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MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda 
çıkan sonuçlardan ve basım hatalanndan sorumlu degildir. 

lesisat Genleşme, Esnek Bağlanti, Seviye 
Kontrol ve Kondenstop Uygulamalar. 
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TESİS/IT'TA; KOMPANSATÖR, ESNEK BAGLANTI ELEMANLARI, 

SEVİYE KONTROLÜ VE KONDENSTOP UYGULAMALARI 

Davut BOLU 

ÖZET 

FiziRin temel kurallarından•biri maddelerin sıcaklık deRişiminden do

layı uzaması ve büzülmesldir. Kompansatdrler boru sistemlerinde oluşan gen

leşme, bilzUlme ve titreşimleri emereken basitinden en karmaşıRına dek.her 

türlü endüstriyel sistemin kesintisiz ve verimli çalışmasını saRiayan ele

manlardır. 

Boru hattında oluşan deplasmanlar branşmanları da hareket ettirir. 

Branşman hatlarının maruz kaldıRı yanal hareketler esnek baRiantı elemanla

rı ile absorbe edilir. 

Tesisatın Hnemli bir konusuda, tanklardaki, depolardaki seviyenin izlene

bilmesi ve belli seviyelerde cihazıara komutlar verebilmesidir. 

Buhar tesisatının Hnemli bir parçası da KONDENSTOP'lardır. Kondenstep

ların ENERJİ TASARRUF cihazı olması sistemin verimli çalışmasındaki önemi 

kondenstopların bill.nçli kullanılmasını zorunlu kılmıştır. 
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1-) KOMPANSATÖRLER (GENLEŞME ELFMANLA~ 1) 

1.1) METAL KOMPANSATÖRLER 

316 bı 1 i t0 paslanmaz eP 1 i k ten ür" 1 i 1 ı·ıı NETllL KONPANSil TÖRLER -80°C, 

+427°C sıcaklıklar aras11111a qılı~alıilmı·ktedir. ]l;ılı;ı viiksek sıcaklıklarda 

321 kalite paslanmaz çelikten veyn değişik m;ılzemelerden üretilir. 

Genleşme ve ti.treşi_m eJemaııı olarak imal ccliJen komtınıtsatörl_er, sökme 

takma parçası, sızdırmazhk elemnın olarakta i~if'v giiıınf'ktedir. (ŞEKİL 1 

ŞEKİL 2) 

Şekil 1 

] ili 1 ~ 

' ' ' ı 
ı 
ı 
ı 

' ' 

OOd=J 

Şe ki 1 2 
Sökme takma parçası olarAk Kompcın~:ı! i ir Sı ?:d ı ı rn;ı7. h k e 1 en:ıanı_ ol ar ak Kampansatör 
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1.1.1) Kompansatör Seçiminde Bilinmesi Gereken Veriler: 

T Borunun maruz kalacağı maximum sıcaklık max 

T . = Borunun içinden geçen akışkanın ısıtılmadığı. gözönüne alınarak 
mı n 

(Kazanın tamirat dolayısı ile devre dışı kalması gibi v.s.) bo-

runun maruz kalacağı (kış şartlarında) minimum sıcaklık 

PN = İşletme Basıncı 

DN = Boru Çapları 

Borunun içinden geçen akışkanın cinsi 

Borunun cinsi 

- Kampansatör boruya montaj şekli (Sabit Flanşlı (SF) Döner Flanşlı 

(DF), Kaynak Boyunlu (KB)) Şekil 3 

_J 
lıı 

-
ll 

Sabil llanş!ı kompansalör ve kesiti. 

Döner flanşlı kampansatör ve kesiti. 

Kaynak boyunlu kampansatör ve kesiti. 

Şekil 3 

Kampansatör Bağlantı Tipleri 
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1.1.2) Kampansatör Seçim Hesabı Örneği: 

T max 

T . = 0°C (İ?. m ir i 1 i m i rı. !lı ş Sı c nk I ı ğı) 
nıın 

P 4 bar (işletmr Rnsırıcı) 

DN QliOO (4") 

Ak ı ş kan Ci n si 

Bağlcırıtı :Ş0k I i 

Hat Uznrılrığu 

00°C / 7CtC Sl cık S\1 

lliirı0r Flnrışl ı (lll') 

60 ıııct rP 

Kriter olarak CJ(tC g();;; iiııtiııe nlJıımıs olup, 70°C 1 Jık döni_i.<ş hattı da 

90°C gibi düşünü 1 miişt ii r. 

T daki ıızanm (90°C) =RO mm / J(l() m'de 
max 

T . daki hiiziilmr (o'\:) = -2·ı mm 1 JOCJ m'de. 
mi. n 
Genleşme Hiktarı = 10'3 mm 1 100 m'de olur. 

(AYVAZ Kompönscıtiir Kitabı Söyfö 83) TABLO 1 

1.1.2.1) EMIÜYET FAKTÖRÜ: liJ() nı<•l re! ik boru hattının genleşmesi 103 mm ol

maktadır. 10'3 mm gerıleşmel i krımpnrısatiir monte edersek, kampansatör %100 ça

lışır. Krımpmısatiiriirı de %ll HI çn 1 ı.~mcırln ömrii 1000 devirdi r. Oysa hareket mik

tarı %75 olursa kompmısatiiriirı drvri J()()()'den 3400 devre çıkar. Bunun için. 

hesaplanan geıılcşme mikLC9rlnl l/0,7l i le çarmak gerekmektedir. 

Emniyetli gerıleşme miktiırı = J/0,7'i x !lU mm/1()0 m 

Emrıiyetli genleşme miktarı = Ll7 mm / 100 m'de olur. • 

(AYVAZ Kompnnsntör Kitabı Sayfa HI) ŞEKİL 4 

1. 1. 2. 2) KOMP ANSATÖR UYGULAMA MESAFELER i 

Standart olnrnk iirettlcn kompnrısrıtiirlror ·ırı mm, SO mm, 60 mm genleşmeli

dlr. (50 mm genlc.şmrdi knınpnrıscıtiir Jıorn 1 ipi n! np, genellikle kolon hatla

rında kullanılan dekorcıti f kompnrısat(irıliir.) 

Standart kompnrısalörLet in kullmıılacağı ııı;ıx. mesafeyi hesaplayalım. 

137 mm genleşme 

30 mm 

X = 

" 

100 m x 30 mm 

137 mm 

100 ınr'1 ır· ı i k ':ınnıda 

i S(' 
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lsıl Genleşme Tablosu 

n ı 
MALZEME 

f--Karbon ,---1 ,---,----,---,----,------r-ı---ı--ı------r----1 
Çelik 

•c 

-184 
-ı70 
-156 
-143 
-129 
-115 
-101 
- B7 
- eo 
-59 
-46 
- 32 
- 18 
- 4 

o 
10 

" 38 

" 66 
79 
93 

107 
121 
135 
149 
163 
1i7 
190 
204 
218 
232 
246 
260 
274 
269 
3:::1 
316 
329 
343 
357 
371 
385 
399 

"' 427 
:440 
454-
•68 
482 
494 
510 
524 
538 
552 
566 
579 
593 
607 
621 
635 
649 
663 
677 
690 
704 

"' 732 
745 
760 
714 
788 
801 
816 

Karbon 5 CrMo PASLAN 
"F Mollb,. ILA MAZ 

Düşük 9 CrMo ÇELIK 
Kromlu 18 Cr 8 NI 

-300 -187 -115 -303 
-275 -176 -165 -264 
-250 -165 -155 -266 
-225 -154 -146 -247 
-200 -143 -135 -228 
-175 -132 -125 -208 
-ıso -121 -114 -189 
-125 -ı os -103 -168 
-100 - 96 - 90 -146 
-75 - 63 - " -12t> 
- 50 - 10 - 66 -103 
- 25 - 51 - 53 - 82 

o - " - 36 - eo 
25 - 27 - 25 - 36 
32 - 23 - " - 32 
50 - " 

_, - 16 
70 o o o 

100 19 " 28 
125 35 33 52 
150 51 48 15 
175 68 63 98 
200 83 " "' 225 101 " 1<6 
250 "' 111 169 
215 134 127 193 
300 152 "' 218 
325 170 156 '" 350 188 "' 267 
375 207 192 292 
400 225 209 317 
425 "' 227 342 
450 263 "' 368 
475 283 262 393 
500 302 279 416 
525 322 296 443 
550 343 317 469 
515 363 335 494 
600 383 353 520 
625 405 373 546 
650 426 391 573 
675 448 410 598 
700 469 478 '" 725 492 448 652 
750 513 "' 679 
775 536 488 706 
800 558 508 733 
825 581 528 761 
850 604 549 768 
875 628 569 816 
900 651 589 643 
925 673 609 872 
950 696 630 900 
975 716 651 928 

1000 741 672 957 
1025 764 692 985 
1050 788 713 1013 
1075 813 733 1042 
uoo 837 754 1070 
1125 859 713 1098 
1150 881 193 1127 
1115 903 813 ı 155 
1200 925 833 1183 
1225 948 855 1212 
1250 972 878 1240 
1275 995 899 1268 
1300 1018 '" 1297 
1325 1042 '" 1325 
1350 1oes 963 1353 
1375 1088 9B3 1381 
1400 1112 1004 1410 
1425 1442 
1450 1474 
1475 1507 
1500 1539 

12 Cr 25 Cr MO NEL 3'h 
17 Cr 20 Ni 67 NI Ni KEL 
27 Cr 30 Cr 

-
-160 -236 -208 -ı75 
-150 -222 -198 -165 
-140 -208 -ısa -ı ss 
-131 -193 -178 -145 
-122 -119 -168 --135 
-113 -HiS -158 -125 
-103 -151 -149 -115 
- 93 -133 -133 --103 
-62 -116 -115 - 90 _, -98 - 98 - " - 60 - 82 - 82 -65 
- '6 - " - ,, - 52 
- 35 - " - " - 38 
- 23 - 31 - 31 - 25 
- 19 - 26 - " - " - 10 - 13 - 17 - " o o o o 

11 23 23 " 30 43 43 33 

" 62 63 " 58 " 63 63 
12 101 102 " 86 121 "' " 101 142 "' 110 

115 162 163 126 
130 167 164 "1 
145 203 203 157 
161 224 223 "' 176 245 243 189 
192 26 i 271 206 
206 266 293 224 
224 310 316 243 

'" 332 338 2E2 
257 353 361 276 
273 376 384 296 
2~1 399 408 317 
308 422 437 _,..,.,:. 
325 444 455 ::ı:ıo::ı 
342 467 479 376 
359 490 504 396 
377 5>3 528 "' 394 537 553 437 

'" 561 578 458 
431 565 604 480 

'" 609 629 502 
467 633 854 528 
485 659 680 545 
504 683 i07 568 
523 707 733 590 
541 732 760 613 
559 756 767 643 
578 781 614 674 
598 805 841 705 
617 829 968 736 
635 653 896 748 
663 678 924 762 
682 903 969 774 
693 927 9B1 768 
711 951 1009 815 
730 976 1039 843 
748 1001 1068 870 
767 1026 1096 898 
765 1049 1125 
804 1073 1155 
601 1098 1185 
843 1122 1215 
861 1146 1245 
880 1171 1275 
898 1196 1305 
918 1221 1335 

TABLO I 
ISIL GENLEŞME TABLOSU 

ALiMiN DEMiR BRONZ PiRiNÇ 
YUM DÖKÜM 

-372 -312 -303 
-351 -292 -283 
-331 -272 -263 
-309 -252 -24a 
-287 -232 -225 
-263 -212 -206 
-240 -193 -187 
-214 -172 -167 
-18\l -1~11 ..:..u7 
·-164 -130 -127 
-\39 -110 -108 
-110 -104 -es 
- " - 6• - 63 
- 53 - " - 40 
- 45 - 35 - ,. 
- 23 - " - " o o o o 

38 " 30 29 

" 32 46 03 
103 46 eo 16 
135 61 105 103 
167 15 130 127 
201 90 155 153 
236 106 181 176 
270 121 207 204 
306 137 233 230 

"' 153 259 251 
377 169 285 294 
413 195 "' 311 
449 202 336 322 
496 216 394 365 
523 236 391 393 
~€0 253 418 422 
596 270 "' 450 
636 <:88 "' 479 
675 306 '98 508 
713 324 526 538 
753 343 553 567 

362 560 597 
381 606 628 
400 635 659 
419 663 688 
438 690 720 
458 718 752 
478 747 763 
498 775 815 
518 803 648 
539 833 881 
560 861 913 
581 890 9<6 
603 918 979 
625 948 1013 
647 976 1046 
666 1004 1082 

1033 1116 
1063 ı 151 
1093 1186 
1123 1221 

21°C (70°F) baz alınarak, 100 metrelik borunun (mm) olarak genleşme mik

tarını verir. 
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70 Cu 
39 NI 

-239 
-225 
-211 
-197 
-183 
-177 
-163 
-145 
-128 
-111 
- .. 
- " - 55 
- 35 
- 30 
- " o 

26 
47 
68 
89 

111 
133 
155 
176 
200 
223 
247 
270 
293 
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ŞEKİL 4- Hareket miktarıncı i• ı· 1 ı nlanık k"mpnıısatör devir sayısı 
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isı! Genleşme Tablosu 

r 
1 Karbon j 

Çelik 
Karbon 5 CrM0 PASLAN 

•c "F Mollb. ILA MAZ 
Düşük 9 CrM0 ÇELiK 
KromhJ 18 Cr 8 NI 

-184 -300 -ı er -115 -303 
-170 -275 -176 -165 -264 
-156 -250 -165 -155 -266 
-143 -225 -154 -146 -247 
-129 -200 -143 -135 -228 
-115 -175 -132 -125 -208 
-101 -ıso -121 -114 -189 _, 

-125 -108 -103 -168 
- eo -ı oc - 96 - 90 -146 
-59 - 75 - 83 - 78 -125 - .. - 50 - 70 - 86 -103 
- 32 - 25 - 57 - 53 - 82 
- " o - " - 38 - 60 
- ' " - 27 - " - 38 

o 32 - 23 - " 32 
>O 50 - " 

_, - " " 70 o o o 
38 100 " " " sı \25 35 33 52 
66 150 51 " 75 
79 175 se 63 9B 
93 200 83 78 122 

107 225 ıoı ·· " 146 
121 250 "' 111 169 
135 275 134 "' '93 
149 300 152 143 218 
163 32S 170 156 242 
177 350 "' 175 267 
190 375 207 '92 292 
204 400 225 206 317 
218 42S 244 227 342 
232 450 263 244 368 
246 47S 283 262 393 
260 soo 302 279 "' 274 S25 322 298 443 
Z89 550 343 317 466 
3C1 575 363 335 494 
316 600 383 353 520 
329 625 405 373 546 
343 650 426 391 573 
357 675 4'8 410 598 
371 700 469 "' 625 
365 72S "' "' 652 
399 750 S13 466 679 
4\3 775 536 468 706 
427 800 558 soe 733 
<440 825 581 S26 761 
454 650 604 549 786 
468 875 628 see 816 
482 900 651 589 '" 494 925 673 609 872 
510 950 696 630 900 
524 975 718 651 9Z8 
538 1000 "' 672 957 
S52 1025 '" 692 985 
566 1050 788 713 1013 
579 1075 813 733 1042 
593 1,100 837 754 1070 
607 1125 859 773 1098 
621 1150 881 793 1127 
635 1175 903 8\3 1155 ... 1200 925 833 1163 
663 1225 948 855 1212 
677 1250 972 878 1240 
690 1275 9SS 899 1268 
704 1300 1018 822 1297 
718 1325 1042 942 1325 
732 1350 toes 963 1353 
745 1375 1068 983 1381 
780 1<100 1112 1004 1410 
774 1425 1442 
788 1450 1474 
801 1475 1507 .,. 

1500 1539 

MALZEME 

ı 
12 Cr 25 Cr MO~~ 17 Cr 20 Ni 67 NI NiKEL 
27 Cr 30 Cr 

-160 -236 -208 -175 
-ıso -222 -198 -165 
-140 -208 -186 -155 
-131 -193 -178 -145 
-122 -179 -Hi B -135 
-113 -165 -ısa -125 
-103 -1!':>1 -149 -·115 _, 

-133 -133 -103 
-82 -1Hi -ı ıs - 90 
-71 - 98 - 98 - 18 
- 60 - 62 - " - 65 
- ,, - 65 - 64 - 52 
- 35 - 46 - " - 38 
- 23 - 31 - " - 25 
- 19 - 26 - 27 - " - w - " - " - " o o o o 

" 23 23 " 30 43 43 33 

" 62 63 ,, 
58 82 83 63 
72 >01 102 78 
86 121 "' 94 

101 142 143 110 
115 "' 163 ,. 
130 182 "' 1" 
145 203 203 157 
161 "' 223 173 
176 24S '" 189 
192 267 271 20ô 
208 288 293 224 

"' 3>0 316 243 

'" 332 338 262 
257 353 361 278 
273 376 384 298 
291 399 408 317 
308 422 432 oov 
325 "' 455 J:.:ıo 
342 467 479 376 
359 490 S04 396 
377 513 528 416 
394 537 553 437 

"' 561 578 458 
43\ 585 604 480 
448 609 629 502 
467 633 '" S28 
465 658 680 S4S 
504 683 707 S68 
523 707 733 590 
541 732 760 613 
559 756 787 643 
578 761 814 674 
598 805 841 705 
617 829 868 736 
635 8~3 896 748 
663 878 '" 762 
682 903 969 "' 693 927 '" 788 
711 951 1009 81S 
730 976 1039 843 
748 1001 1068 870 
767 1026 1096 898 
785 1049 1125 
804 1073 1 ı 55 
807 1098 t 185 
843 \122 1215 

'" 1146 1245 
880 1171 1275 
898 ı 196 1305 
9\8 1221 1335 

TABLO I 
ISIL GENLEŞME TABLOSU 

ALiMIN DEMiR BRONZ PIAiNÇ 
YUM DÖKÜM 

-372 -:ıı2 -303 
-351 -292 -283 
-331 -272 -263 
-309 -252 -244 
-287 -232 -225 
-263 -212 -206 
-240 -193 -187 
-214 -172 -167 
-189 -151 ....:.ı.n 

-164 -130 -127 
-139 -110 -ıoe 
-110 -104 -es 
·- " - 64 - 63 
- 53 

_., 
- 40 

- 45 - 35 -34 
- 23 - " - " o o o o 

38 " 30 29 
71 32 " 53 

103 46 eo 78 
135 " >05 103 
167 7S 130 127 
201 90 155 153 
236 106 181 "' 270 121 207 204 
306 137 233 230 
3<1 153 259 257 
377 169 285 264 
"3 185 l\2 311 
"9 202 338 322 
466 218 364 365 
523 236 391 393 
~EO 253 "' .ı:2 

598 270 "' 450 
636 488 "' 479 
675 306 498 508 
713 324 526 538 
753 343 553 567 

362 580 597 
361 608 628 
400 635 658 
"9 663 668 

"' 690 720 
458 718 752 
478 "' 783 
496 775 815 
518 803 848 
539 833 881 
560 86\ 813 
581 890 '" 603 918 979 
62S '" 1013 
647 978 1046 
688 1004 1082 

1033 1116 
1063 1151 
1093 1186 
1123 1221 

21°C (70°F) baz alınarak, 100 metrelik borunun (mm) olarak genleşme mik-

tarını verir. 

111 

70 Cu 
·3g NI 

-239 
-225 
-211 
-197 
-183 
-177 
-163 
-145 
-ını 

-111 .. 
- " - 55 
- 35 
- 30 
- 16 

o 
26 
47 
68 
89 

"' 133 
\SS 
178 
200 
223 
247 
270 
293 
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30 mm genleşmeli kampansatör max. 22 metrede bir 

so mm " " ll 36 " " (BORU KOMPANSATÖRÜ) 

60 mm " If lt 44 lt ll 

90 mm " " " 6!1 :ı. ll (Dıştan basınçlı ola-
rak, sipariş ile imal 
edilir.) 

monte edilmelidir. 

Hat uzunluğumuz 60 metre ise, gidiş ve dönüş liıattında kullanılmak üze

re 30 mm ve 60 mm genleşmeli kampansatör veya 90 mm genleşmali kampansatör 

seçmek gerekir. 

(Hat uzunluğu 60 metre olup, seçilen kompansatörler 66 metrelik hattın 

genleşmesini alabilir.) 

Kampansatör yan elemanları, eksenel çalışmada kampansatörün deforme 

olmasını önler. 

- Layner (içten gömlek- akışı düzgünleştirir.) Şekil S 

- Kaver (Dıştan gömlek - izolede problem yaratmaz) Şekil 6 

- Limit rod çubukları (ön gergi yapılabilmesini sağlar) Şekil 7 

Dıştan basınçlı kompansatöre sadece layner konab:i,!ir, Şekil 8 

(AYVAZ Kampansatör Kitabı Sayfa : 19 ve 74 

Şekil S 
Leynerli Kampansatör Kesiti 

Şekil 7 
Limit rodlu Kampansatör (Tijli) 

Şekil 6 
Kaverli Kampansatör Kesiti 

F;iiM. 
-=----ı3-

Şekil 8 
Dıştan basınçlı Kampansatör 



Örnekteki kampansatör seçiminin talebi, IJNIOO, PN.l6, Laynerh, LimH 

rod'lu l'l ının genleşmeJi Hetal Kampansatör 2 Adet, IJNIOO, PN.I6, LeynerU, 

Limit rad' lu 60 mm genleşıneli ~!et al Kampansatör 2 Adet şeklinde belirtilir. 

1.1.3) KOI'!PIINSATÖR MONTAJ! 

60 metrelik hat 20 metre ve 40 metre lsrok genleşıneil, 40 metrelik 

hatta 60 mm genleşmeli koınpansntör uygt.dnı;u, 

1.1.3.1) KII~VUZLAR ARASI MESAFE 

Kılavuzlar arası mesafe max. (6 har test 

basıncında) ll metredir. 

(AYVAZ Kampansatör Kitabı Sayfa: J~) 

Şekil 9 

Bu kompansatbriln ça-lışabjl_mesi için zo

run I u k·ı1 avuzl;:.:mı.ı::Hhr. Ayrıca bornnun a

gırlı~ı gözdntine aJ.ınmalı_ ve borunun 

se!1im yarınnınası için S metrede b·ir kı-

1 Avuzlama yapılmalıdır. 

KompansAti~rUn eksenel ça]ı_şmacla defor-

me olmaması içir1 sAbit noktarlAıı 

L (kompansatör boyu) sonra kompansatör 

mo n te ed i lme 1 -ı ve 4 D (Doru dış çapı) 

sonra 1. kJ_lavuz. !.4- D (Boru dış çnpı) 

sonra 2. kıl.avuz uygulaı1malı. 

(AYVAZ Kompansatbr BroşUril arka sayfa) 

Şekil 10 

1\ıaml basınç (Atil) 

1~2 Çap-~14Çap--r--- l MAX-----~---------l MAX 

SABIT NOiiTA l'inci kılavuz 2'nci kılavuz '-------· Diğer ınıav-uı-!~r _ .. ___ _j 

KOMPANSATÖR MONTAJ! Çıp "'Bom dış ç~ 

Şekil 10- Kampansatör montaj öl,·iilr•ı ı 
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1.1.3.2) SABİT NOKTA BASINÇ ZORLAMASI 

Sabit noktaya gelen yük kampansatör efektif alanı x çalışma basıncıdır. 

(AYVAZ Kampansatör Kitabı Sayfa: 42'den 67'ye kadar) TABLO 2, TABLO 3 

1 1/4" ten 42u kadar sol üst_;;.~öşede körük efektif alanları belirtil

miştir. 

~N 16 EKSENEI. TiP DÖNER FI.AN$1.1 KOMPANSATÖR 

'" ' o 

25 33 118 

31 " 1<0 

" " ISO 

so 60 165 

6S ~ 18S 

80 "' 200 

700 ,,. 220 

125 140 250 

ISO 168 "s 
200 "' 1'0 

250 m '"' 

Genleşme 
L'. L " 30 mm 

' l 

es HO 

100 "" HO 1<0 

12S HO 

lOS 1!0 

"" 110 

180 HS 

"" 120 

2'0 "" 29S 190 

3S5 1<0 

delik 
b aMdı 

IS ' IS ' -· 

" ' 
18 ' 
20 ' 20 8 

20 8 

20 ' 22 8 

2< 12 

" " 

eıe<ıır 
aloncmı ' 
" 18 

2.1 

37 

~ 

~ "' 128 H< 

"' 1'0 

"' 188 

437 "' '"' m 

o 

200 

220 

ıso 

28S 

3<0 

<05 

Genleş me 
L'>lo60 mm 

' l 

160 200 

180 200 

210 200 

"" 200 

295 260 

355 280 

de~~ eıeoı.ı 

b adedi alan cm' 

-- --

20 8 ~ 

20 ' ~~ 

20 8 781 

22 8 2S8 

" 72 "' 
" " ros 

Devir Ömrü: 1000 Devir Malzeme___,. Flanşlar: Karbon Çelik, Körük: Özel Paslanmaz Çelik 

' § 
~ 

8 

TABLO 2 - Döner Flanşlı Kampansatör Ölçüleri ve Körük Efektif Alanları 

Sabit nokta basınç zorlaması 
ii ii ii " 
ii ii " " 

Efektif alan x Çalışma Basıncı 
2 2 128 cm x 4 kg/cm 

512 kg her bir sabit noktaya getirdiRi yük 
bulunur. 

Basınc 
kg/cffi2 1 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

25 

32 
40 

50 

65 
80 

100 

125 
150 

200 

250 

16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 17ll 191 208 224 240 

18 36 54 72 90 108 12ti 144 162 180 198 216 234 252 270·~ 

23 46 69 92 115 138 161 184 207 230 253 2m 299 322 345 

:J/ 74 111 148 185 222 259 296 333 :ıro 407 444 481 518 555 

58 116 174 232 290 348 4(>; 464 522 580 638 696 754 812 870 

79 158 2:J/ 316 395 474 553 632 711 790 869 948 1027· 1100:, 1185 

128 256 384 512 640 ma 896 1024 1152 1280 1408 1536 1664 1792 1920 

183 386 549 732 915 1098 1281 1464 1647 1830 2013 1196 23i8 2562 2745 

268 536 804 1072 1340 1608 1sm 2144 2412 2680 2948 3216 3484 3752 4020 

437 874 1311 1748 2185 2622 3059 3496 3933 4310 4807 5244 5681; 6118 6555 

705 1410 2115 282{) 3525 4231) 4935 5640 6345 7050 7755 8640 9165 9870 10575 

TABLO 3 - Sabit Noktalara Gelen Yükler 

1.1.3.3) ÖNGERGİ 

30 mm 'lik kompansatörde; 

Uzama - Tmax emniyet 

Büzülme - Tmin 
Toplam genleşme 

" 
1/0,7) 

= 1/0,75 
1/0,75 

X 80 mm / 100 m x 

X 23 mm 1 100 m x 
X 103 mm / 100 m x 

721 

i>s 
28& 

368 
59~' 

918 

1'/!l< 
2{)48 

2928 

4288 

6992 

11280 

20 rı\etrelik hat= 21,3mm 

20 " " = 6,1 mm 
20 ii " = 27,4mm 



30 mm genleşmeli kampansatör konduğu için; 

Max. öngergi miktarı = 30 mm - 27,4 mm = 2,6 mm' dir. 

(Montaj sıcaklığı 21°C kabul edilerek) 

(Daha detaylı öngergi hesabı için AYVAZ Kampansatör Kitabı Sayfa: 19, 

20, 2l'e bakınız.) 

1.1.4) SABİT NOKTA ve KIL!IVUZLAR 

1.1.4.1) Sabit Noktalar: 

Hareketi absarbe edi lecek horunun her iki ucuna basınçtan doğan yilkil 

karşılaması gereken flanş, köşebent, I profili gibi elemanlardır. (BUyUk 

çaplı borularda kampansatör efektif alan yUkUnU karşılaması gereklidir.) 

Şekil ll 

!\ 

1®®®1 

1®®®1 

V 

ŞEKİLll-Sabit Nokta Uygulamnları 

1.1.4.2) Kllavuzlar (Kayar Mesnetler): 

Hareketi absarbe edilecek borunun etrafına çok az bir tnleransla ı11;ııı 

ve borunun içinde rahatça hareket etmesini sağlayan elemanlardır. (İçi yük

sek ısıya dayanıklı kauçukla sarılı kelepçeli kayar mesnetler çok daha iyi 

sonuç vermektedir) Profillerle yapılan kayar mesnetler ile ilgili detaylar 

aşağıdadır. Şekil 12 

ŞEKİL 12 Kay ar Mesnet Uygu larnal mı 
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-1.1.5.) KOMPANSATÖR ÇEŞİTI...ERİ 

1.1.5.1) Eksene1 Kompansatör1er 

1.1.5.2) Yanal Kompansatörler 

1.1.5.3) Açısal Kompansatörler 

Şekil 13 

--

V ANAL 

SSENEL AÇlSAL 

ŞEKİL 13 - Kampansatör Çeşitleri 

1.2) KAUÇUK KOMPANSATÖRLER 

~---

"'--. 

t 
l 

Kauçuk kısmı Japonya'dan ithal edilen Kauçuk Kompansatörler çelik kort 

bezli, naylon sargı lifli olup, Titreşim ve Ses Absorbesi amaçla kullanımı 

uygundur. TABLO 4 

Metal Kompansatöre göre daha uzun ömürlü o

lup, ses ve titreşimi absarbe etme kabiliyeti 

metale göre çok yüksektir. Yaklaşık 40 dB ses 

azaltabilmektedir. TABLO 5 

ESNEK BAGLANTihABl1A 
GÜRÜL TÜ KONTROlU 

TABLO 5 - Gürültü Kontrolu Tablosu 

f-,--:::--L ------1 

1 

2 

A 

MALZEME TABLOSU 

1 FLANŞ/Kadmiyum kaplı 
St-37.2 Karbon Çelik 

2 ÇELIK T.Eic 

3 SENTETIK KAUÇUK 

4 NAYLON SARGI LIFLERI 

TABLO 4 - Kauçuk Kam
pansatör Malzeme Tablosır 

AET ülkelerinde tesisatta müsaade edtien ses şiddeti max. 35 dB'dir, 

ve ülkemizde ses kirliliği önem kazanmadığı için ses şiddeti ile ilgili 

herhangi bir sınırlama yoktur. 



TJ treşim yaratan ci lınz 1 0rdnn o! tı.'Ş<ın t it rc,~Jınin boru hattına :iletilme

sini önlemek için, cihazın girjş ve ÇJkış nAı.zlarıno kntıçuk kampansatör 

koymak gereki.r. Sabit noktaların kauçuk es;ıslı kelepçeler ile yapılması, 

ka'i.denin betondan ayrılcırak lıir Jınvu;-·. i(;irıde yapı.lmnsı gerekir. Bu işlem

.l.erden sonra titreşim ve ses absortlesi .Q,t'rç:ek.lf'.cşir ses k.irlililiği azal

t1lu ve ci haz korunmuş ol. ur. Şekil 14 vr Şekil 15 

Sabit Nokta --

Sabit Nokta 

kauçul< 
kampansatör 

ŞEKİL 14 ~ l'<>rııpa 1 arda Kauçuk Kam-
pansatör . -.~lı ı anıası 

Kauçuk Kompansatbrler 16 bar, 

95°C 'ta kadar kullanılabilir. flulıar 

ve kızgın su tesisatlarında met.al 

kompansatörler ile titreş]m a!Jsor!Jc 

edilme 1 idi.r. 

1.2.1) Kullanım Yerleri: 

Klima, havalandırma, sılılı i, 

sıcak su tesistlarıncla hava kcJnıııre

sör lerinde, boru hatlarında, k:ıııa

lizasyon ve drenaj ha~_lcırınd:1, porn

palarda, endüstriyel tesislı·rde. 

724 

kauçuk kampansatör 

Sabit Nokta ~·-

:,;EKiL Ir, Kompresiirlerde Uygulama 



2 ) ESNEK BAGLAIITI ELEMANLAR! (METAL HORTUMLAR) 

321 kalite paslanmaz çelikten üre

tilen esnek bağlantı elemanları 1000 

devire göre dizayn edilmiştir. Digi

tal kaynak tekniği ile imal edilen me

tal hortumlar hidroform olarak şekii

lendirilmiş olup mukavemeti ve esnek

liği artırılmıştır. 

Paslanmaz çelik malzerneye koro

zif etki yapmayan her türlü akışkan

da kullanılabilen metal hortumlar 

tamamen sızdırmaz olup sıcak su, 

buhar, kızgın su, kızgın yağ, ha

va, doğalgaz gibi birçok akışkan

da güvenli bir şekilde kullanıla

bilir. 

• 

Örgüsüz metal hortumlar FLEXO 

olarak adlandırılmış olup -196°C 

+600°C sıcaklık arasında çalışabilmek

tedir. ŞEKİL 16- Örgüsüz Esnek Bağlantı E
lemanı, FLEXO Metal Hortum 

Kaynak boyunlu bağlantı 

Flanşlı bağlantı 

ŞEKİL 17- Örgülü Esnek Bağlantı Elemanları - FLEXIBLE METAL Hortumlar 

16 bar işletme basıncında kullanılabilmektedir. Şekil 16. Daha üst ba

sınç gruplarında, üzeri 304 kalite paslanmaz çelik örgü teli malzemesi ile 

örülmüş FLEXIBLE hortumlar kullanılmalıdır. Dış darbelere karşı da koruyucu 

görevi olan FLEXIBLE HORTUMLAR 64 hnr dayanıma sahiptir. Şekil 17. 

2.1) Kullanım Yerleri: 

Doğalgazı tüketen cihazıarda da kullanılan FLEXO Metal Hortumlar, do

ğalgaz sayaçlarında, fırın bağla_n t ı 1 n rı nda, Kombi ve Şefbenin doğalgaz ve 

brülör bağlantılarında kullanılm<ıkl '""'' r. 
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Tamamen sızdırmaz olan metal hortumlar, yangın ortamında 600°C sıcak

lıgadayanımı ile doRalgaz tesisalında emniyeti saglayan önemli bir eleman

dır. 

Dogalgaz cihazlarl_ncla olatJi l.ecek titreşimlerin, hareketlerin, montaj 

ve demontaj esnasında oluşan sterslerin ve zorlamaların Flexo Esnek Bag

Iantı Elemanları ile absorbe edi !erek rlogalgaz tesisatına nakledilmesinin 

önlenmesi zaruridir. 

Isıtma ve soRutma tesistlıırııııla ise Fnn-coil konvektör, radyatör, kat 

kaloriferi, depo, kazan v.b. cihaziarın bağlantısında kullanılan metal hor

tumlar, montaj :;;:;:ımaıııııdc-ın t;1snrruf sRglmnnkta ve titreşimleri absarbe et

mektedir. 

T~mnmon sı /.d ı rm:v. o 1 ;ı ı ı ernrı i yet 1 i lınğ 1 antı yı sağ !.ayan eğilebilir, bükü

lebilir olan esnek baglaııtı elrmnnı ile çabuk ve kolay baglantı yapılabil

mektedir. l'nslnnmaz çelikten imal edilen üzeri katminyum ile kaplanan es

nrk hııf~ 1 antı e lema nı dekorali f görünüm sergilediği için göze hitap edilen 

verde bi.le rnhnt.lıkln kul lnınlnbi.lmektedir. 

Ue~işik çaplnrrla, boylarrla üretilen metal hortumların baRiantı agızla

rı istrnil<'rı ~ekilde vapı !ahi lmektedi.r. Standart olarak bir ucu nipelli 

(dişi i), bir ucu rakorlrı veya iki ucu ni pel li ve iki ucu rakorlu olarak ü

retilmektedü. 

fh·nn.'3H!:ırı lı:ığlnrıtılarırıda da ku.l.larnlan metal hortumlar, ana hatta olu

şan deplasmanları nlısorbe PdPrPk braıışmnrı bağlantılarının zorlanmasını ön

Ler. 

Bina sarsıntısıııda (zclzclc, deprem, bina oturması v.s. gibi) meydana 

gelebilecek yiiklcr, brnnşmaıı hatlarının kolon hatlarına bağlandıgı noktada 

zorlamalara sebebiyet vererek patlamalara, sızdırmalara yol açar. Esnek 

baRiantı elemanları (metal hortumlar) ile yapılan baRiantılar bu istenme

yen yükleri karşılayarak tesisntı~n zarar görmesini engeller. TABLO 6 
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HORTUM SEÇiMiNDE: 
• Çalışma şekli !Montaj şeklll belirlenir. 
• Uygun montaj ş~kllne göre, hareketli ve sabit durumlar Için verilen min. bükme çaplanndan 

büyükkalmak şartıyla, uzunluk hesabı yapılır. 
* Istenilen ömür Için emniyet katsayısı seçilir. 
• Çalışma sıcaklığı ve basıncına göre gerekli hesap yapilarak uygun tıp seçilir. 

Tablo: 1 meıırtllrneyen ölçüler nım. d!rJ 

Iç çap DIŞ çap Bükme yarı çapı Nom. basınç 
No m. 

Serı no. m ın. !barı 
Çnp tol. örgOsüz örgülü to ı. Bir kez 

Titreşimii örgOsüz Örgülü d, 1+1 d, d, 1-1 kıvrrma 

8 ASS 8 FH 8.6 0.2 12.6 14 0.2 as 100 4 64 

10 ASS 10 FH 10.7 0.2 15.1 16.S 0.2 ss 1SO 6 80 

12 ASS 12 FH 12.7 0.2 17.7 19.1 0.3 6S 170 4 so 
1S ASS 15 FH 1S.7 0.2 22.2 23.8 0.4 75 190 2.S 50 

20 ASS 20 FH 20.6 0.3 27.1 28.7 0.5 105 220 2.5 so 
25 ASS 25 FH 25.6 0.3 33.2 35.2 0.6 120 2SO 1.6 40 

32 ASS 32 FH 32.6 0.3 42 46 0.6 140 290 1 32 

40 ASS 40 FH 40.S 0.3 51.5 53.8 0.8 160 320 1 25 

so ASS 50 FH S1.1 0.4 64 6S.3 0.8 210 3SO o.s 20 

TABLO 6- f!ETAL llüRTUfiLAR İle İlgili ÖJçliler 
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3-) SEVİYE GÖSTERGELERİ ve SEViYE KONTROL CİIIAZLARI 

Likit akışkanların bulunduRu, basınçlı veya basınçsız, tanklar, depo

lar ve kazanlardaki seviyenin izlenebilmesi ve belirli seviyelerde cihaz

Iara komut edecek sinyalierin alınabilmesi, tesisatın verimli ve emniyet

li çalışmasını saRlar. 

3.1) SEVİYE GÖSTERGELERİ 

3.1.1) Saydam Malzemeli Seviye Göstergeleri: 

Saydam hortumlardan ve camdan imal edilen seviye göstergeleri yüksek 

sıcaklık ve basınçtan etkilenirler. Ayrıca dışarıdan gelebilecek fiziksel 

darbelerle hasar görerek akışkanın boşalmasına neden olabilirler. Emniyet

li kullanımında problem yaratmakta, akışkanın gösterge ile dtrekt teması 

snnııcu gösterge kirlenmekte ve seviyenin izlenebilmesinde problem yarat

maktadır. Ayrıca kontrol cihazı olarak kul 1 anılamamaktadır. 

3.1.2) Analog ve Dijital Göstergeli Magnetik Seviye Göstergeleri ve Kon
trol Cihazı: 

Paslanmaz çelik tüp içinde 

bulunan mıknatıslı şamandıra, tü

pün dışında dizili olan kırmızı 

beyaz renkli m1knatıslı flapla

rı etkileyerek tankın içindeki 

sc•viyenin izlenınesini saglar. 

Şekil 18 

Tan ka yandan bağ leman by-

pass tUplU magnetik seviye gUs

tergesi, bileşik kaplar özel

liRi ile tank içindeki seviye-

nin tUp içine aynen taşırtınası 

tüp içindeki mıknatıslı şaman

dıranın seviye ile birlikte ha

reket etmesi saRlar. Mıknatıs

lı şamandıra, ters kutupların 

birbirini itmesi prensfbiyle 

mıknatıslı flapları çevirerek 

renk de~iştirerek seviyenin 

analog olarak i~lenmesini sae

lar. 
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Tüpün üzerindeki göstergenin sağ tarafına takılan boru içine 1 cm'lik 

aralıklarla dizilen reed-switchler ile digital olarak kontrol odasından se

viyenin izlenınesini saglar ve O - 24 mA çıkışı ile motorlu vana, selenoid 

vana v,s, gibi cihazıara oransal kontrol imkanı sağlayan komutlar verile

bilir. 

Tüpün üzerindeki göstergenin sol tarafına takılan çubuk üzerine is

tenildigi kadar monte edilen reed-switchler ile istenildigi kadar start

step (on/off) komutu alınabilir. 

Paslanmaz tüpün içinde hareket eden mıknatıslı şamandıra, mıknatıslı 

flapları, mıknatıslı reed-switchleri ve mıknıtıslı reed-switch kontakları

nı magnetik olarak etkileyerek, analog seviye göstergesini, digital (se

viye göstergesini, oransal kontrol sinyallerini ve on/off sinyallerini 

yollayarak seviyenin izlenınesini ve kontrolünü saglar. 

Depoya ve tanka yandan (by-pass) veya üstten baglantısı yapılabilen 

seviye göstergeleri montaj kolaylığı sağlamaktadır. Şekil 19 

Kombine olarak yukarıda a

çıkl§han seviye göstergeleri ve 

kontrol cihazıarı istenirse ay

rı ayrı olarak yapılabilmekte

dir. 

Akışkan gösterge ile di

rekt temasta olmadığı için ca

mfn kirlenmesi söz konusu ol

mamakta ve dış darbeye maruz 

-kal~ığında akışkan boşalmamak

tadır. Akışkan yekpare paslan

maz çelik tüpün içinde kaldı

ğından, yüksek basınç ve sı

caklıklarda kullanılabilmekte

dir. 

3.1.2.1) TİPLERİ 

- MG-33 : Magnetik Seviye 

Göstergesi (Analog Göster

ge) 

- MÇ-33 CK Magnetik Seviye 

standart montaj şekli 

i 
i 
i 
ı 

-.-.·.· .. ·.--.. -.. --~1 ----y-r- ------ - ----- - ---- ---- -----
------- -· -- -~ ---

- ------ -- - --- --- --- ----- ---------·- ... , ---· ·- "' -·- -' ·- -- .. - _,_ ----- "" --- --------- ---
•... -.·.::= -~~~::-_:: ·=:: .. :._-:::· .•. · .. ·.==~.-.-.· .. -------------- -------- --
-- - - ----- ---- --- - - -- --

-- -- - - --- -
- - - -----· "'"" ,, __ 

üstten dotdurmalı montaj şekli 

ŞEKİL 19 - Montaj Şekilleri 
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• 

Göstergesi ve KnoLtııl ('i_ha/ı 1 Ann\!l)~ Cils\erge + on/off kontrol) 

- EG-11 

- EC- 1 l CK 

-AU-n 

: Elekt rorıil ':c•viyv C:iisır•rg<'~i (lli,jltaL Gösterge+ oransal 

kontrol) Şekil 20 

l'lf'ktroıııl, Sevil't' C:östergesi ve Kontrol Cihazı (Dijital 

Göstı'rge + rır·;ıııs.-d kontrol + oıı/off kontroJ) 

E1ektr·ıl mngnetik scvi_ye korıtrol cihazı (Oransal kontrol ve 

on/orf kontrol) Şekil 21 

- MG-33, EG-11: ELetro ~l~gııel ik Gösterge (Arıalog gösterge+ DijitaL gös

terge + arnıısa 1 kontro 1) 

- MG-33, EG-ll CK: Elektro Magııelik Göstergell KontroL Cihazı (Analog 

giisterge + lligital giisterge + oransaL kontrol + on/ 

off kontrol) 

(3.1.2) bendinde açıklanan cilıazdır.) 

' 063 

t 1 

1 

' 

1 

' 

Flanş PN1G DN100 

1 Tup 

,/ 
1/ 
1 

1 S,ıtıı.ıııc1ır,ı 

HYl>'l/0~180 ııını 

Cn<;trrqr> Elf'IP.)I\1 
P;ınrıy,ı Mrınt .lll 
1 ,ıyll kl,lpi"'IPIIf' 

ŞEKİL 20- IJijitnl Giisteıı~el i 'ı, 
kil leri. 

ÖZElliKlERi: 
• Elektronik olarak hassas ölçme 
• Geniş ayar ve kullanım imkanı 
• Sızdırmazlık 
• uzun servis ömrü 
• Sürekli kontrol imkanı 
• Kullanılacak kabı n şekline bağlı kalmadan çalışı IIJ 
• Gösterge elemanının istenilen uzaklıkta montajı 

(Merkezi kontrol panoları v.sı 
• Aynı gösterge elemanı ile aynı anda iki tankın 
kontrolü, 

Küresel veya Silindirik tanklarda 

ı -~W77lll77·--· , il 

l_ ___ " Rv Pass sistem bağlantı 

k Sev i\ ı Ci)sLet gesi ve ~1ontRj Şe-

730 



e Hassas biçimde seviye kontrol olanağı 
e Normalde açık, yada kapalı kontak alabilme 
e uzun servis ömrü 
• sızdırmazlık 
e Sürekli kontrol olanağı 
lil!l Kullanılacak kabın şekline bağlı kalmadan 
çalışma 

e.Korozyon dayanımı 

1 
"'63 

Ra~ PN16 00100 

TOp 

şamandıra 

' 
. 1 
. ' 

ı 
\ 

' 
ı 
' 

Küresel veya Slllndlrik tanklarda 

~ 
A \V 

ı 
' 
ı 

rm ı 

/ \ -

BY-Pass sıstem bağlantı 

ŞEKİL 21 - Elektro hl,agnetik seviye Kontr.ol .Ci'fıatiı ve Mont9j Şekilleri 
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3.1.2.2) !Cullaııım Yeri<'ri: 

Sıcal- ıı kaz;;ııı1:ırı, huhnr kazmı]urı, hidroforlar pis su tankları, su 

depoLıı ı, tnıw l0r taııkl;ırı, dega;;:örl_er, buhar jeneratörleri, arıtma te

sis 1 eri, <11.. ı k vey;ı kcıpaJ 1 t;ııık IRr, basınç. lı veya basınçsız tanklar, Asit 

tankJnrı, çamur tanklarl_, deniz araçJarı tankları, denizaltı safra ve den

ge 1 erne tank la rJ_, do 1 durımı boşa 1 tma UınkJ arı, kimyasal madde tankları, pet

rol ve petrol iirtinieri tankları, pis su çukurları, soğutma sistemi tank

ları, yakıt depol.arı, mazot tankları, fuel.-oil tankları, yangın depola-

rı v.s. gibi. 

3.1.3) SEVİYE ŞALTERLERİ 

Yekpare kare flanşı sayesinde akışkan ile elektrik kısmının oldugu kı

sım birbirirıden tamAmen ayrıJmı_ştır. Şaman(lıraııın lıareketi ile ucundaki mık

natıs konum degiştirerek kare flanşın bteki tarafın<ia kalan mıknatısı etki

ler. Böy.lece devreyi açarak veya kapayarak on/off komulu alıınr. Taııka veya 

depoya yandan bağlanabllir. Şaman<hranın hareket:i maximum]<::! rın'dlr. KomuL 

ArAlığı ]8 cm'den fazla olan yer.lcrde dalıa iki adf't ~('\'i\'f" şalteri ku.Lluıııııuk 

gerekir. 

Akışkan ile temas eden kısıml~r paslAnma'" çrl ikt ir. Şekil 22 

''''""'""'' 
' ' i 

' !----- ======0 ,, .. 

' ' ' ı_ __ ı 

180 mm·nin üzerindeki 
seviye farklarında 

''"""''"'''" "'""''·' 

ŞEKİL 22- Seviye Şaltcri flontni ~t,killrri 

3.1.3.1) Kullanım Yerleri: 

:r 
' 

' i ____ _ 

''''"""'••1••" 

....... , 
' i 
' ------0 

20 ile 180 mm arasındaki 
seviye farklarında 

Tüm bası_nc,~ 1 J ve ba::-.; ı rı"· s tz ır, taılı sıı t;mkl_arı, pis su tankları, 

yakıt tankLarı, buhar jeneq:ıtiıı iı·ı·i, hidr;ı!•ırlcır. su cırıtma sistemleri, 
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küçük buhar kazanları, sıcak su kazanları ve asit tanklarırlır. 

3. 1. 4) KAZAN TAGDİYE C.İHAZU\RI 

Fantini Cosmi Lisansı ile imal edilen Kazan Ta~diye Cihazıarı 25 bar'a 

kadar basınçlı her ttirlU kazanlarda ve hidroforlarda kullanılabilir. 2 Adet 

3 fonksiyonlu civalı kontak tüpleri ile 3 on/off durumu saRlar. 

Direkt baglantıda 15 + 75 mm, 

By-pass baglantıda 15 + 30 mm arasınıla seviye kontrolü saglar. 

Gbvde kısmı GGG-40 sfero d6klimdür. Şamandıra paslanmaz çelik olup üze

ri teflon kaplanmıştır. Şekil 23 

Seviye ayarı vidası 

Silikon tecrit!i 

25 ATÜ'ye mukavim 
pas{anmaz çelik şamandıra 

Şamandıra mili 

~- Paslanmaz çelik 
körük elemanı 

Salıncak 
yatak pimi 

Tahrik sı:ilıncağı 

Kontak gurubu kavraması 
Tekli cıva kentağı 

Çiftli cıva kontağı 

Cıva kontakları ayar pimi 
Klemens gurubu 

ŞEKİL 23- Kazan Tagcli.ye Cihan ve Çeşitleri 

Şekil A 41 Şekil A 42 
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4.1) GİRİŞ 

Buhar sistemlerinin vazgeçilmez bir elenıanı olan butıar kapanları görOnOşte 

ufak,basit ve ucuz bir ekipman olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu nedenle olsa ge-
• 

rek önceleri dikkat çekmemiştir.Enerjinin etkili biçimde kullarıılması ve enerji 

tasarrufunun önem kazanması gerek imalatçıları gerekse kullanıcıları bu konuda 

daha ciddi çalışmaya yöneltmiştir. 

Önemli bir enerji taşıyıcı olan buharın amacına uygun şekilde kullanılması 

yakıt tasarrufuna ve Dretim artışına katkı sa~lamaktadır.Sistemdeki buhar kaçak

larını önleyerek enerji tasarrufuna katkıda bulunan buhar kapanlarının verimli 

çalışabilması uygun kapan tipinin seçimi ve Lygun kapanlama yapılabilmesine ba~-

lJ.dır.Gunun için Bncelikle buhar kapanını 1 calışma prensiplerin~ bilmek ve sistemi 

çok iyi analiz etmek gerekir. 

Buhar kapanı şu Uç fonksiyonu yerine getirmek zorundadır : 

1-Sistemde oluşan kondens~ tahliyesi 

2-Kondensi tahliye ederken buhar kaça~ına neden olmaması 

3-Ayrıca sistemdeki havayı ve di§er yo~uşmayan gazların tahliyesi. 

TUm buharlı sistemlerde radyasyon ve konveksiyon yolu ile ısı tr2nsferi ger

çekleşirkan buharın bir kısmı kondans haline d~nDşDr ve bu kondans buhar hattından 

uzaklaştırılmalıdır.Kondens ile temas halindeki buharın kalite!ıi dDşecek ve istenen 

ısı transferi gerçekleşemiyecektir.Bu da bir çok proseste ver:.mlili~e ve DrDn ka

litesine etki eden bir faktôrdUr.Sistemde biriken kondens basırıçl~ bu!~ar ile sUiUk

lenerek koç darbesine-su çekicine-sebep olur.Bu da çeşitli malzs~2 prcblemlerini kar 

şımıza çıkaran bir diğer ~nemli fakt~rdDr.Bütün bunlar gözönDne alındığında buhar 

kapanlarının ~nemi anlaşılmaktadır. 
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lı. 2} -BUHAR KAPANI TİPLERİ 

ler 

Buhar kapanları çalışma prensiplerine göre üç ayrı grupta incelenebilir-

1-Mekanik Buhar Kapanları : 

Buhar ve kondensin yo~unluk farkına göre tahliyeyi gerçekleştirilirler. 

a) Dik Kavalalı Buhar Kapanları 

b) Ters Kovalı Buhar Kapanları 

c) Serbest Küresel Kovalı Buhar Kapanları 

d) Şamandıralı Buhar Kapanları 

e) Yüzer Tip Buhar Kapa~1mrı 

2-Termostatik Buhar Kapanıari 

Buhar ve"kondensin sıcaklık farkına göre tahliyeyi gerçekleştirirler. 

a) KörüklD Buhar Kapanları 

b) Bi metalik (Çift metalli) buhar kapanları 

c) Termestatik kapsüllü buhar kapanları 

d) Sıvı Genleşmeli Buhar Kapanları 

3-Termodinamik Buhar Kapanları 

Buhar ve kondensin termedinamik özelliklerinin farkına göre kesintili 

tahliye yaparlar. 

a) T3hrikli Buhar Kapanları 

b) Disk Tipi Buhar Kapanları 

c) Do~al So~umalı Buhar Kapanları 

d) Buhar Ceketli Buhar Kapanları 

Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan buhar kapanları incelenecektir. 
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4.2.l)~KANİK BUHAR KAPANLARI 

4.2.l.a)-DİK KDVALI BUHAR KAPANLARI 

Kapanın ana elemanları dik konumdaki kova ve valftir.Kapana giren kondens 

kova ils kapan gövdesi arasındaki hazneye dolar.Bu kovanın yüzmesine ve valfin 

yuvasına oturmasına sebep olur.Su kovanın üst çeperlerine kadar dolduğu anda ko

va içine dalmaya başlar ve kovanın batmasını sağlar.Bu sırada valf yuvasından 

çıkar.Suyun yüzeyine etki eden buhar basıncı açılan valften kondensin tahliyesi

ni gerçekleştirir.Su tip kapanlar ilk çalışma sırasında sistamdaki sıkışan ha

vayı tahliye edemezler. 

Kova Kolu 

Valf 

Gövde 

Kova 

Filtre 

4.2.l •. b)-TERS KDVALI BUHAR KAPANLARI 

Kapanın ana 2l2manları ters konumdaki kava,tuna ba~l: bir ~cl ve valf Qnita

sitir.~ova aşa~ı kcnumoa iken valf açık oozisycndadır.Bu durum ilk aşamada giren 

hava ve kondensin tahliyesini hızlanCırır.Suhar kaoana girdiğince kovanın içini 
' 

dolc~rEr~~ kovayı yUzdUrOr ve bu ~sı·ıada valf kapanır.Sistemdek~ :~avcGi~ tahliyesi 

için 2yrıca termostetik ventil vardır.8uhar koncens haline dönüştüğünde kovaye 

uyguladığı kaldırma kuvveti azalır ve kova aşağı konuma geçerkan birikan kondens 

tahliyesi gerçekleşir. 

Valf 

Hav<ı Deliği 

Kova 



4 ,.Z·, Le )·ŞAMANo lRALl BUliliR KAPAM::ARI . 

Şamandıralı buhılr kapanının ana el!menları pas.ıanmat çe:ıık bir ş~:~ 

mandıra.ona ba~lı vaır,g6vde ve t•rmostatlk hava tahliye ünltesidir.Valf 

yata~ı sürekli olarak korıdens suyunun altında oldu~u lçln buhar kaçağı sa.z 

konusu değildlr·.Kapana buhar geldl~lnde şamandıra kapanın alt kısmında ol

duğu için vatF kapalı konumdadır. Termestatik elemanda kapalı olduOu için 

buhar gtlvde lçinde tutulacaktır-:Kondens hale gel!n buh~r gtıvdede birlkecek 

ve belli blr seviyeye ulaşınca şamandırayı yukarıya do~ru ka.ldırarak val

Fl açık konuma getirerek kondens tahliyesini gerçekleştlrecektlr.Şamendıra

lı buhar kapanı değişken basınçlarda v~ yüklerde uyumlu çalışmavı gösterir. 

Me'<enlk kapanler içinde sürekll talollyeyl sağladığından ve daha verimli ça

lıştığından ter:~~ ~di!~n k~pcn tipi clmaktadır. 

No 1 Parça ısmi ı 

' c.ovoe 1 
ı termostatık eteman aıı avar oarcası 

l Sit centası 

' termonauıı eteman sıt ı 

' Termostatik eıeman ııcomoıeı 

• Termosarık eteman ust avar nartası , Sıt contnı 

• ~mıtnoıra sıP 

' ı ust avar carç,w ı 

•• ı teaoama vaıtı ıııureı 

" ı samanaıra ır:oıu 

" $.1manoıra 

. . aaoıantı m!:i 

" ıcaoaıc centası ,, uoaıc ı 

" rıa(lıantı cıvataıarı ı 

Şamandira 

Valf 

... 



4.2.Z)TERMODİNAMİK BUHAR KAPANLARI 

4.2.2;,)-0İSK TİPİ BUHAR KAPANLARI 

Bu tip kapanlarda en önemli eleman disktir.Ayrıca diskin oturdu~u 

bir yatak mevcuttur.Dst kaoak diskin hareketini sınırlar.Kapak ile disk 

arasındaki sınırlı boşluğa kontrol haznesi adı verilirtiKapana gelen kon

dens ve hava diski kaldı~ara'< tahliye kanalından dışarıya atılırlar.Kon

dens sıcaklığı arttıkça tahliye daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.Kondens 

ısınıo basınç dUşOmU olduğunda bir' miktar kondens flaş buhar haline geçer. 

Flaş buhar ve kond~nsin diskin altındaA hızla akması diskin alt yüzeyin

deki beEıncın düşmeEins nEjsn olur vE disk yatağına do~ru inmek ister.Su 

sırada bi~ miktar fl~~ buhar ve. buhar ka=ışımı kontrol haznesini doldurur~ 

Kontrol ha:nesince~i buhE= karışımının uyguladı~ı kuvvet diskin alt yüze

yindeki basınçtan daha bUyUk olduğu ~çin diski y2t2;!na oturtur.Kontrol haz-

n~~indeki buhar vc~usunc~ tiske uy~ul2cı~ı basınç azelır.Diskin alt yUzeyin

deki bas:nç de~erinden 2z oldu6unde teı(~2~ di~~ yukeı·ıya oo~ru itilir ve ka-

Sıra No. Tanımı 

····-
1 Dısk 

2 Sı d ı 
3 

Filtre kJP. 
centası 

4 suzgeç 

s Filtre tapası 
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4.2.3) TERMOSTATİK BUHAR KAPA~LARI 

4.2.3.a)BİMETALİK BUHAR KAPANLARI 

Kapan; g5vde 1 kapak,valf mekanizması ve birnetalik elamandan oluşmaktadır. 

Birnetalik elaman genleşme katsayıları farklı iki metal plakanın yüzeyleri 

yapıştırılmış kompozit bir malzemedir.Sıcaklık değişiminde genleşme katsa

yıları farklı olduğu için genleşme ile bir bükDlme oluşur.Birbirine simet

rik şekilde yerleştirilen birnetalik elemarılar genleşme ile bir bbmbe oluş

tururlar.Bu esnada valf üzerine bir kuvv9t uygulayarak valfi kapatırlar. 

Kapanın tahliye miktarı bir ayar vasıtası ile metalik plakaların arasındaki 

mes:f:ler düzenlenerek cy2rlane~ilir~ 

Paslanmaz çelik subap 

Paslanmaz çelik geniş yüzeyli süzgeç 

Ayar Plakası 

Paslanmaz çelik 
özel alışımlı bimetal 
termestatik eleman 



4.2.3.b) TERMOSTATİK KÖRÜKLÜ KAPAIIILAR: 

Bu kapanların an önemli ekipmanı paslanmaz çelikt~n mamul hassas bir 

körUktUr.KörUk içerisine şırınga edilmiş belirli oranlarda özel bir sıvı var

dır.Bu sıvı alkol ve su karışımıdır.Bu sıvının buharlaşma sıcaklığı suyun bu

harlaşma sıcaklığının altındadır ve her basınç değeri için bu durum söz konu

sudur. Kısaca bu karışımın doyma e~risi belli bir sıcaklık limiti ila suyun 

doyma eğrisini takip etmektedir. Kondens ve hava otomatik olarak valften tah

liye edilir~ Kon~ens sıcaklt~ı yUkselmeye başlayınca (k~rGk içindekisıvının 

buharlaşma sıcaklı~ı~a ulaştı~ı anda ) k~rUk içindeki sıvı buharlaşarak k~

rUk içinde bir karşı basınç oluşturac2k ve kôrUk aenleşerek valfi kapatacaktır. 

3 2 a s s Sıra NO Tanımı 
1 

1a Standart kaosul ·s 
1b Dusuk sıcaklık kao.sulu T 
1C Yuksek sıcaklık kaosulu ·H 

2 Sıt 

3 Suzgeç 

LJ sır coması 
5 Kapak coması 
6 Baskı vavı 

4.2.3.c)TERMBSTATİK KAPSÜLLÜ BUHAR KAPANLARI: 

basınç etkisi il~ ~:~k2 si~ Czer~~e ctw:~:~k·J2lfi kaoatı:. 

da kullanılma ~z2lli~ine sahiptir.Ayrıca her tUrlU darbeye karşı taha dayanık

lı dizayn 2dildi~inden k6rUklU kcn~ens~~cl3r3 gör~ tercih edil2n bir kaoandır. 
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4.2.4) IElltı'STAI iK KAI';()LLI' KAr,~;i[N D!CI H Til'LERLE 

KAHŞil,,)IlR lllfAS [ 

1 - Ayvaz Termostat ik KapsUllll Kapanlar hulmr doyr.ıa eğrisini sahit bir farkla takip 

ederek işlevlerini yerine getirirler. Termostetik eleman (kapsUl) kapalı hacim 

içindeki özel sıvı sayesinde slstenxle ki basınç ve sıcaklık değişimlerine uyum 

sağlayarak bulmr doyıııa sıcaklığından önce kapama-açma işlentini yapar. 

Bunun için de bulıar kaçağı gibi önemli bir sorun ile karşılaşılmaz. 

Hax. çalıc?na basınçlarına kadar (P=lıO bar, 6P=22 bar) her basınç ve sıcaklık 

değerin de rahat:' l:la çalıştıklarından bir diğer adlarıda basuıç dengeli 

knpanlrınlır. 

2 - Termestatik Kapsül işletmenin çalışma koşullarına ve kullnnım yerine göre 

farklı lık aneı!e{. Proseste kuru buhar kullarımak gerekiyor ise seçilecek 

kapsUl tipi bulıar do;ma sıcaklığının 5°C altında kapatan YSK Yüksek sıcaklık 

kapsUlUdUr. Özellikle tekstil sanayiinde kurutma ünitelerinde kullanılınaktadır. 

Bunun dışında her tUrlU ısıtma amaçlı buhar tliketicilerinde e.şanjör, aparey, 

serpantin, mutfak cilıazları, UtUler, ceketli ısıtıcılar, uzun tnkip hatlnrı v.s. 

yerlerde ise DSK DUşilk sıcaklık kapsUlU idealdir. Buhar do;ına sıcaklığının 

30 °C altında kapatır, bunun altında ki sıcaklıklarda açık kalarak tahliyeyi 

gerçekleştirir. (Önı. 140 °C işletme sıcaklığında DSK 110 °C'de bulıarın önllnU keser 

sıcaklık bunun a'ıtına düştllğllnde kondensi bırakır ve tekrar. 140 °C'deki buhar ile 

temas ta kapatır. Bir diğer kapsUl tipi SSK Standart sıcaklık kapsUlUdUr. 

Doyına sıcaklığının 10 °C altında kapama yapar. Çok spesifik olınayan durumlarda 5 K 

ya da 30 K yerine de k111lanılabilir. 

3 - TKK-2 Termostatik KapsUlleri, tanımlarından da anlaşılacağı Uzere kapama işlenti 

gerçekleştikten sonra bunun altındaki sıcaklıklarda kondens oluşumu sUresince açık 

demektir. Yani kova lı ya da şamandıralı larda olduğu gibi biriktirme yapmaz, sürekli 

tahliye eder. Bulmrın istenilen kalitede kullanımını mlbnkün kılar. Ayrıca açık hava 

da bulınıan ahtlara bağlı kapanlar için kış şartlarında bu özelliklerinden dolayı 

donma tehlikesi yoktur. Kovalı ve şamandıralı tiplerde bakım ya da herhangi bir 

sebepten sistemin çalışmadığı durumlarda haznelerinde birikmiş su bulurunaktadır. 

Bu suyun donması sonucunda kapan çatıayabilir ve kullanı l.maz hale gelebilir. 



4.5)BUHAR KAPANI SEÇİMİ: 

Kapanın verimli çalışmasının ön koşulu ortam için en uygun 

kapan tipinin belirlenmesidir.Uygulama alanlarına göre seçimde şu 

tipleri gdzönGne alabiliriz. 

Doymuş Buhar Hatları: TKK -ŞK -TK 

Takip Hatları TKK -BK -TD 

Isı Değiştiriciler TKK -ŞK -TK 

Isıtıcı Apareyler TKK -BK -BDK 

Kurutma Silindirleri: TKK -ŞK -TK 

Evaparatörler T~.K -ŞK -TEl 

Presler TKK -ŞK -TK 

Hava Isı tıcılan TKK -BK -BDK 

Radyatörler Tl'\ K -BDh-Bh 

Kapan seçiminde dikkat edilecek diğer noktalar şunlardır: 

1- Max. giriş basıncı ( P) 

2- !'\apan önü ve arkasındaki basınç farkı 

3- Ma-<.giriş sıcaklığı : ( T 

4- hondens mik ta rı : ( fl_h ) 

4.4)KDNDENS MİKTARININ BELİRLENMESİ 

a. Buhar Hatları: 

~ Kondens Miktarı. (kg/h) 

T 8u'ıar Sıcaklığı. ( De ) 

t Ortam Sıcaklığı. ( De 

( 6 p ) 

W Boru Flanş ve Bağlantıların Ağırlığı (kg) 

m Yoğuşma Süresi (dak) 

Sp Boru malzemesinin özgül ısısı (0,49 kj/Kg 0 e ) 
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II Işınım yolu ile ısı kaybı foıınülü 

QK = ---~-.:..:L.:._?k_ 
l . 4 

QK Kondens Miktarı { kg/h ' \ / 

E Yayılan Isı Miktarı ( W/m ) 

I Efektif Hat Uzunluğu ( m ) 

l Buharlaşma Gizli Is ısı ( kj/kg ) 

b . Kurutma Silindirleri 

QK w . c ~-~!-~.9.9 __ = 
l t 

QK Kondens Miktarı ( kg/h ) 

w hurutulacak Madde Miktarı ( kg ) 

c ~urutulacak r1alzemenin Özgül Isı sı 

D.T Kuru tu lacak Malzeme Sıcaklık Artışı 

l Buharlaşma Gizli Isısı ( kcal/kg 

t Yoğuşma süresi ( dak ) 

c . Isı Değiştirioileri ( Buhar - Su 

QK = -~-~~I-~_g_~_§g __ 
l 

Qh Konden s Miktarı ( kg/h ) 

M Su Debisi ( lt/d ) 

M Sıcaklık Artışı (°C ) 

c Suyun Özgül Isısı ( kcal/kg°C l 
l Buharlaşma Gizli Isısı (kcal/kg ) 

d • Hava Isıtıcıları 

QK = -~-.:._§Q_.:.~!_.:. s 
l 

QK Konden s Miktarı ( kg/h 

\1 Isı tılan Havanın Hacmi 

M Sıcaklık Artışı (DC ı: 

5 Havanın Sabit Basınçta 

l Gizli Isı E kj/kg ) 

) 

( m1 /dak ) 

Özgül Isısı 
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( kcal/kg°C ) 
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e.Güvenlik Faktörü 

Teorik olarak kondens miktarlarının tesbitinden sonra,ekipmanlarda kon

densin zamana göre oluşumu farklılık göstereceğinden kapanın tahliye miktarı 

belirlenirken işlekme koşullarıda gözönüne alınarak belirli bir faktör sayı

sı ile çarpılmalıdır.Bu aşamadan sonra buhar kapanının tahliye miktarı tesbit 

edilmiş olur.Aşağıda çeşitli ortamlar için güvenlik faktör değerleri veril

miştir. 

Buhar hatları 

Kurutma silindirleri 

Isı değiştiricileri 

Su ısıtıcıları 

Presler 

GF 

4 

8 

3 

2,5 

2 

Buhar kapanı seçiminde gözönüne alınması gereken diğer faktörler • 

4.5}GÖVDE MALZEMESİ 

Basınç değerine bağımlı olarak kapan gövde malzemesi aşağıdaki şekilde 

olmalıdır: 

1 - 16 bar basınç --------- Demir döküm 

20- 42 bar basınç --------- Dövme çelik 

42- 63 bar basınç --------- Tavıanmış çelik 

63 bardan sonra --------- Karbon çelik 

4.6}BAKIM VE MONTAJ 

Bir kapanın kullanımı sırasında işletınedi bakım için ayrılacak zaman 

ve işçilik önemli bir unsurdur.~olay bakım olanağı veren AY\/AZ Termostetik 

Kapsüllü Buhar Kapanının diğer kapan tiplerine göre belirgin bir Ü3tünlüğü 

vardır. 

Kapanın çalışabilmesi için montaj ş~<!.ide önemlidir.Mekanik kapanlar 

ve termedinamik kapanlar dik pozisyonda monte edilmelidirler.Termostati~ 

prensiplazçalışan kapanlar is2 her pozisyonda çalışabilirler. 
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Flaş buhar tanımına geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak faydalı olacaktır. 

Termedinamikten biliyoruz ki belirli bir basınç altında suyu ısıtınaya başladığı

mızda suyun sıcaklığı ve buna bağlı o 1 ar ak ısı tutumu-entalpisi- yllkselir. Bu ar

tım o basınçta suytm kaynama-buharlRşıııa-sıcaklığına kadar devam eder.O sıcaklığa 

eriştikten sonra suyun tamamı buharlaşıncaya kadar. sıcaklık sabit kalır.Suyun ta

mamı bulıar fazına eriştiği anda sıcakhk sabit kaldığı halde ısı tutuı;rJnun farklı 

bir değerele olduğu gllrUllir. 

Bulıar ile temas halinde olan kondens suyu buhar ile aynı sıcaklıktadır.Kondenstop

ile sisternden uzcıklaştırılan kondens suyu,daha dUşük bir brısınçtaki ortama geçti

ğinde kondcns suyu o basıçtaki suyun doyına sıcaklığına kadar soğuyacak ve aradaki 

s.ıcaklık ve ıst tutumu farkı nedeniyle kondens suyunun bir böllimU buharlaşacaktır. 

Kısncası aç1,~rı çıkan enerji kondens suyunw1 bir bölüıniJnUn bulıarlaş,masına neden o

lacak tı·r. Oluşan bu buhara f la ş buhar adı v~r~.l~,e.~tesJ!r. 

4.7.J)fLi\S BUllAR cÜKTARfNIN PELiRLH~IESİ 

Konden.s suyu sıcaklığı T ve hu sıcaklığa karşılık gelen ısı tutumu değeri İ olsUn. 

Kondens suyunun tahliye edildiği ortamdaki suyun kaynama sıcatlığı t ve bu sıcak

lık değerine karşılık gelen l.sı tutumu i. bu basınç d~ğerinde buharlaşma gizli ısı

sır değerinde ise flaş buhar miktan aşgğıdaki foı:;mül vasıtası ile %,baz~nda he

tsJlplanabiJ)eD. 

FB~l 
i - i (%) 

Sonuç olarak, basınç farkı bUyüdUkçe oluşan flaş buhar miktarında da bir artma gö

rUlecektir.Ayrıca kondenstep tipinin de oluşan fla.ş buhar miktarına etkisi vardır. 

Mekanik kondenstoplar tahliyeyi doyma sıcaklığında gerçekleştirirler.Oysa termos

tatik prensiple çalışan buhar kapıınıarı doyma sıcaklığının altında tahliye ettikle

tl için oluşan flıış bl!ha.r miktaı:!l' da daha az olmaktadır. 
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,--------·---·--·--· ·--- - -- -------

PİSLİK TUTUCU 

KONDENS+FLAŞ BUHJu1 
o 

0\1:ır,l00 C 

ÖRNEKLEHE. 1 

- ' -

-···-· ------------, 

BUHAR 

7 bar, 170, 5 °C 

ŞAMANDIRALI 

,.....,..~ .... / BUHAR KAPANI 

KONDENS 

7 bar,l70,5 °C 

;_·,;_,, :_.:.;.;., .. :.-

Yukarıdaki sistem için flaş buhar miktarını belirleyelim. 

7 bar,l70,5 ~C'daki kondens suyunun entalpisi 

O bar, 100 "C' daki kondens suyunun entalpisi 

721.4 Kj/Kg 

419,0 Kj/Kg 

olduğuna göre fark entalpisi 

olmaktadır. 

İ - i = 721,4 - 419 = 302,4 Kj/Kg 

O barda suyun buharlaşma gizli ısısı ; r = 2257 Kj/Kg değerindedir. 

Yukarıdaki formülasyon yardımıyla hesap yapıldığında flaş buhar miktarı 

FBM = 302,4 = 
2257 

0,134 (%)olmaktadır. 

Eğer sistemde 1000 Kg buhar tüketiliyorsa fiaş buhar miktarı 134 Kg olmaktadır. 
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ÖRNEKLEME.2 

Aynı sistemde kondens tahliyesi AYV!ıZ TKK-2 termostatile kapsüllü buhar kapanı ile · 

ve 30 K kapsül kullanılarak gerçekleştiriliyar ise ; 

Kondens suyu sıcaklığı ; 170,5 - 30 = 140,5 "'c olacaktır.Bu sıcaklığa karşılık ge

len entalpi ise 593,3 Kj/Kg 'dır. 

O bar 100 C'dak:l suyun entalpisi 419,0 Kj/Kg olduğuna göre fark entalpisi ; 

593,3- 419 = 174,3 Kj/Kg 'dır. 

O barda suyun buharlaşma gizli ısısı r = 2257 Kj/Kg olduğundan flaş buhar miktarı, 

FBM = l?4_,]__ = o 077 , (%) olmaktadır. 
22.57 

Yine sistemde 1000 Kg buhar tüketiliyar ise 77 Kg flaş buhar oluşumu söz konusudur. 

Örneklemelerden de görüldüğü gibi termostatik buhar kapanları kullanıldığında 

mekanik kapanlara göre daha az miktarda flaş buhar oluşumu söz konusudur.Dolayı

sı.yla termostatile buhar kapanları enerji tasarrufu açısından daha kullanışlı bu

har kapanı tipi olmaktadır. 
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i> GRUP KAPANL,\MA 
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