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ALAN

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

DAL/MESLEK

Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları

MODÜLÜN ADI

Manyetik Karıştırıcı Cihazları
Manyetik karıştırıcı cihazlarının montajının, arızalarının,
bakımının, fonksiyon testinin ve kalibrasyonunun standartlara
uygun ve hatasız olarak nasıl yapıldığını kazandıran bir
öğrenme materyalidir.
40/32
Alan ortak modüllerini ve Santrifüj Cihazları modülünü
tamamlamış olmak
Manyetik karıştırıcı cihazlarında arıza gidermek
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında manyetik
karıştırıcı cihazının montajını, arızalarını, bakımını,
fonksiyon testini ve kalibrasyonunu standartlara uygun ve
hatasız yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Manyetik
karıştırıcı
cihazlarının
montajını
yapabileceksiniz.
2. Manyetik karıştırıcı cihazlarında meydana gelen
besleme arızalarını giderebileceksiniz.
3. Manyetik karıştırıcı cihazlarındaki elektronik kontrol
kartı arızalarını giderebileceksiniz.
4. Manyetik karıştırıcı cihazlarındaki motor arızalarını
giderebileceksiniz.
5. Manyetik karıştırıcı cihazlarındaki ısıtıcı tabla
değişimini yapabileceksiniz.
6. Manyetik karıştırıcı cihazlarının bakımını ve
kalibrasyonunu yapabileceksiniz.
Ortam: Atölye
Donanım: Servis el kitabı, devre şemaları, el aletleri,
elektronik çizim programları, ölçü aletleri (avometre,
osilaskop), transformatör, DC motor, regüle devreleri,
dimmer devreleri, rezistans teller, mıknatıslar ve elektronik
elemanlar
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.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Kimya ve biyoloji laboratuvarlarında çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlar
analiz, sentez, tahlil gibi birçok işlemde kullanılır. Özellikle ilaçların hazırlanmasında belirli
oranlarda kimyasal maddelerin bellirli sıcalıkta, belirli devir sayılarında karıştırılarak
hazırlanması gerekmektedir. Karıştırma işlemlerinin sürekli aynı devir sayısında ve aynı
sıcaklıkta yapılması istenen durumlarda karıştırıcı cihazlar kullanılır.
Manyetik karıştırıcılar; tıp, kimya, ilaç, gıda, boya, tekstil sektörlerinin kalite kontrol
ve araştırma laboratuvarlarında cam kaplar içine konan sıvıları manyetik kuplajla karıştırma
ve ısıtma işlemlerinde kullanılır. Örneğin, serum hazırlarken gerekli kimyasal maddeler cam
kaplar içine konularak manyetik karıştırıcı içerisinde belirlenecek sıcaklık ve devirde
istenilen süre karıştırılarak elde edilir. Boya sektöründe belirli bir rengin tutturulması
gerektiğinde manyetik karıştırıcı kullanılabilir.
Sizler bu modülü tamamladığınızda manyetik karıştırıcı cihazını daha yakından
tanımış olacaksınız. Manyetik karıştırıcı cihazının montajını, arızalarını, bakımını, fonksiyon
testini ve kalibrayonunu standartlara uygun ve hatasız olarak yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Manyetik karıştıcı cihazını yakından tanıyacak montajını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Laboratuvarlarda kullanılan cihazları araştırınız.



Manyetik karıştırıcı cihazının kullanım amaçlarını ve çeşitlerini araştırınız.



Araştırma işlemleri için internet ortamında araştırma yapabileceğiniz gibi
hastanelerin laboratuvar kısımlarından bilgi alabilirsiniz.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmenlerinizle paylaşınız.

1. MANYETİK KARIŞTIRICI
CİHAZLARININ MONTAJI
1.1. Manyetik Karıştırıcı Cihazının Tanımı
Geniş dairesel tablası üzerine konabilen cam kaplar içindeki sıvıların oluşturulan
manyetik alan etkisiyle karıştırılmasını ve tabla içindeki ısıtıcılar sayesinde ısıtılmasını
sağlayan laboratuvar cihazıdır.
Manyetik karıştırıcı cihazını anlayabilmek için şu örnek gösterilebilir: Bir bardak
çayın içine atılan şeker, çay yeterince sıcaksa ve karıştırılırsa daha çabuk ve homojen olarak
karışır.
Manyetik karıştırıcı cihazları da biyoloji ve kimya laboratuvarlarında çözelti
hazırlamak için kullanılan bir cihazdır.

Fotoğraf 1.1: Manyetik karıştırıcı cihazı
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1.2. Manyetik Karıştırıcı Cihazlarının Kullanım Amacı ve Çeşitleri
Cihazlar tıp, kimya, ilaç, gıda, boya, tekstil sektörlerinin kalite kontrol ve araştırma
laboratuvarlarında cam kaplar içine konan sıvıları manyetik kuplajla karıştırma ve ısıtma
işlemlerinde kullanılır. Cihazların hem ısıtıp hem karıştıran veya yalnızca karıştıran (ısıtıcısı
olmayan) modelleri de mevcuttur. Bütün modellerde hız ayarı elektronik kademesiz olarak
yapılır. Isıtıcı modellerinde ısı ayarı elektronik termostat ile gerçekleştirilir. Motor 1/5
oranında güç aktarımı ile karıştırıcı çubuğu (manyetik balığı) döndürür. Bu sayede düşük
devirlerde bile güçlü karıştırma yapılabilir. Sessiz, sarsıntısız çalışan, kullanımı basit olan
cihazlardır.

Resim 1.1: Isıtmasız manyetik karıştırıcı

Resim 1.2: Isıtmalı manyetik karıştırıcı

Ayrıca bu cihazların piyasada analog ve dijital ısıtıcılı modelleri de bulunmaktadır.

Resim 1.3: Analog ısıtıcılı manyetik
karıştırıcı

Resim 1.4: Dijital ısıtıcılı manyetik
karıştırıcı

Resim 1.5: Programlanabilen dijital ısıtıcılı manyetik karıştırıcı
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1.3. Manyetik Karıştırıcı Cihazlarında Kullanılan Aksesuarlar
1.3.1. Manyetik Balık
Beher içindeki çözeltinin homojen bir şekilde karışması için içerisine manyetik balık
atılır. Manyetik balık, demir bilyeler şeklindedir. Manyetik karıştırıcı içerisinde motorla
birlikte dönen mıknatıs kafa, bu manyetik balıkların karışım içerisinde dönmesini sağlar.
Ultra manyetik balıklar silindirik şekilli olup uçları yuvarlaktır. İç kısmındaki
silindirik mıknatısın üzeri polimer ile kaplanarak üretilmiştir. Şekli nedeniyle kullanım alanı
çok geniştir. Polimer kılıf +270 0C’ye kadar dayanıklıdır.

Resim 1.6: Manyetik balık

1.3.2. Tutucu Çubuk
Tutucu çubuk manyetik karıştırıcı ile birlikte gerektiğinde termometre tutturmak için
kullanılır.

Fotoğraf 1.2: Tutucu çubuk
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1.4. Manyetik Karıştırıcı Cihazının Blok Diyagramı ve Çalışması
MANYETİK
KARIŞTIRICI

BESLEME
ÜNİTESİ

ISI KONTROL
ÜNİTESİ

MOTOR
KONTROL ÜNİTESİ

Tablo 1.1: Manyetik karıştırıcı blok diyagramı

Tablo 1.1’de görüldüğü gibi manyetik karıştırıcı cihazı temelde üç ana üniteden
meydana gelir:




Besleme ünitesi
Isı kontrol ünitesi
Motor kontrol ünitesi

Manyetik karıştırıcı cihazı, motor üzerine yerleştirilmiş bir mıknatıs kafanın dönme
hızının değiştirilmesi, rezistans geriliminin ayarlanması ve ısının ayarlanması mantığı ile
çalışır.
Besleme ünitesine gelen 220 V AC gerilim transformatörler yardımıyla düşürülür.
Ayrıntılı bilgi için “Alternatif Akım Esasları” modülüne bakınız. Doğrultmaç ve regüle
devreleri yardımıyla 12 V DC bir gerilim elde edilir. Bu gerilim, motor kontrol ünitesine
uygulanır. Motor kontrol ünitesindeki bir potansiyometre ile istenilen devir ayarlanarak
motora aktarılır. Motor ucuna takılı mıknatıs istenilen devirde dönerek karışım hızını
belirler. Isı kontrol devresindeki potansiyometreyle de rezistansın sıcaklığı ayarlanır.
Tabla üzerine manyetik balık atılır ve kimyasal karışım yerleştirilir. Manyetik
karıştırıcının çalıştırılması ile tabla altında bulunan motora bağlı mıknatıs dönmeye başlar.
Mıknatısın oluşturduğu manyetik alan kimyasal sıvı içindeki manyetik balıkların dönmesini
sağlar. Böylece sıvı karıştırılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda tabla etrafına içten sarılı
bulunan ısıtıcılar ısınarak tablanın ısınmasına ve karışımın daha hızlı ve homojen olmasına
yardım eder.
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1.5. Manyetik Karıştırıcı Cihazlarının Kurulacağı Ortam Şartları
Manyetik karıştırıcı cihazlar çok rahatlıkla taşınabilen cihazlardır. Bu cihazlar
laboratuvarlarda düz bir zemin üzerine yerleştirilmelidir. Sarsıntı ve düşmeye karşı önlem
alınmalıdır. Kullanılır yüzey üzerinde cihazın çalışma sıcaklığından etkilenip cihaza zarar
verebilecek maddelerin olmadığı kontrol edilmeli ve kullanıcının başka işler yapması hâlinde
cihazı izleyebilme olanağı sağlanmalıdır. Cihaz elektriğe bağlanmadan önce hat kontrol
edilmeli ve mutlaka topraklı bir 220 V prize fişi takılmalıdır.

1.6. Teslim Tutanağı
Cihaza ait teslim tutanağını hazırlarken “Teknik Organizasyon ve Kayıt” modülünden
faydalanılabilir. Aşağıda teslim tutanağı örneği verilmiştir.
BCT MEDİKAL
BİYOMEDİKAL CİHAZLARI TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TESLİM TUTANAĞI

CİHAZIN

CİHAZIN
GELDİĞİ

ADI

MANYETİK KARIŞTIRICI

MARKASI

ELEKTRO-MAG

MODELİ

M 221

VOLTAJI

220 V 50 Hz

AMPERİ

1,5 A

GÜCÜ

310 w

İMAL TARİHİ

05.12.1999

KURUM

AAA HASTANESİ

KİŞİ

Mehmet POLAT

TARİH

18.09.2007

CİHAZIN
ARIZASI

CİHAZ GEREKLİ DEVİRDE ÇALIŞMIYOR.

CİHAZI
GETİREN

ADI SOYADI

ARIZAYA
YAPILAN
İŞLEM

MIKNATIS MOTOR ARASINDAKİ LASTİK DEĞİŞTİRİLDİ.
KALİBRASYON AYARI YAPILDI.

Biyomedikal Teknisyeni Mehmet MERT

22.09.2007

CİHAZ TESLİM TARİHİ
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1.7. Garanti Belgesi

Resim 1.7: Garanti belgesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Herhangi bir firmanın manyetik karıştırıcıya ait teknik dokümanlarından veya internet
ortamından faydalanarak cihaza ait fiziksel özellikleri ve çalışma koşulları bilgilerini elde
ediniz. Gerekli ölçümleri yaparak laboratuvarınızın bu cihazı kurmaya uygun şartlara sahip
olup olmadığını aşağıdaki işlem basamaklarına göre belirleyiniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Manyetik karıştırıcı servis kitabından
cihazın fiziksel özellikleri ve çalışma
ortamı ile ilgili özellikleri bulunuz.
 Manyetik karıştırıcı cihazı servis el
kitabındaki talimatları takip ediniz.
 Kullanım alanındaki sıcaklık değerini
ölçünüz.
 Cihazın zemine servis el kitabındaki
talimatlara
göre
terazi
kullanarak
yerleştiriniz.

 Bütün cihazlarda servis el kitaplarını
kullanmayı alışkanlık hâline getiriniz.
 Kurulum talimatlarına dikkat ediniz.
 Sıcaklığın 15 - 32 derece arasında
olmasına dikkat ediniz.
 Servis el kitabındaki talimatlara dikkat
ediniz.
 Elektrik hattının topraklı hat olmasına
dikkat ediniz.

 Cihazın fişini elektrik hattına bağlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.Servis dokümanlarından ilgili bölümü bulabildiniz mi?
2.Manyetik karıştırıcı servis el kitabındaki talimatları uyguladınız
mı?
3.Kullanım alanındaki sıcaklığı ölçtünüz mü?
4.Cihazı zemine terazi kullanarak kurdunuz mu?
5.Cihazın fişini topraklı bir elektrik hattına bağladınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Manyetik karıştırıcı cihazı ne amaçla kullanılır?
A) Analiz yapma
B) Tahlil yapma
C) Çözelti hazırlama D) Ayrıştırma

2.

Manyetik karıştırıcı cihazında aşağıdaki ünitelerden hangisi bulunmaz?
A) Besleme ünitesi
B) Mikrokontrol ünitesi
C) Motor kontrol ünitesi
D) Isı kontrol ünitesi

3.

Aşağıdakilerden hangisi manyetik karıştırıcının aksesuarlarındandır?
A) Manyetik balık
B) On - off anahtarı
C) Tabla
D) Soğutucu

4.

Manyetik karıştırıcı cihazını aşağıdaki ortamlardan hangisinde kurmak sakıncalıdır?
A) Düz bir yüzey üzerine kurmak
B) Plastik bir yüzey üzerine kurmak
C) Cihazı dört yağı da temas edecek şekilde kurmak
D) Cihazın fişini topraklı bir prize takmak

5.

Cihaza teslim tutanağı hazırlarken hangisi yazılması gerekli değildir?
A) Cihazın markası
B) Cihazın modeli
C) Cihazın şekli D) Cihazın arızası

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Manyetik karıştırıcı cihazları biyoloji ve kimya laboratuvarlarında çözelti
hazırlamak için kullanılan bir cihazdır.

7.

( ) Beher içinde karıştırılan çözeltinin homojen bir şekilde karışması için içine çubuk
atılır.

8.

( ) Tutucu çubuk manyetik karıştırıcı ile birlikte gerektiğinde termometre tutturmak
için kullanılır.

9.

( ) Manyetik karıştırıcı cihazlar temelde üç ana üniteden meydana gelmiştir.

10.

( ) Cihazın teslim tutanağında arızada yapılan işlemler yazılmamalıdır.

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
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Manyetik
karıştırıcı
giderebileceksiniz.

cihazlarında

meydana

gelen

besleme

arızalarını

ARAŞTIRMA


AC ve DC gerilim arasındaki farkı araştırınız.



Regülasyon nedir? Nerelerde kullanılır? Araştırınız.



Araştırma işlemleri için internet ortamında araştırma yapabileceğiniz gibi
okulunuzun kütüphanelerinden de faydalanabilirsiniz.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. MANYETİK KARIŞTIRICI
CİHAZLARININ BESLEME ÜNİTESİ
Diğer elektrik ve elektronik cihazlar gibi manyetik karıştırıcılar da doğru akımla (DC)
çalışmaktadır. Manyetik karıştırıcı cihazının fişini taktığımız prizde ise alternatif akım (AC)
vardır. Manyetik karıştırıcı cihazının besleme ünitesi prizlerden gelen 220 voltluk AC
gerilimi, daha düşük gerilim seviyelerinde DC gerilime çevirme işlevini yerine getirir.
Doğrultma ve regüle devreleri, elektrik-elektronik cihazlarda bulunan besleme katının
temel elemanıdır. Bu cihazlarda meydana gelen arızaların büyük bir kısmı da besleme
katından kaynaklanmaktadır. Besleme katlarında, şebeke dalgalanmalarından kaynaklanan
değişimler sonucu arıza oluşabilir.

Şekil 2.1: Güç kaynağı devrelerinin blok yapısı
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Güç kaynaklarının yapısında dört aşama vardır:





AC gerilimin düşürülmesi veya yükseltilmesi
AC gerilimin DC gerilime çevrilmesi (doğrultulması)
Doğrultulan DC gerilimdeki dalgalanmaların önlenmesi (filtrelenmesi)
DC gerilimin sabit tutulması yani regüle edilmesi

2.1. Manyetik Karıştırıcı Cihazı Besleme Devre Şeması
Manyetik karıştırıcı cihazında “filtreli orta uçlu tam dalga doğrultmaç” devresi
kullanılmıştır. Tam dalga doğrultma devresinde sekonderi orta uçlu bir transformatör, iki
adet doğrultma diyotu ve filtre için bir kondansatör kullanılır.

Şekil 2.2: Filtreli orta uçlu tam dalga doğrultmaç devresi

2.1.1. AC Gerilimin Düşürülmesi
AC gerilimin düşürülmesinde transformatörler kullanılır.

Şekil 2.3: Transformatör sembolü

Fotoğraf 2.1: 4W 2X12 V transformatör

Transformatörler sac nüveli (Şekil 2.4) bir karkas üzerine sarılmış iletkenlerden
oluşur. Bu sarılmış iletkenler bobin olarak adlandırılır. İletkenin karkas üzerindeki bir turuna
da spir denir. Transformatöre gerilimin uygulandığı bobin primer sargısı, gerilimin alındığı
bobin ise sekonder sargısı olarak adlandırılır. Primer ve sekonder sargıları birbirinden
bağımsızdır. Sekonder birden fazla sargıdan oluşabilir. Ayrıntılı bilgi için “Alternatif Akım
Esasları” modülüne bakınız.
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Şekil 2.4: Transformatör sacları

Resim 2.1: Transformatör sacları

Transformatörlerin primerlerine uygulanan gerilimleri yükseltip düşürmeleri tamamen
primer ve sekonder sargılarındaki spir sayılarıyla orantılıdır. Bir transformatörün
primerindeki spir sayısı sekonderindeki spir sayısından fazlaysa bu transformatör gerilim
düşüren bir transformatördür. Buna karşılık transformatörün sekonder spir sayısı primer spir
sayısından fazlaysa bu transformatör gerilim yükselten bir transformatördür.
Güç kaynağı uygulamalarında genellikle gerilim düşüren transformatörler kullanılır.
Gerilim düşüren transformatörlerde primer sargısı ince sekonder sargısı ise kalın
iletkenlerden yapılmıştır. Bu suretle transformatörün terminallerine bağlanmış olan
iletkenlerin kalınlıklarından hangi uçların primer sargısına hangi uçların sekonder sargısına
ait olduğunu anlamak mümkündür.

Primer-sekonder arası büyük direnç

Primer uçları arası küçük direnç

Sekonder uçları arası
küçük direnç okunur.

Fotoğraf 2.2: Transformatörün avometre ile ölçümü

Transformatörlerin sağlamlık kontrolü avometre kullanılarak yapılabilir (Şekil 2.5).
Bunun için önce avometre direnç ölçme bölümünde en düşük kademeye alınır. Sağlam bir
transformatörde primer tarafı ile sekonder tarafı arasındaki ölçmede avometre büyük direnç
göstermelidir. Primer ve sekonder uçları arasındaki ölçümlerde küçük direnç göstermelidir.
NOT: Gerilim düşüren transformatörlerde 220 voltluk şebeke gerilimi yanlışlıkla
sekonder sargısına uygulanırsa transformatör aşırı akımdan dolayı yanabilir çünkü bu
transformatörlerde sekonder sargısı az sayıda spirden oluşmuştur ve çok düşük bir direnci
vardır. Geçen aşırı akıma dayanamaz.
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2.1.2. AC Gerilimin DC Gerilime Çevrilmesi (Doğrultma)
Güç kaynaklarında doğrultucu eleman olarak diyot kullanılır. Diyot, akımı tek yönlü
olarak geçiren elektronik devre elemanıdır. Ayrıntılı bilgi için “Analog Devre Elemanları”
modülüne bakınız. Diyotlar değişik biçimlerde bağlanarak farklı tipte güç kaynakları
oluşturur.

Şekil 2.5: Diyot sembolü

Güç kaynaklarında 1N4OOX serisinden diyotlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
serideki diyotlar ileri yönde 1 amper akım geçirir. Piyasada hazır köprü adı verilen 4 uçlu
doğrultma elemanları da bulunmaktadır (Şekil 2.7).

Resim 2.2: Çeşitli diyotlar

Fotoğraf 2.3: Manyetik karıştırıcıdaki diyotlar (1N4007)

Şekil 2. 2’de verilen devrede görüldüğü gibi transformatörün üst ucunda (A noktası)
pozitif polariteli sinyal oluştuğunda D1 diyodu ve alıcı (RY) üzerinden akım geçişi olur.
Transformatörün alt ucunda (B noktası) pozitif polariteli sinyal oluştuğunda ise D2 diyodu
ve alıcı (RY) üzerinden akım geçişi olur. Görüldüğü üzere diyotlar sayesinde alıcı üzerinden
hep aynı yönlü akım geçmektedir. Bu dalgalı DC gerilim Şekil 2.9’da gösterilmiştir.

Şekil 2.6: Diyot uçlarındaki dalga şekli

Besleme devrelerinde en çok arıza yapan eleman diyottur. Çünkü bu elemanlar
üzerinden fazla akım çekildiğinde iç yapısındaki PN yapısı bozulur. Diyot kısa devre ya da
açık devre olur. Doğrultmaç uçlarında gerilim alınamıyorsa bakılması gereken yerlerden biri
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de diyotlardır. Diyotların sağlamlık kontrolünü yapmak için ilk etapta diyotları devre
üzerinden sökmek gerekir. Avometreyi diyot kademesine getirerek prop uçları diyodun
bacaklarına değdirilir. Prop uçları değiştirilerek tekrar ölçüm yapılır. Ölçüm sonuçlarında bir
yönde yüksek direnç diğer yönde küçük bir direnç okunursa diyot sağlamdır.

Şekil 2.7: Diyot sağlamlık kontrolü

2.1.3. Doğrultulan DC Gerilimdeki Dalgalanmaların Önlenmesi (Filtrelenmesi)
Doğrultma devrelerinde transformatörün çıkışına bağlanan diyotlarla iki yönlü olarak
dolaşan akım tek yönlü hâle getirilir. Ancak diyotlar akımı tam olarak doğrultamazlar. Yani
elde edilen DC gerilim dalgalı (salınımlı) değişken doğru akımdır (Salınım değeri
yüksektir.). Bu da alıcıların düzgün çalışmasını engeller. Çıkışı tam doğru akım hâline
getirebilmek için kondansatör ya da bobinler kullanılarak filtre (süzgeç) devreleri
yapılmıştır.

Şekil 2.8: Kondansatör
sembolü

Resim 2.3:
Kondansatör çeşitleri

Fotoğraf 2.4: Kondansatörün
uygulaması

Doğrultma devresinin çıkışına paralel bağlı olan kondansatör, çıkış sinyalini filtre
ederek düzgünleştirir. Şekil 2.11'de görüldüğü gibi diyottan geçen pozitif alternans
maksimum değere doğru yükselirken kondansatör şarj olur. Alternans sıfır (0) değerine
doğru inerken ise C, üzerindeki yükü (akımı) alıcıya (RY) verir. Dolayısıyla alıcıdan geçen
doğru akımın biçimi daha düzgün olur. Osiloskopla yapılacak gözlemde bu durum
görülebilir. Filtre olarak kullanılan kondansatörün kapasite değeri büyük olursa çıkıştan
alınan DC daha düzgün olur. Doğrultma devrelerinde alıcının çektiği akım göz önüne
alınarak 100-38.000 µF arası kapasiteye sahip kondansatörler kullanılır.
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Şekil 2.9: Kondansatörlü filtre devresi

Fotoğraf 2.5: Kondansatörün sağlamlık kontrolü

Kondansatörün sağlam olup olmadığını bir kapasitemetre ile anlayabiliriz.
Kondansatör üzerinde yazan değer ile kapasitemetre de okunan değer tutuyorsa kondansatör
sağlamdır denilebilir. Ayrıntılı bilgi için “Analog Devre Elemanları” modülüne bakınız.
Eğer kapasitemetremiz bulunmuyorsa kondansatörün kontrolü bir avometre yardımı
ile de yapılabilir. Avometrenin konumu Ω kademesine getirilir. Kondansatör bacakları kısa
devre olduktan sonra prop uçları kondansatör bacaklarına değdirilir. Avometredeki değerin
yavaş yavaş arttığı gözlemleniyorsa kondansatörümüz sağlamdır denilebilir.

2.1.4. Regüle Devresi
Güç kaynaklarında aranan en önemli özelliklerden birisi de giriş gerilimindeki veya
çıkışa bağlı yükte meydana gelen değişimlerin çıkış gerilimini etkilememesidir. Güç
kaynaklarının çıkış gerilimlerini sabit tutma işlemine regülasyon, bu iş için kullanılan
devrelere de regülatör devreleri denir.
Regülatör devrelerinde, zener diyot, transistör veya entegre gerilim regülatörleri
kullanılır.

Şekil 2.10: Regüle devresi

Fotoğraf 2.6: Regüle devresi (BD135)

Zener diyodun tek başına kullanıldığı regüle devresinden çekilen akım sınırlıdır. Bu
sebeple daha fazla akım ihtiyacı olduğunda zener diyodun bir transistörün beyzine
bağlanmasıyla çalışan seri regüle devreleri kullanılır. Bu devrelerde zener diyot, transistörün
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beyz gerilimini sabit tutarak regülasyon yapılmasını sağlar. Seri regülatör, yük akımını sabit
tutmak için kullanılır.
Kullanılan BD135 transistörü kısa devre durumunda ya da aşırı akım çekildiğinde
bozulabilir. Bu transistörün sağlamlık kontrolü yapılırken avometre en küçük Ω kademesine
alınır. Beyz - emiter, beyz - kollektör, emiter - kollektör arasında çift yönlü ölçümler yapılır.
Bu ölçüm sonuçları aşağıdaki gibi ise transistör sağlamdır:




Beyz - emiter arası doğru polarmada küçük direnç, ters polarmada büyük direnç
gösterir.
Beyz - kollektör arası doğru polarmada küçük direnç, ters polarmada büyük
direnç gösterir.
Emiter - kolektör arası her iki yönde de büyük direnç gösterir.

2.2. Anakart Besleme Ünitesinin Çalışması

Fotoğraf 2.7: Anakart

Anakart üzerinde bulunan besleme devresi motor kontrol devresini beslemektedir.
Dimmer devresi ise AC 220 V ile çalışmaktadır. Fotoğraf 2.7’de anakart ünitesi
gösterilmiştir.

2.3. Motor Besleme Ünitesinin Çalışması
Manyetik karıştırıcı cihazındaki motor bir doğru akım motorudur. Doğru akım
motorları, doğru akım elektrik enerjisini dairesel mekanik enerjiye dönüştüren elektrik
makineleridir. Burada kullanılan motorun devir hızı, manyetik alan kuvveti ve iletkenden
geçen akımla doğru orantılıdır. Sabit mıknatıslı DC motora uygulanan gerilim değiştirilerek
iletkenden geçen akım, dolayısıyla hız değiştirilebilir. Gerilim değeri ise besleme devresinde
bulunan P potansiyometresi (Şekil 2.2) yardımıyla ayarlanmaktadır.

Fotoğraf 2.8: Motor besleme ünitesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FALİYETİ
Çalışmayan elektronik cihazlardan sökeceğiniz direnç, kondansatör, diyot, transistör
ve transformatör elemanlarının sağlamlık kontrollerini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Değişik tipte değerde direnç temin ediniz.
 Değişik kapasitede kondansatör
ederek ölçümlerini yapınız.
 Elde ettiğiniz
ölçünüz.

diyotları

temin

avometre

 Elde ettiğiniz transistörlerin
kontrolünü yapınız.

ile

sağlamlık

 Transformatörlerin primer ve sekonder
sargılarının direncini ölçünüz.
 Kuracağınız
bir
regüle
devresinde
transformatörün primer ve sekonder
uçlarındaki gerilimler ile regüle devresi
çıkışındaki gerilimi ölçünüz.

 Direnç
üzerinde
okuduğunuz
değerlerle avometrede ölçtüğünüz
değerleri karşılaştırınız.
 Kondansatör ölçerken avometrenin
yanı sıra kapasitemetre de kullanınız.
 Ölçüm sırasında avometreyi en düşük
Ω kademesine ya da buzzer
kademesine getirmeyi unutmayınız.
 Transistörlerin bacaklarını katalog
kullanarak belirleyebilirsiniz.
 Transformatörün primer ve sekonder
sargıları arasındaki direnç farklılığını
gözlemleyiniz.
 Primer uçlarındaki gerilimi ölçerken
220 V AC gerilim ölçeceğinizden
dikkatli
olunuz.
Ölçümü
yapamadıysanız cihazın fişini kontrol
ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.Okuduğunuz ve ölçtüğünüz direnç değerlerini karşılaştırdınız mı?
2.Kapasitemetre ile kondansatör ölçebildiniz mi?
3.Diyotların bacaklarını belirleyebildiniz mi?
4.Transistörler arasında arızalı olanları tespit edebildiniz mi?
5.Transformatörlerin primer ve sekonder sargılarının dirençlerini
ölçebildiniz mi?
6.Regüle devresi giriş ve çıkış gerilimlerini ölçtünüz mü?

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Bir güç kaynağı devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Filtre devresi
B) Doğrultma devresi C) Modülasyon D) Transformatör

2.

AC gerilimin düşürülmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Kondansatör
B) Transformatör
C) Diyot
D) Transistör

Transformatörde şebeke gerilimi primer sargısı yerine sekonder sargısına uygulanırsa
transformatör yanar. Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?
A) Sekonder sargısı büyük dirençlidir. B) Sekonder sargısı spir sayısı çoktur.
C) Sekonder sargısı kuvvetsizdir.
D) Sekonder sargısı spir sayısı az küçük
dirençlidir.
3.

4.

Doğrultma işlemini yapan eleman hangisidir?
A) Diyot
B) Direnç
C) Kondansatör

D) Transistör

5.

Diyodun sağlam olabilmesi için aşağıdaki hangi ölçüm sonucunu avometrede elde
etmek gerekir?
A) Her iki yönde de büyük direnç göstermelidir.
B) Her iki yönde de küçük direnç göstermelidir.
C) Bir yönde büyük direnç gösterirken diğer yönde küçük direnç göstermelidir.
D) Hiçbiri

6.

Filtreleme işlemi hangi eleman ile yapılır?
A) Transformatör
B) Diyot
C) Transistör

D) Kondansatör

Kondansatör kapasitesini ölçen aletlere ne ad verilir?
A) Avometre
B) Kapasitemetre
C) Barometre

D) Potansiyometre

7.

8.

Güç kaynaklarının çıkış gerilimlerini sabit tutma işlemine ne ad verilir?
A) Regülasyon B) Modülasyon
C) Doğrultma
D) Filtreleme

9.

Transistörün sağlamlık kontrolünde aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Emiter – beyz arası bir yönde küçük bir yönde büyük direnç göstermelidir.
B) Emiter – kolektör arası bir yönde büyük diğer yönde küçük direnç göstermelidir.
C) Kolektör – beyz arası bir yönde büyük diğer yönde küçük direnç göstermelidir.
D) Emiter – kolektör arası her iki yönde de büyük direnç göstermelidir.

10.

Besleme devresinde çıkış gerilim değeri hangi eleman ile ayarlanır?
A) Motor
B) Kondansatör
C) Potansiyometre
D) Transformatör

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.
19

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Manyetik karıştırıcı cihazlarında meydana gelen elektronik kontrol kartı arızalarını
giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çeşitli elektronik devre kartları temin ederek bu kartlar üzerindeki elektronik
elemanları tanımaya çalışınız.



Bu kartlar üzerindeki devrelerin ne amaçla kullanıldığını araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

3. MANYETİK KARIŞTIRICI
CİHAZLARININ ELEKTRONİK KONTROL
KARTLARI
3.1. Manyetik Karıştırıcı Cihazı Anakart Ünitesi Devre Şeması
Manyetik karıştırıcı cihazında Şekil 2.2’de verilen besleme ünitesi yanında Şekil 3.
2’de verilen ısıtıcı kontrol ünitesi de bulunmaktadır.

Şekil 3.1: Anakart ünitesi devre şeması
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3.2. Manyetik Karıştırıcı Cihazlarının Isıtıcı Kontrol Ünitesi

Şekil 3.2: Isıtıcı kontrol ünitesi

Şekil 3.2’de ısıtıcı kontrol devre şeması verilmiştir. Triyak ve ısıtıcı olarak da
rezistans devreye seri olarak bağlanmıştır. Triyak şebeke geriliminin her yarım saykılında
tetiklenir. Tetikleme zamanı P1 potansiyometresi ve C1 kondansatörüyle ayarlanır. C2
kondansatörü şarj olarak diyakı tetikleme gerilimine ulaştığı zaman, diyak iletime geçer ve
triyakın geytine kısa bir tetikleme darbesi verir. Triyak iletime geçer. Yarım saykılın
sonunda triyak devre dışı kalır. Bir sonraki yarım saykılda triyak tekrar tetiklenir. Şebeke
geriliminin her saykılında bu tekrarlanır.

Fotoğraf 3.1: P1 Potansiyometresi

P1 potansiyometresinin direnç değeri azaltıldığında C2 kondansatörü çok çabuk dolar.
Triyak hemen tetiklenir. Devreye en yüksek güç uygulanmış olur. Isıtıcının gücü
maksimumdur. P1 potansiyometresinin direnç değeri arttırıldığında ise kondansatör daha geç
dolar, diyak tetikleme gerilimine daha geç ulaşır. Triyak daha geç bir zamanda iletime geçer.
Böylece ısıtıcının gücü azaltılmış olur. Ayrıntılı bilgi için “Biyomedikal Sistemlerde Özel
Yarıiletkenli Anahtarlama” modülüne bakınız.
Diyaka seri olarak bağlanan P2 potansiyometresi ise diyakın iletime geçme gerilim
noktasını ayarlar. Paraziti önlemek triyakın zarar görmemesini sağlamak amacıyla R1 ve C2
kondansatörü (RC filtre devresi) bağlanmıştır.

Fotoğraf 3.2: Dimmer devresi
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Burada kullanılan diyak ve triyak elemanları yarı iletken elemanlar olup arıza
göstermesi muhtemel elemanlardandır. Isıtıcı ünitesindeki arızalarda bu elemanların kontrol
edilmesi gereklidir.
Diyakın sağlamlık kontrolü yapılırken avometre Ω (ohm) kademesine alınır ve Şekil
3. 3’teki gibi diyak uçlarına bağlanır. Diyak uçları değiştirilerek ikinci bir ölçüm yapılır. Her
iki değer de yüksek direnç gösterirse diyak sağlamdır.

Şekil 3.3: Diyakın sağlamlık kontrolü

Sağlam bir triyakta ise aşağıdaki ölçüm sonuçları elde edilmelidir:




A1 – A2 arası her iki yönde de yüksek direnç göstermelidir.
G – A2 arası her iki yönde de yüksek direnç göstermelidir.
G – A1 arası her iki yönde de düşük direnç göstermelidir.

3.3. Manyetik Karıştırıcı Cihazlarının Motor Kontrol Ünitesi

Şekil 3.4: Motor kontrol ünitesi

Fotoğraf 3.3: DC motor

DC gerilimle çalışan motorların kontrolü uygulanan gerilim değeri ile ayarlanır. Devri
düşürmek için besleme geriliminin değeri düşürülür. Şekil 3.4’te görüldüğü üzere BD135
transistörü motora seri olarak bağlanmıştır. BD135 transistöründen geçecek akımı
ayarlayarak motorun devir sayısı değiştirilebilir. Potansiyometreden geçen akım (IP),
transistörün beyz akımı (Ib) ile zener diyot üzerinden geçen akımın (Iz) toplamına eşittir.
Ayrıntılı bilgi için Analog Devre Elemanları modülüne bakınız.
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IP = Ib + Iz
Potansiyometrenin değerinin azaltılmasında beyz akımı artacaktır. Beyz akımı artınca
C- E arası direnç değeri düşer ve motorun üzerine düşen gerilim artar. Bu da motorun devir
sayısını artırır. Potansiyometrenin değerinin artırılmasında ise beyz akımı azalacak, C - E
arası direnç büyüyecek, motora düşen gerilim azalacak ve motor hızı düşecektir.

3.4. Bakım Onarım Talep Formu
Arızalı bir cihazın bakım onarım isteği her kurumun kendine göre hazırlamış olduğu
bir “Bakım Onarım Talep Formu” ile talep edilir (Tablo 3.1). Hastane teknik servislerinde
arızalı cihaz için işlemler bu form ile takip edilir.
.......................................HASTANESİ
BAKIM ONARIM TALEP FORMU
TALEP TARİHİ:
YAPILACAK İŞ:

KAYIT TARİHİ:

KAYIT NUMARASI:

Talebi Yapan Bölüm Sorumlusu
Adı:

.................................Ünitesine
sevki uygundur.
Tarih:....../...../2.....

Soyadı:

Destek Hizmetler Müdürü

Ünvanı:

Adı:

İmzası:

Soyadı:
İmzası:

Yapılan İşlemler:
Not: Bakım onarımla ilgili yapılan tüm işlem ve kullanılan malzemeler yazılacaktır.
Bakım/Onarım yapılamamışsa nedenleri:
SONUÇ:
Atölye Teknisyenin
Adı:
Teslim Alınan Tarih:....../......./2........

Soyadı:

Teslim Alan:

İmzası:

Bölüm Görevlisi:

Tamamlanma Tarihi:
......../......../2......
Tablo 3.1: Bakım onarım talep formu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Şekil 3. 2’deki devreyi kurarak ısıtıcı kontrol ünitesinin nasıl çalıştığı hakkında bilgi
sahibi olunuz. Burada rezistans yerine bir lamba bağlayarak gücün değişmesiyle lamba
parlaklığının nasıl değiştiğini görünüz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İş önlüğünüzü giyiniz, çalışma ortamını
 220
V
gerilimle
çalışacağınızı
düzenleyiniz. İş güvenliği kurallarına
unutmayınız.
uyunuz.
 Uygulamada
kullanacağınız
malzeme
listesini devre şemasından (Şekil 3.2)
 Triyakın
sağlamlık
kontrolünü
çıkarınız.
yapmadan önce triyakın bacaklarını
 Elemanların
sağlamlık
kontrolünü
katalog kullanarak belirlemelisiniz.
yukarıdaki bilgi sayfaları ışığında kontrol
ediniz.

 Devreyi board üzerine kurunuz.

 Devreyi kontrol ediniz. Doğru olarak
 P potansiyometresini ayarlarken bir
kurduysanız devreye enerji veriniz.
kargaburnu
kullanabilirsiniz.
 P potansiyometresini kullanarak devreye
Unutmayınız ki yüksek gerilimle
bağlı lambanın parlaklığının değiştiğini
çalışmaktasınız.
gözlemleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.Çalışma ortamını hazırladınız mı?
2.Uygulamada kullanacağınız malzeme listesini çıkardınız mı?
3.Elemanların sağlamlık kontrolünü yaptınız mı?
4.Devreyi board üzerine kurdunuz mu?
5.Devreye enerji uyguladınız mı?
6.Lambanın parlaklığının P potansiyometresi ile değiştiğini
gözlemlediniz 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Diyak ısıtıcı kontrol ünitesinde hangi elemanı tetiklemek amacıyla kullanılmıştır?
A) Triyak
B) Kondansatör
C) Tristör
D) Transistör

2.

Diyakın sağlamlık kontrolünde avometre uçlarında görülen direnç değeri nedir?
A) Her iki yönde küçük direnç gösterir.
B) Bir yönde küçük bir yönde büyük direnç gösterir.
C) Her iki yönde 5K-10K direnç gösterir.
D) Her iki yönde büyük direnç gösterir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi diyakın sembolüdür?
A)

B)

C)

D)

4.

Isıtıcı kontrol ünitesinde rezistans sıcaklığını hangi eleman ayarlamaktadır?
A) Kondansatör
B) Diyak
C) Potansiyometre
D) Triyak

5.

Rezistans triyakın hangi uçları arasına bağlanmalıdır?
A) G-A1
B) A1-A2
C) G – A2
D) G- Şase

6.

Aşağıdakilerden hangisi triyakın sembolüdür?

7.

8.

A)

B)

C)

D)

Triyakın iletime geçmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) A1 ucuna gerilim uygulamak
B) A2 ucuna gerilim uygulamak
C) G ucuna gerilim uygulamak
D) G ucu gerilimini kesmek
Triyakın sağlamlık kontrolünde A1-A2 uçları arasında avometrede görülmesi gereken
direnç değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her iki yönde büyük direnç
B) Her iki yönde küçük direnç
C) Bir yönde büyük diğer yönde küçük direnç
D) Bir yönde 5K diğer yönde büyük direnç
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9.

Motor kontrol devresinde transistörün C-E arası direncini artırarak motorun devrini
düşürmek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zener diyotu, daha düşük gerilimli zener diyot ile değiştirilmelidir.
B) Potansiyometenin değeri artırılarak beyz akımı kısılmalıdır.
C) Potansiyometrenin değeri azaltılarak beyz akımı kısılmalıdır.
D) Kondansatör değeri artırılmalıdır.

10.

Arızalı bir cihazın bakım onarım isteği hangi form ile gerçekleştirilir?
A) HEK formu
B) Servis takip formu
C)Bakım onarım talep formu
D) Tıbbi cihaz sicil kartı

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–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Manyetik karıştırıcı cihazlarında meydana gelen motor arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Evinizde veya atölyenizde eski bir teypten ya da başka bir cihazdan motoru
sökünüz. Uçlarına değişik voltajlarda gerilim uygulayarak dönme hızını kontrol
ediniz.
Elektronik cihazlarda kullanılan motor çeşitlerini araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

4. MANYETİK KARIŞTIRICI
CİHAZLARINDA KULLANILAN
MOTORUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Doğru akım motoru, doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren
elektrik makinesidir.

Fotoğraf 4.1: DC motor

4.1. DC Motorun Çalışma Esasları
Herhangi bir iletkene doğru akım tatbik edildiğinde iletken, sabit bir manyetik alan
oluşturur. N ve S kutuplarından oluşan bu sabit manyetik alan etki alanının içindeki iletken
cisimlere veya farklı manyetik alanlara sabit mıknatısın gösterdiği etkiyi gösterir. Etkiyen bu
kuvvetin yönü sol el kuralı ile bulunabilir.

Resim 4.1: Sol el kuralı
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Resim 4.1’de sol el kuralı görülmektedir. Sol el kuralına göre işaret parmağı yönünde
bir manyetik alanın (B) olduğu ortama, üzerinden orta parmak yönünde akım (I) geçen bir
iletken sokulursa iletkene başparmak yönünde bir kuvvet (V) etkidiği görülür.

Şekil 4.1: İçinden akım geçen iletkenin kutuplar içerisindeki hareketi

Şekil 4.1’de görüldüğü gibi doğru akım motoruna gerilim uyguladığımızda endüvinin
N kutbunun altındaki iletkenlerde pozitif yönde akım geçerken S kutbunun üstündeki
iletkenlerden diğer yönde akım geçer. Manyetik alanın etkisiyle endüvi sola doğru hareket
eder. Manyetik alan içinde dönen ve iletkenleri kuvvet çizgileri tarafından kesilen endüvi
üzerinde EMK indüklenir. Endüviden geçen akımla, dolayısıyla endüviye uygulanan U
gerilimi ile endüvide indüklenen EMK’nin yönleri birbirine terstir.
Endüviye uygulanan gerilime ters yönde oluşan bu EMK’ye zıt EMK denir. Zıt EMK
doğru akım makinelerinde makinenin yüküne göre akımı ayarlamaktadır. DC motorlar
hakkında ayrıntılı bilgi için Doğru Akım Esasları modülüne bakınız.

Şekil 4.2: DC motorun dairesel hareketi

4.2. Doğru Akım Motorlarının Yapıları
Doğru akım motorları, endüktörün yapısına bağlı olarak elektromıknatıslı ve sabit
mıknatıslı olmak üzere iki şekilde imal edilir. Bu ikisi arasında endüktör haricînde yapı
bakımından farklı bir özellik yoktur.

4.2.1. Endüktör (Kutup)
Doğru akım motorlarında manyetik alanın meydana geldiği kısımdır. Endüktöre kutup
da denilmektedir. Kutup uzunluğu yaklaşık olarak endüvi uzunluğuna eşittir.
Endüktörler tabii mıknatıslarla yapıldığı gibi kutuplara sargılar sarılarak bu sargıların
enerjilendirilmesi ile mıknatıslık özelliği kazandırılmış elektromıknatıslardan da yapılabilir.
Çok küçük doğru akım motorlarında kutuplar (tabii mıknatıslı) sabit mıknatıslıdır. Fakat
genellikle elektromıknatıs kutuplar kullanılmaktadır.
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4.2.2. Endüvi
Gerilim indüklenen ve iletkenleri taşıyan kısma endüvi denir. Endüvi, kalınlığı 0,300,70 m arasında değişen dinamo saclarından yapılır. Dinamo sacları, istenen şekil ve ölçüde
preslerle kesildikten sonra tavlanır ve birer yüzeyleri yalıtılır. Yalıtma işleminde kâğıt, lak
kullanılır ve oksit tabakası oluşturulur. Endüvi sacları üzerine iletkenleri yerleştirmek için
oluklar açılır. Bu olukların şekil ve sayıları makinenin büyüklüğüne, sarım tipine, sarım
şekline ve devir sayısına göre değişir. Oluklar, küçük güçlü makinelerde yuvarlak veya oval;
büyük güçlü makinelerde ise tam açık olarak yapılır.

4.2.3. Kolektör
Doğru akım motorlarında endüviye uygulanacak gerilimin iletilmesini kolektörler
sağlar. Kolektör dilimleri, haddeden geçirilmiş sert bakırdan preslenerek yapılır. Bakır
dilimleri arasına 0,5 - 1,5 mm kalınlığında mika veya mikanit yalıtkan konur. Bu kalınlık,
kolektörün çapına ve komşu dilimler arasındaki gerilim farkına göre değişir. Kolektör
dilimleri ile bunlara temas eden fırçalar, bağlama elemanlarını teşkil eder. Kolektör, doğru
akım motorlarının en önemli ve en çok arıza yapan parçasıdır. Bu nedenle kolektör dilimleri
özenle yapılır ve dilimler arası gerilim farkı 15 voltu geçmeyecek şekilde ayarlanır.

4.2.4. Fırçalar
Doğru akım motorlarında dış devredeki akımı endüviye iletebilmek için fırçalar
kullanılır. Doğru akım makinelerinde aşınma ve iyi komütasyon elde etmek için saf bakır
fırça kullanılmaz. Fırçalar, makinenin akım şiddeti ve gerilimine göre sert, orta sert ve
yumuşak karbon veya karbon alaşımından yapılır. Genel olarak küçük güçteki (10 kW’a
kadar) doğru akım motorlarında bütün fırça çeşitleriyle iyi çalışabilir. Mümkün olduğu kadar
bir motorda aynı cins fırçalar kullanılmalı ve fırça boyları da eşit olmalıdır. Fırçalar dik ve
yatay olarak yapılır. Çok küçük güçlü motorlarda fırçalar, kapak üzerine açılmış ve yalıtılmış
yuvalara konulur. Büyük güçlü motorlarda ise fırça yuvaları, sac veya dökümden yapılmış
olup fırça tutucularına monte edilir.

4.2.5. Yataklar ve Diğerleri
Yatakların görevi, motorun hareket eden kısımlarının mümkün olduğu kadar az
kayıpla gürültüsüz ve bir eksen etrafında rahatça dönmesini sağlamaktır. Doğru akım
motorlarında bilezikli yataklar ve rulmanlı (bilyeli ve makaralı) yataklar kullanılır.
Kolay değiştirilebilir olması ve sürtünme kayıplarının ihmal edilecek derecede olması
nedeniyle küçük ve orta güçlü motorlarda hemen hemen yalnız rulmanlı yataklar
kullanılmaktadır. Bu yatakların en büyük sakıncası fazla gürültü yapmasıdır. Elektrik
motorlarının en önemli parçalarından biri de yataklardır. Yataklar, çok arıza yapan ve bakım
isteyen kısımdır. Yataklarda meydana gelen aşınmalar, sürtünmeler komütasyonun
bozulmasına ve en büyük arızaların doğmasına neden olur.
Bu parçalardan başka kapaklar, ayaklar, bağlantı klemensleri, taşıma kancası,
vantilatör gibi yardımcı elamanlar bulunur.
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Şekil 4.3: DC motor parçaları

4.3. Manyetik Karıştırıcı Cihazında Kullanılan Motorun Özellikleri
Manyetik karıştırıcı cihazında fırçasız DC motor kullanılmıştır. Bu motorların dönen
kısımları sabit mıknatıstan, duran kısımları ise mini bobinli sargılardan oluşmuştur. Bu tip
motorlarda kolektör ve fırça düzenekleri yoktur. Duran kısımda bulunan sargıların üzerinden
geçen akımlar, optik ya da manyetik sensörlerle kontrol edilmektedir.
Temel prensip ve çalışma şekli DC motorlarla aynıdır. Tek fark bobinlerin sabit
olması, sabit mıknatısların da rotora bağlı olmasıdır yani bu motorda rotor ve stator yer
değiştirmiştir. Bunun avantajı, fırça ve komütatör sisteminin kalkması, sürtünmeden ve
fırça/komütatör (kolektör) ikilisinin oluşturduğu dirençten dolayı oluşan elektrik/mekanik
kayıpların ortadan kalkmasıdır. Aynı zamanda bu tasarım, mekanik olarak
denetlenmediğinden ve bobinlerin sayısının artırılmasına da izin verdiğinden bu motorlardan
çok yüksek tork almak mümkündür. Dezavantajı ise komütatörün yerini elektronik bir
devrenin alması yani motorun çalışabilmesi için ek donanımlar gerektirmesidir.
Komütatör/fırça sistemi ile kolayca elde edilen karmaşık ateşleme sistemi, dış devreler
tarafından yapılmalıdır. Bu da motor için olmasa da motoru kullanmak isteyenlere ek maliyet
getirmektedir. Aynı güçteki bir motora oranla daha küçük, daha hafif olması, sağlıklı devir
kontrolü yapılabilmesi ek maliyeti affettirebilir.
Günümüzde elektronikteki ilerlemelere paralel olarak bu motorların kullanım alanı
oldukça artmıştır. Büro aletleri, fotokopi makineleri, fan ve üfleyiciler, su-hava-kimyasal
pompalar, tarayıcılar, yazıcılar ve teyp sürücüleri gibi birçok kullanım alanına sahiptir.
Ayrıca iş makinelerinde, büyük havalandırma sistemlerinde, optik tarayıcılarda ve tıp
aletlerinde kullanılır.

Fotoğraf 4.2: Fırçasız DC motor parçaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Eski teyplerden sökeceğiniz DC motorları sağlamlık kontrollerini yaparak bu çalışma
öncesinde kendinizi deneyebilirsiniz. Manyetik karıştırıcı cihazında kullanılan DC motorunu
aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak değiştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İş önlüğünüzü giyiniz, çalışma ortamını
 Çalışmalarınızı
enerji
altında
düzenleyiniz. İş güvenliği kurallarına
yapmayınız.
uyunuz.
 Manyetik karıştırıcı cihazının kapağını  Kullanacağınız el aletlerini hazır
açınız.
bulundurunuz.
 DC motorun besleme kablolarını çıkarınız.  Bu işlem sırasında avometrenizi DC
Cihazın fişini takarak motor besleme
volt
kademesine
getirmeyi
gerilimini ölçünüz.
unutmayınız.
 Avometreyi en küçük ohm kademesine
alınız. Motorun besleme uçları arasında
düşük bir direnç değeri okumanız
gerekmektedir.
 DC motorun sağlamlık kontrolünü yapınız.
Motor arızası büyük boyuttaysa yenisi ile
değiştiriniz.

.
 Motorun gerekli bağlantılarını yaparak  Olabilecek hatalara karşı
çalışmasını kontrol ediniz.
geçirmeyi unutmayınız.
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gözden

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.Çalışma ortamını hazırladınız mı?
2.Manyetik karıştırıcı cihazının kapağını açtınız mı?
3.Motorun kablolarınız çıkardınız mı?
4.Motorun besleme ünitesindeki gerilimi ölçtünüz mü?
5.Motorun sağlamlık kontrolünü yaptınız mı?
6.Motoru değiştirdiniz mi?
7.Motorun montajını yapabildiniz mi?
8.Manyetik karıştırıcı cihazının kapağını kapatarak çalışmasını 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Manyetik alan içinde dönen ve iletkenleri kuvvet çizgileri tarafından kesilen endüvi
üzerinde indüklenen gerilime ne ad verilir?
A) Endüktans
B) Elektro motor kuvveti
C) Reaktans
D) Alternans

2.

DC motorlarda devir hızı nasıl değiştirilir?
A) Gerilim değiştirilerek
B) Endüvi değiştirilerek
C) Kutup uçları değiştirilerek
D) Fırçalar kaydırılarak

3.

Doğru akım motorlarında manyetik alanın meydana geldiği kısma ne ad verilir?
A) Fırça
B) Kolektör
C) Endüvi
D) Endüktör

4.

Doğru akım motorlarında gerilim indüklenen ve iletkenleri taşıyan kısma ne ad
verilir?
A) Fırça
B) Kolektör
C) Endüvi
D) Yatak

5.

Doğru akım motorlarında endüviye uygulanacak gerilimin iletilmesini sağlayan kısma
ne ad verilir?
A) Fırça
B) Kolektör
C) Endüvi
D) Yatak

6.

Doğru akım motorlarında dış devredeki akımı endüviye ileten kısma ne ad verilir?
A) Fırça
B) Kolektör
C) Endüvi
D) Endüktör

7.

Manyetik karıştırıcı cihazında ne tür bir motor kullanılmıştır?
A) AC motor
B) Servo motor
C) Step motor
D) Fırçasız DC motor

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–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Manyetik karıştırıcı cihazlarında ısıtıcı tablayı açarak içerisindeki rezistansı
değiştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Isıtıcı teller hakkında bilgi edininiz ve nerelerde kullanıldığını araştırınız.



Isıtıcılı cihazların kullanımında nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

5. MANYETİK KARIŞTIRICI
CİHAZLARINDA ISITICI TABLA
50°C’den 300°C’ye kadar değişik sıcaklıklara dayanabilen ısıtıcı tabla (ısıtıcı plaka),
ısıtıcı plaka bloku dökme demirden imal edilmiştir ve uzun çalışmalarda dahi deformasyona
uğramaz. Rezistanslar ısıtıcı plaka blokuna gömülüdür. Bu nedenle çok kısa sürede ve
homojen ısınma sağlanır. 15 cm çapında 15x30, 30x30, 30x45, 40x60 ebatlarında tabla
seçenekleri mevcuttur.

Fotoğraf 5.1: Isıtıcı tabla
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5.1. Isıtıcı Tablada Kullanılan Malzemeler
Isıtıcı tabla içerisinde rezistans, ısıya dayanıklı klamens ve porselenden yapılmış
boncuklar bulunmaktadır.

5.1.1. Rezistans
Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren direnç tellerine “rezistans” denir. Isıtıcı
cihazlarda ısıyı meydana getiren tellere rezistans denir. Rezistanslar, oldukça yüksek bir öz
direnç ve büyük bir ısıl dayanım (1400 ºC’ye kadar) gösterir. Genellikle içinde krom (Cr),
alüminyum (Al) ve nikel (Ni) bulunan demir (Fe) alaşımlarından yapılır.
Alaşım içinde bulunan krom (Cr), rezistansın kendi ürettiği ısıya karşı dayanımını
artırır. Alümünyum (Al), telin kor hâle gelmesinden sonra havadaki oksijenin teli
oksitlemesini (paslanmasını) engeller. Alaşımda alüminyum olmazsa rezistans paslanır ve
ısıtıcının verimi düşer. Nikel (Ni)’in görevi ise kimyasal etkenlere karşı dayanıklık
kazandırmaktır.

Fotoğraf 5.2: Krom-nikel tel

Fotoğraf 5.3: Klemens

Fotoğraf 5.4: Porselen boncuk

5.1.2. Klemensler
Isıtıcı cihazlarda bağlantılar klemenslerle yapılır. Klemenslerin porselenden yapılmış
olması (porselen ısıya karşı dayanıklı olduğundan) tercih edilmelidir. Isıya doğrudan etki
eden bağlantılarda kesinlikle plastik klemensler kullanılmamalıdır.

5.1.3. Porselen Boncuklar
Isıtıcı teller birbirlerinden ısıya dayanıklı porselen boncuklarla izole edilir.
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5.2. Isıtıcı Tabla Rezistansı Ölçme ve Değiştirme
Rezistansı avometreyle direncini ölçerek kontrol ederiz.

Fotoğraf 5.5: Rezistans ölçme

Cihazın gücüne göre makul bir direnç değeri göstermelidir. Bunun için cihazın gücünü
de bilmeliyiz.
Örneğin 310 Wattlık bir ısıtıcının direnç değeri
P=V 2 /R

formülünden; R değeri çekildiğinde formül

2

R=V /P olur.
R=(220) 2/310
R=156 Ω’a yakın bir değer çıkmalıdır.
Eğer avometre hiç değer göstermiyorsa rezistans kopuk demektir. Bu durumda yenisi
ile değiştirilmelidir. Bu durumda da kullanılacak rezistans telinin boyunu hesaplamak
gerekecektir.

Bu formüllerde kullanılan harflerin anlamları şöyledir:
S = Rezistans telin kesiti ( mm2 )
d = Rezistans telin çapı (mm)
L= Rezistans telin boyu (metre)
R= Rezistans telin direnci ()
φ = Direnç telin öz direnci (Ω* mm2/m)
(Krom-nikel rezistans teli için φ =1.1 (Ω* mm2/m)alınacaktır)
Yukarıdaki örnekte rezistansı değiştirmek gerekirse çapı 0,3 mm olan krom–nikel
rezistans telinden ne kadar kullanmak gerekir? Hesaplama aşağıdaki gibi yapılır:
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S

d2
0,3 2

 0,07mm 2 çıkar.
1,27 1,27

L

R * S 156 * 0,07

 9,9m bulunur.

1,1

Bu hesaplamadan ısıtıcı tabla cihazdan ayrılır ve rezistans klemensten sökülür. Yeni
krom nikel tel üzerine porselen boncuklar dizilerek tekrar klemense takılır. Bu esnada ısıtıcı
telin tamamen izole olduğuna dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 5.6: Rezistansın değiştirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Manyetik karıştırıcı cihazında ısıtıcı tabla rezistansını aşağıdaki işlem basamaklarına
uyarak değiştiriniz.
İşlem Basamakları
Öneriler
 İş önlüğünüzü giyiniz, çalışma ortamını
 Çalışmalarınızı
enerji
altında
düzenleyiniz. İş güvenliği kurallarına
yapmayınız.
uyunuz.
 Manyetik karıştırıcı cihazının kapağını
 Kullanacağınız el aletlerinizi hazır
açınız. Isıtıcı tablayı manyetik karıştırıcı
bulundurunuz.
cihazından ayırınız.
 Cihazınızın gücüne göre
direncinizi hesaplayınız.

ısıtıcı

telin  P 

V2
formülünü kullanarak ısıtıcı
R

telin direncini hesaplayabilirsiniz.
 Avometre kullanarak ısıtıcı telin direncini
ölçünüz.
 Rezistans kopuk ya da kısa devre ise
klemensten ayırınız.

 Avometre Ω kademesine alınmalıdır.

R*S
 Kaç metre krom nikel tel gerekli olduğunu
 L
hesaplayarak porselen boncukları diziniz.

 Isıtıcı teli tabla içerisine uygun bir şekilde
 Avometre ile ısıtıcı telin kontrolünü
yerleştiriniz ve klemens bağlantısını
tekrar yapmayı unutmayınız.
yaparak cihazın montajını yapınız.
 Cihazın fişini takarak tablanın ısınmasını  Potansiyometre ile sıcaklık ayarını
kontrol ediniz.
yapabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.Çalışma ortamını hazırladınız mı?
2.Manyetik karıştırıcı cihazının kapağını açtınız mı?
3.Cihazın gücüne göre ısıtıcı telin hesabını yaptınız mı?
4.Isıtıcı telin direncini ölçtünüz mü?
5.Gerekli krom nikel tel miktarını hesapladınız mı?
6.Isıtıcı tel üzerine porselen boncukları yerleştirdiniz mi?
7.Klemens bağlantılarını yaparak ısıtıcı tablanın montajını yaptınız mı?
8.Cihazı fişe takarak testini 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren tellere ne ad verilir?
A) Endüktans
B) Rezistans
C) Reaktans
D) Reosta

2.

Manyetik karıştırıcı cihazında ısıtıcı tabla kısmında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A) Isıtıcı tel
B) Porselen klemens C) Plastik klemens
D) Porselen boncuk

3.

Isıtıcı tel alaşımında telin ısıya karşı dayanıklığını hangi madde sağlar?
A) Krom
B) Nikel
C) Alüminyum
D) Demir

4.

Isıtıcı tel alaşımında nikelin görevi nedir?
A) Isıya karşı dayanıklılık
C) Kimyasal etkenlere karşı dayanıklılık

5.
6.
7.

B) Oksitlenmeyi önlemek
D) Verimi artırmak

Isıtıcı teller birbirlerinden nasıl izole edilir?
A) İzole band
B) Plastik boya
C) Plastik boncuk

D) Porselen boncuk

440 Wattlık bir ısıtıcının çekeceği akım kaç amperdir?
A) 2,2 A
B) 3 A
C) 2 A

D) 4 A

440 Wattlık bir ısıtıcının rezistansı kaç ohm (Ω) dur?
A) 100 Ω
B) 110 Ω
C) 120 Ω

D) 130 Ω

8.

440 Wattlık bir ısıtıcı da çapı 0.5 mm olan krom nikel telden kaç metre
kullanılmalıdır?
(Krom-nikel rezistans teli için φ =1.1 (Ω* mm2/m)alınacaktır.)
A) 196 m
B) 1.96 m
C) 19.6 m
D) 100 m

9.

880 Wattlık bir ısıtıcı da çapı 0,3 mm olan krom nikel telden kaç metre
kullanılmalıdır?
(Krom-nikel rezistans teli için φ =1.1 (Ω* mm2/m) alınacaktır.)
A) 3,5 m
B) 4 m
C) 4,5 m
D) 5 m

10.

Isıtıcı telin direncini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?
A) Isıtıcı telin cinsi
B) Isıtıcı telin uzunluğu
C) Isıtıcı telin ağırlığı
D) Isıtıcı telin kalınlığı

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–6
ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ
Manyetik karıştırıcı cihazlarının bakımını ve kalibrasyonunu yapabilecek ve bakım
tutanağı doldurabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hastanelerin laboratuvar kısmında çalışanlardan ve teknisyenlerden manyetik
karıştırıcı cihazının ne tür bakımları olduğuna dair bilgiler alınız.

6. MANYETİK KARIŞTIRICI
CİHAZLARININ BAKIM VE
KALİBRASYONU
6.1. Manyetik Karıştırıcı Cihazlarının Bakımı
Elektronik her cihaz gibi manyetik karıştırıcı cihazı için de ayrı olarak düzenlenen ve
cihaza ait arızaların, genel durum tablolarının, arıza takip formlarının, cihaza ait tüm
dokümanların (teknik katalog, proje vb.) bir arada muhafaza edildiği bir dosya bulunması
gerekir.
Cihazların gerek periyodik bakımlarında gerekse arıza durumlarındaki bakımlarında
Teknik Organizasyon ve Kayıt modülünde de verildiği gibi formlar doldurularak bu dosya
içinde saklanır ve arızaların takibi yapılır.
Periyodik bakım cihazların kullanıcı veya teknik servis elemanı tarafından arıza
durumu meydana gelmeden her cihazın teknik servis ve servis el kitaplarındaki talimatlarına
göre yapılan genel koruyucu bakımlarıdır. Manyetik karıştırıcı cihazında da Şekil 6.1’de
verilen forma göre genel periyodik bakımı yapılır.
Arızalı bir cihazın bakım onarım isteği her kurumun kendine göre hazırlamış olduğu
bir bakım onarım talep formu ile talep edilir (Şekil 6. 2). Hastane teknik servislerinde arızalı
cihaz için işlemler bu form ile takip edilir. Firma teknik servislerinde ise arızalı cihaza servis
formu düzenlenerek bakım yapılır (Şekil 6. 3).
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..................................................BİYOMEDİKAL TEKNİK SERVİSİ

MARKA

MANYETİK KARIŞTIRICI PERYODİK BAKIM FORMU
.
:

MODEL

:

SERİ NU

:

CİHAZ KODU

:

BULUNDUĞU BÖLÜM:
YAPILACAK İŞLEMLER

:

Besleme Kablosu Kontrolü

(…)

Sigorta Kontrolü

(…)

Güç Kaynağı Kontrolü

(…)

Motor Hız Kontrol Katı ve Motor Kontrolü

(…)

Isı Kontrol Devresi Kontrolü

(…)

Isıtıcı Tabla Kontrolü

(…)

Kullanılan Malzemeler :
Açıklamalar

:

Bakım Periyodu:
Bakım Yapıldığı Tarihi:
Gelecek Bakım Tarihi :
Bakım Yapan Teknisyen:
İmza :
Şekil 6.1: Manyetik karıştırıcı periyodik bakım formu
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.......................................HASTANESİ
BAKIM ONARIM TALEP FORMU
TALEP TARİHİ:

KAYIT TARİHİ:

KAYIT NUMARASI:

YAPILACAK İŞ:

Talebi Yapan Bölüm Sorumlusu
Adı:

.................................Ünitesine
sevki uygundur.
Tarih:....../...../2.....

Soyadı:

Destek Hizmetler Müdürü

Ünvanı:

Adı:

İmzası:

Soyadı:
İmzası:

Yapılan İşlemler:

Not: Bakım onarımla ilgili yapılan tüm işlem ve kullanılan malzemeler yazılacaktır.
Bakım/Onarım yapılamamışsa nedenleri:

SONUÇ:
Atölye Teknisyenin
Adı:
Soyadı:
İmzası:
Teslim Alınan Tarih:....../......./2........

Tamamlanma Tarihi:

Teslim Alan:

......../......../2......

Bölüm Görevlisi:
Şekil 6.2: Bakım onarım talep formu
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Şekil 6.3: Servis formu

6.2. Manyetik Karıştırıcı Cihazlarının Kalibrasyonu
Belirli koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm
sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir ölçü aleti ya da sistemin doğruluğunun
ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine kalibrasyon denir.
Kalibrasyon işleminde, üretimde kullanılan test, ölçü aleti veya cihazların sapmaları
belirlenir, hataları düzeltilir. Üretilen ürünlerin kalitesi periyodik olarak yapılan
kalibrasyonla mümkündür.
Kalibrasyon manyetik karıştırıcı cihazının iki değeri göz önüne alınarak yapılabilir:



Devir hızı
Sıcaklık derecesi

Burada dikkat edilmesi gereken cihazın üzerinde belirtilen değerleri almak ve bu
değerleri ölçülen değerlerle karşılaştırmaktır. Aşağıdaki değerlere sahip bir manyetik
karıştırıcının:





Devir hızı: 250 -1250 rpm
Karıştırma hacmi: 2 litre
Sıcaklık derecesi: 30 -330 0C
Tabak ebadı: 150 x 150 mm
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Burada yapılması gerekenler;

Takometre yardımıyla motorun devir hızını ölçmek,

Dijital termometre yardımı ile de sıcaklık derecesini ölçmek,

Manyetik karıştırıcımızın değerleri ile karşılaştırmaktır.

6.2.1. Hız Kalibrasyonu
Takometre dönen makinelerin açısal hızını algılar.

Resim 6.1: Takometre

6.2.2. Sıcaklık Kalibrasyonu
Resim 6.2.de görülen Sıcaklık kalibratörleriyle gösterge ve tapla ısısı doğrulama
işlemleri yapılır.

Resim 6.2: Sıcaklık kalibratörleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Manyetik karıştırıcı cihazına ait periyodik bakım formunu, bakım onarım talep
formunu ve servis formunu doldurunuz.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Şekil 6.1’de verilen periyodik bakım
 Formu doldururken yukarıdaki bilgiler
formunu çıkarınız ve elinizdeki cihaza
ışığında gerekli kontrolleri yapanız.
uygun olarak doldurunuz.
 Yapılan işlemler kısmında yukarıda
anlatılanlar
ışığında
manyetik
 Şekil 6.2’de verilen bakım onarım talep
karıştırıcı cihazının herhangi bir
formunu doldurunuz.
katının arızalı olduğunu kabul ederek
nasıl bir işlem yapabileceğinizi
yazınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.Periyodik bakım formunu doldurdunuz mu?
2.Bakım onarım talep formunu doldurdunuz 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Arıza durumu meydana gelmeden her cihazın teknik servis ve servis el kitaplarındaki
talimatlarına göre yapılan genel koruyucu bakımlarına ne ad verilir?
A) Periyodik bakım
B) Genel bakım
C) Kalibrasyon
D) Tamir

2.

Arızalı bir cihazın bakım onarım isteği hangi form ile talep edilir?
A) Garanti belgesi
B) Bakım onarım talep formu
C) Teslim tutanağı
D) Periyodik bakım formu

3.

Firma teknik servislerinde ise arızalı cihaza hangi form düzenlenerek bakım yapılır?
A) Garanti belgesi
B) Bakım onarım talep formu
C) Teslim tutanağı
D) Servis formu

4.

Aşağıdakilerden hangisi periyodik bakım formunda bulunmaz?
A) Model
B) Marka
C) Şekli
D) Seri numarası

5.

Bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği
değerler ile ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkinin belli koşullar altında
belirlenmesi için yapılan işlemlere ne ad verilir?
A) Ayar
B) Kalibrasyon
C) Düzeltme
D) Kontrol

6.

Hız ölçen aletlere ne ad verilir?
A) Takometre
C) Avometre

B) Termometre
D) Kapasitemetre

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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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Manyetik karıştırıcı cihazı ne amaçla kullanılır?
A) Analiz yapma
B) Tahlil yapma
C) Çözelti hazırlama
D) Ayrıştırma

2.

Manyetik karıştırıcı cihazını aşağıdaki ortamlardan hangisinde kurmak sakıncalıdır?
A) Düz bir yüzey üzerine kurmak
B) Plastik bir yüzey üzerine kurmak
C) Cihazı dört yağı da temas edecek şekilde kurmak
D) Cihazın fişini topraklı bir prize takmak

3.

Besleme devresinde çıkış gerilim değeri hangi eleman ile ayarlanır?
A) Motor
B) Kondansatör
C) Potansiyometre
D) Transformatör

4.

Aşağıdakilerden hangisi triyakın sembolüdür?
A)

B)

C)

D)

5.

Motor kontrol devresinde transistörün C-E arası direncini artırarak motorun devrini
düşürmek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zener diyotu daha düşük gerilimli zener diyot ile değiştirilmelidir.
B) Potansiyometenin değeri artırılarak beyz akımı kısılmalıdır.
C) Potansiyometrenin değeri azaltılarak beyz akımı kısılmalıdır.
D) Kondansatör değeri artırılmalıdır.

6.

Diyak ısıtıcı kontrol ünitesinde hangi elemanı tetiklemek amacıyla kullanılmıştır.
A) Triyak
B) Kondansatör
C) Tristör
D) Transistör

7.

Manyetik alan içinde dönen ve iletkenleri kuvvet çizgileri tarafından kesilen endüvi
üzerinde indüklenen gerilime ne ad verilir?
A) Endüktans
B) Elektro motor kuvveti
C) Reaktans
D) Alternans

8.

Manyetik karıştırıcı cihazında ne tür bir motor kullanılmıştır?
A) AC motor
B) Servo motor
C) Step motor

D) Fırçasız DC motor

9.

Manyetik karıştırıcı cihazında ısıtıcı tabla kısmında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A) Isıtıcı tel
B) Porselen klemens C) Plastik klemens
D) Porselen boncuk

10.

Bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği
değerler ile ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkinin belli koşullar altında
belirlenmesi için yapılan işlemlere ne ad verilir?
A) Ayar
B) Kalibrasyon
C) Düzeltme
D) Kontrol
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KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.Manyetik karıştırıcı cihazının montajını öğrendiniz mi?
2.Manyetik karıştırıcı cihazında besleme katında transformatör ve
doğrultma çıkışlarını ölçebildiniz mi?
3.Manyetik karıştırıcı cihazında motoru çıkarıp değiştirebildiniz mi?
4.Motor endüvi akımlarını ölçebildiniz mi?
5.Isı kontrol devresinde diyak ve triyak elemanlarını ölçebildiniz mi?
6.Isıtıcı tabla kısmını sökerek rezistans ölçümlerini yapabildiniz mi?
7.Rezistansları değiştirirken seramik boncukları dizebildiniz mi?
8.Bir takometre yardımıyla motorun devrini ölçebildiniz mi?
9.Bir dijital termometre ya da sıcaklık kalibratörü yardımıyla sıcaklık
ölçebildiniz mi?
10.Manyetik karıştırıcı cihazına ait periyodik bakım onarım formunu
doldurabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C
B
A
B
C
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
B
D
A
C
D
B
A
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
D
C
C
C
A
C
A
B
C
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
A
D
C
B
A
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
C
A
C
D
C
B
C
A
C

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
B
D
C
B
A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C
B
C
A
B
A
B
D
C
B
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA





www.biyomedikal.org
www.gata.edu.tr
www.ogu.edu.tr
www.megep.meb.gov.tr
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