
               BASINÇLI HAVA TEKNİĞİ 



Atmosferik Havanın Bileşimi 

Oksijen 
21% 

Diğer Gazlar 
1% 

Azot 
78% 

aRKon GT 



Temel Tanım 

Günümüzde basınçlı hava elektrik enerjisi ile birlikte 
endüstride ve atölyelerde kullanılan en önemli enerji 

biçimidir. 

PoEnerji Santrali Trafo Merkezi 
Kullanıcı Güç İletim Sistemi 



Fiziksel Birimler 

Temel Birimler m  = metre 

s = saniye 

K = Kelvin 

kg = kilogram 
 
A = amper 
 
mol  = molar kütle 

ER 

Türetilmiş 
Birimler 

N = Newton 

bar = bar 

J = Joule 

Pa = Paskal 
 
Ω = Ohm 

W = Wat 

C = Celsius Hz = Hertz 



Basıncın Tanımı 

Genel olarak aşağıdaki eşitlik biçiminde 
tanımlanabilir: 

Basınç (p) = 
Kuvvet (F) 
Alan (A) 

Birim Çevrim Tablosu 

100.000 Pa  = 1bar  

1 MPa =  10 bar 

1 hPa = 0.001 bar = 1 mbar 
Boyutsal olarak: 

A = 1 m2 

1 bar = 14.5 psi(g) 

1bar = 10197 mmWS 

1bar = 750.062 Torr 
1 Paskal (Pa) = 

1 Newton (N) 
1 m² (A) 



Gösterge Basıncı 
 
Yada pozitif basınç basınçlı hava 
terminoljisinde ençok kulanılan 
değerdir. Atmosferik basınca göre 

Mutlak Basınç 
 
 
Pozitif Basınç 
(Gösterge Basıncı) 
 
Atmosferik Basınç 
1.01325 bar / 0 bar g 
 
 

Negatif Basınç / 
Vakum 

 
100% vakum 
0 bar abs 

Mutlak Basınç, Gösterge Basıncı 

Mutlak Basınç 
Mutlak sıfır basınç noktasından ölçülen 
basınç değeridir. Vakum , yükseklik  
gibi tüm teorik değerlendirmelerin 
dikkate alınması gerekir. 

tanımlanır. 



Hacimsel Debi (Debi) 

Debi Nedir ? 

Efektif ve Standart Debi 

Her Hacimsel Debi Aynı Değildir ! 



Hacimsel debi ( debi ) bir alandan birim zamanda geçen hava 
miktarıdır. 

Genelde m3/dak. olarak belirtilir. 
 

Efektif Debi 
 

– Efektif debi , hava çıkış noktasındaki kullanılabilir 
hava miktarıdır. Matematiksel olarak emiş basıncı ve 
sıcaklığına bağlıdır. 

– Efektif debi gerçek olarak ölçülebilir bir değerdir. 
Standartlarda “ Atmosferik Şartlar Altındaki Debi ” 
olarak tanımlanır. 

Hacimsel Debi Nedir ? 



ISO 1217 ’ ye Göre Ortam Koşullarındaki Hacim Değerinin Standart 
Hacim Değerine Dönüşümü 

V0  x TN  x (pa  - (ϕ x pD)) 
pN  x T0 

VN = 

VN = ISO 1217’ ye Göre Standart Hacim 

VO = Ortam Koşularındaki Hacim 
TN = ISO 1217’ ye göre sıcaklık TN  = 273.15K 
TO = K olarak ortam koşullarındaki maksimum sıcaklık 
pN = ISO 1217’ ye göre basınç , pN  = 1,01325 bar 
pA 

ϕ 
= 

= 
Bar cinsinden en düşük ortam basıncı 

Ortamdaki maksimum bağıl nem 
pD = Bar cinsinden havanın kızgın buhar basıncı ( 

hava sıcaklığına bağlıdır ) 



Emiş Sıcaklığı T1 
Çıkış 
Basıncı p2 

Güç Tüketimi kW 

ISO 1217 annex C: (PN2 CPT C2) ’ ye Göre Debi 
ve Güç Tüketimi 

Dönüşüm hesabı 

Emiş Basıncı p1 

Emişteki Nem j 1 

 

 
Çıkış Sıcaklığı T2 

Hacim V2 

V2  x p2 x T1 

T2 x p1 
V1= 



• Ciddi Tanımlamalar 

"ISO 1217 Annex C“* ye göre 
V 

"DIN 1945 Annex F“ e göre V 
"PN 2 CPTC 2“ e göre V 

• Tartışılabilir Tanımlamalar 
"ISO 1217 Annex B” ye göre V 
"DIN 1945 ye göre V 

Debi 
Debi , debiye eşit değildir !!! 

Yukarıdaki tanımlamalara 
göre verildiğinde, 

... V başlangıç koşullarına 
göre hesaplanmıştır 

... V çıkış flanşından 
ölçülmüştür 

* PN2CPT2 ,ISO 1217 „C“ ile 
entegre edilmiştir. 

Bu ifadeler benzer görür ancak 
değişik matematiksel temelde 
hesaplanılmaktadır. 

Akıl karıştırıcıdır 
Üreticiler arasında karşılaştırma 

yapmayı zorlaştırır. 



Cagi / Pneurop 

• Basınçlı Havada Uluslar arası Endüstriyel Birlikler 
CAGI 
PNEUROP 

USA ( Amerikan Basınçlı Hava Gaz Enstitüsü ) 
Europe ( Avrupa Basınçlı Hava ve Pnömatik 

Endüstrisi Federasyonu ) 

• 3  Yönerge 
PN 2 CPTC 1 Yardımcı üniteler olmaksızın elektrik 

motorlu kompresörler için ( vida çıkışı ) 
Yardımcı üniteler dahil elektrik motorlu 
kompresörler için 
Yardımcı üniteler dahil içten yanmalı 
motorlu kompresörler için 

PN 2 CPTC 2 

PN 2 CPTC 3 

PN = Pneurop, CPTC = Kompresör Performansı Test Kodu 



ISO 1217: (PN2 CPT) 

ISO 1217 „C“ ye göre debi referansları :  1.0 bar abs / 20°C / dry 

Belirtilen şartlardaki 
debi 

Debi Özgül Güç 
Tüketimi 

0.5 m3/min altında +/- 7 % +/- 8 % +/- 20 % 

Boşta 
çalışmadaki 

güç tüketimi* 

0.5 - 1.5 m3/min 

1.5 - 15 m3/min 

15 m3/min üstünde +/- 4 % +/- 5 % +/- 20 % 

+/- 6 % 

+/- 5 % 

+/- 7 % 

+/- 6 % 

+/- 20 % 

+/- 20 % 

Yukarıda belirtilen tolerans değerleri kabul testleri esnasındaki ölçüm toleransları dahil 
üretici toleranslarını içerir. 
 
*) Eğer  üretici tarfından belirtilmiş ise 



Güç 

Kompresör içerisindeki kayıpları belirtir 

Özgül güç ; P spec  karakteristik bir değerdir 



Güç 
Si

st
em

de
ki
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ay

ıp
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r 

Toplam güç tüketimi / 
Terminal gücü 

Şebekeden 
çekilen güç 

Nominal motor gücü Kompresör Şaftından 
Çekilen Güç 

kW / hp kW / hp 
Dişli veya kayışla güç 

iletiminden 
kaynaklanan kayıplar 

2.5 % 

Soğutma fanı 
güç 
gereksinimi 

4.5 % 

kW / hp 
belirtilen 

Motor 
service 
faktörü 

6 - 8 % 



Özgül Güç ; Karakteristik Değer mi ? 

Bir kompresörün verimliliğini tanımlamak için 
gerekli değer : 

Özgül Güç Pspec.  = P/V = [ ] KW 
m³/saat 

? = Tartışılabilir Tanımlamalar 

Doğru 

P spec 

Kondens atıkları 
dahil debi 
(vida çıkışı) 

Elektrik motoru 
şaftındaki güç tüketimi 

Vida şaftındaki güç 
tüketimi 

Kompresördeki toplam 
güç tüketimi 

Kondens atıkları 
hariç debi 
(sistem çıkışı) 

! 
? 

? 

? 

! 



Basınçlı Hava Üretimi 



Kompresör Ne Yapar ? 

Bir kompresörde mekanik bir enerji kaynağı kullanılarak 
atmosferik hava genellikle yüksek basınç enerjisine 

dönüştürülür. 

       Emilen hava molek ülleri hacimi azaltılarak birlikte 
sıkıştırılır “basınçlandırılır”. 

Sı
kı

şt
ırm

a 
Ç

em
be

ri 



Genel Kompresör Tipleri 
Kompresörler 

Deplasmanlı Kompresörler Turbo Kompresörler 

edir E RA Kompresör 

Tek Şaftlı 

Radyal Aksiyel Pistonlu 

Piston Memran pist. 

Dönel 

Spiral 
Kompresör 

Paletli Sıvı 
Çemberli 

Çift Şaftlı 

Dönel Piston Vidalı Çengel 
Rotorlu 



Vidalı Kompresörlerin Çalışma İlkesi 

Vidalı   kompresörler   bir   gövde   içerisine   yerleştirilmiş   mil 
şeklinde  birbirine  geçmiş  rotordan  oluşturulmuş.Ana  rotor 
güç  ünitesinden  aktarılan  enerjinin  yaklaşık  85-90%  nını 
basınç ve ısı enerjisine dönüştürür. 

Vidalı kompresörler dönel tip kompresörler olup bu yönüyle ikinci önemli kategori olan 
deplasmanlı kompresörler sınıfında yeralan pistonlu kompresörlerden ayrılırlar. 

Yardımcı   rotor   yalnızca   yalnızca   emiş   ve   basınç   tarafı 
arasında    çalışma    boşluğunun    (klerens)    sızdırmazlığını 
sağlar. 
 
Sıkıştırma  prosesi  süresince  ,   rotorların  sürekli dönüşü  ile 
kapanan  emiş  ağzı  ve  rotorlar  ve  gövde  arasında  sürekli 
azalan hacim nedeniyle çıkış ağzına doğru ilerleyen havanın 
basıncı   artar.   Aynı   zamanda   ,   sistemin   yağlanması   , 
sızdırmazlık ve ısının azaltılması  amacıyla  sisteme  yağ 
püskürtülür. 



 1. Faz

1. Faz :
Hava emiş agzından sıkıştırma çemberine girer. 
Rotorların diş boşlukları pistonlu kompresörün emiş 
stroğunda olduğu gibi hava ile dolar. 
2. ve 3. Faz :
Ters yönde dönen rotorlar emilen hava için emiş 
ağzını kapatıp gövde ve rotor diş boşlukları arasında 
bir sıkıştırma boşluğu oluşturur. Rotorların ters yönlü 

Vidalı Kompresörün Çalışma İlkesi 

Ne4dthirphase 

Nihai Basınç : 
Maks. : 15 bar (g) 

2nd phase 

4. Faz 

 

2. Faz 

3. Faz

dönüş hareketi nedeyle giderek azalan bu hacim 
ilerletilen havayı sıkıştırır. Sıkıştırma işlemi giderek 
azalan sıkıştırma boşluğu çıkış ağzına ulaşana kadar 
sürer. 
4. Faz :
Sıkışmış hava dışarı atılır. 



Vidalı Kompresör Tipleri 
Yağ Enjekteli Kuru Su Enjekteli 

ERA Kompresör Tek Kademeli Sıkıştırma 

Standart kalitede basınçlı hava 
temini. 

Havada Kalan Yağ Miktarı 
Yaklaşık.. 3mg/m3

Yaklaşık.. 2.4 ppm 

İşletme basıncı maks.  : 15 bar 

Tek ve 2 kademeli sıkıştırma 

Yüksek kalitede basınçlı hava 
temini. 

Havada Kalan Yağ< 0.002mg/m3

< 0.0016 ppm 

İşletme basıncı maksimum : Tek 
Kademeli : 3.5 bar 

Tek kademeli Sıkıştırma 
Yüksek kalitede basınçlı hava 
temini. 

Havada Kalan Yağ  < 0.002mg/m3

< 0.0016 ppm 
İşletme basıncı maks.  : 10 bar 

2 Kademeli : 10.5 bar 



Yağ  Enjekteli Vidalı Kompresör 

Vidalı Kompresörlerin Çalışma İlkesi 

Yağsız Vidalı Kompresör 



Pistonlu Kompresörler 

Pistonlu kompresörler yalamalı ve yağsız sıkıştırma 
yapmak için kullanılır.Tepkimeli kompresörler sınıfı 
içinde yeralır. 

Temel olarak bir pistonlu kompresör karter,krank, 
biyel kolu,silindir,piston, emme ve basma 
valflerinden oluşur. 



Pistonlu Kompresörlerin Çalışma İlkesi 

Tek kademeli sıkıştırma 

Yalnızca bir sıkıştırma 
çemberi vardır 

Yaklaşık 14 bar’a kadar 
işletme basıncına ulaşmak 
mümkündür. 

2 kademeli / çok kademeli 
sıkıştırma 

Seri şekilde bağlanmış 2 veya 
daha çok sıkıştırma çemberi 
vardır 

2 kademelilerde yaklaşık 40 bar , 
Çok kademelilerde yaklaşık 2000 
bar’a kadar işletme basıncına 
ulaşmak mümkündür. 

Çift-etkili sıkıştırma 

Kompresyon çemberleri 
kullanılan her cilindirde 
pistonun hem altında hemde 
üstünde yeralır. Pistonun her 
iki yöne hareketinde de 
sıkıştırma yapılır. 



Pistonlu Kompresörlerin Çalışma İlkesi 

Emilen  hava  ,  aynı  silindir  içerisinde  doğrudan  üst 
basınç değerine sıkıştırlır – genellikle 8-10 bar  - . 

Günümüzde bu tip kompresörler genellikle az miktarda 
havaya  gereksinimi  olan  yada  sürekli  hava  kullanımı 
olmayan  küçük  işletmelerde  ve  atölyelerde  kullanılır. 
Ulaşılabilecek hacimsel verim yaklaşık 60-65% ’dir. 
Tek   kademeli   kompresörler   tek   veya   çok   sayıda 
silindirden oluşabilir. 

Sıkıştırma  oranı  arttıkça  artan  kayıp  hava  (  segman 
silindir   boşluğundan   kartere   kaan   hava)   nedeniyle 
genellikle alçak basınç gerektiğinde avantajlı olur. 

Tek Kademeli 



Pistonlu Kompresörlerin Çalışma İlkesi 
İki Kademe : 
İlk  kademede  (  1.  silindir  )  hava  genelikle  nihai  basınç 
değerinin karekökü değerinde bir basınca kadar sıkıştırılır. 
Isınma   nedeniyle   genleşen   sıkışmış   havayı   soğutarak 
hacmini azaltmak için birinci ve ikinci kademe ( 2. silindir ) 
arasına   bir   ara   soğutucu   yerleştirilir.   Pratikte   bu   tek 
kademeli sıkıştırmaya oranla 20% gibi bir enerji tasarrufu 
sağlar. 
Genelikle  nihai  basınç  değeri  10-15  bar  arasındadır.  İki 
kademeli  dizaynda  yaklaşık  80-85%  verimliliğe  ulaşmak 
mümkündür. 

İki Kademeli 

Üç kademeli sıkıştırma : 
Üç kademeli kompresörler ( 3 silindir ) , 300 bar nihai 
basınç değerine kadar ulaşmak için kullanılır ( örneğin 
dalgıç tüpü dolum kompresörleri ). 



Pistonlu Kompresörlerin Çalışma İlkesi 
Çift Etkili 

İki     kademeli     kompresörlerin     birçoğunda 
silindirler  çift  etkili  tiptedir.Her  devirde  hava 
iki kez sıkıştırılır. Buda sürücü  performansını 
artırarak enerji tasarrufu sağlar. 

presör Nedir Gayd(Kroshed)  ,  krankşaftın  dönme  hareketi 
biyel kolunun doğrusal hareketine dönüşürken 
yanal kılavuzluk yapar. 
Bu dizayn optimum mekanik vermlilik ve daha 
uzun servis ömrü sağlar. 

Gaydlı Pistonlu 
Kompresör 



Yağsız Çengel Rotorlu Kompresörlerin Çalışma 
İlkesi 

Emiş : Atmosferik basınç 
altında hava kompresör 
kompresör boşluğuna girer. Bu 
sırada ikincil rotor çıkış 
boşluğunu kapatır. 

Sıkıştırmanın Başlangıcı: 
Giriş ve çıkış boşlukları 
kapanır.Hava 
sıkıştırılmaya başlar , 
basınç yükselir. 

Sıkıştırmanın Bitişi : 
İçerideki hava nihai basınca 
doğru sıkıştırılır.Açılan emiş 
agzından içeri tekrar hava 
dolmaya başlar. 

Çıkış : İkincil rotorun 
çengelindeki boşluk çıkış 
ağzını açmaya başlar ve 
basınçlı hava sisteme gider. 

ERA Kompresör Maksimum Çıkış Basıncı : 

Tek Kademeli     : 

Çift Kademeli 

4 bar(g) 

: 10  bar(g) 

Çıkış Emiş Emiş 
Havası 

Basınçlı Hava 



Paletli Kompresörlerin Çalışma İlkesi 

Paletli kompresörler temel olarak silindirik bir 
gövde ve bunun içerisine eksantrik olarak 
yerleştirilmiş bir rotordan oluşur.Rotorun 
gövdesinde içine paletlerin yerleştirildiği boyuna 
açılmış yarıklar vardır.Dönüş esnasında oluşan 
merkezkaç kuvvetinin etkisiyle paletler silindirin 
iç duvarlarına baskı yapar. Rotoruneksantrik 
yerleşimi nedeniyle rotor döndükçe sıkıştırma 
çemberindeki boşluk azalır ve hava adım adım 
sıkıştırılır. 

ERA Kompresör Maksimum Çıkış Basıncı : 

Hava akışı ihtiyaca göre bir kısmalı emiş vanası ile ayarlanır. Hava ihtiyacı azaldığında sistem basıncı 
artar. Basınç ayarlanan set değerine ulaştığında bir regülatör emiş valfini aktive eder , emiş miktarı azalan 
basınçlı hava tüketimine uygun olarak azaltılır. 

10 bar 



Yağsız Scroll(Orbital) Kompresörün Çalışma 
İlkesi 

Emiş 
Çemberi 

Emiş 
Açıklığı 

Soğutm 
a Fanı 

Çıkış 

Sıkıştırma 
Çemberi 

Sıcaklık koruması 
sensörü 

Orbital 
scroll 

Sabit 
scroll 

Maksimum Çıkış Basıncı : 
8 bar(g) 

Havanın sıkıştırılması sabit ve 
orbital scrolların etkileşimi 
aracılığıyla olur.Orbital scroll 
yörüngesel hareketine devam 
ederken hava sürekli olarak daha 
küçük ceplerde sıkıştırılır.Bu 
sıkıştırma hareketi sonsuz 
şekilde yinelenirken darbesiz 
basınçlı hava elde edilir. 

2 Spiral 



Basınçlı Havanın Arıtılması 



Basınçlı Havayı Neden Arıtırız ? 
Kompresöre girip sıkıştırılan hava ortama bağlı miktarda su buharı ve yağ 
buharı , toz , bakteri gibi değişik kirleticiler içerir. Bunlar ; 

•Hava iletim hatlarında korozyon ve kirlenme ,

• Borularda oluşan kirlenme sonucu basınç kayıpları ,

•Kirlilik nedeniyle pnömatik elementlerin yeterince yağlanmaması sonucu
aşınması 

• Üretim makinelerinde arızalar sonucu duruşlar
•Boya sistemlerinde hatalı üretim ,

gibi problemlere yolaçar. 

Bu tür problemler uygun bir arıtım sisteminin maliyetini kat be kat aşar. 



Basınçlı Havayı Neden Arıtırız ? 

Atmosferk Havadaki Kirlilik Oranı* 

Toz 4% 

Organik bileşikler 
6% 

Sülfür dioksit 
19% 
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12 

0 
Ocak Şub.Mart Nis.  May. Haz.  Tem.Ağs. Eyl.   Ek.  Kas.  Aral. 

2    

10 
g/m³ 

8 

6 

4 

52% 
Karbon 
monoksit 

  Havadaki Ortalama Su Miktarı 

Azot oksit 
19% 

* Ortama göre değişiklik gösterebilir 



Filtre Edilmemiş Basınçlı Havanın Sonuçları 
Kirlilik Konsantrasyonları 

Atmosferik hava 7 bar basınç altında 
Filtre edilmemiş basınçlı hava pnömatik 
hat ve ekipmanlarda hasarlara yolaçar. 
Bu durum gereksiz üretim kayıplarına 
ve bakım maliyetlerine yolaçar. 
Filtre edilmemiş hava ayrıca üretim 
prosesi içerisinde kalite kayıplarına 
yolaçar. 

Pnömatik el aleti Aluminyum Pnömatik boru 



Partikül 
1 m3 havadaki partikül sayısı 

partikül boyutu µm 
Klas ≤ 0,1 0,1 < d ≤ 0,5  0,5 < d ≤ 1,0  1,0 < d ≤ 5,0 

0 Müşteri talebine göre 

Su 
Klas Basınçlı Çiğlenme Noktası 
0 Müşteri talebine göre 
1 ≤  - 70 °C 

Basınçlı Hava Kalite Sınıfları 
- ISO 8573-1’e göre - 

6 ≤  + 10 °C 

Yağ 
K la s  K a la n   y a ğ   m ik t a r ı  m g / m ³  

0  M ü ş t e r i   t a le b in e   g ö re  
1  0 , 0 1  
2  0 , 1  
3  1  
4  5  
5  2 5  

1 ölçül. 100 1 0 2 ≤ - 40 °C 
2 ölçül. 100.000 1.000 10 3 ≤ - 20 °C 
3 ölçül. ölçülmez 10.000 500 4 ≤ + 3 °C 
4 ölçül. ölçülmez ölçülmez 1.000 5 ≤ + 7 °C 
5 ölçül. ölçülmez ölçülmez 20.000 



Basınçlı Hava Arıtma Prosedürü 

Su Kurutma Kurutma 

Partikül Filtrasyon Filtrasyon 

Yağ Absorbe Etme Absorbe Etme 



Basınçlı Hava Arıtma 
- kurutma - 

Soğutmalı tip kurutma işleminin fiziksel temeli 
basınçlı havanın °C ’nin biraz üzerine soğutarak 
yoğuşan suyun havadan ayrıştırılarak 
sistemden uzaklaştırılmasına dayanır. 



Su Buharı 
600 

500 

400 
g/m³ 

300 

200 

100 

0 

°C 

Sıcaklığa bağlı olarak havanın su taşıma kapasitesi 



m H20 = f (V,T) 

Havanın Su Taşıma Kapasitesi 

Sıkıştırma sırasında havanın hacmi azalır. 

Bu proses esnasında havanın sıcaklığı artarken içerisindeki 
su iyice buharlaşır. 

Nihai soğutucuda hava soğutulurken su buharı yoğuşurak 
sıvı hale dönüşür. 



Çiğlenme Noktası ve Havadaki Su Miktarı 



Kondens Miktarı 

5 m3/dak ’lık bir kompresör sisteme her 
vardiyada 30 litre su verir. 



Çiğlenme Noktası , Basınçlı Çiğlenme 
Noktası 

Çiğlenme Noktası °C: 
Çiğlenme noktası bir gazın 100% doymuş buhar içerdiği sıcaklık yada 
atmosferik havanın içerdiği nemin artık yoğuşamıyacağı şekilde 
soğutulduğu sıcaklık olarak tanımlanabilir. 
Basınçlı Çiğlenme Noktası °C: 
Basınçlı çiğlenme noktası , basınçlı havanın içerdiği nemin artık 
yoğuşamıyacağı   şekilde   soğutulduğu   sıcaklıktır.Örneğin   basınçlı   çiğlenme 
noktası +3 °C ise ortam sıcaklığı bu sıcaklığın üzerinde kaldığı sürece havanın 
içerisindeki  nem  yoğuşmaz.Ne  zamanki  ortam  sıcaklığı  bu  sıcaklığın  altına 
düşer , o zaman yoğuşma başlar. 

Basınçlı hava atmosferik basınca genleştiğinde hacmi artar.Bu nedenle , aynı 
sıcaklıkta  atmosferik  havanın  çiğlenme  noktası  basınçlı  havaya  göre  daha 
düşüktür.Örneğin , basınç altında +3 °C çiğlenme noktası atmosferik hava için - 
21 °C ’ye karşılık gelir. 
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Basınçlı Çiğlenme 
Noktası °C 

Örnek : 
Basınçlı Çiğl. Noktası : 0 °C 

7 bar 
°C 

İşletme Basıncı : 
Atm. Çiğl. Noktası 

Basınçlı Çiğlenme Noktası 
- Atmosferik Çiğlenme Noktası 

-70  -20 
-70 

0 

40 
Atmosferik Çiğlenme Noktası °C 

- - 

:-20 



Kurutma Süreci 

Kurutma Süreci 

Soğurma Kondensasyon Diffüzyon 

Absorbsiyonlu 
kurutucu 

Soğutmalı 
kurutucu 

Membran 
kurutucu 

Adsorbsiyonlu 
kurutucu 



Soğutma Gazlı Kurutma 

Bu sistemde basınçlı hava ısı eşenjöründe bir soğutma gazı aracılığıyla 
soğutulur.Basınçlı havanın içerisindeki nem yoğuşur ve sistemden uzaklaştırılır. 
moisture contained in the compressed air condenses and is removed. 
Giriş havası sıcaklığı ile çiğlenme noktası sıcaklığı arasındaki fark yoğuşan nem 
miktarını belirler. Fark ne kadar yüksekse yoğuşma o kadar fazla olur ve havanın 
içerisnde kalan nem miktarı azalır. 
 
Kurutma işlemi iki adımdan oluşur : 

Birinci Adım : Bir ters akışlı hava/hava ısı eşanjöründe sıcak basınçlı hava soğutucu gaz 
eşanjöründen çıkan soğuk kurutulmuş hava ile ön soğutmaya tabi tutulurç Herhangibir 
enerji tüketiminin olmadığı bu aşama soğutma kompresörünün yükünü azalttıp enerji 
tüketimini düşürdüğü gibi çıkış havası ısıtılarak hat üzerinde boru yüzeylerinde 
kondensasyon oluşmasının ve bunun yol açtığı korozyonun önüne geçilmiş olur. 
Yoğuşmanın yaklaşık 60% ‘ı bu aşamada gerçekleşir. 

 
İkinci Adım : Bir soğutma gazı ile soğutmanın gerçekleştiği eşanjörden geçen basınçlı 
hava ser edilen çiğlenme noktasına kadar soğutulur. Kalan nem bu aşamada 
yoğuşturulur ve otomatik olarak uzaklaştırılır. 



Soğutmalı Kurutma 

Soğutmalı tip kurutucuya giren basınçlı 
hava , hava /  hava ısı eşanjöründe ön 
soğutmaya tabi tutulur. Ters akışlı bir ısı 
eşanjöründe gerçekleştirilen bu işlem 
esnasında herhangibir enerji tüketimi olmaz 
. Bu işlemin ardından bir soğutma devresi 
tarafından soğutulan soğutucu akışkan / 
hava eşanjörüne (4) giren 

1. Basınçlı hava girişi
2. Basınçlı hava çıkışı
3. Hava/hava ısı eşanjörü
4. Soğutucu

akışkan/hava ısı
eşanjörü

5. Kondens separatörü
6. Kondens tahliye cihazı

hava çiğlenme noktası sıcaklığına kadar 
soğutulur. 
Bu soğutma işlemi sırasında hava 
içerisindeki su buharı form değiştirerek likit 
hale dönüşür ve kondens ayrıştırma 
seperatöründe(5) ayrıştırılarak kondens 
tahliye cihazı(6) ile otomatik olarak tahliye 
edilir. Su buharından ayrıştırılan hava 
sisteme verilmeden önce hava / hava 
eşanjöründe(3) yeniden ısınma işlemine 
tabi tutulur. Bu işlem giren havanın ön 
soğutmasını sağladığı gibi ortam 
sıcaklığından daha soguk havanın boru 
hatlarının yüzeyinde  ortam havasını 
yoğuşturarak kondens oluşmasını önlemiş 
olur. 

7. Kompresör
8. Kondenser
9. Termostatik

genleşme valfi
10. Güç regulatörü
11. Gaz filtresi
12. Fan kontrol
13. Aşırı basınç monitörü
14. Schrader valve
15. Gaz toplayıcı



Adsorbsiyonlu Kurutucu 

Soğurma ilkesi ile basınçlı hava kurutucularında 0 °C basınçlı çiğlenme 
noktasının altına inmek mümkündür. 
– 70 °C basınçlı çiğlenme noktasının altına inebilmeyi
sağlayanadsorbsiyonlu kurutucular rejenerasyon yöntemlerine göre 
sınıflandırılırlar. Adsorpsiyonlu Kurutucu 

Kompresör Nedir ER 

Dahili rejenerasyon 
ısıtıcısı 

Harici rejenerasyon 
ısıtıcısı 

Isı Rejenerasyonlu 
Rejenerasyon sisteme ısı 

girişiyle sağlanır. 

Isısız Rejenerasyonlu 
Rejenerasyon kurutulmuş basınçlı 
hava kullanılarak gerçekleştirilir. 

Kompresör ısısı ile 

Rejenerasyonda 
dahili bir elektrikli 
ısıtıcı ile basınçlı 
hava kullanılır. 

Rejenerasyonda 
harici bir elektrikli 
ısıtıcı ilşe ısıtılıp bir 
fan vasıtasıyla 
sisteme verilen 
ortam havası 

Rejenerasyon 
sıkıştırma 
sisteminden tam ve 
yarı yükte gelen 
enerjiyi kullanır. 

kullanılır. 



Adsorbsiyonlu Kurutma 

Soğurma 
Soğurmanın anlamı suyun basınçlı havadan kimyasal veya fiziksel yöntemle 
uzaklaştırılmasıdır.Absorbeli kurutucular pratikte fazla uygulanmadığı için biz burada 
adsorbeli kurutuculara yoğunlaşacağız. 

Adsorbsiyonun İlkesi : 
Havanın taşıdığı nem yapışma kuvveti etkisiyle granüler formdaki kurutucu maddenin 
yüzeyine yapışır ( = adsorbsiyon ).Bu işlemle -70 °C basınçlı çiğlenme noktasına ulaşılabilir. 
Soğutmalı tip kurutucuların tersine bu işlemde basınçlı hava soğutulmaz. Adsobsiyon işleminin 
kendisi herhangibir enerjiye ihtiyaç duymaz , enerji kurutucu maddenin rejenerasyonu ( 
depolanan nemin uzaklaştırılması ) için gereklidir. Bu işlem adsorbeli kurutucularda belirli bir 
zamana ihtiyaç duyar.Bunun için daima iki tank bulunur. Bunlardan biri kurutma yaparken 
diğerinin rejenerasyonu gerçekleşir.Rejenerasyon işlemine kadar tüm kurutucular aynı ilkeyle 
çalışır , birbirlerinden rejenerasyonun yöntemine göre farklılaşırlar. 
Temelde bu işlem için iki yöntem vardır : 
Isısız rejenerasyon ve ısıyla rejenerasyon . 



Basınçlı -70C / -20°C çiğlenme 
noktasına kadar bağıl nem 
azaltılması 

Adsorbsiyonlu Kurutucu 
Isısız veya Isı Rejenerasyonlu 

Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

Doymamış kuru hava 

Basınçlı 
hava 
girişi 

Basınçlı 
hava çıkışı 

• Partikül ve yağın hassas filtrasyonla iyi bir
şekilde filtrasyonu

• Standart dizayn şartları:
basınçlı hava girişi :  35°C
çalışma basıncı :  7 bar

• Kompresör seçilirken kurutucunun basınçlı
hava ihtiyacı mutlaka dikkate alınmalıdır

• Kurutucu sonrası partikül tutucu filtreleme
• Rejenerasyonda kullanılan enerji mutlaka

dikkate alınmalıdır
Kurutucu 
materyal 

Rejenerasyon 



NEMİN TUTULMASI 

• Kurutucu materyalin kütlesine
göre doyma noktasına kadar
nem tutulabilir. Kurutucu
materyalin nem tutma
kapasitesi soğurma sırasında
sürekli azalır.



Adsorbsiyonlu Kurutma 
- Isısız Rejenerasyon - 

Isısız Rejenerasyon : 
Isısız rejenerasyonda , kurutulmuş basınçlı hava devresinden alınan bir miktar hava 
rejenerasyon havası olarak kullanılır. Bu hava önce genleşir . Bu nedenle kuvvetli bir 
şekilde neme doymaya hazırdır.Bu şekliyle kurutucu materyal yatağının üzerinden 
geçtiğinde tutulan nemi emer ve atmosfere doğru yoluna devam eder.Rejenerasyon 
havası yeniden basınçlı hava devresine geri dönemez ve kurutucuyu kayıp hava olarak 
terk eder. Bu nedenle bu sistemin kullanıldığı yerlerde rejenerasyon havası ekstra bir 
tüketim olarak dikkate alınmalıdır. 

Kurutucu materyalin nem yükü ve rejenerasyon gazının basıncı altında kalma süresi 
dengeli olup göreceli olarak oldukça kısadır. Isısız rejenerasyonda yarı çevrim süresi 
yaklaşık olarak 5-10 dakika rasında değişir. 



- Yarı çevrim zamanı tB = 3-5 min. 
- Su molekülleri birikimi yalnızca 

yüzeyde olur . 
- Rejenerasyon ısısız gerçekleşir. 
- Rejenerasyon ters yıkama şeklinde 

gerçekleşir. 
- Kurutulmuş havadan alınan bir miktar 

hava rejenerasyon havası olarak 
kullanılır. 

- Rejenerasyon havası atmosfere atılır. 

Adsorbsiyonlu Kurutma 
- Isısız Rejenerasyon - 



Isıl Rejenerasyon : 
Bu tip rejenerasyonda sıcak rejenerasyon havası desorpsiyon için kullanılır. Bunun için 
tankların içerisine yerleştirilmiş ısıtıcılar kullanılır. 
 

Adsorbsiyonlu Kurutma 
- Isıl Rejenerasyonlu - 



- Yarı çevrim zamanı tB = 6-8 saat 
- Su molekülleri kurutucu medyanın 

dış ve iç yüzeylerinde toplanır. 
 
 
- Gözeneklerdeki nem , rejenerasyon 

sırasında dışarıdan verilen ısı aracılığıyla 
kovulur. Süpürme gazı daha sonra bu 
nemi atmosfere atar. 

Adsorbsiyonlu Kurutma 
- Isıl Rejenerasyonlu - 



Membran Kurutucu 

Membran  kurutucular  kullanım  noktasında  basınçlı  hava  veya  gazın   düşük  basınçlı 
çiğlenme  noktası  sıcaklığında  kurutulması  için  kullanılırı.  Genellikle  1000  litre/dak. 
Kapasiteye kadar kullanılır. 
Bu  tür  kurutucular  özünde  yalnızca  su  buharı  moleküllerinin  geçebileceği  delikli  bir 
mikro-fiber  membrandır.Oksijen  ve  nitrojen  molekülleri  bile  bu  membran  deliklerinden 
geçemez. 
Çalışma İlkesi : 
Kurutucu modülünde , binlerce özel seçilmiş delikli membran paketi ve bunları kapsayan 
iki ucu açık bir borudan oluşur. 
Modül  çıkışından  ,  bir  miktar  kurutulmuş  basınçlı  hava(rejenerasyon  havası)  by-pass 
sistemi  vasıtası  ile  bir  kısıtlayıcı  vanadan  geçerek  membranların  etrafında  ters  yönde 
akar.Membranlardan  sızan  eden  su  buharı  molekülleri  bu  hava  vasıtası  ile  atmosfere 
atılır.  Membran  kurutucular  değişik  giriş  sıcaklığı  koşullarına  göre  uyarlanabilir  ve 
basınçlı çiğlenme noktası sıcaklığı olarak yaklaşık - 30 °C ‘ye ulaşmak mümkündür. 



Giriş koşullarına bağlı 
olarak basınçlı çiğlenme 
noktası -15 / -20°C ’ ye 
düşürülebilir. 

Nem Uzaklaştırma Havası Basınçlı Hava 
Çıkışı 

BasınçlıHava 
Kurutucusu 

Regulasyon elemanlı 
Uzaklaştırma kanalı Gözenekli Kılcal Borular 

Dikkat edilmesi gereken noktalar: 
 
• Kurutucu kapasitesi seçilirken giriş koşullarındaki değişimler 

dikkate alınmalıdır 
• Doğru seçim için kurutucunun basınçlı hava ihtiyacı(nem 

uzaklaştırma havası) dikkate alınmalıdır 
• Basınçlı hava membran kurutucuya girmeden önce aşağıdaki 

standartlarda filtre edilmelidir : 
- Yağ miktarı Klas 1 ( 1 mg/m3 ) 
- Partikül miktarı Klas 2 ( 1 mikron ) 

 Derin filtreleme  ile kondens ve yağ seperasyonu yapılmalıdır. 

Membran Kurutucu 



Enerji Gereksinimlerine Göre Basınçlı Çiğlenme 
Noktası Sınıfları 

20 

Direkt yada dolaylı kullanım olarak elektrik enerjisi 
gereksinimi 

* Dolaylı enerji tüketimi süpürme 
havası olarak kullanılan kuru 
basınçlı havayı üretmek için 
kullanılan enerji veya rejenerasyon 
kayıplarının sonucudur.Örneğin 
ısısız(soğuk) rejenerasyonlu 
adsorbsiyonlu kurutucular. 

Watt/m³ 

14 
 
10 

3 (-20°C) 

Adsorpsiyonlu Kurutucu Gaz Soğutmalı Kurutucu 
 

 

3 

1 (-70°C) 2 (-40°C) 4 (+3°C) 5 (+7°C) 6 (+10°C) 
Basınçlı Çiğlenme Noktası Sınıfları 

Gaz Soğutmalı Kurutucu 
refrigeration dryer 



Basınçlı Havanın İyileştirme Prosedürü 

SU KURUTMA KURUTMA 

PARTİKÜL FİLTRASYON FİLTRASYON 

SOĞURMA SOĞURMA YAĞ 



Filtrasyon Spektrumu 

Değişik 
materyallerin 

izafi 
boyutları 

Virüsler Çimento tozu 

Sis buharı 
Bakteri Sporlar 

İs, tekstil boyası pigmentleri 

ERA Kom presör 

0,01 0,1 10 100 1 

Derin-yatak filtre 
(Yoğuşmalı) 

Yüzey filtresi 
(Toz filtresi) 

mikron 
(µm) 

Sigara dumanı 

Asbest tozu Karbon tozu 

Yağ sisi Yağ buharı 



Yüzey Filtresi 

Partiküller akış yönüne göre enine yerleştirilmiş 
yüzeylerde ayrıştırılır. Filtre gözeneklerinden 
daha büyük boyuttaki partiküller yüzeyde 
alıkonularak filtrasyon gerçekleşir. Bakım 
periyotlarına dikkat edilmediğinde filtre 
yüzeyindeki kir partikülleri birikintisi büyük basınç 
kayıplarına sebep olur.Hava akışı daima 
dışardan içeriye doğrudur.Yüzey filtreleri 
genellikle ön(pre)-filtre olarak kullanılır. 

Partikül seperasyonu 1 mikrona kadar 
Partikül Klas 2 
Yağ Klas 3 

Yüzey Filtresi 



Birleşik/ Derin-yatak Filtre 

Bu filtre serisi aynı zamanda mikro filtreler 
olarakta bilinir. 
Hava akışı içeriden dışarıya doğrudur. 
0.5 mikrondan daha küçük boyuta sahip 
partiküller filtre edilebilir. 

Partikül filtreleme 0.01 mikrona kadar 
Partikül Klas 1 - 2 
Yağ Klas 1 - 2 

Birleşik/ derin yatak filtre 



Temiz birleşik / derin yatak filtre 

0.5 mikron 



FİLTRASYON MEKANİZMASI 

DİREKT DURDURMA  + EYLEMSİZLİK ETKİSİ  + BROWNIAN HAREKETİ 
( >1 mikron ) ( 1 - 0.3 mikron ) ( 0.3 - 0.01 miKron) 



Fiberler arası form labirent tipi açıklıklar ve kanal formu şeklindedir. Seperasyon 
derin filtre elementi boyunca aerosolün yolu üzerindeki herhangibir noktada 
aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir. 

-Direkt Temas – partiküller filtrasyon malzemesinin yüzeyine direkt olarak çarparlar ve orada 
kalırlar. 1 mikrona kadar partiküller bu şekilde filtre edilir. 

-Eylemsizlik Etkisi – partiküller filtrasyon malzemesinin sarım kanallarını aşamaz ve ve filtre 
matriksine yapışır. 0,3-1 mikron arası partiküller bu şekilde tutulur. 

-Sızma / Brownian hareketi – çok küçük partiküller kendi enerjilerini kullanarak gaz akışı 
içerisinde bağımsız olarak hareket edebilir.Bu partiküller filtre materyaline çarpışırlar ve 
filtrasyon materyallerinin arasında sıkışırlar. Sızma etkisi 0.3 mikron yada daha küçük 
partikülleri tutabilir.. 

Filtrasyon İlkesi 



YAĞ VE SUYUN YOĞUŞMASI 



Bloke Olmuş Derin-yatak Filtre 
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TİPİK YOĞUŞMALI FİLTRE ÖMRÜ 

Filtre Elementi Değişim Zamanı 

Element ömrü (saat) 

2 

10 

6 

0 

0.5 

0.7 

8 6000 (1 yıl) 



Element Ömrü 

Filtre   elementi   maksimum   0.5   bar   fark   basıncı   oluşturacak   doygunluğa 
ulaştığında değiştirilmelidir. Değişimden kaynaklanacak maliyet basınç kaybının 
oluşturacağı gereksiz enerji harcamasının maliyetinden daha düşüktür. 

! Unutulmamalıdır ki 1 bar basınç düşümü 7% daha fazla enerji harcamayı 
gerektirir ! 

Fark basınç göstergesi filtre doygunluğunu 
ve bu yolla filtre elementinin değişiminin 
gerekli olup olmadığını gösterir. 
Çok kirli basınçlı hava koşullarında mikro 
filtreden önce bir pre-filtre kullanılmalıdır. Bu 
uygulama filtre elementinin ömrünü 
uzatacaktır. 



Filtre fark basınç göstergesi için önemli not : 
“Kuru“ başlangıç fark basıncı ile “ıslak“ fark basıncı arasındaki ayrıma 
dikkat edilmelidir. 
Kuru başlangıç fark basıncı teorik bir değer olup yalnızca filtrenin çalışmaya 
başladıktan sonraki ilk 6-8 saatlik çalışma periyodu için geçerlidir.Bu periyot 
içerisinde filtre elementinin alt kısmında ıslak bir bant formu oluşur. Yağ 
ayrıştırma işleminin bir sonucu olarak sünger tabaka yağ damlaları ile ıslanır. Bu 
nedenle , yeni filtre elementlerindeki fark basıncının gerçek göstergesi “ıslak“ 
fark basıncı değeridir. 

Element Ömrü 



Basınçlı Hava İyileştirme Prosedürü 

Su Kurutma Kurutma 

Partikül Filtrasyon Filtrasyon 

Adsorbsiyon Adsorbsiyon Yağ 



Aktif Karbon Filtre ve 
Aktif Karbon Tutucu 

Elde edilebilecek hava kalitesi : 
Partikül : Klas 1 

Aktif Karbon Filtre Aktif Karbon Tutucu 

Dikkat edilecekler: 
- Öncesi ve sonrası filtrasyon 

Dikkat edilecekler: 
– Kısa servis ömrü 
– Ön filtrasyon gerekliliği 

Yağ : Klas 1 



Komple Basınçlı Hava İyileştirme 
Sisteminin Şematik Görünümü 



Su Yağ 
Miktarı Miktarı 

1 

1 

partikül 

1 

1 

Soğutucu Akışkanlı Kurutucu İle Basınçlı Hava Kalitesinin 
İyileştirilmesi 

ISO 8573-1’ e Göre Basınçlı Hava 
Kalitesi Sınıfları Doymuş Kirli Hava 

Merkezi Kuru Hava 

4 

4 
Kompresör 

Tank 
EY 

Kurutucu 
AKT  EP 

ES 

mpresör Nedir ERA Kompresör 

1 

1 

2* 

3* 

4* 

1 

1 

1 

2 

3* 

4 

4 

4 

4 

7 

ES 

EY  EA

EY 

EX 

EA = Aktif Karbon 
Filtre 
Aktif Karbon 
Tutucu 

EP = Yüzey Filtresi 
EX = Genel Maksatlı 

Mikro Filtre 
EY = Hassas Mikro 

Filtre 
ES = Steril Mikro 

Filtre 

AKT = 

4* 4** 7 



Adsorbsiyonlu Kurutucularla Basınçlı 
Hava Kalitesinin İyileştirilmesi 

1 

Partikül 

1 

Yağ 
Miktarı 

1- 3 

Su 
Miktarı 

Tank 
Adsorbsiyonlu 

Kurutucu 
MX MY 

AKT MP 

MS 

Doymuş Kirli Hava 
Merkezi Kuru Hava 

ISO 8573-1 ‘ e Göre Basınçlı Hava 
Kalite Sınıfları 

2 

1 

1 

1 

1 - 3 

1 - 3 

Kompresör 

MS 

MY 
AKT = Aktif Karbon Tutucu 
MP = Yüzey Filtresi MP 1 1 - 3 1 
MX = Genel Maksat Mikro 

Filtre 
MY 
MS 

= 
= 

Hassas Tip Mikro Filtre 
Steril Filtre 

2 1 - 3 1 



Kondensat Ayrıştırma 



Kondensat 

Kirlilik 
yaklaşık 1% .. Yağlamalı kompresörlerde yağ içerir 

.. Borulardaki korrozyondan veya 

Kondensatın Bileşimi : 

Su 99% 

hava kirliliğinden kaynaklanan kir 
içerir 

.. Yağsız sıkıştırmada aşındırıcı pH 
değeri ortaya çıkabilir 



Kondensat Tahliyesi 

Zaman Kontrollü 
Solenoid Vana 

 
Manuel Vana 

Elektronik Seviye Sensörlü 
Kondensat Tahliye Cihazı 

Mekanik Çalışan 
Şamandıralı 
Kondensat Tahliye 
Cihazı 



Elektronik seviye sensörlü 
tahliye cihazı 

Kondensat giriş ağzından(1) içeri damlar ve 
cihazın rezervuar kısmında(2) toplanır. 
Pilot kontrol hattından(3) gelen denge 
basıncı, solenoid valf(4) üzerinden geçerek 
valf diyaframı(5) üzerinde basınç oluşturur 
ve diyafram valfin kapalı kalmasını sağlar. 

Kondensat Tahliyesi 

Rezervuar kapasitif seviye sensörünün üst 
limitine kadar dolduğunda sensör solenoid 
valfi enerjilenmesini sağlar ve diyafram valf 
üzerine basınç gönderen pilot kontrol hattı 
kapanır ve kondensat tahliye kanalından 
gelen basınçla diyafram valf açılarak 
kondensat tahliyesi başlar. Kondens miktarı 
sensörün alt limitine düştüğünde solenoid 
valfin enerjisi kesilir ve pilot kontrol hattı 
açılarak denge basıncı ile diyafram valf 
kapanır ve basınçlı havanın tahliye hattına 
kaçması engellenir. 



Tahliye Cihazları 
Mekanik çalışan 
şamandıralı tahliye 
cihazı 

Zaman kontrollü 
solenoid valf 

Elektronik seviye 
sensörlü tahliye 
cihazı 

Avantajları • Enerji tüketimi yok
• İlk yatırım maliyeti
düşük

• Kondensat tahliyesi
biriken kondensat
miktarına göre

• Minimum basınçlı
hava kaybı

• Küçük alan kaplaması
• Orta düzeyde yatırım
maliyeti

• Basit montaj

• Kondensat birikimine
göre tahliye

• Basınçlı hava kaybı
olmaması

• Arıza durumunda
uyarı vermesi

• Kirlilikten
etkilenmemek

• Düşük bakım maliyeti
• Güvenli çalışma

ERA Kompresör Dezavantaj- 
ları 

• Kirlilikten etkilenen 
mekanik sistem

• Önemsenecek
bakım gereksinimi

• Arıza anında uyarı
alınamaması

• Fazla basınçlı hava
kaybı 

• Kondensatın aşırı ha-
valandırılması emülsi-
yon yaratır ve kon-
densat ayrıştırmada
problem çıkarır

• Arıza anında uyarı
alınamaması

• Enerji gereksinimi

• Yatırım maliyeti
• Enerji gereksinimi



Kondensat Ayrıştırma 

Kompresör sisteminden kaynaklanan kondensat değişik yollarla 
ayrıştırılabilir : e from compressor stations can be properly disposed of in 
different ways: 

Yağ/su ayrıştırma ekipmanı 

En ekonomik ve en kolay işletilen yağ/su ayrıştırma sistemidir. 

Eğer  sabit  emülsiyon  yoksa  (genellikle  mineral  yağ  kullanıldığında),  bu 
sistem su kaynaklarının kullanımı kurallarına uygun zorunlu limitlerin altında 
yeterli ayrıştırma sağlar. 

Ayrıştırılabilir  yağlı  vidalı  kompresörlerde  20  m3/dak  kapasiteye  kadar 
rahatlıkla  kullanılabilir.  Uygun  çevre  koşullarında  120  m3/dak  ‘  ya  kadar 
çıkabilmek mümkündür. 

Bu kapasitelerin dışında yada sentetik yağ kullanımında ultra fltrasyon yada 
adsobsiyon prosedürü uygulamak gerekir. 



Kondensat Ayrıştırma 

Kondensat rejenerasyon yöntemleri 

Statik yağ-su 
separatörleri 

Adsorbsiyonla 
ayrıştırma 

Membran 
filtrasyon 



Statik yağ-su seperatörleri 

Kondensat Rejenerasyon Yöntemleri 

Entegre aktif karbon filtreli yağ/su 
ayrıştırma ekipmanı ağırlık ilkesiyle 
çalışır. Rezervuar kapasitesi ve 
kondensatın bekleme süresi önemli 
proses parametreleridir. Ayrıştırma 
verimliliğini etkileyen diğer önemli 
faktör sistem içerisindeki yön deği- 
şimlerinin sayısıdır. 

. 

Kondensat basınç altında genleşme rezervuarıuna gelir.Burada yağ/su ayrıştırma rezervuarında türbülans 
oluşmasını engellemek için basınç tahliye edilir. 
Gerçekte seperator rezervuarında yağ ağırlık ayrıştırması etkisiyle yüzeyde toplanırI ve yağ taşıntı sistemi 
ile  bir  toplama  rezervuarına  dreyn  edilir.  Böylece  ön  ayrıştırmaya  tabi  tutulmuş  kondensat  bir  oleofil  ön 
filtreye doğru akar. Bu ön filtre kalan yağ damlalarını kendi içine hapseder.Daha sonra kondensat bir aktif 
coarbonlu adsobiyon filtresine gelir.Burada kalan yağ ayrıştırılır. Temizlemiş kondensat saf su gibi atık su 
sistemine gönderilir. 



Membran/ultra-filtrasyon Ultra-filtrasyon , emülsiyonun geçirgenlik 
seperasyonu yoluyla yoğunlaştırıldığı bir 
yöntemdir.Kondensat,bir pompa yardımıyla 4-10 
barda mikro yada ultra filtrasyon membranlarının 
boyunca sirküle edildiği ayrı bir rezervuarda 
toplanır. 
Bu koşullar altında membranlar su gibi küçük 

Kondensat Rejenerasyon Yöntemleri 

molekülleri geçirir,geçirilen kondensat  membran- 
lara doğru baskı yapar. Yağ molekülleri gibi büyük 
moleküllü maddeler membran tarafından tutulur. 

Membrane sistemi kendini yıkamalıdır. 
Geçirilen kondensatla ters yıkama yapılmalıdır. 
Kimyasal temizlik maddeleri ile yıkama ile yapılmalıdır. 
Kirlilik artık temizlenemiyorsa,membran onarılamaz şekilde hasarlanır ve membranlar değiştirilmelidir. 
Bu işlemlerin maliyeti ilk yatırım maliyetinin 50%’sine ulaşabilir. 



Adsorbsiyonla ayrıştırma 
 

Bu proseste emülsiyonu ayrıştırmak ve 
çökeltme için aktif silika, kil, bentonit gibi 
doğal,çevreyi etkilemeyen maddeler 
kullanılır. Emülsiyonun ayrışması oda 
sıcaklığında birkaç dakikada gerçekleşir. 
Yağ ve suyun ayrıştırılması için etkin ve 
göreceli olarak ucuz bir çözümdür. 

Kondensat Rejenerasyon Yöntemleri 



     Yöntemlerin Karşılaştırılması 
Statik yağ-su Adsorbsiyonla Ayrıştırma 
seperatörleri 

Membranlı 
filtrasyon 

Avantajları • Uygun emülsiyon 
ayrıştırma 

• Basit işlem yöntemi 
• Kirlilikte 0.5% ‘in 

altına düşme 

• Ayrıştırma yağ ve kir- 
lerin ağırlığı ile olur 

• Kalan yağ aktif 
karbonla adsorbsi 
yonla olur 

• Rejenere edilmiş 
atık sudaki kalan 
yağ miktarının 1 
mg/l ‘nin altına 
düşmesi 

ER Dezavantaj- 
ları 

• Ayrıştırılmış 
kalıntıların atılması 
problemi 

• Düzenli bakım 
gerekliliği 

• Kararlı emülsiyon- 
ların ayrıştırılması 
olanaksızdır 

• Aktif karbon filtrenin 
düzenli değişim 
gerekliliği 

• Biriken maddeler ve 
aktif karbonun 

• Atık suda kalan yağ 
miktarının 1 mg/l ’nin 
altına düşmesi 

• Az bakım ihtiyacı 
• Enerji 

gerektirmemesi 

• Sınırlı 
büyütebilme 

• Düzenli temizlik 
gerekliliği 

atılması problemi 



Kondensat Tahliyelerin Montaj Şekli 

ör Nedir ERA Kompresör 



Basınçlı Hava 
 
 
 
 
 
 
  

Devreleri 



Basınçlı hava ile çalışan makine ve aletler 
sorunsuz çalışma için sürekli bir hava akışı 
ister. 
 
Bunu sağlamak için doğru seçilmiş basınçlı 
hava tankları kullanmak gerekir. 
 
Tanklar boyanmış yada daldırma 
yöntemiyle içten ve dıştan galvanize 
edilmiş olabilir. Kullanıma göre yatay veya 
dikey olarak üretilebilir. 

Basınçlı Hava Tankları 



• Basınçlı havanın depolanması
Kompresör basınçlı hava kullanımındaki değişimleri 
dengelemek için tankta basınçlı havayı depolar;bu 
yolla kompresörün start/stop çevrimi azalır. 

. Dalgalanma Sönümlenmesi 
Deplasman yöntemiyle çalışan kompresörler, özellikle 
pistonlu kompresörler, basınçlı hava akışında 
dalgalanma oluştururlar. Bu dalgalanma tankın 
içerisndeki hava ile sönümlenir. 

. Kondensat Ayrıştırma 
Basınçlı havanın tank duvarlarına çarpması ve 
soğuması nedeniyle Bir miktar kondensat yoğuşur ve 

Tankların Fonksiyonu 

 
problemsiz biçimde tahliye edilebilir. 
tankın dibinde toplanır.Bu kondensat buradan 



Tank Boyutunun Saptanması 

VB = 
Veff  • pR 

4 • ∆p • z s 

• V = Tank Hacmi B [m³] 

.. 
Veff = Ana kompresörün kapasitesi  [m³/saat] 
x = Hava Tüketimi [m³/saat]  /  V [m³/saat] 
z = Yük/boş çevrimi sayısı [1/saat]; normalde 

120/saat 

A Kompresör 

VB = Veff  • 0,3 

Pratik Kural : 
Vidalı Kompresörler İçin 

∆p = Start/stop basıncı farkı[bar] 
Saatteki maks. 

Pistonlu Kompresörler İçin Veff • 0,4 VB = 

motor start 
sayısı 

Kompresör 
kapasitesi 

7,5 kW 
30 kW 

110 kW 
250 kW 

30 
15 
8 
4 



Tank Üzerindeki Ekipmanlar 

Standart: 
• Manometre 
• Emniyet Valfi 
• Giriş/çıkış bağlantısı 
• Manuel kodensat tahliye vanası 
• Tank boyutuna göre menhol 
 

Ekstra Ekipmanlar : 
• Kondensat tahliye borusu 

yada esnek hortum 



Basınçlı Hava Devreleri 
Boru Hatları 
 
Merkezi basınçlı hava sisteminin kullanıldığı durumlarda basınçlı hava 
gereksinimi duyan tüm noktalara bunu sağlayacak boru hatları 
kurulmalıdır. 
Boru hatlarının görevi basınçlı hava tüketim noktalarına 
·    yeterli miktarda, 

· istenilen basınçta, 
· istenilen kalitede, 
· Mümkün olabilen en düşük basınç düşümü sağlayarak, 
· emniyetli biçimde, 

·   ekonomik olarak,   
basınçlı hava sağlamaktır. 



Basınçlı Hava Hattı Sistemleri 
Basınçlı hava hatları kurulurken aşagıdaki ayrımlara 
öncelikle dikkat edilmelidir : 

Ring hatları 
Hava  akışı  her  yönden  olabildiği  için  boru  kesitlerini 
yarıya düşürebilmek mümkündür. 
Dikkat : Bağımsız  yüklü miktarda hava tüketen noktalar 
için   ikincil   tank   gibi   uygulamalarla   devredeki   olası 
basınç dalgalanmasını engelleyici izolasyon yapılmalıdır. 
Yan branşmanlı doğrusal hatlar 
Basınçlı hava istasyonundan çıkan bir ana hat ve bunun 

Kompresör Nedir Basınçlı hava devrelerinin çok uzun olduğu ve birbirinden 
bağımsız yüklü enerji tüketimlerinin olduğu yerlerde herbir 
tüketim noktası için ayrı bir basınçlı hava istasyo- nu tercih 
edilebilir. Örneğin demir çelik tesisleri. Çok bü-yük boru 
çapları gerekliliğinin de böylece önüne geçilmiş olur. 

üzerinden tüketim noktalarına  dağıtım 
branşmanlardan oluşur.Branşman kesitleri ana 
göre daha küçüktür. 

Bağımsız lokal basınçlı hava istasyonları 

yapan 
hatta 



Boru Malzemesil 

Havayla temas eden 
yüzey tabaka 

Basınç [bar] 

Basınç Kaybını Etkileyen Nedenler 

8 Barlık bir hatta fazladan 1 
bar basınç enerji tüketimini 

6 - 10 %  artırır 

Akıştaki türbülans miktarı 

A1 A2

V =  A1 x v1   = A2 x v2
•  A1

A2

 v2 
v1= 

• 
V
v 

= 
= 
= 

Hacimsel debi 
Hava hızı 
Kesit alanı 

Hat boyu 
[m] 



Boru Hatlarını Boyutlandırma 
Kriterleri 

• Debi 

• İşletme basıncı 

• Hat boyu 

• Basınç düşümü 



Optimimum basınç düşümleri: 

• Ana hat 
• Branşman hatları 
• Enstrüman bağl. 

∆p = 0.03 bar 
∆p = 0.03 bar 
∆p = 0.04 bar 

Enstrüman bağlantıları 

Branşman hatlarının 
boyutlandırılması 

                Branşman hatları 

ERA Kompresör 

Ana hat 

Toplam maks.: 0,1 bar 



10 
20 

50 
100 

200 

10000 
5000 

500 
400 

300 
250 

200 
2 

0,03 

0,04 
0,05 

0,07 

0,1 

sistem 
basıncı [bar] 

Çelik boruların boyutlandırılması için nomogram 
Serbest hava ver.[m³/saat] 

edir RA Kompresör 

500 
1000 

2000 

5000 

1000 

500 

2000 

200 

100 

150 

100 

3 
4 

5 
7 

10 
15 
20 

70 

50 
40 

30 
25 

20 

0,15 

0,2 

0,3 

0,4 
0,5 

0,7 

1,0 
1,5 

Boru boyu [m] Boru çapı [mm] Basınç kaybı [bar] 



Boru boyutlandırma nomogramı 

ERA Kompresör 



Bağlantı elemanları 

Basınç kaybını artırıcı bağlantılardan kaçınılmalıdır: 

-Düz köşe rakorları 
-Düz T bağlantılar , 
yerine 
 
 
-Geniş açılı bükülmüş 
köşe rakorları ve 
-T bağlantılar, 
kullanınız. 



Bağlantı elemanları ve bağlantılar 
Eşdeğer boru boyu [m] /  nominal çaplar [DN] 

resör Ned E A Kompr sör 
2,5 0,5 0,7 1 2 3,5 4 

DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 
8 10 15 25 30 50 60 

1,2 2 3 4,5 6 8 10 

0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 

1,5 2,5 3,5 5 7 10 15 

0,3 0,5 0,6 1 1,5 2 2,5 

0,15 0,25 0,3 0,5 0,8 1 1,5 

2 3 4 7 10 15 20 



72 1 310 

[€/yıl] [l/dak] [mm] 

Deli çapı - ∅ 7 bar’da kaçak 
miktarı 

Enerji maliyeti 

Kaçak kayıpları 

ompresör Nedir ERA Kompresör 

10 7440 30,200 

2670 6 

1200 4 

670 3 

300 2 

10,741 

4,800 

2,700 

1,230 

8.000 saat çalışma ve 0.07 €/kWsaat birim enerji maliyeti baz alınarak 
hesaplanmış kaçaklardan dolayı kaybolan enerjinin yıllık maliyeti 



Kaçaklardan kaynaklanan kayıplar 
Kaçak ölçümü 

Basınçlı  hava  sistemindeki  kaçakların  miktarı  bir  hava  tankı  ile  ölçülebilir.  Bu 
işlemde belirli bir sürede hacmi bilinen bir tankta ne kadar basınç düşümü oldu- 
ğu ölçülür. 
 
Bu işlemin  sistemde  hiçbir  hava  tüketiminin  olmadığı  hafta  sonu  bir  zamanda 
yapılması gerekir.Bu işlem esnasında kompresör sisteme kesinlikle 
vermemelidir. 

Yaklaşık kaçak miktarı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir : 

hava 

VB  * (PA – PE) 
VL   = -------------------- 

t 

VL  =  Kaçak miktarı (litre/dak.) 
VB  =  Tank hacmi  (litre) 
PA  =  Başlangıç tank basıncı (bar) PE  
=  Ölçüm sonu tank basıncı  (bar) T 
=  Ölçüm süresi (dak.) 



Kontrol ve Regülasyon 
Yöntemleri 



Kompresör Kontrol Siistemleri 
Kompresör kontrol ünitesinin görevi basınçlı hava üretimini tüketime göre 
düzenlemektir. 

Kompresörler için değişik tipte kontrol üniteleri vardır : 
 

Regülasyon 
yöntemleri 

Kesintili Akış : 
– Kesintili dur-kalk regülasyonu 

(küçük pistonlu kompresörler için) 

– Tam yük / boş kontrolü 

– Gecikmeli stop kontrolü 

– Akıllı tam yük/boş kontrolü 

Sürekli Akış : 
– Hız kontrol sürücülü 
– Modülasyonlu emiş 

kontrol valfi 



Optimum debi kontrolü 

Her koşulda geçerli bir debi 
optimum bir debi kontrol 

yöntemi yoktur! 

Optimum bir debi kontrol yöntemi, 
– Kompresörün karakteristikleri (dizayn)
– Motor (saatte verilebilir start sayısı)
– Sistem basıncı
– Kontrol aralığı

Bağlı olarak şekillenir. 

Temel Hedef: Daha çok yükte çalışma ; daha az boşta
çalışma 



Kesintili Çalışma Kontrol Sistemi 
– Start/Stop Kontrol - 

Kompresör bir basınç şalteri ile set edilen iki basınç değeri arasında çalışır. Kompresör 
çalışırken sistemden çekilen havadan daha çok hava üretiliyorsa sistem basıncı set edilen 
durma basıncına doğru yükselir. Durma basıncına ulaşıldığında kompresör stop eder. Hava 
tüketimi sürüyorsa sistem basıncı düşmeye başlar. Sistem basıncı değeri devreye girme 
basıncına düştüğünde basınç şalteri kompresörü yeniden devreye alır ve basınçlı hava üretimi 
yeniden başlar. 



Kesintili Çalışma Kontrol Sistemi 
 yük / boş kontrol 

Bu tip kontrol yönteminde kompresör üst basınç değerine ulaştığında stop etmek yerine 
emiş kontrol valfini kapatarak boşta çalışmaya geçer. Sistem basıncı alt basınç değerine 
düştüğünde emiş kontrol valfi açılarak kompresör yeniden basınçlı hava üretmeye 
başlar.Bu yöntemle motora verilen start sayısı sınırlanmış olur ve makine içerisinde kalan 
sıcak hava daha etkin olarak uzaklaştırılır. 



Kesintili Çalışma Kontrol Sistemi 
– Gecikmeli duruş kontrolü- 

Start-stop ve yük-boş sistemlerinin avantajlarını bir araya getiren bir sistemdir. Sistem 
basıncı üst değere ulaştığında kompresör boşa geçer ve belirlenen süre kadar boşta 
çalıştıktan sonra eğer sistem basıncı alt basınç değerine düşmüyorsa kompresör stop 
eder. Sistem basıncı altbasınç değerine düştüğünde makine yeniden start alır. 



Kesintili Çalışma Kontrol Sistemi 
akıllı yük / boş kontrol 

gerekli 
Boşta ç. 

T = 60 / saatteki start sayısı 
p maks 

 
sistem basıncı 

kritik dp/dt 

p min 
min. 

Boşta ç. 
response 

time 

Açı 1 Açı 2 

Kesintili çalışma için en gelişmiş regülasyon yöntemidir. 
Kontrol sistemi birim zamanda oluşan basınç kaybı veya artışına göre sabit bir katsayı (dp/dt) 
oluşturur. 
Eğer bu dp/dt katsayısı kritik bir değerin altına düşerse ( birim zamanda çok hızlı basınç düşümü) , 
kompresör yüke geçme basıncına düşünceye kadar boşta çalışmaya devam eder. Bu değere düşünce 

niden yüke geçer. Eğer dp/dt katsayısı kritik değerin çok üzerinde kalıyorsa kompresör boşa geçmeden 

Tam yük 

zamanı zamanı 

yüksüz 
Tam yük 

yüksüz 

programlı 
Boşta ç. 
zamanı 

Stop 

Yanıt 
zamanı 

ye 
otomatik olarak duruşa geçer. 



Güç 
100% 
80% 
70% 

Boşta Çalışma 

Kesintili Çalışma Kontrol Sistemi 
– Modülasyonlu(emiş kısmalı) kontrol- 

100% 0% FAD 50% 

20% 

Bu tür sistemlerde emiş kontrol valfinin içerisindeki kapama klapesi adımsal kontrol yöntemi ile 
hareket ettirilerek emiş kısılır ve içeri alınan hava miktarı azaltılır. Bu yöntemle üretilen hava 
miktarı 0% ile 100% arasında kontrol edilebilir. 

Bu yöntemin dezavantajı enerji tüketiminin üretilen hava ile orantısal olarak düşmemesidir. 
Üretilen hava miktarı 0% ‘ ye yaklaşırken bile yaklaşık 70% enerji tüketimi olur.Bunun temel 
nedeni emiş kontrol valfi kısmi olarak kısılırken vida dönüş hızı dolayısı ile deplasman hacmi 
azalmadığı için emiş valfinin arkasında vakum oluşmasıdır. Bu durum sıkıştırma oranını 
artırdığı için enerji tüketimi artar. 



KAPASİTE KONTROL sisteminde motor hızı değiştirilerek hava ihtiyacındaki değişimlere göre 
sisteme verilen hava miktarı optimum düzeyde ayarlanır. Bunun anlamı : 

-Eğer hava tüketimi artarsa , motor hızı ve dolayısı ile kompresör hızı artar ve üretilen hava 
miktarı artar. 

-Eğer hava tüketimi azalırsa , motor hızı ve dolayısı ile kompresör hızı azalır ve üretilen hava 
miktarı azalır. 
 
Bu tip kontrol yönteminin avantajları : 
-Boşta çalışma çevrimi hemen hemen hiç olmadığı ya da oldukça düşük motor devrinde 
olduğu için boşta çalışma harcaması olmaz, 
- Kalkış anında akım pikleri oluşmaz , 
- Doğru bir seçim ve uygulama ile oldukça iyi bir enerji tasarrufu sağlanabilir. 
 

Bu yöntemin dezavantajı ise : 
-İlk yatırım maliyeti  standart makinelere göre yüksektir. Ancak sistemin sağlayacağı enerji 
tasarrufu ile bu kısa zamanda kompanse edilir. 

Kesintisiz Çalışma Sistemi 
Hız Ayarlı Kontrol 



Kontrol Sistemlerinin Karşılaştırılması 

Basınç Bandı 

 Kapasite  kontrollü 
kompresörlerde değişen hava 
üretim miktarına karşın basınç set 
edilen değerde sabit tutulur. 

Üst set basıncı 

Alt set basıncı 

Standart yük-boş kontrol 

ba
sı

nç
 (b

ar
) 

Örnek : İstenlen sistem basıncı 8.0 bar 

Hız Regülasyonu 

Kompresör Nedir ERA Kompresör Kontrol karakteristiği 

Devreye giriş çıkış basıncı set 
değerlerine gereksinim yoktur. 

Basınçlı hava ihtiyacı azalırsa  
kompresörlerde motor hızı ve 
dolayısı ile basınçlı hava üretimi 
azalır. Yük boş çevrimleri ortadan 
kalkar. 

Hız regülasyonu 

Standart yük-boş kontrolü 

An
a 

m
ot

or
 e

ne
rji

 tü
ke

tim
i (

%
) 

yük boş yük boş 

Örnek: 70% kullanım faktörü 
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Enerji tüketiminin karşılaştırılması 
Hız kontrollü kompresörlerde enerji tüketimi 
neredeyse üretilen hava miktarı ile orantısal 
olarak değişir.kapasite arttığında enerji 
ihtiyacıda neredeyse lineer olarak artar. 
Yük-boş yada modülasyon kontrol gibi klasik 
sistemlerde enerji gereksinimi dikkate değer 
ölçüde fazladır ve büyük ölçüde ana motorun 
start karekteristiklerine ve emiş kısma 
sisteminin kontrol biçimine bağlıdır. 

Kontrol Sistemlerinin Karşılaştırılması 

Nachlaufzeit 

Basıçlı hava 
ihtiyacı 

Zaman 

Standart 
Yük-boş kontrol ü 

Çalışma 
zamanı 

Hız 
regülasyonu 

0 % 

50 % 

100 % 

0 % 

50 % 

100 % 

0 % 

50 % 

100 % 

Hava Tüketimi  % 

100% hava ihtiyacında durumunda klasik kontrollü veya 
hız regülasyonlu kompresörler tam yükte çalışırlar. 
İhtiyaç azaldığında klasik kontrollü kompresörler 
start/stop kontrole döner.Ana motor ayarlanan çalışma 
zamanına göre start/stop yapar. 
Hız kontrolü kompresörlerde , hız ve üretilen hava 
miktarı hava ihtiyacına göre dedğişir.Start-stop çevrimleri 
yok denecek kadar azalır. 

Hava İhtiyacındaki Değişim 



Kompresör Sistemlerinin Yönetilmesi 

Kompresör sistemlerinin kontrolünün merkezileştirilmesi son 
yıllarda gelişmeye başlamış ve kontrol sistemlerinin 
performansını inanılmaz ölçüde artırmıştır. 
Bu yalnızca kontrol edilebilir fonksiyonların sayısının 
artmasından değil , kullanılan enerjiyi baz alaran daha akıllı 
yöntemlerin kullanılması ve daha verimli kompresör 
sistemlerinin hızla artmasından da kaynaklanmaktadır. 



Kompresör Sistemlerinin Yönetilmesi 

P1 

Bilgisayar 

Kompresör 
1 

Kompresör 
3 

Kompresör 
2 

Kompresör 
4 

Karakteristikler : 
– Birden çok kompresörün kontrolü çok dar bir 

basınç bandı içerisinde mümkündür yaklaşık 
0.4 bar.  –>  Önemli enerji tasarrufu sağlanır 

– Sistem basıncı bir basınç sensörü ile ölçülür. 

– Hava ihtiyacına göre kompresör seçimi 
mümkündür. 

– Programlı boşta çalışma zamanı 
sonunda yeni bir yük sinyali gelmiyorsa 
motor stop eder. 

Ana makine seçimi programlanabilir.                   İki yönlü iletişim mümkündür. 



Basınç sensörü ile basınç bandı 
kontrolü 

Basınç 
tasarrufu 

Kompresör 1 
Kompresör 2 

Kompresör 3 
Kompresör 4 

To
pl

am
 b

as
ın

ç 
ba

nd
ı 

Basınç şalteri ile basınç 
kaskadı kontrolü 

Eski Güncel 

Kompresör Sistemlerinin Yönetilmesi 

Kompresör Nedir ERA Kompresör 

Kompresör 1-5 

Yeni 
basınç 
bandı 

Kompresör 5 

Birbirine bağlı birden fazla kompresörün tipik 
kaskad kontrolü : 
Bu yöntemin dezavantajı toplam basınç 
bandının oldukça geniş olmasıdır. 

Verimlilik çok tercih edilecek düzeyde değildir. 

Birbirine bağlı birden fazla kompresörün modern yöntemle 
kontrolü seçeneğinde : 
Birbirine bağlı kompresörlerin bir basınç sensörü 
aracılığıyla çok dar bir basınç aralığında kontrol edilmesi 
bu yöntemin avantajıdır. Kompresörler basınç şalteri 
kontrollü bile olsa bu sisteme bağlanabilir. 

Verimlilik oldukça yüksektir. 

Asla unutulmamalıdır ki : Fazladan 1 bar basınç = 6 - 8% daha fazla enerji 
tüketimi demektir ! 



Ek Olasılıklar : 
 
– Aksesuarların bağlanabilmesi (örn. kurutucular, fanlar, 

tahliyeler, ıstıcılar) 
 

– İkincil ünitelerin durumlarının izlenebilmesi 
 

– Daha üst düzey proses kontrol teknolojilerine bilgi aktarımı 
(PC-link) 

Kompresör Sistemlerinin Yönetilmesi 



Ekonomik Kompresör Dairesi 
Kurmanın Aşamaları 



Optimum Basınçlı Hava Temini 

Yağ enjekteli vidalı 
kompresörler 

Yağsız vidalı kompresörler 

Sistemler 
- üreticiler - 

= Basınçlı hava kalitesi 

= Güvenli basınçlı hava 
temini 

Gereksinimler 
- müşteri - 

Kompresör Nedir ERA Kompresör 

Yağsız veya yağlamalı 
pistonlu kompresörler 

Değişken hızlı 
kompresörler 

Yönetim sistemleri 

= Ekonomik basınçlı hava 
temini 

= İşletme gereksinimleri- 
ne uyum sağlayabilme 

= Genişleyebilme, 
esneklik 

Uygun 
Sistemin 
Seçimi 

SONUÇ : Kesintisiz basınçlı hava temini , minimum arıza riski, ekonomik, 
esnek, kolay servis imkanı 



Basınçlı 
Hava Sistemleri İhtiyaç 



-- -- +--- 
Basınçlı + + + + --- 

-- + + İhtiyaç 

-- -- 
-- + + -- 

+ 

Optimum basınçlı hava istasyonu 

Hava 
Sistemleri 



Kompresörlerin Uygulama 
Alanları 



Kompresörlerin Uygulama Alanları 

Basınçlı hava kalitesi 

Teknik olarak Mutlak Yağlı Basınçlı 

presör Nedir ERA Kompresör 

yağsız basınçlı 
hava 

yağsız basınçlı 
hava 

Hava 

Havanın 
içerdiği yağ 

miktarı: 

3 - 5 mg/m3 

2.4 - 4 ppm 

Havanın 
içerdiği yağ 
miktarı: 
≥ 0.003 mg/m3 

0.0024 ppm 

Havanın içerdiği 
yağ miktarı: 
< 0.002 mg/m3 

0.0016 ppm 



Yağ İçeren Basınçlı Hava 

Küçük işletmelerden temel 

sanayi tesislerine kadar her 

alanda kullanılır 



Teknik olarak yağsız basınçlı hava 

Tekstil endüstrisi 

Kimya endüstrisi 



Filtre kombinasyonu 
 

x   x 
2 3 

Sistem 

Teknik olarak yağsız basınçlı hava 

ERA Kompresör 1 = Önfiltre 
0.4 ppm 

2 = Hassas 
filtre 

0.008 ppm 

3 = aktif karbon filtre Teknik 
olarak yağsız basınçlı hava 

0.0024 ppm 

Yağ enjekteli 
kompresör 

Kurutucu Siklon 
separatör 

+ 3°C 

2 3 

Filtre 
kombinasyonu 

x x 
1 



Mutlak yağsız basınçlı hava 

İlaç 

ERA Kompresör 

Elektronik / 
Çip üretimi 

Gıda ve 
içecekler 



Kompresör Odası 



Optimum kompresör odası aşağıdaki şartları 
sağlamalıdır : 
• servis ve gelecekteki büyümeyi karşılayacak yeterli büyüklük 

• iyi havalandırma 

• kondensatın rahat uzaklaştırılabilmesi 

• kaldırma-taşıma ekipmanları imkanı 

• ses izolasyonu 
 
 
Ve kuru, temiz, serin ve kış mevsiminde donmaya karşı önlemlerin 
alınmış olması gerekir. 

Kompresör Odası 



Sıcak bölgelerde çalışacak kompresörlerin bulunduğu      
kompresör odaları ayrıca aşağıdaki ek özellikleri de sağlamalıdır : 
 

• iyi bir güneş koruma 

•ek havalandırma fanları 

•basınçlı hava tankları daima kurutucudan önce konulmalıdır. 
(Bu yolla tank yüzeylerinde ek soğutma sağlanmış olur) 

•daha düşük ∆t sağlamak için sistemde kullanılan komponentler 
büyük tutulmalıdır 

•mümkün olduğunca büyük ve güvenli kondensat tutucu sistem 
kullanılmalıdır (ısı ve bağıl nem nedeniyle daha fazla kondensat 
yoğuşması olur) 

Yerleşim Planı 



Kompresör Odalarının 
Havalandırılması 

Kompresör odası dizayn edilirken , kompresörlerin giren enerjiyi ısı enerjisine 
çevirdiği dikkate alınmalıdır. 
 
Bu kompresör odalarında yeterli bir havalandırma yapılmasını gerekli kılar. Bu 
gerekli açıklıklar ve fanlarla sağlanabilir. Bazı durumlarda giriş ve ekzoz havası 
için kanallar yapılması gerekir. 



Kompresör odalarının havalandırılması söz konusu olduğunda iki 
farklı sistemden bahsedilebilir : 

Doğal havalandırma 

Doğal havalandırma basit fizik 
kanunları kullanılarak yapıl r : 

Cebri havalandırma 
15 kW ‘ ın üzerinde motor gücüne sahip 
makinalarda doğal havalandırma ısı yükünü 
taşımakta genellikle yetersiz kalır.Bu durumda 
cebri havalandırma kullanılır. Bazı durumlarda 

Kompresör Odalarının Havalandırılması 

Soğuk hava sıcak havadan 
daha yoğun olduğu için zemine 
daha yakın durur, sıcak hava 
daha az yoğunlukta olduğu için 
yükselir. Bu nedenle kompresör 
nedeniyle ısınan hava doğrudan 
yukarı yönlenir. 

küçük motor güçleri içinde cebri havalandırma 
gerekebilir.Eğer , 
-havalandırma menfezleri çok küçük ise , 
- Oda içerisinde birden fazla ısı kaynağı var ise , 
-Compresör odası çok küçük ise cebri 
havalandırma gerekir. 
Lokal şartlara bağlı olarak cebri havalandırma 
değişik biçimlerde yapılabilir : 
- Bir fan içeren basit egzos menfezi ; 
-ek bir fan içeren veya içermeyen kanal menfezli 
havalandırma ; 
- Ek fan ve yönlendirme kanatçığı içeren kanal 
menfez ; 
- Isı geri kazandırma sistemi içeren kanal menfez. 



Doğal havalandırma 

Doğal havalandırmanın temel ilkesi 
 
Havalandırmada fizik kanunları dikkate alınmalıdır : 
- Soğuk hava menfezi mümkün olduğunca yere yakın yapılmalıdır , 
- Sıcak hava çıkışı mümkün olduğunca yükseğe yapılmalıdır. 



Yönlendirme kanatçıklı doğal havalandırma 

Aşağıdakilere dikkat edelim : 
– Kompresör hava giriş ve çıkışlarıyla görünmez bir çizgi ile irtibatlandırılmış şekilde 

yerleştirilmelidir. 
– Kompresör mümkün olduğunca hava girişine yakın yerleştirilmelidir. 
– Kompresör hava giriş çıkışı arsında kısa devre olmamalıdır. 
– Doğal havalandırma için üst sınır 15 kW motor gücüdür.Daha büyük motor güçleri için yeterli 

havalandırma performansı sağlanamaz. 
– +2 derecenin altındaki sıcaklıklarda boru hatları ve vanalar donabilir. 

Bu nedenle hava girişine bir yönlendirme kanatçığı takılır.Kanatçık kısmen veya tamamen 
kapatılarak optimum emiş sıcaklığı için soğuk ortam havası ve sıcak egzost havası karışımı 
sağlanabilir. 
Kanatçığın kontrolü manuel olarak ya da daha doğru bi,çimde bir termostat kullanılarak 
yapılabilir. 



Sıcak havanın doğrudan uzaklaştırıldığı 
doğal havalandırma 

Eğer sıcak havanın kompresör odasında kalması 
istenmiyorsa , sıcak hava doğrudan uzaklaştırılabilir. 
Soğuk ve sıcak hava akışları arasında “ kısa devre “ 
olmaması için akış doğru yönlendirilmelidir. 



Havalandırma şaftlı doğal havalandırma 

Sıcak hava olduğu gibi , soğuk havada yönlendirilebilir. Garantili soğutma, 
soğuk hava akışı kompresörün emiş ağzına olabildiğince yakın 
yönlendirilerek sağlanır! 
Burada ayrıca +2 derecenin altında boru hatlarının ve vanaların donmasını 
engellemek için emiş ağzına yönlendirme kanatçığı takılabilir. 



Fanlı cebri soğutmanın temel ilkesi 

. 

Cebri soğutma kulanıldığında da soğutma havası akışının doğru 
yönlendirilmesine dikkat edilmelidir.Doğal havalandırma ile aynı kurallar 
uygulanır : soğuk hava girişi olabildiğince yere yakın ve sıcak hava 
çıkışı olabildiğince tavana yakın olmalıdır. Bu durumda da , kompresör 
hava giriş ve çıkışıyla görünmez bir hat olacak şekilde yerleştirilmelidir. 
+2 derecenin altındaki sıcaklıklarda soğuk hava girişi bir kanatçıkla 



Bir  fan ve havalandırma şaftlı cebri 
havalandırma 

Eğer hava bir havalandırma şaftı ile yönlendirilecek 
ise şaft olabildiğince kompresörün hava girişine yakın 
olmalıdır. 



Çoklu sistemlerde cebri havalandırma 

Benzer ilkeler çoklu kombine sistemlere de uygulanabilir. 
Bu sistemlerde makinelerin hava akışları karışmamasına özellikle dikkat 
edilmelidir. Bir kompresör diğerini ısıtmamalıdır ! Gerekiyorsa, herbir 
kompresörün hava emişi ve egzozu ayrı ayrı planlanmalıdır. Bireysel 
sistemlerle ilgili anlatılmış yerleşim kuralları bu sistemlerede uygulanır. 



Kanal sistemleri 

Neden hava kanalı ? 

Hava kanallarındaki direnç 



Neden hava kanalı ? 

- Hava kanalları soğuk havayı doğrudan kompresöre yönlendirirken 
sıcak havayı da direkt olarak odanın dışına yönlendirir 

- Isı yükünün kompresör odasında yeniden çevrime girmesi 

engellenir 
 

- Isının geri kazanımı mümkündür 
 

- Kompresör odasında gürültü düzeyi düşürülebilir 



Hava kanallarındaki dirençler aşağıdaki kayıpları 
doğurur : 
- Kanalların doğrusal parçalarındaki basınç kayıpları 

- Dönüşlerdeki basınç kayıpları 
- Ek bağlantılardaki örn. kanatçıklar , yağmur vb. 
koruyucuları , giriş-çıkış panjurlarındaki basınç kayıpları 

 

Unutulmamalıdır ki : 

Hava kanalları hava akışını kısıtlar 
Örneğin: Pipetten emiş => daha fazla emme eforu 

Pipetten üfleme => daha fazla üfleme eforu 
gerektirir. 

Hava kanallarındaki direnç 



Doğrusal kanallardaki basınç kaybı 
Akış hızı c [m/s] 

Kompresör Nedir ERA Kompresör 

Kanal kesit alanı A [m2] Kanal basınçkaybı /uzunluk ∆p [mm wg] 



Dönüşlerdeki basınç kayıpları 

indeks 

Kompresör Nedir ERA Kompresör 



Ek parçalardaki basınç kayıpları 

Standart değerler 
 

at 

Serbest kesit alanı = 50%  yaklaşık 

Serbest kesit alanı = 50%  yaklaşık 

Izgaralı giriş ve çıkış dönüşleri (AB) yaklaşık 

B2 klas emiş havası sağlayan filtreli filtre kutuları (FK) 

Kapama kanatçıkları (JK) 

yaklaşık 

yaklaşık 
Hava koşulları koruma ızgaraları (WG); C (m/s)serbest hava kesitini belirtir yaklaşık 

Dikey veya yatay lamelli egzost kapayıcılar (AS) yaklaşık. 

Yüzey ızgaraları 
(Akış miktarı  toplam kesit 
alanını belirler) 



Kanal sistemi : 
- Mümkün olduğunca kısa olmalıdır 

- Mümkün olduğunca az bağlantı içermelidir 

- Kesit alanı olabildiğince geniş olmalıdır 

Uzun kanallar akışı destekleyen ek fanlar gerektirir 

Özet 
- Pratikten ipuçları- 



Statik basınç: 

Optimum kesit alanlı 1 metrelik düz bir kanaldan hava akışı için 1 mmSS 
statik basınç gerekir. 

Dirsekler gibi şekilli parçalar veya kanatçıklar bu statik basınç gereksinimini 
katlar. 

Oldukça karmaşık hesaplamalar gerektirdiği için, hava kanalları yetkin bir kişi 
tarafından dizayn edilip boyutlandırılmalıdır. 

Yanlış boyutlandırılmış bir hava kanalında kompresörde oluşan ısı yükü 
gerektiği şekilde uzaklaştırılamaz ve bunun sonucunda kompresör hızla aşırı 
sıcaklıktan stop eder. 

Özet 
- Pratikten ipuçları- 



Kompresör çalıştığı sürece , sistemden verilen enerji nerdeyse 
tamamen ısı enerjisine dönüşür ve kompresör ortamından 
uzaklaştırılması gerekir. 

Bu ısı soğutma havası ısıtılacak ortama verilerek , yağlama yağı 
ortamda dolaştırılarak veya soğutma suyu ısıtma sisteminde 
dolaştırılarak yada doğrudan sıcak su olarak doğrudan ; ya da ısı 
eşanjörü kullanılarak geri kazanılabilir ve kullanılabilir , 

Böylece enerji maliyetlerinde düşüş sağlanabilir. 

Isı Geri Kazanımı 



Isı Geri Kazanımı 

Yağ enjekteli vidalı 
kompresörlerde ısı akışı 

İki kademeli pistonlu 
kompresörlerde ısı akışı 



Isı Geri Kazanımı Türleri 

Dönel Kompresörler 

Su soğutmalı 
Hava soğutmalı 

Yağ devresindeki ısının 
kullanımı 

Egzost havasının 
kanal sistemi 
aracılığıyla kullanımı 

Soğutma suyundaki 
atık ısının kullanımı 



Ortam ısıtmasında kullanım 

1: Vidalı kompresör 

2: Sıcaklık kontrol elemanı 

3: Kanatçık kontrollü hava 
dağıtıcı 

4: Hava kanalı 

yazın egzost kanalı aracılığı ile ortamdan uzaklaştırılır. 

Isınmış soğutma havası hava kanalları kullanılarak ortam ıstmasında 
kullanılabilir. Sıcaklık kontrollü yönlendirme kanatçıkları kullanılarak 
ortam sıcaklığı ayarlanabilir. Doğal havalandırma ile yapılırsa hava 
kanallarının uzunluğu 4 ila 8 metreyle sınırlıdır. Uzun kanallar için ek 
fanlar gereklidir. Ayrıntılı datalar için kompresör üreticisi ile temas 
kurulması önerilir. 

Sıcak egzost havası kışın tamamen yada kısmen ısıtmada kullanılırken , 



Isınma sistemi için sıcak su 

1: Vidalı kompresör 

2: Isı eşanjörü 

3: Devirdaim pompası 
4: Isı geri kazanım sistemi genleşme tankı 

5: Ek ısıtma kazanı 

6: Isıtma devresi devridaim pompası heating 
circulation 

7: Sıcaklık termostatı 

8: Isıtıcı 
 

Basit kangal borulu ısı eşanjörleri sıcak suyu ısıtmak için kullanılır. 
Isınma suyu kapalı bir kovan içerisindeki kangal boru ile beslenir. 

Sıcak kompresör yağı kovan ve kangal boru arasında gezdirilir , böylece 
yağda bulunan ısınma enerjisi ısınma suyuna transfer edilir. 
Düzenek fazla karmaşık olmayıp ek aytırım maliyeti düşüktür. Isınma enerjisi 
tasarrufu nedeniyle geri kazanılacak miktar sistem maliyetini 1 yıldan az 



Kullanım suyunun ısıtılması 

1: Vidalı kompresör 
2: Emniyet ısı eşanjörü 

3: Devirdaim pompası 

4: Sıcak su tankı 

5: Sıcak su kullanımı 

6: Su girişi 

7: Ek ısıtıcı (elektrikli) 

monitör takılacak bir alarmı tetikler. 

Isı geri kazanım sistemi ısınma suyunun ısıtılması ile aynıdır.Emniyet için ısı 
eşanjörleri veya ara devreler kullanmak kullanım suyuna yağ devresinde 
herhangi bir problem olması halinde bile yağ gelmesi riskini önler. 
Bu durum içiçe geşmiş ikili tüp boru ile sağlanır. 
Isıtılacak su iç borudan geçirilir. İki boru arasındaki boşluğa su basıncını 
izlemek için akış engelleyici malzeme konulur. Herhangibir problem anında bu 



. 

Isı geri kazanım sistemleriyle elde edilebilecek tasarruf 
potansiyeli 

Geri kazanım 
sisteminde 

kullanılabilir ısı 
kW (yaklaşık) 

Yıllık 4000 
saatlik 

çalışmada yakıt 
tasarrufu (l) 

0.23 €/l yakıt 
fiyatı ile yıllık 

tasarruf 

Kompresör 
nominal 
gücü kW 

37 
45 
55 
75 
90 

110 
132 
160 

30 
36 
44 
60 
72 
88 

106 
125 

16.070 
19.280 
23.570 
32.130 
38.560 
47.130 
56.770 
68.550 

3.700 
4.440 
5.420 
7.490 
8.880 

10.800 
13.040 
15.770 



            Ses 



Ses 

Ses mekanik titreşimlerin havaya transfer edilmesinin sonucudur. 
Titreşim pekçok nedenden kaynaklanabilir : 
Titreşimli bir bölgeden (örneğin, makine kaportası) , gaz veya likit kaçıran bölgelerden 
kaynaklanabilir .  Ses,hava basıncında bozulmalara yolaçan atmosferik basınç üzerine 
bindirilmiş dalgalardır. 
İnsanın kulağının seçebileceği ses , titreşim frekansı olarak 16 Hz ile 20 kHz 
aralığındadır. Seçilen bu sesler genellikle farklı frekanstaki birçok sesin üstüste 
binmesiyle oluşan sesleri içerir. 

 
Ses gücü düzeyi 
Ses dalgası yaratmak için enerji gerekir ve bu enerjinin bir kısmı herbir ses dalgasını 
kendisiyle birlikte taşır. Bu enerjinin kalanı sürtünme ısısı olarak havaya karışır. 
Güç aralığı oldukça geniştir , alçak sesli bir fısıldamanın değeri 0.00000001 watt iken 
jet motorunun start anındaki sesinin değeri 100,000 watt ‘ tır. Bu değerlerin kullanımını 
basitleştirmek üzere logaritmik olarak değişen ve desibel (dB) olarak adlandırılan „ses 
güç düzeyi “ birimi kullanılır. 



Ses 

Ses gücü ve ses güç seviyesi arasındaki ilişki 



Ses basıncı düzeyi 
 
Ses gücü seviyesi ses kaynağının enerji miktarını tanımlarken , insan kulağının 
sesi nasıl algıladığı konusunda bilgi içermez.Bu insan kulağının işitme eşiği 
olan 1000 Hz frekans değeri üzerine temellendirilmiş logaritmik olarak değişen 
ses basıncı düzeyi ile tanımlanır. 
 
Ses basınç düzeyi desibel(dB) olarak tanımlanır. Ses kaynağından 
uzaklaşıldıkça değiştiği için ses basınç düzeyi belirtilirken mutlaka ses kaynağı 
ile ölçüm noktası arasındaki mesafe belirtilmelidir. 

Ses 



Ses 

Ses yalıtımı 
Kompresör çalışırken ses basınç düzeyi değeri 85 dB(A)’nın üzerinde 
çıkabilir. Çoğu ülkede İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yasalarına göre 
85 dB(A) değerinden sonra ses yalıtımı zorunludur. Bu nedenle ses 
yalıtımı yapılmış kompresör yalnızca kompresör için bir avantaj değil 
yasal bir zorunluluktur. 
Ses yalıtımı yapılmış kompresörler çalışma alanının yakınına 
yerleştirilebilir , böylece uzun hava hatları ve özel kompresör odası 
maliyetlerinden kurtulunmuş olunur. Uzun boru hatlarının ortadan 
kalkması basınç kayıplarını azaltır ve ekstra bir enerji tasarrufu sağlar. 
Ses yalıtımı malzemeleri kesinlikle , toz ve yağı emmemeli ve alevlenmez 
özellikte olmalıdır. Bu nedenle , genellikle kanopi üzerine giydirilen 
taşyünü ve fluorokarbon içermeyen kendinden sönümlü özellikte köpükler 
kullanılır. 



Uzaklığa bağlı ses düşümü 
Ses kaynağından uzaklaşıldıkça kaynağın yarattığı sabit gürültü daha geniş alana 
yayıldığı için ses basınç düzeyi düşer. 

Uzaklğa bağlı ses basınç düzeyi 1 m. Mesafedeki dğer referans alınarak aşağıdaki 
tabloda yeraldığı gibi belirlenir : 

Örnek : 

Geniş bir alana yerleştirilmş vidalı kompresör CAGI-PNEUROP PN8NTC2 ‘ye göre 
75 dB(A) ses basıncı düzeyine sahiptir. 

10 metre uzaklıkta bu kompresörden kaynaklanan ses basıncı düzeyi yaklaşık olarak 
(75 – 16 dB(A)) = 59 dB(A) seviyesine düşer. 

Ses kaynağından uzaklık [m] 1 2 5 10 25 50 100 
Ses basınç düzeyi düşümü [dB (A)] 0 5 12 16 23 28 32 



Birden fazla kaynaktan gelen sesin ses 
düzeyine etkisi 

- aynı ses düzeyine sahip - 

Eğer aynı oda içerisinde aynı düzeyde ses kaynağı var ise bu durum aşağıdaki tabloda 
görüleceği şekilde oda içerisindeki ses basıncı düzeyini(diğer kaynaklardan gelen gürültü 
dikkate alınmaksızın) artırıcı etki yapar. 

Toplam basınç düzeyi kaynakların basınç düzeyine bu tablodaki artış eklenerek bulunabilir. 
 
Örnek 

Bir oda içerisinde 75 dB(A) (CAGI-PNEUROP PN8NTC2’ye göre )  ses basıncına sahip 3 
adet kompresör var is bu durumda toplam ses basınç düzeyi (75 + 5 dB(A)) = 80 dB(A) 
olur. 

Ses kaynağı sayısı 2 3 4 5 10 15 20 
Ses basıncı düzeyindeki artış [dB (A)] 3 5 6 7 10 12 32 



Birden fazla kaynaktan gelen sesin ses düzeyine 
etkisi 

- farklı ses düzeyine sahip - 
Eğer aynı oda içerisinde aynı düzeyde ses kaynağı var ise bu durum aşağıdaki diyagramda 
görüleceği şekilde oda içerisindeki ses basıncı düzeyini(diğer kaynaklardan gelen gürültü 
dikkate alınmaksızın) artırıcı etki yapar. 

Diyagram, iki kaynağın ses düzeyleri arasındaki farka (L1 – L2) 
seviyesinin (L1) ne kadar arttığını gösterir. 

Örnek : 

göre, yüksek olan ses 

Biri 75 dB(A) diğeri 70 dB(A) ses basınç düzeyine sahip iki kompresör geniş bir alana 
yerleştirildiğinde toplam ses basınç düzeyi (75 - 70dB(A) = 5 ⇒ 75 + 1.3 = 76.3 dB(A) 
seviyesine yükselir. 



Ses basınç düzeyi ölçümü 
Ses basınç seviyesi ölçümü CAGI-PNEUROP PN8NTC2 normuna göre veya yerel 
kurallara göre yapılır. Yerel kuralların en bilineni DIN 45635 T13 normudur.Aşağıdaki 
tabloda bu iki ölçüm yöntemi arasındaki farklar verilmiştir. 

Durum DIN 45635 T13 CAGI-PNEUROP 
PN8 NTC2 

Operasyon ve test odasında herhangibir 
makine bulunmasına izin verilir. 
Odanın durumuna göre 7 dB(A)’ e kadar 
düzeltme faktörüne izin verilir. 
Dikkat : 
Kapalı mekanlardaki yerleşimlerde , 

Testler yansıtıcı yüzey veya nesne etkisinden 
arındırılmış açık alanlarda yapılmalıdır.En yakın 
yansıtıcı yüzey veya nesne için R = 50 m 
olmalıdır. 

Ölçüm ortamı 

yansımalar yaklaşık olarak 6-10 dB(A) 
artışa yol açabilir. 

1 ila 0.25 m arası Ana yüzeyden 1 m 

Makinenin boyutlarına göre ölçüm 
yüksekliği değişebilir. 

Yerden 1.5 m yükseklikte 

Nesneye olan 
ölçüm uzaklığı 

Ölçüm noktası 
yüksekliği 

Ölçüm noktası 
sayısı 

Kompresörün çevresinde veya üzerinde 
kare(ölçüm karesi) oluşturacak şekilde en 
az 5 , en fazla 10 test noktası. Üstteki ses 
düzeyleri gözardı edilebilir. 

1 test point at the point of the highest total 
sound pressure level plus at least 4 additional 
points at the 4 sides; The upward sound 
emission is neglected. 

Toleranslar Toleransa izin verilmemektedir. +/- 3 dB(A) toleransa izin verilir. 



Genel ses seviyesi ölçülen değerlerin ortalaması ile bulunur. 
CAGI-PNEUROP / PN8 NTC2 ’a göre yapılan ses ölçümleri 

+/- 3 dB(A) tolerans değeri içerebilir. 
DIN 45635 T13 ’e göre ölçüm daha kesindir; tolerans kabul 

etmez ve ölçüm yapılan yerdeki koşulları hesaba 
katar(örneğin yansımalar). 

İki ölçüm yöntemi arasındaki fark 6 dB(A) ’e kadar fark 
içerebilir. 

Ses Ölçümü 



Basınçlı Hava Teknolojisinde                    
  
              Standartlar 



Yalnız başına verilen kapasite değeri yeterli değildir.Bu değerin hangi ortam koşullarında 
ve hangi ölçüm yöntemine göre ölçüldüğüde açıkça  belirtilmelidir. 
Herbir bağımsız ölçüm yönteminin ekleri de  okunarak daha detaylı bilgi elde edilebilir. 

Kapasite,  bir  kompresör  için  temel  değerlerden  biridir.  Kapasite  genellikle  m³/dak  olarak 
belirtilir. Kapasite. basınçlı havanın   miktarı ölçülüp girişteki atmosferik koşullara dönülerek 
hesaplama yapılarak belirtilir. 
 
 Aşağıdaki ölçüm yöntemleri uygulanarak ölçüm yapılabilir : 
 

Kapasite Ölçüm Standartları 

ISO 1217 DIN 1945 CAGI-PNEUROP 

Ek C 
Ek B 

Ek F hesaba 
katılmaksızın 

PN 2 CPTC 2 

Basınçlı Hava Teknolojisinde Standartlar 
- kapasite ölçümü - 



ISO 1217 
 
DIN  1945  gibi  ,  ISO  1217  ’de  deplasmanlı  kompresörlerin  kabul  koşullarını 
belirler. 
 
Yalnızca “ ISO 1217 ‘ ye göre kapasite ” demek yeterince açıklayıcı değildir ve 
yanıltıcı  olur.  Hangi  kabul  kurallarının  uygulandığının  açıkça  belirtilmesi  de 
gerekir. 

Basınçlı Hava Teknolojisinde Standartlar 
- kapasite ölçümü - 



ISO 1217 Ek C/1996: 
Ek C operasyon koşularında var olan borular , kontrol valfleri , filtreler soğutucularıda içeren tüm 
sistemi kapsayan kabul testini belirtir. 
Var  olan  tüm  sistem  kayıpları  dikkate  alınır.  Kompresör  bir  “kara  kutu”  gibi  dikkate  alınır. Bu 
nedenle ölçüm müşterinin gerçekten faydalanabileceği miktarı gösterir. 

Basınçlı Hava Teknolojisinde Standartlar 
- kapasite ölçümü - 

Bu yöntemin içeriği CAGI/PNEUROP PN2 CPTC2 yöntemince aynen kabul edilir. 

Kompresör performans verilerindeki kabul edilebilir toleranslar : 

Tüm motor kayıpları (fan motoru da dahil) hesaba katılır. 

Referans noktası : Kompresör kabinindeki hava giriş noktası. 

Ölçüm noktası : Kompresör kabinindeki basınçlı hava çıkış bağlantısı 
Kompresör elektrik bağlantı noktası (=Kontrol kabinindeki elekktrik terminali) 

Şartlar : Emiş Sıcaklığı +20 °C 
Emiş Basıncı 1 bar mutlak 

Kompresör ka- Tam Yükte Özgül enerji Boşta çalışmada 
pasitesi  m³/min  kapasite  gereksinimi  enerji gereksinimi 
<  0.5 ± 7% ± 8% ± 20% 
0.5 ila 1,5 ± 6% ± 7% ± 20% 
1.5 ila 15 ± 5% ± 6% ± 20% 
> 15 ± 4% ± 5% ± 20% 



ISO 1217  Ek B: 
Ek B , Ek C ‘den farklı olarak müşteri ve üreticinin üzerinde anlaştıkları kabul koşullarını tanımlar. 

Örneğin aşağıdakilerle bağlantılı olarak koşullarda oynama yapmak mümkündür : 
 
• Emiş koşulları (emiş havası basınç , sıcaklık ve bağıl nemi ) 
 

• Sistem kayıplarındaki kabuller , örneğin 
- Sistemin kendi kayıplarını dikkate alan filtre ve soğutuculardaki kayıplar dahil ölçüm , 
- Sistemde varolan kayıpları dikkate almayan yalnızca kompresör vida bloğu olarak ölçüm , 

 
Bu nedenle , Ek B ’ye göre bir değer verildiğinde müşteri ile üretici arasında varılan anlaşmadaki kabul 
koşulları da belirtilmelidir. 
 
Çok sıklıkla kullanılmayan Ek B ‘yi bazı üreticiler müşterinin kafasını karıştırmak için kullanır. Bu 
durumlarda , kapasite miktarı genellikle vida bloğu değerlerini gösterir. Sistem kayıpları gözardı edilir. 
 
Belirtilen kapasite değerleri müşterinin kullanabileceği kapasite değerlerinden yüksektir , bu nedenle de 
müşteriyi yanlış yönlendirir. 

Basınçlı Hava Teknolojisinde Standartlar 
- kapasite ölçümü - 



DIN 1945 

ISO 1217 gibi, DIN 1945 ‘te deplasmanlı kompresörlerin kabul kurallarını 
belirler. 
 
ISO 1217 ’de olduğu gibi, Yalnızca “ ISO 1217 ‘ ye göre kapasite ” demek 
yeterince açıklayıcı değildir ve yanıltıcı olur. Hangi kabul kurallarının 
uygulandığının açıkça belirtilmesi de gerekir. 

Basınçlı Hava Teknolojisinde Standartlar 
- kapasite ölçümü - 

DIN 1945, Ek F: 

DIN 1945, Annex F içerik olarak ISO 1217, Ek C ‘ yle uyumludur.. 
 
Bu ölçüm yöntemi de tüm sistemi dikkate alır ve müşterinin kullanabileceği 
gerçek değeri verir. 
 
Sistemde varolan tüm kayıplar dikkate alınır. 

Basınçlı Hava Teknolojisinde Standartlar 
- kapasite ölçümü - 



CAGI/PNEUROP 
Kompresör  ölçüm  kurallarının(deplasmanlı  kompresörler  için)  açıklığa  kavuşması  için 
kompresör  üretici  birlikleri  olan  Amerikan  CAGI  ve  Avrupa’daki  eşiti  PNEUROP  ortak 
ölçüm yöntemleri üzerinde anlaştılar. 
 
Bunlar aşağıdaki gibi sınıflandırırılır : 
 
PN2 CPTC1yardımcı üniteler içermeyen elektrik motorlu kompresörler 
PN2 CPTC2yardımcı üniteler dahil elektrik motorlu kompresörler 
PN2 CPTC3yardımcı üniteler dahil içten yanmalı motorlu kompresörler 

Basınçlı Hava Teknolojisinde Standartlar 
- kapasite ölçümü - 

Tanımlayıcı terimler: PN = PNEUROP 
 
Performance Test Code 

CPTC = Compressor 

(Kompresör performans test kodu) 

Avrupa üreticiler birliğince geliştirilen “ elektrik motorlu deplasmanlı kompresörlerin kabul 
kuralları (PN 2 CPTC 2)“ aynı zamanda uluslar arası standart olan  ISO 1217 Ek C ’yi de içerir. 
 
Bu kurallar hava giriş-çıkış koşulları ve özellikle toplam enerji gereksinimi için açık detaylar 
gerektirdiği için farklı üreticiler tarafından üretilen kompresörler için gerçekçi bir kıyaslama 
imkanı sağlar. 



ISO 1217, Annex C/1996 (PN2 CPTC2)’ e Göre toplam enerji 
gereksinimi 
Bu güç gösteriminde kompresör “ kara kutu “ gibi kabul edilir. Veriler sisteme giren toplam elektrik gücünü içerir. 
Buna motor iç kayıpları , fan ve elektrik devresi tüketimleri , transmisyon kayıplarını da kapsar. 

Bu veriler yardımıyla kompresör işletiminden kaynaklanan enerji maliyeti kolaylıkla hesaplanabilir : 

Basınçlı Hava Teknolojisinde Standartlar 
- kapasite ölçümü - 

Emaliyet= Ptoplam  x Kenerji  x Bh 
Emaliyett = Yıllık enerji maliyeti [EUR / yıl] 

= Toplam enerji gereksinimi [kW] 
= Enerji fiyatı [EUR / kWsaat] 
= Çalışma saati / yıl  [saat /yıl] 

P toplam 
Kenerji 
Bh 

ISO 1217 Ek C/1996 toplam enerji tüketiminin belirtilmesi için kuralları koyar. 



Motor enerji gereksinimi / motor enerji girişi 
KW cinsinden motor enerji gereksinimi / motor enerji girişi motor tarafından tüketilen enerji 
miktarıdır.. 

Motor enerji gereksinimi yardımcı ekipmanların (örneğin yağ pompası vb.) enerji gereksinimi 
içermez.. 

Bu ölçüm gerçek enerji maliyetini göstermekte kullanışlı değildir. 

Basınçlı Hava Teknolojisindeki Terimler 
- güç değerleri- 



Basınçlı Hava Teknolojisindeki Terimler 
- güç değerleri- 

Motor çıkış gücü / efektif motor şaft gücü 
 
 
KW cinsinden motor şaftındaki kullanılabilir mekanik güçtür. 
Motor iç kayıplarından dolayı motor çıkış gücü motor enerji gereksiniminden daha düşüktür. 

Motor çıkış gücür = Motor enerji gereksinimi * motor verimi 



Nominal motor gücü 
 

Motor plaketinde yazan değerdir. 

KW cinsinden teorik yükleme koşullarında motorun şaftındaki kullanılabilir mekanik enerjidir. 

Kural olarak , gerçek motor çıkış gücünden yada motor şaft gücünden farklıdır. Çünkü motorlar 
bazen nominal motor güçlerinin altında yada üzerinde çalıştırılırlar. 

Basınçlı Hava Teknolojisindeki Terimler 
- güç değerleri- 



Kompresör şaft gücü 
 
Kompresör şaftındaki kullanılabilir teorik mekanik güçtür.. 

Kayış/dişli kutusu vb. dolayısyla ortaya çıkan iletim kayıplarından dolayı motor çıkış gücünden 
daha düşüktür. 

Nominal motor gücü, motor çıkış gücü ve  nominal motor gücü gibi bu değerde gerçek enerji 
maliyetini hesaplamak için yeterli değildir. 

Basınçlı Hava Teknolojisindeki Terimler 
- güç değerleri- 



Özgül enerji 
 
 
Özgül enerji (Pözgül) ,  (Pözgül) = güç / kapasite olarak tanımlanır. Dakikada üretilen 1 m3 hava 
için ne kadar enerji gerektiğini belirtir.Değişik makinaların karşılaştırılması için kullanılabilir. 
Küçük Pözgül tercih nedenidir. Bu verinin de doğruluğu hangi enerji ve kapasite verisinin 
kullanıldığına bağlıdır. 

Aşağıdaki şekilde belirtilen değerler doğrudur : 

Pözgül  =  Girişteki enerji miktarı / kapasite  (ISO 1217, Ek C/1996 ‘ ya göre ölçülmüş) 

Kapasite alternatif olarak CAGI PNEUROP PN2 CPTC2 yada DIN 1945, Ek F ‘ e göre de 
verilebilir . 

Basınçlı Hava Teknolojisindeki Terimler 
- güç değerleri- 



Özgül Enerji ; anlamlı bir değer ? 

Bir kompresör için anlamlı bir teknik data : 

Özgül Enerji Pspec = P/V = [ ] 
Kompresörün toplam 
enerji gereksinimi 

KW 
m³/dak 

ERA Kompres 

P özg. 

FKondensat dahil 
kapasite 
(vida değeri) 

Elektrik motorunun 
enerji gereksinimi 

Vida bloğunun enerji 
gereksinimi 

Kondensat hariç 
kapasite 
(sistemdeğeri) 

! 

? 

? 

? 

! 

? = Şüpheli durum 

Doğru 
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