
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTOKLAVDA ELEKTROMEKANİK 

SİSTEMLER 
523EO0248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2012



 

 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 
1. OTOKLAV CİHAZLARININ KAPAK SİSTEMİ .............................................................. 3 

1.1. Otoklav Cihazları Mekanik Şeması .............................................................................. 3 
1.2. Otoklav Cihazları Kapak Kilit Sisteminin Yapısı ......................................................... 4 
1.3. Kapak Dişli Sistemi ...................................................................................................... 5 
1.4. Kullanılan Conta Çeşitleri ............................................................................................. 6 
UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................................ 7 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...................................................................................... 9 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 10 
2. OTOKLAV CİHAZLARINDA KULLANILAN VALFLER ............................................ 10 

2.1. Selenoid Valfler  ve Çeşitleri ...................................................................................... 10 
2.2. Selenoid Valflerin Ölçümü ......................................................................................... 12 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 14 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 16 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 17 
3. OTOKLAV CİHAZLARINDA VAKUM POMPASI ....................................................... 17 

3.1. Vakum Pompasının Görevi ......................................................................................... 17 
3.2. Vakum Pompa Çeşitleri .............................................................................................. 18 
3.3. Vakum Pompasının Çalışma Prensibi ......................................................................... 19 
3.4. Filtre Çeşitleri ............................................................................................................. 20 
3.5. Filtrelerin Görevi ........................................................................................................ 20 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 22 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 24 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .................................................................................................. 25 
4. OTOKLAV CİHAZLARI İKAZ LAMBALARI ............................................................... 25 

4.1. Lamba Çeşitleri ........................................................................................................... 25 
4.2. Lamba Kontrolü .......................................................................................................... 26 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 27 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 29 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 .................................................................................................. 30 
5. OTOKLAV CİHAZLARI KONTROL ANAHTARLARI ................................................ 30 

5.1. Anahtar Çeşitleri ......................................................................................................... 30 
5.2. Kontaktör .................................................................................................................... 31 
5.3. Kontaktör Kullanım Alanları ...................................................................................... 33 
5.4. Kontaktör Çeşitleri ...................................................................................................... 33 
5.5. Kontaktör Ölçme ......................................................................................................... 34 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 35 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 37 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 .................................................................................................. 38 
6. Otoklav cihazlarıNın bakımı .............................................................................................. 38 

6.1. Otoklav Cihazlarının Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar....................................... 38 
6.1.1. Etilen Oksit Gazının Güvenli Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar .............. 39 

6.2. Bakım Formu .............................................................................................................. 40 

İÇİNDEKİLER 



 

 ii 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 41 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 43 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 .................................................................................................. 44 
7. OTOKLAV CİHAZLARININ KALİBRASYONU ........................................................... 44 

7.1. Sıcaklık Kalibrasyonu ................................................................................................. 44 
7.2. Zamanlayıcı Kalibrasyonu .......................................................................................... 47 
7.3. Kalibrasyon Sertifika Örneği ...................................................................................... 48 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 49 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 51 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 52 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 53 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 55 



 

 iii 

 

AÇIKLAMALAR 

KOD 523EO0248 

ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları 

MODÜLÜN ADI Otoklavda Elektromekanik Sistemler 

MODÜLÜN TANIMI 

Otoklav cihazlarının montajını, ısıtıcı arızalarını ve 

elektronik arızalarını hatasız yapmak ile ilgili temel bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL “Otoklav Cihazları” modülünü tamamlamış olmak 

YETERLİK 

Otoklav cihazlarının kapak sistemi arızalarını gidermek, valf 

arızalarını gidermek, vakum pompası arızalarını gidermek, 

kontrol anahtarlarının arızasını gidermek, ikaz lambalarını 

değiştirmek, bakım ve fonksiyon testini yapmak, 

kalibrasyonunu yapabilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Otoklav cihazlarının çalışmasını sağlamak için gerekli 

operasyonları yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Otoklav cihazlarının kapak sistemi arızasını 

giderebileceksiniz. 

2. Otoklav cihazlarında meydana gelen selenoid valf 

arızasını giderebileceksiniz. 

3. Otoklav cihazlarında meydana gelen vakum pompası 

arızasını giderebileceksiniz. 

4. Otoklav cihazlarındaki ikaz lambalarını 

değiştirebileceksiniz. 

5. Otoklav cihazlarındaki kontrol anahtarının arızalarını 

giderebileceksiniz 

6. Otoklav cihazlarının bakımını ve fonksiyon testini 

yapabileceksiniz. 

7. Otoklav cihazlarının kalibrasyonunu yapabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları 

dal atölyesi, sistem analizi atölyesi, firmaların laboratuvar 

cihaz kurulum birimleri  

Donanım: Servis el kitabı, otoklav cihazı, elektriksel 

güvenlik analizörü, avometre, nem ölçer, ısı ölçer, su terazisi, 

el takımları, devre şeması, lehimleme aletleri, özel temizlik 

malzemeleri, mekanik yağlar, termometre, kronometre 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Tıp alanı ve sanayi alanında kullanılan otoklav cihazları, insan sağlığı açısından birçok 

cihaz ve sarf malzemenin sterilizasyonunda oldukça önemli bir rol üstlenir. Çoğunlukla 

sterilizasyon alanında kullanılan bu cihazların kullanılması sağlık sektörü açısından önemli 

bir rol oynar.  
 

Bununla birlikte sterilizasyon birçok biyomedikal cihaz gibi hem hasta hem  kullanıcı 

hem de servis elemanı açısından önemli riskler taşır. Bu risklerin ortadan kaldırılması ve 

otoklav cihazlarının istenilen nitelikte çalışabilmesi için sistem ünitelerinin doğru çalışması 

ve kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir. 
 

Elinizdeki modülde otoklav cihazlarının sistem bütünlüğü açısından mekanik sistem 

kontrollerinin nasıl yapıldığını, mekanik sistem arızalarının nasıl giderileceğini, bakım ve 

fonksiyon testlerini, kalibrasyon ölçümlerini ve kullanılan kalibrasyon cihazlarını 

bulabilirsiniz. 
 

Tıbbi cihaz ve sistemlerin bulunduğu ortamların insan sağlığı ve çevre için önemli 

riskler taşıdığını unutmayınız. Bu cihazlarla çalışırken üzerinize düşen sorumluluğun son 

derece büyük olduğu ve çok küçük ihmallerin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceği 

bilinciyle hareket ediniz ve tüm çalışmalarınızda bu duyarlılığı gösteriniz.  
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Otoklav cihazlarının kapak sistemi arızalarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Otoklav cihazının kullanım amaçlarını araştırınız. 

 Otoklav cihazı için çizilmiş bir mekanik şeması bulunuz inceleyiniz. 

 Otoklav cihazı blok şemasını bulup inceleyiniz. 

 Otoklav cihazı kapak sisteminin modelini  çizmeye çalışınız. 

 

1. OTOKLAV CİHAZLARININ KAPAK 

SİSTEMİ 
 

1.1. Otoklav Cihazları Mekanik Şeması  

 

Şekil 1.1: Otoklav cihazı mekanik şeması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil 1.2: Otoklav cihazı mekanik çalışma şeması 

1.2. Otoklav Cihazları Kapak Kilit Sisteminin Yapısı 

 

Şekil 1.3: Otoklav cihazı kapak sistemi 

1. Kapak kilitleme kolu 

2. Kapak 

3. Sterilizasyon hücresi kapağı 
 

Otoklav cihazları yüksek buhar basıncı ile çalışır. Yüksek buhar basıncını güvenli bir 

şekilde depo edebilmek için yüksek basınca dayanaklı özel imal edilmiş buhar kazanları 

kullanılır. Bilindiği üzere steril edilmek istenen malzemeler bu kazanlara yerleştirilir.  
 

Otoklav cihazları kapaklarından yüksek buhar basıncını güvenli bir şekilde depo 

etmeleri istenir. Tasarımlarında fiziksel dayanım ön plandadır. Çoğunlukla mekanik dişli 

sistemine sahiptir. Bu mekanik dişli sitemine bağlı manuel hareket edebilen kapak kilitleme 
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kolu bulunmaktadır. Dişli sistem ve kilitleme kolu uygun şekilde hareket ettirilerek( 

çoğunlukla saat hareket yönü) sterilizasyon hücresinden yüksek basınçlı buharın dışarı 

çıkması engellenmiş olur.  

 

Resim 1.1: Farklı kapak sistemi olan otoklav cihazları 

Otoklav cihazlarının tasarım modellerine bağlı olarak kazan-kapak sistemi de 

değişiklik göstermektedir. Günümüzde kapak kilit sisteminde mekanik sistemlerin yanında 

pnömatik ve elektronik kilitlemeli olanları da kullanılmaktadır. 
 

1.3. Kapak Dişli Sistemi 

 

Resim 1.2: Otoklav cihazı kapak sistemi 

1. Sınır anahtarı 

2. Mekanik dişli sistemi 
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Otoklav cihazı kapak sisteminde bulunan kol yardımıyla mekanik dişli sistemi saat 

yönünde hareket ettirilir. Sınır anahtarı, dişli sistemin hareketini tamamlamasıyla kontrol 

birimine kapağın kapalı olduğu bilgisini iletir. 
 

1.4. Kullanılan Conta Çeşitleri 
 

Otoklav cihazları yüksek sıcaklık ve yüksek basınçla çalışan cihazlardır. Bu şartlarda 

cihazın donanımının da bu zorlu fiziksel şartlara uyum sağlaması beklenir. Kapak sistemi 

üzerinde bulunan contaların da bu şartlara dayanımının yüksek olması beklenir.  

 

Resim 1.3: Otoklav cihazı kapak contaları 

Bilindiği üzere contalar sızdırmazlık sağlayan elemanlardır. Otoklav cihazlarında 

kullanılan contalardaki bu sızdırmazlık, cihazın steril sıcaklığına ve basıncına ulaşması 

açısından önemlidir. İstenilen şartların sağlanması koşulunda  cihazın bir süre  çalışması 

gerekecektir.  
 

Cihazın ve çalışan personelin güvenliği, cihazın sağlıklı çalışması gibi önemli 

sebeplerle otoklav cihazları donanımında kapak contaları, ihmal edilememesi ve sürekli 

bakım ve kontrollerinin yapılması gereken elemanların başında gelir.  

 

Resim 1.4: Otoklav cihazı kapak contası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Otoklav cihazının kapak sistemi arızasını giderip kontrollerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Otoklav cihazı servis el kitabını okuyup 

talimatları takip ediniz. 

 Ortam şartlarını kontrol ediniz. 

 Mevcut tesisatın, cihazı çalıştırmaya 

uygunluğunu kontrol ediniz. Eğer priz 

topraksız ise haricî topraklama hattı 

çekiniz. 

 Cihazın fiziksel kontrolünü yapınız. 

 Cihazın mekanik şemasını inceleyiniz. 

 Cihazın arıza bilgisini sorgulayınız. 

 Kapak dişli sisteminin işlevini yerine 

getirip getirmediğini kontrol ediniz. 

 Sorun çözülmediyse kapak kilit 

sisteminin işlevini yerine getirip 

getirmediğini kontrol ediniz. 

 Cihazın kapak conta sisteminin 

sızdırmazlığını kontrol ediniz.  

 Kullanıcıyı cihazın kullanımı ve bakımı 

konusunda bilgilendiriniz. 

 Teslim tutanağını doldurup alıcı yetkili 

ile birlikte imza altına alınız. 

 Teknik servis el kitabındaki talimatlara 

dikkat ediniz. 

 Cihaz mekanik şemasını gözden 

geçiriniz. Arıza bilgisini kullanıcıdan 

tam olarak alınız. 

 Cihazın kullanım kılavuzunu kullanıcıya 

teslim ediniz. 

 Alıcı yetkiliye servis telefon 

numaralarını mutlaka veriniz. 

 Kurulumu yapacağınız yeri ısı ve nem 

bakımından gözden geçiriniz. Uygun 

olmayan yere kurulum yapmayınız. 

 Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini 

alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Otoklav cihazı servis el kitabını okuyup talimatları takip ettiniz mi?   

2. Ortam şartlarını kontrol ettiniz mi?   

3. 
Mevcut tesisatın, cihazı çalıştırmaya uygunluğunu kontrol ettiniz 

mi? Eğer priz topraksız ise haricî topraklama hattı çektiniz mi? 
  

4 Cihazın fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

5. Cihazın mekanik şemasını incelediniz mi?   

6. Cihazın arıza bilgisini sorguladınız mı?   

7. 
Kapak kilit sisteminin işlevini yerine getirip getirmediğini kontrol 

ettiniz mi? 
  

8. Cihazı kapak conta sisteminin sızdırmazlığını kontrol ettiniz mi?   

9. 
Kullanıcıyı cihazın kullanımı ve bakımı konusunda bilgilendirdiniz 

mi? 
  

10. 
Teslim tutanağını doldurup alıcı yetkili ile birlikte imza altına 

aldınız 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Otoklav cihazlarının mekanik kapak sistemleri mevcuttur. 
 

2. (   ) Otoklav cihazları kapak sistemleri kapatılmadan çalışmaz. 
 

3. (   ) Otoklav cihazları kapak sistemleri yüksek basınca dayanıklı değildir. 
 

4. (   ) Sınır anahtarı, kapağın tam olarak kapanıp kapanmadığı bilgisini kontrolcülere 

iletir. 
 

5. (   ) Sınır anahtarı mekanik kapak sisteminden bağımsızdır. 
 

6. (   ) Otoklav cihazları kapak dişli sistemleri, güvenliği artırmak amaçlı tercih edilir. 
 

7. (   ) Kapak contaları otoklav cihazın çalışmasını etkilemez. 
 

8. (   ) Otoklav cihazları steril sıcaklığına ulaşması için kapak contalarının sızdırmazlığı 

önemlidir. 
 

 

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 
 

 

Otoklav cihazlarında kullanılan valfleri tanıyacak, arızalarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Selenoid valf nedir? Araştırınız. 

 İnternette “selenoid ”  ve “valf” konusunda araştırmalar yapınız. 

 Selenoid valf çeşitlerini  ve nerelerde kullanıldığını öğreniniz. 

 

2. OTOKLAV CİHAZLARINDA 

KULLANILAN VALFLER 
 

2.1. Selenoid Valfler  ve Çeşitleri  

 

Resim 2.1: Selenoid valfler 

Elektrik enerjisiyle çalışan elektromanyetik musluklara veya vanalara selenoid valf adı 

verilir. Selenoid valfler; hava, gaz, su, yağ ve buhar gibi akışkanlar için kullanılır. 

Akışkanlara ait borular selenoid valfe vidalanarak veya rakor somunla bağlanır.  
 

Selenoid valfler elektromıknatıs ve musluk olmak üzere iki kısımdan oluşur. 

Elektromıknatısın bobinleri düşük veya yüksek gerilimde, doğru veya alternatif akımda 

çalışacak şekilde çok çeşitli olarak yapılır.  Selenoid bobine elektrik gerilimi uygulanırsa 

elektromanyetik bir kuvvet oluşur. Bu kuvvet, valf çubuğu ile bağlanmış bobin çekirdeğini 

hareket ettirir. Selenoid bobine akım gitmez ise manyetik kuvvet ortadan kalkar.  

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Selenoid valfin çalışması 

Bobin içinde bulunan demir nüve valfin diyaframıyla mekaniksel olarak bağlanır. 

Demir nüve ve dolayısıyla diyafram bir yay ile aşağıya doğru bastırıldığında selenoid valf 

normal durumda kapalı olur. Selenoid valfin bobini şebekeye bağlandığında demir nüve ve 

diyafram yukarı çekilir. Valf açılır ve akışkan sol taraftaki girişten sağ taraftaki çıkışa 

geçmiş olur.  
 

Selenoid valfler yalnız bir yön için normal olarak çalışır. Bunlar iki veya üç yollu 

olmak üzere iki şekilde yapılır. 12V, 24V ve 220V arası voltajlarda çalışan selenoid valfler 

mevcuttur.  
 

Selenoidler elektrikli sistemler olduklarından çalışırken ısınır. Onların içinden geçen 

hava veya su sistemi aynı zamanda soğutur. Eğer sistem açık kalırsa ve içinden hava veya su 

geçmiyorsa yanar ve büyük maddi hasara hatta yangına sebep olabilir. 
 

Selenoid valf çeşitleri:  
 

 Genel amaçlı selenoid valfler 

 Buhar selenoid valfleri 

 Düşük basınç ve vakum selenoid valfleri 

 Yakıt selenoid valfleri 

 Patlaç selenoid valfleri 

 Paslanmaz çelik selenoid valfleri 

 Kompresör selenoid valfleri 
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Resim 2.2: Selenoid valfler 

Selenoid valfler hakkında ayrıntılı bilgi için Elektrik -Elektronik alanı  “Pnömatik 

Sistemler” adlı modülden de faydalanılabilir. 
 

2.2. Selenoid Valflerin Ölçümü 
 

Selenoid valflerin ölçümlerini iki kısımda incelemek daha yerinde olacaktır. 

Bunlardan ilki selenoid bobinler ve elektriksel kısım diğeri ise akışkan hareket kısmıdır. 
 

Selenoid bobinler ve elektriksel kısım, selenoid valfin kontrol kısmıdır. Selenoid 

bobinlere uygulanacak elektrik enerjisi ile elektromıknatıslık özelliği kazanır. Akışkanın 

akmasını engelleyen demir nüveyi kendine doğru çekerek akışkanın akmasını sağlar. Burada 

en çok karşılaşılan proplem sürekli enerji altında olan selenoid bobinlerin zamanla işlevini 

yitirmesidir. Bu valfin kontrol dışına çıkması anlamına gelir. Selenoid bobinlerinin 

kontrolünü avometre veya LCR metre ile gerçekleştirmek mümkündür. Avometre direnç 

ölçüm kademesinde iken selenoid bobin uçlarında küçük bir değer (0 ile 1 kohm 

arası)göstermesi beklenir. İstenilen değer haricinde bir ölçüm gerçekleştiriliyorsa selenoid 

bobinler hasar görmüştür. Otoklav cihazında kullanılan selenoid valfin değiştirilmesi gerekir. 

 

Resim 2.3: Selenoid valfin otoklav cihazında kullanımı  
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Selenoid valf akışkan hareket kısmında, kontrol edilmesi düşünülen akışkana yol 

verilir veya verilmez. Otoklav cihazı kontrolcülerinin selenoid valfi enerjilendirmesiyle 

akışkan akmaya başlar veya akışı durur. Demir nüve akışkan hareketinin başlamasını veya 

durmasını sağlar. Akışkan hareket kısmında en çok karşılaşılan proplem demir nüvenin 

hareket özelliğini kaybetmesidir. Bu nüvenin zamanla paslanıp hareketliliğini yitirmesinden 

veya akışkan ile birlikte gelen kir pas ve artıkların nüvenin hareketini engellemesinden 

kaynaklanır. Selenoid valfe giriş ve çıkış akış miktarları, akış ölçüm cihazları ile ölçülerek 

valfin işlevini yerine getirip getirmediği belirlenebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Otoklav cihazlarında meydana gelen selenoid valf arızalarını gideriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Cihazın elektrik şebeke bağlantılarında 

bir sorun olmadığını test ediniz. 

 Cihazın göz kontrolünü yapıp görünür 

aksaklıkları not ediniz. 

 Selenoid valfe kadar sistemin diğer 

bileşenlerinin kontrolünü yapınız. 

 Selenoid bobinlerinin ölçümlerini 

modülde belirtildiği gibi yapınız. 

 Ölçümler selenoidin katalog değerleri 

ile uyuşmuyorsa selenoid valfi sökerek 

değiştiriniz. 

 Sorun çözülmediyse hareket akışkan 

kısmını kontrol ediniz.  

 Selenoid bobinlere enerji verildiğinde 

verilen akışkanın hareket ettiğini 

gözlemleyiniz. 

 Akışkan hareket kısmında hareket 

eden demir nüvenin  hareketini kontrol 

ediniz. 

 Sorun devam ediyorsa selenoid valfi 

değiştirin.  

 Cihazın montajını yapınız. 

 Servis tutanağını doldurunuz. 

 Cihazı kullanıcıya çalışır şekilde 

teslim ediniz. 

 Teknik servis el kitabındaki talimatlara 

dikkat ediniz. 

 Sökme işlemine geçmeden önce cihazı 

uygun bir yere taşıyınız. 

 Cihaz üzerinde çalışırken kartta enerji 

olmadığına dikkat ediniz. 

 Sökülen vidaları bir kutunun içerisine 

koyarak kaybolmalarını engelleyiniz. 

 Selenoid valfin katalog değerlerini kontrol 

ediniz. 

 Servis tutanağının bir kopyasını almanız 

sonradan doğabilecek karışıklıkları 

önleyecektir. 

 Kullanıcıya kullanıcı bakımı konusunda 

bilgi veriniz ve kartınızı veya telefon 

numaranızı bırakınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Cihazın elektrik şebeke bağlantılarında bir sorun olmadığını test 

ettiniz mi? 
  

2. 
Cihazın göz kontrolünü yapıp görünür aksaklıkları not edip 

onardınız mı? 
  

3. 
Selenoid valfe kadar sistemin diğer bileşenlerinin kontrolünü 

yaptınız mı? 
  

4. 
Selenoid bobinlerinin ölçümlerini modülde belirtildiği üzere 

yaptınız mı? 
  

5. Sorun çözülmediyse hareket akışkan kısmını kontrol ettiniz mi?   

6. 
Selenoid bobinlere enerji verildiğinde akışkanın hareket ettiğini 

gözlemlediniz mi? 
  

7. 
Akışkan hareket kısmında hareket eden demir nüvenin  hareketini 

kontrol ettiniz mi? 
  

8. Sorun devam ediyorsa selenoid valfi değiştirdiniz mi?   

9. Cihazın montajını yaptınız mı?   

10. Servis tutanağını doldurdunuz mu?   

11. Cihazı kullanıcıya çalışır şekilde teslim ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 



 

 16 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Elektronik kontrollü musluklara selenoid valf denir. 
 

2. (   ) Selenoid valflerin ısınmasını engellemek için soğutucu bağlanır. 
 

3. (   ) Selenoid bobinlere enerji verildiğinde bobinler elektromıknatıslık özelliği kazanır. 
 

4. (   ) Selenoid bobinlere enerji verildiğinde demir nüve akışkan hareketini keser.  
 

5. (   ) Selenoid valfler sadece AC gerilimle çalışır. 
 

6. (   ) Selenoid valflerde her türlü akışkan kullanılabilir. 
 

7. (   ) Patlaç bir selenoid valf çeşididir. 
 

8. (   ) Selenoid valflerin selenoid bobinlerinin ölçümünde voltmetre kullanılır. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

Otoklav cihazlarında vakum pompası arızalarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Vakum nedir? Araştırma yapınız. 

 “Negatif basınç” terimi nedir? Araştırınız.  

 Vakum ile çalışan cihazlara örnekler bulunuz. 

 Evinizde filtreye ihtiyaç duyan cihazlar neler not ediniz.  

 

3. OTOKLAV CİHAZLARINDA VAKUM 

POMPASI  
 

3.1. Vakum Pompasının Görevi 
 

Vakumlama cihazlarını, hepimizin evinde bulunan elektrik süpürgelerine benzetmek 

mümkündür. Ortamdaki katı, sıvı, gaz gibi maddeleri emerek ortamdan uzaklaştırılmasını 

sağlar. Emme basıncı negatif basınç olarak da tanımlanabilir. 
 

Otoklav cihazlarında buhar kazanı içindeki basınçlı buharı kazan dışına çıkarmak için 

vakumlama işlemi gerçekleştirilir. Vakumlama işlemi için vakum pompaları kullanılır. 

 

Resim 3.1: Vakum pompası 

Vakum pompası sayesinde buhar şarjlı ve tekrarlı ön vakum yapılarak buharın hava 

boşluklu veya paket malzemelere tam olarak nüfus etmesi sağlanır. Sterilizasyon işlemi 

sonrası buhar kazanı içindeki buhar boşaltılarak tekrarlı son vakum yapılarak steril 

malzemenin tamamen kuru olarak çıkarılması sağlanır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.2. Vakum Pompa Çeşitleri  
 

Otoklav cihazlarında emniyetli ve az bakım gerektirmeleri,  düşük gürültülü çalışması 

ve ısınma proplemi olmaksızın uzun süreli çalışabilmesi sebebiyle sıvı halkalı vakum 

pompaları tercih edilmektedir. Sıvı olarak çoğunlukla su kullanılır. 
 

Sıvı halkalı vakum pompaları işlevlerine göre aşağıdaki resimde görüldüğü gibi üçe 

ayrılır. 

 

Resim 3.2: Vakum pompası çeşitleri 

1. Monoblok gövdeli vakum pompaları 

2. Tek kademeli vakum pompaları 

3. Çift kademeli vakum pompaları 
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Resim 3.3: Otoklav cihazında vakum pompasının kullanımı 

3.3. Vakum Pompasının Çalışma Prensibi  

 

1. Emiş portu   2. Fan   3. Çıkış portu   4. Sıvı halkası   5. Gövde 

Şekil 3.1: Vakum pompası iç yapısı  

Buharın emilmesi işlemi dönen bir sıvı halkası yardımıyla olur. Fan ve mil gövdeye 

göre eksantrik olarak yerleştirilmiştir. Pompa çalıştığında fan, içindeki sıvıyı merkezkaç 

kuvvet etkisiyle gövde iç çeperlerine savurur ve bir sıvı halkası oluşturur. Oluşan sıvı 

halkasının ortasındaki bölümde fan kanatları arasındaki hacmin daralması ve genişlemesi 

vasıtasıyla emme ağzından emilen buhar, çıkış ağzından bir miktar sıvı ile birlikte tahliye 

edilir. Sıvı halkasının oluşumu için uygun bir sıvı ( genellikle su ) seçildiğinde hemen hemen 

her türden gaz ve buharın hareketi sağlanabilir. 
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Pompanın hareketli parçaları pompa gövdesinin sabit parçalarıyla temasta 

olmadığından çalışma esnasında mekanik aşınma çok azdır. 
 

3.4. Filtre Çeşitleri 
 

 Emiş hattı filtreleri: Emiş hattında pompayı korumak amacıyla kullanılır. 

Depodan hidrolik sisteme vermek amacıyla çekilen akışkanı temizler, sisteme 

temiz akışkan gönderir. Depo içine yerleştirildikleri için bakımları zordur. 

Tıkandıklarında pompanın emişi güçleşir. Bu da basıncın düşmesine neden olur. 

Bu durumu engellemek için ilaveten pompadan önce iri gözenekli pompa 

kullanılmalıdır. 
 

 Dönüş hattı filtreleri: Hidrolik sistemden görevini bitirip depoya dönen 

akışkanı filtre eder. Ekonomiktir ve bakımı kolaydır. Dezavantajı ise akışkanın 

temizliğinin kir elemanları dolaştıktan sonra yapılmasıdır. 
 

 Basınç hattı filtresi: Hidrolik pompanın çıkışına devre elemanlarının zarar 

görmesini engellemek için kullanılır. Kirlenmeye karşı daha hassastır. 

Dezavantajı ise yüksek basınçla karşı karşıya kaldıkları için basınca dayanıklı 

gövde gerektirmesidir. Bundan dolayı yapımı zor ve pahalıdır. 

 

Resim 3.4: Çeşitli filtreler 

3.5. Filtrelerin Görevi  
 

Süzme işleminin gerçekleştirildiği, toz, kir, tortu, bakteri gibi maddelerin geçmesini 

engelleyen ünitelere filtre adı verilir.  
 

Filtreler sayesinde akışkanın temizliğinin sağlanması, aşınmadan korunması ve  

vakum pompasının uygun çalışma kararlılığında işletilmesi mümkün olmaktadır. 
 

Filtreler vakumlama sisteminin emeceği malzemeye göre farklılık göstermektedir. 

Basit bir hava filtresi olabileceği gibi sıvı filtresi de olabilir. 
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Resim 3.5: Vakum pompası ve filtresi 

Kirlilik boru, hortum gibi elemanları değiştirirken yeni hidrolik akışkan 

konulmasından veya sızdırmazlık elemanlarının bozulması nedeniyle oluşabilir. Hidrolik 

elemanlarda izin verilen kirlilik değerini üretici firmalar kataloglarında belirtir. Mikron 

cinsindendir (1 Mikron= 0,001 mm’dir). Kirlilik değeri, kirlilik göstergesi kullanılarak 

ölçülmelidir. Buradan alınan değerlere göre filtre temizlenmeli ve kullanım ömrü dolanlar 

değiştirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Otoklav cihazlarındaki vakum pompası arızasını gideriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini 

alınız. 

 Ortam şartlarını kontrol ediniz. 

 Mevcut tesisatın, vakum pompasını 

çalıştırmaya uygunluğunu kontrol 

ediniz.  

 Vakum pompasının servis el kitabındaki 

montaj talimatlarına uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 Cihazın akım kaçaklarını elektriksel 

güvenlik analizörü ile kontrol ediniz. 

 Vakum pompasının fiziksel kontrolünü 

yapınız. 

 Cihazın arıza bilgisini sorgulayınız. 

 Kullanıcıyı cihazın kullanımı ve bakımı 

konusunda bilgilendiriniz. 

 Teslim tutanağını doldurup alıcı yetkili 

ile birlikte imza altına alınız. 

 Cihazı sökmeden önce kullanım 

yerinden daha sağlıklı bir noktaya 

taşıyınız. 

 Cihazın kullanım kılavuzunu kullanıcıya 

teslim ediniz. 

 Alıcı yetkiliye servis telefon 

numaralarını mutlaka veriniz. 

 Montaj sonrası kullanıcı ile birlikte 

cihazı bir defa boş çalıştırınız. 

 Kullanıcıyı vakum pompası konusunda 

bilgilendiriniz. 

 Arıza bilgi formunun bir kopyasını 

alınız. Böylelikle daha sonra 

karşılaşabileceğiniz karışıklıların önüne 

geçmiş olursunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

2. Ortam şartlarını kontrol ettiniz mi?   

3. 
Mevcut tesisatın, vakum pompasını çalıştırmaya uygunluğunu 

kontrol ettiniz mim? 
  

4. 
Vakum pompasının servis el kitabındaki montaj talimatlarına 

uygunluğunu kontrol ettiniz mi? 
  

5. 
Cihazın akım kaçaklarını elektriksel güvenlik analizörü ile kontrol 

ettiniz mi? 
  

6. Vakum pompasının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

7. Cihazın arıza bilgisini sorguladınız mı?   

8. 
Kullanıcıyı cihazın kullanımı ve bakımı konusunda bilgilendirdiniz 

mi? 
  

9. 
Teslim tutanağını doldurup alıcı yetkili ile birlikte imza altına aldınız 

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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Emme negatif basınç olarak adlandırılabilir. 

 

2. (   ) Vakum pompası kazan içine basınçlı buhar vermek için kullanılır. 
 

3. (   ) Otoklav cihazlarında sıvı halkalı vakum pompaları kullanılır. 
 

4. (   ) Vakum pompaları işlevlerine göre üçe ayrılır. 
 

5. (   ) Sıvı halkalı vakum pompalarında sıvı halkaların oluşumu her türlü sıvı 

kullanılabilir. 
 

6. (   ) Toz, kir, tortu, bakteri gibi maddelerin geçmesini engelleyen ünitelere filtre denir. 
 

7. (   ) Vakum pompalarında kullanılan filtreler çok sık değiştirilir. 
 

 

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–4 
 

 

Otoklav cihazları ikaz lambaları arızalarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Elektrik enerjisinden ışık nasıl elde edilir araştırınız. 

 Evinizdeki cihazlarda kullanılan ikaz lambalarını defterinize not ediniz. 

 Evinizde ne tür elektrikli cihazlarda lambalar kullanılmaktadır? Not ediniz. 

 Trafik ışıklarında kullanılan renkler (yeşil, kırmızı, sarı) neden seçilmiştir 

araştırınız. 

 

4. OTOKLAV CİHAZLARI İKAZ 

LAMBALARI  
 

4.1. Lamba Çeşitleri  
 

Lambalar otoklav cihazlarında cihazın çalışıp çalışmadığı, arıza meydana gelmesi 

durumunda arızalanan birimi,  seçilen programı, sterilizasyon işleminin hangi aşamada 

olduğu vb. bilgileri görsel olarak kullanıcıya ileten elemanlardır. 

 

Resim 4.1: Çeşitli ikaz lambaları 

Otoklav cihazlarında kullanılan lamba çeşitleri ve sayıları marka ve modele göre 

farklılık göstermektedir. Lambalar cihazın ön panelinde dikkat çekmesi için genelde standart 

renklerde kullanılır. Çoğunlukla kırmızı renkli lambalar kullanıcıya ikaz verilmesi 

durumunda, yeşil renkli lambalar ise sterilizasyon işleminin sorunsuz devam ettiğini 

belirtmek için tercih edilir. 
 

Lambalar günümüzde yerlerini LCD ekranlara bırakmaya başlamıştır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.2: Otoklav cihazı ve ikaz lambaları 

4.2. Lamba Kontrolü  

 

Resim 4.3: İkaz lambaları ve montajı 

Otoklav cihazlarında kullanılan lambalar cihazın işlem sürecine göre yanmakta, 

çalışmaları için gerekli enerjiyi kontrol elemanları sağlanmaktadır. Lambalar diğer elektrikli 

malzemeler gibi bir kullanım ömrüne sahiptir. Özellikle kararsız şebeke gerilimi lambalarda 

sıkça arıza meydana gelmesine sebep olmaktadır. 
 

Lambalar bize arıza anında en kısa sürede müdahale olanağı sunmaktadır. Böylece 

önemli bir işlevi yerine getirir. Bu sebeple lambaların sağlamlık kontrollerinin yapılması ve 

arızalanan lambanın en kısa sürede değiştirilmesi oldukça önemlidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Otoklav cihazındaki ikaz lambalarının arızasını gideriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini 

alınız. 

 Ortam şartlarını kontrol ediniz. 

 Cihaz üzerinde arızları olduğu 

düşünülen lambaların ölçü aleti ile 

kontrolünü gerçekleştiriniz.  

 Lambaların sonsuz direnç gösterip 

göstermediğini not ediniz. 

 Sonsuz direnç değeri gösteren 

lambaları tespit ediniz. 

 Arızalı lambaları değiştiriniz.  

 Arızalı lambaların yerlerine yenilerini 

takıp yine enerji altında kontrolden 

geçiriniz. 

 Arıza bilgi formunu doldurup 

imzalayınız.  

 Cihazı kullanıcı ile birlikte test edip 

teslimatı gerçekleştiriniz. 

 Cihazın söküm işlemini sağlıklı bir 

çalışma ortamında gerçekleştiriniz. 

 Cihaza müdahale sırasında mutlaka 

enerjisini kesiniz. 

 Lambaların direnç değerinin sonsuz 

olmaması gerektiğini unutmayınız. 

 Cihazı teslim ederken kullanıcıya cihaz 

hakkında bilgilendirme yapınız. 

 Arıza bilgi formunun bir kopyasını alınız. 

Böylelikle çıkabilecek karışıklıkları 

önlemiş olacaksınız. 

 Ortamı terk ederken ekipmanları ve artık 

maddeleri toplamayı unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

2. Ortam şartlarını kontrol ettiniz mi?   

3. 
Cihaz üzerinde arızları olduğu düşünülen lambaların ölçü aleti ile 

kontrolünü gerçekleştirdiniz mi? 
  

4. Lambaların sonsuz direnç gösterip göstermediğini not ettiniz mi?   

5. Sonsuz direnç değeri gösteren lambaları tespit ettiniz mi?   

6. 
Arızalı lambaların yerlerine yenilerini takıp enerji altında kontrolden 

geçirdiniz mi? 
  

7. Arıza Bilgi Formunu doldurup imzaladınız mı?   

8. Cihazı kullanıcı ile birlikte test edip teslimatı gerçekleştirdiniz 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Lambalar elektrik enerjisini ışığa çevirir. 
 

2. (   ) Lambaların renk seçimi önemli değildir. 
 

3. (   ) Otoklav cihazı çalıştığında tüm lambalar çalışır. 
 

4. (   ) Lambaların çalışması cihazın arızalı kısımları hakkında bize ön bilgi verebilir. 
 

 

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–5 
 

 

Otoklav cihazları kontrol anahtarlarının arızasını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Kontrol anahtarı ne demektir araştırınız. 

 Sterilizatör cihazlarının sabah ilk çalışma işlemlerini araştırınız. 

 İnternette herhangi bir cihazın servis bakım tutanağını bulup inceleyiniz. 

 Bir sterilizatörün kullanıcı bakım ve emniyet talimatını bulup inceleyiniz. 

 İnternette bulduğunuz sterilizatör cihazlarının sızdırmazlık contalarını 

inceleyiniz. 

 Bir cihaz servisine giderek cihaz servis süreci hakkında bilgi toplayınız. 

 

5. OTOKLAV CİHAZLARI KONTROL 

ANAHTARLARI 
 

5.1. Anahtar Çeşitleri 
 

Elektrik enerjisini açıp kapamaya yarayan devre elemanıdır. Kullanıldığı enerji 

seviyesine göre kontaklarının güç dayanımları değişiklik göstermektedir. Çoğunlukla 

ortalama 10 A kontaklı anahtarlar tercih edilir.  

 

Resim 5.1: Anahtar çeşitleri 

Otoklav cihazlarında kullanılan bir diğer anahtar çeşidi de sınır anahtarıdır. Mekanik 

sınır anahtarları, iş parçalarını belirlenen son konuma ulaştığında kumanda eden 

anahtarlardır. Özellikle mekanik kapak kontrolünde kullanılır. Kapağın tam kapanıp 

kapanmadığı bilgisini kontrolcülere ulaştırır. Böylelikle sterilizasyon işleminin güvenli bir 

şekilde başlaması sağlanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 31 

 

 

Resim 5.2: Otoklav cihazı ve sınır anahtarı 

5.2. Kontaktör 
 

Aşırı yük işletme şartları dâhil, normal devre şartlarında akımları kapamaya, taşımaya 

ve kesmeye yetenekli, uzaktan kumanda edilebilen anahtarlama düzenekleridir. Kullanım 

yerleri çok çeşitlidir. Elektrik motorlarına yol verilmesinde, kompanzasyon, ısıtma 

cihazlarının devreye girip çıkması gibi neredeyse bütün devrelerde ve sistemlerde kullanılır. 
 

Çalışma ve kullanma tarzı bakımından kontaktörü diğer anahtar türlerinden ayıran en 

önemli özelliği devreyi daha sık açıp kapamaya ve uzaktan kumandaya elverişli olmalarıdır. 
 

Kontaktörün çektirme bobinine enerji verildiğinde, alt gövde silisli sacları üzerinde bir 

manyetik alan indüklenir. Bu manyetik alan üst gövde silisli saclarını kendisine doğru çeker. 

Üst gövde silisli sacları üzerinde bulunan hareketli kontak bloğuna monte edilmiş olan 

kontak baralarıyla birlikte aşağıya doğru çekilir. Bu çekilme işlemi sonunda, hareketli 

kontaklar sabit kontaklara temas eder, bu arada silisli saclar açtırma yayının mukavemetini 

de yenerek birbirleriyle yüzeysel temas sağlar. Böylece devre tamamlanarak akım iletilmiş 

olur.  
 

Çektirme bobinin enerjisi kesildiğinde, açtırma yayı üst gövde silisli sacını ve 

dolayısıyla hareketli kontağı yukarıya doğru iterek sabit kontakla temasını keser. Böylece 

devreden akım geçişi engellenmiş olur.  
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Şekil 5.1: Kontaktör prensip yapısı 

Normal devre şartlarında akımları kapamaya, taşımaya, kesmeye yarayan uzaktan 

kumanda edilebilen anahtarlama düzenekleridir. Kullanım yerleri çok çeşitlidir elektrik 

motorlarına yol verilmesinde, kompanzasyon, ısıtma cihazlarının devreye alınıp 

çıkarılmasında gibi neredeyse tüm kontrol devrelerinde kullanılabilirler. Yapılarında nüve, 

bobin, palet ve kontaklar bulunur. 
 

Çalışma yapısı olarak benzer özellikler taşır. Genel olarak ifade etmek gerekirse 

kontaktörün bobinine enerji verildiğinde bobin üzerinde bir manyetik alan indüklenir. Bobin 

elektromıknatıs özellik kazandığından kendisine yakın paletleri (hareketli kontak) çeker. 

Çekilen paletler sabit kontaklara temas eder bu sayede kontaklar arasında enerji alışverişi 

olur. Yüksek güçte çalışan cihazlarda kontaktörler de boyut olarak büyük olmak zorundadır.  

 

Şekil 5.2: Kontaktör paletlerinin hareketi  
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Şekil 5.3: Kontaktör çıkışları 

5.3. Kontaktör Kullanım Alanları 
 

Kontaktörler istenilen çalışma özelliklerine göre seçilir. Kontaktör seçimin en önemli 

noktalarından biri yükü iyi anlayabilme ve ani yük karakteristik büyüklüklerini iyi tespit 

edebilmektir. Bunun için şu hususlara dikkat etmek gerekir. 
 

 İşletme gerilimi  

 İşletme akımı 

 Bobin gerilimi 

 Kesilebilecek akım 

 Kullanma sınıfı 

 Çalışma türü ve kontak ömrüdür. 
 

5.4. Kontaktör Çeşitleri  
 

Düşük akımların kontrolü için röleler (Resim 5.4) yüksek akım kontrolleri için 

kontaktörler (Resim  5.3)kullanılır. Rölelerin ve kontaktörlerin çalışma prensipleri tamamen 

aynı olup sadece fiziki ebat ve kontrol ettikleri akım olarak farklılık gösterir. 

 

Resim 5.3: Yüksek güçlü kontaktörler  
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Resim 5.4: Düşük güçlü kontaktörler (Röleler) 

5.5. Kontaktör Ölçme 
 

Bilindiği üzere kontaktörün sağlamlık kontrolü için manyetik bobinin sağlamlığının 

kontrolü yapılmalıdır.  
 

Manyetik bobinin sağlamlık kontrolü direnç değerinin ölçülmesi ile kontrol edilebilir. 

Bobinlerin ölçülen direnç değerleri katalog değerleriyle karsılaştırılarak değerlendirilmelidir. 

Bobine ait oksitlenmiş elektrik bağlantı uçları ince bir zımpara ile temizlenmelidir. Aksi 

durumda oksit tabakası direnç oluşturacağından yeterli akım bobine iletilemez ve bu 

durumda çekme kuvveti düşer ya da yeterli manyetik alan oluşturamayacağından hiç 

çekmez. 
 

Kontaktör bağlantılarında ısınma meydana geliyorsa bu sadece kablo pabucunun 

gevşekliğinden kaynaklanmaz. Kontaktörün güç girişleri ayrılarak bobin çektirilir. Kontaklar 

arası avometre ile geçiş dirençleri kontrol edilir. Kontak dirençleri büyürse geçen akıma 

karşı zorluk gösterecektir. Bunun sonucunda da kontaklar üzerinde güç kaybı olacaktır. Bu 

güç kaybı büyüdüğü takdirde doğru orantılı olarak sıcaklık artışında kullanılan 

kontaktör  hurdaya çıkacaktır. 
 

Bazen aşırı akımdan dolayı bobin ısınarak yalıtım malzemesi yanar ve spirleri 

arasında kısa devre olabilir. Bu durum direncinin azalmasına sebep olur. 
 

Bu gibi durumlarda kontak takımı alıp değiştirmek yerine yeni bir kontaktör almak 

daha sağlıklıdır. Zira kontak tamir takımları yaklaşık olarak kontaktör fiyatlarına eşittir ve  

eski kontaktör kasası maruz kaldığı ısı nedeniyle zayıflamış olabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Otoklav cihazlarındaki kontrol anahtarı arızalarını gideriniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Cihazın çalışmadığını gözlemleyiniz. 

 Voltmetrenizi AC Volt kademesine 

alarak prizdeki gerilimin varlığını 

gözlemleyiniz. 

 Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz. 

 Cihazı müdahale edilebilecek hâle 

getirmek için kabin vidalarını 

sökünüz. 

 Ölçü aletinizi ohm kademesine alarak 

anahtarı ölçmek için gerekli işlemleri 

yapınız. 

 Anahtarı “on” konumuna getirip 

uçlarında “sonsuz” direnç değeri 

görünüz. 

 Cihazın orijinal anahtarından temin 

ediniz. 

 Arızalı anahtarı tornavida yardımıyla 

yerinden sökünüz. 

 Havya yardımıyla anahtar bağlantı 

lehimlerini sökerek anahtarı cihazdan 

ayırınız. 

 Yeni anahtarın sağlamlık kontrolünü 

yapınız. 

 Havya ve lehim yardımıyla anahtar 

bağlantılarını oluşturunuz. 

 Anahtarı yerine monte ediniz ve 

cihazın çalışırlığını test ediniz. 

 Cihaz kabinini vidalarını sıkarak 

kapatınız. 

 Cihaz teslim tutanağını tanzim ediniz. 

 Cihazın kullanıcısına bilgilendirme 

yaparak teslim işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 Cihazı test ederken kabin içerisinin boş 

olmasına dikkat ediniz. 

 Cihazın söküm işlemini sağlıklı bir 

çalışma ortamında gerçekleştiriniz. 

 Cihaza müdahale sırasında mutlaka 

enerjiyi kesiniz. 

 Cihazı teslim ederken kullanıcıya cihaz 

hakkında bilgilendirme yapınız. 

 Arıza bilgi formunun bir kopyasını alınız. 

Böylelikle çıkabilecek karışıklıkları 

önlemiş olacaksınız. 

 Ortamı terk ederken ekipmanları ve artık 

maddeleri toplamayı unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Voltmetrenizi AC Volt kademesine alarak prizdeki gerilimi 

ölçebildiniz mi? 
  

2. Cihazın anahtarını sökebildiniz mi?   

3. Anahtar kontrolü yapabildiniz mi?   

4. Arızalı anahtarı değiştirebildiniz mi?   

5. Cihazın çalıştırabildiniz mi?   

6. Cihaz teslim tutanağını hazırlayabildiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kontaktörün ana kısımlarından biri değildir? 

A) Nüve 

B) Sarımlar 

C) Yaylar 

D) Paletler 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kontaktörlerin olumsuzluklarından değildir? 

A) Gürültülü çalışma 

B) Çok yer kaplama 

C) Yavaş çalışma 

D) Yeterince akım iletememe 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi kontaktör ve röle arasındaki farklardandır? 

A) Çalışma gürültüsü 

B) Çalışma hızı 

C) Çalışma gerilimi 

D) Çalışma akımı 
 

4. Oksitlenmiş kontaktör kontaklarını temizlemek için aşağıdakilerden hangi yöntem 

kullanılır? 

A) Deterjan ile silinir. 

B) Su ile silinir. 

C) Kuru bez ile silinir. 

D) Zımpara ile zımparalanır. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi kontaktör seçiminde dikkat edilecek özelliklerden değildir? 

A) Soğutma yöntemi 

B) İşletme akımı 

C) Bobin gerilimi 

D) İşletme gerilimi 
 

 

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–6 
 

 

Otoklav cihazlarının bakımını ve fonksiyon testini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bakım sözcüğünü ve çeşitlerini internette araştırınız. 

 Bir su ısıtıcısının kataloğunu bularak bakım işlemlerini okuyunuz. 

 Geçtiğimiz yıl işlemiş olduğunuz “Biyomedikal Cihaz Birimlerinde Bakım” 

adlı modülü gözden geçiriniz. 

 

6. OTOKLAV CİHAZLARININ BAKIMI  
 

6.1. Otoklav Cihazlarının Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar  
 

 Cihazın contası sık sık pudralanmalıdır. 

 Selenoid valflerin önünde bulunan pislik tutucular üç ayda bir temizlenmelidir. 

 Cihazın mekanik emniyet ventili sık sık kontrol edilmelidir. 

 Su deposu üç ayda bir temizlenmelidir. 

 Fazla akım çeken kontaklar ve ısıtıcı bağlantıları sık sık gözden geçirilmelidir. 

 Buhar jeneratörü ayda bir kez tamamen tahliye edilmelidir. 

 Buhar jeneratörü altı ayda bir kireçten temizlenmelidir. 

 Mekanik emniyet basınç şalteri ayda bir kez kontrol edilmelidir. 

 Buhar jeneratörü ayda bir kez, içinde buhar var iken tamamen tahliye 

edilmelidir. 

 Buhar jeneratörü üç ayda bir kireçlerden temizlenmelidir. 

 Su deposunun ve elektrotların her ay bakımı ve temizliği yapılmalıdır. 

 Isıtıcı kabloları sık sık kontrol edilmelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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OTOKLAV İÇİN BAKIM TALİMATI 
 

HAFTALIK 
 

 İç odayı asitli olmayan bir sabunlu solüsyon ile temizleyiniz. 

 Programlanabilir kontrol ünitesi bakım pilini kontrol ediniz (Bu yalnız 

EPROM ile donatılmamış otoklavlar içindir.). 
 

AYLIK 
 

 Normal ve iyi çalıştığının kontrolü yönünden emniyet valfını çalıştırınız. 

 Buhar giriş filtresini temizleyiniz. 

 İç odadaki çıkış filtresini temizleyiniz. 

 Kapının contasını ve conta kanalını kontrol ediniz. 

 Isı kayıt iğnesinin ayarını kontrol ediniz. 
 

ÜÇ AYLIK 
 

 Soğuk su giriş filtresini temizleyiniz. 

 Su tankı şamandırasını kontrol ediniz. 

 İç oda muhafazasına gelen buhar giriş noktasını kontrol ediniz. 

 Drenaja giden buhar çıkış termostatını temizleyiniz ve kontrol ediniz. 

 Buhar valfi oturaklarını ve contalarını temizleyiniz. 

 Emniyet valfi oturaklarını ve contalarını temizleyiniz 

 Kesme valfinin oturaklarını ve contalarını temizleyiniz. 
 

ALTI AYLIK 
 

 Elektro pompa grubunu kontrol ediniz. Fleksibi tahrik mafsalını ve salmastra 

kutusunu revizyondan geçiriniz. 

 Hava giriş filtresini temizleyiniz gerekiyorsa değiştiriniz. 
 

YILLIK 
 

 Vakum elektro pompa grubunu söküp  tortul birikintileri temizleyiniz 

 İç odaya maksimum termometre yerleştirerek termostat ayarını kontrol 

ediniz. 

 Tıkanıklık bakımından boru hattını kontrol edip  gerekiyorsa temizleyiniz. 

 Basınç ve vakum ayarlayıcı düzenleri kontrol ediniz. 

 Programlanabilir ünite hafızasındaki program kayıt durumunu kontrol ediniz. 

Tablo 6.1: Otoklav bakım talimatı 

6.1.1. Etilen Oksit Gazının Güvenli Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Uluslararası kuruluşlardan biri olan OSHA etilen oksit gazının güvenli kullanımı için 

şu önerileri getirmiştir: 
 

 Sterilizasyondan sonra atmosfere verilen etilen oksit gazı boru ile çatıya kadar 

çıkarılmalıdır. 
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 İki haftada bir sterilizatör ve havalandırma dolabı etilen oksit kaçak detektörü 

ile kontrol edilmelidir.  

 Sterilizatörün bulunduğu oda devamlı havalandırılmalıdır. 

 Sık sık ortamdaki etilen oksit miktarının belirlenmesi için ölçüm yapılmalıdır. 

 Sistemin kurulu olduğu yerde etilen oksit alarm sistemi bulunmalıdır. 

 ETO tüp ve kartuşları soğuk bir yerde saklanmalıdır. 

 Bir yılda minimum 30 gün 0,5 ppm seviyede etilen oksit gazına maruz kalmış 

kişilerin tıbbi muayeneleri yapılmalıdır. 

 Bu gibi yerlerde çalışan işçilerin beş yıl arayla kardiyo vasküler fonksiyonları, 3 

yıl arayla ise pulmoner fonksiyonları tetkik edilmelidir.  
 

6.2. Bakım Formu  
 

 

Tablo 6.2: Bakım formu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Otoklav cihazlarının bakımını ve fonksiyon testini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz. 

 Cihaza daha önce yapılmış bakımları ve 

tamirleri bakım dosyasından bulup gözden 

geçiriniz. 

 Cihaz kazan contalarını pudralayarak 

bakımını yapınız, işlevini yitirmiş contayı 

orijinal yedeğiyle değiştiriniz. 

 Cihazın elektrik bağlantı kablolarının elle, 

gözle ve ölçü aleti ile kontrollerini 

gerçekleştiriniz. 

 Cihaz yazılımını kontrol ediniz yazılımda 

oluşmuş sorunları cihazın yetkili servisine 

yazılı olarak iletiniz. 

 Cihaz kazanının içini üretici tarafından 

önerilen kireç sökücü solüsyonlar ile 

temizleyiniz. 

 Cihazın dışını aşındırıcı olmayan deterjan 

ve su ile silerek temizleyiniz. 

 Cihaz filtrelerini değiştiriniz. cihazı 

indikatör kullanarak çalıştırınız. 

 Cihaz bakım formunu ve teslim tutanağını 

doldurunuz. 

 Cihazı kullanıcıya teslim ediniz. 

 Cihazı test ederken kabin içerisinin 

boş olmasına dikkat ediniz. 

 Cihazın söküm işlemini sağlıklı bir 

çalışma ortamında gerçekleştiriniz. 

 Cihaza müdahale sırasında mutlaka 

enerjiyi kesiniz. 

 Cihazı teslim ederken kullanıcıya 

cihaz hakkında bilgilendirme yapınız. 

 Arıza bilgi formunun bir kopyasını 

alınız. Böylelikle çıkabilecek 

karışıklıkları önlemiş olacaksınız. 

 Ortamı terk ederken ekipmanları ve 

artık maddeleri toplamayı 

unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihazın elektrik bağlantısını kestiniz mi?   

2. 
Cihaza daha önce yapılmış bakımları ve tamirleri bakım 

dosyasından bulup gözden geçirdiniz mi? 
  

3. 
Cihaz kazan contalarını pudralayarak bakımını yapıp, işlevini 

yitirmiş contayı orijinal yedeğiyle değiştirdiniz mi? 
  

4. 
Cihazın elektrik bağlantı kablolarının elle, gözle ve ölçü aleti ile 

kontrollerini gerçekleştirdiniz mi? 
  

5. 
Cihaz yazılımını kontrol edip yazılımda oluşmuş sorunları cihazın 

yetkili servisine yazılı olarak ilettiniz mi? 
  

6. 
Cihaz kazanının içini üretici tarafından önerilen kireç sökücü 

solüsyonlar ile temizlediniz mi? 
  

7. 
Cihazın dışını aşındırıcı olmayan deterjan ve su ile silerek 

temizlediniz mi? 
  

8. 
Cihaz filtrelerini değiştirip cihazı indikatör kullanarak çalıştırdınız 

mı? 
  

9. Cihaz bakım formunu ve teslim tutanağını doldurdunuz mu?   

10. Cihazı kullanıcıya teslim ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Etilen oksit sterilizatörünün bulunduğu odanın devamlı havalandırılması gerekir. 
 

2. (   ) Etilen oksit çevre ve insan sağlığı için zararsız bir gazdır. 
 

3. (   ) Etilen oksit ile çalışanların periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçmesi 

gerekmektedir. 
 

4. (   ) Otoklav cihazının contaları sık sık yağlanmalıdır. 
 

5. (   ) Otoklavın buhar giriş filtresi her ay periyodik olarak temizlenmelidir. 
 

6. (   ) Otoklavın termostat ayarı her yıl periyodik olarak yapılmalıdır. 
 

7. (   ) Otoklav kazanı sabunlu solüsyon ile her hafta periyodik olarak temizlenmelidir. 
 

 

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–7 
 

 

 

Otoklav cihazlarının kalibrasyonunu yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Kalibrasyon sözcüğünün anlamını internetten ve ansiklopedilerden araştırınız. 

 İnternetten çeşitli kalibratör cihazları hakkında bilgiler toplayınız. 

 

7. OTOKLAV CİHAZLARININ 

KALİBRASYONU  
 

Kalibrasyon, önceden belirlenmiş şartlar altında, bir ölçü aletinin veya ölçme 

donanımının gösterdiği değerler ya da bir ölçüm sonucu bulunan değerler ile ölçülerin, 

bunlara karşı gelen ve bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemlerdir. Bu işlemler, 

kullanılan cihazlardan en az on kat daha hassas vasfa sahip ölçüm sistemleri gerçekleştirir.  
 

Kalibrasyonun amacı, riskleri minimize etmek, maliyeti düşürmek, kullanıcı 

problemlerini asgariye indirmek ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamaktır. Sonuç 

olarak tıbbi cihazların düzenli ve programlı kontrolleri ile cihazın doğru ölçümleri yapması 

sağlanır, buna bağlı ortaya çıkacak sorunlar, sıkıntılar, müdahalede gecikmeler önlenir ve 

aynı zamanda cihazların faydalı ömrü uzatılmış olur. 
 

Özellikleri: 
 

 Kalibrasyon sonucu, ölçüt/ölçeğin, ölçü aletinin veya ölçme sisteminin hatasını 

kestirmeye veya alelade bir skalanın işaretlerine değerler verilmesine olanak 

sağlar.  

 Kalibrasyon işlemi başka metrolojik özellikleri de belirleyebilir.  

 Kalibrasyon sonucu, kalibrasyon sertifikası veya kalibrasyon raporu adı verilen 

bir doküman ile kaydedilebilir.  

 Kalibrasyon sonucu bazen, bir kalibrasyon faktörü veya bir kalibrasyon eğrisi 

şeklindeki bir dizi kalibrasyon faktörü olarak ifade edilebilir. 
 

7.1. Sıcaklık Kalibrasyonu 
 

Otoklav cihazları buhar kazanı içinde en az iki noktadan (dolabın alt ve üst 

bölümlerinden) ölçüm alır. Ölçüm propu cihazda mevcut olan örnekleme solüsyonunun içine 

batırılarak yapılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-7 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 7.1: Sıcaklık kalibratörü 

 

Resim 7.2: Isıl kalibratör 

Otoklav cihazları kalibrasyon işleminde kullanılan ısıl kalibratör prop çeşitleri 

görülmektedir.  Kullanılan termometre ve propların seçiminde dikkat edilmesi gereken en 

önem nokta hassasiyetlerinin çok fazla olması ve hata tolerans değerlerinin ise çok az olması 

gerekmektedir. Kalibratör olarak kullanılan termometre ölçüm standartlarına göre kalibre 

ettirilir. Bu standartlar, kalibrasyonların yaptırıldığı merkez tarafından kalibre edilen ve 

belgelendirilen ölçüm standartlarına göre izlenebilir ve akredite olmalıdır. 

 
Resim 7.3: Sıcaklık propları 
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OTOKLAV CİHAZI SICAKLIK ÖLÇÜMLERİ FORMU 

BKM / KM / Kİ PINAR KALİBRASYON MERKEZİ 

KULLANILDIĞI YER: KOZLU KAN BANKASI  

MARKASI: HAKAN  

MODELİ: HKN 120  

SERİ Nu.: 58-1903 

BMAE Nu.: Cihazın Uluslararası BMAE kodu   

OKUNAN SICAKLIK: 122,0
 0

C 

ÖLÇÜLEN SICAKLIK: 121,8
 0

C 

HATA:  0,2
 0
C 

KABUL EDİLEBİLİR 

LİMİT: 
121 

0
C – 126 

0
C  

KABUL EDİLEBİLİR 

HATA: 
±0,5 

0
C 

ÖLÇÜM SÜRESİ: 1 SAAT 

SICAKLIK ÖLÇER:                                                   THERMOMETER 

MARKASI: INPUT THERMOMETER 

MODELİ/SERİ Nu.:  2007 / ABC1234 

İŞİ YAPAN / İMZA:  İSMAİL MENEKŞE 

TARİH:  01/01/2007 

ÖLÇÜM GEÇERLİLİK 

SÜRESİ:   
12Ay 

ALARM TESTLERİ GEÇTİ KALDI 
ÖNEMLİ 

HUSUSLAR 

YÜKSEK SICAKLIK 

ALARMI: 
X 

    

DÜŞÜK SICAKLIK 

ALARMI: 
X 

    

KAPI  AÇIK ALARMI: X     

SESLİ ALARM: X     

GÖRÜŞLER: 

UYGUN                                                            

Evet 
X 

   

Hayır  
 

  

Bakım Gerekiyor  
 

  

Tablo 7.1: Otoklav sıcaklık üçlüm formu 
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7.2. Zamanlayıcı Kalibrasyonu 
 

Gelişen teknolojide elektronik cihazların teşhis ve tedavide ne kadar önemli olduğu 

tartışma götürmez bir gerçektir. Kullanılan bu cihazların bakım ve kalibrasyonlarının 

zamanında yapılması ve kayıt altına alınması oldukça önemlidir. Kalibrasyonu bozuk olan 

cihaz, hekimi yanlış yönlendirecek, yanlış teşhis veya tedavi sonucunda telafisi mümkün 

olmayan hatalar ortaya çıkacaktır. 
 

Zamana bağlı çalışan cihazlar için zamanlayıcı kalibrasyonunun düzenli periyotlar 

hâlinde yapılması gerekir. Otoklav cihazlarının zaman kalibrasyonu sterilizasyon işleminin 

güvenliği açısından oldukça önemlidir. 

 

Resim 7.4: Kalibrasyon cihazları 
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7.3. Kalibrasyon Sertifika Örneği 

 

Resim 7.5: Kalibrasyon sertifikası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Otoklav cihazının kalibrasyonunu yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Cihazın servis dokümanını bulunuz ve 

kalibrasyon talimatlarını dikkatlice 

okuyunuz. 

 Isıl kalibrasyon için kalibrasyon cihazını 

otoklava bağlayınız. 

 Cihazı boş olarak çalıştırınız ve ısı, 

basınç seyrini grafik hâle getiriniz. 

 Cihaz zaman kalibrasyonu için cihazı 

zamanlayıp çalıştırınız. 

 Zaman bilgilerini kaydediniz. 

 Sonuçları kalibrasyon sertifikası olarak 

belgelendiriniz. 

 Cihaz teslim tutanağını hazırlayıp 

kullanıcı ile imza altına alınız. 

 Cihazı ve kalibrasyon sertifikasını 

kullanıcıya teslim ediniz. 

 Cihazı test ederken kabin içerisinin boş 

olmasına dikkat ediniz. 

 Hazırladığınız evrakların birer 

kopyasını yanınıza almayı 

unutmayınız. 

 Ortamı terk ederken ekipmanları ve 

artık maddeleri toplamayı unutmayınız. 

 Kalibratörlerin izlenebilirlik zincirine 

sahip olmasına dikkat ediniz. 

 Standartlara uygunluğuna dikkat 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Cihazın servis dokümanını bulup kalibrasyon talimatlarını dikkatlice 

okudunuz mu? 
  

2. Isıl kalibrasyon için kalibrasyon cihazını otoklava bağladınız mı?   

3. 
Cihazı boş olarak çalıştırıp ısı, basınç seyrini grafik hâline getirdiniz 

mi? 
  

4. Cihaz zaman kalibrasyonu için cihazı zamanlayıp çalıştırdınız mı?   

5. Zaman bilgilerini kaydettiniz mi?   

6. Sonuçları kalibrasyon sertifikası olarak belgelendirdiniz mi?   

7. 
Cihaz teslim tutanağını hazırlayıp kullanıcı ile imza altına aldınız 

mı? 
  

8. Cihazı ve kalibrasyon sertifikasını kullanıcıya teslim ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Sıcaklık kalibrasyon formunda ölçüm süresi ifadesi yazılmalıdır. 
 

2. (   ) Kalibratör cihazlarının hata payları çok küçüktür. 
 

3. (   ) Kalibrasyon işlemi sonrası kalibrasyon sertifikası hazırlanır. 
 

4. (   ) Kalibrasyon işlemi, cihazdan en az on kat daha hassas ölçümleme cihazlarıyla 

yapılmalıdır. 
 

5. (   ) Kalibrasyonun amaçlarından biri de otoklavı kullanım amaçlarının dışında başka 

işlerde de kullanmaktır. 
 

 

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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
 

1. (   ) Otoklav cihazı sıcaklık ile hücre proteinlerini koagule etmek suretiyle 

sterilizasyon sağlar. 
 

2. (   ) Otoklav cihazının raf yapısı, hava sirkülasyonunun iyi olması için gözeneklidir. 
 

3. (   ) Otoklavlar yüksek buhar basıncı ile sterilizasyon yaparlar. 
 

4. (   ) Ekipmanlar otoklava paketlenerek yerleştirilebilir. 
 

5. (   ) Otoklav kapak contası periyodik olarak pudralanmalıdır. 
 

6. (   ) On/off elektrik ile çalışan elektromekanik anahtarladır. 
 

7. (   ) Selenoidler bobin sarımlarına sahiptir. 
 

8. (   ) Vakum işlemine negatif basınç da denir. 
 

9. (   ) Otoklavlarda lambalar ikaz amaçlı kullanılır. 
 

10. (   ) Otoklavlarda sınır anahtarı kullanılmamaktadır. 
 

11. (   ) Kontaktör elektromekanik bir anahtardır. 
 

12. (   ) Kontaktörlerin yapısı diyotlardan oluşmaktadır. 
 

13. (   ) Bakım tutanağında bakım işlemini yapan firmanın adı ve adresi mutlaka 

bulunmalıdır. 
 

14. (   ) Kalibrasyon sertifikası cihazın kullanıcısı tarafından hazırlanmalıdır. 
 

15. (   ) Kalibrasyon sertifikasında kalibrasyon teknisyeninin imzası mutlaka bulunmalıdır. 
 

16. (   ) Kalibratörler doğruluk derecesi düşük birer ölçü aletidirler. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Yanlış 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. Yanlış 

8. Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Yanlış 

5. Yanlış 

6. Doğru 

7. Yanlış 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Yanlış 

4. Doğru 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. D 

3. D 

4. D 

5. A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Yanlış 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -7’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Yanlış 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME'NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. Yanlış 

7. Doğru 

8. Doğru 

9. Doğru 

10. Yanlış 

11. Doğru 

12. Yanlış 

13. Doğru 

14. Yanlış 

15. Doğru 

16. Yanlış 
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KAYNAKÇA 
 

 www.biyomedikal.org 

 www.gata.edu.tr 

 www.gazi.edu.tr 

 www.ogu.edu.tr 

 http://www.wıkıpedıa.org 

KAYNAKÇA 

http://www.biyomedikal.org/
http://www.gata.edu.tr/
http://www.gazi.edu.tr/
http://www.ogu.edu.tr/
http://www.wikipedia.org/

