
K B R V DALI KOMPRESÖR TES

1. Vidal  Kompresör
2. Hava Tank
3. Genel Maksatl  (Ön) Filtre
4. So utucu Ak kanl  Kurutucu
5. Hassas Filtre

DALI KOMPRESÖR:
Bas nçl  hava ile çal an makina ve aletlerin ihtiyac  olan bas nçl  havay  sa lar. Genelde 7-8 bar aras
bas nçla çal r. Elektrikli tesislerde, sabit tip, elektrik motorlu vidal  kompresörler kullan r. Motor
gücü ihtiyaç duyulan hava miktar na ba  olarak de ir. Ya z tipleri olmakla birlikte, genel
uygulamalar için, kilowatt ba na hava debisi daha yüksek olan ve daha uzun vida çal ma ömrü olan
ya  enjeksiyonlu vidal  kompresörler tercih edilir.

HAVA TANKI:
Kompresörün bast  havadan fazla veya az hava çekildi i anlarda, hava bas nc ndaki dalgalanmay
önler. Ani hava taleplerini kompresörü yüklemeden kar lar. Kompresörün dengeli çal mas  sa lar.
Hava bas nc n sabit kalmas na yard mc  olur. Akümülatör veya amortisör görevi yapar.

GENEL MAKSATLI (ÖN) F LTRE:
Sadece kat  parçac klar  tutan ön filtre veya pulverize ya  tutan genel maksatl  filtre olabilir. Genel
maksatl  filtreler kendilerinden sonra kullan lan hassas filtrelerin yükünü azaltarak, kullan m
ömürlerinin uzun olmas  yani geç t kanmalar  sa lar. Kurutucudan önce kullan lan genel maksatl
filtre, kurutucu e anjörünün içine ya  kaçmas  ve kurutucunun performans n dü mesini önler.
Genel maksatl  filtreler, ya  ve su zerrelerini tutmalar n yan ra,  boru içindeki pas, kir ve di er kat
maddelerin sisteme ta nmas  ve bas nçl  hava kullanan makina ve aletlere zarar vermesini önler.
1-5 mikron’dan büyük a an zerreleri veya 0.5-5 mg/m3’ün üstündeki kar ma yo unluklar  filtreler.

HASSAS F LTRE:
Bas nçl  hava içindeki pulverize ya  (ve k smen nemi) tutarak, bas nçl  hava ile çal an makina ve
aletlerin, istenmeyen (kompresörden kaçan) ya  ve yo umun (pasland rma ve tortu b rakma gibi)
olumsuz etkilerinden dolay  hava kullanan makina ve ayg tlara; ya  ve kir bula rmas ndan dolay
imal edilen veya imalatta kullan lan malzemeye zarar vermesini veya i lemin kalitesinin dü mesini
önler. (Örne in: Havaya kar an ya  zerreleri püskürtmeli boyama i lemine zararl r.) Hassas filtreler,
0.01 – 0.1 mikron’dan büyük zerreleri veya 0.01 mg/m3 oran  a an kar ma yo unluklar  filtreler.
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