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1. GİRİŞ 

Bu raporda ses yayıcılar BH 250 ile kazan DKVR 10-13 ekonomizer ısıtmalı 

yüzeylerin kül ve is temizliği sunulmuştur. 

Durum BH 250 montajından öncesi ve sonrası ile açıklanmış ve metin fotoğraflar ile 

gösterilmiştir. Ses temizliğini kullanabilirseniz yaklaşık tasarruf miktarı 

hesaplanmaktadır. 

Bu çalışma AS Pentagra ve ME Tallinn Linnasoojus (Municiple kurumsal) ortak 

çalışması olarak Kockum Sonics tarafından yürütülmüştür. 

AS Pentagra çok ME Tallinn Linnasoojus genel müdürü Sayın Tatar, teknik müdür 

Sayın Mauer ve Adala Kazan Dairesi yöneticisi Sayın Koretnikov’a ilk ses yayıcılar 

için Baltık'lardaki çalışma süreci gösteri yerinin koşullarını düzenlemekte sağladıkları 

çok yönlü yardımlardan dolayı minnettardır. 
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AS PENT AGRA 

2. SES YAYICILAR BH 250 MONTAJI. 

Rusya'daki EHHCK kazanları üretim kuruluşu 1980’e kadar DKVR 10-13 kazanlarını 
üretmiştir. Günümüzde bu kazanlar üretimden kaldırılmıştır fakat Baltık ülkeleri ve Rusya'da 
bu kazan tipinden çok sayıda kullanılmaktadır.   

Kazan DKVR 10-13’ün temel teknik verileri (% 100 kapasite ile ve akaryakıt olarak): 

 •   Buhar çıkışı 10 ton/hour. 

    Tambur basıncı 13 kgf/cm2. 

    Besleme suyu sıcaklığı: 
 

                ■ giriş tutumlu 100 °C. 

                ■ çıkış tutumlu 139 °C. 

  Baca gazlarının sıcaklığı: 
 

                ■ kazan sonrası 300 °C. 

                ■ ekonomizer sonra 164 °C. 

  Kazan sonrası baca gazı kaybı 14%. 

  Ekonomizer sonrası baca gazı kaybı 7.2 %. 

  Dolaylı denge ile verimlilik 90.6%. 

  Yakıt tüketimi 695 kg/h. 
  Ekonomizer tipi EP-1-248. 

Adala Boiler House’da (bir - DKVR 10-13, iki - DKVR 6,5-13) DKVR’nin üç tür kazanını 

yüklemişlerdir. Biz kurulum ses yayıcıların kurulumu için koşullar iyi olduğu için (gaz hızı 5 

m / cek. üzerinde, Ses efektini elde etmek için, basınçlı hava tüpü yakınlığı boru paketleri 

arasında gerekli montaj olanakları) kazan DKVR 10- 13 ekonomizerı özelliklerinden dolayı 

seçtik.   

Kazan DKVR 10-13 kazan konveksiyon bölümü ve ekonomizerın kurum ve külden temizliği 

için her ay kapatıldı. İs ve kül ısıtmalı yüzeylerin ısıl direnci (ısı transferi daha kötü olur) ve 

kazan aerodinamik direncini (hava akımını azalttı) artmaktadır. Baca gazı külü ile kazan 

tıkanması baca gazlarının sıcaklık artışını ve hava akımı artış gereksinimini göstermektedir. 

Kazan kapanmadan önce baca gazlarının sıcaklığı 234 ° C’dir (- 165 ° C kapasitesi 4 ton buhar 

çıkışı ile temizlenirken baca gazı sıcaklığı 146 ° C ve 6 tondur). 

Kazan DKVR 22 Şubat 1995 kapatıldı ve ekonomizerın iç durumu resim 1,2,3’de 

açıklanmıştır. Ekonomizer sıcak su ile temizlenmiş ve bu durum resim 4,5,6 ile açıklanmıştır. 

Montaj çalışmaları 29 Şubat 1995’te başlamış ve bu çalışmalar 02 Şubat 1995’te sona ermiştir 

(resim 7,8,9). Bu süre içinde, ses yayıcılar harekete geçmek için ve ses yayıcıları çalıştırmak 

için çalışma alanları düzenlenir ve bu konuda personel yetiştirilir.  

Denemeler boyunca ekonomizer sonrası baca gazlarının kazan kapasitesi, giriş ve çıkış 

sıcaklıklarını not ettik. Sonuçlar Tablo 1 'de verilmekte ve çizim 10 ile gösterilmektedir. 
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AS PENTAGRA 

tablo 1 

Tarih Ekonomizer  Ekonomizer sıcaklık Kazan 
 

öncesi sonrası farkı, kapasitesi 
 gaz gaz   

 sıcaklığı, sıcaklığı,   

 t°C t°C At °C MW 

6.03.95 320 146 174 4.66 

7.03.95 320 140 180 4.63 

8.03.95 338 156 182 5.55 

9.03.95 338 153 185 4.64 

10.03.95 325 150 175 4.15 

13.03.95 330 146 184 4.18 

14.03.95 362 165 197 6.04 

15.03.95 353 160 193 4.92 

16.03.95 349 161 188 4.83 

17.03.95 344 169 175 5.24 

20.03.95 340 164 176 4.40 

21.03.95 358 169 189 4.45 

22.03.95 358 165 193 5.27 

23.03.95 348 166 182 4.64 

24.03.95 338 163 175 4.25 

27.03.95 350 165 185 5.54 

28.03.95 340 170 170 4.75 

29.03.95 359 172 187 5.56 

30.03.95 371 167 204 6.16 
31.03.95 365 166 199 5.36 

Bu tabloda kazanın yaklaşık olarak % 10 olabilecek kendi ihtiyacı dikkate alınmamıştır. 

• Tablodan kazan devreye almaya süresinde ekonomizer sonrası baca gazlarının sıcaklığının 
artmasına rağmen farkın istikrarlı olduğunu görmekteyiz. Gaz sıcaklık artışının nedeni kurum 
ve kül ile kazan konveksiyon yan tıkanması olabilir. 

• Ses yayıcıların montajından önce ekonomizera su giriş çıkışının sıcaklığı aşağıdaki gibidir:  

• t giriş 
=    75 - 80 °C. 

• t çıkış =        110 °C. 

Emitör kurulumundan sonra: 

• t giriş =   75 °C. 

• t çıkış = 136 °C. • 

• Sıcaklık artışı 26 °C. 
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AS PENTAGRA 

Boiler DKVR 10-13 baca gazı sıcaklığına bağlı Temizlik 

periyodları 

 

 

time, hours 

Çizim No. 1. 

Çizim 1’de keşif deneyimleri ile kazan iş süreci ve temizlik için sıcak su ve ses yayıcılar BH 

250 kullandığındaki deneme sonuçları tarif edilmektedir. 

Kazan 12 Nisan 1995’te kapatıldı ve ekonomizer iç durumu 11, 12 ve 13. Resimlerle 

anlatılmıştır. Isıtmalı yüzeylerin tüplerindeki birikinti miktarı en düşüktür. 

3. SES TEMİZLEME YÖNTEMİNİN YAKLAŞIK YARARI. 

Isıtma döneminde, Kazan DKVR 10-13, 5-7.5 MW Kapasite ile ~ 2880 saat çalışmış ve yakıt 

tüketimi 10-18 ton / tam gün başınadır (kazan kapasitesine bağlı olarak). Bir önceki temizleme 

yöntemi (sıcak su) içinde, kazan her 4 hafta sonrasında temizlik için kapatıldı. Bu ısıtma 

süresince 4. kapatma durumuna ulaştı. Daha sonra üç gün boyunca iki çalışan kazanın ısıtmalı 

yüzeylerini ve ekonomizeri kurum ve külden (günde 8 saat) sıcak su ile temizledi. Gerekli 

basınç çıkışı (13 kgf / cm2, 6 ton / saat, 165 ° C) 24 saat sonra tekrar elde edilecektir. 

Dolayısıyla kazan ısı yüzeylerinin temizlenmesi için 24 iş günü harcanmıştır (24x8 = 192 

saat). Saat maliyetini 13 Estonya kronu olarak alırsak, 13x192 = 2496 EEK elde ederiz. Baca 

gazı sıcaklığı 146 ° C’den 234 ° C’ye artışına göre 4 hafta boyunca kazan verimliliği ~% 2,2 

yakıt tüketimi anlamına gelecek şekilde ~% 2.0 oranında azalmıştır. DKVR 10-13 kazanların 

ısıtma süresinde 1680 saat çalıştığı göz önünde bulundurulduğunda, ~ 37 ton yakıt ekonomisi 

sağladık. Para tasarrufunda bu durum 37x1550 = 57350 EEK yapar. Görevli maaşlarına 2496 

EEK ekleyerek, 59.846 EEK miktarında para tasarrufu sağladık. Sıcak su ile yıkamada 

korozyon süreci, aerodinamik direnç artışına bağlı hava akımı fan elektrik tüketimi aşırı 

harcaması, ekonomizer yıkama suyu ile kanalizasyon sistemi su kirliliği ve diğer rahatsız edici 

kirlilikler burada dikkate alınmamıştır.  
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AS PENT AGRA 

Hesaplamalar oldukça sıcak kış ayı için yapılmıştır – 7. ay yerine 4. ay. Daha uzun kazan çalışma 

döneminde, para tasarrufu, çok daha fazla olacaktır.   

Yukarıda verilenlerden hareketle, Yeni temizlik yönteminin (SES ile)  karlılık süresinin yaklaşık bir 

yıla geldiğini hesaplayabiliriz, ve bu 73018/59846 = 1.2 yıldır. 
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Res.l Kazan DKVR 10-13, ekonomizer bölümü 



 

 

Res.2 Sonik temizlik olmaksızın bir aylık süreç sonrası 

economizer bölümü 

 

res.3 Sonik temizlik olmaksızın bir aylık süreç sonrası 

economizer bölümü



 

 

Res.4 Ses yayıcıların kurulumu sırasında su ile 

yıkama sonrası Ekonomizer bölümü 

 

Res.5 Ses yayıcıların kurulumu sırasında su ile 

yıkama sonrası Ekonomizer bölümü



 

 

Res.7 Ses yayıcıların kurulumu sırasında su ile 

yıkama sonrası Ekonomizer bölümü Res.6 Ses 

yayıcıların kurulumu sırasında su ile yıkama sonrası 

Ekonomizer bölümü  



 

res.8 Hava hazırlık birimlerinin bağlantısından sonra ve ses-izolasyon-

kapakları monte edilmeden önce Ses Emitörleri 

 

Res.9 Hava hazırlık birimlerinin bağlantısından sonra ve ses-

izolasyon-kapakları monte edilmeden önce Ses Emitörleri



 

 

pict.ll Sonik Temizlik yapılan bir aylık sürecin sonunda 

Ekonomizer  Bölümü



SONİK TEMİZLİK 
TEMİZLİK ETKİSİ ÖRNEĞİ  

EKONOMİZER YAKIT (H. F. O)  

 

Sonik Temizlik yapılmayan bir aylık sürecin sonunda Ekonomizer Bölümü 

 

Sonik Temizlik yapılan bir aylık sürecin sonunda Ekonomizer Bölümü 



 
 

 

Res. 13 Sonik Temizlik yapılan bir aylık sürecin sonunda 

Ekonomizer Bölümü 

 

 

Res.14 Ses Emitörü Kontrol Birimi 


