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KOMPAKT BUHAR JENERATÖRÜ ARMATÜRLERİ
1.Buhar jeneratörü gövdesi
2.Manometre (2 adet)
3.Vakum kırıcı
4.Presostat (basınç otomatiği) – Brülör kademesine göre 2 veya 3 adet
5.Ana buhar vanası
6.Mapa (cihazı taşıma yeri)
7.Kondens tankı havalık borusu ve yanında kondens(dönüş)bağlantı ağzı
8.Kondens tankı ve kapağı
9.Yaylı emniyet ventili (2 adet)
10.Otomatik su yumuşatma cihazı
11.Su filtresi
12.Besi pompası emişindeki su filtresi (pislik tutucu)
13.Tağdiye cihazı (su seviye otomatiği)
14.Su besi pompası manometresi ve hava tahliye musluğu
15.Su besi pompasından kazana su basan hat üzerindeki 1 adet vana,2 adet disko çekvalf grubu
16.Su besi pompası
17.Blöf borusu ağzı
18.Yukarı çıkma merdiveni (Belirli büyüklükten sonraki kapasiteler için konulmaktadır)
19.Tağdiye cihazı blöf vanası
20.Diğer tağdiye cihazı blöf vanası
21.Blöf çanağına blöf esnasında buhar gitmesi için konulmuş çekvalf
22.Blöf çanağı
23.Dip blöf vanası
24.Manyetik su seviye göstergesi blöf vanası
25.Buhar jeneratörü hava tahliye vanası
26.Brülör
27.Refleks camlı seviye göstergesi (belirli büyüklükten sonraki kapasitelerde konulmaktadır)
28.Manyetik su seviye göstergesi
29.Elektrik panosu
30.Kondens tankındaki su sıcaklığını gösteren termometre
31.Sesli ve ışıklı alarm düdüğü
32.Kondens tankı cam borulu seviye göstergesi
33.Minimum seviye elektrotları(2 adet)
34.Su yumuşatma cihazı,plastik tahliye hortumları
35.Su yumuşatma cihazından geçen sudan numune alma musluğu
36.Kondens tankı boşaltma vanası
37.Bacaya bağlantı ağzı
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TSB ENERGY BUHAR JENERATÖRÜNÜN İŞLETİLMESİ
(10) nolu su yumuşatma cihazının içine tuz konulduğu (sayfa) kontrol edilerek (11) nolu su filtresinin (2÷4bar) ham suyun
geçerek su yumuşatma cihazına girer (10) nolu su yumuşatma cihazının girişinde by-pass vanası vardır. Normal çalışma
durumunda bu vana kapalıdır. Bu vananın görevi; herhangi bir sebeple; su arıtma cihazı devre dışı kalmış ise ham suyu
yumuşatma cihazına bağlamadan direkt kondens tankına gitmesini sağlar. Bunun içinde açık pozisyona getirilir ve burada
sertliğini bırakarak (1÷5 Fransız sertlik birimi olmalıdır). (8)nolu kondens tankına gider. 2- 3 günde bir (35) nolu numune
alma usluğundan bir miktar su alınarak sertlik ölçme kiti ile sertliği kontrol edilmelidir.
(8) nolu kondens tankının dolu oldugunu (32) nolu kondens tankı seviye göstergesinden kontrol ediniz. (16) nolu besi
pompasının emiş ve basma taraflarındaki vanaların açık olduğunu kontrol ediniz. (16) nolu pompanın şartelini devreye sokarak
dönüş yönünün doğru olduğunu ve buhar jeneratörüne su bastığını (27), (28) nolu seviye göstergelerinden kontrol ediniz. Bu
esnada(25) nolu hava tahliye vanasının açık olduğuna dikkat ediniz. (13) nolu tağdiye cihazı (su seviye otomatiği) ; su seviyesi
(27) nolu seviye göstergesinde belirli bir yere gelince (16) nolu besi pompasının devreden çıkaracaktır.
(26)nolu brülörü devreye alınız, yanmanın iyi olduğunu kazan üzerindeki gözetleme deliğinden bakarak belirleyiniz.
(25) nolu hava tahliye vanasından buhar çıkrmaya başlayınca vanayı kapatınız. Buhar basıncı; işletme basıncının üst
sınırına geldiğinde(4) nolu presostatın ayarlandığı basında geldiğinde brülör devreden çıkar. (5)nolu ana buhar vanasını yavaş,
yavaş açarak buharı kullanım yerine gönderiniz. Günde 3-4 defa veya her vardıya değişiminde (17) nolu blöf vanasını 5-10
saniye açarak dipte birikmesini muhtemel teressübatı dışarıya atınız.
Aynı şekilde 8 saatte bir (24), (19) (varsa 20) nolu vanalar 5-10 saniye açarak blöf ediniz. (13)nolu tağdiye cihazının
altındaki (19) nolu blöf vanasını açtığınızda evvela pompa devreye girer, ardından brülör devreden çıkar ve alarm düdüğü
çalar. Elektrik tablosu üzerindeki alarm susturma butonuna basarak susturunuz.
(27), (28)nolu seviye göstergelerini arada bir izleyerek su seviyesinin normal olduğunu kontrol ediniz.
Normal çalışma şartlarında buhar jeneratöründe su seviyesi normalin altına düştüğünde(16)nolu besi pompası devreye
girer. Su seviyesi yine düşmeye devam ederse (13) nolu tağdiye cihazının alt seviye kontağı devreye girerek brülörü durdurur
ve alarmı çaldırır. Bu düzenek iş görmezse ve sus seviyesi asgari seviyeye düşerse (33) nolu asgari seviye elektrodları devreye
girerek bütün sistemi kilitler. Elektrik tablosu üzerindeki acil stop butonunu dışarı doğru attırır ve buhar jeneratörü bünyesine
giden elektriği tamamen kesmiş olur. Problem giderildikten sonra tablo üzerindeki acil stop butonuna basılara sistem tekrara
devreye alınır.

TAVSİYELER
1)Buhar jeneratörünü terk eden duman gazı sıcaklığı yaklaşık buhar sıcaklığı +50÷100C olur. Bunu (37)nolu baca gazı
termometresinden görebilirsiniz. Buhar jeneratörünün tam kapasite de devreye aldığımızda (kazan su ve duman gazı tarafları
temizken)brülöründe iyi bir ayarı yapıldıktan sonra baca gazının ulaştığı sıcaklığa kırmızı boya ile bir işaret koyarak belirli
zamanlarda baca gazı sıcaklığında bir yükselme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.İşaretlediğiniz çizgiden sonra anormal
yükselmeler oluyorsa buhar jeneratörünün su tarafı kireç bağlamış veya duman boruları kurum bağlamış demektir.(NOT:Gaz
yakan buhar jeneratörlerinde duman borularına konan türbülatör hiçbir zaman çıkrarılmamalıdır.)temizletiniz.Yılda bir defa
yıllık bakım yaptırarak kazanın su tarafını kazan ilacı ile temizlettiriniz.
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