pulverize kömürle 
indirgenmesi) 
• Soğuk bağlama (COBO – peletleme tekniği) 
• Doğrudan haddeleme (tavlama yapmadan) 
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• Diğer entegre tesislerimizde benzer olarak bazı projelerin halen uygulama ve 
bunun sonucunda 
• spesifik enerji tüketiminde azalma sağlanması için çok değerli potansiyel 
mevcuttur. 
 
B) ARK OCAKLI TESĐSLER 
 
    Ülkemizde Demir çelik sektörünün en önemli üreticisi ark ocaklı tesisler yılda 
elektrik olarak 5 milyar kwh civarında ve yakıt olarak da toplam 700 bin TEP 
civarında enerji tüketmektedir. 
 
     Hemen hemen tamamı AC ark ocağı ile üretim yapan bu tesisler yüksek enerji 
tüketiminin yanısıra harmonik üretimi ve reaktif güç tüketimi gibi nedenlerle 
elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Son yıllarda DC ark ocağı 
uygulamalarının getirdiği avantajlar ülkemiz sanayi tesisleri tarafından dikkatle 
izlenmektedir. Henüz 2 tesisimiz bu teknolojiyi uygulamıştır. Bazı işletme 
sorunları tesisteki mühendisler tarafından giderilmeye çalışılmaktadır.  
 
    % 5 e kadar enerji verimliliği artışı ve şebekeye daha az olumsuz etki 
yaratması gibi avantajlarına rağmen, tek elektrot olması nedeniyle ark kontrolu 
zorlaşmaktadır. AC ark ocakları ile aynı yatırım miktarına sahip DC ark ocakları  
teknolojisini yakın gelecekte ülkemizde yaygın kullanımı muhtemeldir. Öte 
yandan hurda ön ısıtma ile şu anda ton başına sağlanmış bulunan 25-35 kwh 
enerji tasarrufu, AB nin çevresel sınırlamaları nedeniyle yasaklanması, ark ocaklı 
tesislerde yeni teknolojilerin mevcut AC ark ocaklarına adaptasyonunu 
gerektirecektir. Bu tesislerin; harmoniklerin giderilmesi için regulatör 
üniteleri ve filtre sistemleri, kompanzasyon ünitelerinin iyileştirilmesi ile ilgili 
teknik problemler konusunda halen yeni teknik önlem anlayışı içinde olduğu, bazı 
tesislerin kendi kontrol sistemlerini geliştirdiği görülmektedir. Birim üretim 
değerlerine bakıldığında bazı şartlara bağlı olmakla birlikte 
ülkemizde 500-380 kWh/ton sıvı çelik, spesifik enerji tüketimi ile üretim yapıldığı 
görülmektedir. 
 
    Yurtdışında bu değer 320 kWh/ton’a kadar düşürülmüştür. Bu tesislerin enerji 
tüketim verimliliğini arttırmak ve dolayısı ile bu sektörün elektrik talebinin ve 
yakıt tüketiminin azaltılması için başlıca önlemler olarak: 
 
• Hurda ön ısıtmasının iki veya üç gözle yapılması, 
• Tav fırınına sıcak kütük şarjı, 
• Tesiste mevcut fırın atık ısılarının yanma havası ön ısıtmasında veya sıcak su 
eldesinde veya soğuk kütüklerin ön ısıtılmasında kullanılması 
• Kontinü döküm yapılması, 
• Đthal edilen hurdanın kalitesini yüksek tutulması, 
• Köpüklü curuf uygulaması, 
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• Pota fırını metalurjisi uygulanması, 
• Dipten döküm alma, 
• Doğrudan haddeleme (tavlanmadan) 
• UHP (Ultra High Power) elektrik ark fırını kullanımı, 
• Bilgisayar destekli proses kontrol ve otomasyonu, 
• Oksi-Yakıt brülörler ile oksijen ve yakıt enjeksiyonu, 
• Oksijen enjeksiyonu, 
 
• Fırın duvarları ve çatısının su veya buharla soğutulması, 
• Direk indirgenmiş demir (DRI) kullanımı, 
• Fırın kapatma sistemleri, 
• Ark ocağı atık gazlarının soğutularak buhar eldesi 
 
 
Özet: Entegre Demir-Çelik Tesislerinde Belirlenen Önlemler ve Tasarruf: 
 
   Demir çelik sektöründe Elektrik Đşleri Etüd Đdares’nin üç adet entegre demir 
çelik tesisinde yaptığı ön etüt ve detaylı etüt çalışmaları kapsamında; 
 
• Fırın brulör kontrolu ve ayarlamaları,  
• Haddehanede  
   * Sıcak şarj uygulamaları,  
 * Yanma kontrolu ve optimizasyonu,Y 
   * Yalıtım iyileştirmeleri, 
• Kok fabrikasında  
   * Kuru kok söndürme,  
 * Kömür nem kontrolu 
• Sinter tesisinde  
 * Hava sızıntılarının önlenmesi, 
 * Ön ısıtılmış yanma havası kullanımı, 
   * Soğutucudan ısı geri kazanımı, 
• Yüksek fırın sobalarından ısı geri kazanımı uygulamaları,  
• Pülverize kömür enjeksiyonu,  
• Değişken hız sürücüsü uygulamaları, 
 
 
Yukarıdaki önlemlerin uygulanması ile,  
 
Belirlenen tasarruf potansiyeli  450,798.81 TEP  
Kazanılan tasarruf potansiyeli  33,306,87 TEP 
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Özet: Ark Ocaklı Demir Çelik Tesislerinde Belirlenen Önlemler ve 
Tasarruf: 
 
   Demir çelik sektöründe; üç adet ark ocaklı demir çelik tesisinde yapılan ön  
etüt ve detaylı etüt çalışmaları kapsamında; 
 
• Curuf oluşumu iyileştirmeleri,  
• Pota ısıtma ocaklarında iyileştirmeler,  
• Devirme – döküm işlemleri arası sürenin azaltılması,  
• Oksijen üflenmesinde iyileştirmeler,  
• Karbon enjeksiyonunda iyileştirmeler,  
• Soğutma sularında iyileştirmeler,  
• Besleme gerilimi fazlar arası dengesizliklerin iyileştirilmesi,  
• Toz toplama fanlarında işletim iyileştirmeleri,  
• Uygun devirme sıcaklığı, 
• Uygun elektrod seviyeleri, kontrolu,  
• Yalıtım iyileştirmeleri, 
gibi önlemlerin uygulanması ile,  
 
 
 
Belirlenen tasarruf potansiyeli  19,750.63 TEP  
Kazanılan tasarruf potansiyeli  6,208.08 TEP 
 
 
 
II. SANAYĐDE ENERJĐ TASARRUFU ĐÇĐN ALINACAK ÖNLEMLER 
 
1) Tüm sanayi tesislerinde; 1995 Kasım ayında çıkarılan yönetmelik gereğince, 
2000 TEP enerji tüketimi olan sanayi kuruluşlarında tasarruf imkan ve odaklarının 
tespiti, enerji tüketimi (genel ve spesifik) hedeflerinin tespiti ve izlenmesi, 
mevcut durumdaki enerji tüketimi ve hedef miktarlara yaklaşım için plan ve 
programlar yapılarak, " Enerji Yönetim " sisteminin kurulması öngörülmektedir. 
Yönetmeliğin kapsamına yıllık enerji tüketimi 500 TEP'in üzerindeki tesisler de 
alınarak uygulamaların zorunlu hale getirilmesi sağlanmalı, yönetmelikte 
belirtilen hususları uygulamayanlar için müeyyideler getirilmelidir. 
 
2) Sanayi kuruluşlarının enerjiyi verimli bir şekilde kullanması için aşağıdaki 
hususları kapsayan bazı standartların hazırlanması gereklidir: 
 
• Yakma sistemlerinin iyi kullanımı, 
• Isıtma soğutma ve ısı aktarım sistemlerinin iyi kullanımı, 
• Radyasyon, konveksiyon, kondüksiyon şeklinde olan ısı kayıplarının önlenmesi, 
• Atık ısı geri kazanımı ve yeniden kullanımı, 
• Güç vb. diğer kullanım türlerine dönüşümü sırasında ısının verimli kullanımı, 
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• Direnç vb. nedeniyle olan, elektrik enerjisi kayıplarının önlenmesi, 
• Güç (mekanik enerji), ısı vb. diğer kullanım türlerine dönüşümü sırasında 
elektrikenerjisinin verimli kullanımı. 
 
 
3) Enerji tasarrufu sağlayıcı projelerin, demonstrasyon projelerinin, bu konuda 
hizmet verecek özel sektörün mali açıdan teşvik edilmesi için uygun politikaların 
belirlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur. Tevsii 
çalışmaları sırasında ve yatırım planlarında yeni ekipman seçiminde daha az 
enerji tüketen ancak aynı işlevi yerine getiren ekipmanların tercih edilmesi 
sağlanmalı ve bu ekipmanlar için yapılan yatırımlarda ya da bunların ithalinde 
devlet tarafından da, teşvik edici önlemler alınmalıdır (Gümrük vergisi indirimi 
veya sıfır gümrükle ithal izni verilmesi gibi). 
 
 
4) Sanayide birinci öncelik üretime verildiğinden enerji tasarrufuna gereken 
önem ve dikkat verilmemektedir. Zaman zaman aşırı enerji tüketimleri 
olmaktadır. Enerji tüketimleri izlenerek aynı üretim miktarına karşın sebebi 
bilinemeyen aşırı yakıt tüketimlerine cezai müeyyideler getirilmelidirEnerji 
tasarrufu konusunda merkezi bir izleme ve denetleme mekanizmasının 
oluşturulması yapılan çalışmaların etkinliğinin arttırılması açısından gereklidir.   
 
5) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının küçük, orta ve büyük tüm sanayi kuruluşlarının 
tescilini, adreslerini güncel olarak tutması için birim oluşturması sektördeki  
izleme sorunlarını hafifletecektir ve eksiklikler mevcuttur. Sanayi Bakanlığının 
sektörlerdeki kapasite kullanım durumları, sanayi dalının katma değer katkısı,  
istihdam katkısı, çevre kirliliği, enerji tüketim yapısı gibi kriterleri göz önüne 
alarak sanayi tesislerinin kurulması, kapasite artırımı konusunda 
planlama yapacak ve plana uygun müsaade verecek şekilde örgütlenmesi 
gerekir. Bu yolla sanayideki yatırımların daha iyi yönlendirilmesi mümkün 
olabileceği gibi enerji sektörü beklenmeyen enerji artışlarının yarattığı 
sorunlardan daha az etkilenecektir. 
 
6) Ülkemiz sanayinde enerji verimliliğini arttırmak üzere çalışmaların yapılması 
gereklidir. Bunun yanısıra Türk sanayisi artık ağır sanayiden hafif sanayiye 
geçmelidir. Bunun için en kısa zamanda sanayi planlaması yapılarak teşvikler ve 
tesis kurma izinleri buna göre verilmelidir. 
Böylece ülkemiz enerji yoğunluğu değerleri düşme trendine girecektir. 
 
7) Enerjiyi kullanan personelin enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi en 
önemli konuların başında gelmektedir. Bu konuda çeşitli yayın, promosyon  
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kampanyaları, seminer ve eğitim programları ile personelin bilgilendirilerek 
tesiste uygulanan enerji tasarrufu çalışmalarına katılımları sağlanmalıdır. Bu 
konuda enerji yöneticilerine büyük görevler düşmektedir. 
 
8) Bilgisayar destekli koruyucu bakım, bakım-onarım sistemlerinin kurulması 
yaygınlaştırılmalı, bu şekilde arıza ve duruşlara bağlı üretim kayıplarının ve enerji 
tüketimlerinin azaltılması sağlanmalıdır. 
 
9) Enerji verimli üretim teknolojilerinin tesbiti için sektör uzmanlarından gruplar 
oluşturulmalıdır. Bu gruplar Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının yakın ve orta 
vadede enerji verimliliği ve çevresel etkiler açısından tercih etmeleri gereken 
teknolojileri tesbit etmelidir. Bu çalışma devlet ve sanayici tarafından sağlanacak 
ortak desteklerle yürütülmelidir. 
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Ek I. Sanayide Genel Enerji Tasarrufu Kontrol Listesi 

 

Sistemler Kontrolu Yapılacak Kısımlar Kontrol Saat Gün Ay  6 Ay Yıl 
Hava Miktarı × ×    
Yanma ×     
Yalıtım    ×  
Bakım  ×    

 

Kazanlar 

Verim ×     
Nem  ×    
Homojenlik ×     
Temizlik  ×    

 

Yakıtlar 
Basınç ve 
Sıcaklık 

×     

Yalıtım-
Kireçlenme 

   ×  

Sağlamlık  ×    
Sağlamlık ×     
Sağlamlık-
Temizlik 

 ×    

Bakım   ×   

Yalıtım   ×   
Temizlik-
Sağlamlık 

  ×   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SICAK SU VE 
BUHAR 
SĐSTEM 
LERĐ 

Borular ve 
bağ 
elemanları 
Valf-Vana 
Arıza 
kont.cihazları 
Yakıt filtreleri 

Eşanjör ve 
pompalar 
Tanklar 
Baca ve 
fanlar 

YARDIMCI 

 
DONATIM 

Brülörler 

 

 

 

Bakım   ×   

Giriş havasının 
nemi 

 ×    

Giriş havasının 
sıcaklığı 

 ×    

 

KOMPESÖRLER 

Bakım   ×   
Yalıtım    ×  

Sağlamlık  ×    

 

 

BASINÇLI 
HAVA 
SĐSTEMLERĐ 

Valf-Vana YARDIMCI  

DONANIM 

Arıza kontrol 
cihazları  

Sağlamlık ×     
Elektrik motorları Yağlama ve 

Bakım 
  ×   ELEKTRĐK 

SĐSTEMLERĐ 
Transformatörler Yağ servisi    ×  

 
 

                    Kontrol Periyodu 
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IRC-ANATOLIA Bilgi Talep Formu 
 
Lütfen bu formu kesip, doldurarak 0312 210 64 03 numaralı fakstan IRC Anatolia 
Ofisi’ne gönderiniz 
 
Firma Adı:................................................................................................. 
 
Firma Adresi:............................................................................................. 
 
............................................................................................................... 
 
Firma Web Adresi:..................................................................................... 
 
Firma E-Posta:.......................................................................................... 
 
Firma Faaliyet Alanı:.................................................................................. 
 
Firma Yetkilisi:.......................................................................................... 
 
Firma Yetkilisi Telefon:............................................................................... 
 
Firma Yetkilisi Faks:.................................................................................. 
 
Firma Yetkilisi E-Posta:.............................................................................. 
 
 
Sizin için ne yapabiliriz? Lütfen Seçiniz. 
 
 
 IRC Anatolia hakkında bilgi almak istiyorum. 
 
 
                  IRC Anatolia tarafından gönderilen e-bültene üye olmak istiyorum 
 
 
                  IRC Ağında yer alan teknoloji profilleri ve düzenlenen Teknoloji 
Đşbirliği Etkinlikleri’nden haberdar olmak üzere IRC Anatolia veritabanına kayıt 
yaptırmak istiyorum. 
 
   
                  IRC Anatolia yetkilisinin firmamızı ziyaret etmesini istiyorum. 
 
 
Diğer Görüşleriniz........................................................................................ 


