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PNÖMATİK BİR DEVRENİN ENERJİ TASARRUFLU
ÜRÜNLERLE YENİDEN KURULMASI VE
TASARRUF ANALİZİ
Sami KAR
Hilmi KUŞÇU

ÖZET
Bu çalışmada, pnömatik bir sistem tasarımında bazı hususlara dikkat ederek, doğru ve enerji (basınçlı
hava) tüketimi açısından tasarruflu ürünler seçmek sureti ile, konvensiyonel sistemlere oranla ne
kadar tasaaruf sağlandığı gösterilerek farkındalığı arttırmak amaçlanmıştır. İhtiyaca yönelik enerji
tasarruflu ürün seçiminin önemi gerçek ölçüm ve verilerle ispatlanmıştır. Bu çalışma için aynı işi yapan
iki pnömatik devre tasarlanmıştır. Devrelerin birinde standart ürün ve ekipmanlar kullanılarak tüketim
ölçümü yapılmış, diğerinde ise tasarruflu ürün ve ekipmanlar kullanılarak tüketim ölçümü yapılmıştır.
Ve elde edilen sonuçlar enerji tasarufu açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Pnömatik sistemlerde enerji tasarrufu, enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar,

ABSTRACT
In this study, we aim to raise the awareness by considering some critical points and selecting correct
and economical products in terms of energy(compressed air) consumption in order to show how much
energy is saved compared to conventional systems. The importance of selecting products for energy
saving has been proven by actual measurement data. Two pneumatic systems, which do the same
job, are designed for this study. With one of the pneumatic circuits, air consumption is measured by
using standard products and equipments meanwhile with other system, air consumption is measured
by using energy saving products and equipments and results are evaluated in terms of energy saving.
Key Words: Energy saving in pneumatic systems, energy saving equipment

1. GİRİŞ
Enerji verimliliğinin hem şirketler için hem de yaşanılabilir bir dünya için ehemmiyeti birçok alanda
sürekli olarak dile getirilmekte ve bu yönde çalışmalar sürekli artarak devam etmektedir. Bu kadar çok
dile getirilmesine, anlatılmasına, rağmen hala endüstride yeterli önlemler alınmamakta ve bu yöndeki
yatırımlar yeterli seviyelere ulaşmamaktadır.
Endüstrideki enerji maliyetlerinin önemli bir kısmının basınçlı havayı oluşturmak için harcandığı
bilinmekte, lakin oluşturulmuş basınçlı havayı tasarruflu kullanmak noktasında, yeterli önlemler
alınmamakta ve ürün seçimi noktasında bu hususa dikkat edilmemektedir.
Basınçlı havayı tasaruflu kullanmak; sanıldığı veya korkulduğu gibi üretimde herhangi bir kayba ve
kalitesizliğe sebebiyet vermez, aksine maliyetleri düşürmeye ve yaşanılabilir bir çevreye katkıda
bulunmaya yardımcı olur.
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1.BASINÇLI HAVA
1.1.Basınçlı Hava Nedir
Hava, atmosferde bulunan çeşitli gazlar karışımıdır. Kompresör denilen makineler ile sıkıştırılabilir,
uygun tanklarda depolanabilir, borular yardımı ile dağıtılıp makinelerde kullanılabilirler.Hava, sıkıştırılıp
birim alana etki eden kuvveti artırılarak basınçlı hava elde edilir. Basınçlı hava, uygun ekipman, sistem
ve makinelerin çalıştırılmasında kullanılabilen saklanmış bir enerjidir.
Havayı kullanabilmek için kaba partiküllerden ayırıp basınçlandırmak, uygun tanklarda depolamak,
kurutmak, filtrelemek ve daha sonra basınçlı hava enerjisinden yaralanılacak noktaya taşımak gerekir.
Bu bahsettiğimiz durumların tamamı çeşitli maliyetleri beraberinde getirir. Sanılanın aksine hava
bedava veya ucuz bir enerji olmayıp aksine maliyeti yüksek bir enerji kaynağıdır.
1.2.Basınçlı Havanın Maliyeti
Basınçlı hava, endüstride sağladığı avantajlar sebebiyle çok fazla tercih edilen enerji kaynağıdır.
Günümüzde basınçlı hava enerjisinden yararlanmayan firma neredeyse yoktur. Basınçlı havanın,
pratik, basit, kolay elde edilip depolanabilir ve otomasyon sistemleri için yeterince hızlı cevap verebilir
olması her geçen gün giderek artan ve tercih edilen bir enerji kaynağı olmasını sağlamaktadır.
Bütün bu avantajların yanında basınçlı hava enerjisinin üretim maliyetinin yüksek olması çok dikkatli
ve verimli kullanmayı gerektirmektedir. Basınçlı havanın üretim maliyetine etki eden faktörler[1]:
1.
2.
3.
4.
5.

Elektrik Enerjisi Maliyeti (Avrupa ortalama rakamı: 0,09 €/kWh) (Türkiye’de yaklaşık iki misli)
Tesisin toplam hava tüketimi
Bakım maliyeti
Amortisman
Diger işletme maliyetleri

Maliyete etki eden bu faktörler göz önüne alındığında, basınçlı havanın ucuz olmadığı, yeterince
maliyetli ve dikkat gerektiren bir enerji kaynağı olduğu anlaşılmaktadır.
Avrupa ortalama elektrik enerjisi maliyeti 0,09€/kWh olup bu degere göre 1m³ basınçlı hava yaklaşık
0,02€ dur. Türkiyede bu değer firmadan firmaya farklılıklar göstermekte olup ortalama hava maliyetinin
avrupa ortalamasının iki misli ve yaklaşık 0,04€/ m³ olduğu düşünülmektedir. [1]:
Biz çalışmamızda yapacağımız hesaplarda avrupa ortalaması olan 0,02€/ m³ ü kullanacağız.

2.PNÖMATİK SİSTEMLER
Basınçlı hava enerjisini; kuvvet, hareket ve işe çevirecek ekipmanlar yardımı ile ihtiyaca yönelik dizayn
edilmiş, belirli bir sıra ve düzen içerisinde çalışan sistemlere pnömatik sistemler denir. Bu sistemlerin
çalışmasını sağlayan basınçlı havanın oluşturulması, depolanması, dağıtılması ve sistemlerde
kullanılması pnömatiğin temel konularıdır.

2.1.Pnömatik Sistemler İle Çalışan Tesislerdeki İyileştirme Alanları
Tesislerdeki iyileştirme alanları sırası ile;
1. Kompresör odaları(üretim ve depolama)
2. Dağıtım(boru tesisatları)
3. Kullanım(ekipman,alet ve makineler)
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2.1.1 Basınçlı Hava Üretimi ve Depolanması(Kompresör Odaları)
Havayı, endüstride bir enerji kaynağı olarak kullanılabilmek için; kompresör denilen makinelerde
sıkıştırmak depolamak ve kullanılacağı noktaya ulaştırılmak gerekir.
Basınçlı havayı, üretmek için çeşitli tiplerde kompresörler mevcuttur. (pistonlu, diyaframlı aksiyal,
radial, tek motorlu, çift motorlu, dişli, vidalı gibi) her tipin kendine özgü özellikleri ve ulaştıkları
maksimum basınç değerleri vardır.Endüstride genel olarak vidalı tip komprsörler kullanılmaktadır.
Kompresör çıkış basınçları yaygın olarak 7-8 bara ayarlanmaktadır.
Pnömatik sistemlerde tasarruf, kompresör seçimi ile başlar. Ve hatta kompresörün ve depolama
ekipmanlarının konulacağı odanın yeri ve dizaynı ile başlar. Tesis, henüz kurulum aşamasında iken
doğru projelendirme yapılarak ihityacın doğru belirlenmesi çok önemlidir. İhtiyacın altında bir seçim
yapmak üretimi düşüreceği gibi kompresörün sürekli dur kalk yaparak ömrünü azaltacaktır kapasitenin
üzerinde seçim ise yatırım ve işletme maliyetlerini artıracaktır. Optimum seçim yapmak çok önemlidir.
Seçilen kompresör için tayin edilecek odanın yoğun hava alan ve olumsuz dış etkilerden( sıcaklık ve
yağmur gibi) izole edilmiş olması verimi arttıracaktır. Havada bulunan, nem, toz, partikül, yüksek giriş
sıcaklığı gibi etkiler kompresörün daha fazla enerji tüketmesine sebep olan faktörlerdir. Bu sebeple ön
filtreleme yapmak performansı artıracaktır. Filtrelerin temizliğini sık sık kontrol etmek önemlidir. Zira
girişlerdeki her 25mBar lık düşüşler kompresörün %2 daha fazla çalışmasına sebep olacaktır. Benzer
şekilde her 5 °C lik düşüş kompresörün %2 daha az çalışmasını sağlayacktır.
Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek, seçilmiş kompresörden sonra uygun filtreler ile
filtrelenmiş havayı doğru bir şekilde depolamakta önemlidir. Hava depoları basınç dalgalanmalırının
önüne geçer, stabil iş elde etmeye olanak sağlar, ek yüzey alanı ile soğuma ile beraber hava
içersindeki nemin yoğuşmasına ve tankın altında birikerek, bertaraf edilmesine olanak sağlar. Bu
noktada; tank içerisinden yalnızca suyu ayırmak(su ile beraber havadan kayıp olmamalıdır.) tasarruf
anlamında önemlidir. Tanktaki suyu ayırırken depoladığımız basınçlı havadan da kayıp etmek boşa
giden enerjidir. Bu noktalara manuel vana veya zaman roleli vana yerine Şekil 1 de olduğu gibi
otomatik tahliye cihazları yerleştirmek önemlidir. Bu noktada yapılan kayıplar azımsanmamalıdır.

Şekil 1. Hava Tankları İçin Otomatik Tahiliye Cihazı
Bu noktada oluşabilecek kayıpların maliyeti ile ilgili örnek;
Bir hava tankı altında zaman roleli ½” 2/2 solenoid tahliye vanasının günde 24 defa devreye girdiğini
ve her devreye girişinde 5 dk boşaltım yaptığını ve bu 5 dakikanın son 1 dakikasında suyun tükenip
havanın boşa tahliye edildiğini varsayıp basitçe bir hesap yaparsak;
½”=12,7 mm bu delikten kaçan hava miktarı yaklaşık 574 m³ /h olur. Havanın m³ ünün birim
maliyetinin 0,02€(avrupa ortalaması) [1]: olduğu bilinmekte yukarıdaki örnekte günde 24 dakika boşa
tahliye edilen hava mevcut 60 dakikada 574 m³ akan hava 24 dakikada 229,6m³ akar. Bu durumda
(Günlük sarfiyat maliyeti : 229,6x0,02=4,59€) boşa harcanan hava maliyeti bu işletmenin senede 300
gün bu şekilde çalıştığı varsayılırsa (Senelik sarfiyat maliyeti : 4,59x300=1377€/yıl)boşa harcanan
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havanın yıllık maliyeti olur. basitçe görüleceğe üzere tek bu noktadaki boşa giden havanın yeterince
maliyetli olduğu görülmektedir. Bu sebepten muhakkak yalnızca suyu tahliye edip havayı tahliye
etmeyecek cihazlar kullanmak önemli tasarruflar sağlayacaktır.
Üretilip depolandıktan sonra yoğuşmuş sudan ayrılan hava, sıcaklığa bağlı bünyesinde yüksek oranda
su buharı(nem) tutmaya devam eder. Su baharından kurtulmak, sistem ve ekipmanlarımızın doğru,
yeterince uzun ömürlü, çalışmasına olanak sağlar. İyi kurutulmuş bir hava daha az arızalanan
pnömatik ekipmanlar ve uzun ömür sağlar. Bu bağlamda bakım maliyetlerinin düşmesine planlanmış
üretimin gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak zamandan ve ekstra doğacak baıkm maliyetinden ve
üretim kayıplarından tasarruf sağlar. Havayı kurutma işi Şekil 2 de görebileceğimiz gibi çeşitli
kurutucu(dryer) lar(soğutmalı,adsorpsiyonlu, absorpsiyonlu,membranlı tip) ile sağlanmaktadır.
Sistemin ihtiyacı olan optimum kurutucuyu seçmek doğru ve sorunsuz bir sistem için çok önemlidir.

Şekil 2. Basınçlı Hava Kurutucuları
Hava, kurutulduktan sonra istenilen etkinin tam alınması için uygun filtrasyon önemlidir, işletmenin
çalışma şekil ve ihtiyacına yönelik filtreleme yaparak havadaki yağ buharı aeresolları dahi
ayrıştırılabilir ki yeni system pnömatik ekipmanlar harici yağlamaya ihtiyaç duymaz ve yağlı hava kendi
özel yağına zarar vereceğinden pnömatik ekipmanın ömrünü kısaltır. Bu sebeple kurutucunun tipine
gore kurutucudan önce veya sonra yada kurutucu öncesi genel maksat kaba filtreler kurutucu sonrası
ise hassas filtreler kullanmak koşulu ile muhakkak filtreleme yapmak gerekir. Şekil 3 te bu filtrelere
örnekler gösterilmiştir.

Şekil 3. Basınçlı Hava Filtreleri
2.1.2. Dağıtım (Boru Tesisatı):
Kompresörlerde üretilen basınçlı havayı, makinelerde verimli kullanabilmek, gereksiz sarfiyatın ve
kaçakların önüne geçmek için doğru projelendirilmiş, boru çaplarının doğru belirlenmiş, mümkün
olduğunca eklerden ve dönüşlerden uzak, kullanılacak ise de doğru ek malzemeleri ile döşenmiş bir
tesisat, sürtünme ve ısı gibi kayıpları minumuma indirerek verimi arttıracaktır Kompresörde ürettiğimiz
enerjiyi, doğrudan, minimum kayıplarla, makineye taşımamıza olanak sağlayacaktır.
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2.1.2.1.Boru Tesisatında Dikkat Edilecek Hususlar
Uygun bir tesisat için, öncelikle boru iç çapının doğru seçilmesi gerekmekte, seçim için; Akış hızı,
kabul edilebilir basınç düşümü, çalışma basıncı, akışı kısıtlayan devre elemanları sayısı ve boru
uzunluğu dikkate alınmalıdır. Üretimde aksaklık ve kayıplar olmaması için akış hızı 6-10 m/s arasında
olmalı altına düşmemelidir. Hattın en uç noktasında basınç düşümü işletme basıncının%15 ini
aşmamalıdır yani 6 bar işlemte basıncı için 0,3 bardan daha büyük bir düşüş olmamalıdır. Valf,
redüksiyon t,y gibi bağlantı elemanları akışı kısıtlayan elemanlardır ve bunlarda boru iç çapı hesap
edilirken eş değer boru uzunluğu veya sürtünme faktörü olarak göz önüne alınmalıdır.
Boru iç çapı ve kullanılacak boru seçildikden sonra, döşenecek olan tesisat; periyodik kontrol ve
bakımı kısıtlayacak şekilde yapılamamalıdır.Herhangi bir kaçak durumunda tesisata müdahale
oldukça kolay olmalıdır.
Tesisat döşenirken; basınç kaynağından uzaklaştıkça %1 gibi bir eğim verilerek yoğuşan suyun akışı
kolaylaştırılmalı ve uygun otomatik tahliye cihazları ile yoğuşan su ayrılmalıdır. Ayrıca, ana şebekeden
ayrılacak olan hatlar, uygun yarıçaplarda deve boynu ile yapılıp en alt noktaya su ayırıcı tahiye
cihazları konularak, makine girişlerine taşınacak olan hava bu tahliye cihazlarının bulunduğu en alt
noktanın belirli miktarda üzerinden olmalıdır. Tesisat mümkün olduğunca düz ve kapalı çevrim
olmalıdır. Şekil 4 te uygun tesisat örneğini görebilirsiniz.

Şekil 4. Basınçlı Hava Hattında Dağıtım
2.1.3. Kullanım(ekipman,alet,makine)
Basınçlı hava, uygun koşullarda üretilip, depolanıp, taşındıktan sonra son noktada işe dönüştürülür
evvelinde yapılan işlerin tamamı basınçlı havayı kullanmak için hazırlıktır.
Kullanılmak üzere hazırlanmış ve işin yapılacağı noktaya taşınmış havayı pnömatik ekipmalar yardımı
ile işe çevirirken dikkat edilecek bazı hususlar ve doğru ekipman seçimleri ile büyük oranda tasarruflar
yapmak mümkündür pnömatik sistemlerde yapılabilecek en büyük tasarruflar bu noktada
yapılabilmektedir.

Şekil 5. Tesis Hava Tüketim Dağılımı
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Basınçlı hava tüketiminin en yoğun olduğu noktalar, üfleme noktalarıdır. Tesis hava tüketiminin %50
sinin üfleme noktaları kaynaklı olduğu bilinmektedir. Şekil 5 te tesis hava tüketim dağılımı görülebilir.
Bu noktalarda yapılacak iyileştirmeler veya daha işin başında doğru ekipmanlar seçilmesi tasarruf
anlamında büyük katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda üfleme işinin maksadı doğru belirlenmelidir.
Örneğin basınça ihtiyaç duyulmayan yalnızca debinin gerekli olduğu yerlerde basınç düşürülerek bir
debi yükseltici koyarak %70 hava tasarrufu sağlanabilir.. Şekil 6 da görüleceğe üzere 100 lt/dakika ile
beslenen bir yükselticiden 370 lt/dakika lık bir debi elde edilebiliyor. Yani basıncın önemli olmadığı bir
noktada 6 bar ile 370 litre vermektense bu noktayı yükseltici ile 100 litre beslemek %73 tasarruf
sağlayacaktır. Iş harici kullanılan hava(parça gözlemi için, üzerindeki talaşın temizlenmesi gibi)
kesinlikle yetebilecek minimum basınçta olmalıdır.

Şekil 6. Debi Yükseltici ve Ölçüm
Hava tüketiminin yüksek olduğu bir diger nokta ise aktüatörlerdir. Optimum aktüatör seçimi çok
önemlidir. Bu noktalarda mümkünse ihtiyaç duyulan optimum aktüatör seçilmelidir. Üretimden kayıp
olmaksızın mümkün olduğunca tek etkili actuator seçimi büyük oranda tasarruf sağlayacaktır.
Işletmelerdeki hava tüketimini arttıran bir diger faktörde hava kaçaklarıdır. Hava kaçaklarını önlemek
için doğru ve kaliteli bağlantı elemanları terçih edilmeli ve işletme basıncını optimuma indirmeliyiz.
Yüksek basınçla çalışmak demek var olan kaçakların daha iyi beslenmesi ve daha fazla sarfiyat
demek ve iş elemanları üzerinde daha fazla mekanik stress ile daha kısa ömürler demek bu sebeple
işletme basıncını mümkün olduğunca düşük tutmalı yüksek basınca ihtiyaç duyulan noktalar var ise bu
basıncı kompresör çıkış basıncını arttırarak değil lokal çözümler uygulayarak sağlamalıyız. Bu tip
noktalarda basınç yükselticiler kullanmak büyük oranda tasarruf sağlayacaktır.
Pnömatik ekipmanların seçiminde ihtiyaç ve ihtiyaca yönelik ürün belirlemek ihtiyaçtan büyük ürün
seçmemek çok önemlidir. ihtiyacı belirlerkende ilerde oluşabilecek kayıpların göz önünde
bulundurulması iş kayıpları oluşmaması için önemlidir.
2.2 Pnömatik Sistemlerde Tasarruf Sağlayacak Ekipmanlar
Pömatik sistemler tasarlanırken, tasarruf sağlayacak ekipmalar ile tasarlanması ve uygulanması veya
var olan sistemler üzerinde gerekli ekipmanlar yardımı ile revizyonlar yapılması, büyük tasarruflar
yapılmasını sağlayacaktır. Genelde tasarruf sağlayan pnömatik ekipmanların, geri ödeme süreleri çok
kısadır. Bu sebepten, firmaların var olan sistemleri üzerinde geliştirmeye ve tasarruf etmeye yönelik
aksyonlar almaları tasarruf anlamında çok fazla avantajlar sağlayacaktır.
2.2.1 Basınç Yükselticiler
Sistem besleme basıncını tipine gore 2 veya 4 katına kadar çıkarabilen ekipmanlardır. [2]: Bu
ekipmanlar sayesinde tüm sistemi düşük basınçlarda çalıştırıken yalnızca ihtiyaç olan noktada basıncı
yükseltemek mümkün böylelikle kompresör basıncımızı düşürmek sureti ile büyük oranlarda tasarruf
yapılabilir. Şekil 7 [2]: de görülen örnek uygulamada sistem basıncı komple 3 bar ile beslenirken 6
bara ihtiyaç duyulan noktada basınç yükseltici kullanılarak büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. Işletme
basıncını yarı yarıya düşürmek basınçlı hava maliyetini yaklaşık %50 oranında düşürebilir.(mekanik
sitresler azalacağından ekipman ömürleride uzayacaktır.)
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Şekil 7. Basınç Yükseltici Uygulama Örneği
2.2.2 Tasarruf Sağlayan Dahili Regülatörlü Hız Ayar Valfleri
Pnömatik sistemlerde kullanılan aktüatörler; genelde tek yönde iş yapıp boşta geri dönerler. Ve bu
noktalarda işletmeler tasarruf edebilecekleri basınçlı hava enerjisinin farkında olmayıp aktüatörün her
iki besleme portunuda işletme basıncı ile beslerler. Işte bu noktalarda oldukça basit kullanıma sahip
Şekil 8[5]: de görülen dahili regülatörlü hız ayar valfleri ile %40 a yakın tasarruf sağlamak
mümkün(işletme basıncı 6-7 bar için)

Şekil 8. Tasarruf Sağlayan Hız Ayar Valferi
Ilgili ürün, aktüatörün iş yapan, kuvvet gerektiren tarafını 6 bar ile beslerken iş yapmayan geri
dönüşünü 2 bar ile besleyerek %40 lara kadar büyük bir tasarruf sağlayabilmektedir. Şekil 9 da ilgili
ürünün ne şekilde tasarruf yaptığı görülmektedir.

Şekil 9. Hız Ayar Valfi Çalışma Şekli
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2.2.3 Dahili Valfli Silindirler
Pnömatik sistemlerin, şüphesiz en çok kullanılan ekipmanlarından biri valfler ve silindirlerdir. Bu iki
ürünü birbiri ile haberleştirmek, silindirlere çalışma yönünü bildirmek için valfler ile silindirleri
birbirlerine hortumlar ile bağlamak gerekmektedir. Işte bu iki ürünü birbirine hortumlar yardımı ile
bağlamak her periyotta hortum hacmi kadar fazladan hava tüketmemize sebep olmaktadır. Şekil 10[2]:
da göreceğimiz ürün hortum hacminden kaynaklı kayıpları ortadan kaldırarak ciddi tasarruflar
sağlamamıza olanak sağlayacaktır.

Şekil 10. Dahili Valfli Silindir
2.2.4 Arttırılmış Alanlı Silindirler
Pnömatik sistemlerde, ihtiyaç duyulan basma kuvveti arttıkça veya kaldırılacak yükün ağırlığı arttıkça,
kullanılacak olan silindirin çapını büyütmek gerekmektedir. Silindir çapı büyüdükçe hacimi ve bu
duruma parallel ihtiyaç duyulan hava miktarı da daha fazla olacaktır. bu tip ihityaçlar için Şekil 11[2]:
de görüldüğü gibi arttırılmış alanlı silindirler kullanmak geri dönüş havasında %50 gibi ciddi bir
tasarruf sağlayacaktır.

2

1

3

Şekil 11. Arttırılmış Alanlı Silindir
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2.2.5. Kademeli Vakum Ejektörleri
Pozitif hava basıncı, bazı uygulamalarda venturi prensibi ile çalışan ejektörler yardımı ile vakum
uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda venturi kademesi arttırılmış ürünler kullanmak
ciddi tasarruflar sağlamaktadır. Tek kademeli bir vakum ejektörü 180 litre emiş yapabilmek için 500
litre hava tüketirken Şekil12[2]: deki gibi 3 kademeli ejektor 126 litre hava tüketerek 200 litre emiş
yapabilmektedir. Böylelikle yaklaşık %75-80 civarı tasarruf yapmak mümkündür.

Şekil 12. 3 Kademeli Vakum Ejektörü

2.2.6. Enerji Tasarruflu Vakum Üreteçleri
Ventüri prensibi ile çalışan vakum üreteçleri, herhangi bir fonksiyon barındırmıyorken vakumu
tutabilmek için sürekli olarak hava tüketirler. Şekil 13[4]: te görülen enerji tasarruflu üreteçler ise
ayarlanmış olan maksimum vakum basıncı değerine ulaştıktan sonra vakumu saklı tutarak ayarlanmış
minumun alt vakum basıncı değerine kadar hava tüketimini keser böylelikle %90 civarında enerji
tasarrufu sağlar. Minimum alt vakum basıncına düştükten sonra yeniden vakum yaparak maksimum
değerine ulaşır ve işten herhangi bir kayıp olmaz.

Şekil 13. Enerji Tasarrruflu Vakum Üreteci
2.2.7.Üfleme Nozulları
Endüstride, basınçlı hava; kurutma, ayırma, seçme gibi işlemler için direk üfleme olarakta
kullanılmaktadır. Çoğu zaman bu uygulamalar bir kollektör ve bu kollektöre kaynatılmış veya gelişi
güzel yerleştirilmiş ufak çaplı borularla yapılmaktadır. Basınçlı hava eerjisinin en çok ve en verimsiz
tüketildiği noktalar bu noktalardır. Bu gibi uygulamar için uygulamaya yönelik uygun basınçta doğru
üfleme nozulleri kullanmak ciddi oranda tasarruf sağlayacaktır. Şekil 14[2]: te değişik nozül çeşitleri
görülmektedir.

VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ

_____________________________________________ 232 _______

Şekil 14. Çeşitli Uygulamalar İçin Üfleme Nozulleri
2.2.8 Hava Jeti (Debi Yükseltici)
Basıncın çok önemli olmadığı direk hava akışına ihtiyaç duyulan (bazı üfleme uygulamaları gibi)
noktalarda kullanılarak ciddi oranda tasarruf sağlanabilir. Şekil 15 [3]’te görebileceğimiz hava jetleri
giriş debisinin 3 katını atmosferden emerek 4 katı bir üfleme debisi sağlar. basınca ihtiyaç olmayan
üfleme noktalarında %75 tasarruf sağlarlar.

Şekil 15. Hava Jeti(Debi Yükseltici)
2.2.9. Enerji Tasarruflu Hava Tabancası
Endüstride, en çok kullanılan ürünlerden biride hava tabancalarıdır. Kullanılan hava tabancaları hava
sarfiyatını ve tüketimini doğrudan etkilemektedir. Mümkünse hava tabancası hiç kullanmamak en etkili
çözümdür, şayet kullanılacaksada yalnız tabancalar için ayrı bir hat çekilmeli ve basıncı optimuma
düşürülmelidir. Ayrıca, düşük basınçlarda yüksek verim sağlayan, özel yapılı tabancalar kullanarakta
hava tabancalarından kaynaklı sarfiyatlardan tasarruf sağlanabilir. Şekil 16 [2]: da görülen hava
tabancası özel valf yapısı sayesinde sürtünme kayıplarını azaltıp verimi arttırmaktadır. Böylelikle
standart bir hava tabancası ile 4-6 barlarda çalışmaktansa bu tip verimli tabancalar ile 2-4 barda aynı
etki ile çalışmak mümkündür.
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Şekil 16. Enerji tassarruflu Hava Tabancası

3.STANDART ÜRÜNLER İLE ENERJİ TASARRUFLU ÜRÜNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Enerji tasarrufunun önemini, hangi noktalarda enerji tasarrufu yapılabileceği ve hangi ürünlerin enerji
tasarrufu noktasında bize katkılar sağlayabileceğini yazının yukarıdaki bölümünde anlattık şimdi
aşağıda bir kaç ürünün enerji tasarrufu noktasında sağladığı katkıları ölçümleyerek, yukarıda
anlatılanların gerçek karşılıklarını gözatalım.
3.1.Standart Silindir İle Arttırılmış Alanlı Silindirin Karşılaştırılması
Aynı çaplı, standart bir silindir ile aynı çaplı arttırılmış alanlı silindir arasındaki kaldırma kuvveti veya
basma kuvveti farkına bakılacak olursa arttırılmış alanlı silindirin basma kuvveti standart silindirden
%90-92 daha fazladır. Bu özellik bize arttırılmış alanlı çapı daha Küçük bir silindir kullanabilme olanağı
sağlar ve böylelikle geri dönüş havasında enerji tasarrufu yapmamıza olanak sağlar. bu silindir
yalnızca itme yönündeki işler için bu avantajı sağlar geri dönüş için yaklaşık olarak standart silindir ile
aynı etkiye sahiptir. Itme(basma veya kaldırma) yönündeki 225 kg lık bir yük için Ø80 standart bir
silindir kullanmak gerekirken arttırılmış alanlı Ø50 bir silindir kullanmak yeterli kuvveti sağlayacaktır.
Bu iki ürünü aşağıda belirtilen deney koşullarında karşılaştırırdık ve debimetre yardımı ile hava
sarfiyatını ölçümledik.
6 barda Ø80 standart iso silindir.
dakikada 30 çevrim için hava tüketimi 180 litre/dakika Şekil 17
6 barda Ø50 arttırılmış alanlı silindir dakikada 30 çevrim için hava tüketimi 100litre/dakika Şekil 18
Yapılan ölçümlerden görüleceğe üzere uygun yük için 6 barda 30 çevrimlik bir proseste Ø80 standart
bir silindir yerine Ø50 arttırılmış alanlı bir silindir kullanarak hava tüketiminin ciddi oranda düştüğü net
olarak görülmektedir. Prosesin günde 21 saat senede 255 gün çalıştığı varsayılıp maliyet hesabı
yapılacak olursa(3 vardiya çalışan bir fabrikada olduğu varsayılırsa 1 seneden resmi tatil günleri
çıkartılırsa)
Tasarruf edilen hava miktarı:
180-100 = 80litre=0,08 m³/dak
Saatte tasarruf edilen hava miktarı:
0,08x60=4,80 m³
Günde tasarruf edilen hava miktarı:
4,80x21=100,80 m³
Senede tasarruf edilen hava miktarı:
100,80x255=25704 m³
Hava maliyeti(0,02€/ m³ avrupa ortalaması) cinsinden tasarruf : 25704 m³x0,02€/ m³=514,08€
Bir yılda tek bir silindirden 514,08€ tasarruf sağlamak işletme içersinde bazı uygun noktalara uygun
çözümlerin ne denli büyük tasarruflar sağlayacağına reel bir örnektir.
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Şekil 17. Ø80 Standart Silindir 6 Barda 30 Çevrim Hava Tüketimi

Şekil 18. Arttırılmış Alanlı Silindir 6 Barda 30 Çevrim Hava Tüketimi

3.2.Enerji Tasarruflu Hız Ayar Valfi İle Standart Hız Ayar Valfi Karşılaştırılması
Pnömatik silindirler üzerine takılan hız ayar valflerini, tasarruflu hız ayar valfleri ile değiştirerek, ekstra
herhangi bir iş yükü ve bağlantı farklılığı olmadan basitçe bir değişiklik ile tasarruf yapmak mümkün
yapılacak tasaruruf tek tarafa iş yapan bütün silindirlere uygulanabilir. Aşağıdaki örnek bir fabrikada
yapılan ölçümlere ve iyileştirmelere ait 6 barda gerçek anlık bilgilerdir.
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Ø32 ve100mm stroğa sahip bir silindiri standart hız ayar ile 10 çevrim çalıştırıp tüketimi ölçtük Şekil 19
Ø32 ve 100mmstropa sahip bir silindiri tasarruflu hız ayar ile 10 çevrm çalıştırıp tüketim ölçtük Şekil 20

Şekil 19. Standart Hız Ayar Valfi 10 Çevrim Tüketim Ölçümü

Şekil 20. Tasarruflu Hız Ayar Valfi 10 Çevrim Tüketim Ölçümü
Ölçümlerden görüleceği üzere, standart kullanımda 6 barda 10 çevrim için 24lt/dakika(ölçüm yalnızca
silindir hacmi ile sınırlı olmayıp hortum uzunluklarıda mevcuttur.) hava tüketimi varken tasarruf
uygulamasından sonra 17 lt/dak lık tüketim gözlemlenmektedir basit bir hız ayar değişikliği ile 10
çevrimde 7 lt/dak tasarruf yapmak mümkün, uygulamalarda silindir Ø ve strokları büyüdükçe veya
çevrim sayısı arttıkça yapılacak olan tasarruf miktarları artacaktır.işletmeden alınan bilgiler dakikada
30 çevrim ve günde 18 saat, senede 300 gün çalıştığı şeklinde bu bilgiler ile hesap yapacak olursak
10 çevrimde yapılan 7 lt tasarrufla 30 çevrimde 21 litre tasarruf sağlanır.
Tasarruf edilen hava miktarı:
Saatte tasarruf edilen hava miktarı:
Günde tasarruf edilen hava miktarı:
Senede tasarruf edilen hava miktarı:

21lt/dak=0,021 m³/dak
0,021x60=1,26 m³
1,26x18=22,68 m³
22,68x300=6804 m³

Hava maliyeti(0,02€/ m³ avrupa ortalaması) cinsinden tasarruf : 6804m³x0,02€/ m³=136,08€
Küçük bir ekipman ile, tek bir silindirde yapılan tasaruf miktarı, bütün bir işletme için düşünüldüğünde
çok büyük tasarruflara olanak sağlayacaktır. Ayrıca, senelik yapılan tasarruf miktarı düşünüldüğünde
ilgili ürün kendisini 1 yıldan çok daha kısa bir zaman içerisinde ödemektedir.
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3.3.Üfleme Noktasında Nozül Uygulaması Ve Tasarruf
Tesislerin hava tüketimlerinin, en fazla olduğu noktalar şüphesiz ki üfleme noktalarıdır. Bu bağlamda,
bir işletmede gerçekleştirdiğimiz iyileştirme ve buna bağlı ölçümler aşağıdaki gibidir. Iyileştirme öncesi
tüketim 860lt/dakika iken Şekil 21: aynı performans ile iyileştirme sonrası tüketim 355 lt/dak.Şekil 22:
(daha sonra mevcut performanstan daha da iyi bir performans için 490 lt/dak çıkarılmıştır.
490lt/dakikalık ölçüm görüntüsü yok lakin hesaplar 490 lt/dakika için yapılacaktır.)

Şekil 21. Nozüllerin İyileştirme Öncesi Görüntüsü Ve Hava Tüketimi

Şekil 22. Nozüllerdeki İyileştirme Sonrası Görüntüsü Ve Hava Tüketimi
Nozüller, yapılan inceleme ve görüşmelerde, 24 saatlik bir çalışma rutininde toplamda 18 saat
üflemede kalıyor.(çalışma rutinin dışına çıkılmadığı sürece) senede ortalama 300 gün çalışıyor.
Tasarruf edilen hava miktarı:
860lt/dak-490lt/dak=370lt/dak)
Saatte tasarruf edilen hava miktarı:
Günde tasarruf edilen hava miktarı:
Senede tasarruf edilen hava miktarı:

370lt/dak=0,37m³/dak(en son tasarruflu tüketim 490lt/dak
0,37x60=22,2m³
22,2x18=399,6 m³
399,6x300=119880m³

Hava maliyeti(0,02€/ m³ avrupa ortalaması) cinsinden tasarruf : 119880m³x0,02€/ m³=2397,60€
Tek bir üfleme noktasında yapılan optmizasyon ile, yılda 2397,60€ tasarruf sağlamak, benzer
noktalarda yapılacak optimizasyonlar ile işletmelerde çok büyük tasarruflar sağlamaya olanak
sağlayacaktır. Yapılan tasarruf miktarından görüleceğe üzere, yapılan yenilik kendisini bir yıldan çok
çok kısa bir sure içersinde ödeyecektir.
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3.4.Enerji Tasarruflu Vakum Üreteci ile Standart Vakum Üreteci Karşılaştırması
Aynı işi yapan enerji tasarruflu vakum üreteci, standart vakum üretecine nazaran %90 oranında
tasarruf sağlar. Şekil 23(soldaki ürün enerji tasarruflu) de görüldüğü üzere, standart ürün isenilen
vakum basıncına ulaştıktan sonra da 96lt/dak hava tüketmeye devam etmekte tasarruflu ürün ise,
saniyeler içinde istenilen vakum basıncı değerine ulaşıp hava tüketimini sıfırlamaktadır. Yaklaşık 3 sn
gibi bir zaman 65lt/dakika hava tüketmektedir. Uygulamaya göre bu sure uzayabilir lakin istenilen
vakum basıncına ulaştıktan sonra tüketim yine 0 olacaktır.

Şekil 23. Enerji Tasarruflu ve Standart Vakum Üreteci Hava Tüketimi
Şekil 19 da ölçümlerden görüleceğe üzere; sağdaki tasarrufsuz ürün 96lt/dak hava tüketmeye devam
ederken, soldaki tasarruflu ürün istenilen vakum basıncına ulaştıktan sonra, tüketimi 0 lt/dakika ya
düşmüştür. Şekildeki tasarruflu üründe, ölçüme yansımayan 3 saniyelik bir tüketim var 3 saniye
boyunca 64 lt/dakikalık bir tüketim söz konusu yani toplamda 1 dakikanın yalnızca 3 saniyesinde
tüketim olduğundan bu uygulama için 3,25lt/dakikalık toplam tüketime sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Uygulamanın bir gün içerisinde toplamda 12 saat vakumda kaldığı ve senede 255 gün çalıştığı
varsayılırsa;
Tasarruf edilen hava miktarı: 96-3,25 = 92,75litre/dak=0,09275 m³/dak
Saatte tasarruf edilen hava miktarı:
0,09275 x60=5,565 m³
Günde tasarruf edilen hava miktarı:
5,565x12=66,78 m³
Senede tasarruf edilen hava miktarı:
66,78x255=17030 m³
Hava maliyeti(0,02€/ m³ avrupa ortalaması) cinsinden tasarruf : 17030 m³x0,02€/ m³=340,58€
Bir yılda, yalnızca bir vakum noktasından 340,58€ tasarruf sağlamak; büyük bir tesis düşünüldüğünde
ve tesisteki uygun olan, tüm vakum noktalarına uygulandığında çok ciddi tasarruflar yapmaya olanak
sağlayacaktır.

SONUÇ
Pnömatik sistemlerde kullanılan basınçlı havanın, yüksek maliyetli bir enerji olduğu ve uygun
şartlarda, doğru tüketilmesi gerektiği açıktır. Basınçlı havadan en iyi ve en uygun faydayı elde
edebilmek için öncelikle personel eğitilmelidir. Basınçlı havanın maliyeti, optimum ve doğru bir şekilde
kullanımı, oluşan pnömatik arızaların bir an önce giderilmesi ile ilgili bilgilendirilmelidir. Kompresör
seçiminde dikkat edilmesi gereken bütün hususlara dikkat edilip, ihtiyaca uygun optimum invertörlü bir
kompresör seçilmelidir. Havanın dağıtım ve taşınmasında, doğru projelendirme ile iyi bir tesisat
hazırlanmalıdır. Kaçak ve arızalar, periyodik olarak kontrol edilmeli, problemler bir an önce
giderilmelidir. Uygulaması mümkün olan her nokta için, tasarruflu ürünler kullanılmalıdır. İşten kayıp
olmadan, işletme basıncı bütün ihtiyaçlar göz önünde tutularak, minimum basınç değerine
ayarlanmalıdır. Sadece, belirli noktalardaki yüksek basınç ihtiyacı için ana besleme (kompresör)
basıncı arttırılmamalı, bu noktalar için harici kompresörler veya basınç yükselticiler kullanılmalıdır.
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