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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0284 

ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Proses 

MODÜLÜN ADI  Elekler 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; sarsak elekleri ve titreşimli elekleri kullanabilme 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Elek Kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, sarsak ve 

titreşimli elekleri kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Sarsak elekleri kullanabileceksiniz. 

2. Titreşimli elekleri kullanabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temel kimyasal işlemlerini yapmak için 

gerekli donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, 

kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım: Atölyede; teknoloji sınıfı, internet, ilk 

yardım malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar 

önlüğü, koruyucu malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel 

odası, elekler, ham madde, elek. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Sizler kimya teknolojileri alanının Proses dalında, temel fiziksel ve kimyasal işlemleri 

uygulamaya, numune almaya, proses kontrolü yapmaya, ürün hareketini sağlamaya, 

depolama yapmaya, proses akım şeması okumaya, otomatik kontrol yapmaya, ilaç üretimi 

yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen mesleğe adım atmış bulunmaktasınız. Bu 

modülde elekler, sarsak elekler, titreşimli elekler hakkında bilgi sahibi olacak, sarsak ve 

titreşimli elekleri kullanabileceksiniz. 

 

Elekler modülü ile ilgili konular, mesleki gelişim temelinin sağlam atılmasını 

sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, mesleğinde ilerlemek, 

teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kavrayabilmek ve hatta uygulamalar ile yeni 

ufuklar açabilmek ancak temeli sağlam atılmış birikimler ile olunur. Bu modülde yer alan 

faaliyetler size, uygulama yaparak öğrenmeyi ve kullanılabilir bilgiye sahip olmayı 

sağlayacaktır.  

 

Kendi seçiminiz olan mesleğinizde başarılı olmanız dileğiyle…  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak sarsak elek kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 Eleklerin  kullanım alanlarını araştırınız.  

 Elek çeşitlerini araştırınız. 

 Sarsak eleklerin çalışma prensibini ve kısımlarını araştırınız. 

 Sarsak eleklerin kullanım alanlarını araştırınız.  

 
 

1. ELEKLER 
 

1.1. Tanımı 
 

Tanelerin belirli büyüklükteki delik veya açıklıklardan geçebilme veya geçememe 

özelliğine dayanarak yapılan boyuta göre ayırma işlemine eleme denir. Eleme, bir boyuta 

göre sınıflandırma işlemidir. Bir eleğin delikler (açıklıklar) bulunan kısmına “elek yüzeyi” 

denir. Elek yüzeyinin üzerindeki deliklere (açıklıklara) “elek açıklığı” denir. Elek açıklıkları; 

daire, kare veya dikdörtgen şeklinde olabilir. 

  

Eleme işlemi laboratuvar elemesi ve endüstriyel eleme olmak üzere iki ana gruba 

ayrılır. Eleme işlemine en büyük delik açıklıklı elekten başlanır ve gittikçe küçülen delik 

açıklıklı eleklerle devam edilir. Ancak bu eleme işlemi, elemenin şekline ve ortamına göre 

farklı şekillerde (elle eleme, otomatik eleme, sulu eleme ve kuru eleme gibi) yapılabilir. 

Endüstriyel ölçekte kullanılan elekler mevcuttur. Elekler her türlü metalden yapılabildiği gibi 

çoğunlukla bakır, pirinç ve demirden yapılır. Çok küçük taneciklerin ayrılmasında ise 

ipekten yapılmış elek bezi kullanılır. Tel veya ipek elek yerine bazen de delikli metalik 

levhalardan yararlanılır. 

 

Eleklerin delik büyüklükleri ise numaralarla gösterilir. Elek numarası  [meş (mesh: 

Eleklerde 1 inç
2
 veya 2,54x2,54 cm

2 
’deki delik sayısıdır.)] belli olan bir eleğin farklı 

çaplarda tellerden yapılmasıyla delik açıklıkları da değişir. 

 

  Cevher hazırlamada elemenin ana amaçları 

 

 İri malzemeyi ayırarak kırmak, 

 İnce malzemeyi ayırarak gereksiz yere ufalanmayı ve enerji sarfiyatını önlemek, 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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 Malzemeyi tüketim yerinin teknolojik ihtiyacı olan boyut gruplarına ayırarak 

tüketimi kolaylaştırmak veya mümkün kılmak, 

 Ayırma işlemlerinde bir kademe oluşturarak ayırmayı mümkün kılmak 

 olarak sayılabilir. 

 

 Eleme işleminin başarılabilmesi için 

 

 Tanelerin birbirlerinden serbest halde olmaları, 

 Sarsıntı, sallantı veya dönme gibi hareketler sonucu birleşerek 

topaklanmamaları, 

 Her bir tanenin deliklerle temas etmesi ve burada bir bakıma bir kontrole tabi 

tutularak elek altına geçmesi veya elek üzerinde kalması, 

 Elek altına geçenlerin bir ürün, elek üstünde kalanların ayrı bir ürün olarak 

alınabilmesi gerekir. 

 

1.2. Elek Çeşitleri 
 

Eleklerin hareket sistemleri seçilirken eleğin kullanım amacı en önemli belirleyicidir. 

Eleklerin boyutlandırılmasında verimlilik, kapasite, hareket sistemi ve montaj birlikte 

düşünülmelidir. Elekler yaygın olarak kullanım yerleri ve hareket şekillerine göre 

sınıflandırılır. 

 
Endüstriyel elekler, elemenin yapıldığı yüzeyin sabit veya hareketli oluşuna göre; 

 

 Sabit elekler 

 Hareketli elekler 

 diye iki ana bölüme ayrılır. 

 

Ayrıca, hareketli elekler, yapı ve hareket özelliklerine göre; 

 

 Hareketli ızgaralar 

 Dönen elekler (Tromel elekler) 

 Sarsıntılı elekler 

 Vibrör (titreşimli) elekler 

  şeklinde sınıflandırılır. 

 

1.2.1. Titreşimli Elekler 

 
Titreşimli eleklerde ise taneciklerin hareketini sağlamak amacıyla elek titreşimlidir. 

Elek bezi veya teli elek gövdesi içine monte edilmiştir. Titreşim, elek bağlama çivilerine 

devamlı olarak vurulan çekiçlerle gerçekleştirilir. Elek perdesinin eğimi ve titreşiminin etkisi 

ile malzeme perde yüzeyinde hareket eder. Yüksek kapasite gerektiğinde, geniş boyut 

dağılımlı malzemelerin elenmesinde kullanılır. 
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1.2.2. Sarsak Elekler  
 

Sarsmalı elekler yatay veya biraz eğilimli olup ileri-geri hareket ettirilerek eleme 

yapılır. Titreşim genlikleri 2,5-10 cm, devirleri 30-200 devir/dakika olan eleklerdir. Elek 

perdesine  çok az bir eğim verilebilir. Elek şasesi askıya alınabileceği gibi, düz yaylar ile 

zemine de bağlanabilir. Düşük kapasiteli olup, fazla bakım gerektirirler. 

 

1.3. Sarsak Elekler 
 

1.3.1. Tanımı 
 

Sabit elekler hariç her eleme işleminde elek yüzeyinin hareketi söz konusudur. Bu bir 

sallantı, sarsıntı veya dönme hareketidir. Birbirlerinden serbest halde bulunan taneler, bazı 

şartlar altında birleşik toplanarak tek başlarına sahip oldukları boyuttan daha büyük bir 

boyuta ulaşırlar ve böylece elek deliklerinden geçemeyebilirler. Elenecek malzemenin bu 

özelliği iyice incelendikten sonra elemede kullanılacak eleğin hareket şekli seçilmezse 

istenilen sonuçların elde edilmesi mümkün olmayabilir. Aşırı miktarda ince tane, rutubet ve 

kil varlığı; topaklanmaya neden olan en önemli unsurlardır. 

 

1.3.2. Kısımları 
 

Uzunluğu genişliğinden yaklaşık 2 ile 4 kat büyük olan bir kasanın dibi elek yüzeyi 

olarak düşünülürse bu kasaya uygun bir mekanizma ile sarsıntı hareketi verildiğinde sarsıntı 

ve eğimden dolayı malzeme, eğim yönünde hareket eder. Elek eğimi 10-15
0

 arasında tutulur. 

Malzeme hareketi yukarıya doğru da yöneltilebilir. Farklı ivmeli mekanizmalar kullanma 

halindeyken elek yüzeyi yatay seçilebilir. Bu elekler kuru olarak kömür hazırlama 

tesislerinde kullanılabilir. Eski tip eleklerde, 4 çubuk veya zincirden asılı bir eksantrikle 

tahrik kullanılmıştır. Bu düzenek, esas olarak düz hat bir harmonik hareket doğurur. Bazı 

tiplerde, bir bloğa çarparak elek üstü malzemenin ileriye hareketi sağlanır. 

 

Askı kollarını düşeyden geriye doğru 15
0
 (malzeme akış yönüne göre) eğimli 

yapmakla, ilk hareket ileri ve  yukarıya doğru yöneltilir,sonraki hareket ise sertçe aşağıya 

doğru olur. Bu sistemle malzeme zıplatılarak ileri doğru hareket ettirilir. Tekerlek ve yatak 

ilavesi hareketin bu karakterini daha da arttırabilir. Farklı ivme veren mekanizmalar küçük 

eleklerde kullanılabilir ve genellikle daha küçük sarsıntı genlikleri için  (35-40 mm den daha 

düşük) uygundur. Farklı ivmeli mekanizma kullanılması halinde elek yüzeyinin yatay 

konumlu olarak çalıştırılması mümkün olur. 

 

      Sarsıntılı eleği ana yapı unsurları 

 

 Elek şasesi (veya kasası) 

 Elek yüzeyi 

 Taşıma düzeneği 

 Tahrik düzeneği 

 Ürün toplama olukları 
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1.3.3. Çalışma Prensibi 
 

 

Resim 1.1:Katı veya sıvı sanayi mamullerinin maksimum düzeyde homojen olmasını sağlayan 

sarsak elek 

 

Elek kasası:Elek boyutlarına uygun kesitte U profilinden veya yeterli kalınlıkta sac 

plakalardan dikdörtgen şeklinde imal edilen elek kasası, Kuşaklarla desteklenir. Önemli olan, 

yapıda tam bir rijiditenin sağlanmış olmasıdır. 

 

Elek kasasının sarsıntı hareketi, bağlantıların dayanıklı olmasını gerektirir. Kaynak 

ve/veya perçinle yapılan bağlantılara gereken özenin gösterilmesi, ileride sorunsuz çalışma 

açısından önemlidir. Civatalı yapılarda, sarsıntının etkisiyle cıvataların gevşemesini 

önleyecek kontra somun, fiberli somun ve somunların cıvataya kaynakla tutturulması 

(puntalama) gibi önlemler alınmalıdır. 

 

Elek yüzeyleri: Delikli sac veya örgülü tel elek yüzeyleri kullanılabilir. Yüzeyin 

aşınmaya karşı dayanıklılığı önemlidir. Ayrıca, hareket sırasında farklı esneklikler 

vermeyecek şekilde  kasa konstrüksiyonuna iyice tutturulabilmeli ve kasa ile rijit bir yapı 

meydana getirmelidir. 

 

Elek yüzeylerini panolar halinde yerleştirmek birçok açıdan faydalıdır. Bu panolar 

elek boyuna ve enine bölmeler ile ayrılmış olabilir. Önceden bir çerçeve içine yerleştirilmiş 

elek yüzeyi panoları birleştirilerek yüzey oluşturmak sık rastlanan bir durumdur. Önemli 

olan, mümkün olan en kısa zamanda yüzey değişimini sağlayacak bir yapı şekli ile birlikte 

bu yüzeye gerekli rijiditenin verilebilmesidir. 

 

Geniş elek yapılarında, yüzey üzerinde elek boyuna paralel zırhlar koymak, 

malzemenin yüzey üzerindeki hareketini kanalize edeceğinden, faydalıdır. 
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Resim 1.2: Manyetik ayırıcı bant, kullanılmış alüminyum ile demir içecek kutularını 

birbirinden ayrılmasında kullanılan sarsak elek 

 

 

Resim 1.3:Çeşitli tip sarsak elekler 

 

Taşıma düzeneği:  Eski tiplerde çubuk veya zincirlerden asma oldukça genel 

kullanılan bir sistemken, günümüzde değişik taşıma şekilleri kullanılmaktadır. Tekerlek ve 

yatak yolu ile taşımada yatak profilinin özelliği sarsıntı karakterini engelleyeceğinden, 

önemlidir. Kullanılan bir başka taşıma şekli kasayı esnek kollarla asmaktır. Bu esnek kollar, 

özel yapıda elyaflı tahtadan imal edilirler. Bu yapı şekli, bir yandan özel işlem görmüş tahta 

kullanılarak rutubet veya sulu ortamda çarpılmamayı sağlar. Bu gibi askıların kullanılması 

durumunda, karşılıklı askıların boy uzunluklarının aynı ve paralel olmaları sağlanmazsa, elek 

hareketinde çalkalanmalar meydana gelir. Çalkalanmalar eleme yönünden ciddi sakıncalar 

doğurur. Askıların desteklere ve kasaya tutturuldukları bağlantı noktalarında boşluklar 

bulunması, zamanla gevşemelere ve arızalara neden olmaktadır. Elek ve malzeme yükünün 

çok olmadığı hallerde esnek askı yerine, tersine bir sistem olarak, esnek destekler üzerinde 

çalıştırma şekli de uygulanabilmektedir. 
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Resim 1.4: Meyve sularının, kaba posalarından ayrılmasında kullanılan sarsak elek 

 

Tahrik düzeneği: Bir milin dönüş hareketi, bu mile bağlı eksantrik ve eksantrik kolu 

veya kolları tarafından eleğe iletilir. Elek yüzeyine paralel konumda bir yatay mil üzerine 

yerleştirilen eksantrik, dönüş hareketini salgıya çevirir. Salgı genliği, eksantrisiteye bağlıdır. 

Mil, elek üstünde veya altında uygun bir yere yerleştirilebilir. Eksantrik kolları, esnek askı 

kolları gibi özel bir ahşap yapıdır. Kasaya belirli bir eğimle bağlıdır. Geniş ve boyutları 

büyük olan eleklerde, eşit yapıda çift eksantrik ve eksantrik kolu kullanmak yerinde olur. 

Böylece elek hareketi daha dengeli olur. Kolların tutturulmasında, esnek askılarda belirtildiği 

gibi, boy eşitliği, paralellik ve bağlanma noktalarında gevşeklik bırakmamak, salgısız ve 

çalkantısız çalışabilmek için gereklidir. Motora ve eksantrik mile bağlı ve oranları uygun 

şekilde seçilmiş kasnaklardan V kayışıyla tahrik, sık uygulanan tahrik yöntemidir. 

 

Ürün toplama olukları: Sarsıntılı elekler, çeşitli düzenlerde çalıştırılabilir. Bunlar 

arasında katlı elek düzeni sayılabilir. Katlı elek düzeninde, aynı kasa üzerinde birbirine 

paralel birden fazla elek yüzeyi söz konusudur. Üstten alta doğru katlarda elek boyutu 

küçülecek şekilde yapılan bu düzende, en ince boyutlu elek en altta bulunur. Kat çıkışları 

kademeli olarak yapılmakla her bir kat üzerindeki malzeme için ayrı ayrı çıkış oluğu yapılır. 

En ince elekten (en alttaki elek) bütün elek boyunca malzeme akışı söz konusu olduğundan, 

bu eleği çevresi ve boyunca kaplayacak bir toplama oluğu gereklidir. 
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.  

Resim 1.5: Boyalar, mürekkepler ve bunların yanı sıra diğer tüm sıvı ve viskoz mayilerin 

elenmesi ve süzülmesi amacıyla yaygın olarak kullanılan sarsak elek 

 
Hız ve sarsıntı genliği: Uygulamada kullanılan hız dakikada 500 devire kadar 

çıkabilir. Genlik ise 2 cm‘den 22,5 cm ye kadar değişik olabilir. Büyük genlikler düşük 

hızlarda, küçük genlikler yüksek hızlarla birlikte kullanılır. Örneğin: 2 cm genlik için 800 

devir / dakika, 22,5 cm genlik için 60–70 devir/dakika hız gerekir. Küçük genliklerde 

tıkanma fazlalaşır, ayrıca eğimin de etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Belirli hız ve 

genlikte eğim öyle seçilmelidir ki, malzeme elek yüzeyini tıkamayacak kadar elek 

yüzeyinden uzaklaşabilmelidir. 

 

 

Resim 1.6: Manyetik ayırıcı konveyör ve sarsak elek 
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Kapasite: Elek boyutunun her bir mm’si için elek yüzeyinin her bir metrekaresi 

başına 24 saatte 20–90 ton arasında değişir. 

 

Kullanıldığı yerler:  En geniş ölçüde kömür, fosfat ve asbest gibi cevherlerin 

hazırlanmasında, yaş ve kuru eleme işlemlerinde kullanılırlar. Yaş elemede oldukça fazla 

fıskiye suyuna ihtiyaç gösterir. Killi cevherlerde topaklanmaya neden olabileceğinden tercih 

edilmemektedirler. Bakım ve onarım masrafları yüksektir. Sarsıntı hareketi nedeniyle 

taşıyıcılara ve temellere aşırı yükler biner ve buralara zarar verebilir. Çoğu hallerde, iki elek 

birlikte ve farklı devirlerde çalıştırılmakla durum nispeten düzeltilebilir. Binadan ayrı 

temellere oturtmak yerinde bir önlem olur. İyi bir yağlama sağlamak oldukça zordur. 

 

p://www. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Sarsak elek kullanınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Elekler, ham madde 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sarsak eleği kontrol ediniz.  

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Sarsak elektrik bağlantısını yapınız. 

 

 Sarsak eleğin fişini elektrik prizine 

takmadan önce eleğin açık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Sarsak eleğin fişini elektrik prizine 

takınız. 

 Sarsak eleği ham maddeyle besleyiniz. 

 Izgaralar büyük boyutlu 

malzemelere en uygun olan tiptir. 

Genellikle eğik olarak yapılırlar ve 

üzerlerindeki malzemenin aşağı 

doğru inerken ızgara aralıklarından 

düşen parçaların ızgara üstünde 

kalandan ayrılmasını sağlarlar. 

Hareketli eleklerde tıkanmayı 

azaltmak amacıyla ızgaralara çeşitli 

hareketler verilmektedir. Bu 

hareketler ile malzemeyi hem bir 

yöne doğru itiniz hem de elemeyi 

kolaylaştırınız. 

 Sarsak eleği çalıştırınız.  

 

 Elekleri meş numaralarına göre 

büyükten küçüğe doğru üst üste 

sıralayınız.  

 Hazırladığınız elek setini, elek 

sallama makinesine yerleştiriniz.  

 Elek setinin en üstündeki eleğe 

kırılmış olan parçacıkların ilk 

kısmını koyunuz.  

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Elek setinin vidalarını sıkıştırınız ve 

üstteki eleğin kapağını kapatınız. 

 Sarsak Eleği çalıştırınız. 

 Sarsak eleğin çalışmasını kontrol ediniz. 

 

 Elek sallama makinesini on dakika 

süreyle çalıştırarak, eleme işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 Parça büyüklüğü kontrolü yapınız.  

 

 
 Eleme işlemine en büyük delik 

açıklıklı elekten başlayarak ve 

gittikçe küçülen delik açıklıklı 

eleklerle kuru eleme yapınız.  

 Boyut gruplarındaki malzeme 

miktarlarını belirlemek için her 

eleğin üzerinde kalan ve en son 

eleğin altına geçen malzeme 

miktarlarını tartınız. 

 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 

 

 Eleme işlemi, elekler hakkında 

teorik bilgi veriniz. 

 Deneyi anlatınız. 

 Sonuçlar ile elek analizi çizelgesi 

hazırlayınız. 

 Minerallerin ufalanabilirliği 

hakkında yorumlar yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş güvenliği önlemlerinizi aldınız mı?   

2. Sarsak eleği kontrol ettiniz mi?   

3. Sarsak elektrik bağlantısını yaptınız mı?   

4. Sarsak eleği hammaddeyle beslediniz mi?   

5. Sarsak eleği çalıştırdınız mı?   

6. Sarsak eleğin çalışmasını kontrol ettiniz mi?   

7. Parça büyüklüğü kontrolü yaptınız mı?   

8. Raporunuzu hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Elek işlemi kaç ana gruba ayrılır? 

A) 1          B)    2         C)  3        D)   4 

2. Sarsak eleklerin ana yapı unsurları aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Elek yüzeyi B)Taşıma düzeneği C)Tahrik yüzeyi  D)Askı kolları 

3. Cevher hazırlamada elemenin ana amaçları aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) Eleme işlemini iki grupta yapmak  

B) İri malzemeyi ayırmak 

C) Gereksiz malzemeyi ortamdan uzaklaştırmak 

D) Malzemeyi boyutlarına göre ayırmak 

4. Ayırma sırasında taneciklerin hareketini sağlamak amacıyla kullanılan eleklere ne 

denir? 

A) Tromel elek 

B) Vibrör elek 

C) Hareketli ızgara 

D) Sarsıntılı elek 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (    )Eleme işlemine en küçük delikli elek ile başlanır. 

6. (    )Eleme işleminde elenen maddeler birleşerek topaklanmamalıdır. 

7. (    )Sarsak elekler,  yaş ve kuru eleme işlemlerinde kullanılır. 

8. (   ) Elekler her türlü metalden yapılabildiği gibi ametalden de yapılabilir. 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. Elek yüzeyinin üzerindeki deliklere (açıklıklara)  ……… …….…………. denir. 

10. Sabit elekler hariç, her eleme işleminde elek yüzeyinin …………………… söz 

konusudur. 

11. Boyalar,mürekkepler ve diğer sıvı ve viskoz mayilerin elenmesi ve süzülmesi 

amacıyla kullanılan ………………….. …………………vardır. 

12. Sarsak eleklerde kapasite elek boyutunun her bir mm’si için ve elek yüzeyinin her bir 

m
2
si başına 24 saatte ………-………. ton arasında değişir. 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak titreşimli elek kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Titreşimli eleklerin  kullanım alanlarını araştırınız.  

 Titreşimli eleklerin çalışma prensibini ve kısımlarını araştırınız. 

 Sarsak eleklerle titreşimli elekleri karşılaştırınız. 

 

2. TİTREŞİMLİ ELEKLER 
2.1. Tanımı 

 

Titreşimli elekler birçok yönleri ile günümüzde, tromel ve sarsıntılı eleklere tercih 

edilmekte ve onların yerini almaktadır. Yüksek kapasiteleri ve toplam olarak daha az 

masraflı oluşları tercih edilmelerinin en önemli nedenleridir. Uygulamada, 250 mm den 150 

mikron boyutuna kadar kuru ve yaş eleme yapılabilmektedir. Bazı endüstriyel 

uygulamalarda, yaş olarak 74 mikron ve kuru olarak da 44 mikron elek boyutuna kadar 

kullanıldıkları görülmekle birlikte, özellikle 44 mikron boyutu için havalı ayırıcılar daha 

uygun ve daha üstündür. İri boyutlu elemede sabit eleklerden daha verimlidir. Yük 

değişmelerinde daha efektiftir. Özel yapılarla şokların ve sarsıntının temellere ulaşmasını 

engellemek mümkündür. Çeşitli üreticiler tarafından çok değişik tiplerde yapılmaktadırlar. 

Bu nedenle, hepsi için geçerli bir örnek vermek zordur. 

 

2.2. Kısımları 
 

Titreşimli eleklerin yapısında ortak olan ana yapı unsurları 

 

 Elek şasesi veya kasası 

 Titreşim düzeneği 

 Taşıyıcı düzenek 

 Elek yüzeyi ve bağlantı şekilleri 

 Tahrik düzeneği 

 Ürün toplama olukları 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.3. Çalışma Prensibi 
 

Elek kasası: Sallantılı eleklerde olduğu gibi, boyu eninden daha uzun dikdörtgen 

şeklindeki kasa, yeterli kesitte profillerden veya yeterli kalınlıkta saclardan imal edilir. 

Titreşimin yapım malzemesi üzerindeki etkileri göz önüne alınarak, kasayı oluşturan parçalar 

da farklı çalışmaya meydan vermeyecek destekli bir yapı ve gerektiğinde kaynaklarda, 

gerilim alıcı ısıl işlemler gibi önlemler uygulanmalıdır. Ayrıca, civatalı yapılarda tam bir 

rijidite için  boşluksuz ve az tolerans ile iyi bir işçilik gereklidir. Özel yapılı cıvata ve 

somunlar kullanmak yerinde olur. Elek boyutlarına ve kat sayısına bağlı olarak kasayı rijit 

hale getirecek yeterli destek ve gergi kuşakları ihmal edilmemelidir. Gevşek ve esnek yapıda 

bir kasanın, çalışırken değişik noktalarında değişik hareket verebileceği ve bunun elemeye 

zararı olacağı bilinmelidir. Katlı yapı, yer tasarrufu sağlamak açısından yararlı ise de güç 

eleme şartlarında alt eleklerden elde edilen ürünler tatminkâr olmayabilir. Kasa yapısı ayrıca 

elek yüzeylerinin bağlantı şekline de bağlıdır. Bu yüzeyleri gerektiğinde taşıyıcı ve uygun 

şekilde titremelerini sağlamak amacıyla, elek yüzeylerinin altına geniş aralıklı ızgara 

konulabilir. 

 

 

Resim 2.1: Muhtelif ebatlarda titreşimli elek sistemleri 

 

Titreşim düzeneği: Bu tip eleklerde en büyük değişiklik titreşim düzeneği yapısında 

görülmektedir. Elektrikli veya mekanik düzeneğin doğurduğu titreşim doğrudan doğruya 

elek yüzeyine veya genellikle olduğu gibi elek kasasına uygulanabilir. Elektrikli 

düzeneklerde AC elektromagnetlerden ve bunların etkisini artırıcı yay veya lamalardan 

yararlanılır. Mekanik titreşim için ise çekiçli, kamalı, eksantrikli düzenekler veya bunların 

kombinasyonları kullanılır. Titreşim, açık veya kapalı (çember veya elips) yörüngelidir. 

Ayrıca hareket üniform olmayabilir. Darbeli tiplerde, geri geliş çok serttir. Elek boyuna 

paralel düşey bir düzlemdeki titreşimin yönü, elek üstü malzemenin hareket yönünde veya 

buna ters yönde olabilir. Yüzey eğimi, yerçekimi ve titreşim birlikte elek üzerindeki 

malzemenin hareketini sağlar. Açık yörüngeli titreşimli elekler, bu tip eleklerin öncüleridir. 
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Sabitlenmiş eğik bir elek yüzeyinde çekiç darbeleri ile yaratılan titreşimin uygulandığı eski 

tipler günümüzde yerlerini daha uygun yapılara bırakmışlardır. Elektrikli mekanik titreşim 

düzenekleri ile ilgili genel özellikler şunlardır: 

 

Hummer eleğinin titreşim düzeneği: Elektrikle titreşime örnek olarak verilmektedir. 

Alternatif akımla beslenen bir bobinin ortasından geçen nüvesi, bu akımın frekansına eşit bir 

frekansla titrer. Nüvenin alt ve üstünde bulunan yaylardaki gergiyi üstteki ayar düzeneği ile 

değiştirmek yoluyla titreşimin genliği değiştirilebilir. Nüvenin alta doğru uzantı parçası, elek 

yüzeyine ortasından bir noktadan bağlanır. Düzenek elek kasasına esnek yaylı parçalarla 

tutturulmuştur. Bu düzenek yardımıyla elektrikli bir titreşim mekanik bir titreşim şeklinde 

elek yüzeyine iletilmiş olur. Elek boyutlarına bağlı olarak, elek boyunca bir veya daha fazla 

sayıda titreşim düzeneği konulabilir. 

 

 

Şekil 2.2: Hummer elektrikli titreşim mekanizması 

 

Leahy tıkanmaz eleği mekanizması: Bu düzenek esas olarak, sabit devirle dönen bir 

dişli çark ile buna dayanan bir titreşim kolundan oluşmaktadır. Bir dişin yaklaşık olarak % 

80′i aşağı inişe, % 20′si yukarı kalkışa karşılık geldiğinden, yukarı hareket bir vuruş 

şeklindedir. Titreşim kolunun öteki ucuna dayanan bir çubuğun alt ucu eleğin ortasındaki bir 

kuşağa bağlı olduğundan, koldaki titreşim eleğe ulaştırılmış olur. Çubuğun üst ucuna 

yerleştirilmiş bir yay, sürekli gergi altında olduğundan titreşim kolunun ucunun çarkla 

devamlı temasını sağlar. 8 dişli bir çark gösterilmiştir. Çark 200 devir/dakika ile döner. 

Böylece dakikada 1600 titreşim elde edilmiş olur. 

 



 

 18 

Dönen eksantrik kütlelerle çalışan düzenekler: Bu tip düzeneklerde, bir eksen 

etrafında dönen eksantrik bir kütlenin kütle yönünde doğurduğu merkezkaç kuvvet 

fazlalığından yararlanılır. Eksantrik kütle, milin kendisi eksantrik torna edilerek ve milin 

uçlarına geçirilen kasnaklara ilave edilmekle elde edilir. Kasnaklardaki veya bazı hallerde 

milin kendisi üzerine bağlanan parçalar cıvata ile bunlara tutturulduğundan, eksantrik kütle 

ve dolayısıyla titreşim genliği belirli sınırlar içerisinde değiştirilebilir. 

 

Titreşim düzeneği elek kasasına üstten, alttan veya ortadan bağlanabilir. Bu bağlantı 

mil ekseni elek boyuna dik ve yüzeye paralel gelecek şekilde yapılır. Eksantrik, iki ya da 

dört ayaklı olabilir. 

 

 

Şekil 2.3: İki yataklı eksantrik kütleli titreşim mekanizması 

 

Parker eleğinde kullanılan düzenekte ise, iki paralel eksen etrafında eşit hızlarda ve zıt 

yönlerde dönen iki eksantrik kütle kullanılmaktadır. Bu kütlelerin dönüşleri o şekildedir ki, 

doğurdukları merkezkaç kuvvet fazlalıklarının bir yönde bileşkeleri sıfır iken buna dik yönde 

bileşkeleri sıfır ile maksimum arasındadır. 

 

Taşıyıcı düzenek:  Elek kasasını taşımak için kullanılan düzenekler de oldukça 

değişkendir. Halat askılarla üstten sabit destek noktalarına asma, helezon yaylar üzerine, 

lastik burç-takozlar üzerine oturtmak veya hava ile şişirilmiş yastıklar üzerine oturtma 

şekilleri kullanılmaktadır. Taşıma şekli seçilirken titreşimin kısmen veya tamamen 

taşıyıcılara ve temellere ulaşmamasına dikkat edilir. Bu amaçla bazı özel elek yapılarına 

rastlanabilmektedir. Örneğin Binder titreşimli eleğinde, kasa ve kasaya hemen hemen eşit 

ikinci bir kütle zıt yönlerde titreşmektedir. Böylece taşıyıcılara minimum bir titreşim etkisi 

ulaşmış olur. 
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Resim 2.4: Saatte 4 ton malzeme işleyebilen titreşimli elek 

 

Tahrik düzeneği: Titreşim düzeneği tipine bağlı olarak tahrik şekilleri de 

değişmektedir. Hummer eleğinde, elektrik akımı doğrudan doğruya elek üzerine 

yerleştirilmiş düzeneğe verildiğinden ayrıca bir tahrik düzeneğine gerek yoktur. Mekanik 

titreşim düzeneklerinde ise çeşitli tahrik uygulamalarına rastlanmaktadır. Motor sabit bir şase 

üzerine oturtularak, buradan alınan devir hareketi, trapez kayışlar aracılığıyla eksantrik mile 

iletilir. Kardan kavrama veya yeteri çapta özel yapılı kauçuk çubuk ile motor devrini 

eksantrik mile iletme sistemleri de kullanılmaktadır. Eksantrik ve eksantrik kolu ile elek 

tahrikinin sağlandığı durumlarda, eksantrik kolunun esnek malzemeden yapılmış olması 

gerekir. 

 

Elek yüzeyi ve bağlantı şekilleri  

 

Endüstride kullanılan elek yüzeyleri; 

Örgülü teller, 

Delikli saclar, 

Paralel çubuklar veya tellerden oluşmaktadır. 

 

 Örgülü yüzeylerin yapımında, yerine göre çelik, pirinç, fosfor-bronz, paslanmaz 

çelik veya kauçuk kaplı teller, bazı özel durumlarda, plastik (poliüretan) malzemeden 

yapılmış dokular kullanılır. Tel kesiti dairesel veya özel şekilli olabilir. Ayrıca örgü, kare 

veya dikdörtgen açıklıklar verecek şekilde, düz veya şekillendirilmiş tellerden yapılır. Bu 

yapılara ait bazı örnekler şekilde gösterilmiştir. Örgüde kullanılan tel çapı çoğunlukla elek 

boyutuna bağlıdır ve elek boyutu küçüldükçe tel çapının da küçülmesi gerekmektedir. İnce 

boyutlu eleklerde ince tel kesiti kullanma zorunluluğu, mekanik etkilere ve aşınmaya 

dayanıklılığı azaltır. Bu sakıncaları kısmen giderebilmek amacıyla, rima (wedge-wire) 

denilen elek yüzeyi tercih edilebilir veya ince eleğe taşıyıcı görevi yapacak daha iri delikli 

kalın kesitli ikinci bir elek yüzeyi kullanılabilir. 

Bu durumda, elek açıklık oranının iki eleğin açıklık oranları çarpımına eşit olacağı 

unutulmamalıdır. Rima elek yüzeyi örgü şeklinde yapılmadığından, örgü eleklere oranla 
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daha kalın kesitli tellerin kullanılması mümkündür. Böylece aşınmaya ve mekanik etkilere 

karşı dayanıklılık arttırılmış olur. Diğer yandan, kalın kesitli tel kullanmak elek açıklık 

oranını küçülteceğinden, elemeyi ters yönde etkiler. Kare yerine dikdörtgen örgü şeklinin 

seçilmesiyle daha yüksek elek açıklık oranı elde edilmiş olur. 

 

Delikli sac Yüzeylerde delikler kare, dikdörtgen veya daire şekilli olabilir. Ayrıca 

deliklerin düzeni değişebilir. Yapı malzemesi olarak yerine ve amacına göre adi çelik, bakır, 

pirinç, paslanmaz çelik veya özel alaşımlı çeliklerden yapılan saclar kullanılabilir. Kullanılan 

sac kalınlığı, aşınmaya karşı dayanıklılığı etkilediğinden seçim ona göre yapılmalıdır. 

Ancak, ince elek boyutu ince sac kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Deliklerde keskin 

köşelerin bulunması halinde, bu noktalardan elek yüzeyinin kırılması olasılığı artar. 

Özellikle titreşimli eleklerde kullanılacak yüzeylerin seçiminde bu nokta önem kazanır. 

 

Paralel çubuk veya tellerden oluşan yüzeylerin yapımında ise genellikle özel şekilli 

çubuk veya lamalar kullanılır. Çoğunlukla iri boyutlu elemede kullanılan bu tip yüzeylerde, 

mekanik dayanıklılık (darbe etkisi gibi) ve aşınmaya karşı dayanıklılık yanında, tıkanmayı 

önleyici yapı şekilleri önem kazanır. 

 

Her ne şekilde olursa olsun, elek yüzeylerinde aranacak belli başlı özellikler aşağıdaki 

gibi sıralanabilir: 

 Yapı malzemesi kullanım amaçlarına uygun olmalıdır. 

 Mekanik etkilere ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 

 Mekanik dayanıklılığın yanında, mümkün olan azami elek açıklığı 

verilebilmelidir. Bu konu özellikle ince boyutlu elekler için büyük önem 

taşımaktadır. 

 Kullanılış süresi boyunca, elek boyutu mümkün olduğunca değişmeden 

kalabilmelidir. Bu konu da özellikle ince boyutlu elekler için daha önemlidir. 

 Tıkanmaları en aza indirecek bir yapı şekli olmalıdır. Özellikle güç eleme 

şartlarında önemlidir. 

 Ucuz ve kolay temin edilebilmelidir. 

 

 

Resim 2.5: Titreşimli elek 
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Resim 2.6: Döner elekler 

 

Çalışma yerine ve yapacağı işe göre elek yüzeyi seçimi önemlidir. Elek yüzeyinin elek 

kasasına bağlanması, elek yüzeyinin özelliğine bağlıdır. Önemli olan, yüzeyin rijiditesini ve 

aşındığında kolayca değiştirilmesinin sağlanmasıdır. Çubuk veya sac elekleri cıvatalarla 

kasaya sıkıca tutturmak mümkündür. 

 

Sac ve rima elek yüzeyleri ayrıca tahta kamalarla sıkıştırılarak da tutturulabilir. Örgülü 

tel elekler için özel tutturma şekilleri kullanılır. 

 

Bu yüzeyler düz olarak gerilince genellikle orta noktalarında aşırı derecede titreme 

olur. Eleme için sakıncalı bu durum, aynı zamanda farklı çalışmadan dolayı elek tellerini 

zamanla koparabilir. Elek yüzeyi altına hafif bombeli ve geniş açıklıklı bir ızgara koymak ve 

bu ızgaranın elekle temas eden kısımlarına geçme kauçuk şeritler yerleştirmek yararlıdır. 

Elek yüzeyi kelepçeler yardımıyla, birkaç noktasından bu ızgaraya tutturulabilir. 
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Resim 2.7: Döner disk elek 

 

          

Resim 2.8: Yüksek kapasiteli ve yüksek sıcaklığa dayanıklı elek 
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Resim 2.9: Titreşimli santrifüjlü elek 

 

 

Resim 2.10: Titreşimli dikdörtgen elek 
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Resim 2.11: Titreşimli dairesel elek 

 

Titreşimli eleklerde kapasite hesapları 

 
Titreşimli eleklerde kapasite (tatminkâr bir eleme ile saatte eleğe beslenebilen ton) 

 

T=A.C.M.K. Q formülü ile belirlenebilir. 

Burada; 

T=Saatte eleğe beslenen ton, 

 

A=Efektif elek yüzeyi alanı, metrekare, 

 

C=Efektif elek alanının her bir metrekaresi başına saatte ton, 

 

M=Elenecek malzeme elek üstü oranına bağlı bir katsayı, 

 

K=Elenecek malzemede elek boyutunun yarısından daha küçük boyutta malzemenin 

oranına bağlı bir katsayı, 

 

Q=Özgül ağırlık, yüzey rutubeti, elek yüzeyi özelliği ve eğim gibi hususlara bağlı bir 

katsayı. 

Her ne kadar çeşitli imalatçılar, çeşitli kapasite formülleri kullanmakta ise de, 

bunlarda ortak olan noktalar şunlardır: 

 

 Kapasite, efektif elek yüzey alanı ile orantılı olarak artar. 

 Kapasite, elek açıklık oranı ile orantılı olarak artar. 

 Kapasite. özgül ağırlık artışı ile orantılı olarak artar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Titreşimli elek kullanınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Elek, ham madde 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Titreşimli eleği kontrol ediniz.  

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 

 Titreşimli eleğin  elektrik bağlantısını 

yapınız.  

 
 Titreşimli  eleğin fişini elektrik 

prizine takmadan önce eleğin açık 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Titreşimli eleğin fişini elektrik 

prizine takınız. 

 Titreşimli eleği ham maddeyle besleyiniz. 

 Izgaralar büyük boyutlu 

malzemelere en uygun olan tiptir. 

Genellikle eğik olarak yapılırlar ve 

üzerlerindeki malzemenin aşağı 

doğru inerken ızgara aralıklarından 

düşen parçaların ızgara üstünde 

kalandan ayrılmasını sağlarlar. 

Hareketli eleklerde tıkanmayı 

azaltmak amacıyla ızgaralara çeşitli 

hareketler verilmektedir. Bu 

hareketler ile malzemeyi hem bir 

yöne doğru itiniz hem de elemeyi 

kolaylaştırınız. 

 Titreşimli  eleği çalıştırınız. 

 Elekleri meş numaralarına göre 

büyükten küçüğe doğru üst üste 

sıralayınız.  

 Hazırladığınız elek setini, elek 

sallama makinesine yerleştiriniz.  

 Elek setinin en üstündeki eleğe 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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kırılmış olan parçacıkların ilk 

kısmını koyunuz.  

 Elek setinin vidalarını sıkıştırınız ve 

üstteki eleğin kapağını kapatınız. 

 Titreşimli  eleği çalıştırınız. 

 Titreşimli  eleğin çalışmasını kontrol ediniz. 

 

 Elek sallama makinesini on dakika 

süreyle çalıştırarak, eleme işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 Parça büyüklüğü kontrolü yapınız.  

 

 Eleme işlemine en büyük delik 

açıklıklı elekten başlayarak ve 

gittikçe küçülen delik açıklıklı 

eleklerle kuru eleme yapınız.  

 Boyut gruplarındaki malzeme 

miktarlarını belirlemek için her 

eleğin üzerinde kalan ve en son 

eleğin altına geçen malzeme 

miktarlarını tartınız. 

 

 Raporunuzu hazırlayınız.  Eleme işlemi, elekler hakkında 

teorik bilgi veriniz. 

 Deneyi anlatınız. 

 Sonuçlar ile elek analizi çizelgesi 

hazırlayınız. 

 Minerallerin ufalanabilirliği 

hakkında yorumlar yapınız. 
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Elek analizi yapmak 
Elek, terazi, örnek numune, çeneli kırıcı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Elek analizi yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 

 Çeneli kırıcıyı çalıştırınız.. 

 

 Parçacık boyut dağılımı incelenecek 

karışımı tartınız ve ağırlığını 

kaydediniz.  

 Huni yardımıyla tarttığınız karışımı 

çeneli kırıcıya koyunuz.  

 Çeneli kırıcıyı çalıştırarak kırma 

işlemini gerçekleştiriniz.  

 

 Kırılan parçacıkları çeneli tip kırıcıdan 

çıkartınız. 

 Kırılan parçacıkları kırıcıdan 

çıkardıktan sonra ikiye ayırarak 

tekrar tartınız ve ağırlıklarını 

kaydediniz.  

 Toplam kırılmış malzeme miktarını 

kaydediniz.  

 

 Eleme cihazını eleme yapmak için hazırlık 

yapınız.  

 

 Elekleri meş numaralarına göre 

büyükten küçüğe doğru üst üste 

sıralayınız.  

 Hazırladığınız elek setini, elek 

sallama makinesine yerleştiriniz.  

 Elek setinin en üstündeki eleğe 

kırılmış olan parçacıkların ilk 

kısmını koyunuz. 

  Elek setinin vidalarını sıkıştırınız ve 

üstteki eleğin kapağını kapatınız. 

 Elek cihazını çalıştırınız. 

 Eleği çalıştırınız. 

 Elek sallama makinesini on dakika 

süreyle çalıştırınız. 

 Eleme işlemini gerçekleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Elek analizi yapınız. 

 

 

 Elek setini makineden alarak, her 

elekte kalan malzeme miktarını 

çizelgeye  kaydediniz.  

 Toplam elenmiş madde miktarını 

Çizelgeye kaydediniz.  

 Elekleri temizleyiniz.  Eleklere 

kırılmış olan parçacıkların ikinci 

kısmını da koyarak, eleme işlemini 

tekrarlayınız.  

  Toplam elenmiş malzeme miktarını 

(iki eleme sonundaki) çizelgeye 

kaydediniz. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 

 

 Eleme işlemi, elekler hakkında 

teorik bilgi veriniz. 

 Deneyi anlatınız. 

 Deney düzeneğini temizleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

1. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

2. İş güvenliği önlemlerinizi aldınız mı?   

3. Titreşimli eleği kontrol ettiniz mi?   

4. Titreşimli elektrik bağlantısını yaptınız mı?   

5. Titreşimli eleği hammaddeyle beslediniz mi?   

6. Titreşimli eleği çalıştırdınız mı?   

7. Titreşimli eleğin çalışmasını kontrol ettiniz mi?   

8. Parça büyüklüğü kontrolü yaptınız mı?   

9. Raporunuzu hazırladınız mı?   

 
DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Titreşimli elekler günümüzde tromel ve sarsıntılı eleklerden daha fazla tercih 

edilmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

          A) Yüksek kapasite ve az masraflı olması   

B) Yaş eleme yapabilmesi 

C) Kuru eleme yapabilmesi 

D) Çok değişik tipte olması 

 

2. Titreşimli elekler için aşağıdaki özelliklerden hangisi söylenemez? 

A) Yük değişmelerinde daha efektiftir. 

B) Özel yapılarla şokların ve sarsıntının temellere ulaşmasını engellemek mümkündür. 

C) Elek şasesi yoktur. 

D) Çok değişik tipleri yapılmaktadır. 

 

3. Titreşimli elek ve sarsıntılı elek kasası için hangisi ortak değildir? 

A)  Boyu eninden daha uzundur. 

B) Dikdörtgen şeklindedir. 

C) Yeterli kalınlıkta sacdan imal edilir. 

D) Hareketler sertçe aşağı doğru olur. 

 

4. Parker eleğinde kullanılan düzenekte,  kaç eksantrik kütle kullanılmaktadır? 

A)  1                        B) 2                  C) 3                         D) 4 

5. Endüstride kullanılan elek yüzeyleri aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Kauçuk miller   B)Örgülü teller   C)Paralel çubuklar      D)Delikli saclar 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   )İri eleme işleminde titreşimli elekler sabit eleklerden daha verimlidir. 

 

7. (   ) Sabit devirle dönen bir dişli çark ile buna dayanan bir titreşim kolundan oluşan 

mekanizmaya Leahy tıkanmaz eleği mekanizması denir. 

 

8.  (   ) Binder titreşimli eleğinde, kasa ve kasaya hemen hemen eşit ikinci bir kütle, aynı 

yönlerde titreşir. 

 

9. (   ) Elek açıklık oranının iki eleğin açıklık oranları çarpımına eşit olması gerekir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 32 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

10. Titreşimli elekler …………. mm’den ………… mikron boyutuna kadar eleme 

yapabilmektedir. 

 

11. Dönen eksantrik kütleler ile çalışan düzeneklerde eksantrik, ………. ya da ………… 

yataklı olabilir. 

 

12. Örgülü yüzeylerin tel kesiti özel şekilli veya ……….. olabilir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Sarsak elekler için aşağıdakilerden hangisi bir özelliktir? 

A) Elek titreşimlidir. 

B) Yukarı-aşağı hareketle çalışır. 

C) Düşük kapasiteli olup, fazla bakım gerektirir. 

D) Devirleri 300-2000 devir/ dakikadır.  

2. Delikli Sac Yüzeylerinde deliklerden aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Kare 

B) Dikdörtgen 

C) Daire 

D) Üçgen 

 

3. Elek yüzeylerinde aranacak  özellikler  için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) Mekanik etkilere ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 

B) Kullanılış süresi boyunca, elek boyutunun sürekli değişmesi gerekir. 

C) Tıkanmaları en aza indirecek bir yapı şekli, özellikle güç eleme şartlarında 

önemlidir. 

D) Ucuz ve kolay temin edilebilmelidir. 

 

4. Titreşimli eleklerde kapasite hesaplarında değişik formüller kullanılmaktadır. Bunların 

ortak noktaları aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Kapasite, elektrik  artışı ile orantılı olarak artar. 

B) Kapasite, efektif elek yüzey alanı ile orantılı olarak artar. 

C) Kapasite, elek açıklık oranı ile orantılı olarak artar. 

D) Kapasite, özgül ağırlık artışı ile orantılı olarak artar. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Tanelerin belirli büyüklükteki delik veya açıklıklardan geçebilme veya geçememe 

özelliğine dayanarak yapılan boyuta göre ayırma işlemine eleme denir. 

 

6. (    )Mekanik titreşim düzeneklerinde, motor sabit bir şase üzerine oturtularak, buradan 

alınan devir hareketi, trapez kayışlar aracılığıyla eksantrik mile iletilir. 

 

7. (  )Eksantrik ve eksantrik kolu ile elek tahrikinin sağlandığı durumlarda, eksantrik 

kolunun esnek malzemeden yapılmasına gerek yoktur. 

 

8. (   ) Hummer eleğinin titreşim düzeneğinde alternatif akımla beslenen bir bobinin 

ortasından geçen nüvesi,bu akımın frekansına eşit bir frekansla titrer. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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9. (    )Hummer eleğinde, elektrik akımı doğrudan doğruya elek üzerine yerleştirilmiş 

düzeneğe verildiğinden ayrıca bir tahrik düzeneğine gerek vardır. 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

10. Eleme işlemi laboratuvar elemesi ve  …………..  ………. olarak iki ana gruba ayrılır. 

 

11. Elek yüzeyinde kullanılan örgüde tel çapı çoğunlukla elek boyutuna bağlıdır ve elek 

boyutu küçüldükçe tel çapının da ………………. gerekmektedir. 

 

12. Paralel çubuk veya tellerden oluşan yüzeylerin yapımında genellikle özel şekilli çubuk 

veya ……………. kullanılır. 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

1 B 

2 D 

3 A 

4 B 

5 YANLIŞ 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

8 YANLIŞ 

9 elek açıklığı 

10 hareketi 

11 sarsak elekler 

12 20-90 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

 

1 B 7 D 

2 C 8 Y 

3 D 9 D 

4 B 10 250-150 

5 A 11 İKİ-DÖRT 

6 D 12 DAİRESEL 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME  

 

1 C 7 Y 

2 D 8 D 

3 B 9 Y 

4 A 10 ENDÜSTRİYEL ELEME 

5 D 11 KÜÇÜLMESİ 

6 D 12 LAMALAR 

 
 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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