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BUHAR KAZANI ELEMANLARI 

Buhar kazanı üzerinde emniyet ve kontrol amacıyla belirli elemanların bulunması gerekir. Sekil 1’ de 

şematik olarak buhar kazanı üzerindeki kontrol ve emniyet elemanları gösterilmiştir. Bu elemanların hangilerinin 

hangi sayıda kullanılacağı kazanın işletme biçimine bağlıdır. Alman TRD 601, 602 ve 604 standartları işletme 

biçimlerin, 

1- Sürekli Gözetimli İşletme 

2- Sınırlı Gözetimli İletme  

3- Sürekli Gözetim Gerektirmeyen İşletme  

olarak ayırmıştır. Bu işletme biçimlerinde bulunması gerekli eleman cinsleri ve sayıları aşağıda ifade edilmiştir.  

 Sürekli Gözetim Altındaki İşletmede: 

 Otomatik su besleme cihazı ve brülöre kumanda eden düşük seviye alarmı ( bu kontroller çok seviyeli tek 

elektrot ve buna bağlı seviye şalteri ve sevile kontrolünden kumanda alır ), sürekli üst blöf kontrolü, kesintili alt blöf 

kontrolü, iki adet presostat ( işletme ve emniyet presostatları ), iki adet manometre, su seviye göstergesi, iki adet  

emniyet valfı, besleme suyu girişinde çek valf. Sınırlı gözetimli işletmede, otomatik su besleme ve brülörü 

kumanda eden seviye alarmı ayrı ayrı iki elektrotundan beslenir.  

24 saat gözetimsiz işletmede otomatik su besleme ve brülörü kumanda eden sevile alarmı ayrı ayrı iki 

seviye elektrotundan beslenir. Bunlardan biri tek kanallı diğeri iki kanallıdır. Ayrıca bu kontroller kendinden 

göstergelidir ve otomatik su besleme sadece şalter olarak pompaya değil, aynı zamanda oransal çalışan motorlu 

vanaya kumanda eder. İlave olarak emniyet termostatı, yağ dedektör bulunur.  
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1- Kazan Otomatik Seviye Kontrol Sistemleri  

Modern kazanlarda, gelişen teknolojiye paralel olarak seviye kontrolü ve kazan suyunun beslenmesi 

hassas ve emniyetli bir şekilde duyarga sistemleri yardımı ile gerçekleştirilmektedir. 

Kazanda Su Seviyesi  
Kazanda, buhar üretimi esnasında kesin bir su seviyesinin okunması, klasik su seviye göstergesi ile 

mümkün değildir.  

Buhar üretildiği anda su seviyesinin okunması, klasik su seviye göstergesi ile mümkün değildir.  

Buhar üretildiği anda su seviyesi buhar – su karışımı baloncuklardan oluşmakta ve su seviyesi 

algılanamamaktadır. Kazan dışından izlenen su seviyesi kazan içerisindeki gerçek su seviyesinden daha 

düşük olarak okunmaktadır. Bunun nedeni ise kazan dışındaki su seviye göstergesindeki suyun 

yoğunluğunun daha yüksek olmasıdır. 
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Gerçek su seviyesi ile dış göstergeden okunan su seviyesi arasındaki farka etki eden faktörler: 

1- Kazan buhar kapasitesi  

2- Kazan dış seviye göstergesinin kazana göre yüksekliği  

3- Kazan suyunun kimyasal özelliği  

4- Kazan gövdesinin büyüklüğü  

5- Duyarga muhafaza borusunun su seviyesinin altındaki uzunluğu  

Gerek besi pompasının çalıştırılması,  gerekse düşük ve yüksek su seviyelerinin kontrolünün hassas bir 

şekilde yapılabilmesi ancak kazan içerisine daldırılarak görev yapan seviye kontrol duyargaları ile mümkündür.  

Bu tür sistemlerin avantajları: 

1- Ölçme duyargaları, kazan içerisinde bulunmaları nedeniyle gerçek seviyeyi okurlar. 

2- Kendi kendini test eden seviye duyargaları, sistemin her gün test edilme zorunluluğunu ortadan                                       

      kaldırır.  

3- Bu duyargaların sistemleri hareket eden elemanlardan oluşmaması nedeniyle güvenlidir ve bakıma                                 

      ihtiyaç göstermezler.  
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Seviye Kontrol Sistemleri 

Kazan veya tanklarda seviyenin kontrol edilmesi farklı prensiplerle çalışan duyargalar yardımı ile 

gerçekleştirilir. 

a- İletkenlik Duyargaları  
Çalışma Prensibi: Duyarga, temasta olduğu ortamın elektrik iletkenliğine göre suyun seviyesini belirler. 
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Kapasitans Duyargaları 
Çalışma Prensibi: Duyarga, temasta olduğu sıvının miktarı ile orantılı olarak bir elektrik sinyali verir.   
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2- Buhar Kazanlarında Su Besleme Devresi 
a- Su Besleme Devresi 
Su besleme devresi şekil 47a ve 47b’ de gösterilmiştir. Burada buhar hatları görülmemektedir. Şekil 47b’ 

de görülen yüksek basınçlı besi suyu devresinde buharlı besi suyu ısıtıcısı vardır. Yüksek basınçlı kazanlarda, 

kazandaki su sıcaklığı yüksektir. Besi suyu ısıtılmadan degazörden geldiği sıcaklıkta ( 103 ºC mertebesinde ) 

kazana beslenirse ısıl şok oluşabilir. Bu durumda ekonomizörsüz yüksek basınçlı sistemlerde besi suyu ısıtıcıları 

kullanılır. Sistemdeki bütün kondensler kondens deposunda toplanır. Buruda eksik varsa, otomatik olarak taze su 

takviyesi yapılır. Kondens deposuna taze su beslenmesi seviye kontrol cihazı tarafından, taze su besi 

pompalarının çalıştırılmasıyla gerçekleşir.  

Kondens deposundan alınan su degazör pompalarıyla termik degazöre basılır. Termik degazör besi 

suyu içindeki gazların giderilmesi amacıyla kullanılır. Suyun içinde erimiş olarak bulunan gazlar, özellikle oksijen, 

çok koroziftir. Sudan ayrılmadan kazana gönderilirse kazanda açığa çıkarak kazan yüzeyleri ve buhar borularında 

hızlı bir korozyona neden olur. Termik degazörde gazların sudan ayrılması suyun ısıtılmasıyla sağlanır. Suyun 

sıcaklığı 103 ºC mertebelerine kadar çıktığında su üzerindeki gazların pratik olarak tamamı sudan ayrılır.  

Suyun ısıtılması için sistemde üretilen buhardan yararlanılır. Gerekli buharın basıncı düşüktür bu 

nedenler degazörde taze buhar yerine blöften veya basınçlı kondensten geri kazanılan buhar kullanılabilir.  

Degazöre gelen su bir ön ısıtıcıda ısıtılarak tanka girebilir. Bu ön ısıtıcı ısı tasarrufu için kullanılır. 

Degazörden dışarı atılan çürük buhar ve gazların ısısından yaralanmayı amaçlar.  

Her kazan için ayrı bir kazan besi pompası kullanılmalıdır ve yine yedekli olmalıdır. Pompa basıncı 

kazanın buhar basıncına bağlıdır. Bu basınçtan biraz yüksek olmalıdır. Pompa debisi ise, kazan buhar 

kapasitesine bağlıdır. Pompa şalt sayısı fazla olmamalıdır. Çok büyük pompa seçildiğinde şalt sayısı artar. Bu 

ömür ve elektrik tüketimi açısından uygun değildir. ( Bkz. Şekil 5 )  
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Kazan Besi Suyu Isıtma Eşanjörü 

Buhar kazanın ısıl şoklardan korumak için kullanılır. 

a. Açık buhar kullanılan sistemlerde kondens deposundaki su sıcaklığı düşük olacağı için, kazana 

giren su ısıtılmalıdır. 

b. Degazörlerin çıkışında su sıcaklığı 102 – 105 ºC mertebesindedir. Eğer sistemde 6 numaralı       

Fuel – oil kullanılıyor ise, düşük basınçlı degazör çıkışına bir eşanjör koymak ve kazana giren su 

sıcaklığını 130 ºC’ ye çıkarmak kazan ömrünü artıracaktır.  

c. Yüksek basınçlı sistemlerde ise, termik degazör çıkışındaki su sıcaklığı ile kazan su sıcaklığı 

arasındaki fark çok fazla olduğu için, kazanda termal gerilmeler fazla olabilir. 6 bar ve daha yüksek 

basınçlı sistemlerde kazan besi suyu ısıtma eşanjörü kullanılması tavsiye edilir.  

d. 10 bar ve daha yüksek basınçlı sistemlerde ise, ekonomizör yoksa, eşanjör mutlaka kullanılmalıdır. 

Not: Bu konunun kazan imalatçısına danışılarak kararlaştırılması ( kazan konstrüksiyonuna bağlı bir 

durum söz konusu olduğu için ) daha doğru olacaktır. Kullanılacak yakıt cinsi de mutlaka 

belirtilmelidir. 

 

b- Besi Suyu Ve Besi Suyu Hattı Elemanları 

Bir kazanın ömrü, işletme verimi ve ürettiği buharın saflığı, kazanın imalat kalitesinden çok bunun içine 

konan suyun saflığı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle buhar kazanı besi suyunun hazırlanmasında çok bilgili 

hareket edilmesi ve besi suyunun hazırlanması için gerekli cihazların çok titizlikle seçilmesi ve daha sonra 

bunların gene aynı titizlik ile işletilmesi gerekir. Öncelikle buhar tesislerinde mümkün olduğu kadar kondens geri 

döndürülerek taze su beslemesi minimuma indirilmelidir.  

Kalitesiz bir besi suyu ile işe başlandığında bir taraftan fazlaca kimyasal kullanılır, diğer taraftan bolca 

yapılan blöfler ile kazan içindeki ısının bir kısmı atılmış olur, işletme verimi düşer, ayrıca kazan kimyasallarının bir 

kısmı da atılmış olur.  

Ülkemizde kullanılan besi sularında en çok rastlanan ve sorunlara neden olan parametreler aşağıdaki 

gibidir:  

a) Sertlik: Suyun içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarından meydana gelir. Geçici ve 

kalıcı sertlik olarak iki çeşittir. Toplam sertlik bu ikisinin toplamına eşittir. Geçici sertlik                      ( 

karbonat sertliği ), kazanda suyun ısıtılması ile kalsiyum karbonat çökeltisi halinde metal yüzeylerde 

birikir ve kışır tabir edilen kireç tabakasını meydana getirir. Sert besi sularının yumuşatılması, 

günümüzde otomatik rejenerasyonlu, katyonik reçineli, iyon değiştirici “ Yumuşatma cihazları “ ile 

yapılır ve besi suyu sertlik derecesi 1 ºFSB ( Fransız sertlik derecesi ) altına çekilir. Tuzlu sondaj 

suları ( klorür oranı 1000 mg/ lt’ nin üzerinde ) bu yöntemle yumuşatılamazlar.  

b) Erimiş Gazlar: Ancak sadece yumuşatılmış su, kazanlar için yeterli değildir. Besi suyu içerisinde 

bulunan “ Oksijen “ 0,02 mg/ lt’ nin üzerinde bulunduğu zaman kazanda korozyona neden 

olmaktadır. Besi suyu içerisinde bulunan Oksijen ve CO2 gibi çözünmüş gazların buhar kazanına 

girmeden önce giderilmesinde “ Termik degazör ” kullanılması çok faydalı bir yöntemdir. Besi 

suyunun, yumuşatıcılardan sonra degazör kullanılmayan düşük basınçlı buhar kazanlarında, 

polifosfat yataklı filtreden geçirilmesi korozyonu önleme açısından son derece yararlıdır.  

c) Alkalinite: Suyun içerisinde bulunan karbonat ve bikarbonatlardan meydana gelir. Suyun kuvvetli 

asitleri nötrleme kabiliyetine o suyun alkaliliği denir. Kazan içerisinde müsaade edilen azami toplam 

( MO ) alkalinite değeri 900 mg/ lt’ dir. Blöfün azaltılması istendiğinde, besi suyundaki MO alkalinitesi 

90 mg/ lt’ ye kadar düşebilir. Alkalinitenin düşürülmesi “ Dealkalizer ” vasıtasıyla yapılır. Buhar 

kazanı ve jeneratörlerde kullanılan dealkalizerler, kostik soda takviyeli klorür’ le rejene edilen özel 

anyonik reçineyle çalışırlar.  
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Bir diğer giderim metodu RO ( Reverse Osmosis ) uygulamasıdır. 

d) pH: Kazan işletmeciliğinde en fazla kullanılan faktörlerden biridir; besi suyu ve blöfde devamlı 

ölçülmesi gerekir. pH su içerisindeki hidrojen iyonları konsantrasyonunu gösterir. 7’ nin altındaki 

değerlerde su asit karakterli, 7’ nin üstündeki değerlerde ise baz karakterli olur. Asit karakterli sular 

hiçbir zaman kazan verilmez, bunların pH’ nın 9 – 10 civarına çıkarılarak kazan verilmeleri gerekir. 

pH yükseltiminde sud kostikli ( NaOH ) maddeler kullanılır. pH’ ın çok yüksek olması da istenmez, 

11’ in üzerindeki değerler kazan saçlarının gevrekleşmesine ve çatlaklara neden olurlar. 

e) Silika: Su yumuşatma ve dealkalinizasyon işlemlerinde giderilemeyen, buhar kazanlarında yüksek 

olması istenmeyen ( Kazan içinde azami müsaade edilen limit 150 mg/ lt ) bir diğer mineral “ Silikat” 

tır. Yüksek basınçlı buhar kazanları, boru yüzeylerinde ve türbin çarklarında cam benzeri yüzeyler 

oluşturur, temizlenmesi çok zordur. Silikanın getireceği sakıncaların meydana gelmemesi için 

genellikle besi suyundaki silika miktarı sudaki geçici sertliğin 3 katından az olmalıdır. Kazan 

suyunda silika oranının azaltılması için blöf yapılır. Besi suyundaki silikanın giderilmesinde 

Deiyonizasyon veya Ters Osmos arıtım yöntemleri kullanılır. 

f) İletkenlik: Suyun elektrik iletme kabiliyetidir. Çok kullanılan ölçü birimi µs/ cm’ dir. Saf su içinde 100 

mg/ lt NaCI tuz eritildiğinde bu suyun iletkenliği µs/ cm değerindedir. İletkenlik suyun içindeki tuz 

oranını vermesi açısından önemli bir parametredir. Suyun içindeki toplam eriyik miktarı (mg/ lt) 

çoğaldıkça iletkenlik yükselir.  

Alçak veya orta basınçlı bir buhar kazanı için hazırlanacak besi suyunda müsaade edilen en yüksek 

değerler aşağıdaki gibidir.   

Toplam Sertlik: 0,1 FSB sertliğinden az  

Yağ Miktarı: 2 mg/ lt’ den az 

Oksijen: 0,05 mg/ lt’ den az  

Toplam Demir: 0,05 mg/ lt’ den az 

Toplam Karbondioksit: 20 mg/ lt’ den az 

Silikat SiO2: Olabildiğince düşük  

pH değeri: 7,0 – 9,5 arası 

Alkalinite: Düşük  

Buna karşılık, buhar kazanı içindeki suda müsaade edilen değerler ( Kazan içinde kazan 

kimyasalları kullanıldığı kabul edilmiş ) aşağıdaki gibidir: 

Toplam Sertlik: 0,0 ºFr 

İletkenlik: En çok 6000 micro siemens/ cm ( bazı literatür 8000 değerini tolere ediyor )   

pH: 9,5 – 11,5  

Silikat: En çok 150 mg/ lt 

Toplam Demir ( Fe ): 10 mg/ lt 

Klorür: Mümkün olduğu kadar düşük  

Çözünmüş Oksijen: 0 ( Termik degazörde oksijenin çoğu alınır. Bakiye ise oksijen tüketen 

kimyasallarla yok edilir ). 

b-  Kum Filtresi  
Taze su şehir şebekesinden veya kuyudan karşılanır. Hattın başlangıcında sistem için bir su deposu 

oluşturulması tavsiye edilir. Bu depo büyüklüğü sistem su sarfiyatı ile ilgilidir.  

Besi suyu önce kum filtresinden geçirilerek çamur ve diğer asılı maddelerden arındırılmalıdır. Filtrede su 

hızı 10 m/ h seçilerek tankın çapı belirlenebilir. Genellikle bunların kataloglardan seçiminde su debisi yeterli 

olmaktadır.  

Besi suyu debisi kaybedilen buhar debisinden ziyade kazan ve sistemin ilk dolduruluş süresiyle belirlenir. 
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 On – Off Sistemleri: 

Bu tür sistemlerde kazan su seviyesi ayar edilen seviyenin altına indiği zaman besi suyu pompası çalışır 

ve kazan su dolmaya başlar. Su seviyesi ayar edilen üst seviyeye ulaştığı zaman pompa durur. On – Off seviye 

kontrolü, kontroller ile iletkenlik probu veya kapasitans probu ile yapılır. 

Pompa çalıştığı zaman kazan içerisine daha düşük sıcaklıkta büyük bir su kütlesi girer, buhar üretimi ve 

kazan basıncı düşer. Pompa durduğu zaman basınç ve buhar üretim miktarı artar ve dolayısı ile brülörün 

ateşleme miktarı düşer. Bu çalışma şekli kazan verimliliğini ve ömrünü azaltır. On – Off kontrol sistemleri, kazan 

basıncındaki ve buhar debisindeki belli miktardaki dalgalanmaların kabul edilebildiği uygulamalarda ve yedek 

buhar kazanlarında kullanılır.  

 

Sistemin Özellikleri: 

 

a) Avantajları 

- Basit ve uygulaması kolay 

- Ucuz  

- Düşük kapasiteli kazan veya yedek 

kazanlara uygun   

b) Dezavantajları 

- Her kazana ayrı bir besi pompası gerekir. 

- Pompanın sık sık devreye girip çıkması 

sonucunda fazla aşınma meydana gelir, 

        ömrü kısaltır. 

 
- Buhar nem oranının yüksek olması.  

  

 

 

 

 

  İletkenlik Duyargaları: 

Bu sistemde tek gövde üzerinde üç veya dört adet duya

montaj esnasında istenilen su seviyesine göre kesilerek pompanın d
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  Şekil 6 

rga bulunmaktadır. Bu duyargaların boyları, 

uracağı ve çalışacağı seviyeler tespit edilir. 
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Oransal Siste

Bu tür sistem

takviye edilir.  

Kazana giren s

olmaz. Oransal kontrol,

sürekli çalışır, kullanılm

 

Sistemin Özell

a) Avantajlar

- S

- B

- K

- B

- M

- P

ö

c) Dezavant

- D

- P

- Y
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mler ( Modulating ): 

lerde buhar üreteme oranında düşen su seviyesi, oransal kontrollü bir vana yarımı ile 

u miktarı daha az olduğundan buhar üretim miktarı ve kazan basıncından dalgalanmalar  

 buhar kazanının sabit bir basınçta sabit debi vermesini sağlar. Bu sistemde besi pompası 

ayan su bir by – pass hattı ile besi suyu tankına geri döndürülür. 

ikleri: 

ı  

abit buhar debisi ve sabit basınç  

rülörün verimli çalışması  

azan gövdesinde daha az ısıl gerileler 

uhar nem oranı düşük  

erkezi bir besi pompa istasyonu imkanı  

ompa ve brülörde daha az aşınma ve uzun 

mür 

ajları 

aha pahalı  

ompanın sürekli çalışması 

edek kazanlar için uygun olmaması    Şekil 9 
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3- Presostatlar  

Presostatlar kazan üzerinde iki adet olmalıdır. Bunlardan birincisi limit presostat olup ayarlanan değerde 

brülörü durdur. Diğeri ise basınç ayar presostadı olup, brülör cinsine göre oransal veya on – off kontrollü olabilir. 

İki kademeli brülör kullanılması halinde üç adet presostat olacaktır. Presostatların ayarı aşağıdaki gibi yapılır. 

Örneğin kazan 8 atü max. işletme basıncında çalışacak ise, limit presostat 8,5 atü’ ye ayarlanmalı, diferans -0,2 

olmalıdır. Yani cihaz 8,3 – 8,5 arasında kontrol edilmelidir. İşletme presostadı ise 8 atü’ ye ayarlanmalı diferansı  

– 0,5 olmalı, yani 7,5 – 8 atü arasında çalışmalıdır. Bu örnekte emniyet valfi ise 8,8 atü’ de açacak şekilde 

ayarlanmalıdır.  

Presostat seçiminde dikkat edilecek çok önemli bir nokta presostat ayar basıncının, presostat çalışma 

aralığının ortasında bir yerde olmasıdır. Örneğin 8 atü basıncı kontrol edecek bir presostat için 0 – 10 atü 

göstergeli bir presostat seçmek yerine 0 – 15 atü presostat kullanmak daha güvencelidir. Çünkü presostatların 

orta noktalarında çalışma hassasiyeti daha fazladır. Presostat ile kazan arasında kesinlikle vana bulunmamalıdır. 

Presostat tipleri aşağıda verilmiştir. 

0 – 1 atü 

0 – 5 atü 

0 – 10 atü 

0 – 15 atü 

0 – 20 atü 

0 – 40 atü 

Presostat seçiminde diferansın çalışma basıncının % 10’  undan büyük olmaması tercih edilir.    
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4- Kazan Otomatik Blöf Sistemleri  

Kazan içerisinde bulunan su tamamen saf değildir. Kimyasal işleme uğrayan ham su katı partiküller 

içerir. Bu katı maddeler gerek erimiş, gerekse süspansiyon halinde bulunurlar.  

Kazan buhar ürettiğinde, suyun içerisindeki maddelerin yoğunluğu giderek artar ve bu maddeler: 

-    Kazan ısı transfer yüzeyinde birikir ve bir tabaka oluşturarak 

     a) Isı Transferini engeller 

     b) Sistemin ömrünü kısaltır 

 -   Su yüzeyinde köpük şeklinde birikir ve buhar ile taşınarak: 

      a) Kontrol cihazlarının arızalanmasına  

      b) Isı eşanjör yüzeylerinde birikim yapmasına  

      c) Kondenstopların tıkanarak arızalanmasına neden olur 
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Şekil 12 

 

Kazan içerisinde bulunan katı maddeler süspansiyon veya erimiş halinde bulunurlar. 

Süspansiyon halinde bulunan maddeler çöker ve kazan dibinde birikir. Bu maddelerin kazandan tahliyesi 

KAZAN ALT BLÖFÜ ile yapılır.  

Erimiş halde bulunan maddelerin tamamen alınması mümkün değildir. Ancak, bir miktar kazan suyu 

dışarı alınarak yoğunluğu düşürülür. Bu işlem ideal olarak OTOMATİK ÜST BLÖF sistemleri ile gerçekleştirilir. 

Doğru seçilmiş KAZAN BLÖF SİSTEMLERİ ile: 

- Enerji Tasarrufu  

- Kazan Verimliliği 

- Uzun Kazan Ömrü sağlanır. 
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Blöf Sistemleri 

Kazan üst blöf sistemleri farklı şekilde gerçekleştirilebilir. 

a) Manuel blöf sistemleri 
Bu sistemde blöf vanası belli aralıklarda manuel olarak açılarak kazan suyu blöf edilir. Bu sistemde 

enerji kaybı fazladır. 

b) Devamlı blöf sistemi  

En basit şekli ile devamlı açık olan bir iğne vanadır. Bu sistemin mahzuru akışı azaltmak için 

vananın siti supaba çok yakın çalışması hız yükseltmesi ve dolayısıyla aşınma nedeniyle vana 

ömrünün kısalmasıdır. 

c) Elektronik ( Otomatik ) blöf sistemi 
Elektronik blöf sistemleri kazan suyunun TDS değerini devamlı ölçer. Ayar edilen TDS seviyesine 

göre blöf vanası otomatik olarak açılır ve gerekli miktarda kazan suyu blöf edilerek istenilen TDS 

değeri muhafaza edilir.  

 

Şekil 13 

 

Kazan suyu sıcaklığının artması ile elektrik iletkenlik değeri de artar. Örneğin elektrik iletkenliği her  ºC artışta % 2 

artar. Bu nedenle bu tür cihazların sıcaklık/ iletkenlik değerlerini iyi algılamaları gerekir.  
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Manuel Blöf Sistemi  
 

Şekil 14 

Şekil 10’ da görüldüğü gibi çalışma eğrisi ortalama değerin ya üstündü ya da altındadır.  

Üzerindeki konumda erimiş katı madde miktarı yüksek, alttaki konumda ise düşük ancak, enerji kaybı 

fazladır. 

 

Otomatik Blöf Sistemi  
 

Şekil 15 

Şekil 11’ de görüleceği gibi çalışma eğrisi ortalama eğriye çok yakın ve enerji kaybı optimumdur. 

 

Toplam Erimiş Katı Maddeler ( TDS ) 

 Toplam erimiş katı maddeler kazan suyunda erimiş halde bulunur ve çökmeyen maddelerin toplam 

miktarıdır. Toplam erimiş katı maddelere ait kullanılan bazı birimler Tablo 1’ de verilmektedir. 

Tablo 1  

ppm 
µS/ cm 
20 ºC 

( nötralize edilmiş ) 

SG  
20 ºC 

BAUME 
DERECESİ 

2000 2857 1,0018 0,263 

3000 4286 1,0027 0,395 

 

ppm = µS/ cm( 20 ºC nötralize ) x 0,7 
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Blöf Miktarının Hesaplanması 

 

Blöf Miktarı =              x S 
B – F  

F 

 

F = Besi suyu TDS değeri ( ppm ) 

B = İstenen kazan suyu TDS değeri ( ppm ) 

S = Kazan kapasitesi ( kg/ h ) 

 

Örnek: Kazan basıncı                               : 10 bar   

            Doymuş buhar sıcaklığı                : 184 ºC 

            Kazanın besi suyu TDS değeri     : 250 ppm 

            İstenilen kazan suyu TDS değeri : 3000 ppm 

           Kazan kapasitesi                           : 10000 kg/ h 

 

 

Blöf Miktarı =              x S =                                 x 10000 = 909 kg/ h 
250 

B – F  

F 

3000 – 250  
 

Kazan TDS seviyesini 3000 ppm de tutabilmek için zaman zaman kazan suyunu blöf etmek gerekir. Bu miktar 

yukarıdaki örnek için 909 kg/ h’ dir.  

 
Kazan Blöfündeki Enerji Miktarı 

 

Enerji Miktarı =                                      = 241 Kw 
1111 x 782 kj/ kg 

3600 
 

Kazan gereken miktarda blöf edilmelidir. Gereğinden fazla blöf yapıldığı taktirde, kazana ilave edilen su için fazla 

enerji harcanacak ayrıcı bu ilave suyun kimyasal katkı maddeleri de ilave bir maliyet getirecektir.  

 

Tablo 2 Enerji Kazancı 

Enerji Kazancı 

Kazan Basıncı ( bar ) 
Blöf Miktarının % 1 Düşürülmesi İle Sağlanan Yakıt 

Kazanç %’ si 

7 0,19 

10 0,21 

17 0,25 

25 0,28 
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2000 ppm Seviyesindeki Blöf Miktarı :            x 10000 = 1428  Blöf  Oranı =     = % 14,28 
1428 250 

 

 

 

3000 ppm Seviyesindeki Blöf Miktarı :            x 10000 = 909    Blöf  Oranı =      = % 9,09 

2000 – 250  10000  

10000  

909 

3000 – 250  

250 

 

Blöf Oran Fark : % 14,28 – 9,09 = % 5,19 

Yakıt Kazancı: 5,19 x 0,21 = 1,09 % 
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5- Emniyet Ventilleri  
Emniyet cihazları içinde en önemlisi emniyet vanalarıdır. Emniyet vanaları ağırlıklı veya yaylı cinsten 

olabilir. Kazan üzerinde iki adet kullanılmalıdır. Bunlardan biri yaylı, diğeri ağırlıklı tipte olabilir. Günümüzde 

genellikle yaylı tip emniyet vanaları kullanılmaktadır. Yaylı vanalar yüksek kalkışlı pop tipi veya tam kalkışlı tip 

olabilir. Malzeme çelik veya özel döküm olabilir. Boyutları DN 15 ile DN 100 arasında değişir. Bağlantıları DN 80’ 

e kadar vidalı, DN 50 – 100 arası flaşlı olabilir. Flanş conta malzemesi sıcaklığa uygun olmalıdır. Emniyet vanaları 

açtıklarında kazandaki basınç yükselmeyecek şekilde boyutlandırılmalıdırlar. Emniyet vanaları çaplarına göre 

isimlendirilir. Emniyet vanaları bir üst çaptaki boru ile kazan dairesi dışında ve tehlikesiz bir yere açılmalıdır. Boru 

düz ve kısa olmalı, azalan bir eğimle deşarja ilerlemelidir. Boşaltma borusu vanaya mesnetlenip taşıtılmamalıdır. 

Çapı vana çıkışından küçük olmamalıdır. Uzun boşalma borusu şartsa, çapı büyütülmelidir. Emniyet vanası giriş 

ve çıkış tarafında vana kesinlikle olamaz. Emniyet valfleri, maksimum çalışma basıncının % 6 üzerine çıkılmadan, 

kazan tam kapasitede iken buharı dışarı atabilecek ölçüde olmalıdır. Emniyet valfleri çalışma basıncının yaklaşık 

% 10 daha üzerinde bir değere ayarlanmalıdır. Örneğin 8 atü işletme basıncı olan bir kazanda emniyet                  

valfleri ~ 8,8 atü değerine ayarlanmalıdır.  
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6- Kazan Armatürleri  
 

 

Kazan armatürlerinin genel özellikleri üzerinde buhar devreleri konusunda durulacaktır. Burada kazan 

üzerinde bulunacak armatürler sayılacak ve boyutları verilecektir. Tablo 3’ de toplu olarak kapasiteye bağlı kazan 

armatür boyutları verilmiştir.  

 

 

 

a- Ana buhar alma ventili genellikle pistonlu tipte olup, boyutu, kazan ana çıkış ağzı ile aynı alınır. 

Vana, kazana pratikte, basınç pistonunun altına aşağıdan etkileyecek şekilde bağlanır     ( Vana 

montajında çıkış yönüne dikkat ediniz ). Büyük çaplı vanalar ( Ø 115 mm’ den büyük vanalar ) 

kolay açılıp kapanması için by – pass hattı teşkil edilir veya Ø 65 mm’ den büyük vanalar için 

denge pistonlu özel vanalar kullanılır. Ana buhar alma vanasının, işletme kolaylığı açısından, 

kazan üzeri yerine kolektöre montajı tavsiye edilir.  

 

 

b- Besi suyu kazan girişinde bir çek – valf ve bir kapama valfi bulunur. Bu valflerin ve besi hattının 

çapı, kazan besi ağzı çapından belirlenir. Eğer imalatçıya çap verilecekse, kazan besi hattı 

eksilen su miktarını uygun bir sürede tamamlayacak şekilde seçilir.  

 

 

 

c- Blöf elle yapılıyorsa, bu hatta bir buhar vanası ve bir de blöf ventili birlikte arka arkaya bağlanır. 

Blöf hattı doğrudan bina dışında blöf çukuruna verilebileceği gibi, bir blöf tankına bağlanabilir. Blöf 

tankından su, atık su kanalına bağlanır. Hattın çapı, kazanın makul bir sürede boşalmasına 

yetecek büyüklükte olmalıdır. Genellikle blöf hattı DN 40 alınabilir.  

 

 

d- Kazan cihazları drenaj hatları genellikle DN 15 vanalar ile donatılır. Ayrıca kazan üzerinde 

bulunan havalık vanası kazandaki ağza göre seçilir.  

 

 

Genelde havalık DN 15 alınabilir. Havalık kazan üst noktasına, bağlanır. Bu elemanlara her 

kazanda rastlanmamaktadır.   
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Tablo 3 Kazan Armatür Boyları 

Buhar Alma Vanası 
Emniyet 

Ventili 

Kazan 

Besi Suyu 

Girişi 

Besi 

Pomp. 

Girişi 

Havalık 

Vanası 

Blöf 

Ventili 

Buhar 

Kap. 

Max. kg/ 

h 

Besleme 

Pomp. 

Debisi 

t/ h 6 

atü 

8 

atü 

10 

atü 

12 

atü 

6 

 atü 

8  

atü 
    

  DN DN DN DN DN DN  DN  DN/ PN 

400 0,7 40 40 32 32 25 25 25 32 15 40/ 25 

600 1 50 50 40 40 25 25 25 32 15 40/ 25 
800 1,3 50 50 40 40 25 25 32 40 15 40/ 25 

1000 2 65 65 50 50 25 25 32 40 15 40/ 25 
1200 2 65 65 50 50 32 25 32 40 15 40/ 25 
1400 2,3 65 65 50 50 32 25 32 40 15 40/ 25 
1500 2,5 80 80 65 65 32 32 32 40 15 40/ 25 
2000 3,6 80 80 65 65 40 32 32 40 15 40/ 25 
2400 4 100 100 80 80 40 32 32 40 15 40/ 25 
3000 5 100 100 80 80 50 40 32 40 15 40/ 25 
3600 6 125 125 100 80 50 40 32 40 15 40/ 25 
4000 6,4 125 125 100 100 65 50 32 50 15 40/ 25 
4600 8 150 150 125 100 65 50 32 50 20 40/ 25 
5000 10 150 150 125 125 80 65 40 65 20 40/ 25 
7000 11 150 150 125 125 80 65 50 65 20 40/ 25 
8000 13 200 200 150 125 80 80 50 65 20 40/ 25 
9000 15 200 200 150 150 80 80 50 80 20 40/ 25 
10000 16 200 200 150 150 100 80 65 80 20 40/ 25 
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7- Ekonomizör 
Ekonomizörler baca gazlarının atık ısısından yararlanarak kazan besi suyunu ısıtmak ve böylece yakıt 

ekonomisi sağlamak üzere kullanılırlar. Özellikle yakıt olarak doğal gaz kullanıldığında veya buhar basıncına bağlı 

olarak baca gazı sıcaklıkları yüksekse tavsiye edilir. Ekonomizör performansını etkileyen ana faktörlerden biri 

duman içinde kükürt oksit oranı, dolayısıyla korozyondur. Yakıt ne kadar temizse ekonomizör sıkışında baca gazı 

sıcaklığı o kadar düşük tutulabilir.  

Skoç kazanlarla birlikte kullanılacak ekonomizörler flanşlarla baca kanalına bağlanacaktır. Bu tip 

ekonomizörlerin kendi beton kaideleri olacaktır. Kaide üretici firmanın verdiği ölçülere göre dökülecektir. 

Degazörden gelen besi suyu yaklaşık 103 ºC mertebelerinde ekonomizöre girmektedir. Ekonomizör girişindeki 3 

yollu motorlu vana ile besi suyu miktarı su seviyesinden alının kontrollü ayarlanmaktadır. Fazla su tekrar 

degazöre döndürülmektedir. Besi suyu devresinde gerektiğinde elle ekonomizörü by – pass yaparak devre dışı 

bırakmak imkanı bulunmalıdır. Ayrıca ekonomizör gaz tarafında da duman yolu by – pass hattı bulunmaktadır. 

Ekonomizör kanatlı borulardan oluşur. Bu boru yüzeylerinde yoğuşma olmaması gerekir. Bunun için besi suyu 

sıcaklıkları ekonomizör girişinde belirli değerlerin altına inmemelidir. Aynı şekilde baca gazı sıcaklıkları da belirli 

değerlerin altına düşmemelidir. Böyle durumlarda klape açılarak duman gazlarının ekonomizörü by – pass etmesi 

sağlanır. Kazanın ve ekonomizörün ilk devreye girişinde de, rejime geçilinveye kadar duman fazları by – pass 

edilmelidir. Elle kumandalı klapelerde bu kazan işletmecisi tarafından yapılır.  

Ekonomizör seçiminde kazanın ısıl kapasitesi esas alınır. Besi suyu sıcaklıkları kazandaki doyma 

sıcaklığının    20 ºC altına kadar artırılabilir. Bu arada duman gazı sıcaklıkları da yoğuşma sıcaklığının 50 ºC daha 

üzerine kadar soğutulabilir. Yani baca gazı sıcaklıkları 150 ºC mertebelerine kadar düşürülebilir. Bu şekilde 

yapılan ekonomi kazan veriminin % 5 – 7 mertebesinde artması anlamına gelir. Bu durumda baca kaybı % 5 

mertebelerine kadar indirilebilmektedir. Ancak bu rakamlar çok iyi tasarlanmış modern kazanlar için geçerlidir. 

Yüksek baca sıcaklıklarıyla çalışan ucuz kazanlarda ekonomizörle sağlanan verim artışı çok daha fazladır ve      

% 10 mertebelerine ulaşabilir.  

Ekonomizör seçiminde bu elemanın yarattığı gaz tarafı direncine dikkat edilmelidir. Baca gazı sıcaklığını 

belirlemede bu da bir faktör olmaktadır. Bazı hallerde baca aspiratörü kullanmak gerekebilir. Alman standartlarına 

göre 50 kW gücün üstündeki kazanlarda baca gazı kaybı % 9’ dan küçük olmalıdır. Bu baca gazı sıcaklıklarının 

yaklaşık 230 ºC değerini aşmaması anlamına gelmektedir. Ekonomizör kullanarak baca gazı sıcaklıkları            

140 – 150 ºC mertebelerine kadar indirilebilir. Örnek olarak 5000 kg/ h buhar kapasiteli, 11 bar çalışma basıncı 

olan bir kazanda günde 8 saat ve yılda 220 gün çalışıldığı kabul edilsin. Kazanın ortalama % 90 yükte çalışması 

halinde, 

Besi suyu girişi sıcaklığı = 103 ºC 

Besi suyu çıkış sıcaklığı = 133 ºC 

Saatlik yakıt tasarrufu     = 17,8 lt/ h 

Ekonomizör yatarım maliyeti = 29000 DM 

Basit geri ödeme süresi = 2.3 yıl 
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8- Buhar Sayacı 
 
a) Tesisin Verimliliği: 

Buhar sayacı proses veriminin bir göstergesidir. Örneğin; hangi ünitenin zaman içerisinde eskiyerek 

veriminin düştüğü veya periyodik bakımların zamanlamasının optimum tespit edilip edilmediği buhar sayaçları ile 

değerlendirilir.  

 
b) Enerji Verimliliği: 

Buhar sayaçları, enerjinin geri kazanılması için tesisatta yapılan değişikliklerin sonucu kontrol eder.  

 
c) Prosesin Kontrolü:   

Buhar sayıları prosese gerekli buhar yükünün verilip verilmediğini ve verilen buharın doğru basınç ve 

sıcaklıkta olup olmadığını belirler.  

 
d) Buhar Maliyeti:  

Gerek tüm tesisin gerekse tesis içerisindeki çeşitli ünitelerin birim ürün buhar maliyetini tespit için buhar 

sayacı önemlidir.  

 
Buhar sayacı seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler 

a- Buhar yük oranı  

b- Hassasiyet  

c- Tekrar edilebilme özelliği 

 
a- Buhar yük oranı  

Bir buhar sayacı, geçen buhar miktarını hassasiyetle ölçmelidir. Tesiste değişken buhar yükleri olması 

durumu dikkate alınmalı, buhar yük oranına göre seçim yapılmalıdır. 

 Max. Buhar Yükü ( Qmax ) 

Min. Buhar Yükü Oranı ( Qmin ) Buhar Yük Oranı =  

 

 
Sayaçlarının hassas olarak ölçüm yapabildikleri yük oranları sayaç türlerine göre değişmektedir. Türlere 

göre bazı buhar yük oranları: 

    Qmax/ Qmin 
ORİFİS PLAKASI                      4:1 

SPRIRAFLO                            40:1 

GLIFLO                                  100:1 

VORTEX                                  12:1     

 

Minimum buhar yükünün altında geçen akışkan sayaç tarafından algılanamaz. Sonuç olarak okunan 

değer eksik olacaktır. Bu nedenle minimum ve maksimum değerler alınarak yük oranı hesap edildikten sonra 

sayacın türü seçilir.  

 
Örnek:  Buhar yükü oranı ( Qmax/ Qmin ) = 4:1 olan orifis plakası türündeki bir buhar sayacını 

inceleyelim. Max. debi 1000 kg/ h olduğu zaman sayacın okuyabileceği min. debi 250 kg/ h olacaktır. 
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Şekil 12 
 
 

Şekil 12’ de görüldüğü gibi yük oranı 1000/ 250 olan ( 4:1 ) bir orifis plakasında akış miktarı 250 kg/ h’ ın 

altına düştüğü zaman 8 saat içerisinde toplam hata miktarı 1600 kg’ dır. 

 
b- Hassasiyet 
Hassasiyet buhar sayacının kalitesinin bir ifadesidir. Üreticiler farklı hassasiyet birimleri kullanır.  

I- Ölçülen veya okunan değer hassasiyeti: 
Örnek: % 3 hassasiyetli bir sayaçtan okunan değer: 

- 1000 kg/ h ise gerçek debi miktarı 1030 ile 970 kg/ h arasındadır. 

- 100 kg/ h ise gerçek debi miktarı 103 ile 97 kg/ h arasındadır. 

II- Tam ölçü aralık hassasiyetli ( FSD ) 

( Full Scale Deflection ) 

Bu hassasiyet türünde sayacın max. debisi esas alınmaktadır. 

Örnek: % 3 FSD hassasiyetli bir sayacın maksimum kapasitesi 1000 kg/ h ise okunan değer: 

- 1000 kg/ h ise gerçek debi miktarı 1030 ile 970 kg/ h arasındadır. 

- 100 kg/ h ise gerçek debi miktarı 130 ile 70 kg/ h arasındadır. 

Görüleceği gibi düşük debide hassasiyet oranı % 30’ a kadar çıkmaktadır. Bu nedenle buhar sayacı 

seçiminde ölçülen  ( okunan değer ) hassasiyetli seçilmelidir.  

 
c-Tekrar edebilme özelliği   
Kaliteli bir buhar sayacı, aynı miktar debi için her zaman aynı değeri göstermelidir. Buhar sayaçları farklı 

ölçme tekniklerini kullanarak dizayn edilirler. Örneğin: Sayaçtan geçen buharın basınç kaybını veya hacmini veya 

kütlesini algılayarak  gibi. Her sayacın avantaj ve dezavantajları vardır. Önemli olan ihtiyaca ve kullanma 

şartlarına göre uygun sayacın seçilmesidir. 
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9- Çeşitli Sektörlerde Kullanılan Makinelerin Tüketim Miktarları ( Bkz. Tablo 4 ) 
Tablo 4  

Kg/ h  Çalışma 

Basıncı 

( bar ) 
Kullanımda Maksimum 

Ekmek Fabrikaları 0,7   

2,5 metre uzunluğundaki hamur teknesi  1,8  

14 m3  kapasiteli, muhafaza kutuları   3  

Fırınlar peel veya kanal tipi  0,7   

Beyaz ekmek 11 m2 yüzeyi  13  

Çavdar ekmeği 1 m2  yüzeyli   26  

Master baker fırınları  13  

Döner fırınlar, her tambur için   13  

Bennet 400, tek tamburlu   20  

Hubbard ( her ölçüde )  26  

Baker – Perkins hareketli fırın, uzun ( her 45 kg için )  6  

Baker – Perkins hareketli fırın, kısa ( her 45 kg için )  13  

Şişe Yıkama 0,35   

Hafif içecekler ( bira vs. ) dakikada 100 şişe için  140  

Süt mamülleri, saatte 100 kasa için  26  

Şeker ve Çikolata  5   

Şeker pişirme. Saatte 130 litre  21  

Ceketli çikolata eritici. 610 mm çaplı  13  

Çikolata daldırma kazanı, her 6451 mm2 yüzey alanı için   13  

Çikolata sertleştirme, karıştırma, her 1,9 m2 aktif yüzey için  13  

Ceketli pişirme kazanı, her 0,1 m2  ceket yüzeyi için 2  27 

Ceketli şeker pişirme kazanı, her 0,1 m2 yüzeyi için 5  45 

Krema ve Süt Üreticileri    

Krema kutuları, dakikada 3 adet   140 

Pastörizasyon, 455 litrenin 20 dakika ısıtılması için   106 

Bulaşık Makineleri 0,6 – 2   

2 bölmeli, tene tipi   26 

Büyük konveyör veya silindirik tipler   26 

Autosan, ebatlara bağlı  13 52 

Champion. Ebatlara bağlı  26 140 

HobartCrescent , ebatlara bağlı  13 84 

Fan spray, ebatlara bağlı  26 113 

Crescent, manual buhar kontrollü 2   
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Kg/ h  Çalışma 

Basıncı 

( bar ) 
Kullanımda Maksimum 

Hobart AM – 5 modeli 0,7   

Bulaşık makinesi 1 – 1,4 27 – 31  

Hastane Ekipmanları 3 -3,5   

Damıtma, 455 litre damıtılmış su için  45  

Sterilizasyon, yatak tepsisi  1,4  

Sterilizasyon, kıyafet, her 254 mm için   3  

Sterilizasyon, alet, 2,5 m3 hacim için  1,4  

Sterilizasyon, su, her 45,5 litre su için  2,7  

Çift kapılı, dezenfekte fırınları  3 – 3,5   

1,4 m3 hacme kadar, her 0,3 m3 için  13  

1,4 m3 ila 2,8 m3 hacim arası, her  0,3 m3  9,5  

2,8 m3 ve üzeri hacimler için, her  0,3 m3  7,3  

Basınçsız Tıp Sterilizatör 3   

Şişeler ve pasterizasyon için  23 31 

Başlangıç sıcaklığı 21 ºC olan bir suyun     

20 dakika süresince 76 mm derinlikte     

Kaynama sağlaması için    

Alet ve kapların sterilizasyonu için  3   

21 ºC sıcaklığındaki bir suyun 20 dakika     

Süre ile kaynatılması    

Derinlik 3 1/ 2 “ ölçü 8 x 9 x 18”  12  

Derinlik 3 1/ 2 “ ölçü 9 x 20 x 10”  13,5  

Derinlik 4 “ ölçü 10 x 12 x 22”  17,7  

Derinlik 4 “ ölçü 12 x 16 x 24”  27  

Derinlik 4 “ ölçü 10 x 12 x 36”  30  

Derinlik 10 “ ölçü 16 x 15 x 20  42  

Derinlik 10 “ ölçü 20 x 22 x 22”  66  

Çamaşırhane ekipmanları 5 – 7   

Her 45,5 litre için vakum damıtma   7  

Pantolon germe ve pres ütüsü   20 30 

Son ütü, manken ütü, her biri  26 30 

Hava vakumu ile bitirme tablası, 18” damıtma tahtası  9  

Buharlı el ütüsü  2 5 

Ütüler    

Silindir ütü – 1 silindir 48 x 120”  112 150 
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Basıncı 

( bar ) 
Kullanımda Maksimum 

Silindir ütü – 2 silindir 48 x 120”  141 200 

Silindir ütü – 4 silindir 100 ila 120 “  98 125 

Silindir ütü – 6 silindir 100 ila 120 “    

Silindir ütü – 8 silindir 100 ila 120 “    

Gömlek makineleri    

Tek manşetli, yakalı, 3 beden her bir gömlek için 7 3  

Çift kat  6  

Gövde   13  

Kurutma odaları 7   

Battaniye   9  

Konveyor, her bir dönüşte, yaklaşık olarak   3  

Perde, 50 x 114”  13  

Perde, 64 x 130”  26  

Her 45,5 litre kapasite için, kola pişirici  3  

Her 254 mm uzunluk için, kola pişirme  2  

Her 254 mm uzunluk için, çamaşırhane presi  3  

Her 254 mm uzunluk için, el ütüleri  2  

Yaka ve manşet ütüleri  10  

Koku giderici  40  

Sarma çubuğu, tek  26  

Sarma çubuğu, çift  40  

Tumbler, genel kullanım 7   

Her 10” uzunluk için, 36”  13  

Her 10” uzunluk için, 40”  17  

Her 10” uzunluk için, 42”  24  

Merkezi vakum presi 42”  9  

Buhar presi 42”  13  

Plastik döküm 8,5   

Kaplama yüzeyi ( her 7742 ila 9877 mm2 için )  13  

Kağıt üretimi    

Oluklu mukavva makineleri her 93 m2 için 12 13  

Ağaç hamuru, her 45 kg için 3,5 170  

Restoran ekipmanları 0,35 – 1,5   

Her 25,4 mm uzunluk için, standart buhar tablası  16  

1,9 m2 alan için, standart buhar tablası  13  
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Kg/ h  Çalışma 

Basıncı 

( bar ) 
Kullanımda Maksimum 

762 mm genişlikteki Benmari için her 25,4 mm uzunlukta  6  

Her 1,9 m2 alan için Benmari  13  

3 bölmeli yumurta pişiricisi   6  

Buharlı istiridye pişiricisi  6  

Buharlı istakoz pişiricisi  13  

Buhar ceketli pişirme kazanları 0,35 – 1,5   

45 litre hacimli  6  

114 litre depolama hacimli  13  

182 litre depolama hacimli  20  

273 litre depolama hacimli  26  

Tabak ve kap ısıtıcılar 0,35 – 1,5   

Her 9,5 m2 raf alanı için   26  

Her 0,56 m3 raf alanı için  13  

Isıtma fırınları, her 0,56 m3 için  13  

Direkt buhar püskürterek sebze pişirme, ürün başına  13  

Patates haşlama  13 36 

Morandi Proctor, 30 ürün, kondens dönüşü yok  40  

Buhar jetleri, ortalama kullanım  13  

Gümüş parlatıcıları  26  
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