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TOZ EMME VE TOZ TUTMA 
TESİSATLARI 

Yılmaz ALTIN 

ÖZET 

Temiz havanın bileşiminde yaklaşık olarak hacimde %21 oraııında Oksijen ve %79 
oranında Azot bulunur. Ayrıca az miktarda Argon, Neoıı ve Helyum gazlan da vardır. 
Yaşanan ortamlarda insanların hedensel fonksiyonları ve çalışmaları hava bileşimini etkiler. 
Ciğerlerdeıı çıkan havada CO, ile su !mharı vardır. Solunum sırasında havaya hakteriler 
yayılahilir. Duman liretimi olması ya da açık alevii bir yanma olayının vukuhulınası halinde, 
yanma lirjjnleıi aracılığı ile hava kirlenir. Endüstriyel işlemler sonunda ortaya çıkan dumanlar, 
gazlar ve tozlarda havanın kirlenmesine yol açar. 

Havalandırma yapılmanıası veya kusurlu bir havalandırma yapılması halinde, insaıılariıı 
çalışmaya karşı duyduğu istek hir hayli azalabileceği gibi, genel sağlık durumu da ciddi 
şekilde bozulahilir. Havanın temizliği sorunu dikkate alınması gereken faktörlerden önemli bi
risidir. 

SİSTEM 

Malıal içindeki tozlar ve kokular sakıncalı oldugu zaman hava yenilenme veya değişim 
sayısının arttınlması suretiyle bu sakınca bir ölçüde öıılcnehilir. Fakat bu çare, genel olarak 
ekonomik hir çözüm yolu olmaktan uzaktır. Özellikle tozların ortadan kaldırılması sözkonusu 
olduğu zaman, hava yenilenme veya değişim sayısının arttırılması bazı hallerde işe yaramaz. 
En uygtın çözüm yolu, bu sakıncam n çıktığı kaynakta giderilmesi ve önlcıımesidir. 

Nomıal olarak, hu sonucıııı sağlanması için, mahal içinde toz ve duman çıkışma yol açan 
tesisleri mümklin mcrtelıc en iyi çevreliyen bir davhımhaz sisteminin öııgörUimesi ve ınalıal 
içindeki havanın bu hölgedcn alınıp davlumhaz sistemi aracılığı ile dışan atılması gerekir. 
Ancak davhımbaz sistemine giren havanın hızı, Hıziann ve dumanların davlumbazın alt 
kısmından mahallin diğer hölgelcriııc savrıılmasını önliyecek ölçüde olmalıdır. Öyle bir top
layıcı kanal sistemi tasarlanmalıdır ki, tozlar ve dumanlar btı kanal sistemine tatlı ve yumuşak 
hir şekilde yöncimeli ve daha sonra dışan atılmalıdır. Tozların slirliklenebilınesi için bu ka
nallar içinde hava hızı değerleri yüksek olmalıdır. 

Tablo: 1 Çeşitli Tip Davlımılıaz ve Mahıı!ler Için Tavsiye Edilen 
Minimum Havıı Hızı Değerleri 

Elcktro!iz AtiHyeleri 
Elektrik Ark Kaynağı Atö!yeleri 
Mutfaklar 
Pistole Boya Atılan Mahaller 
Kum Püsklirıme Yolu ilc Ylizey 
Temizliği Yapı Jan Mahaller 
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0.75 m/sn 
0.75 m/sn 
0.5 m/sn 
O. 7 5 ın/sn 
2.5 m/sn 



Tablo: 2 Malzemelerin Nakli Için Gerekli Mimmnm Hava Hızlan 

Üstiipü ve Kıtık Cinsinden Malzemeler 
Tah.ıl Tozlan 
Jiit ve Hint Elyafı Tozlan 
Kauçuk Tozlan 
Un 
Taşlama Sonucunda Açığa Çıkan Metal Tozlan 
Ahşap Malzeme Y ongalan 
Testere Talaşlan 
İnce Kömür Par~'alan 
Kurşun Tozlan 

7.5 m/sn 
10 m/sn 
ı n m/sn 
lO m/sn 
15 m/sn 
l 5 m/sn 
18 m/sn 
ıs m/sıı 

20 m/sn 
25 m/sıı 

Durnanlarm ve diğer kirli iirünleriıı komrol edilmesi bakımından, davlmnhaz do
laylarıııdaki. durgun ortam havasıımı davlumhaz açıklığının ön tarafına gelirken ne şekilde hir 
hız kazandığı konusunda hilgi sahi!ıi ohmınasında yarar vardır. Ideal hava dağılımı, hütün 
doğnılarda havanın eşit hareket yapmasını sağlıyacak biçimde oluşmalıdır. Bir başka deyişle, 
davlumlıaz açıklığının ön tarafıııdaki hııva dağılımının ideal olması için hız eğrilerinin kUresel 
yüzeyler Uzerinde bulunması gerekir. Bununla beraber bu şart sağ!aııanıaz. Şekil ! ve Şekil 2 
de bu lıız dağılmasınırı gerçekte nasıl olduğu gösterilmiştir. 

3W 

60 m/dak 

o 
30 30 

15 ZS 0.5W 
15 30 

7.5 7.5 

w 
7.5 

1.5 w 
,--·,----r---~ ,--..,.- ----, 

2W !.5W W 05W o 0.5W W 15W 2W W 05W O 0.5W W 

Şekil: ı 

Dikdörtgen biçim li bir davluınbaz açıklığının ön kısmında oluşan hava dağılımı ve lıavanııı 

giriş hızı değerleri. 
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Şekil: 2 
Dairesel kesitH l:ıir davlt.ımbaz açıklığııım ön kısmında oluşan hava dağılımı ve havanm 

giriş hızı değerleri. 

Bu diyagramlarının incelenmesi somıııda 
Şekil :ı de belirtilmiş olan pratik ve uygun 
mümkündür. BiilUn çevre boyunca çalışmaya 
yam açık bırakı!mıştı.r. 

bazı sonııçlanıı çıkanlması ve boyut oranlan 
davhımbaz korıstriksiyomın gcrçcklcıımcsi 

vonnesi bakımından bu davlumbazın her 

Şekii:J 

Tek cidarlı basit yapılı. bir davlumha7. için tavsiye. edilen boyut oranları 

Dumanların dışarı atılması işleminde rol oynayan fak!i\r, ı,~oğu !ıaldc lıavaıım hızı 

olduğundan, davlumbaz içindeki açıklıklarm belirli lıir alana sahip olması halinde, bu 
açıklıklarm belirli bir alana sahip olması halinde, bu açıklıklar arasında istenilen lıava lımnın 
sağlanması için gerekli hava debisi de keza belirli değerde lıulacakl•r. 

HA VA mm İSİ (M'/ Saat)= HA VA IIIZI (M/Sı') x AÇIKUK ALAN! ( M')x3600 
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Bağlantısının varlığı da bunu gerektiımektedir. Bu şartlar altmda Şekil 4 de belirtilen tipte 
bir davlumbaz konstrüksiyonun gerçeklenmcsiııin, dumanların dışarıya atılması için gerekli 
güç ve yatırım masraflanııda sağlanması muhtemel ekonomi açısıııdan çok uygun sonuçlar ve
receği açık bir gerçektir. Tabiatiyle, bu tip bir koııstriksiyoıı şeklinin benimsenmesi bir çok 
halde mümkün olmayacak; böyle hallerde şekil 5 de göriilen sistemi andıran bir çöztim yoluna 
başvurulması gerel!,i ortaya çıkacaktır. 

/ 

Şeki!:4 

Üç tarafı kapalı olan bir davlumbaz konstrüksiyonunun genel göriiııüşii. 

Emme Şekilleri 

1 

Tronsporlö~ ---. 
1 ~ 
y/_/ 

,--/)/ 
KÜV VEYA DEPO 

ı KÜV VEYA DEPO ı 
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Kir !i hava 

Toz portikü!ter! 
su tarafından 
kuşatılma ktadır 

Kir! ı' hava 

Pislik çökeıtis'1 

--f] / ' 
: 0- ' 
1 ' 

' 1 ' 1 .... _ _.-" 

' . 

1 1 

Te miz hava 



BORU HA TTININ ŞEKİLLENDiRiLMESi 

Tozsuzlaştırma ve havalandırma yapılacak tesiste Wm toz ve duman kaynakları teshit C(lil

dikten sonra tınnlara uygun davlumhazlar ve emiş ağızları seçilir. Bu ağızlar ölçekli olarak 
plan üzeıiııe yerleştirilir. Aspiratörliıı konulacağı mabal tespit edilir. Aspiratöı ile emiş ağızları 
arasındaki en uygımana tali toplayıcı kanal tespit edilir ve şekillendirilir. 

BORU ÇAPLAIUNIN TESPİTİ 

Bütllıı ana ve tali kanallarm boyutlan aşağıda açıklanan metoddmı b',ıisi aracılığı ile 
saplanmalıdır. 

a) Dinamik llesap metm:iıı: Bu metodda, çeşitli """'"'c"u'"" hız değerleri seçim yolu ilc 
saptamr. 

h,) si.irtiimm~li hesap metodu: Bu metodda lıava kanalı O şekilde boyullandınlmah ki 
slirtLiı:mıc yolu He oluşan yük kayıpları, birim kanal mmıılı.ığu başına lıcp aynı kalır. 

ASPiRATÖR SEÇİMİ 

Belidi sistemine uygtın olan aspiratörllıı seçimi başlıca hususun dikkate 
almması gerekir. Bı.ııılardan lıiıincisi gerekli hava debisi miktarıdır. Kanal sisteminin in
celenmesi sırasında genellikle ilk önce !ıu debi miktan tespit Ikinci faktör, aspiratör et
kisine karşı koyan karşı lıasmç tcsiridir. Bu tcsiriıı derecesi ancak kanal glizergalıı 

düzenlendikten sonra tayin edilir. 

Aspiratör yapmakta olduğu işe karşı koyan lıu karşı hasınç kavramından ne anlamaktayız? 
Karşı basınç değeri birçok faktöre bafi,lidır. Sözgelimi, belirli miklarda lıavu denisinin hliylik 
kesitli hir kanaldmı geçirilmesi için gerekli o!aıı basıncın değeri, ayııı hava debisiniıı, eşit 

"·"""'' fakat daha dar kesilli lıir kanaldmı geçirilmesi haline oranla daha dlişük mer
tebededir. Anılan hava debisi geniş kcsitli kanal içinde nisbeten daha yüksek hir hızla hareket 
edecek, dar kesit! i kanal içinde ise dalıa yüksek bir hızla yol zonmlulı.ığunda kalacaktır. 

Havanın 90 derecelik ani hir dönüş yapmı bir dirsekten da!ıa gliç, buna karşılık 
eğrilik yarıçapı lıüyi.ik olan bir dirsekteıı geçirilmesi daha kolaydır. Kesit daralma ve 
genişlemeleri, sikloular ve filitreler ve diğer bazı elemanlarda da enerji Wkcliıni yapılır. 

Biiitin bu etkilerin Wmü, aspiraHir işine karşı direnen bir lıasınç tesiri meydana getirir. 

BORU SİSTEMİ ELEMANLARI iMALAT TEKNİKLERI 

Toz emme bomlarının et kalınlıklan taşıyıcı malzemenin aşındırıcı özelliklerine göre çeşitli 
kalmliklarda olabilir, 

0.50 ilc I.2 mm kalmlıklar arasmda kullamian saç lcvhalar keııcl usuiliııc göre enine ve ho· 
ymıa keııctlenerck imalat ve moııtajı yapılabilir. !.5 mm ü;crindeki saç kalııılıklamıda ise 
birleştirme olarak kaymıklı birleştirme kullanılır. Birbirine bağlantılarda !lanşlı bağlantı uy
gulanır. 

Boru ve diğer elemanların tüm birleştirme yerlerinde em isi engelliyecek çapak ve plirlizlcr 
olımım.asma dikkat edilmelidir. 



TUTMA TESiSATI 

Malıul içerisinden aspiratiir vasıtasıyla emilcıı tozlarm çevreye atılmaması için bu havııdaki 
birçok sistemler il.e yakalarıması gerekmektedir. En iri partiküller öncelikle ele 

işleminde en yaygm şekilde uygulanan metodlar aşağıda 

Tİ ODALARK VE Sll mJZMELEHİ 

tozlarda ylikiü havayı taşıyan kanallarlu hağlantı halinde bulunan 
boyutlu hacimlerdir. Kirli lıava hu tip bir odaya girince hızını ve dolayısıyle taşıma 

···"··'''"" kaybeder. Bu durımıuıı sonucu olarak lıavada bulunan tozlar odanın dip tamfma 
içinden doğrudan doğruya geçmesinin önlenmesi amacıyla, ge

iingörlllllr. Ve aynca plakalar yerleştirilcrek toz partikUllerinin bu plakalam 
ve böylelikle enerjilerin azaltılması sağlanır. 

lıallerdc lıu odalar içine su lım.mcleri plisklirtüllir. (Şekil: ) Böyle bir dıınımda, su 
pmtiki.illcriıı çevresinde yoğuşur, Bıı dumımın sonucu olarak, bn ek ağırhğında etkiyle 

toz partikülieri hava akımmm tesirine kapılarak odaımı dip kısmına doğnı iner, 
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[;;~~~~ t''~: Gı -c~~o. ~~-~ ~T-e_m_i_z hava 

'13000 Volt' lv k pozıtıt
1

bır T· - b -ı 6000 VoH !u k poziW bir . . . . . opragcı ag ı ... ı. ·ı· . 
do§ru o kım gerdımının etkls.ı t i t ! k lar. dogru a.,ım ge rı ımıne 
altında iyonize olan teller, oz u ucu p 0 0 j sahip olan pkıkalor, toz 
kuvvetli bir iyonlaş.ma ola_ nı.. partikÜHerfn'ı toprağa bağ !ı 

t .. 1 Vis.kozit.eli okıskan yaratmak suretiyle por ııı.u ·- bulunon p!akalara do§r·u 
terin pozitif e!ektrik1e yuk- aracılığı ile tutulan itme k suretiyle portiküıterirı 

. . ,_ d par tikü\\~r. 
tenmesını sa§torncıda ıı: bu plakalor üzerinde toplan-

Şekil 15 
masını soğlor!ar. 

SlKLON.LAR 

Sikloıı!ar içlerindeki lıavaııın bir silindire teğct doğrultuda pliskUrtiJ!dliğü dinamik çükclti 
odalarmdmı iharellir. Santmfnj etkisinin tesiriyle tozlar dönme hareketi yapmaya ve silindirin 
cidarlarma çökelme ye zorla mr. Çökckıı tozlar zaman zaman boşaltılan bir depoya dökülür. 

TORBALI TOZ TUTUCULAR 

teller Uzerine geçirilmiş torha tip filitreler bir kollckliir U ~.erine sıralmıır, aspiraıör bu 
havayı çeker, em tozltı hava !orbaların dışına yapışır, böylece çok ince 

havadan ayrılmış olur. 

dışma yapışan tozlar silkelemc veya ters yönde üfleııen basmr;lı hava ilc temizleniL 
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hava 
girişi 

dış 
çe vrint\ --

1\\ 
toz çıkışı 

Şekil 16 

4. ELEKTROSTATİK FİLİTRELER 

ko nı k govde-

Elemanter elektrik bilgisinin çok bilinen bir kanunu uyarınca. farldı yani zıt işaretli elek
tirik yüklerine sahip oları iki partikül arasında bir çekme kuvveti açığa çıkar, bu partiküller 
birbirine yaklaşma eğilimi gösterir. Elektrostat.ik toz tutucularm gerçeklenmesinde bu prensip 
esas alınmıştır. Kirli hava yaklaşıklıkla !3000 Voll dolaylarında pozitif bir gerileme sahip 
olan bir doğru akım kaynağının bağlanmış bııhııııııası nedeniyle yüksek düzeyde elcktrostatik 
bir yük kazanan ince teller arasından geçirilir. Bu teller topraga bağlanan çubuk ve bonılarla 
birbirinden ayrılmış durumdadır. Tellerle çubuklar arasındaki elekımstatik alandan geçişler 
sırasında, partiküller pozitif bir yük kazanır. 

Bundan sonra hava ile toz karışıını anılannda takriben 8 mm kadar açıklıklar bulunan bir
birine paralel bir seri plaka veya levlıa arasıııdan geçer. Bu plakalarm her biri, yaklaşıklıkla 
6000 Volt dolayianııda pozitif bir geıilime sahip olan bir doğru akım kaynağına bağlıdır. Po
zitif yüklü tozlar, viskoziteli bir madde ilc kaplanan üzerinde biriken tozlar, yıkama yolu ile 
ya da başka bir metodla ortadan kaldırılır. 

Çok etkili bir yapıya sahip olan bıı tip hava temizJeme ci hazlan çok ince toz panikülleriniıı 
tutulmasına imkan verir. 

Ne yazık ki yatmın ve işlcı.ıne ıııasral1arınııı yliksck olması bu ıip cilıazlarm yaygın şekilde 
kul!amlınasıııı engelleınektedir. 

ÖZGEÇMİŞ 

Mithatpaşa Erkek Sanat Enstiliisli Makina Modelciligi böllimiiııdeıı 1963 yılında Makina 
Modelcisi, 1966 yılında E.Ü.M.M.Y.O. Gece Makina höltiınlimlcn Mlilıeııdislik derecelerini 
aldı, Gece öğrenciliği yıllarında, glindlizleri !zmir piyasasında Makina Modekiliği, DESA 
Demir Kazan Makina San. Teknik Resaınlık, lK LlM Tes. Ko ll. Şti. Proje ressam lı ğı 1975 de 
kendi firması olan ALTINLAR koli. Şti kuruluşundan bu tarafa lsıtma, Havalandırma, Toz 
Emme, Kurutma komılarıııda piyasaya tmılılıütlcrini gerçekleştirdi. 

Halen bu kondaki çalışmalan devam etmektedir. 
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