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Katıların taşınması işlemine ait bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.
YETERLİK Katıları taşıma işlemini yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak katıların
taşıma işlemini yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak;
2. Pnomatik yöntemlerle katıları taşıyabileceksiniz.
3. Kayışlı, zincirli ve vidalı konveyörler ile katıları

taşıyabileceksiniz.
4. Elevatör kullanarak katıları taşıyabileceksiniz.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ülkemizin kalkınması, uygar ülkeler düzeyine çıkması mutlaka bilimsel düşünce ve
bunun sonucunda teknolojik kalkınma ile mümkündür. Mesleki eğitimin en temel kuralı da
uygulamalı eğitimdir. Okulda öğrendiklerinizin çalışma hayatında uygulanıyor olması
işlerinizde başarılı olmanızı sağlamanın yanında ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır.

Bu modülde bir işletmede katıların taşınma şekillerini öğreneceksiniz. Bu amaç için
kullanılan aletler ile daha az güç harcayarak daha fazla işin nasıl yapılabildiğini
göreceksiniz. Öğreneceğiniz bu bilgilerin çalışma hayatınıza büyük katkılarda bulunacağına
inanıyor, başarılar diliyoruz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ -1

Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak katı maddeleri pnomatik taşıma
sistemi ile taşıyabileceksiniz.

 Kimya proseslerinde katıları taşıma amaçlı kullanılan taşıyıcıların neler

olabileceğini araştırınız.

 Katıların taşınmasında kullanılan araçların neler olduğunu araştırınız.

1. MADDELERİN TAŞINMASI

Sanayide üretim fabrikalarda yapılır. Fabrikaya gelen ham maddeden üretim yapmak
çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler sonucunda gerçekleşir. Bu işlemler sırasında maddelerin
bir yerden bir yere taşınması gerekir. Taşınma sırasında zaman kaybı olmaması ve
sürekliliğin devamı için maddenin durumuna göre uygun taşıma aletleri kullanılmalıdır.
Maddenin katı, sıvı ve gaz durumları için farklı taşıma araçları kullanılır. Bu amaçla katı
maddelerin taşınmasında kullanılan sistemler:

 Pnomatik taşıma
 Konveyörler (Taşıma şeritleri)
 Elevatörler

1.1. Pnomatik Taşıma

Pnomatik sistemle çok çeşitli tozlu ya da granüllü maddeler taşınabilir. Her ne kadar
proses basınçlı hava ile ürünün karıştırılıp taşınma sistemi yapılıyor gibi gözükse de bu,
ciddi anlamda bir mühendislik çalışması ve tecrübe gerektiren bir iştir. Pnomatik taşıma
proseslerinde aynı zamanda basınç ve vakum kullanılabilir.

Pnomatik taşıma yapılacak maddeler farklı karakteristik özellikler taşır. Bu yüzden her
maddenin yoğunluğu ve verimli taşıma basıncı da farklıdır. Bu durum taşıma şekillerini
farklılaştırır. Un taşınan bir hatta hiçbir değişiklik yapmadan şeker taşımaya kalkarsanız
prosesinizin iflas etmesi beklenen bir sonuçtur. Kullandığınız donanımların hiçbiri sağlıklı
olarak çalışamaz. Eğer proses doğru tasarlanır, doğru enstrümanlar ve ekipmanlarla
çalışılırsa olumlu sonuçlar alınır.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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Hava ile yapılan bu transferin faz yoğunluğuna göre hızı 12 – 20 m/sn olarak
değişebilmektedir. Pnomatik transferdeki taşıma yöntemi seyrek faz, yoğun faz ve karma faz
olarak üç çeşide ayrılır.

Seyrek fazdaki transfer işlemi, vakum ya da basınç olarak iki şekilde yapılmaktadır.
Genellikle taşıma işlemi 250 – 600 milibar basınç aralığında yapılır. Bu iki yöntem, prosesin
taşıma sistemine durumuna göre birbirinden ayırt edilmelidir. Seyrek faz pnomatik sistemler;
aşındırıcı, kırılgan olmayan ve düşük yoğunluklu malzemelerin transportu için uygundur.
Yanlış kullanımları sonucunda transfer, güç kayıplarına neden olabilir.

Yoğun fazdaki transfer işlemi ise aşındırıcı malzemeler, kırılgan malzemeler, mikser
karışımı yüksek yoğunluk ve higroskopik (su alıcı) malzemeler için en uygun taşıma
yöntemidir. Kum, çimento ve cam sanayisi buna örnek olarak gösterilebilir. Burada malzeme
aşındırıcı olduğu için boru cidarına hızla çarpmayıp sadece yüksek basınçlı hava, madde
karışımı ile hareket eder. Örneğin, dökme çimento siloları bu yöntemle çalışır. İlk önce tank
içine yüksek basınçlı hava verilir. Daha sonra açılan vana ile yüksek basınçlı hava ile madde
karışımı siloya transfer edilir.

1.2. Pnomatik Sistemle Taşınabilecek Maddeler

Pnomatik taşıma, ince toz ya da granül hâlindeki katı maddelerin hava ile karışım
hâline getirilerek taşınması sistemidir. Bu sistemle yapılan taşıma işleminde genellikle
granül ve toz olan maddeler ya da ürünler tercih edilmektedir.

1.2.1. Endüstriyel Maddeler

Çimento, kalsit, maden, petrokimya malzemeleri, tıbbi malzemeler, hap, kapsül,
parfümeri kimyasalları, kül, kömür, kömür tozu, soda, cam tozu, alçı, perlit, mermer tozu,
plastik, polietilen, ağaç talaşı ve seramik tozu gibi çok farklı alanlarda kullanılan malzemeler
pnomatik sistemle taşıma ve iletme için uygundur.

Resim 1.1: Endüstri ham maddeleri
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1.2.2. Gıda Ürünleri

Kahve, un, kepek, süt tozu, toz şeker, baharat, tuz, glüten, nişasta gibi toz yapıdaki
gıda ürünlerinin pnomatik taşıma sistemleri ile taşınması sağlanmaktadır. Gıda ham
maddelerinin taşınması için kullanılan donanım 304 ve 316 paslanmaz çelik malzemeden
üretilir. Gıda üretim tesislerinde gıda nakli pnomatik veya havalı sistemle temiz ve hijyenik
olarak yapılmaktadır. Ortama herhangi bir toz, kırıntı dökülmediği için bakteri ve böcek
oluşumu önlenmektedir.

1.2.3. Tarım Ürünleri

Taşınması sırasında hassas davranılması gereken tüketim ürünleridir. Bunlar genel
olarak tahıllar, baklagiller, çeltik, susam ve tohumlu bitkilerdir.

 Buğday

Resim 1.2: Buğday taneleri

Günlük beslenme alışkanlıklarımız içerisinde vazgeçilmez bir yer tutan ekmeğin ham
maddesi olan buğday, aynı zamanda sanayi ham maddesi olarak un, makarna, şehriye,
bulgur, kepek, yem ve irmik üretiminde kullanılmaktadır. Buğdayın çeşitli ortamlardan
taşınması pnomatik olarak kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sayede buğdayda kırık oluşumu
engellenmektedir. Un değirmen makineleri sınıfına giren pnomatik buğday taşıma sistemleri
hâlen birçok değirmen, makarna ve un fabrikalarında kullanılmaktadır. Un fabrikalarında
üretilen tam buğday unu, galeta unu gibi unlar ile ekmek fırınlarında üretilen kepekli ekmek,
çavdar ekmeği gibi çeşitli tip ekmekler tesislerde pnomatik yolla temiz ve hijyenik olarak
nakledilebilmektedir. Ortama herhangi bir toz, kırıntı dökülmediği için bakteri ve böcek
oluşumu önlenmektedir.
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 Arpa

Arpa, buğdayla beraber dünyanın en eski kültür bitkilerinden biridir. Günümüzde arpa
daha çok hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Kullanıldığı önemli alanlardan biri de malt
sanayisidir. Bira üretimi için gerekli olan malt iki sıralı beyaz arpalardan elde edilmektedir.
Yem ve malt üretiminde kullanılan arpa hava gücü ile sevk edilebilen bir maddedir.

 Mısır

Özellikle ülkemizde mısır tarımı hayvansal protein üretimine büyük ölçüde katkıda
bulunmaktadır. Ayrıca mısırın tanesinden elde edilen nişasta, glikoz ve mısır özü yağı da
ekonomide ham madde açısından büyük önem taşımaktadır. Tane mısır, pnomatik iletim ile
taşındığında hasar oluşmamaktadır. Bu nedenle mısır kurutma tesislerinde kullanılan
helezonlu taşıyıcılara göre daha avantajlıdır.

 Baklagiller

Nohut, fasulye, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bakla, bezelye, börülce ve soya
baklagil ailesinden olan tarım ürünleridir. Yemeklik tane baklagiller, son yıllarda tarla
bitkileri içerisinde en fazla ekim alanı artışı kaydedilen ürün gurubunu teşkil etmektedir.
Malzeme kırma problemi olmadığı için baklagillerin pnomatik taşıma yöntemi ile nakli fire
oranını azaltmaktadır.

 Susam

Susam, gıda endüstrisinde yaygın şekilde, hem işlenmeden; simit, ekmek ve diğer unlu
mamuller üzerinde süs olarak hem de çok sayıda işlenmiş gıda maddesinde, ilaç sanayisinde,
parfümlerde ve kozmetik ürünlerinde kullanılır. Susam da pnomatik sistemle taşınabilen
maddelerdendir.

 Pirinç (Çeltik)

Pirinç, yeryüzünün en eski yiyeceklerinden biridir. Dünya nüfusunun yarısından
fazlası için beslenmede büyük bir önem taşır. Çeltik, sulak tarlalarda yetişir. Yemeklik
olarak kullanıldığı gibi pirinç unu, pirinç kepeği, pirinç yağı gibi yan ürünleri de vardır.
Pnomatik taşıma ve iletim yöntemi pirinç ve çeltik için uygun bir alternatiftir. Çeltik
kurutma makineleri ve çeltik fabrikalarında helezon ile taşınan çeltikte oluşan kırılma
problemleri havalı nakil sistemlerinde görülmemektedir. Bu nedenle ürünün ekonomik
değeri korunmaktadır.

 Kuruyemiş

Fındık, fıstık, badem, leblebi, ay çekirdeği, antep fıstığı, yer fıstığı, iç fıstık, kabak
çekirdeği gibi ürünler pnomatik nakil sistemleri ile zarar görmeden iletilmektedir. Kabuksuz
fındık taşıma, çuval doldurma ve çuval boşaltma sistemleri, fındık nakil ihtiyacını başarıyla
karşılamaktadır.
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 Tohum

Pamuk tohumu (çiğit), ay çiçeği, kanola ( kolza ), tahıl, hububat ürünlerinin tohumları
pnomatik taşıma sistemleri ile zarar görmeden taşınmaktadır. Helezon ve kovalı elevatöre
göre daha az kırık oluşturduğu için tohum gibi ekonomik değeri büyük ürünlerde pnomatik
iletim sistemlerinin önemi artmaktadır.

 Diğer tarım ürünleri

Yulaf, çavdar, darı, kestane, küspe, kayısı çekirdeği, bakliyat, hayvan yemi, yem
premixleri, yem katkısı gibi çeşitli tarım ürünleri pnomatik iletim yöntemleri ile taşıma
yapılan ürünlerdendir.

1.3. Pnomatik Taşıma Sistemi

Pnomatik taşıma, ince toz ya da granül hâlindeki katı maddelerin hava ile karışım
hâline getirilerek taşınması sistemidir. Pnomatik taşıma, ürünlerin basınçlı hava ve boru hattı
ile taşınması sistemidir. Bu sistemde hava kontrollerinde aspiratör, vantilatör ve
kompresörler kullanılır.

Havayla taşınan her ürün ilk önce hava ile karıştırılır. Daha sonra havadan ayrıştırılır.
Bu iki işlem de zor olmasına rağmen esnek yapısından dolayı hep tercih edilir. Karıştırma
işlemi, yükleme istasyonları ve venturi (havanın hızını artırarak vakum meydana getiren
parça) yardımıyla yapılırken ayrıştırma işlemi ise filtreler yardımı ile yapılır.

Taşıma kaynağı olan hava üreteci olarak da vantilatörler yani basıncı düşük yüksek
hava debili fanlar kullanılır.

Resim 1. 3: Pnomatik taşıma aletleri

Pnomatik taşıma aletlerinin çalışma sistemi şu şekildedir:

Aspiratör yatay borudan hava emerek siklon ayırıcısı içinde vakum oluşturur. Oluşan
vakum nedeni ile siklon ayırıcısına toz madde ve hava karışımı girmeye başlar. Kompresör
ile hava desteği sağlanır. Siklon ayırıcısının ortasına kadar inen bir çıkış borusu vardır. Bu
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borunun ağzı toz madde ve hava giriş borusundan daha aşağıdadır. Siklon ayırıcısına giren
toz ve hava karışımından toz maddenin büyük bir bölümü siklon hareketi ile dibe çöker ve
alttan alınır. Hava ise çıkış borusundan, tozu kısmen alınmış olarak toz tutucusuna geçer.
Burada tamamen ayrılan toz maddeler, alt kısımdan alınarak siklon ayırıcısından alınan toz
maddelerle birleştirilir.

Şekil 1.1: Pnomatik taşıma sistemi

Resim 1.4: Pnomatik taşıma sistemi

Pnomatik taşıma üç şekilde yapılabilir. Bunlar yoğun faz, seyrek faz ve karma
pnomatik taşımadır.

 Yoğun faz: Boru hattında ürünün diğer sistemlere göre daha yoğun ve yavaş
hızla taşındığı sistemdir. Kullanılan transfer havası ise diğerlerine göre daha
yüksek basınçlıdır. Ürün yoğunluğu ürüne göre değişkendir. Hava basıncı ise
yine ürünün cinsi, yoğunluğu, boru hattı basınç kaybı, istenen kapasite, rakım
gibi etkenlere göre 1,5 bar ile 3 bar arasında değişkendir.
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 Yoğun faz taşıma avantajları
 Düşük taşıma maliyeti
 Düşük bakım masrafı
 Hatasız 7/24 çalışma
 Düşük ürün hızı dolayısıyla ürüne zarar vermemesi
 Transfer hattı temizliği gerektirmemesi

 Yoğun pnomatik taşıma sistemi ekipmanları
 Besleme silosu
 Yoğun fazlı pnomatik transport makinesi
 Boru hattı ve aksesuarları
 Toplama silosu
 Silo filtresi
 Silo basınç emniyet vanası

Resim 1. 5: Yoğun faz ile taşıma

 Seyrek faz pnomatik transfer

Genellikle granül ve toz yapısında olan maddeler ya da çok kırılgan ve aşındırıcı
olmayan ürünler için tercih edilmektedir.

Hava ile yapılan bu transferin faz yoğunluğuna göre hızı 12–25 m/sn olarak
değişmektedir. Seyrek fazdaki transfer işlemi, vakum ya da basınç olarak iki şekilde
yapılmaktadır. Genellikle taşıma işlemi 200–400 mbar basınç aralığında yapılır. Bu iki
yöntemin prosesin durumuna göre birbirinden iyi ayırt edilmesi gerekir. Bu iki yöntemden
biri prosesin özelliğine göre tercih edilmelidir. Pnomatik transferde hava üretici olarak
kullanılan santrifüj veya roots tipi vantilatörler yardımıyla ortamdaki havayı vakumla çeker
ve sıkıştırırlar. Dolayısı ile hava giriş ağızlarında vakum, çıkış ağızlarında ise bir itme
basıncı oluştururlar.

Vantilatör ile üretilen havanın, bir boru hattına basılması ve bu boru hattına hava kilidi
ile toz ürünün beslenmesi sistemi ile ürün transferi yapılmasıdır.

Seyrek faz diye adlandırılmasının nedeni, kompresör havasına göre daha büyük hava
debisi ile ürünün taşınması dolayısıyla birim hava debisi içindeki ürün miktarının daha düşük
olmasıdır. Debinin daha fazla olması nedeni ile boru içindeki hava-ürün hızları daha
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büyüktür. Ürünün cinsi ve uygulama yerine göre seyrek faz havalı taşıma sistemi seçilir.
Zayıf faz havalı taşıma, blower ile pnomatik taşıma olarak da adlandırılır.

Pnomatik sistemde hava aspiratör, vantilatör ve kompresörler tarafından sağlanır.

1.3.1. Pnomatik Taşıma Sisteminde Kullanılan Araçlar

 Aspiratör

Aspiratör yatay borudan hava emerek siklon ayırıcısı içinde vakum oluşturur. Oluşan
vakum 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.

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

Resim 1.6: Aspiratörlerin pnomatik işlemlerde kullanılması

 Vantilatör

Havalandırıcı, üfleyici anlamındadır. Pnomatik taşımada hava üreteci olarak kullanılır.
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.

 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 bölgede 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 sağlarlar.
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Resim 1.7: Pnomatik vantilatör (blowerlar)

 Kompresör

Pnomatik devreler için gerekli olan basınçlı havayı üreten elemanlardır. Kompresörler
hareketlerini elektrik motoru veya içten yanmalı motorlardan alır. En sık kullanılanları hava
tankı üzerine monte edilmiş elektrik motoru ile çalışan seyyar kompresörlerdir.

Resim 1. 8.Kompresör

Pnomatik taşıma sistemlerinin konveyör, helezon ve elevatörlere göre
avantajları:

 Konveyör, elevatör ve helezonlu taşıyıcılarda malzeme genellikle doğrusal
yolları takip eder. Helezonlar tamamen doğrusal taşıma yaparlar. Mal yatay,
dikey veya eğimli taşınabilir. Helezon ile taşıma mesafesi kısadır. Kovalı
elevatör sistemleri ise genellikle sadece dikey doğrultularda malzeme taşır.
Konveyör sistemleri ise genellikle yatay düzlemde çalışır. Konveyör ile taşınan
malzemelerde sağa sola dönüşler yapmak mümkündür. Helezonlu sistemlerin
küçük boyutluları taşınabilmekte ve yer değiştirilebilmektedir. Bunun dışında
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hem helezon, hem kovalı elevatör hem de konveyörler uygulama ortamlarında
sabit bir zemine monte edilirler. Pnomatik taşıma sistemleri boyutlarına göre
hem sabit hem de seyyar olarak üretilebilir. Malzeme iletim yolu yatay, dik
veya kıvrımlı olabilir, herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Aynı zamanda
konveyör ve elevatör sistemlerinin aksine taşıma hattı için yer ihtiyacı da çok
azdır. Gerektiğinde sadece boru hattının yönü ve yeri değiştirilerek farklı
yönlere taşıma yapmak mümkündür. Kovalı elevatör, konveyör ve helezon
sistemlerinde değişiklik ve ekleme yapmak çok daha zordur.

 Kovalı elevatör ve konveyörlü makinelerde birçok mekanik parça, motor,
redüktör ve bilye bulunmaktadır. Parça sayısı fazla olduğu için arıza yapma
ihtimali yüksektir. Elevatör ve konveyörlerin parça bakımı ve değiştirme
işlemleri de zahmetlidir. Özellikle uzun mesafeli konveyör sistemlerinde sadece
bilye değişimi bile çok maliyetli ve zaman alan bir işlemdir. Havalı taşıma
sistemlerinde genellikle blower ve hava kilidi adı verilen iki temel cihaz ile
bunları çalıştıran motor bulunmaktadır. Sistemin diğer bileşenleri boru hattı,
siklon ve silo gibi öğelerdir. Konveyör ve elevatör sistemlerine göre çalışan ve
hareket eden parça sayısı çok daha az olduğu için pnomatik taşıma sistemlerinin
arıza yapma riski de düşüktür. Tamir ve bakım işlemleri kısa sürede
bitirilebilmektedir.

 Helezon ile taşıma işlemi özellikle mısır, fındık, çekirdek gibi hassas
malzemeler için uygun değildir. Bu tip malzemeler helezonun dönen parçaları
arasında kolaylıkla sıkışıp kırılabilmektedir. Havalı taşıyıcılarda ise taşınan
malzemeye zarar verecek herhangi bir donanım bulunmamaktadır.

 Kovalı elevatör ve konveyör sistemleri genellikle malzemeyi açık bir ortamda
taşımaktadır. Özellikle tozlu malzemelerde ortama toz karışması, hareketli
ekipmanların kirlenmesi gibi problemler olabilmektedir. Gıda malzemelerinin
elevatör ve konveyör ile taşınmasında ortama dağılan gıda parçacıkları bakteri
oluşumu riskini doğurmakta, hijyen problemlerine sebep olmaktadır. Hava ile
taşıma sistemlerinde ise malzeme kapalı borular içinde iletilmektedir. Ortama
herhangi bir toz, parçacık yayılımı olmamaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Pnomatik yöntemlerle katıları taşıma yapınız.

Kullanılan araç gereçler: Besleme silosu, pnomatik transport makinesi, boru hattı ve
aksesuarları, toplama silosu, silo filtresi, silo basınç emniyet vanası

İşlem Basamakları Öneriler
 Hava taşıma fanını devreye alınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Uygulama ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Fan ayarını yapınız.
 Fanı devreye sokunuz.

 Taşınacak katı maddeyi sisteme
besleyiniz.

 Sistemi kontrol ediniz.

 Taşıma hattının basınç kontrollerini
yapınız.

 Basınç değerlerini kontrol ediniz.

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. Hız ve basınç ayarını yaptınız mı?
2. Boru hattını ve elamanlarını kontrol ettiniz mi?
3. Besleme silosunun kapağını açtınız mı?
4. Fanların vanalarını açtınız mı?
5. Pnomatik transport makinesinin motorunu devreye soktunuz mu?
6. Silo filtresini çalıştırdınız mı?
7. Toplama silosunun vanasını açtınız mı?
8. Silo basınç emniyet valfini açarak basınç kontrolü yaptınız mı?

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 cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. ( ) İri tanecikli katı maddeler pnomatik sistemle taşınabilir.

2. ( ) Pnomatik taşımada hava kompresör, vantilatör ve aspiratör ile sağlanır.

3. ( ) Granül ya da toz hâlindeki maddelerin taşınması en uygun pnomatik sistemle
gerçekleşebilir.

4. ( ) Pnomatik taşıma yoğun, seyrek ve karma faz olarak üç çeşittir.

5. ( ) Boru hattında ürünün diğer sistemlere göre daha yoğun ve yavaş hızla taşındığı
sisteme yoğun fazlı pnomatik taşıma denir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6. Aşağıdakilerden hangisi pnomatik taşıma da kullanılmaz?
A) Kompresör
B) Elevatör
C) Aspiratör
D) Vantilatör

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi pnomatik taşıma sistemi için yanlıştır?
A) Pnomatik taşıma ile yalnız toz maddeler taşınabilir.
B) Pnomatik taşıma da hava kullanılır.
C) Pnomatik taşıma seyrek, yoğun ve karma faz olarak üç çeşide ayrılır.
D) Pnomatik sistemde hava desteği kompresörle sağlanır.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Pnomatik sistemde kullanılan vantilatörler düşük basınçlı yüksek debili hava verir
B) Pnomatik sistemde kullanılan aspiratörler havanın emilmesi amacıyla kullanılır.
C) Yoğun fazlı pnomatik taşıma yüksek hızda gerçekleşir.
D) Seyrek fazlı pnomatik sistem, yoğun faza göre daha hızlı gerçekleşir.

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-2

Katı maddeleri taşıma şeritleri ile taşıyabileceksiniz.

 Konveyörün kullanım alanlarını araştırınız.

 Konveyör çeşitlerini araştırınız.

2. KONVEYÖRLER (TAŞIMA ŞERİTLERİ)

Taşıma şeritleri bantlı, zincirli ve vidalı (helezonlu) çeşitlerinin yanında rulolu,
teleskopik ve vibrasyonlu konveyör olarak günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Taşıma şeritleri, toz, granül ve büyük parçaların taşınmasında, paketleme ve dolum
sistemlerinde ayrıca otomotiv ve cam sektöründe kullanılmaktadır. Genel olarak iki kasnak
ve bu kasnağın üzerine yerleştirilmiş bez veya metal şeritten oluşmuştur. Şerit iç kısımdan
rulolarla desteklenmiştir. Kasnaklardan birine motor bağlanmıştır. Motor yardımıyla kasnak
döndürülerek bant hareket ettirilir. Bant üzerine yerleştirilen katı madde bant boyunca
taşınır. Bant üzerine maddelerin yerleştirilmesi otomatik olarak gerçekleşir.

Resim 2.1: Konveyör Resim 2.2: Bant üzerine madde yüklenmesi

2.1. Kayışlı Konveyörler

Koli, paket, çuval vb. ambalajlı ve ambalajsız ürünlerin kısa zamanda seri olarak
taşınmasını sağlar. Sabit yükseklikte veya ayarlanabilir üniteler olarak da kullanılabilir.
İhtiyaca göre hız ayarlı olabilir. Bant seçimi taşınacak ürünün cinsine göre yapılır. Genelde
PVC, kauçuk, tel bant gibi tipleri seçilebilir. Bantlı konveyör sistemleri çok çeşitli olup
oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. PVC bantlı, kauçuk bantlı, silikon bantlı, teflon
bantlı, vb. gibi kullanım alanı ve tipine göre değişik çeşitleri bulunmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Resim 2.3: Seyyar konveyör ile ürün yükleme işlemi

PVC bantlı konveyörler, genel amaçlı olarak paket ve kolilerin taşınmasında yüksek
sıcaklıkların olmadığı yerlerde kullanılmaktadır. Bant kalınlığı ve rengi yine çalışma
şartlarına ve ortamına göre değişir. Gıdaya uygun olarak da üretilmektedir. Genellikle düz ve
küçük açılı yerlerde kolaylıkla kullanılmaktadır. Fazla açılı kısımlarda ise üzerine profil
yapıştırılmaktadır. Bu tip konveyörlerin üretiminde şase olarak alüminyum, paslanmaz veya
boyalı malzemeler kullanılmaktadır.

Resim 2.4: PVC bantlı konveyör

Kauçuk bantlı konveyörler, ağır sanayi konveyörleridir. Çok uzun ebatlarda tek motor
ve şase üzerinde imal edilebilmektedir. Kum ocaklarında, çimento fabrikalarında, katı atık
tesislerinde, tersanelerde, maden ocaklarında, kısmen havalimanlarında kısacası yükün
darbenin olduğu ve ortam şartlarının ağır olduğu her yerde kullanılmaktadır. Genellikle
boyalı şase olarak üretilmektedir. Çoğunlukla sürtünmeyi azaltmak için altı rulolu olarak
imal edilmektedir. Kullanılacak ortama göre yağa dayanıklı, aşınmaya dayanıklı vs. gibi
özellikleri ve kalınlıkları değişebilmektedir.
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Resim 2.5: Kauçuk bantlı konveyör

Silikon bantlı konveyörler genellikle ürünün yapışma riskinin olduğu ortamlarda
kullanılmaktadır. Sakız ve şeker imalatı yapan firmalarda yaygın kullanılmaktadır. Gıdaya
uygun olup paslanmaz ve alüminyum gövde olarak imal edilebilmektedir. Teflon bantlı
konveyörler sıcaklığın fazla olduğu ortamlarda kullanılmaktadır. Yukarıda basit örneklerle
açıklanan bant tipleri dışında birçok değişik özelliklerde bant ve bantlı konveyörler
üretilebilmektedir.

Resim 2.6: Bantlı konveyör

2.2. Zincirli Konveyörler

Zincirli konveyörler genellikle palet taşınmasında ve özel uygulamalarda kullanılır.
Hareket, bir motor-redüktör sistemiyle zincirlerin yataklandığı dişliye verilir. Bu
konveyörlerin projelendirme alanı, zincir sisteminin hareket kabiliyeti sebebiyle oldukça
esnektir. Komplike asansör sistemlerinden askılı elbiselerin taşınmasına kadar birçok alanda
kullanılırlar.
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Resim 2.7: Zincirli konveyör

2.3. Vidalı Konveyörler

Helezon şeklindeki yaprakların dairesel hareketi ile toz ve granül hâlindeki maddelerin
doğrusal bir yol boyunca taşınması amacıyla kullanılırlar. Helezon boyu, motor gücü ve
devir sayısı ise projeye ve taşınacak ürünün cinsine göre değişme gösterir. Taşınacak ürünün
aşındırıcılık özelliğine bağlı olarak helezonun ömrünü artırmak maksadıyla helezon
yaprakları aşınmaya dayanıklı malzemelerden imal edilir.

Helezon yapraklarının sıklıkla temizlenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde, üzeri komple
kapaklı olan U tipi helezonlar tercih edilir. Gıda sektöründe ve bazı özel prosesler için
paslanmaz saç malzemeden üretilebilmektedir. Ayrıca standart boyutlardaki helezon dışında,
farklı boyutlarda helezonlar da vardır. Vidalı konveyörler, vidalı götürücüler, helezon
konveyörler özellikle kısa mesafe uygulamalarında katı götürücüleri olarak çalışırlar. Bunun
yanında karıştırıcı olarak da kullanılabilirler. Helezon konveyör (vidalı konveyör) çap,
kapasite, giriş çıkış tipi, çalışma açısı, çalışma basıncı, yatak tipi, kapasitesi, taşınacak
malzemenin tipi ve granül büyüklüğüne ve kırılganlığına göre tasarlanırlar. Gerekirse
helezon yaprağı üzerine kaplama yapılır.

Resim 2.8: Vidalı konveyör
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UYGULAMA FAALİYETİ

Katıları taşıma şeridi ile taşıyınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Taşıma şeridi, elektrik kontrol panosu, ürün yükleme

sistemi

İşlem Basamakları Öneriler
 Taşıma şeridinin ön kontrolünü

yapınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Uygulama ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Taşıma şeridinin motor çalıştırma

düğmesine basmadan önce konveyörün boş
olup olmamasına dikkat ediniz.

 Taşıma şeridinin elektrik motorunu
çalıştırarak devreye alınız.

 Taşıma şeridini çalıştırdıktan sonra
yükleme sistemini devreye alınız.

 Taşınacak katı maddeyi sisteme
besleyiniz.

 Taşıma şeridi üzerinde ürünün şerit dışına
taşmamasına dikkat ediniz.

 Madde akışını gözleyiniz.

 Maddenin boşaltılması sırasında bant
üzerinde madde sıkışmamasına dikkat
ediniz.

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. Taşıma şeridinin yüzeyini kontrol ettiniz mi?

2. Taşima şeridinin genel temizliğini yaptınız mı??

3. Taşıma şeridinin ayarlarını kontrol ettiniz mi?

4. Taşıyacağınız maddeye göre uygun taşıma şeridi seçtiniz mi?

5. Hız ve zaman ayarını yaptınız mı?

6. Taşıma şeridini çalıştırdınız mı?

7. Taşıma şeridine madde sevkiyatını gerçekleştirdiniz mi?

8. Taşıma şeridinden madde boşaltımını sağladınız mı?

9. Maddeleri gerekli yerlere istiflediniz 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 cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. ( ) Taşıma şeridi maddelerin dikey olarak bir yerden bir yere taşınmasını sağlar.

2. ( ) Taşıma şeridinde maddeler şeride bağlı kovalar ile taşınır.

3. ( ) Taşıma şeridinde iki kasnağın üzerine bantlar yerleştirilerek dönüş kasnağın birine

bağlanmış motor yardımıyla sağlanır.

4. ( ) Taşıma şeritleri paketleme işlemlerinde kullanılmaz.

5. ( ) Konveyörler sıvıların taşınmasında da kullanılır.

6. ( ) Şişeleme işlemlerinde zincirli konveyörler kullanılır.

7. ( ) Sıcak maddelerin taşınmasında bant, teflon ile kaplanmalıdır.

8. ( ) Buğday ve mısır gibi taneli maddelerin taşınmasında bantlı konveyörler kullanılır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

9. Aşağıdaki elamanlardan hangisi konveyörde bulunmaz?
A) Kasnak
B) Bant
C) Aspiratör
D) Role

10. Mısır ve buğday gibi iri taneli maddeler hangi konveyörle taşınır?
A) Vidalı konveyör
B) Bantlı konveyör
C) Kayışlı konveyör
D) Zincirli konveyör

11. Taşıması uzun mesafelerde gerçekleşecek kum ocaklarında, çimento fabrikalarında,
katı atık tesislerinde, tersanelerde, maden ocaklarında kullanılan konveyör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vidalı konveyör
B) Kauçuk bantlı konveyör
C) PVC bantlı konveyör
D) Zincirli konveyör

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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12. Genellikle sakız ve şeker gibi ürünün yapışma riskinin olduğu ortamlarda kullanılan
konveyör hangisidir?
A) Vidalı konveyör
B) Kauçuk bantlı konveyör
C) CPVC bantlı konveyör
D) Silikon bantlı konveyör

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Katı maddeleri elevatörle taşıyabileceksiniz.

 Kimya proseslerinde katıları taşıma amaçlı kullanılan elevatörün çevrenizde

hangi fabrikalarda kullanıldığını araştırınız.

 Katıların taşınmasında kullanılan elevatörün hangi maddeleri taşımada

kullanıldığını araştırınız.

3. ELEVATÖRLER

Elevatörler toz, granül ve parça hâlindeki ürünlerin dikey yönde taşınması için
kullanılır. Elevatörler kullanılacağı yere ve uygun malzeme ve ihtiyaç duyulan kapasiteye
göre seçilir. Ağır şartlar için gerekli olabilecek bantlı ve zincirli tip kovalı elevatörler
kullanılır. Basit gibi görünen ama işletmelerin sürekli çalışan ve en önemli ekipmanlarından
olan kovalı elevatörler kullanım alanı çok geniş olan bir makinedir. Un, yem, irmik, tahıl,
tohum, bakliyat fabrikaları, çimento, cam, alçı, kireç fabrikaları, eleme tesisleri ve daha
birçok fabrikada genellikle ürünleri dikey yönde taşımak için kullanılan bir makinedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Resim 3.1: Elevatör

3.1. Elevatörün Çalışma Prensibi

Çalışma prensibi aralıklı iki kasnak etrafında dolandırılarak gerdirilmiş elevatör,
kayışın üzerine tutturulmuş kovaların motorla hareket ettirilerek dönmesiyle alt başlığa
doldurulan ürünün üst başlığa kadar çıkartılmasını ve oradan da istenilen noktaya
dökülmesini sağlayan basit bir sistemdir.

Resim 3.2: Kovalı elevatör ile madde taşınması

 Elevatörün kısımları

Elevatörler genel olarak alt başlık, üst başlık, ara borular, kayış ve kovalardan oluşur.
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 Alt başlık: Kasnak elevatör boruları ve motor sehpasının tutturulduğu alt
kısımdır.

 Kasnak: Seçilen elevatöre göre döküm veya metalden yapılmış kasnaklar
kullanılır. Kasnak alt başlıkta bulunduğu gibi üst başlıkta da bulunur.
Kasnakların balansları alınmış ve titreşimsiz bir çalışma düzeni
sağlanmıştır.

 Ürün giriş kısmı: Giriş kısmı alt gövdeye kapaklarla bağlıdır. Taşınacak
ürüne göre değişik formlarda yapılabilir. Böylelikle bu kısımda üründe
bir sıkışma olması engellenmiş olur.

 Temizleme kapakları: Temizleme kapakları makinenin her iki kısmında
da bulunur ve makinenin temizliğini tam anlamıyla yapacak şekilde
tasarlanmıştır.

 Üst başlık: Bu kısım;motor sehbası, kasnak mili,elevatör kayışı ve
kovalarından oluşur.
o Motor sehpası: Motor sehpası gövdeye cıvata ile tutturulmuştur.

Ayar mekanizması sayesinde her tip motorda kullanılabilir. Motor
genellikle elevatöre bağlıdır. İstenirse kayış ve zincirle de makine
tahrik edilebilir.

o Kasnak mili: Kasnak milleri CNC tornalarda işlenmiş hem kasnak
hem de yataklamalara tam uyumu sağlanmıştır.

o Elevatör kayışı: Taşınacak madde tonajına göre seçilir.
o Elevatör kovaları: Elevatörün özelliğine göre seçilir. Kromdan,

galvanizli sacdan veya poliüretan malzemeden imal edilmiş
çeşitleri mevcuttur.

Şekil 3.1: Kovalı elevatör
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Resim 3.3: Endüstride elevatör

3.2. Elevatör Çeşitleri

Kovalı ve Z tipi olmak üzere iki çeşittir.

3.2.1. Kovalı Elevatör

Dökme ve granül yapıdaki malzemelerin dikey olarak taşınması için kullanılan ideal
bir makinedir. Bina içerisine çok yer kaplamaması, çok değişik ebatta ve boylarda imal
edilebilmesi ve verimli çalışması nedeniyle un, bulgur, yem, mercimek fabrikalarında yaygın
olarak kullanılmaktadır. Taşıma işlemi kayışa bağlanmış kovalarla yapılmaktadır. Kovalar
kullanım yerine bağlı olarak plastik veya paslanmaz çelikten de imal edilebilmektedir. Alt
başlıkta bulunan yükleme boşluğunda sürekli olarak madde yüklenir. Kovalara sırası ile
dolan katı madde, zincirli kasnak vasıtası ile yukarı doğru hareket ettirilir. Kova üst
başlıktaki boşluktan maddeyi dışarı boşaltır. Boşaltma bölümünde borular ya da
konveyörlerle madde istenilen bölgeye aktarılır.

Resim 3.4: Kovalı elevatör
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Resim 3.5: Elevatörün çıkış borusu

Elevatör kovaları plastik ve kaynaklı metal kovalar olmak üzere iki çeşittir.

Plastik kovalar: PVC kovalar elevatöre ergonomik bir yapı kazandırır. Ürünlerin
zedelenmeden taşınmasını sağlar. Üretimi ucuz ve kolaydır.

Resim 3.6: Plastik kovalar Resim 3.7: Kovanın ürünü boşaltması

Kaynaklı paslanmaz metal kovalar: 1,5 mm ile 10 mm arası kalınlıklarda imal
edilebilir. Diğer kovalara göre çok daha dayanıklı ve sağlam olduğu için tercih edilir. Kum,
kömür, taş, hurda, ham madde taşımak için çok idealdir. Taşınacak maddeye göre derin ya
da derinliği olmayan kovalar kullanılabilir.
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Resim 3.8: Paslanmaz metal kova

3.2.2. Z tipi Elevatör

Dökme ve granüler yapıdaki ürünlerin dikey ve yatay olarak taşınması için kullanılan
ideal bir makinedir. En önemli özelliği ürün taşıma sırasında ürüne kesinlikle zarar
vermemesidir. Kırılganlığı yüksek bakliyat ürünlerinin taşınmasında kullanılmaktadır. Sabit
ve seyyar modelleri vardır ve istenilen ölçülerde imal edilebilir. Makine üzerine dökülen
ürün birbiri ardına dizilmiş ve zincirler tarafından taşınan plastik kovalar aracılığı ile
gideceği noktaya iletilir. Ürünlerin zedelenmeden taşınmasını sağlar. PVC kovalı olup
ergonomik bir yapıya sahiptir.

Resim 3.9: Z tipi elevatör
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UYGULAMA FAALİYETİ

Elevatör ile katıları taşıma yapınız.

Kullanılan araç gereçler: Elevatör, taşınacak madde, elevatör kovaları, elevatör
motoru ve başlatma butonu

İşlem Basamakları Öneriler

 Elevatörün ön kontrolünü yapınız.
 Ekipmanların sağlam olup

olmadığına bakınız.
 Elevatörün elektrik motorunu çalıştırarak devreye

alınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Uygulama ilgili güvenlik

tedbirlerini alınız.

 Taşınacak katı maddeyi sisteme besleyiniz.

 Elevatör giriş ve çıkış
kapaklarının açık olup
olmadığını kontrol ediniz

 Madde akışını gözleyiniz.

 Elevatörün boşaltma
kapağından madde
boşaltımını kontrol ediniz.

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. Elevatörün giriş ve çıkış kapaklarını kontrol ettiniz mi?

2. Elevatörün kova bağlantılarını kontrol ettiniz mi?

3. Elevatörün elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?

4. Ürün besleme ünitesini kontrol ettiniz mi?

5. Hız ve zaman ayarını yaptınız mı?

6. Elevatörün açma butonuna bastınız mı?

7. Madde akışını gözlemlediniz mi?
8. Elevatörün madde çıkış kapağından madde akışını gözlemlediniz

mi?

9. Elevatördeki maddenin tamamının taşındığını kontrol ettiniz mi?

10.Elevatörü kapama butonuna basarak durdurdunuz mu?

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 cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. ( ) Elevatör maddelerin dikey olarak aşağıdan yukarıya taşınmasını sağlar.

2. ( ) Ürünlerin zedelenmeden taşınmasını sağlamak amacı ile metal kovalardan

yararlanılır.

3. ( ) Z tipi elevatör portatif olarak ta kullanılabilir.

4. ( ) Elevatör genel olarak alt başlık, üst başlık, ara borular kayış ve kovalardan oluşur.

5. ( ) Plastik kovalar kum, kömür, taş, hurda, ham madde taşımak için çok idealdir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6. Elevatör ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Elevatörde taşınacak maddenin cinsine göre kova seçimi yapılır.
B) Gıda maddelerinin taşınmasında plastik kovalar kullanılır.
C) Elevatör dikey sistemde çalışır.
D) Elevatörde aspiratör ve vantilatör gibi fanlar kullanılır

7. Aşağıdaki parçalardan hangisi elevatör ile ilgili değildir?
A) Üst başlık
B) Alt başlık
C) Kayış ve kovalar
D) Blower

8. Aşağıdaki taşıma ürünlerinden hangisinde paslanmaz metal kovalar kullanılır?
A) Buğday
B) Kömür
C) Mısır
D) Nohut

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. Toz ya da granüllü maddelerin hava ile taşınması sistemine ne ad verilir?
A) Hidrolik
B) Pnomatik
C) Elevatör
D) Konveyör

2. Aşağıdaki taşıma aletlerinden hangisinde bant kullanılır?
A) Konveyör
B) Pnomatik
C) Elevatör
D) Kompresör

3. Taşıma aletlerinin hangisinde kovalar kullanılır?
A) Aspiratör
B) Pompa
C) Elevatör
D) Pnomatik taşıma aleti

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

4. ( ) Pnomatik taşıma sisteminde gerekli hava vantilatör, aspiratör ve kompresör
tarafından sağlanır.

5. ( ) Elevatörde kömür, taş ve kum gibi katı maddeler PVC kovalarla taşınabilir.

6. ( ) Elevatörler kovalı ve Z tipi olmak üzere iki çeşittir.

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 Kontrol Listesi”ne geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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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. Taşıma şeridinin yüzeyini kontrol ettiniz mi?
2. Taşıma şeridinin genel temizliğini yaptınız mı??
3. Taşıma şeridinin ayarlarını kontrol ettiniz mi?
4. Taşıyacağınız maddeye göre uygun taşıma şeridi seçtiniz

mi?
5. Hız ve zaman ayarını yaptınız mı?
6. Taşıma şeridini çalıştırdınız mı?
7. Taşıma şeridine madde sevkiyatını gerçekleştirdiniz mi?
8. Taşıma şeridinden madde boşaltımını sağladınız mı?
9. Maddeleri gerekli yerlere istiflediniz 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 Yanlış
2 Doğru
3 Doğru
4 Doğru
5 Doğru
6 B
7 A
8 C

ÖĞRENME FALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Yanlış
3 Doğru
4 Yanlış
5 Yanlış
6 Doğru
7 Doğru
8 Yanlış
9 C

10 A
11 B
12 D

ÖĞRENME FALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Yanlış
3 Doğru
4 Doğru
5 Yanlış
6 D
7 D
8 B

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 A
3 C

4 Doğru
5 Yanlış

6 Doğru
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