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MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, işletmelerin üretim alanlarında gaz hâlindeki
maddelerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan
aletlerin uygulamalı olarak kullanım bilgilerinin verildiği
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL
YETERLİK Gazların taşıma işlemini yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında üretim sırasında
gazların taşınmasını sağlayacak alet ve ekipmanları tanıyarak
pompalar yardımıyla gazları bir yerden bir yere
taşıyabileceksiniz.
Amaçlar

1. Gazları kompresörler yardımıyla taşıyabileceksiniz.
2. Gazları aspiratörler yardımıyla taşıyabileceksiniz.
3. Gazları vantilatörler yardımıyla taşıyabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam:
Proses sınıfı, kütüphane, teknoloji sınıfı, işletme, kendi
kendine veya grupla çalışılabilecek tüm ortamlar
Donanım:
İnternet, atölyede bulunan kompresörler, aspiratörler,
vantilatörler ve bunların bağlantı parçaları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Dünya ülkeleri; enerjinin bulunması, kullanılması ve yeni enerji kaynaklarına yönelim
konularında arayış içindedir. Enerji kaynaklarının kullanımı bilimsel ve teknolojik
çalışmalara temel oluşturmaktadır. Bir ülkenin gelişim hızının ölçütlerinden biri de
enerjideki kapasite kullanım oranıdır. Günümüz enerji kaynaklarından en önemlisi doğal
gazdır. Endüstrinin yanında evlerimizde ısınma aracı olarak da kullanılmaktadır. Çok fazla
yaygın kullanıma sahip olan gazların doğru bir şekilde taşınması enerji kaybının önlenmesi
noktasında oldukça önem taşımaktadır. Gazların taşınmasında kullanılan araçların doğru
seçilmesi de enerjiden büyük kazanımlar sağlayacaktır.

Bu modülde fabrikalarda veya işletmelerde gazların bir yerden bir yere taşınmasında
kullanılan araçları tanıyacak, bu araçların çalışma sistemini öğreneceksiniz. İşletme
sahasında üretim elemanı olarak görev yapmanız sırasında sıkça karşılaşacağınız durumlarda
bu konuda edineceğiniz bilgiler sayesinde gerekli uygulamaları yapabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kompresör yardımıyla gazları
taşıma bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Günlük yaşamda kompresörün nerelerde yaygın olarak kullanıldığını ve çalışma

sistemini araştırınız.

1. KOMPRESÖRLER

Kompresörler, basınçlı havanın gerekli olduğu ortamlarda hava desteği sağlamak
amacı ile ve pnömatik çalışma sisteminde çok kullanılmaktadır. Kompresörlerin genel ilkesi
dışarıdan aldığı havayı daha yüksek basınçlarda kullanıma sunmaktır. Basınçlı hava, birçok
avantajlara sahip ve yüksek maliyetli bir güç kaynağıdır. Basınçlı havanın maliyeti elektrik
fiyatlarından birkaç kat daha fazla olduğundan basınçlı hava pahalı bir güç kaynağıdır. Bu
nedenle basınçlı havanın ekonomik olarak kullanılması, uygun bir kompresörün seçilmesi ve
arızasız sürekli çalışması işletmeler için elektrik enerjisi kadar önemli bir enerji kaynağıdır.
Bu nedenle kompresör seçiminde aşağıdaki faktörlere dikkat edilmelidir.

 İşletme basıncı,
 Hava miktarı
 Kompresör tipi
 Özgül güç tüketimi
 Yüksüz güç tüketimi
 Temiz (yağsız) basınçlı hava

İşletmenin ihtiyacından yüksek değerlerde basınçlı kompresör seçmek, ekonomik
olarak büyük kayıplara neden olur. Kaliteli bir kompresör, kullanım süresi içinde en düşük
elektrik enerjisi ile en verimli havayı elde eder. Basınçlı havası kesilen bir işletme, elektrik
enerjisi kesilmiş gibidir. Aynı şekilde kompresör boşta (yüksüz) çalışırken de en az güç
tüketilmelidir.

Kompresör kullanım alanları

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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(Petrol) Gaz sıkıştırma işlemi, kontrol ve işletme mekanizmaları (ham metal) vakum
çözülmeleri, kontrol ve işletme mekanizmaları, kaldırma, (kâğıt) taşıma, kontrol ve işletme
mekanizmaları (kauçuk ve plastik) tezgâh tahriki, sıkma, kontrol ve işletme mekanizmaları,
form verme, kalıp baskı, püskürtme kalıbında, (taş, kil, cam) konveyör, harmanlama,
karıştırma, kontrol ve işletme mekanizmaları, cam üfleme ve kalıplarda, soğutma (tekstil)
sıvıları çalkalama, bağlama sıkma, konveyör, otomatik ekipmanlar, kontrol ve işletme
mekanizmaları, dokuma tezgâhlarında, eğme, bükme.

Resim 1.1: Kompresör

Şekil 1.1: Kompresörün çalışma prensibi
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Şekil 1.2: Kompresör çeşitleri

İşletme şartları gereğince çalışma basıncı ve gerekli hava miktarı bakımından değişik
tiplerde kompresör kullanılır. Genel olarak sıkıştırma şekline göre kompresörler iki tiptir.
Bunlardan birincisinde kapalı bir kap içindeki hava, kabın hacmi küçültülerek sıkıştırılır.
Hacimsel kompresörler, (pistonlu kompresörler, döner elemanlı kompresörler). İkinci tip ise
dinamik kompresörlerdir. Hava bir taraftan emilerek hızlandırılır, bu hız enerjisi basınç
enerjisine dönüştürülerek çıkış hattında istenen basınca ulaşılır.

Kompresörler genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir:

 Dinamik kompresörler
 Santrifüj kompresörler
 Eksenel kompresörler

 Hacimsel kompresörler (Pozitif deplasmanlı)
 Pistonlu kompresörler
 Döner kompresörler
 Vidalı kompresörler
 Sıvı pistonlu kompresörler

1.1. Dinamik kompresörler

Havayı hızlandırıp oluşturduğu basınç farkıyla hızlı bir şekilde emip çıkış kısmına
basan kompresörlerdir. Bu kompresörlerde dönen kanatların hız kazandırdığı hava, önde
veya içeride vakum oluştururken arkada veya dışarıda yığılma dolayısıyla basınç oluşur.
Önden emip arkaya basanlara eksenel kompresör, içten emip dışa basanlara ise radyal
kompresör denir. Bazı kompresörler eksenel ve radyal kompresörün karışımıdır. Düşük
basınçlı eksenel kompresörlerin kanatlarına veya rotoruna fan veya pervane denilmektedir.
Yüksek basınçlı radyal veya radyal-eksenel karışımı kompresörlerin basınç oluşturan
elemanına "impeller" denir. Bu tip santrifüj-turbo kompresörlerin impeller'leri emişinin
olduğu ön/orta taraftan emerek aldığı havayı hızlandırarak çıkışının olduğu dış/arka tarafa
savurması şeklinde çalışır. Bunun sonucu oluşan santrifüj kuvvet , gazların sıkıştırılarak daha
hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar.
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Uçak motorlarının kompresörleri eksenel kompresördür. Dinamik kompresörler yağsız
kompresörlerdir. Dinamik kompresörler santrifüj ve eksenel kompresör olarak iki şekilde
incelenebilir.

1.1.1. Santrifüj Kompresörler (Turbo Kompresörler)

Kompresörün işlevi gelen havanın basıncını artırarak yanma ve güç çekme sürecinin
daha verimli olmasını sağlamaktır. Basınç artarken hacim küçülür, böylece hava-yakıt
karışımı daha küçük bir hacimde yakılabilir. Hava pervanenin dönüş hareketi ile hızlandırılır.
Daha sonra difüzörde yayılarak yavaşlatılır ve basıncı artırılır. Difüzörde düzleşen akım
manifoldda toplanarak dışarı fırlatılır.

Santrifüj kompresörleri yüksek hızla dönen bir impellerin havaya enerji transfer ettiği
dinamik kompresörlerdir. Rotor havanın basıncını değiştirir. Bu basınç sabit difüzörlerde
(yayıcılarda) havanın hızını keserek kullanılabilir basınca dönüştürülür. İmpeller: 2-3 bar
veya daha yüksek basınca uygun dizayn edilmiş fan, pervane, kanatlı rotor olarak
adlandırılabilir.

Santrifüj hava kompresörleri, tasarımı gereğince yağsız kompresörlerdir. İmpellerin
yüksek hızla dönmesini sağlayan dişlileri yağlamak için kullanılan yağ ile havanın bağlantısı
şaft contaları ve atmosferik havalandırma tertibatı kullanılarak kesilir. Santrifüj kompresör
sürekli hizmet kompresörüdür, çok az sayıda hareketli parçası olması avantajıyla özellikle
yüksek hava debisi istenen uygulamalarda ve esas olarak yağsız hava gereken yerlerde
kullanılmaya uygundur.

Santrifüj kompresörleri savurma prensibiyle çalışmakla birlikte dinamik kompresör
anlamında “turbo kompresör” olarak da adlandırılır.

Üç bileşeni vardır:
 İtici pervane (impeller)
 Difüzör
 Kompresör manifoldu

Şekil 1.3: Santrifüj kompresörün kısımları
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1.1.2. Eksenel Kompresörler

Eksenel kompresörler, bir rotor üzerine yerleştirilmiş kanatlar ve bir gövdeden oluşur.
Kanatlar, emilen havayı hızlandırarak bir kinetik enerji kazandırır. Daha sonra bu enerji
basınç enerjisine dönüşür. Bu tür kompresörde hava dönme eksenine paralel olarak hareket
ederek helisel şekilde ilerler. Bu sırada da sürekli basınç artar. Bir anlamda çalışma sistemi
türbinin tersine uygundur. Eksenel akımlı kompresörünün parçaları şunlardır:

 Pervane veya türbin kanatları olan ve kompresörün iç cidarını meydana getiren
kısım

 Çıkış kısmını meydana getiren ve dönen kısmı destekleyen yatak bölümü
 Duran ve kompresörün dış cidarlarını meydana getiren kısım (Montaj kolaylığı

bakımından iki yarı daire şeklinde imal edilir. İçinde helisel olan ve pervane
kısımları ile uyuşan kanallar mevcuttur.)

Çalışması sırasında giren hava hızlandırılır ve daha sonra hızı düşürülür, bu arada
Bernouilli ilkesine göre basınç yükselir. Birbirine eklenebilen bölümlerden ibaret olması,
küçük hacim kaplaması, dönen kısımların merkezî olması ve bu sebepten merkezkaç
kuvvetinin düşük olması bu türün tercih sebebidir.

Hava sırayla dönen rotor kanatları ve duran stator kanatları arasından eksenel yönde
akar. Her bir rotor ve stator kanadı seti bir kademeyi oluşturur. Akış yönünde akışın kesit
alanı azalır. Kesit azaldıkça yoğunluk artar. Her kademe küçük bir sıkıştırma oranı sağlar:
Yüksek sıkıştırma oranları için çok kademe kullanmak gerekir. Eksenel kompresörler daha
küçüktür ve santrifüj kompresörden daha düşük bir ön yüzey alanına sahiptir. En yüksek
verim için kompresör sabit eksenel hızda çalışır. Daha fazla esneklik ve her kademenin daha
düzgün yüklenmesi açısından yüksek sıkıştırma oranlı kompresörlerde iki farklı dönüş hızı
olan ikili kompresör kullanılır.

(1) (2) (3)

Şekil 1.4: Eksenel kompresörün kesiti

Tipik bir eksenel akımlı kompresörünün parçaları şunlardır:

 Pervane veya türbin kanatları olan ve kompresörün iç cidarını meydana getiren
kısım

 Çıkış kısmını meydana getiren ve dönen kısmı destekleyen yatak bölümü
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 Duran ve kompresörün dış cidarlarını meydana getiren kısım (Montaj kolaylığı
bakımından iki yarı daire şeklinde imal edilir. İçinde helisel olan ve pervane
kısımları ile uyuşan kanallar mevcuttur.)

1.2. Hacimsel Kompresörler

Hacimsel kompresörlerin diğer bir ismi ise pozitif yer değiştirmeli (pozitif
deplasmanlı) kompresörlerdir. Bunun anlamı, havanın kapalı bir hacim içinde ötelenerek
sıkıştırılması, yüksek basınçlı tarafa doğru ötelenmesidir. Pozitif yer değiştirme; düşük
basınçlı taraftan yüksek basınçlı tarafa doğru hava akışı olması ve buna karşılık öteleyen
elemanın (Örneğin: Pistonun) hareketinin itme şeklinde olmasıdır. Hacimsel kompresörlerin
çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.

1.2.1. Pistonlu Kompresörler

Bir silindir boşluğu içinde hareket eden pistonun aşağı hareketi sonucu silindir içinde
vakum oluşur ve emme subapı açılır. Atmosferden alınan hava kaba bir filtreden geçirilir ve
silindir içine doldurulur. Pistonun alt ölü bölgeye hareketi boyunca emiş işlevi devam eder.
Piston yukarı yönde harekete başladığında hem emme hem de egzoz supabı kapalıdır.
Silindir içinde hapsedilen hava sıkıştırılmaya başlanır. İstenen orana kadar sıkıştırma işlemi
devam eder. Daha sonra egzoz supabı açılır ve basınçlı havayı sisteme gönderir.

Şekil 1.5: Pistonlu kompresörün çalışması

Silindir içinde pistonun aşağı yukarı hareketi ile hava taşınır. Pistonun aşağıya
hareketinde hava emilir, yukarı hareketinde hava sıkıştırılmış olarak basınçla dışarı verilir.
Bir gaz sıkıştırıldığında hacmi küçülür. Yapılan iş ısıya dönüştürülür. Bu nedenle
kompresörlerde su püskürtmeli soğutma yapılır.

Pistonun alt ölü noktaya (aşağı) hareketiyle atmosfer gazı emilerek kuru hava
filtresinde temizlenir ve emme subaplarından geçer, pistonun üst ölü noktaya (yukarı)
hareketiyle birlikte basma subapları ile sıkıştırılır. Pistonlu kompresörün üst bloğu, elektrik
motoru kayış-kasnak sistemi yardımı ile desteklenir.
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Eğer kompresör tek kademeli ise basma subaplarının bastığı basınçlı hava, önce bir
kolektör yardımı ile toplanır. Sonra çek valf sisteminden geçirilerek hava deposuna
yönlendirilir. Depoya giriş öncesindeki çek valf, depoda bulunan basınçlı havanın geri
dönüşünü engeller.

Kompresör çift veya üç kademeli ise alçak basınç kademelerinin bastığı hava, daha
sonra ikinci veya üçüncü kademelere ara soğutucu sistemiyle aktarılır. Daha sonra yine bir
kollektörde toplanarak çek valfden geçirilir, hava deposuna yönlendirilir. Kompresörün
ısınma sorunlarını gidermek ve olası kazaları önlemek için hava ve su soğutmalı
kompresörler üretilmiştir.

Kompresör iki kısımda incelenebilir. Birincisi kompresörün kendi içindeki parçalarını
oluşturan bölümü, ikincisi ise kompresörün de bağlı bulunduğu bütün kısmıdır.

Bir pistonlu kompresörü oluşturan parçalar şunlardır:

 Silindir
 Piston
 Emme ve basma subapları
 Piston kolu (Biyel)
Pistonlu kompresörün bağlı bulunduğu bütün kısmında ise kompresör, kasnak ve kayış

sistemiyle bir elektrik motoruna bağlı olarak çalışır. Sistem havayı depolayacak bir tanka
bağlıdır. Kompresöre gelen havadaki tozun tutulması için bir filtre bağlıdır. Hava basıncını
ayarlamaya yarayan bir basınç vanası ve basıncı gösteren manometre bağlıdır. Ayrıca tank
içinde yoğunlaşan suyu boşaltmak için su boşaltma musluğu vardır. Kompresörün depo
içinde doğal olarak yoğunlaşan atmosfer gazı içindeki su buharı, daha sonra depo altındaki
su tahliye vanaları ile atılır. Bu sayede bir kısım nemi tutulmuş olan hava, kullanıma tekrar
sunulmuş olacaktır.

Resim 1.2: Kompresöre bağlı piston aparatı
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Resim 1.4: Pistonlu kompresörün kısımları

Resim 1.5: Pistonlu kompresörler

1.2.2. Döner Kompresörler

Döner kompresör ise soğutucularla beraber ana olarak küçük kesirli beygir güçlerinde
kullanılmışlardır. Döner kompresör ticari soğutma sahasında benimsenmemiştir. Bunun
nedeni belki de özellikle düşük emme basınçlarında çalışırken çok yüksek boşaltma
basınçlarına karşı pompalamada verimsiz olmasıdır.

Döner kompresörleri 4 gruba ayırabiliriz.

 Paletli (kanatlı) kompresörler
 Vidalı kompresörler
 Roots kompresörler
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 Turbo kompresörler
1.2.2.1. Vidalı kompresörler

Vidalı kompresörlerde “vida grubu” adı verilen döner elemanlar kullanılır. Döner
elemanların üzerinde vidaya benzer helisel oluklar bulunduğu için “vidalı kompresör” olarak

adlandırılır. Vida grubunun dönmesi ile emiş ağzında vakum oluşur. Hava çıkış ağzına
kadar vida boşluğunda taşınır. İstenen sıkıştırma oranına geldiğinde hava sisteme gönderilir.

Vida grubundaki elemanlar birbirine temas etmeden döner. Bunun için vidaların alın
kısmında dişli çarklar kullanılır. Sürtünme olmadığı için aşınma olmaz. Vidalı

kompresörler
sessiz çalışan ve bakım problemi çıkarmayan bir kompresör türüdür. Büyük ve orta

ölçekli
işletmelerde çok yoğun olarak kullanılır.

Vidalı kompresör basınçlı hava üretmek için piston yerine birbirine geçmiş rotor
çiftinin kullanıldığı pozitif yer değiştirmeli makinedir. Rotorlar bir mil üzerindeki helisel
loblardan oluşur. Rotorların biri erkek rotor olarak adlandırılır ve onun helisleri dolgun
yuvarlak çıkıntılardan/loblardan oluşur. Diğer rotor dişi rotor olarak adlandırılır ve erkek
rotorun loblarına karşılık gelen yivleri/yuvaları vardır. Tipik olarak erkek rotorun dört
lobuna karşılık, dişi rotorda altı yiv kullanılır. İki rotor birbirine geçmiş olarak dönerken
erkek rotorun bir turuna karşılık, dişi rotor sadece 240º döner. Dişi rotorun bir tam tur
dönmesi için erkek rotor 1.5 tur döner.

Resim 1.6: Vidalı kompresör

Erkek rotorun lob sayısına karşılık dişi rotorun yiv sayısı vida üreticisine göre değişir.
Ama daima dişi rotorun yiv sayısı erkek rotorun lob sayısından fazladır. Erkek rotor
hareketini elektrik motorundan veya içten yanmalı motordan alır. Erkek rotorun dört lobu
olması bir turda dört kompresyon çevrimi oluşturur. Böylece vidalı kompresörler pistonlu
kompresörlerle kıyaslandığında dalgalanmıyor sayılacak nitelikte basınçlı hava üretilir.
Basınçlı hava, vidalı kompresör ünitesinden çıkarken dalgasız (sabit akışlı, titreşimsiz)
çıkıyor denilebilir.
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Resim 1.7: Vidalı kompresör donanımı

Bir soğutma fanı (1) tarafından ortamdan emilen hava E3 normundaki ön panel
filtreden geçerek kaset tip hava emiş filtresine (2) gelir. Buradan geçen temiz hava,
sistemden çekilen basınçlı temiz hava miktarına bağlı olarak açılıp kapanarak kompresörün
yük-boş yapmasını sağlayan pnömatik kontrollü boşa alma valfinden (3) geçip sıkıştırma
işleminin gerçekleştirildiği vida grubuna (4) gelir. Bir gövde içinde dönen iki adet asimetrik
profilli helisel rotordan oluşan vida bloğundaki sıkıştırma işlemi süresince vida bloğuna,
rotorların birbirine temasını engellemek için yağ enjekte edilir. Sıkıştırma işleminin
sonucunda hava, yağ karışımı ayrıştırmanın gerçekleştirildiği tanka gelir.

(5) Burada uygulanan üç kademeli ayrıştırma ile 2-4 mg/m3 seviyesine kadar yağ
havadan ayrıştırılır. Ayrıştırılan yağ ve hava, kombi nihai soğutucuya (6) gider. Burada ısı
yükü alınan basınçlı hava sisteme verilir. Yağ ise yağ filtresinden (7) süzüldükten sonra
sisteme geri döner.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Pistonlu kompresör ile gaz taşıyınız.

Kullanılan Araç Gereçler:

Pistonlu kompresör, bağlantı hortumları, vanalar, kumanda panosu, manometre
(Basınç kontrol panosu)

İşlem Basamakları Öneriler
 Kompresör vanalarını kontrol ediniz.

 Kompresördeki hava vanalarının açık
olmasına dikkat ediniz.

 Kompresörü çalıştırınız.

 Panodaki işaretlere ve talimatlara
uyunuz.

 Taşıma hattının basınç kontrolünü
yapınız.

 Hava çıkışını manometreye bakarak
ayarlayınız.

 Gaz akışını kontrol ediniz.
 Raporunuzu yazınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giyip çalışma ortamınızı düzenlediniz mi?
2. Malzemelerinizi atölye sorumlusundan aldınız mı?
3. Pistonlu kompresörün hız ve basınç ayarını yaptınız mı?
4. Kompresör bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
5. Kompresörün giriş ve çıkış vanalarını açtınız mı?
6. Kompresörü devreye alacak başlat butonuna bastınız mı?
7. Kompresörde gaz akışını kontrol ettiniz mi?
8. Manometreden gaz basıncını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Genel ilkesi dışarıdan aldığı havayı daha yüksek basınçlarda kullanıma sunmak
olan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aspiratör B) Kompresör C) Vantilatör D) Pompa

2. Aşağıdakilerden hangisi dinamik kompresörlerdendir?

A) Vidalı kompresörler
B) Paletli kompresörler
C) Santrifüj Kompresörler
D) Pistonlu Kompresörler

3. Aşağıdakilerden hangisi döner kompresörlerden biri değildir?

A) Paletli (kanatlı) kompresörler
B) Vidalı kompresörler
C) Roots kompresörler
D) Pistonlu kompresörler

4. Havanın bir rotor üzerine yerleştirilmiş kanatlar tarafından emilerek emilen havayı
gövde içinde hızlandırarak bir kinetik enerji kazanması şeklinde çalışan kompresörlere
ne ad verilir?

A) Santrifüj kompresör
B) Eksenel kompresör
C) Vidalı kompresör
D) Pistonlu kompresör

5. İtici pervane (impeller), difüzör ve manifold hangi kompresörün bileşenleridir?

A) Santrifüj kompresör
B) Eksenel kompresör
C) Vidalı kompresör
D) Pistonlu kompresör

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Kompresörler………………. taşınmasında kullanılan aletlerdir.

7. Kompresörler genel olarak…………. ve………...….olarak ikiye ayrılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Santrifüj kompresörler…………….kompresörlerdir.

9. Paletli kompresörler………………kompresörler sınıfına girer.

10. Piston yerine birbirine geçmiş rotor çiftinin kullanıldığı pozitif yer değiştirmeli
kompresörlere………kompresör adı verilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak aspiratör yardımıyla gazları taşıma
bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Mutfak aspiratörlerinin çalışma sistemini araştırınız.

 Hastanelerin merkezî havalandırma sistemlerini araştırınız.

2. ASPİRATÖR
2.1. Çalışma Prensibi

Aspiratör yatay borudan hava emerek siklon ayırıcısı içinde vakum oluşturur. Oluşan
siklon ayırıcısına toz madde ve hava karışımı girmesini sağlar.

Bulunduğu ortamdaki kullanılmış havanın temizlenmesi amacıyla da kullanılır.
Aspiratörlerin halk arasında bilinen diğer adı da fandır. Fanlar özelliklerine göre ikiye ayrılır.

 Emiş (dönüş) fanı: Bu fan, ortamdaki havayı emdiğinden aspiratör olarak
adlandırılır.

 Veriş (besleme) fanı: Bu fan, ortamdaki havanın sirkule edilmesini
sağladığından vantilatör olarak adlandırılır.


Fanın hareketli elemanı olan çarkı, hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik

enerji kazandırır. Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın
türüne bağlıdır. Emiş (dönüş) fanı kullanımı, küçük sistemlerde isteğe bağlıdır, iç dış hava
karışımı ile çalışılan sistemlerde ise gereklidir. Sabit egzoz sistemlerinin etkisini karşılamak
ve iklimlendirilen mahalde bir artı basınç oluşturmak için aspiratörler (emiş fanları),
vantilatörlerden (veriş fanlarından) biraz daha küçük debi ile çalışır. İyi bir aspiratörün
aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir.

 Gürültüsüz çalışmalı.
 Dış etkenlere karşı sağlam olmalı .
 Temizlemesi kolay olmalı.
 Elektrik bağlantıları çok iyi yalıtılmış olmalı.
 Montajı ve takılıp sökülmesi kolay olmalı.
 Kullanımı basit olmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Aspiratör

Aspiratörler çalışma mekanizması bakımından iki türlüdür.Bunlar; pnömatik amaçlı
kullanılan aspiratörler ve hava temizleme amaçlı kullanılan aspiratörlerdir. Pnömatik amaçlı
kullanılan aspiratörler; silo makineleri, irmik sasörü, değirmencilik sektörü vb. makinelerin
çalışmasında hava kaynağı olarak kullanılır. Bu makineler değişik ebat ve motor güçlerinde,
kapasite ihtiyacına göre üretilir. Değirmencilik sanayinin değişik bölümlerinde kullanım
alanları vardır. Pnömatik fan ya da yüksek basınçlı aspiratör olarak da adlandırılır. Pnömatik
aspiratörler katlar arasında taşımayı sağlayan hava kaynağı olarak kullanılır. Günümüzde
kirlenen havanın temizlenmesi ya da bulunan ortamdan dışarıya atılması için değişik tip
aspiratörler kullanılmaktadır. Bunlar; bağlı bulunduğu ortamdaki kullanılmış havayı emerek
bir baca vasıtasıyla dışarıya verenler ile bağlı bulunduğu ortamdaki kullanılmış havayı bir
karbon filtre ile temizleyip tekrar ortama veren temizleme amaçlı aspiratör çeşitleridir. Genel
olarak aspiratörler kullanım alanları ve tiplerine göre; aksiyel tip aspiratörler, radyal tip
aspiratörler, santrifüj tip aspiratörler, sanayi tip aspiratörler (pnömatik), salyangoz tip
aspiratörler, kapaklı aspiratöler, baca aspiratörü, mutfak aspiratörü, banyo aspiratörü
şeklinde sınıflandırılabilir.

Resim 2.2: Aspiratörlerin pnömatik sistemde kullanımı
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Resim 2.3: Aspiratör boruları

Aspiratörün kullanım alanlarından çimento, demir-çelik, döküm, tekstil, seramik gibi
endüstriyel tesislerde; zehirli gaz süzme, değirmen, un, yem, gıda, ağaç işleme gibi tesislerde
pnömatik amaçlı ayrıca otel, iş merkezleri, site, tatil köyleri, tiyatro, sinema ve konferans
salonları, termik ve hidroelektrik santralleri, tüneller, seralar, havaalanları, spor kompleksleri
ve hipermarketler, hastaneler gibi alanlarda kirli havanın dışarı alınması amacıyla kullanılır.

2.2. Aspiratör Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Emiş amaçlı kullanılan aspiratörler:

 Alçak basınçlı fan

Resim 2.4: Düşük basınçlı aspiratör

Temiz ve hafif tozlu hava emişlerinde kullanılır. Bu serinin yüksek randımanlı ve
düşük ses seviyeli olan fanları, soğutma, havalandırma, kurutma, mekanik çekme ve zehirli
gaz süzme sistemlerinde geniş kullanım alanına sahiptir.

Emilen akışkanın sıcaklığı en çok 80 ºC olmalıdır. Yüksek randımanlı bu tip fan,
kamu ve sanayi alanlarındaki havalandırma sistemlerindeki temiz ve hafif tozlu havanın
emişinde kullanılır. Özellikle hayvan barınakları, madenler, tüneller, kaynak dumanı, solvent
buhar kazanları ve boya kabinlerinde emiş ve havalandırma amaçlı kullanılır.
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 Yüksek basınçlı fan

Resim 2.5: Yüksek basınçlı aspiratör

Çok tozlu olmak üzere hava emişlerinde kullanılır. Bu aspiratörler özellikle orta ve
yüksek basınçla küçük debi ihtiyacı olan çimento fabrikalarında, dökümhanelerde, kupel
ocaklarında ve mazot brülörlerinde, un ve makarna fabrikalarında, kimya, demir izabeciliği,
metalürji sanayilerinde pnömatik taşımalarda kullanılır.

 Orta basınçlı fan

Resim 2.6: Orta basınçlı aspiratör

Santrifüj fanları, lifli malzemeler hariç toz, duman, granül, ince talaş ve hatta kaba
ağaç talaşı ve benzer malzemelerin emilişinde kullanılır. Belirgin özellikleri (özel profil, ters
paletli çark kullanımından kaynaklanan) yüksek randımanları ile hava içinde bulunan
malzemelerin emilişini birleştirmeleridir. Ayrıca bu fanlar, açık giriş ağızları ile bile
çalışırken motora aşırı yük bindirmemeleri için oldukça düz güç tüketim eğrileri ile
karakterizedirler.

Bu fanlar marangozhanelerde, mekanik sanayilerde, çimento ve seramik
fabrikalarında, tabakhanelerde, dökümhanelerde, değirmen ve sanayilerde, içinde çeşitli
malzeme bulunan çok tozlu hava emişlerinde kullanılır.
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Bu serideki fanların kullanım alanları şunlardır:

 Marangozhanelerde: Ağaç ve testere talaşlarının taşınmasında
 Tabakhanelerde: Deri kenar kırıntıları ve kazıntılarının taşınmasında
 Tekstil sanayinde: Atık ve uzun liflerin taşınmasında
 Plastik sanayinde: Granüllerin ve naylon kenar kırıntılarının taşınmasında

 Aksiyel aspiratör

Resim 2.7: Aksiyel tip aspiratör

Aksiyel tip kapaklı duvar tipi aspiratörlerdir. Genellikle pencereye monte edilerek
kullanılan bu tip aspiratörler; mutfaklarda, banyolarda, ofislerde, lokallerde ve iş yerlerinde
yemek kokularının, sigara dumanının, istenmeyen koku ve kirli havanın tahliyesinde ayrıca
kaynak makinelerinin ve elektrik panolarının soğutulmasında kullanılır. Kapakları sayesinde
kullanılmadıkları sürece dış hava ile teması kesilir.

Montaj şekli (sanayi ve aksiyel tip aspiratörler): Aspiratörlerin montaj yerinin seçimi
önemlidir. Aspiratör yanlış yere monte edilirse ortamdaki kirli havayı veya yemek kokularını
verimli şekilde dışarıya atamaz. Aspiratörün monte edileceği yer zeminden asgari 230 cm
yükseklikte olmalıdır. Ayrıca aspiratörler iyi bir hava dolaşımının sağlanabilmesi için hava
girişi olan kapı veya pencerenin karşısına gelecek şekilde olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aspiratör ile taşıma yapınız.

Kullanılan Araç Gereçler: Aspiratör ve donanımı (aspiratör, vanalar, borular
manometre, elektrik panosu)

İşlem Basamakları Öneriler
 Aspiratör vanalarını kontrol ediniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz ve çalışma
ortamınızı hazırlayınız.

 Gözlük ve maskenizi takınız,
eldiveninizi giyiniz.

 Aspiratörü çalıştırınız.

 Aspiratöre giriş ve çıkış vanalarının
açık olmasına dikkat ediniz.

 Taşıma hattının basınç kontrolünü yapınız.

 Havanın taşıma hızına göre ayarlı
olmasına dikkat ediniz.

 Gaz akışını kontrol ediniz.
 Raporunuzu yazınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?
2. Malzemelerinizi sorumlu öğretmeninizden aldınız mı?
3. Malzemelerinizin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
4. Aspiratör vanalarını kontrol ettiniz mı?
5. Aspiratörü çalıştırarak gazı aspiratöre beslediniz
6. mi?

7. Taşıma hattının basınç kontrolünü yaptınız mı?
8. Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme’ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Emiş olarak kullanılan fanlara …………denir.
2. Aspiratörler (emiş fanları), vantilatörlerden (veriş fanlarından) biraz daha

………. debi ile çalışır.
3. Pnömatik sistemlerde aspiratör……………….. emerek borulardan siklon

ayırıcısına gelmesini sağlar.
4. Endüstride aspiratörlere ……..adı verilir.
5. Aspiratörle taşınan gaz genellikle………… karışımıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak vantilatör yardımıyla gazları
taşıma bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Vantilatörlerin çalışma sistemini araştırınız.

 Hastanelerin merkezî havalandırma sistemlerini araştırınız.

 Çevrenizde bulunan fabrikalarda vantilatörün çalışma sistemi ve kullanıldığı

yerler konusunda araştırma yapınız.

3. VANTİLATÖR

3.1. Çalışma Prensibi

Havalandırıcı, üfleyici anlamındadır. Pnömatik taşımada hava üreteci olarak kullanılır.
blowerlar (vantilatörler) basıncı düşük yüksek hava debili fanlardır.

Vantilatör bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan bir elektrik aygıtıdır.
Vantilatörün halk arasında bilinen diğer adı da fandır. Fanlar özelliklerine göre ikiye ayrılır.

 Emiş (Dönüş) fanı: Bu fan ortamdaki havayı emdiğinden aspiratör olarak
adlandırılır.

 Veriş (Besleme) fanı:Bu fan ortamdaki havanın sirkule edilmesini sağladığından
vantilatör olarak adlandırılır.

Fanın hareketli elemanı olan çarkı, hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik
enerji kazandırır. Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın

türüne bağlıdır. Bu fanlar, iklimlendirilen mahalde havanın uygun miktarda dönmesini
sağlar. Minimum miktardan daha fazla hava alınması durumunda aşırı basınç oluşumunu
engeller ve veriş (besleme) fanının daha küçük bir statik basınca karşı çalışmasını sağlar.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.1: Pnömatik vantilatör (blowerlar)

Fanlar genel olarak üçe ayrılır.

 Eksenel fanlar (axiyel fanlar)
 Santrifüj fanlar
 Karışık fanlar

Resim 3.2: Vantilatörlerin motora bağlanması

 Eksenel fan (Axiyel fanlar) Döner bir mil üzerine pervane kanatlarının sabit olarak
yerleştirilmesinden oluşmuştur. Fan kanatlarının şekli, fan dönüş yönüne ters
yönündedir. Yüksek debi, düşük basınç ve yüksek hızda çalışır.

Resim 3.3: Eksenel fan
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3.2. Vantilatör Çeşitleri ve Kullanım Alanları

 Kullanım alanları

 Tekstil klima tesisatları
 Metro, tünel, maden galerileri
 Endüstriyel havalandırma sistemleri
 Çimento - tuğla fabrika tünel fırınları

 Özellikleri

 Kanat açıları değişkenliği ile ayarlanabilir hava kapasitesi bulunur.
 Tahrik şekli: Direkt akuple ya da V kayış-kasnak mekanizmalı olmalıdır.
 Alüminyum döküm, paslanmaz çelik, DKP sacdan imal edilebilir.
 Yapısı dar veya uzun gövde şeklinde olabilir.

 Çeşitleri

 Santrifüj fanlar: Yüksek basınç düşük debide çalışır. Debi; birim
zamanda akış miktarı demektir. Serbest hava debisi FAD (Free Air
Delivery), kompresörün bastığı havanın, emdiği havanın miktarı
cinsinden ifadesidir. 20 ºC referans emiş sıcaklığına göre atmosfer
basıncında 1 dakikada emilen hava miktarıdır. Metreküp/dakika santrifüj
fanlarını basınç değerlerine göre 3 farklı grupta toplamak mümkündür.

 Alçak basınçlı fanlar: Hava debileri (m3/h), basınç (mm ss) değerlerine
kıyasla çok daha yüksektir. Gövde, rotor ve emiş konisi fan veriminin üç
esaslı ve sorumlu elemanıdır. Yüksek statik randıman ve minimum ses
durumu bu üç müşterek elemanın neticesidir. Rahat ve geniş girişli emiş
konisi, geriye eğimli seyrek kanatlı rotor, minimum ses seviyesindeki
çalışma karakteristiğini yaratır. Giriş konisi (Die Form) ile profili havanın
hiçbir şok ve türbülansa maruz kalmadan rotorda da kanatların üst
kapağının bu die form şekline uygun oluşu, özel eğim ve aero dinamik
formdaki kanatlar sayesinde havanın gövdeye süzülmesi sağlanmış olur.
Yaygın kullanım alanları şunlardır:

o Her türlü havalandırma tesisatlarında
o Klima tesisatlarında
o Egzoz dumanı tahliyesinde
o Sıcak ve soğuk hava sirkülasyonunda
o Mobilya, cila atölyelerinde
o Endüstriyel mutfak havalandırmasında vs.

Elde edilen hakiki verim eğrisi incelendiğinde fan statik basınç eğrisinde tam kapalı
pozisyondan serbest çıkış hâline kadar hiç bir kesiklik olmadığı görülür. Geniş bir mesafede
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yüksek randımanı muhafaza eder. Bu durum alçak ve orta basınçlı vantilatörlerde elzemdir.
Sessiz oluşları nedeniyle havalandırma ve klima tesisatları için ideal seçimlerdir. Bu tip
vantilatörler normal hava, tozlu ve korozif gazlar için şiddetle tavsiye edilir.

Resim 3.4: Orta basınçlı fan

 Orta basınçlı fanlar: Hava debileri ve basınçları diğer fanlara kıyasla
daha orantılıdır.

Resim 3.5:Yüksek basınçlı fan

 Yüksek basınçlı fanlar: Hava debileri düşük seviyelerde basınç ise
yüksek seviyelerdedir.

Resim 3.6:Karışık fan

 Karışık fanlar: Orta basınç ve orta debide çalışır. Görünüş olarak
eksenel fana benzer.
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Pnömatik taşımada hava üreteci, hava taşımada ve su soğutmada üfleyici olarak
kullanılır.

 Fanların bakımı

İlk bakım ve kontrol işletme devreye alındıktan sonra 15 gün içinde yapılmalıdır.
Bundan sonraki periyodik bakımların ise ayda bir yapılması yeterlidir. Bakım esnasında
dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtildiği gibidir.

 Kanat açılarının aynı değerde olduğu kontrol edilmelidir.
 Motor ve kaide bağlantı cıvatası kontrol edilmeli gevşeyen cıvatalar

sıkılmalıdır.
 Fanlar titreşimli çalışıyorsa ön kapak açılarak arasına giren pislik

temizlenmeli, göbek sıkma cıvataları kontrol edilerek gevşeyen varsa
sıkılmalıdır. Balans ağırlıkları ile oynanmamalıdır.

 Yapılan işlemlere rağmen titreşim devam ediyorsa fan devre dışı
bırakılarak imalatçı firma aranmalıdır.

 Aksiyal fan korumalarının cıvataları kontrol edilmeli gevşeyen varsa
sıkılmalıdır.

 Motorlar, motor bakım talimatında belirtildiği üzere bakıma alınıp rulman
kontrolleri yapılmalıdır. Bu motorunuzun ömrünü uzatmakla birlikte
umulmadık kazaların gerçekleşmesini de engellemiş olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Vantilatör ile gazları taşıyınız.

Kullanılan Araç Gereçler: Vantilatör ve donanımı (borular, vanalar, elektrik panosu)

İşlem Basamakları Öneriler
 Vantilatör vanalarını kontrol ediniz.

 İş önlüğünüzü, eldiveninizi giyiniz ve
çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Gözlük ve maskenizi takınız.

 Vantilatörü çalıştırınız.

 Vantilatöre giriş ve çıkış vanalarının
açık olmasına dikkat ediniz.

 Taşıma hattının basınç kontrolünü
yapınız.

 Havanın taşıma hızına göre ayarlı
olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Gaz akışını kontrol ediniz.

 Raporunuzu yazınız.
 Yaptığınız gözlem sonuçlarından ve

aldığınız notlardan yararlanınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi ?
2. Malzemelerinizi sorumlu öğretmeninizden aldınız mı ?
3. Malzemelerinizin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
4. Ortamınızı yapacağınız uygulamaya göre hazırladınız mı?

5. Vantilatör vanalarını kontrol ettiniz mı?
6. Vantilatörü çalıştırarak gazı vantilatöre beslediniz
7. mi?

8. Taşıma hattının basınç kontrolünü yaptınız mı?
9. Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Vantilatörler …………………………….. olarak üçe ayrılır.

2. Vantilatörlere genel olarak ………… da denir.

3. Vantilatörler endüstride …………… amacı ile çok sık kullanılır.

4. Santrifüj fanlar, …………………… vantilatörlerdir.

5. Eksenel fanlar (aksiyel), ……………………. vantilatörlerdir.

6. 6 Endüstride fanlar, pnömatik taşımada ……………………. olarak kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi vantilatörlerin en çok kullanıldığı yerlerdendir?
A) Metro, tünel, maden galerileri
B) Çimento- tuğla fabrika tünel fırınları
C) Tekstil klima tesisatları
D) Endüstriyel soğutma sistemleri

2. Aşağıdakilerden hangisi hacimsel kompresörlerden değildir?
A) Pistonlu kompresörler
B) Dönerli kompresörler
C) Vidalı kompresörler
D) Dinamik kompresörler

3. Aşağıdakilerden hangisi havayı hızlandırıp basınç fakıyla hızlı bir şekilde emip çıkış
kısmına basan kompresörlerdendir?

A) Dinamik kompresörler
B) Dönerli kompresörler
C) Vidalı kompresörler
D) Pistonlu kompresörler

4. Aşağıdakilerden hangisi pistonlu kompresörün parçalarından değildir?
A) Silindir
B) Yağ keçesi
C) Piston
D) Emme basma subapları

5. Aşağıdakilerde hangisi döner kompresör çeşitlerinden değildir?
A) Paletli kompresörler
B) Turbo kompresörler
C) Pistonlu kompresörler
D) Vidalı kompresörler

6. Aşağıdakilerden hangisi hava üretmek için piston yerine birbirine geçmiş rotor çiftinin
kullanıldığı pozitif yer değiştirmeli makinedir.

A) Dinamik kompresör
B) Hacimsel kompresör
C) Pistonlu kompresör
D) Vidalı kompresör

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. “Hava pervanenin dönüş hareketi ile hızlandırılır. Daha sonra difüzörde yayılarak
yavaşlatılır ve basıncı artırılır. Difüzörde düzleşen akım manifoldda toplanarak dışarı
fırlatılır.”

Yukarda çalışma prensibi verilen kompresör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eksenel kompresör
B) Vidalı kompresör
C) Santrifüj kompresör
D) Paletli kompresör

8. Silindir içinde emme ve basma sistemleri ile gazların taşınmasını sağlayan kompresörlere
ne ad verilir?

A) Pistonlu kompresör
B) Vidalı kompresör
C) Santrifüj kompresör
D) Paletli kompresör

9. Aşağıdakilerden hangisi fan çeşitlerinden değildir?
A) Eksenel fan
B) İkili döner fan
C) Santrifüj fan
D) Karışık fan

10. Birimi m3/dk. (metreküp/dakika) olan 20 ºC sıcaklıkta, atmosfer basıncında, 1 dakikada
emilen hava miktarına ne ad verilir?

A) Hava debisi
B) Vakum
C) Basınç
D) İvme

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?

2. Malzemelerinizi sorumlu öğretmeninizden aldınız mı?

3. Malzemelerinizin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?

4. Ortamınızı yapacağınız uygulamaya göre hazırladınız mı?

5. Vantilatör vanalarını kontrol ettiniz mi?

6. Vantilatörü çalıştırarak gazı vantilatöre beslediniz mı?

7. Taşıma hattının basınç kontrolünü yaptınız mı?
8. Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 C
3 D
4 B
5 A
6 Gazların

7
Dinamik ve
Hacimsel

8 Dinamik
9 Döner

10 Vidalı

ÖĞRENME FALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Aspiratör
2 Düşük

3 Hava toz karışımı
4 Fan

5 Hava

ÖĞRENME FALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
Santrifüj, eksenel ve

karışık fanlar
2 Fanlar

3 Su soğutma
4 Yüksek basınç düşük debili

5 Düşük basınç,yüksek debili

6 Hava üreteci

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 A
4 B
5 C
6 D
7 C
8 A
9 B

10 A

CEVAP ANAHTARLARI
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