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AÇIKLAMALAR 

KOD 522EE0227 

ALAN Tesisat Teknolojisi ve Ġklimlendirme 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Klimanın Mekaniksel Arızaları 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, öğrenciye klimaların mekanik aksamlarını 

tanımayı,  oluĢabilecek mekanik arızaları nedenleri ile tespit 

etmeyi ve arızayı giderebilme tekniklerini kazandıracak 

öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Yoktur 

YETERLĠK Klimanın mekaniksel arızalarını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında klimalarda 

meydana gelebilecek mekanik arızaları tekniğine uygun 

olarak tespit edip giderebilmeyi öğreneceksiniz. 

Amaçlar 

1. Klimanın demontaj öncesi soğutucu akıĢkanı dıĢ  ünitede 

toplayabileceksiniz 

2. Klimanın montaj sonrası gerekli kontrolleri 

yapabileceksiniz. 

3. Klimalarda kullanıla kompresörlerin mekanik arızalarının 

nedenlerini ve kompresör değiĢimini yapabileceksiniz. 

4. Klimaların fan ve fan motorlarının mekanik arızalarının 

tespitini ve değiĢimlerini yapabileceksiniz. 

5. Klimalarda hava yönlendirici mekanik arızalarının 

tespitini ve değiĢimlerini yapabileceksiniz. 

6. Klimaların gaz akıĢ kontrol valflerinin arızalarının 

tespitini ve değiĢimini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Sınıf, atölye, laboratuvar, kütüphane, bilgisayar, internet 

ortamı, çeĢitli katalog ve teknik dokümanlar  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetin sonunda kazandığınız 

bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen, modülün sonunda size bütün uygulama 

faaliyetlerini içeren bir performans testi yaparak 

kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir. 
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Sevgili Öğrenci, 

 

 

Bu modülle klimalardaki mekanik çalıĢan devre elemanlarını tanımayı bu devre 

elemanlarını devre Ģeması üzerinden okuyabilmeyi, devre elemanlarında oluĢabilecek 

mekanik arızaları tekniğine uygun tespit etmeyi ve arızayı giderme tekniklerini 

kazandıracaktır. Bunun yanında klimalarda mekanik arızalarının meydana getiren nedenleri 

kavrayacak, arıza nedenlerini en aza indirecek teknik kuraları öğrenerek 

uygulayabileceksiniz. 

 

Bu modülde yer alan faaliyetler sizlere, uygulama yaparak öğrenmeyi ve kullanılabilir 

bilginin sahibi olmanızı sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle modülde yer alan konu ve 

uygulamaları sindirerek öğrenmeniz gerekmektedir. Öğrenme konusunda göstereceğiniz 

özen aynı zamanda uygulamaların daha zevkli hâle gelmesini de sağlayacaktır.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

 

 

Klimanın montaj sonrası basınç testi, vakumlama ve gaz verme iĢlemlerini, demontaj 

öncesi soğutucu akıĢkanın toplanmasını öğrenir. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki klima servislerinden montaj sonrası ve demontaj öncesi yapılan 

iĢlemleri araĢtırıp sınıf arkadaĢlarınız ile paylaĢınız. 

 Klima katalog, ders kitapları ve internetten faydalanarak klimalarda kullanılan 

soğutucu akıĢkanlar hakkında bilgi edininiz. 
  

1. KLĠMANIN DEMONTAJ ÖNCESĠ VE 

MONTAJ SONRASI KONTROL ĠġLEMLERĠ 
 

Klimaların mekanik arızalarının çoğu cihazın ilk kurulum ve montaj aĢamalarında 

meydana gelmektedir. Bunun yanında kullanıcı hataları ve ehliyetsiz kiĢiler tarafından 

yapılan bakım, demontaj-montaj iĢlemlerinin sonucunda da mekanik arızalar ortaya 

çıkmaktadır. Eğitim almıĢ ve alanında yetiĢmiĢ teknik elemanlar bu arızaların nedenlerinin 

önüne geçerek en aza indirebilirler.  

 

Bu faaliyette montajın ve demontajın nasıl yapıldığından çok bu iĢlemler sırasında 

mekanik arızalara yol açabilecek konulara yer verilecektir. 

 

1.1. Soğutucu AkıĢkanının Toplanması  
 

1.1.1. DıĢ Ünitede Soğutucu AkıĢkanının Toplanması 
 

Bu iĢlem, klimanın ya detaylı bir bakımı, taĢınması ya da arızasının giderilmesi için 

cihazı montaj yapıldığı yerden sökmek gerektiğinde yapılır. Demontaj (söküm iĢlemi) 

iĢlemini yapabilmek için klima soğutma sistemi içerisindeki soğutucu akıĢkanı dıĢ ünitede 

toplamak gerekmektedir. Klimalarda soğutucu akıĢkanın toplanması, akıĢkanın dıĢ ünitedeki 

serpantine toplanması ile yapılır. Sistemdeki soğutucu akıĢkanın dıĢ ünite serpantine aktarımı 

için klimanın kendi kompresörü kullanılır. Bu iĢlemde cihaz kompresörünün mutlaka çalıĢır 

durumda ve kondisyonunun iyi olması gerekmektedir. Yani kompresörü arızalı veya basma 

performansı düĢük bir klima cihazında soğutucu akıĢkanın dıĢ ünitede depolanması bu 

Ģekilde mümkün olmaz. 

 

ÇalıĢabilir durumda olduğunu tespit edilen cihaz kompresörünün soğutucu akıĢkanı 

depolanması iĢlemi, yaz konumunda (soğutma) çalıĢtırılması ile gerçekleĢtirilebilir. Yaz 

konumunda belirli bir süre çalıĢarak rejimi yakalamıĢ cihazın soğutucu akıĢkanının büyük 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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çoğunluğu soğutma çevriminin çalıĢma mantığı gereği (kondansere ulaĢan soğutucu akıĢkan 

yoğuĢarak buraya yığılmaya baĢlar.)  dıĢ ünitede depolanmıĢtır. Burada yapılması gereken iç 

ünitede var olan soğutucu akıĢkanı da dıĢ üniteye taĢıyarak depolamaktır. Bunun için 

klimanın dıĢ ünitesine ait servis valflerinden yararlanılır.  

 

 
 

Resim 1.1: DıĢ ünitede montajlı servis valfleri 

 
Servis valflerinin gaz hattı valfi üzerinde iğneli sibop ve kör tapa ile kapatılmıĢ 

bağlantı ucu vardır. Bu uca siboplu servis hattı denir. Bu hat üzerinden cihazın basınç 

testleri, vakumlama ve soğutucu akıĢkan Ģarj iĢlemleri yapılabilir. 

 

    
    

       Resim 1.2: Sıvı hattı servis valfi                           Resim 1.3: Üç yollu gaz hattı valfi 

 

Soğutucu akıĢkanı dıĢ ünite serpantininde toplamak için cihaz yaklaĢık 5-10 dakika 

yaz konumunda (soğutma) çalıĢtırılır. Bu iĢlem soğutucu akıĢkanın dıĢ ünite serpantini 

içinde yüksek miktarda yoğuĢmasını sağlayacaktır. Valflerin altıgen koruyucu kapakları 
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uygun ağızlı anahtarla açılır. Sıvı ve gaz hattı valf kapakları açıldıktan sonra valfleri açmak 

üzere alyen anahtar kontrolünün yapılması gereği vardır. Cihaz çalıĢırken valflerin kapatma 

iĢlemi için doğru alyen anahtar seçildikten sonra küçük çaptaki (sıvı hattı valfi) servis valfi 

kapatılır.  

 

 
 

Resim 1.4: Siboplu servis ucuna iğneli gaz hortum bağlantısı 

 

Bu yapılan iĢlem soğutucu akıĢkanın dıĢ üniteden çıkmadan ya da iç ünite bakır boru 

hattına girmeden sıvı hattı valfi kapatmaktır. Böylece kompresörün emiĢi ile iç üniteden 

(evaparatörden) alınan soğutucu akıĢkan kondenserde (dıĢ ünite) depolanmaya baĢlayacaktır. 

Burada soğutma çevriminin tek noktadan önünü kapatmıĢ olduğumuzdan kompresörün 

yüksek basınçlarda çalıĢması söz konusudur. Bu iĢlem eğer gereğinden fazla devam ettirilir 

ise klima kompresöründe veya elektrik aksamında arıza meydana gelebilir. Bu arızaların 

meydana gelmemesi için uygulamayı kontrollü bir Ģekilde yapılması gerekir.  

 

         
 

Resim 1.5: Sıvı ve gaz hattı valf kapaklarının açılıp anahtar kontrolünün yapılması 

 

Bunun için; gaz hattı valfinin siboplu servis ucuna resim 1.6’da görüldüğü gibi alçak 

basınç manometresi (Alçak basınç manometresinin üzerinde vakumlama göstergesinin de 

olması gerekir) bağlanır. Bağlantı yapıldığında manometre cihazın alçak basınçtaki çalıĢma 
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değerini gösterecektir. Örneğin; Resim 1.6’da ölçülen 60 PSI basınç değeri R 22 soğutucu 

akıĢkanı ile 25 
o
C’lik dıĢ ortam sıcaklığında çalıĢan klima içindir. 

 

 
Resim 1.6: Klima cihazının yaz konumundaki çalıĢma basıncı ( 60 PSI ) 

  

Küçük valfi alyen anahtarla kapatmaya baĢladığımız an manometrenin göstermiĢ 

olduğu basınç değerinden (60 PSI) aĢağıya düĢtüğünü göreceğiz. Bu da evaporatörde 

bulunan soğutucu akıĢkanın azalarak kondenserde (dıĢ ünite) toplandığı anlamına 

gelmektedir. Daha sonra basınç değerinin manometreden izlenerek vakuma düĢmesi 

beklenilir. Cihaz vakuma düĢtüğü an servis valfi kapatılır ve ardından klima kumanda ile 

durdurulur. Burada önemli ve çok dikkat edilmesi gereken durum cihazı uzun süre vakumda 

çalıĢtırmamaktır. Çünkü klimalardaki soğutma kompresörü gerçek anlamda vakumlama 

iĢlemini yapacak Ģekilde tasarlanmamıĢtır. Diğer taraftan basma hattı önünde oluĢan aĢırı 

basınç yükü kompresör valflerine vb. aksama zarar verebilir. 
 

 Önemli not: Bilindiği üzere herhangi bir nedenle freon türevi (R-12, R-22, 

134a, 407c, 410a vb.) soğutucu akıĢkanların atmosfere bırakılması, hem ozon 

tabakası için zararlıdır hem de maddî kayıptır. Özellikle büyük kapasiteli, 

kilogram mertebesinde soğutucu akıĢkanın bulunduğu klima sistemlerinde 

devre (tesisat), sonradan gerekebilecek servis iĢlemleri için soğutucu 

akıĢkanı atmosfere bırakmaksızın servis verilebilecek Ģekilde tasarlanır.  

 

Bu servis iĢlemlerden bazıları Ģunlardır: 
 

 1. Devre elemanlarının değiĢimi (valf, drayer, regülatör, presostat vb.) 

2. Hatların yeniden boyutlandırılması gereği 

3. Evaporatörde çamurlaĢma neticesinde toplanmıĢ yağın temizlenmesi 

4. Cihazın (örneğin; split klima) yer değiĢimi  

 

Bu iĢlem için yaygın olarak kullanılan uygulama, büyük kapasiteli iklimlendirme 

sistemlerinde soğutucu akıĢkanı sıvı deposunda (Receiver) toplamak, split klimalarda ise 

kondenserde toplamak Ģeklindedir. Bu iĢleme soğutma tekniğinde pump down denir.  
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    Resim 1.7: Sıvı hattının kapatılması               Resim 1.8: Gaz  hattının kapatılması 

 

Klima soğutucu akıĢkanın toplanması iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra dıĢ ünite servis 

valflerine bağlı bakır borular rakorlu birleĢtirmelerinden sökülür. Sökme iĢleminin hemen 

ardından açık kalan bakır boru uçları ve servis valfleri içlerine nem, toz vb. pisliklerin 

girmemesi plastik tapalarla kapatılır. Yalnız bu kapatma iĢlemi sökülebilir kör tapalar ile 

yapılmalı kesinlikle bantla kapatma yöntemine gidilmemelidir.  Bu yöntem hem çok ilkel 

olup tesisatı nemden ve kirden kesinlikle korumaz. 

 

 
Resim 1.9: BoĢta kalan bakır boru uçlarına kör tapa takılması 

 
Böylece tekniğine uygun bir Ģekilde yapılmıĢ gaz topla iĢlemi klima cihazının ilerde 

mekaniksel arızalarının oluĢmasında önüne geçilecektir. 
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Resim 1.11:  Servis valflerinin kör tapalar ile kapatılması 

 

1.1.2. Soğutucu AkıĢkanın Geri Kazanım Ünitesi Ġle Toplanması 
 

Kompresörü arızalı bir klimada sistemdeki soğutucu akıĢkanın dıĢ ünitede toplanması 

mümkün olmayacaktır. Bunun için geri kazanım gaz toplama ünitesi kullanılır. Özellikle 

çevre örgütlerinin duyarlılığı bu konudaki hassasiyeti artırmıĢ, çevreye ve dolayısıyla insan 

yaĢamı için tehdit oluĢturan sera gazların salınımını ve UV ıĢınlardan koruyucu ozon 

tabakasının korunması için bir takım tedbirler alınmıĢtır. Bunlardan biri de klimalarda 

kullanılan soğutucu akıĢkanların arıza, bakım vb. iĢlerde havaya salınması yerine, toplanması 

ve yeniden kullanıma hazır hâle getirilmesidir. Bu amaçla soğutucu akıĢkanları toplama, 

arındırma ve yenileme Ģeklinde hizmet veren geri kazanım üniteleri geliĢtirilmiĢtir. 

 
Resim 1.12: DeğiĢik yapılarda soğutucu akıĢkan geri toplama üniteleri 

 

Günümüzde floro-karbon türevi soğutucu akıĢkanların kullanıldığı tüm soğutucular 

için verilecek servis ve bakım iĢlerinde soğutucu gazın atmosfere salınımı Montreal 

protokolü ve Kyoto anlaĢması ile kısıtlanmıĢtır. Bu sebeple resim 1.10’da görülen toplama 
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üniteleri yardımıyla soğutucu gazın depolama tüplerinde toplanması öngörülmektedir. 

Uygulamada; gazın toplanması, arındırılması ve ıslah edilerek yeniden kullanıma hazır hâle 

getirilmesi Ģeklinde gerçekleĢtirilir. Kompresörü arızalı klima cihazlarında soğutucu akıĢkanı 

çevreye salmadan soğutucu akıĢkan geri kazanım ünitesini kullanarak toplama tüplerine 

depolamaktır. 

 
Resim 1.13: Klimalarda soğutucu akıĢkanın geri kazanım ünitesi ile toplanması 

 

Soğutucu akıĢkanı toplama iĢlemi için gaz hattı valfi üzerinde bulunan siboplu servis 

ucu gaz toplama ünitesi tüpü arasında gaz boruları ile bağlantısı yapılır. Burada dikkat 

edilecek husus soğutucu akıĢkanın toplama ünitesinin dıĢa açılan iki hattın birinin alçak 

basınç hattı (emiĢ) ucu diğerinin de yüksek basınç hattı (basma) ucunu ait olduğudur. 

Genellikle soğutucu akıĢkan toplama üniteleri üzerinde gazın emiĢ ve basma hatları yazılı 

olarak belirtilmiĢtir. Ġlk önce mutlaka vakumlanmıĢ hâldeki soğutucu akıĢkan toplama 

tüpümüzü geri kazanım ünitesinin basma hattı ile bağlantısı yapılır. Daha sonrada geri 

kazanım ünitesinin emiĢ hattı ucu ile klimanın siboplu servis ucu bağlantısı yapılarak 

toplama iĢlemine geçilir. Bağlantı iĢlemleri kontrol edildikten sonra gaz toplama ünitesine 

enerji verilir. Gaz toplama ünitesinin üzerindeki manometrelerin durumunu takip edilir. 

Takip sonucunda yüksek basınç manometresinin arttığını alçak basınç manometresinin de 

düĢtüğünü görecektir. Bu iĢlem de alçak basınç manometresinin vakuma düĢmesi beklenir. 

Burada vakuma düĢmesi demek cihaz içindeki soğutucu akıĢkanın çok büyük kısmının 

toplama tüpüne aktarıldığı anlamına gelir. Bu aktarma iĢleminin zaman aralığı klima 

cihazının kapasitesine yani içindeki soğutucu akıĢkanın miktarına göre farklılık gösterir. 

Bu uygulamaya ek olarak gazın toplanması iĢlemini daha da hassaslaĢtırmak için 

toplama tüpünün altına dijital terazi konularak toplanan soğutucu akıĢkanın miktarı da tespit 

edilebilir. ToplamıĢ olduğumuz soğutucu akıĢkan miktarı ile klima etiketi üzerinde değer 

karĢılaĢtırılacak olursa kesin bir yargıya varılabilir. Sonuçta etiketteki soğutucu akıĢkan 

miktarı yaklaĢık olarak elde edinceye kadar cihaz çalıĢtırılır. 

Bu uygulama sayesinde soğutucu akıĢkan ziyan edilmeden ve en önemlisi de çevreye 

zarar vermeden toplamıĢ olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Soğutucu akıĢkanı klimanın kendi sisteminde toplayınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 AĢağıda listesi 

verilen aletlerin 

hazırlığını yapınız. 

 10“ ve 12“ 

kurbağacık, alyen takımı, 

sibop anahtarı, gaz 

hortumları üzerinde 

manifolt, çeĢitli çaplarda 

kör tapalar. 

 Çevrenizde iĢ güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 

 ĠĢe uygun kıyafetinizin kontrolünü yapınız. 

  Cihazı soğutma 

konumunda çalıĢmaya 

alınız. 

 Eğer kıĢın bu iĢlem yapma durumu var ise cihazın oda 

sensörünü ısıtarak ( elle, saç kurutma fönü vb.) aldatınız. 

Bu Ģekilde soğutmada çalıĢmasını sağlayınız. 

 Rejim süresi kadarki 

çalıĢmadan sonra 

(yaklaĢık 10 dk.) servis 

sibopuna manifoltun 

alçak basınç 

manometresini okuyacak 

Ģekilde gaz hortumunu 

bağlayınız. 

 Bu Ģekilde cihazın çalıĢma basınçlarının kontrolü 

yapılmıĢ olacaktır. 

  
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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  Cihazın servis valf 

kapaklarını kurbağacık 

anahtarı ile açınız ve 

uygun alyen anahtarın 

seçimini yapınız. 

 Cihazın servis valf kapaklarını kurbağacık anahtarı ile 

açınız ve uygun alyen anahtarı deneyerek seçimini yapınız. 

 

 Bazı marka klimalarda iki alyen anahtarının da ölçüsü 

farklı olabilmektedir. Bu önemli ayrıntıdır. Çünkü iĢleme 

baĢlamadan önce mutlaka valflere uygun alyen anahtar 

seçiminin doğru yapılması gereği vardır. Aksi durumda 

iĢlem sırasında uygun anahtarı arayıp seçmek için geçen 

zaman zarfında cihaz zarar görebilir. 

 

 
  Cihazımızın sıvı 

hattına ait olan servis 

valfi dikkatlice kapatılır. 

Manifolt gözlenir. 

 Sıvı hattının kapatılmasından hemen ardından gaz hattı 

anahtarı kapatmaya hazır bir Ģekilde bekletilir. 

 

 
  Cihazı vakuma 

düĢmesini dikkatlice 

manometreden 

gözlemleyiniz. 

 Bu arada cihazın kumandadan kapatma iĢlemi için bir 

arkadaĢınız ile birlikte bu iĢi yapın. 
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 ( R22 ile çalıĢan 24.000 BTU klimanın soğutucu 

akıĢkanını dıĢ ünitede toplanma süresi yaklaĢık 2 dakika 

kadar sürmüĢtür.) 

  Manifoltu ve zamanı 

göz önünde tutarak 

kapatma iĢlemini 

gerçekleĢtiriniz. Hemen 

ardından klimayı 

kumanda ile kapatınız. 

 Buradaki zaman kavramı her klima için aynı olmayıp 

cihazın kapasitesine göre değiĢim göstermektedir. Bunu için 

en iyi kontrol yöntemi manometreden vakumu 

gözlemlemektir. Cihaz vakuma düĢtüğü an gaz hattı servis 

valfini kapatın ve ardından cihazı kumanda ile kapatın. 

 Sıvı ve gaz hattı 

valflerine yapılan rakorlu 

birleĢtirmeleri 

kurbağacık anahtarı ile 

dikkatlice sökünüz. 

 Rakorların demontajı sırasında çok az bir gaz çıkıĢ 

sesini duyabilirsiniz. 

  BoĢa çıkan ara 

bağlantı bakır boru 

uçlarını körtapalar ile 

kapatınız. Servis valfına 

ait boru bağlantı uçlarını, 

valf kapaklarını ve sibop 

kapağını muhakkak 

kapatarak iĢi teslim 

ediniz. 

 Boru uçlarını kesinlikle bantlama  ya da dekoratif 

bandaj ile sararak kapatma yoluna gitmeyiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ 

Değerlendirme 

Evet Hayır 

Takım listenizi eksiksiz hazırladınız mı?   

Klima cihazını soğutma konumunda çalıĢtırabildiniz mi?   

Cihazın çalıĢma rejimine gelip alçak basınç manometresi ile 

kontrolünü yaptınız mı? 
  

Cihazın çalıĢmasının normal olduğunu tespitini yaptınız mı?   

Servis valfi kapaklarını açarak uygun alyen anahtarın tespitini 

yaptınız mı? 
  

Sıvı hattı valfini kapatarak manometredeki değiĢimi 

gözlemlediniz mi? 
  

Manometreden vakuma düĢtüğünü gördüğünüz an gaz hattı 

servis valfını kapatıp hemen ardından cihazı kumandadan 

kapattınız mı? 

  

Cihazın sigortasını da kapatıp servis valf rakorlu bağlantılarını 

söktünüz mü? 
  

Ara bağlantı bakır boru uçlarını kör tapa ile kapattınız mı?   

Yapılan iĢi teslim ettiniz mi?   

 

Değerlendirme 

 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçirmeniz 

anlamına gelir. 
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UYGULAMA-2 
 

Montajlı klimada soğutucu akıĢkanı geri kazanım ünitesi ile toplayınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kullanılacak takımların 

kontrolünü yapınız. 

 Gerekli kılık kıyafet ( lastik eldiven, korucu 

gözlük vb.) 

 Güvenlik tedbirlerini alınız. 

  Cihaza ait enerji giriĢini 

sigortadan kesiniz. 

 Olabildiğince enerji kablo bağlantılarını 

ayırabilirsiniz. Çünkü cihazı çalıĢtırma söz 

konusu değildir. 

  VakumlanmıĢ hâldeki 

tüpümüzü soğutucu akıĢkan geri 

kazanım ünitesinin çıkıĢ uçlarına 

bağlantısını yapın. Toplama 

tüpünü dijital terazi üzerine koyun 

ve terazinin sıfırlamasını yapın. 

 Vakumlama iĢi bir sonraki konumuzda 

ayrıntılı Ģekilde anlatılmıĢtır. Burada geri 

kazanım ünitesinindeki tüpün mutlaka 

vakumlanmıĢ olması gerekmektedir. 

 Geri kazanım ünitesinin giriĢ 

ucunu klima dıĢ ünitesinde ki 

siboplu servis ucuna bağlantısını 

yapın. 

 Bu bağlantıda gaz hortumun iğneli ucunun 

servis ucuna gelmesine ve takılması iĢleminin bir 

an önce olmasına dikkat edin. Çünkü iğne sibobu 

iteleyeceği için gecikme ile gazın atmosfere 

salınımı söz konusu olacaktır. 
 

 

 Geri kazanım ünitesi 

üzerindeki giriĢ ve çıkıĢ uçlarına 

ait valfleri açınız. 

 Bazı modellerinde olmama durumu da vardır.  

Bunun yerine siboplu servis uçları vardır. 

 Geri kazanım ünitesine enerji 

veriniz. 

 Bu esnada gözümüz manometrelerdeki basınç 

değiĢimlerini kontrolü ve cihazın etiket üzerinde 

yazılı soğutucu akıĢkan miktarı ile dijital terazi 

üzerinden takibi yapılır.  
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  Geri kazanım ünitesinin 

çalıĢma süresi etiket değerinde 

yazılı soğutucu akıĢkan miktarı 

yakalayıncaya kadar devam 

etmelidir. 

 Eğer miktar etiket değerine yaklaĢmıĢ ve 

terazide uzun zamandır yükselme göstermiyor 

iĢlem bitirilir. Küçük miktarlarda ki akıĢkan 

eksikliği (10g-100g)  bizden (hortumların montajı 

esnasında) ya da montaj esnasında ( süpürme 

iĢlemi yapımında) kaynaklanmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki soğutucu gazlar ile yapılan 

süpürme iĢlemi doğaya zarar vermektedir. 

  Soğutucu akıĢkanın geri 

kazanım ünitesi ile toplanması 

iĢlemi bittiği an toplama tankının 

valfi kapatılır ve ünitenin enerjisi 

kesilir. Toplama ünitesine ait 

valflerde kapatılır. 

 Bu arada çok az miktarda soğutucu 

akıĢkanımızın geri kazanım ünitesinde kalması söz 

konusudur. Bazı ünitelerde kendi içerisinde kalan 

soğutucu akıĢkanı da toplama tüpüne aktarabilme 

özelliğine de sahiptir.  

  Soğutucu akıĢkan toplama 

tankı, geri kazanım ünitesi ve 

klima arasında yapılan gaz hortum 

bağlantılarını sökün. 

 Gaz hortumlarının sökümü esnasında çok az 

bir gazın çıkması söz konusu olabilir. 

 Soğutucu akıĢkanın geri 

kazanım tüplerine aktarımından 

sonra klima tesisat boruları ve 

servis valfleri uygun bir Ģekilde 

kapatılarak iĢlem bitirilir. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Değerlendirme Ölçütleri 

Değerlendirme 

Evet Hayır 

Kullanacağınız takımları hazırladınız mı?   

Cihazın enerjisini kestiniz mi?   

Gaz toplama tankı, geri kazanım ünitesi ve klima ile arasında 

gaz borularının bağlantılarını yapabildiniz mi? 

  

Gaz toplama tankını dijital terazi üzerine koyarak sıfırlamasını 

yapabildiniz mi? 

  

Geri kazanım ünitesini çalıĢtırarak gazın toplanmasını 

manometreler ve terazi üzerinden gözlemleyebildiniz mi? 

  

Soğutucu akıĢkanı klima etiketinde yazılı değere ya da yakın 

değere kadar toplama iĢlemini gerçekleĢtirdiniz mi? 

  

Gazın toplanması iĢlemi bittiğinde toplama tankının valfini 

kapatabildiniz mi? 

  

Toplama ünitesinin enerjisini kapatıp, üniteye ait valfi 

kapatabildiniz mi? 

  

Toplama tankı, toplama ünitesi ve klima arasında yapılan gaz 

hortumlarının bağlantılarını söktünüz mü? 

  

Klimanın ara tesisat borularının ve servis valflerinin boĢta 

kalan uçlarını kapattınız mı? 

  

 

 

Değerlendirme 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçirmeniz 

anlamına gelir. 
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UYGULAMA -3 
 

Montajı yapılmıĢ klimanın basınç testi, vakumlama, gaz verme ve kaçak kontrol 

iĢlemlerini yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kullanılacak takımların 

kontrolünü yapınız. 

 Gerekli kılık kıyafet ( lastik eldiven, koruyucu 

gözlük vb.)  

 Cihazın elektrik enerjisini 

bağlantısını sigortadan 

kapatınız. 

 Montajı yapılmıĢ cihazın rakorlu 

birleĢtirmelerinin sağlamlığını tekrar kontrolünü 

yapın. 

 Basınçlandırma iĢlemi için 

sisteme zarar vermeyecek ve 

sizin için temini en kolay 

olabilecek azot, karbondioksit, 

hidrojen gazlarından birini 

kullanın 

 Basınçlandırma iĢlemi için kesinlikle hava ya da 

soğutucu akıĢkan kullanmayın. 

 Basınçlandırma iĢlemi için 

örneğin azot tüpü, azot basınç 

regülatörü, basınç emniyet 

ventili, yüksek basınç 

manometresinden oluĢan 

tesisatı klima cihazının 

siboplu servis ucu ile 

bağlantısını yapınız. 

 Azot tüpünün valfini ya da kontrol valfinin temiz 

olmasına dikkat edin. 

 Azot tüpü valfini yavaĢça 

açarak, regülatörden sisteme 

uygulayacağınız basınç 

değerini ayarlayınız. 

 Genellikle ev tipi klimaların en yüksek çalıĢma 

basınçları 270 PSI ile 340 PSI arasındadır. Bunun için 

test basıncını 400 PSI olarak uygulayabilirsiniz. 

 Azot  gazını kontrol 

valfinden her seferinde 100 

psi artacak Ģekilde aralıklarla 

sisteme sevk ediniz. 

 Montaj anında tesisatta kalan havanın azot basıncı 

ile sıkıĢıp zararlı bir hâle gelmemesi için, ilk azot 

sevkinde likit hattı valfine bağlı rakor hafif açılarak 

hava ve azot karıĢımın çıkarılması sağlanır. Sonrası 

için rakor sıkılar sistem test basıncına getirilir. Bu 

esnada tüm dikkatimizi tesisatta olabilecek kaçak 

seslerine veriniz. 

 Basınçlandırma iĢlemini 

manometreden bir süre takip 

ediniz. 

 Bu bekleme esnasında kaçağın olabileceği yerleri 

sabun köpüğü ile kontrol ediniz. 

  Basınçlandırma iĢlemine 

en az 30 dakika gibi bir zaman 

ayırdıktan sonra sistemdeki 

azotu siboplu servis ucundan 

dıĢarıya atın. Vakumlama 

 Sibobu çıkarmadan iğneyi iteleyerek azotu atın. 
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iĢlemine geçin. 

 

 Vakumlama iĢlemi için 

vakum pompası ve manifoltu 

sisteme gaz hortumları ile 

doğru bir Ģekilde bağlantısını 

yapın. 

 Kullanılan manifoltların üzerindeki alçak basınç 

ve yüksek basınç manometrelerinin sistemdeki gaz ile 

uyumlu olup olmadığına kontrol edin. Alçak basınç 

manometresinin vakumlama göstergesinin olup 

olmadığına bakın. Mümkünse tesisata daha hassas bir 

vakum manometresi bağlayın.  
 

 
 Kullanılan manifoldun gaz hortum bağlantı 

uçlarından ortadaki uça vakum pompasını, alçak 

basınç manometre ucuna da vakumlanacak sistem ile 

bağlantısı yapılır. Gaz hortumlarının birleĢtirmesini 

kesinlikle el ile sıkarak yapın. Herhangi bir alet 

(pense vb.) kullanmayın. Bağlantılardan manifolt 

sonra yüksek basınç valfi kapalı, alçak basınç valfinin 

de açık olmasına dikkat ediniz. 

 Vakumlama iĢlemi için 

vakum pompasını çalıĢtırın. 

 Vakumun gerçekleĢip gerçekleĢmediğini vakum 

manometrelerinden kontrolünü yapın. 
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 En az 30 dakika sonra 

alçak basınç manometresinin 

giriĢ valfini kapatın ve vakum 

pompasını kapatınız. 

 Bu Ģekilde sistemi vakum hâlinde en az 10 dakika 

vakum manometresini gözleyiniz. 

 
 Herhangi bir vakumda meydana gelebilecek 

yükselme bir kaçak belirtisidir. 

  Tekrar 30 dakika kadar 

vakum pompası çalıĢtırılarak 

son kontroller yapılır ve 

vakumlama bitirilir. Gaz 

hortum bağlantıları sökülerek 

dıĢ ünitede depo edilmiĢ gazın 

sevkine geçilir. 

 Unutulmamalıdır ki özellikle vakumlama 

iĢlemlerinde zaman olabildiğince cömert 

harcanmalıdır. 

  Gazın iç ünite ve ara boru 

bağlantıları için servis valf 

kapaklarını açınız. 
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  Servis valflerinin 

açılması için uyguna anahtar 

seçerek, valfleri yavaĢça 

açınız. 

 Bu esnada dikkatiniz 

olabildiğince montajdaki 

tesisat bağlantılarına veriniz. 

Duyabileceğiniz bir kaçak sesi 

olabilir. 

 Valfleri açma sırasında kısa süren bir gaz akıĢ 

sesi duyacaksınız.  

 
  Servis valflerini ve 

siboplu valf kapaklarını 

kapatarak korumaya alın ve 

kaçak kontrol iĢlemine 

geçiniz. 

 Servis valfinde bulunan siboplu ucun sibop 

anahtarı ile kontrolünü yapınız. 

 Kaçak kontrolünü 

özellikle sistemde ki 

birleĢtirmeler üzerinde 

yoğunlaĢarak yapınız.  

 Bu birleĢtirmeler iç ünite rakorlu bağlantıları, dıĢ 

ünite servis valfi ve rakorlu bağlantıları. Bazı 

montajlarda kaynaklı birleĢtirmelerde söz konusu 

olmaktadır. Kaynaklı birleĢtirmeleri de muhakkak 

kontrolden geçiriniz. 

 Klima tesisat 

birleĢtirmelerinin sabun 

köpüğü ile kontrolünü yapınız. 

 Hazırladığımız sabun köpüğünü birleĢtirmeler 

üzerine tam çevrelemesine dikkat edin. Köpüğe 

dikkatlice ĢiĢmenin olup olmadığına bakın. Köpük 

ĢiĢmesinin kolay olması için yumuĢak su hatta suya 

gliserin damlatarak uygulamayı yapın herhangi bir 

kaçak söz konusu ise rakor bağlantılarında hafif 

sıkma ile kaçağın kesilip kesilmediğine kontrol edin. 

AĢırı sıkmayın havĢa kesebilirsiniz. Kaçak devam 

ediyorsa iĢlemleri geri alarak ( sistem gazını 

toplayarak havĢayı yenileyin ve rakorun havĢasını da 

kontrol ediniz. 

 Klima tesisat 

birleĢtirmelerinin elektronik 

detektör ile kontrolünü yapın 

ve iĢi teslim ediniz. 

 Elektronik detektörün öncelikle pillerinin tama 

dolu olup olmadığını kontrol edin. Detektörün sistem 

gazı ile uyumlu olacak Ģekilde kademe ayarını yapın. 

Klima tesisatının kaçak olabilecek birleĢtirmelerine 

yaklaĢtırarak kendinizi cihazın sesli ve ıĢıklı 

uyarılarına dikkate alın. Kaçak durumunda 

müdahalenizi yapın. Unutulmamalıdır ki sistemde gaz 

ya da bir basın var ise kaynak iĢlemini kesinlikle 

yapmayınız. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Değerlendirme Ölçütleri 

Değerlendirme 

Evet Hayır 

Basınçlandırma iĢlemi için tesisatı yapabildiniz mi?   

Basınçlandırma tesisatını klima sistemine bağlayabildiniz mi?   

Ġstenilen değerlere kadar sistemde basınç oluĢturabildiniz mi?   

Basınçlandırma iĢlemini bitirebildiniz mi?   

Vakumlama için vakum pompası, manifolt ve sistem 

bağlantılarını yapabildiniz mi? 

  

Manifolt gaz hortum uçları bağlantısını yapabildiniz mi?   

Vakum pompasını çalıĢtırarak vakumu, vakum 

manometresinden gözlemleyebildiniz mi? 

  

Vakumlama iĢlemini bitirebildiniz mi?   

Gaz sevki için servis valf kapaklarını açabildiniz mi?   

Servis valfı açma-kapama anahtarlarının tespitini yapabildiniz 

mi? 

  

Servis valflerini dikkatlice açabildiniz mi?   

Sabun köpüğü ile kaçak arama kontrolünü yapabildiniz mi?   

Elektronik detektör ile kaçak arama kontrolünü yapabildiniz 

mi? 

  

Son kontrollerinizi yapıp iĢi teslim ettiniz mi?   

 

Değerlendirme 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
  

 

 1.Klima yaz ve kıĢ konumunda çalıĢması esnasında servis valfleri hangi basınç 

hattında bulunur? 
A) Yazın-Alçak basınç hattında  C)   Yazın-Alçak basınç hattında 

KıĢın-Yüksek basınç hattında   KıĢın-Alçak basınç hattında 

B) KıĢın-Alçak basınç hattında   D)  Yazın-Yüksek basınç hattında  

Yazın-Yüksek basınç hattında   KıĢın-Yüksek basınç hattında 

 E)  Basınç söz konusu değildir 

 

2. Siboplu servis ucu bulunan servis valfleri klima soğutma sisteminde hangi hatta  

bulunur? 

A) Sıvı hattı  B) Gaz hattı   C) ÇıkıĢ hattı  

B) D) GiriĢ hattı  E) Basma hattı 

 

3. Ev tipi klimalarda gazın toplanması için cihaz hangi konumda çalıĢtırılır? 

 A) KıĢ     B) ÇalıĢtırılmaz    C) Yaz   

 D) Ġstediğimiz konumda toplanır     E) Fan konumunda 

 

4. Klimayı kıĢın yaz konumunda çalıĢtırmak için ne yapılır?  

A) Kompresöre yol verilir   

B) Sadece iç ünite fanı çalıĢtırılır   

C) Boru sensörü sökülür     

D) Ortam sensörü aldatılır ya da dört yollu valfin enerjisi kesilir        

E) Ortam sensörü ve dört yollu sökülür. 

 

5. Klimada gazın toplanması için ilk önce hangi hattaki servis valfi kapatılır?  

A) Kalın çapta bakır boru ile birleĢtirilen servis valfi kapatılır 

B) Ġki valf birlikte kapatılır 

C) Gaz hattı valfi kapatılır 

D) Servis valflerinin kapatılmasına gerek yoktur 

E) Ġnce çaplı bakır boru ile bağlantısı olan sıvı hattı valfi kapatılır. 

 

6. Sıvı hattının kapatılmasından sonra diğer valfinin kapatılması için nelere dikkat 

edilir? 

A) Cihazın kendiliğinden durması beklenir 

B) Manometreden vakuma düĢmesi beklenir 

C) DıĢ ünite fanın durması beklenir 

D) Gaz akıĢ sesinin kesilmesi beklenir 

E) DıĢ ünite serpantinin soğuması beklenir 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Klima gazının toplanması iĢleminden sonra boĢta kalan boru uçlarına ne yapılır? 
 

 A) Bant ile iyice kapatılır 

 B) Kapatmaya gerek yoktur 

 C) Plastik ya da metal kör tapa ile korumaya alınır 

 D) Boru uçları pense ile büzülür 

 E) Ara boruyu büyükçe poĢet içine konur 

 

 8. Klima tesisatının montajından sonra basınçlandırma testi için………….. , 

……………  gazları kullanılır? 

A) R 22, R 11, Azot gazları kullanılır 

B) Sadece hava kullanılır 

C) Sadece sistemdeki gaz kullanılır 

D) Azot, Karbondioksit 

E) Basınçlandırma testine gerek yoktur 

 

9. Basınç testi için kurulacak olan tesisatta basınç regülatörü ne iĢe yarar? 

A) Basıncı artırır 

B) Basınçlandırıcı gazı hızlı bir Ģekilde sevkini sağlar 

C) Ġstediğimiz basınca düĢürerek ayarlamamızı sağlar 

D) Basıncı artırarak ayarlamamızı sağlar 

E) Basınçlandırıcı gazı filtre eder 

 

10. Klimalarda vakumlama iĢlemini  kesinlikle  ……………….  kullanarak 

yapılmalıdır? 

A) Soğutma kompresörü 

B) Klimanın kendi kompresörü 

C) Scroll pompası 

D) Vakum pompası 

E) Santrifüj Pompa 

 

11. Vakumda bekleyen bir klima sisteminin ne gibi kontrolleri yapılır? 

A) Elektronik detektör ile arama yapılır 

B) Köpük testi yapılır 

C) Klima cihazı çalıĢtırılır 

D) Servis valfleri açılır 

E) Vakum manometresi gözetlenerek herhangi bir yükselme olup olmadığına bakılır 

 

12. Vakum esnasında vakum manometre ibresinin vakuma düĢmemesi ne anlama 

gelir. 

A) Tesisatın daha önceden vakumlandığı 

B) Tesisatta bir kaçağın olabileceği 

C) Tesisatta soğutucu gaz olduğu 

D) Tesisatta herhangi bir kaçağın olmadığı 

E) Hiçbiri  
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13. Tesisatın vakumlama iĢlemi yapılaması esnasında neyi daha cömert harcamalıyız? 

A) Zamanı     B) Azot gazını      C) Soğutucu akıĢkanı      D) Havayı     E) Hiçbiri 

 

14. VakumlanmıĢ olan klima tesisatın servis valflerinden önce hangisi açılır? 

A) Sıvı hattı valfi 

B) Gaz hattı valfi 

C) Ġki valf birlikte açılır 

D) Servis valflerinin açılmasında öncelik yoktur, istediğimizi açabiliriz 

E) Sıvı hattı valfı önce yarım açılır sonra gaz hattı valfi tam açılır 

 

15. Klima tesisatına gazın sevkinden sonra hangi kontroller yapılır? 

A) Klima yaz konumunda çalıĢtırılır 

B) Klima kıĢ konumunda çalıĢtırılır 

C) Sabun köpüğü ya da detektör ile kaçak kontrolü yapılır 

D) Servis valfinin siboplu ucundan bir miktar gaz dıĢarı atılır 

E) Kontröle gerek yoktur 

 

16. Sabun köpüğü testinde köpüğün iyi ĢiĢmesi için ne yapmalıyız? 

A) Köpüğü kaçağın olduğu yere getirmeliyiz 

B) Köpük için kullandığımız su sert olmalı 

C) Fazla su kullanmadan köpük yapmalıyız 

D) Hazır su kullanmalıyız 

E) Köpük yapacağımız su yumuĢak su olmalı ya da biraz gliserin damlatmalıyız. 

 

17. AĢağıda yazılı kaçak arma metotlarından en hassas ve güvenilir olanı hangisidir. 

A) Ses dinleme ile yapılan 

B) Göz ile yapılan kontroller 

C) Köpük testi 

D) Elektronik detektör ile 

E) Sistemi çalıĢtırarak yapılan kontroller 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Ev tipi klima cihazlarında kullanılan kompresör çeĢitlerini tanıyarak, bu 

kompresörlerde meydana gelebilecek mekanik arızaların sebeplerini öğrenecek ve arızalı 

kompresörleri değiĢtirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki klima servislerinden kompresörler hakkında bilgi edininiz. 

 Servislerde klima kompresör arızalarının nedenlerini araĢtırınız. 

 Kullanılan kompresör çeĢitleri hakkında bilgi edininiz. 

 Kompresörlerin kapasiteleri hakkında bilgi edininiz. 

   

2. KOMPRESÖR MEKANĠK ARIZALARI 
 

2.1. Klima Kompresör ÇeĢitleri ve Yapıları 
 

Kompresörler günümüzde kullanılan mekanik soğutma çevrimli klimaların en önemli 

mekanik ana elemanlarından biridir. Klima soğutma sisteminin kalbi olarak ele alınabilir. 

Kompresörler iç yapısı bakımından mekanik olarak hareket ederek çalıĢan parçalardan 

oluĢması en çok arızalanma nedenlerini de yanında getirir. Soğutma çevriminde düĢük 

basınçtaki soğutucu akıĢkanı mekanik yapısı ile emer ve yüksek basınç sıkıĢtırarak basma 

görevini yapan soğutma sistemi ana elemanıdır. 

 

Günümüzde ev tipi klima cihazlarında genellikle üç farklı yapıya sahip kompresörler 

kullanılmaktadır. Tabi ki soğutma çevrimi mantığı içinde yaptıkları iĢ aynıdır. Bunları 

birbirinden ayıran emme ve sıkıĢtırma iĢi için kullanılan mekanik yapısıdır. Zaten 

kompresörlerde kullanılan bu mekanik yapı dikkate alınarak adlandırılmıĢlardır. Örneğin, 

pistonlu tip kompresör diye adlandırdığımız kompresörün iç yapısında emme ve sıkıĢtırma 

iĢlemi için piston, silindir ve krank gibi mekanik parçalar vardır. Genel yapıları itibariyle ev 

tipi klima cihazlarında en çok kullanılan kompresör çeĢitlerini aĢağıdaki Resim 2.1’de 

gösterildiği gibi sınıflandırmak mümkündür. 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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a) Pistonlu tip                            b) Rotary paletli tip                   c) Scroll kompresörler 
 

Resim 2.1: Günümüzde klimalarda kullanılan kompresör çeĢitleri 
 

Klima sistemlerinde kullanılan kompresörlerde Ģu özellikler aranır. 
 

 Ġlk kalkıĢlarda dönme momentleri mümkün olduğunca az olması 

 DeğiĢik çalıĢma koĢullarında emniyet ve güvenliğini muhafaza etmesi 

 TitreĢim ve gürültü seviyelerinin kısmi ve tam yüklerde ve değiĢik Ģarlarda 

belirli seviyenin üstüne çıkmaması 

  Sürekli bir kapasite kontrolü ve geniĢ yük değiĢimi, çalıĢma rejimine uyabilme 

 Daha az güç harcayarak birim soğutma değerini sağlayabilme 

 Verimlerinin kısmi yüklerde de düĢmemesi 

 Soğutucu akıĢkan sıvı darbelerinde, yüksek basınç ve sıcaklıkta çalıĢması 

durumunda güvenlik tertibatının olması 

 Maliyetinin mümkün olduğu kadar düĢük olması 
 

Fakat bu karakteristiklerin tümüne birden sahip olan bir kompresör yoktur denebilir. 

Uygulamalardaki Ģartlara göre yukarıdaki karakteristiklerden en fazlasını sağlayabilen 

kompresör, seçimde tercih edilmektedir. Ev tipi klima sistemlerinde kullandığımız 

kompresörlerin mekanik yapılarını kısaca inceleyecek olursak. 
 

2.1.1. Tam Hermetik ( kapalı) Pistonlu Kompresörler  
 

Hermetik pistonlu kompresörler kaynaklı, sızdırmaz bir gövde içerisine yerleĢtirilmiĢ 

motor ( pistonlu tip kompresör), bulunduğu yerde bakım-onarım gibi servis hizmetlerinin 

verilemeyeceği bir yapıdadır. Bu gövde içerisindeki mekanik sistem silindir içerisinde 

doğrusal olarak gidip gelme hareketi yapan bir piston Resim 2.2’de gösterilmektedir. Bu 

doğrusal hareketin elde edilmesinde dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren bir krank ve 

biyel kolundan faydalanılır ( bk. Resim 2.3) Bu tip kompresörler 1/2 hp gücüne kadar tek 

pistonlu olarak üretilen hermetik kompresörler, daha büyük güçler için iki veya daha fazla 

pistonlu üretilir. 
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Resim 2.2: Silindir içerisinde çalıĢan pistonlar         Resim 2.3: Krank mili ve biyel kollu tertibatı  

Pistonlu kompresörlerin uygulanma Ģartları, birim soğutucu akıĢkan soğutma 

kapasitesine isabet eden silindir hacmi gereksinimi az olan ve fakat emiĢ/basma basınç farkı 

oldukça fazla olan refrijeranlar için uygun düĢmektedir.  

Pistonun silindir içerisindeki doğrusal hareketi ile emme ve basma esnasında devreye 

giren valfler bulunmaktadır. Bu valfler çalıĢtıkları konum nedeniylede aynı ismi alarak 

emme valfi ve basma valfi olarak adlandırılır. Resim 2.4 ve Resim 2.5’te basma ve emme 

valfleri valf pleyti üzerinde gösterilmektedir. Bahsettiğimiz pistonlu kompresörlerin mekanik 

olarak çalıĢan parçaların daha fazla olması arızalanma olasılıklarını da yükseltir. 

           
Resim 2.4: Valf pleytine montajlı basma valfi        Resim 2.5: Valf pleytine montajlı emme valfi  

ġekil 2.1’de gösterildiği gibi tam kapalı hermetik tip pistonlu kompresörlerde düĢey 

eksenli krank mili ve motor ile yatay eksenli silindir tertibi çok sık uygulanmaktadır. 

ġekilden de anlaĢılacağı gibi tam hermetik pistonlu kompresörlerin yapısı nedeniyle emme 

buharı silindir veya silindirlere alınmadan önce motor sargılarından geçer. Bu da, hem motor 

sargılarındaki ısısının bir kısmının çekilmesine, hem de kompresöre girmiĢ olabilecek 

herhangi bir sıvı soğutucunun buharlaĢmasına yardımcı olur. 
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ġekil 2.1: DüĢey eksenli krank mili ile yatay eksenli piston silindir tertibi 

  

2.1.2. Rotary ( Paletli ) Dönel Kompresörler  
 

Paletli kompresörler, pistonlu kompresörlerin gidip gelme hareketi yerine sıkıĢtırma 

iĢlemini yaparken dönel hareketi kullanırlar. Bu tip kompresörlerin yapısı pistonlu 

kompresörlere nazaran daha basit ve daha az parçadan oluĢurlar. Dönel pistonun silindir 

içerisinde dönerken silindire ya da dönel piston çevresine yerleĢtirilen paletler vasıtasıyla bir 

taraftan emme diğer taraftan sıkıĢtırma iĢlemi yapar (Resim 2.6 ve 2.7). Paletli kompresörler, 

hareketli palet tip ve sabit paletli tip olmak üzere iki çeĢittir.  

 

       
 Resim 2.6: Dönel tip kompresörün emme anı         Resim 2.7: Dönel tip kompresörün basma anı 
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Günümüzde ev tipi klimalarda sabit paletli tip kompresörler sıklıkla kullanılmaktadır. 

Sabit paletli dönel kompresörlerde palet silindire yerleĢtirilmiĢ olup dönel hareket 

katılmamaktadır (Resim 2.8).  

 
Resim 2.8: Dönel tip kompresörün elemanları 

 

Dönel hareketli kompresörlerde en önemli husus; birbirine temas ederek hareket eden 

parçaların yüzey düzgünsüzlükleri ile çalıĢma boĢluklarının mümkün olduğu kadar az olması 

(sızıntıların azaltılması için) ve sürtünme/aĢınmaların asgari seviyede tutulmasını sağlayacak 

Ģekilde iyi bir yağlama yapılmasıdır. Ayrıca, iyi bir imalat tekniği ile ses ve titreĢim 

seviyeleri pistonlu kompresörlere nazaran çok daha alçak seviyelerde olabilmektedir.  
 

 Silindir: Hareket eden eksantrik milin temas ettiği iç yüzey ve karĢılıklı iki yan 

yüzeyler çok dar toleranslarla iĢlenir, taĢlanır ve honlanır. Hermetik tiplerde 

genellikle uygulanan tasarım Ģekli düĢey motor/kompresör ekseni tertibi 

Ģeklidir.  
 

 
Resim 2.9: Dönel tip kompresörün silindiri 
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 Eksantrik Mil: Tahrik miline eksantrik Ģekilde tespit eden rotor dönme 

hareketi yaparken dıĢ gövdenin iç yüzeylerini sıyırarak hareket eder. Rotor, 

vasıflı çelikten yapılarak dar toleranslarda taĢlanır ve parlatılır.  
 

 Palet: Kompresör verimi büyük ölçüde paletin sızdırmazlık seviyesine bağlı 

olduğundan bunların çok ince toleranslarla iĢlenmesi ve Ģekillendirilmesi 

gereklidir. Ġmal edildikleri malzeme cinsleri, vasıflı gri pik döküm, çelik, 

alüminyum ve karbon Ģeklinde sayılabilir. Palet kalınlığı, yük altında fazla 

eğilmeyecek tarzda seçilir.  Paleti rotora karĢı bastıran yayın basma kuvveti, 

refrijeranın kondenser yoğuĢma basıncına göre ve % 25 artırılarak tayin edilir. 

Resim 1.11’de paletin emme ve basma odacıklarını nasıl ayırdığı görülmektedir. 

 

 
Resim 2.10: Dönel tip kompresörlerde kullanılan palet 

 

 

 
Resim 2.11: ÇalıĢma esnasında paletin emme ve basma odalarını birbirinden ayırması 
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 Valf: Dönel kompresörlerde akıĢ sürekli olduğundan emiĢ valfine gerek yoktur. 

Basma tarafına, Resim 2.12’de görüldüğü gibi yüksek vasıflı çelikten yapılmıĢ, 

genellikle yaprak tipi bir valf (klape) konulur. Valf kalınlığı, kompresörün 

büyüklüğüne bağlı olarak 0.1 ile 0.3 mm arasında değiĢir (5 hp'den küçük 

kompresörler için).  

  

Valf yaprağının düzgün ve kenarlarının pürüzsüz olması sızdırmazlık yönünden çok 

önemlidir. Paletli tip kompresörlerde basma valfinden çıkan yüksek basınçtaki soğutucu 

akıĢkan direkt olarak kompresör gövdesine açılır.  Elektrik motor sargılarına temas ederek 

basma borusundan sisteme basılır. Yani emiĢten gelen soğutucu akıĢkanımız direkt olarak 

emiĢ odasına girmektedir. Bu durum hem kompresörün yüksek ısılarda çalıĢmasına hem de 

soğutucu akıĢkan sıvı darbelerine maruz kalma olasılığını artırır. Bunun içindir ki bu 

kompresörlerin mekanik tüm parçaları ve elektrik motor sargıları ısıya dayanabilecek Ģekilde 

özel imal edilirler.   

 

DönüĢten gelebilecek sıvı darbelerini engellemek içinde yan taraflarına akümülatör 

montajlı Ģekilde imal edilirler.  

 

               
Resim 2.12: Dönel tip kompresöre ait basma valfi 

 

2.1.3. Scroll Kompresörler 

Bu tip kompresörler ev tipi klima sistemleri için çok nadiren kullanılmaktadırlar. Bu 

kompresörlerin içi yapısında Resim biri sabit diğeri hareketli iki salyangoz görünümündeki 

spiralden oluĢur.  

 
 

Resim 2.13: Scroll kompresörün hareketli ve sabit salyangoz parçaları 
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Hareketli olan salyangoz, 180
o 

 ters istikamette sabit salyangoz içinde yüksek hızda 

döner. Hassas iĢlenmiĢ ve yüksek hızda dönen salyangozlar arasına soğutucu akıĢkanla 

beraber emilen yağ ile sızdırmazlık sağlanır. Salyangoz ( spiral )yapıların birbirine ter 

istikamette dönmesi sonucu, salyangoz spiralleri arasında oluĢan boĢluklar içine gaz emilir. 

Emilen gaz birbirini takip eden daha küçük hacimli sarmal ceplere taĢınarak sıkıĢtırma iĢlemi 

salyangoz parçalarının merkezine kadar artarak devam eder (ġekil 2.2). 

 
ġekil 2.2: Ġç içe çalıĢan salyangoz parçaların emme ve basma konumları 

 

Sistem kapasitesi scroll rotor devrinin ve hacminin bir fonksiyonu olduğu için yapı 

olarak pozitif yer değiĢtirmeli kompresör sınıfına girer. Scroll kompresörlerde her iki 

uçlarından birbirine yataklanmıĢ biri sabit diğeri hareketli olarak çalıĢan salyangoz (spiral) 

parçalar arlarında sızdırmazlığı sağlamak üzere hassas iĢlenmiĢlerdir. Scroll kompresörlerin 

emme ve basma valfleri yoktur. Resim 2.14’te dikkatlice inceleyecek olursak, emiĢten gelen 

soğutucu akıĢkanımız direk gövdeye açılarak elektrik motor sargıları ile temas etmektedir. 

Basma çıkıĢı da gövdenin hemen üst bölmesini doldurarak basma borusundan çıkıĢ 

verilmiĢtir. Yani basmadaki sıcak gazın elektrik motor sargıları ile teması söz konusu 

değildir. Bu yapıda scroll kompresörün yüksek sıcaklıklara ve soğutucu akıĢkan sıvı 

darbelerine maruz kalmasına bir nebze önüne geçecektir. 

 
Resim 2.14: Scroll ( Salyangoz)  kompresörün kesit ve emme-basma borularının görünümü 
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2.2. Kompresörlerin Mekanik Arıza Nedenleri ve Giderilmesi 
 

Ev tipi klima sistemlerinde kulanmıĢ olduğumuz tüm kompresörlerin arızalanmaları 

söz konusu olduğunda tamirleri mümkün değildir. Böyle bir durumda arızalanan 

kompresörün yerine aynı özellikleri taĢıyan yeni bir kompresör ile değiĢtirmektir. Bu da 

böyle bir arızanın giderilme maliyetini artırır. Bunun için arızalı kompresörün tamirinden 

daha çok açığa çıkan mekanik arızalanmaların nedenlerini çok iyi kavramak gerekmektedir.  

 

Kompresörün mekaniksel hasarına yol açan nedenler Ģunlardır: 

 

 Sistemde bulunan zararlı kimyasal eriyikler (su, asit, yağ ayrıĢımı ile oluĢan 

maddeler) 

 Boru tesisat içerisinde temizlenmeyen hasara yol açan katı parçacıklar  

 YoğuĢmayan gazlar ( bilhassa oksijen) 

  Kompresör dönüĢüne sıvı refrijeran gelmesi 

 Kondanserde sıvı taĢması 

 

Kompresör arızasına yol açan bu nedenleri ortadan kaldırmanın en önemli yolu 

sistemin ilk kurulum aĢamasında basınç testi, tesisatın süpürülmesi ve iyi bir vakumlama ile 

büyük oranda önüne geçilir. Sonrası içinde klima cihazının periyodik bakımlarını kesinlikle 

atlamamak gerekir. 

 

Ġyi bir vakumlamanın yapılmaması sonucunda sistemde kalan yoğuĢmayan gazların 

(azot, hava, karbondioksit) asit oluĢumuna neden olacaktır. Bilhassa hava kalması çok 

zararlıdır. Klima cihazımızın yüksek sıcaklıklarda çalıĢması durumunda bu hava ile 

reaksiyona girerek hidroklorik ve hidroflorik asit oluĢumuna neden olacaktır. Klima soğutma 

tesisatında yabancı maddelerin katalizör etkisiyle (bakır, demir ve kaynak kalıntıları) 

soğutucu akıĢkan ile sıcaklık arttıkça ayrıĢarak asit meydan getirir. Ayrıca gümüĢ kaynağı 

veya lehim yapılırken kullanılan pasta malzemeleri asit tuzları bulundurur ki bu tuzlar 

soğutucu akıĢkan ve kompresör yağı ile kimyevi reaksiyon yaparak asit meydana getirir. 

Soğutma sisteminin sıcaklığının aĢırı yükselmesi ana problemlerimizden birisidir. AĢırı 

sıcaklık sistemdeki tüm maddeleri bozar veya yumuĢatır, eritir ve aynı zamanda da bu 

maddelerin birbirinden etkilenmesini kolaylaĢtırır. Sıcaklığın bu tesiri her 10 
O
C sıcaklık 

artıĢında iki katına artmaktadır. Bu sebeple, aĢırı sıcaklık yalnız sistemdeki maddelerin 

bozulup çürümesine değil aynı zamanda bu maddelerin birbirini etkileyerek yan ürünler 

meydana getirmesine yol açar. Bu oluĢan yan ürünler normal çalıĢmayı etkilediği gibi 

bozulmayı hızlandıracak yeni katalizörlerdir.  
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Resim 2.15: Kompresör silindir tabanındaki bakır kaplanmasının görülmesi 

 

Ev tipi klima soğutma sisteminde meydana gelebilecek bu asit oluĢumu sonucu 

kompresör yağının tortulaĢmasına neden olur. Bu da yağın yağlama görevini yapmamasını 

ve sistemde dolaĢırken çeĢitli arızalara neden olabilir. Sistemdeki asitin bir diğer etkisi de 

bakır kaplanması olayıdır (bk. 2.15). Bunun neticesinde kompresör mekanik aksamında 

yatak sarması, krank ve biyel kırılması hasarlarına neden olabilir. Kompresörün basma valfi 

asit tahribatından en çabuk etkilenen ve zarar gören yerdir. Zira bu bölgenin sıcaklığın 

sistemde en yüksek olduğu yerdir ve kimyevi reaksiyonlar burada olacaktır. Bu sebeple 

basma valfı arızalarına çok rastlanır. OluĢan hidroklorik ve organik asitler sistemin metal 

cidarıyla girerek metallerin direkt korozyonuna neden olur. 

 

Diğer bir mekanik arıza nedeni de kompresörün emiĢine sıvı soğutucu akıĢkanın 

gelmesidir. Bu da kompresör valflerinden sıvı hâlde soğutucu akıĢkanın geçiĢidir ve keskin 

metalik ve vuruntulu sarsıntı ile kendisini belli eder.  Bu durumun derhal müdahale 

edilmezse valf kırılması, piston, biyel parçalanması, conta patlatma, gövde yarılması gibi 

hasarlara yol açar. Bu olay çoğunlukla kompresörün ilk çalıĢmaya baĢladığında olur. DönüĢe 

sıvı akıĢkanın gelmesi bakımsız hâldeki serpantinler, sisteme aĢırı gaz Ģarjı ve fan 

arızalarından kaynaklanabilir. AĢırı yapılan gaz Ģarjı sıvı akıĢkan taĢmalarına ve yüksek 

çalıĢma sıcaklıklarına neden olacaktır. 

 

Sisteme giren nemin asit oluĢumlarının yanında daha hızlı olarak soğutma sisteminin 

genleĢme elemanında (klimalarda genelde kılcal borulu) donarak kısmi veya tam tıkanmalara 

neden olur. Bu da soğutma sistemimizin öncelikli olarak da kompresörümüzün hızlı bir 

Ģekilde hasara uğramasına neden olacaktır. 

 

Klima tesisatının montajı esnasında tesisat içerisinde kalan bakır boru çapakları, 

pislik, toz, kaynak ve oksitlenme kalıntılarını iyi bir süpürme yöntemi ( azot, karbondioksit 

kullanarak)  ile tesisat temizlenmelidir (bk. Resim 2.16). Kompresörü arızalanmıĢ bir klima 
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cihazının tesisatının temizlenmeden yeni kompresör monte edilse bile bu kalıntılar tekrar 

kompresörün arızalanmasına neden olacaktır. Bakır boru tesisatının montajı esnasında 

karĢımıza çakabilecek büküm iĢlemlerinde olabildiğince bükme aletleri ( bükme yayı, kollu 

bükme vb.) kullanılmalıdır. Rakorlu birleĢtirmeler de ise havĢanın ezilerek kesilmesini 

önlemek için tork anahtarı tercih edilmelidir. 

 

   
 

Resim 2.16: Bakır boru iç yüzeyine yapıĢmıĢ talaĢ ve çapak kalıntıları 

 

Bu açıklamalardan da anlaĢılacağı gibi klima kompresörlerindeki mekanik arızalar 

servis elemanının montaj ya da bakım aĢamalarındaki kurallara uymaması büyük etkendir. 

Bundan sonrası içinde kullanıcının klima cihazının bakım kontrollerini yaptırmaması da 

mekanik arızaların oluĢmasına neden olur.  

 

2.3. Klima Kompresörlerin Performans Testi 

 
Son yıllarda, enerji tasarrufu üzerine çekilen dikkat nedeni ile performans faktörü 

endüstri için önemli bir hâle gelmiĢtir. Bunun için artık EVO (enerji verim oranı) terimi 

kullanılmaktadır.  

 

Kompresör performansına ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı 

ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır 

yine de bunları kabaca bilmek iyidir.  

 

 Kompresör verimi sadece silindir içinde olan bitenle ilgilidir. Gerçek 

sıkıĢtırmanın, ideal sıkıĢtırmadan sapmasının bir ölçüsüdür ve silindirin içinde 

yapılan iĢe göre tanımlanır. 

 Hacimsel verim, strok baĢına silindire giren taze buhar hacminin piston yer 

değiĢtirmesine oranı olarak tanımlanır.  

 Gerçek kapasite ideal kapasitenin ve toplam hacimsel verimin bir 

fonksiyonudur.  
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Ġki tip kompresör testi vardır.  

 

Birincisi kapasite, verim, gürültü seviyesi, motor sıcaklığı vb. belirler.  

 

Ġkinci ve aynı oranda gerekli olan test ise, makinenin muhtemel ömrünü tespit eder. 

Ömür testi, kompresör yıllar boyu çalıĢması gereken koĢullara benzer koĢullar altında 

gerçekleĢtirilmelidir. Bu çalıĢmada emniyet ve kurallara sadık kalma en önemli faktörlerdir. 

Bu bilgilerden yararlanarak imalatçı, ürünün uygun Ģekilde kullanılması için gereken 

performans ve uygulama verilerini sunabilir.  

 

Kapasite değerleri, aĢağıdaki bilgileri içeren tablolar ve eğriler hâlinde yayınlanır. 

 

 Kompresörün tanımlanması-silindir sayısı, çap, strok vs. 

 AĢırı soğutma devreleri veya verinin sıfır derece aĢırı soğutmaya göre   

düzeltildiğini belirten bir ifade 

 Kompresör devir sayısı 

 Soğutucu tipi   

 Emme gazı kızdırma ısısı 

 DıĢ soğutma Ģartları ( gerekirse ) 

 Kompresör ortamı 

 Maksimum güç veya maksimum çalıĢma koĢulları ve yüksüz çalıĢma altındaki   

minimum çalıĢma koĢulları 

 Tam yük veya yüksüz çalıĢma altındaki minimum çalıĢma koĢulları 

 

Açıkça anlaĢılacağı gibi bu tıp kompresörleri çok çeĢitli Ģartlarda kullanmak pratik 

değildir, hatta belki teknik olarak da mümkün değildir. Bu yüzden endüstri değiĢik 

uygulamaları karĢılamak acısından değiĢik hızlarda, çaplarda, stroklarda ve/veya daha büyük 

motorları olan üniteler sunar. Kompresör performansında bir problemin olduğunun en 

baĢtaki belirtisi gürültülü çalıĢmasıdır. Bu durum çoğunlukla bir problem olduğunun bir 

göstergesidir. Kompresörün dıĢında anormal bir durum veya kompresörün kendi içinde zarar 

veren Ģekilde aĢınmıĢ bir parça olabilir. Açıkça anlaĢılacağı gibi kompresörün dıĢında bir 

neden varsa kompresörü değiĢtirmekle hiç bir Ģey kazanılmaz. Bunun için kompresörü 

değiĢtirmeden önce Ģu olası nedenler kontrol edilmelidir. Kompresör montajında hatalı 

ayarlar. DıĢ montajlı hermetik tıp kompresörlerde kompresörün ayakları mesnetlere çarpıyor 

olabilir, bu da kompresörün temelde baskı yapmasına yol acar. Bunun dıĢında kompresörün 

iç yapısından gelen seslerin nedenlerini sıralayacak olursak; 

 

 Yetersiz yağlama:  Yağ seviyesi tüm yatakların yeterince yağlanmasına 

yetmeyecek kadar az olabilir. Yağ giriĢ çıkıĢ ağızları yabancı maddeler veya 

nem dolayısıyla ortaya çıkan yağ ve sistemdeki asit tarafından tıkanabilir. 
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Resim 2.17: Doğru bir Ģekilde sistem temizliği ve vakumlama yapılmamasından dolayı 

        scroll kompresör parçalarının korozyona uğraması 

 
Resim 1.18: Kompresör yağı içinde birikmiĢ olan metalik tortu 

 

 Sıkı piston veya yatak: Sıkı bir piston veya yatak diğer yatağın vuruntu 

yapmasına neden olabilir. Uygun boĢluklu olsa da bazen yeni bir kompresörde 

bir kaç saatlik bir çalıĢmadan sonra böyle bir durum kendini gösterebilir. Bir 

süredir çalıĢmakta olan bir kompresörde pistondaki veya yataktaki sıkılık 

sistemdeki nemin yarattığı bakır kaplaması nedeniyle olabilir. 

 Ġç yapıda zarar verici bağlantı parçası: Ġçten yay montajlı kompresörlerde 

bağlantı parçaları kompresörün gövdesine çarpmasına neden olabilecek Ģekilde 

bükülmüĢ olabilir. 

 Gevsek yataklar: GevĢek bir piston kolu piston pimi veya ana yatak doğal 

olarak aĢırı ses yapacaktır. Ana yatakların milin krank pimlerine veya 

eksantriklere göre ana yatakların silindir çıdarlarına göre tam hizada olmaması 

da gürültüye ve çabuk aĢınmaya yol acar. 

 Kırık valflar: Kırık bir emme veya boĢaltma valfi bir pistonun tepesinde 

kalabilir ve her kompresör strokunun sonunda valf plakasına çarpabilir. Piston 

kafasına yapıĢan talaĢlar, cüruflar veya baĢka yabancı maddeler de aynı sonuca 

yol açabilir. 
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Resim 2.19: Basma valflerinde meydana gelen derin izler 

 

 GevĢek rotor veya eksantrik: Hermetik kompresörlerdeki mil üzerindeki 

gevĢek bir rotor kamanın kama yatağında oynamasına dolayısıyla gürültülü 

çalıĢmaya yol sebep olabilir. Eğer mil ve eksantrik yekpare hâlde değilse, 

gevĢek bir kilitleme cihazı vuruntunun sebebi olabilir. 

 

 Gaz vuruntusu: Belli Ģartlar altında ses evaparatörden kondenserden veya 

emme hattından gelebilir. Emme hattından veya boĢaltma borusundan artarak 

gelen bir vuruntu ve/veya ıslık sesi seklinde ortaya çıkabilir. Aslında mekanik 

bir vuruntu değil de soğutma hatlarının boyut ve uzunluğu dirsek sayısı ve diğer 

faktörlerle bağlantı belli bir olayla birleĢen aralıklı emme ve sıkıĢtırma 

stroklarının sebep olduğu hafif darbe etkisi olabilir. Piyasadaki servislerin ve 

ustaların klima kompresörleri için yapmıĢ oldukları performans testi hakkında 

bilgilendirmekte yarar vardır. Bu yapılan performans testini  

 

Ev tipi klima cihazımız yaz konumunda çalıĢtırılır ve siboplu servis ucuna alçak 

basınç manometresi takılır. Bu çalıĢma esnasında manometreden cihazın yaklaĢık 60PSI 

basınç değerinde çalıĢması gerekmektedir. Eğer basınç değerinde bir problem var ise klima 

soğutma sisteminde ya da kompresöründe bir problem vardır. Bu kontrole ek olarak cihazın 

soğutma konumundaki çalıĢma amperajını pense ampermetre ile ölçerek kompresörün ya da 

soğutma sisteminin performansı hakkında bilgi edinebilir. Ölçtüğümüz amper değerini 

cihazın etiket değeri ile karĢılaĢtırarak kontrol edebiliriz. Klima cihazını durdurup kaldırma 

esnasında kompresörün ilk kalkıĢtaki amperajını ölçerek kompresörün performansı hakkında 

bilgi edinebiliriz. KalkıĢ amperajı kompresör etiketinde (Örneğin “LRA 80” Ģeklinde) 

yazmaktadır. Eğer kıĢ konumunda çalıĢması söz konusu ise çalıĢma basıncı yüksek olduğu 

için yüksek basınç manometresi monte edilir. Yüksek basınçtaki çalıĢma değeri 340 PSI 

değerini geçmeyecek Ģekilde ısıtma ve defrost iĢlemlerini gerçekleĢtirmesi gerekmektedir. 

Ölçülen amperaj değerini aynı Ģekilde dıĢ ünite etiket üzerinden kontrol edilir. 
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Resim 2.20: Soğutma konumunda cihazın basınç ve çalıĢma akımının gözlemlenmesi 

 

 
 

Resim 2.21: Resim 2.18’deki ölçümlerin cihazın etiketi ile karĢılaĢtırılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

  

Klima kompresörün demontaj ve montajını yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Klima cihazındaki 

soğutucu akıĢkanın etiket 

değerinde yazan miktarını 

göz önüne alarak geri 

dönüĢüm tanklarına 

aktarınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet ve 

aletlerimizin ön kontrolünü yapınız. 

 Klima dıĢ ünitesinin 

gövde sacını sökmeden 

önce cihazın enerji 

verilebilecek fiĢ veya 

kabloları gözetiminiz 

olmasını gerektiğini 

unutmayınız. 

 Gerekirse dıĢ üniteye ait fiĢ veya kablo 

bağlantılarını soketten ayırınız. 

 Uygun tornavida ile dıĢ 

ünite gövde saç vidalarını 

sökünüz. 

 Söktüğünüz vidaları kaybolmaması için toplama 

kabı kullanınız. 

  DıĢ ünite elektrik 

bağlantılarını ve montaj 

sacını sökünüz. 

 Elektrik bağlantılarının sökümü esnasında 

kapasitöre dikkat ediniz. Gerekirse boĢalma direnci ile 

boĢaltınız. Söküm iĢleminin kaynak ile olacağı için 

tutuĢabilecek ( kompresör yalıtım malzemesi, sünger 

vb.) malzemeleri yıpratmadan sökünüz. 

 Meydana çıkan dıĢ ünite 

serpantinlerinin içerisinde 

arıza nedeni ile (kılcal 

tıkanmaları) soğutucu 

akıĢkan sıkıĢmıĢ olabilir. 

Kontrolünü yapınız. 

 DıĢ ünite içerisindeki boru serpantinlerine ait servis 

borusundan dalma pensesi kullanarak gazın 

olmadığından emin olunuz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kompresörün 

söküleceği kaynaklı 

noktaların tespitini yapınız. 

 Emme ve basma kaynaklı birleĢtirmeleri tespit 

ediniz. 

 
 Kaynaklı 

birleĢtirmelerinin yerlerinin 

tespitinin ardında oksi-gaz 

kaynak alevimizi 

ayarlayarak dikkatlice 

söküm iĢlemini yapınız. 

 Kaynak ile söküm esnasında çevre elemanlarına 

yani kablolar, kompresör ayak takozu ve izolasyonu 

koruma sacı kullanarak zarar vermesini engelleyiniz. 
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 Kompresör emme borusunu sökünüz. 

 
 Kompresör basma borusunu sökünüz. 

 Klima kompresör ayak 

bağlantı somunlarını 

sökünüz. 

 Ayak bağlantıları sökülen kompresörü diğer tesisat 

borularını fazla zorlamadan yaklaĢık 5 cm kadar 

yukarıya kaldırarak yerinden çıkartınız. 

 
 

 
 Klima kompresörünün dıĢ üniteden ayırınız. 
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 Kompresörü sökülen 

klima sisteminin iç ve dıĢ 

ünite boru serpantinlerinin 

iç temizliğini yapınız. 

 Temizleme aĢamasında kesinlikle çevreye zarar 

veren soğutucu akıĢkan kullanmayın. Bunun yerine azot 

ya da karbondioksit gazları kullanarak süpürme iĢlemini 

yapın. Kompresör takozlarını yenileyiniz. 

 Yeni kompresörün ayak 

montajını yapınız. 

 Kompresör ayak sabitleme somunlarını fazla 

sıkmayınız. 

 
 9.  Kompresör basma ve 

emme borularının 

ĢiĢirmelere tam oturacak 

Ģekilde kaynağını yapınız. 

 Kaynak esnasında çevreye zarar vermemek için 

koruma sacını muhakkak kullanın. Yapılan kaynakları 

kendiliğinden soğumaya bırakınız. 

 Yapılın kaynakların 

kontrolünü yapın. 

 Kaynaklarda kaçakların olup olmadığını anlamak 

için basınç testine tabi tutun. Basınçlandırma iĢlemi için 

kesinlikle hava kullanmayınız. 

  Kompresör koruma 

kılıfı, elektrik bağlantılarını 

doğru bir Ģekilde yapınız. 

 Elektrik bağlantıları için kompresör dıĢ ünitedeki 

elektrik Ģemasından yararlanınız. 

 DıĢ ünite gövdesini 

kompresör borularına temas 

etmeyecek Ģekilde montajını 

yapın ve iĢi teslim ediniz. 

 Gövdenin montajı esnasında borularda montajlı 

olan lastik takoz, zift hamuru ve gövde de yapıĢık 

süngerlerin zarar görmediğini kontrol edin. 

Kompresörün bağlantı borularının dıĢ ünite gövde 

sacına temas etmeyecek Ģekilde gövde montajını 

yapınız. 
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UYGULAMALI TEST 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ 
Değerlendirme 

Evet Hayır 

Uygulama için araç gereçlerinizi hazırladınız mı?   

Klima içindeki soğutucu akıĢkanın tamamen toplandığına emin 

oldunuz mu? 
  

Klima dıĢ ünite gövdesini sorunsuzca sökebildiniz mi?   

DıĢ ünite içerisinde Kompresör kaynaklı boru bağlantılarını 

tespit edebildiniz mi? 
  

Kompresör emme ve basma borularının kaynaklarını 

sökebildiniz mi? 
  

Klima kompresörünü dıĢ ünite gövdesinden çıkartabildiniz mi?   

Ġç ve dıĢ ünite boru serpantinlerinin iç temizliğini yapabildiniz 

mi? 
  

Yeni kompresörü ayak takozları ile yerine bağlayabildiniz mi?   

Kompresör emme ve basma borularının kaynağını yapabildiniz 

mi? 
  

Kaynakların kontrollerini yapabildiniz mi?   

Kompresör izolasyonu ve elektrik bağlantılarını yapabildiniz 

mi? 
  

DıĢ ünite gövdesini sorunsuzca monte ederek iĢi teslim 

edebildiniz mi? 
  

 

 

Değerlendirme  
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

  

1. Ev tipi klima cihazlarında aĢağıdaki kompresörlerden hangisi kullanılmaz? 

A) Tam hermetik pistonlu kompresörler 

B) Scroll tip kompresörler 

C) Rotary kompresörler 

D) Vidalı kompresörler 

E) Paletli tip kompresörler 

 

2. Pistonlu kompresörlerde dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren elemanlar 

hangisidir? 

 A) Silindir        B) Piston       C) Krank ve biyel kolu     D) Rotor      E) Basma valfi 

 

 3. Tam hermetik pistonlu kompresörlerde emme ve basma valfleri …… 

 A)  Vardır      B) Yoktur         C) Açıktır            D) Kapalıdır            E) Plastiktir 

 

 4. Tam hermetik pistonlu kompresörlerin soğutma sisteminde çalıĢması esnasında 

gövde içi hangi basınçtadır?  

A) Alçak basınçta 

B) Basınçlarda çalıĢmaz 

C) Yüksek basınçta 

D) Soğutma ya da ısıtma konumuna göre değiĢir 

E) Atmosfer basıncında 

 

 5. Rotary kompresörlerde emme valfleri………, basma valfleri ………… 

 A) Vardır, yoktur  B) Yoktur, vardır  C) Vardır, vardır     

 D) Açık, kapalıdır  E) Yoktur, yoktur 

 

 6. AĢağıdakilerden hangisi rotary kompresörün mekanik parçalarından değildir? 

A) Palet   B) Dönel silindir  C) Basma valfi 

B) D) Eksantrik mil E) Biyel kolu 

 

7. Rotary kompresörlerin imalatında gövde dıĢında ve emme hattına monte edilen 

elemanın adı nedir?  

A) Yağ ayırıcı  B) Likit tankı  C) Emme valfi 

B) D) Akümülatör. E) EĢanjör. 

 

8. Rotary kompresörlerin soğutma sisteminin çalıĢması esnasında gövde içi hangi 

basınçtadır? 

A) Alçak basınçta 

B) Basınçlarda çalıĢmaz 

C) Yüksek basınçta 

D) Soğutma ya da ısıtma konumuna göre değiĢir 

E) Atmosfer basıncında 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. Rotary kompresörleri pistonlu kompresörlerden ayıran en önemli özellik hangisidir? 
A) Verimli olmaları. 

B) Ucuz olmaları 

C) Yüksek yüklerde kullanılabilir olması 

D) Montajının kolay olması 

E) Daha sessiz çalıĢmaları 

 

 10. Klima kompresörünün emiĢte sıvı hâlde soğutucu akıĢkan gelerek çalıĢmasının en 

baĢtaki belirtisi nedir? 

 Cihaz aĢırı soğutma yapar 

A) Kompresör vuruntulu çalıĢır 

B) Kompresör aralıklı çalıĢır 

C) Kondanserin yoğuĢma ısısı artar 

D) Kompresör hiç çalıĢmaz 

 

11. Scroll kompresörler için aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Basma valfleri yoktur 

B) Kompresör emme gazı gövde içinde ki bobin sargılarına temas eder 

C) Emme valfi yoktur 

D) Ġç içe geçmiĢ biri sabit ve diğeri dönel çalıĢan spiral Ģeklinde elemanları vardır 

E) Scroll kompresörler sıkıĢtırma iĢlemini doğrusal hareket ile yapar 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 Ev tipi klimalarda kullanılan fan ve fan motorlarını tanır. Sökülmesi ve takılması 

iĢlemlerini ve arızalarını giderir. 

 

 

 

 Çevrenizde montajlı bulunan klimaların fanlarını sadece gözle kontrol ediniz. 

 Klima servislerinden kullanılan fanlar hakkında bilgi edininiz. 

 Klima katalog ve kaynak kitaplarından bilgi edininiz. 

  

3. FAN VE FAN MOTORU ARIZALARI 
 

3.1. DıĢ Ünite Fan ve Fan Motoru Arızaları 
  

Ev tipi klima sistemlerinde dıĢ ünitede eĢanjör (duruma göre kondanser veya 

evaparatör) yüzeyinden ısı transferini daha hızlı sağlayabilmek için yapı itibarıyla büyük bir 

fan motoru grubu bulunur. Ġç ünite fan motorlarının aksine dıĢ ünitedeki fan motorumuz ise 

sabit devirde dönmektedir. Ev tipi klima sistemlerinde dıĢ üniteye ait fan motoru eksenel fan 

kanatları ile kullanılır. Bu da hava debilerinin yüksek olmasına ve daha sesli çalıĢmalarına 

neden olur.  

 

  
 

Resim 3.1: DeğiĢik yapılarda dıĢ ünite fanları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.2: AĢırı titreĢimin soğutma tesisat borularına zarar vermesi 

 
Cihazımız titreĢimle ve ona bağlı olarak gürültülü çalıĢması fan motorunun ya da 

kanatlarında arıza olabileceğinin belirtisidir. Sesli çalıĢma titreĢimin olduğunun belirtisidir. 

Bu sesin ve titreĢimin soğutma kompresörünün normal çalıĢma titreĢimi ve sesinden iyi ayırt 

etmek gerekir. Bunun bir an önce müdahalesi gerekmektedir. AĢırı titreĢimin resim 4.2’de 

gösterildiği gibi soğutma boru tesisatına da arıza verilebileceği düĢünülmelidir. 

 

DıĢ ünite fan ve fan motoru arızalarının nedenlerini Ģöyle sıralayabiliriz; 

 

 Fan motoru gövde bağlantı ayaklarının gevĢemesi ve motorun kasılarak 

çalıĢması 

 AĢırı derecede kirlenmiĢ fan motoruna bağlı kanatlar 

 Hava emiĢlerindeki dengesizlikler ( kirli dıĢ ünite serpantinleri) 

 Bilinçsizce yapılan bakımlar. 

 Kanat kırılmaları ya da balans ağırlıklarının çıkması 

 Fan mil yuvasının aĢınması 

       
Resim 3.3: DıĢ üniteye montajlı haldeki dıĢ ünite fan motorları 
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Buradan da anlaĢılacağı gibi birlikte çalıĢan fan ve fan motorundan birinin 

arızalanması diğerinin de arızalanmasına neden olmaktadır. DıĢ ünitelerde kullanılan fan 

motorları gövdeye genellikle ayaklı bir sehpa ile monte edilmiĢtir ( Resim 3.3 ). Motor 

gövdesi imalatçı firmaya göre sabit ( açılamaz) ya da sökülebilir Ģekilde imal edilmektedir. 

Motor gövde içerisinde motor milinin yataklanması rulmanlar ile yapılmaktadır. Yataklama 

iĢleminde kalitenin artması fan motorlarının yatak arızalarını olması çok fazla rastlanmaz. 

Tabi ki yukarıda saymıĢ olduğumuz arızalar söz konusu olduğunda fan motorunda ilk 

arızalanacak kısım mil yataklarıdır. Bunu da eğer motorumuz sökülebilir gövdeye sahip ise 

mil üzerinde bulunan iki adet karĢılıklı rulman değiĢtirilerek arıza giderilir. Rulmanlar mile 

tatlı geçme Ģeklinde monte edildiklerinden dolayı el ile sökülerek değiĢim yapılabilir. Eğer 

motor milinde bir eğriliğin durumu söz konusu ise arızayı gidermek yerine fan motorunu 

yenisi ile değiĢtirmek daha doğrudur. 
 

 
Resim 3.4: DıĢ ünite fan motoru 

 

 
Resim 3.5: DıĢ ünite fan motoru iç yapısı 

 

Resim 3.5’te görünen fan segmanı fanın motor miline aĢırı sıkma söz konusu olur ise 

fanın motor gövdesine temas etmemesi için monte edilmiĢtir. 
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3.2. Ġç Ünite Fan ve Fan Motoru Arızaları 
 

Ev tipi klimalarda iç ünitelerinde kullanılan fanlar iç ünite serpantinleri üzerinden ısı 

transferinin ortama daha hızlı aktarılması amacı ile kullanılmaktadır. Ġç ünitedeki 

serpantinlerin yapısından da kaynaklı olarak genellikle radyal fanlar kullanılır. Radyal tip 

fanlar çok düĢük statik basınç sağlamalarına rağmen, düĢük ses seviyelerinde geniĢ bir 

aralıkta hava sağlar.  

 

 

 
Resim 3.6: Ġç üniteler de kullanılan radyal fanlar 

 

Ġç ünite fanları rutin yapılması gereken bakımlara uyulmaması hâlinde fan 

kanatlarında tortuların birikmesi sonucu fan balansı bozulur. Balans ayarı bozulmuĢ fanlar 

yalpalayarak döndükleri için gövdeye ya da boru serpantinlerine çarpar. Bunun yanında 

dikkatsizce yapılan bakımlar esnasında fan kanatları kırılabilir. Bu durumda aynı Ģekilde fan 

balansı bozulacaktır. Bu Ģekilde karĢımıza çıkabilecek olan fan arızaları en kolay belirtisi 

titreĢim ve bunu sonucunda sesli çalıĢmadır. Eğer böyle bir arıza söz konusu ise 

müdahalenin hemen yapılması gerekmektedir. Müdahalenin gecikmesi durumunda fan mili 

yataklarında, fan motorunda daha büyük arızalara yol açabilir.  

 

KarĢımıza çıkabilecek iç ünite fan ve fan motorunun arızalanma nedenlerini Ģöyle 

sıralayabiliriz; 

 

 Ġç ünite fan motorunun gövde bağlantılarının gevĢemesi motor ağırlığının 

kanatlara bağlı mile yüklenip kasılarak çalıĢmasına neden olur buda aĢırı 

ısınma, motor yataklarının bozulmasına ve hatta elektrik motorunun yanmasına 

kadar götürür. 

 AĢırı derecede kirli olan fan kanatları dönme balans dengelerini bozacak ve bu 

dengesizlikte direkt motor yataklarına iletilecektir. Bu da fan motorunda aĢırı 

ısınma, motor yataklarının bozulmasına neden olur. 

 Hava emiĢindeki kanatlara gelen dengesiz hava kanatların yalpalaması da motor 

yataklarının ısınmasına ve bozulmasına neden olur. 

 Bilgisiz yapılan bakımlar esnasında kullanılan temizleyici ve çözücü maddelerin 

fan motoruna ( özellikle dıĢ ünite fan motoru) teması sonucu yatakların daha 

çabuk korozyona uğramasına neden olur. 

 Kanat kırılması ve balans ağırlıklarının çıkması direkt balansı etkilediği için bu 

da daha önce söylediğimiz gibi fan motorunda aĢırı ısınma, motor yataklarının 

bozulmasına neden olur. 
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Kanatları kırılmıĢ balans ayarı bozulmuĢ fanın tamiri söz konusu olmadığı için yenisi 

ile değiĢtirilir. Burada balans ayarı fan kanatları üzerinde bulunan dengeleme ağırlıkları ile 

imalat aĢamasında yapılmaktadır.  

 

Aynı zamanda kanatları kırılmıĢ dolayısıyla balans ayarı bozulmuĢ fan gürültülü 

çalıĢacaktır. Tamiri de kesinlikle söz konusu olmadığı için yenisi ile değiĢtirilmelidir. Resim 

3.7’de görülen fan kantları üzerindeki bu dengeleme ağırlıklarının yeri değiĢtirilmemeli ve 

kesinlikle çıkartılmamalıdır. 

 

 
 

Resim 3.7: Ġç ünite radyal fan üzerindeki dengeleme (balans) ağırlığı 

 

 
 

Resim 3.8: Ġç ünite fan kanadını kırılması neticesinde oluĢan arıza 
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Resim 3.9: Ġç ünite radyal fan milin bağlantı yerinden çatlaması 

 

 
 

Resim 3.10: Ġç üniteye montajlı fan motoru 

 

 
 

Resim 3.11: Gövdesi sökülemez tipte iç ünite fan motoru 
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Resim 3.12: Sökülebilir gövdeli iç ünite fan motoru 

 

 
 

Resim 3.13: Fan motor milinin yataklamasında kullanılan rulmanlar 

 

 
 

Resim 3.14: Ġç ünite fan motoru gövde yatakları, boĢluk segmanı ve yataklama rulmanı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

UYGULAMA 1 
 

DıĢ ünite fan ve fan motorunun demontaj ve montaj iĢlemlerini yapınız 

 

ĠĢlem 

Basamakları 
Öneriler 

 Klima cihazının 

elektrik enerjisini 

sigortadan kapatınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet ve aletlerimizin ön 

kontrolünü yapınız. Klima dıĢ ünitesinin gövde sacını sökmeden 

önce cihazın enerji verilebilecek fiĢ veya kabloları gözetiminiz 

olmasını gerektiğini unutmayınız. Gerekirse dıĢ üniteye ait fiĢ 

veya kablo hatlarını iptal ediniz. 

 DıĢ ünite 

gövdesini dikkatlice 

sökünüz. 

  Sökme iĢlemi esnasında sökülen malzemeleri (vida  vb.) 

kaybetmemek için önlem alınız.  

 Fan motoruna ait 

elektrik kablolarını 

sökünüz. 

 Burada fanın dönüĢ yünü dikkate alınmalıdır. Bazı firmalar 

somunun kolay bir Ģekilde gevĢememesi için ters vida kullanarak 

somunlu bağlantıyı yapmıĢlardır.  

 Fanın motor mili 

bağlantısı için 

kullanılan somunu 

uygun bir anahtar 

kullanarak sökünüz. 

 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bağlantı 

somununu söktükten 

sonra fan göbeğini iki 

elimiz ile kavrayacak 

Ģekilde hafifçe 

kendinize doğru çekin. 

 

 
 

 Eğer bu Ģekilde çıkarmakta zorlanırsanız tornavida ile 

motorun sehpa bağlantı vidalarını sökünüz.  Motor gövde 

vidalarını sökmediğinizden emin olunuz. 
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 Motor sehpa vidalarının sökümünü yaptıktan sonra lastik 

çekiç ile hafifçe milden çıkacak Ģekilde darbe yapınız. 
 

 
 

 Kolaylıkla fanın milden ayrıldığını göreceksiniz. Bu yöntemi 

her zaman için değil sadece motor miline sıkıĢmıĢ olan fanlar için 

yapınız.  SıkıĢmıĢ olan fanı takılı durumda iken zorlayarak 

sökmek fanın ya da serpantin kanatlarının zarar görmesine neden 

olabilir. 

 SökmüĢ 

olduğunuz fanın, mil 

yatağını ve motor 

milini inceleyin. 

Sökülen fanın 

temizliğini dikkatlice 

 Fan mil yatağı aĢınmıĢ olabilir. Motor mili eğilmiĢ olabilir. 

Kontrol et. Motor milini hafice döndürerek yalpalama yapıp 

yapmadığını ve yataklardan sesin gelip gelmediği kontrol ediniz. 
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yapınız. 

 

 Fan motorunun 

sehpa bağlantı 

vidalarını uygun takım 

kullanarak sökünüz. 

 
 

 Fan motorunun 

gövdesini montaj 

sehpasından kabloları 

ile yavaĢça çıkartınız. 

 

 
 

 ÇıkarmıĢ 

olduğunuz fan 

motorunun gövde 

bağlantı vidalarını 

sökerek motor mil 

yataklarını inceleyiniz 

 Eğer yataklarda sıkıĢma varsa yağlayarak çözmeye çalıĢınız 

eğer sıkıĢma açılmıyor ise yenisi ile değiĢtiriniz. 
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 Ġncelemelerde 

sonra fan motorunun 

gövde ve sehpa 

bağlantılarını 

dikkatlice yapınız. 

 Bazı fan motorunun sehpa bağlantılarında lastik takoz 

kullanılmaktadır bunları tekrar kullanarak montajını yapınız.. 

 Fanı, motor miline 

yerleĢtirmeden önce 

fan motorunun enerji 

kablolarını montaj 

sehpasına bağlayınız. 

 Fanın dönerek çalıĢma esnasında fan enerji kablolarına 

çarpmaması için montaj sehpasının ayaklarına bir kaç plastik 

kelepçe kullanarak bağlantısını muhakkak yapınız. 

 Fanın motor 

miline tam oturmasına 

dikkat ederek mil 

bağlantısını yapınız. 

 Fan motor mil ucu kam mili Ģeklinde yapılmıĢ olup fanın bu 

mile tam denk getirilmesine dikkat ediniz. Bağlantı için 

kullanılan somunu çok aĢırı bir Ģekilde sıkmayınız. 

 Fan motoru kablo 

bağlantılarını ve dıĢ 

ünite gövdesinin 

montajın dikkatlice 

yaparak iĢi teslim 

ediniz. 

 
 



 

 58 

UYGULAMALI TEST 
 

DıĢ ünite fan ve fan motorunun sökülüp takılması 
Değerlendirme 

Değerlendirme Ölçütleri 
Evet Hayır 

Uygulama için araç gereçlerinizi hazırladınız mı?   

Cihazın enerji bağlantısını tamamen söktünüz mü?   

Klima dıĢ ünite gövdesini sorunsuzca sökebildiniz mi?   

Fan motoru enerji kablolarını sökebildiniz mi?   

Fanın mil bağlantısını sökebildiniz mi?   

Fanı milden çıkartabildiniz mi?   

Fanın mil yatağını incelediniz mi?   

Fan motorunu montaj sehpasından sökebildiniz mi?   

Fan motoru gövdesini sökebildiniz mi?   

Fan motoru mil yataklarını incelediniz mi?   

Fan motoru gövdesinin montajını yapabildiniz mi?   

Fan motorunu sehpaya monte edebildiniz mi?   

Fan motoru kablolarının bağlantılarını yapabildiniz mi?   

Fanı motor miline bağlantısını yapabildiniz mi?   

Cihazın gövde montajını yaparak iĢi teslim ettiniz mi?   

 

 

 

Değerlendirme  
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçiriniz. 
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UYGULAMA 2 
 

Ġç ünite fan ve fan motorunun demontaj ve montaj iĢlemlerini yapınız 

 

ĠĢlem 

Basamakları 
Öneriler 

 Klima cihazının 

elektrik enerjisini 

sigortadan kapatınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet ve aletlerimizin ön 

kontrolünü yapınız. Klima iç ünitesinin gövdesini sökmeden 

önce cihazın enerji verilebilecek fiĢ veya kabloları gözetiminiz 

olmasını gerektiğini unutmayınız. Gerekirse iç üniteye ait fiĢ 

veya kablo hatlarını iptal ediniz. 

 Ġç ünite ön panelini 

dikkatlice sökünüz. 

  

 Sökme iĢlemi esnasında sökülen malzemeleri (vida vb.) 

kaybetmemek için önlem alınız. Gövde montajında kullanılan 

tırnakların kırılmamasına özen gösteriniz. 

 Ġç ünite elektronik 

kart kutusunu dikkatlice 

sökünüz. 

 Söküm esnasında vidalamanın da yanında bazı tırnaklı 

geçmelerde olabileceğini unutmayın. Kart kutusunu sabitleyen 

vidaların tamamın sökerek fazla zorlamadan sökme iĢlemini 

yapınız. 

 

 
 

 Elektronik kart kutusunun vidalarının sökünüz. 
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 Elektronik kart kutusunun tırnaktan kurtarınız. 

 

 
 

 Elektronik kart kutusun gövdeden ayırınız. 

 Fan motoru 

sabitleme için 

kullanılan plastik 

bağlantı parçalarının 

sökünüz. 

 

 Motorun sabitlemesinde kullanılan bu parçalar vidalı ve 

tırnaklı geçmeli olabileceğini unutmayınız. 
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 Fan motor milinin 

fan ile bağlantısının 

olduğu vidayı dikkatlice 

sökünüz. 

 Bazı fan mil bağlantıları dıĢ kısımdan görünemeyeceği gibi 

fan kanatları arasından sökme iĢlemi gerçekleĢtirilecek Ģekilde 

imal edilmiĢ olabilir.  
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 Sabitleme vidasını 

söktükten sonra fan 

motorunu fazla 

esnetmeden ağırlığını 

alarak mil boyunca dıĢa 

doğru çekiniz. 

 Motorun sökme aĢaması esnasında motor üzerindeki lastik 

takozlarını korumaya alınız. Sökülen fan motorunun milini ve 

yataklarını inceleyiniz. 

 

 
 

 Ġç ünite fanının 

sökümü için drenaj 

tavasının sabitleme 

vidalarını sökünüz 

 Tavanın sökümü esnasında drenaj hortum bağlantısında 

dikkatlice sökünüz. 
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 Bazı imalatçı firmalar fanın değiĢimi sadece drenaj tavanın 

sökümü ile mümkün olabilmektedir. Eğer fanın bu boĢluktan 

geçmesi mümkün değilse iç ünite boru serpantin bağlantılarını 

da sökmek gerekecektir. 

 
 

 Drenaj tavasının sökülmüĢ hâli, fan açık bir Ģekilde 

görülmektedir. 

 Fanın karĢı yatak 

sabitleme parçasını 

sökünüz 

 Bu sabitleme parçaları imalatçı firmaya göre değiĢkenlik 

göstermektedir. 
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 KarĢılık yatağının sökünüz. 

 Ġç ünite boru 

serpantinlerini öne 

doğru hafifçe çekerek 

fanın çıkması için 

yetecek boĢluğu 

sağlayarak fanı 

çıkarınız. 

 Ġç ünite boru serpantinlerini eliniz ile çekerken aĢırı baskı 

uygulamayın kanatların zarar görmesine neden olabilirsiniz. 
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 Fanın sağlanan boĢluktan çıkartınız. 

 Sökülen fan 

motorunu ve fanı 

inceleyiniz. 

 Fan motorunun yatakları ve mili kontrol edilir. Fan üzerinde 

ise kırılma, mil bağlantı yuvalarında problemin olup olmadığı 

kontrolü yapılır. Fanın dikkatlice temizliğini yapınız. 

 Montaj iĢlemi ilk 

önce fanın montajı ile 

baĢlar. Bunun için fanın 

karĢılık yataklarına tam 

oturmasını sağlayarak 

vidalayınız. 

 KarĢı milinin yataklanmasın da kullanılan lastik 

malzemenin tam yerleĢtiğinden emin olunuz. 
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 Ġç ünite boru 

serpantinlerinin 

tırnaklara tam 

oturmasını sağlayarak 

vidalayınız. 

 Ġç ünite serpantin kanatçıklarına zarar vermemeye özen 

gösterin. Serpantinlerin montajı sonrası fanı el ile çevirin 

herhangi bir temasın olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Fanın motor miline 

olan vidalı bağlantısını 

dikkatlice yapın. 

 Fanın mil bağlantısı esnasında milin kesik hâldeki ucun 

vidaya tam karĢılık gelmesine dikkat ediniz. 

 Cihazın drenaj 

tavasının montajını 

yapınız. 

 Drenaj tavasına, drenaj hortumunun bağlantısını yapınız. 

 Fan motorunu 

sabitlemesini dikkatlice 

yapınız. 

 Fan mortunun sabitlendiği yuvalarda kullanılan lastik 

takozların tam oturmasını sağlayın. Sabitleme parçalarının 

tırnaklarının ve vidaları tam olarak monte ediniz. 

 Elektronik kart 

kutusunun montajını 

yapınız. 

 Kart kutusunun montajı esnasında kabloları boĢta 

bırakmayınız. Tekrar geçiĢ yuvalarını takın ki ön panel montajına 

engel olmasın. 

 Ġç ünite ön 

panelinin montajını 

yaparak iĢlemi bitiriniz. 

 ĠĢlem bittikten sonra cihazı çalıĢtırmadan önce ön kontrol 

olması amacı ile fan el ile hareket ettirilir. Böylece tekrar bir 

kontrol ile temasın olup olmadığı anlaĢılır. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Ġç ünite fan ve fan motorunun sökülüp takılması 
Değerlendirme 

Değerlendirme Ölçütleri 
Evet Hayır 

Uygulama için araç gereçlerinizi hazırladınız mı?   

Cihazın enerji bağlantısını tamamen söktünüz mü?   

Klima iç ünite gövdesini sorunsuzca sökebildiniz mi?   

Ġç ünite fan motoru enerji kablolarını sökebildiniz mi?   

Ġç ünite fan motoru sabitleme kelepçelerini sökebildiniz mi?   

Ġç ünite fan motorunu fan mil bağlantısından sökebildiniz mi?   

Ġç ünite fan motor milini incelediniz mi?   

Ġç ünite drenaj tavasını sökebildiniz mi?   

Ġç ünite fanın karĢılık yatağını sökebildiniz mi?   

Ġç ünite serpantinin bağlantı ve tırnaklarından sökerek 

ayırabildiniz mi? 

  

Ġç ünite fanını sağlanan boĢluktan çıkarabildiniz mi?   

Ġç ünite fanın kanatlarını ve mil yataklarını incelediniz mi?   

Ġç ünite fanının temizliğini yapabildiniz mi?   

Ġç ünite fanı yerine yerleĢtirerek karĢılık yatağını monte 

edebildiniz mi? 

  

Ġç ünite serpantinlerinin vidalı ve tırnaklı bağlantılarını 

yapabildiniz mi? 

  

Fan motorunun milini fan yuvasına takabildiniz mi?   

Fan motorunu sabitleme kelepçeleri ile monte edebildiniz mi?   

Elektronik kart kutusunun montajını yapabildiniz mi?   

Fan motorunun elektrik bağlantı kablolarını monte edebildiniz 

mi? 

  

Ġç ünite gövdesini montajını yapıp iĢi teslim ettiniz mi?   

 

Değerlendirme 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

 

1. Radyal fanlar için aĢağıda söylenen ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ev tipi klimaların dıĢ ünitelerinde kullanılır 

B) Bakım gerektirmezler 

C) Hava debileri çok yüksektir 

D) Sesli çalıĢırlar 

E) Sessiz çalıĢırlar 

 

2. Klimaların dıĢ ünitesinde genellikle …………. fanlar kullanılır? 

A) Radyal fanlar      B) Kare fanlar      C) Sessiz fanlar                                               

D) Eksenel fanlar      E) Santrifüj fanlar 

 

 3. Gürültülü bir Ģekilde çalıĢan klima iç ünite fanının aĢağıdakilerden hangisi sebebi 

değildir? 

A) Fan kirlenmiĢtir 

B) Fan kanatlarında kırılma olabilir 

C) Fan mil bağlantısının da gevĢeme vardır 

D) Fan balans denge ağırlığı çıkmıĢtır 

E) Eksenel fanın mil yatağında kırılma vardır  

  

  4. Ev tipi klimaların iç ünitelerinde genellikle hangi fanlar kullanılır?  

 A) Radyal fanlar 
B) Üç kanatlı fan 

C) Yüksek basınçlı fanlar 

D) Kare fanlar 

E) Sadece eksenel fanlar 

 

 5.  Fan motorları için aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Daimi devre kapasitörleri yoktur 

B) Genellikle elektrik motorları yardımcı sargısız olarak imal edilir 

C) Fan motoru mil yataklanmasında genellikle rulman kullanılır 

D) Gövdeleri sökülemez Ģekilde imal edilirler 

E) Fan motoru mil yataklarının tamiri mümkün değildir 

 

 6. Ġç ünite fan motorlarının mil bağlantısı nasıl yapılır? 

A) Sıkı geçme                  B) Somunlu bağlantı       C) Kaynaklı birleĢtirme    

D)  Kelepçeli bağlantı        E) Vidalı sıkıĢtırma 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 69 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Ev tipi klimalarda hava yönlendiricilerinin arızalarının tespitini ve tamirini yapar. 

 

 

 

 

 Çevrenizde montajlı klimaların hava yönlendiricilerini gözlemleyiniz ve 

edindiğiniz bilgiyi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Klima servislerinden klima hava yönlendiricileri hakkında araĢtırma yapınız. 

Bilgilerinizi atölye ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

  

4. HAVA YÖNLENDĠRĠCĠ ARIZALARI 

  

4.1. Hava Yönlendiricilerin Arızaları  

 
 

Ev tipi klimalarda havanın iç ortama homojen dağılımı sağlanması amacıyla iç ünite 

hava çıkıĢlarına hava yönlendiricileri yerleĢtirilmiĢtir. Bu hava yönlendiricileri havayı düĢey 

ve yatay konularda yön vermemize sağlar. Genellikle hava yönlendiricilerin kontrolleri 

düĢük voltajda ve düĢük devirlerde çalıĢan step motorları kullanılarak yapılır. Bugün üretilen 

birçok klimada hem düĢey hem de yatay hava hareketleri için iki ayrı step motorları 

kullanılmaktadır. Step motorlarının arızası iç yapılarında bulunan diĢli çark gruplarından 

kaynaklanmaktadır. Bunun en büyük nedeni de step motorlarında bağlı yatay ya da düĢey 

flapları zorlayarak elle kontrol edilmesinden kaynaklanır. Bu Ģekilde flapları zorlama 

sonucunda step motoru içindeki diĢili grubun kırılmasına diĢlerin aĢınmasına neden olur. 

Böylece belli periyotlarda birbirini takip eden tıkırtı sesleri ile rahatsızlık verir. Bunun elle 

kontrolü olamayan flaplar elle yönlendirilmemeli ve cihazın bakımı esnasında flap motorları 

muhakkak korumaya alınmalıdır.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ArızalanmıĢ olan flap motorlarının tamirleri kesinlikle söz konusu olmayıp yenisi ile 

değiĢtirilir. 

Havayı düĢey yönlendiren step motorlarına bağlı olan flaplar tekli ya da ikili grup 

Ģeklinde çalıĢırlar. Bu çalıĢmalar simetrik ya da asimetrik olabilir. Havayı yatayda 

yönlendiren flaplar ise sağ ve sol olmak üzere ikili gruplar Ģeklinde çalıĢır.  Bazı markalarda 

havayı yatay konumda yönlendirme el ile kontrol edilebilmektedir. 

 

Flapların arızalanma nedenleri flap destek yuvaların kırılması ya da çıkması, step 

motoru mil yuvalarındaki aĢınmalar ve kırılmalar sonucu arızalanırlar. Tabi ki dikkatsizce 

yapılan bakımlarda arızalanmaya neden olmaktadır.  

 

 
Resim4.2: Yatayda ve düĢeyde havaya yön veren yönlendiriciler 

 

Arızalanmaları sonucunda hafif bir titreĢim ve buna bağlı olara periyodik bir ses ile 

kendini gösterir. 

 

 
Resim 4.3: Destek yuvasının kırılması sonucunda arızalanmıĢ flap 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

  

Ġç ünite hava yönlendiricilerinin ve motorunun demontaj ve montaj iĢlemlerini yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Klima cihazının 

elektrik enerjisini 

sigortadan kapatınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet ve aletlerimizin ön 

kontrolünü yapınız. Klima iç ünitesinin gövdesini sökmeden 

önce cihazın enerji verilebilecek fiĢ veya kabloları 

gözetiminiz olmasını gerektiğini unutmayınız. Gerekirse iç 

üniteye ait fiĢ veya kablo hatlarını iptal ediniz. 

 Ġç ünite ön 

panelini dikkatlice 

sökünüz. 

 Sökme iĢlemi esnasında sökülen malzemeleri (vida vb.) 

kaybetmemek için önlem alınız. Gövde montajında kullanılan 

tırnakların kırılmamasına özen gösteriniz. 

 Ġç ünite gövdesine 

montajlı flap mortunu 

sökünüz.  

 Flap motorları küçük yapılarda oldukları için genellikle 

iki adet montaj vidası ile sabitlenmiĢtir. 

 

 
 

 Sökülen flap 

motorunun milini ve 

takılmıĢ olduğu flap 

yuvasını kontrol 

ediniz. 

 Flap motorunun kumanda  ve enerji soketini elektronik 

karttan dikkatlice sökünüz. Flap motorunun miline el ile 

hafifçe yön vererek çalıĢmıĢ olduğu diĢlilerde bir atlamanın 

olup olmadığını tespit ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Flap motoruna 

montajlı olan düĢey 

hava 

yönlendiricilerini iki 

eliniz ile hafifçe eğme 

yaparak yataklarından 

çıkmasını sağlayınız. 

 Hava yönlendiricileri için kullanılan flaplar esnek bir 

yapıya sahip olmalarına rağmen, sıcakta ve soğukta sürekli 

çalıĢmaları nedeniyle esnekliklerini kaybedeceklerini 

unutmayınız. 
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 Flap motorunun ve düĢey hava yönlendiricisini 

inceleyiniz. 

 Yataya hava 

yönlendiricilerinin 

bağlı olduğu drenaj 

tavasını sökünüz.  

 Yatay hava yönlendiricileri genellikle iç ünite drenaj 

tavasına montajlı bir Ģekilde imal edilmiĢlerdir. 
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 Sökülen hava yönlendiricilerinin ve drenaj tavasının 

temizliğini yapın. Hava yönlendiricilerinde herhangi bir 

arızanın olup olmadığının incelemesini yapınız. 

 Drenaj tavasının 

ve düĢey hava 

yönlendiricilerinin 

montajını yapınız. 

 Hava yönlendiricilerin geçiĢ noktalarlına yağ veya gres 

kesinlikle kullanmayın. Flapların destek yuvalarına tam 

oturmasını sağlayınız. 

 

 
 Sağa ve sola havayı yönlendiren flapların destek 

yuvalarına tam oturduğundan emin olun. 
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 Flap motorlarının 

montajını yapınız. 

Flap milinin 

yuvalarına tam 

oturduğundan emin 

olmalısınız. 

 

 

 
 

 
 

 Bazı flap motor ayaklarının montajında lastik takozlar 

kuĢanılmaktadır.  

 

 Lastik takozları taktığınızdan emin olun. Gövde montajı 

esnasında vidalı sıkma iĢlemini aĢırı zorlamadan yapınız. 

 Hava yönlendirici 

flap motorlarının 

elektrik kumanda 

soketlerini elektronik 

karta montajını 

dikkatlice yapın. 

 

 Kart kutusunun montajı esnasında kabloları boĢta 

bırakmayın, tekrar geçiĢ yuvalarını takın ki ön panel 

montajına engel olmasınız. 

 Ġç ünite ön 

panelinin montajını 

yaparak iĢlemi 

bitiriniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Ġç ünite hava yönlendiricilerinin ve motorunun 

sökülüp takılması Değerlendirme 

Değerlendirme Ölçütleri 
Evet Hayır 

Uygulama için araç gereçlerinizi hazırladınız mı?   

Cihazın enerji bağlantısını tamamen söktünüz mü?   

Klima iç ünite gövdesini sorunsuzca sökebildiniz mi?   

Hava yönlendirici motorunun enerji kablolarını ve motorunu 

sökebildiniz mi? 

  

Hava yönlendirici mil bağlantısını sökebildiniz mi?   

   

Hava yönlendirici mil yatağını ve flap motorunu incelediniz 

mi? 

  

DüĢey hava yönlendirici flaplarını sökebildiniz mi?   

Yatay hava yönlendirici flapları için drenaj tavasını 

sökebildiniz mi? 

  

Java yönlendiricilerinin temizliğini yapıp arıza incelemesi 

yaptınız mı? 

  

Drenaj tavasını gövdeye montajını yapabildiniz mi?    

DüĢey hava yönlendirici flaplarının montajını yapabildiniz mi?   

Flap motorlarının montajını yapabildiniz mi?   

Flap motorlarının elektrik kumanda bağlantısını yapabildiniz 

mi? 

  

Cihazın gövde montajını yaparak iĢi teslim ettiniz mi?   

 

 

Değerlendirme  
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

1. Ev tipi klimalarının hava yönlendiricilerinin kontrolü nasıl yapılır? 

A) El ya da step motorlarıyla 

B) Havanın gücüyle 

C) Fan motoru ile 

D) DiĢli sistem ile 

E) Sıcaklık değiĢimi ile otomatik yapılır 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi hava yönlendirici arızalarından değildir? 

A) Dikkatsizce yapılan bakımlar 

B) ÇalıĢma esnasında el ile zorlayarak kontrol etmek 

C) Flapların hareketini bir engel ile sabitlemek 

D) Sürekli yüksek fan hızlarında çalıĢtırmak 

E) Flap step motorunun diĢlilerinin aĢınması 

 

3. Genellikle drenaj tavasına monte edilen hava yönlendiriciler havanın hangi yönde 

akıĢını sağlar? 

A) DüĢey konumlarda hava akıĢı sağlar 

B) Sadece aĢağıya doğru hava akıĢı sağlar 

C) Yatay konumda hava akımı sağlar 

D) Sadece yukarı doğru hava akıĢı sağlar 

E) Hava akımı istenilen yöne yapılabilir 

 

4. Hava yönlendiricilerinin step motor mil bağlantıları nasıl yapılır? 

A) Vidalı sıkıĢtırma 

B) Somunlu bağlantı 

C) Sıkı geçme  

D) Kelepçe ile bağlantı 

E) Basit geçme 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi flap motorunun özelliğidir? 

A) Yüksek devirde çalıĢırlar 

B) Yatakları sık sık bakım gerektir 

C) Montajları zordur 

D) 220 volt ile çalıĢırlar 

E) DüĢük voltajda düĢük devirlerde çalıĢır     

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 Klima soğutma sisteminde kullanılan akıĢ kontrol valflerinin çeĢitlerini ve çalıĢma 

prensiplerini öğrenerek, arızalı valfleri devreden söküp yenisini monte edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde ki klima servislerinden valflar hakkında bilgi edininiz. 

 Servislerden akıĢ kontrol valflerin çeĢitleri ve arızaları ile bilgi edininiz. 

 AkıĢ kontrol valflerin sistemdeki yerini araĢtırınız. 
 

5. AKIġ KONTROL VALFĠ ARIZALARI 
 

5.1. Çek Valf Arızaları 
 

                
           Resim 5.1: Zift hamuru içindeki çek valf                              Resim 5.2: Çek valf 
 

Çek valfler soğutucu akıĢkanın tek bir yönde akmasını sağlamak için tasarlanmıĢtır. 

Soğutucu akıĢkan çek valf üzerindeki iĢaretli olan ok yönünde geçiĢ yapabilir. Burada çek 

valf normal yöndeki (ok yönü) akıĢ sırasında valfin giriĢ ve çıkıĢ ağızları arasındaki meydana 

gelen basınç farkı ile geçiĢ yolu açılır. Bu basınç azaldığında veya çıkıĢ tarafındaki basınç 

giriĢ tarafına nazaran arttığında kapanır. 

 

Klima sistemlerinde ise çek valf kıĢın cihazın ısıtma performansını (kıĢ için iç ünitede 

ki kondenser yoğuĢma ısısını) artırmak için kullanılır. Çek valf klima soğutma sisteminde 

kullanılan kılcal boru (kapiler borunun) boyunun uzun ve kısa kullanımını sağlar. Bu amaçla 

cihazımız kıĢ kullanımı (ısıtma amaçlı) esnasında iken akıĢ yönünden dolayı çek valf yolu 

keser valf üzerine baypas Ģeklinde bağlanmıĢ olan kılcalı da kullanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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Resim 5.3: Çek Valfin kıĢ konumunda çalıĢması 

 

Resim 5.3’te görüldüğü gibi. Bu Ģekilde soğutucu akıĢkan cihaz üzerindeki tam boy 

kılcaldan geçer. Kılcal boyunun uzaması nedeni ile iç ünite boru serpantinlerinde soğutucu 

akıĢkanın yoğuĢma ısısı artacaktır. Böylece cihazın kıĢın ısıtma performansında verim 

alınacaktır. 

 
Resim 5.4: Çek Valfin yaz konumunda çalıĢması 

 

Eğer cihazımız resim 5.4’te görüldüğü gibi yaz çalıĢma konumunda ise çek valf yolu 

açılır valf üzerindeki monte edilmiĢ baypas kılcalını direnci nedeniyle soğutucu akıĢkanın 

kaynaması valf üzerinde baĢlar. 

 

Böylece kılcal boyunun kısa kullanımı sonucunda dıĢ ünite boru serpantinlerindeki 

soğutucu akıĢkanın yaz sıcaklarında yoğuĢma ısısının daha fazla olması önlenecektir. 
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Resim 5.5: Çek valf kılcallı baypas hattı  

 

Ev tipi klimalarda çek valf dıĢ ünitede kılcal ile birlikte titreĢim, ses ve diğer dıĢ 

etkenler göz önüne alınarak korunmuĢ hâldedirler. Genellikle bu koruma iĢlemi yumuĢak ve 

kolay Ģekil alabilen zift hamuru ile yapılmaktadır (Resim 5.5). 

 

 
Resim 5.6: Ġç sürgüsü plastik malzemeli çek valf 

 

Çek valflerinin içyapısında iki boğum arasında doğrusal çalıĢan plastik ya da metal 

sürgü vardır. Bu sürgü daha önce bahsettiğimiz basınç farkı ile Resim 5.6’da görünen havĢalı 

uca dayandığında akıĢı kapatacaktır. Basınç farkları değiĢtiğinde diğer taraftaki boğuma 

dayansa da sürgü kanallarından akıĢkan geçerek yolunu tamamlayacaktır (Resim 5.7). 
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Resim 5.7: Soğutucu akıĢkanın sürgü kanallarından geçiĢi 

 

KarĢımıza çıkacak olan çek valf arızalarının nedenlerini Ģöyle sıralayabiliriz; 
 

 Soğutucu akıĢkan ile gelen metalik, kaynak tortularının plastik ya da metal 

sürgüyü gövde içerisinde sıkıĢtırması. 

 Çek valfın ya da diğer elemanların (bakır borular, kompresör, kılcal vb.)           

oksi-gaz kaynağı ile montajı ve demontajı esnasında çek valf plastiğinin ısı ile 

zarar görmesi.  
 

AnlaĢılacağı gibi arızalanmıĢ olan çek valfin tamiri söz konusu değildir. Sadece iç 

sürgüsü plastik olan çek valfler için üzerinde kılcal boruları ve ana boru bağlantısı yapılı bir 

Ģekilde piyasada mevcut bulunmaktadır. Bunun yanında Resim 5.8’de görünen çek valfler 

kaynaklı tip olup iç sürgüleri metal bilyedir. Bunu çek valfi elimize alıp doğrusal yönde hafif 

sallamamız ile metal bilyenin çarpma sesinden bilebiliriz. Eğer çek valfin değiĢimi söz 

konusu olduğunda klima cihazının kapasitesi en önemli faktördür. Yani yeni monte 

edeceğimiz çek valfin akıĢ kapasitesi ve valf üzerindeki kaynaklı kılcal boruların çap ve 

boylarının orijinali ile aynı olmalıdır.  
 

 
Resim 5.8: Kaynaklı ve metal sürgülü çek valf 

 

ġekil 5.8’de iç sürgüsü metal olan çek valfin montajı daha pratiktir ve piyasada daha 

kolay bulunabilmektedir. Bunun için çek valfi arızalanmıĢ bir sistemin arızalı çek valf 

üzerindeki kılcallar ve ana boru bağlantıları dikkatlice sökülür. Gerekli ise kılcal boruların 

bakımı (alkol, azot vb.)  ya da değiĢimi yapılır. 
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Resim 5.9: Metal bilyeli çek valf iç yapısı 

 

5.2. Dört Yollu Valf Arızaları 
 

5.2.1. Dört Yolu Valfin Tanımı ve Görevi 
 

 
 

AkıĢ kontrolünün ters yönde veya belirlenen diğer devre elemanları üzerinden geçmesi 

istendiği klima sistemlerinde çift akıĢ yönü sağlayabilen dört yollu valfler kullanılır.  

 

Örneğin; ısı pompalarının ısı transferi yönünün değiĢtirilmesi, yani ısı değiĢtiricisinin 

ısı alma (evaporatör) veya ısı verme (kondenser) fonksiyonu seçimi dört yollu valfin hareketi 

ile belirlenir.  

 

Resim 5.12’de bir ev tipi klima üzerideki dört yollu valf görülmektedir. 

 

Dört yollu valflerde tek boru daima kompresörün basma hattına, üçlü borulardan 

ortadaki daima kompresörün emme hattına bağlanır. Devrede bir akümülatör yer aldığı 

zaman, bu bağlantı akümülatörün giriĢine yapılır. Solenoid valfin enerjili ve enerjisiz 

konumları dört yollu (çift yönlü) valfinin akıĢkan geçiĢ yönünü belirler. Yani solenoid valf, 
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ısı transfer yönünü, ısıtma veya soğutma durumunu kumanda eder .                      

Resim 5.12: Dört yollu valfin bağlantılı Ģekli 
 

ġekilden de anlaĢılacağı gibi dört yollu valf iki kısımdan meydana gelmektedir. 

Bunlardan birincisi soğutucu akıĢkanın akıĢ yönünü değiĢtiren gövde silindiri içerisinde 

çalıĢan içi delikli pistondan oluĢan kısımdır ( Resim 5.14). 
 

 
Resim 5.13: Gazın dönüĢ (emme)  yoluna bağlantı sağlaya plastik kanal 

  

 
Resim 5.14: Dört yollu valf içerisindeki hareketli piston 

 

Diğeri de Solenoid valfin enerjilenmesi ile hareket eden nüveye bağlı pilot valfin 

hareketi ile kılcal borularına basınç farkı yaratarak sürgülü pistonun hareketini sağlayan pilot 

valfidir (Resim 5.15). 
      

 
Resim 5.15: Pilot basınçlarını geçiĢ yaptığı hassas delikler ve pilot gaz basıncına yön veren 

demir nüveye montajlı plastik kanal 
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Burada dört yollunun çalıĢmasını özetleyecek olursak; Solenoid valfin enerjilenmesi 

ile kılcal boru gaz giriĢ ağızları ters yönlerden beslenir. Böylece pistonun sağ ve solunda 

basınç farkı yaratılarak pistonun hareketi sağlanır. Bu hareket, dört yollu sürgülü valfi, bina 

dıĢ serpantini ( dıĢ ünite) kompresör basmasına ve bina iç serpantini ( iç ünite) kompresör 

emiĢine açacak Ģekilde çalıĢır. Yani dört yollu valfin çalıĢabilmesi için kompresörün emme 

ve basınçları farkına da bağlıdır. Valfi çalıĢtırmak için basınç fakının 6,2 ile 7,9 bar arasında 

olması gerekmektedir.  
 

   
Resim 5.16: Pilot basıncı ile sürgünün hareketlenerek akıĢ yönünü değiĢtirmesi 

 

Fakat bazı pencere tipi klima cihazlarının soğutma devresine monte edilen dört yollu 

valflerin pilot kılcalları monte edilmemiĢ Ģekilde imal edilenleri de vardır. Yani basma hattı 

üzerinden basınçlandırma için kılcal ile hat alınmayarak sürgülü pistonun hareketini emiĢ 

hattından alınan kılcal ile yön verilerek yapılmaktadır. Burada sürgülü piston yalnız emiĢ 

gücü ile hareketi söz konusu olduğundan sürgünün arızalanma ya da takılı kalma ihtimali 

daha yüksektir. Dört yollu valflerde bağlantı tek boru daima kompresörün basma hattına, üç 

borulardan ortadaki daima kompresörün emme hattına bağlanır. Dört yollu valfin solenoid 

bobini enerjili ve enerjisiz konumları dört yollu (çift yönlü) valfin akıĢkan geçiĢinin yönünü 

belirler. ġekil 5.16’da görüldüğü gibi ısı pompası ısı transfer yönünü, ısıtma veya soğutma 

durumunu kumanda eder. 

 

 
 a.Soğutma konumu (bobin enerjisiz hâlde)            b.Isıtma konumu (bobin enerjilenmiĢ hâlde) 

 

ġekil 5.1: Dört yollu valfin soğutma ve ısıtma (Heat pump) konumu 
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Heat pump elemanları 
1. Pilot basınç beslemesi 

2. Pilot basınç giriĢ kolu 

3. Pilot basınç dönüĢ kolu 

4. Pilot düĢük basınç hattı 

5. Basınç silindir hattı 

6. DüĢük basınçlı silindir tarafı 

7. Ayırma sürgüsü 

8. Solenoid bobini 

9. Ġtme yayı ( enerjisiz konumda 

iken) 

10. Demir nüve 

11. Pilot ayırıcı sürgü 

 

 

 

 

 

 
Resim 5.17: DeğiĢik klima kapasitelerine uygun üretilmiĢ dört yollu valfler 

 
Tablo 5.1: Dört yollu valf boru ölçülerinin karĢılık gelen kapasite değerleri 

Basma borusu ölçüsü 
Emme, iç ve dıĢ serpantin 

boru bağlantı uç ölçüler 

Kullanıldığı klimanın 

kapasitesi 
5
/16" 

3
/8" 9000 BTU 

3
/8" 

1
/2" 18000 BTU 

3
/8" 

5
/8" 20000 BTU 

1
/2" 

5
/8" 24000 BTU 

1
/2" 

3
/4" 70000 BTU 

3
/4" 

7
/8" 120000 BTU 

 

5.2.2. Arızaları ve Giderilmesi 
  

Bir klima cihazında dört yollu valfin mekanik arızalanması söz konusu olduğunda 

cihazımız ısıtma veya soğuma iĢlerinden sadece birini geçekleĢtirecek ya da arada takılı 

kalarak kısa devre akıĢından dolayı soğutma ve ısıtma iĢlemini yapamayacaktır. Arızasını 

(solenoid bobin arızası dıĢında)  tespit ettiğimiz cihazın dört yollu valfinin piyasada tamiri ile 

uğraĢılmamaktadır. Fakat bazı firmalar soğutucu akıĢkanın getirdiği tortuları temizleyerek 

(azot, alkol vb. ) arızaya müdahale etmektedir. Burada silindir içerisinde hassas bir Ģekilde 

çalıĢan piston düĢünülürse en iyi arıza giderme yolu yenisi ile değiĢtirmektir. 

 

Dört yollu valfin seçiminde en önemli etken cihazın kapasitesidir. Yani seçilen dört 

yollu valfin boru hatları klima cihazı ile uyumlu olup klimanın çalıĢma basınç değerlerini 

değiĢtirmemesi gerekir. Dört yollu valfin seçiminde yanlıĢlık yapmamak için verilen Tablo 

3.1’den yararlanılır. 
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Genellikle karĢımıza çıkan dört yollu valf arızalarını Ģöyle sıralayabiliriz; 

 

 Bakım arıza giderme esnasında pilot kılcallarının zarar görmesi 

 Gövdeye gelen darbe sonucunda sürgünün silindir içerisinde sıkıĢması 

 Soğutucu akıĢkan ile gelen metalik, kaynak tortularının pilot yollarını tıkaması 

veya sürgü arasında kalarak sürgüyü sıkıĢtırması 

 Dört yollu valfın yada diğer elemanlarını ( bakır borular, kompresör, kılcal vb.)               

kaynak ile montajı ve demontajı esnasında dört yollu valfın piston plastiklerinin 

ısı ile zarar görmesi    

KarĢımıza çıkacak ve dört yollu valf arızalarının geneli valfin sökülmesi ve montajı 

sırasında belirli kurallara uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Artık valfin görevini ve 

çalıĢma prensibini öğrendikten sonra dört yollu valfin sökülüp takılması iĢlemine geçebiliriz. 

 

5.2.2. Dört yollu Valfin Sökülmesi ve Takılması    
  

Sökme ve takılması iĢlemleri esnasında dört yollu valf içerisindeki plastik 

malzemelerin kaynak ısısından çok kolay bir Ģekilde zarar görebileceğini unutmamalıyız. 

Bu plastik aksam dört yollu valfin silindirik gövdesi yani kolların birleĢtiği kısım içerisinde 

bulunmaktadır. Yani burada oksi-gaz kaynağımızı yapar iken bu bölgeyi koruma altına alıp 

kaynak alevinden uzak tutmalıyız. Dört yollu valfin montaj ve demontaj aĢamalarını dikkat 

edecek olursak özellikle demontaj aĢamasında oksi-gaz kaynağı kullanmamız montajda 

kolaylık sağlayacak hem de montaj öncesi bu sıkıĢık ve dar alanda oksi-gaz kaynağı ile 

çalıĢarak tecrübe kazanmamızı sağlayacaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Klima sistemi içerinde yer alan çek valfin demontaj ve montaj iĢlemlerini yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Klima cihazındaki 

soğutucu akıĢkanın 

etiket değerinde yazan 

miktarını göz önüne 

alarak geri dönüĢüm 

tanklarına aktarınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet ve aletlerimizin ön 

kontrolünü yapınız. 

 Klima dıĢ 

ünitesinin gövde sacını 

sökmeden önce cihazın 

enerji verilebilecek fiĢ 

veya kabloları 

gözetiminiz olmasını 

gerektiğini 

unutmayınız 

 Gerekirse dıĢ üniteye ait fiĢ veya kablo hatlarını iptal 

ediniz. 

 Uygun tornavida 

ile dıĢ ünite gövde saç 

vidalarını sökünüz. 

 Meydana çıkan dıĢ 

ünite serpantinlerinin 

içerisinde arıza nedeni 

ile (kılcal tıkanmaları) 

soğutucu akıĢkan 

sıkıĢmıĢ olabilir. 

Kontrolünü yapınız. 

 Söktüğünüz vidaları kaybolmaması için toplama kabı 

kullanın. DıĢ ünite içerisindeki boru serpantinlerine ait servis 

borusundan dalma pensesi kullanarak gazın olmadığından 

tam emin olunuz.  

 
 Arızalı olan çek 

valfin kaynaklı 

birleĢtirmelerini tespit 

ediniz. 

 Kaynak ile demontajı esnasında çevre elemanlarına yani 

kablolar, kompresör ayak takozu ve izolasyonu koruma sacı 

kullanarak zarar vermesini engelleyiniz. Gerekirse kolay alev 

alabilecek olan kompresör izolasyonunu çıkartınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaynaklı 

birleĢtirmelerinin 

yerlerinin tespitinin 

ardında oksi-gaz 

kaynak alevimizi 

ayarlayarak dikkatlice 

söküm iĢlemini 

yapınız. 

 

 

 
 

 Kılcal boruyu sökünüz. 

 

 
 

 Ana boruyu sökünüz. 
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 Soğutma sisteminden ayırınız. 

 Arızalı çek valf 

üzerindeki kılcallar ve 

ana boru sökülerek 

yeni çek valfe 

montajını yapınız. 

 Yeni alınan çek valfin hareket eden sürgüsü metal 

malzemedendir. Arızalı çek valftan çıkarılan kılcal boruların 

temizliği (Azot, alkol vb.) yapılır. Eğer kılcallarda kırılma ve 

benzeri durum var ise aynı çap ve boyda yeni kılcal ile 

değiĢtiriniz. 

 

 
 

 Kılcalları ve ana 

borusu monte edilen 

çek valf dıĢ ünite 

soğutma sistemindeki 

yerine dikkatlice 

kaynağı yapınız. 

 Kaynak iĢlemleri esnasında özellikle kılcalın kaynağının 

yapım sonrası direk su ya da ıslak bez ile soğutma yöntemine 

gitmeyiniz. Kendiliğinden soğumaya bırakınız. 

 Montajı yapılan 

çek valfin basınç testi 

kontrolleri yapınız. 

 Basınç testinde azot, karbondioksit ya da hidrojen 

kullanılır. En ufak kaçağı bile dikkate alın ve müdahale 

ediniz. 

 Çek valfin koruma 

kılıfı içerisine alarak 

montaj iĢlemini 

tamamlayınız.  

 Montajı yapılan çek valfin dıĢ ünite gövdesine 

değmeyecek Ģekilde son kontrollerini yapınız. 
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UYGULAMAL TEST 
 

Arızalı çek valfin değiĢtirilmesi 
Değerlendirme 

Değerlendirme Ölçütleri 
Evet Hayır 

Uygulama için araç gereçlerinizi hazırladınız mı?   

Klima dıĢ ünite gövdesini sorunsuzca sökebildiniz mi?   

Klima içindeki soğutucu akıĢkanın tamamen toplandığına emin 

oldunuz mu? 
  

DıĢ ünite içerisinde montajlı çek valfı tespit ettiniz mi?   

Çek valf  için kullanılan koruma kılıfını sökebildiniz mi?   

Çek valfı kaynaklı noktalarından çevre elemanlarına zarar 

vermeden sökebildiniz mi? 
  

Çek valf üzerindeki kılcalları sökerek kontrolünü yaptınız mı?   

Yenileme gerektiren kılcalları doğru ölçülerde kesme ve bükme 

iĢlemlerini yapabildiniz mi? 
  

Kılcalları doğru bir Ģekilde yeni çek valfa monte ettiniz mi?   

Çek valfı çevre elemanlarına zarar vermeden kaynak iĢlemini 

yapabildiniz mi? 
  

Kaynak bölgelerinin kontrollerini yaptınız mı?   

Çek valfin koruma kılıfını monte ettiniz mi?   

Çek valfı gövdeye temas etmeyecek Ģekilde gövde montajını 

yapabildiniz mi? 
  

 

Değerlendirme 
 

Kontrol listesindeki her “Hayır” cevabı ilgili konuyu tekrar gözden geçiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

1. Ev tipi klimalarda cihazın soğutma ve ısıtma konumlarında çalıĢmasını hangi 

eleman sağlar? 

A) DıĢ ünite servis valfi 

B) Çek valf 

C) Akümülatör 

D) Dört yollu valf 

E) Ġki yollu valf 

 

2. Dört yollu valfin silindir içindeki pistonun hareketi nasıl gerçekleĢir? 

A) Yay basıncı ile 

B) Silindir içindeki piston sabittir 

C) Kılcal borular ile sağlanan pilot yüksek basıncı ve emme basıncı ile  

A) GenleĢme elemanı ile 

B) El ile kontrol edilir 

 

 3. Dört yollu valflerde kompresör basma hattına bağlanan ucu hangisidir? 

A) Yan yana monte edilmiĢ üç borudan ortadaki 

B) Basma hattına bağlanan ucu yoktur 

C) Yan yana monte edilmiĢ üç borudan yandakilerden biri bağlanabilir 

D) Bütün uçları basma hattına bağlanabilir 

E) Valf silindirine yalnız bağlantısı olan boru basma hattına bağlanır 

 

 4. AĢağıdakilerden hangisi dört yollu valf arızlarından değildir?  

A) Silindir içindeki sürgünün sıkıĢması 

B) Kaynaklı montajı esnasında plastik malzemelerin yanması 

C) Pilot basınçlarının iletiminde kullanılan kılcalın kopması 

D) Solenoid bobinin arızalanması 

E) Dört yollu valfin montajında rakorlu birleĢtirme yerine kaynaklı birleĢtirme 

kullanılması 

 

5.Yeni monte edilecek dört yollu valfin kaynağında neye dikkat edilmelidir? 

A) Ġlk kaynak iĢlemlerini su havuzunun içinde yapılmalı 

B) Dikkat etmeye gerek yoktur direk monte edilir 

C) Soğuk hava ile üfletilerek kaynak yapılır 

D) Oksi-gaz kaynağı yerine lehim yapılır 

E) Dört yollu valfin plastik parçaları çıkartılır öyle kaynak yapılır 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi dört yollu valfin arıza belirtisidir?  

A) Ġç ünite fanı durur. 

B) Kompresör devreye girmez 

C) Cihaz gürültülü çalıĢır 

D) Isıtma performansı artar 

E) Isıtma ya da soğutma geçiĢleri yapılamaz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Ev tipi klima sistemlerinde kullanılan çek valfin görevi nedir? 

A) Kompresörün ömrünü artırmak 

B) Cihazın daha sessiz çalıĢmasını sağlamak 

C) Soğutma performansını artırmak 

D) Isıtmadaki performansını artırmak 

E) Cihazın daha az enerji tüketmesini sağlamak. 

 

8. Klima soğutma sisteminde kullanılan çek valf hangi soğutma elemanı ile ortak 

çalıĢır? 

A) Evaporatör  B) Kompresör   C) Kılcal boru   D)Kondanser     E)Akümülatör 

 

9. Isıtma ve soğutma konumlarında çek valf kılcal boruda ne gibi değiĢiklikler olur? 

A) Isıtma konumunda kılcal boyu uzar, soğutmada kılcal boyu kısalır 

B) Isıtma konumunda kılcal çapı artar, soğutmada kılcal çapı küçülür 

C) Herhangi bir değiĢiklik olmaz 

D) Isıtma konumunda kılcal boyu kısalır, soğutmada kılcal boyu uzar 

E) Isıtma konumunda kılcal boyu uzar, soğutmada kılcal boyu ve çapı küçülür 

 

 10. Çek valf içinde tek bir yönde akıĢı sağlayan ve doğrusal hareket eden sürgü hangi  

malzemelerden yapılır? 

A) Sadece metal malzemeden 

B) Sadece plastik malzemeden 

C) Hem plastik hem metal malzemeden 

D) YumuĢak bir lastikten 

E) Metal ve lastik birlikte kullanılmıĢtır 
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 Modül Değerlendirme  

Klimanın dört yollu valfinin demontaj ve montaj iĢlemlerini yapınız.  

ĠĢlem 

Basamakları 
Öneriler 

 Klima cihazındaki 

soğutucu akıĢkanın 

etiket değerinde yazan 

miktarını göz önüne 

alarak geri dönüĢüm 

tanklarına aktarınız. 

 Bu uygulamada kullandığımız kıyafet ve aletlerimizin ön 

kontrolünü yapınız. 

 Klima dıĢ ünitesinin 

gövde sacını sökmeden 

önce cihazın enerji 

verilebilecek fiĢ veya 

kabloları gözetiminiz 

olmasını gerektiğini 

unutmayınız 

 Gerekirse dıĢ üniteye ait fiĢ veya kablo hatlarını iptal ediniz.  

 Uygun tornavida ile 

dıĢ ünite gövde saç 

vidalarını sökünüz. 

 Sökülen dıĢ ünite 

serpantinlerinin 

içerisinde arıza nedeni 

ile (kılcal tıkanmaları 

vb.) soğutucu akıĢkan 

sıkıĢmıĢ olabilir. 

Kontrolünü yapınız. 

 Söktüğünüz vidaları kaybolmaması için toplama kabı 

kullanın. DıĢ ünite içerisindeki boru serpantinlerine ait servis 

borusundan dalma pensesi kullanarak gazın olmadığından tam 

emin olunuz.  

 
 

 Montajlı olan 

solenoid bobinini doğru 

anahtar kullanarak 

sökünüz. Arızalı olan 

valfin kaynaklı 

birleĢtirmelerini tespit 

ediniz. 

 Solenoid bobini sökünüz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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 Bu tespitte valfin bir arada olan üç boru hattının (kondanser, 

emme, evaporatör) silindirik gövdeye yakın kısımlarından 

yapılmıĢ kaynaklarda sökülemeyeceğini biliniz. Bunun için valf 

gövde silindirinden uzaklaĢarak imalatta yapılmıĢ diğer kaynaklı 

birleĢtirmelerin tespitini yapınız. 

  
 Oksi-gaz kaynak 

alevimizi ayarlayarak 

tespiti yapılan kaynaklı 

birleĢtirmeleri 

dikkatlice söküm 

iĢlemini yapınız. 

 Kaynak ile söküm esnasında çevre elemanlarına yani 

kablolar, kompresör ayak takozu ve izolasyonu koruma sacı 

kullanarak zarar vermesini engelleyiniz. 

 
 Dört yollu valfin emme hattının sökünüz. 

 
 Dört yollu valfin basma hattının sökünüz. 
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 Dört yollu valfin iç ünite serpantin bağlantısının sökünüz. 

 

 
 Dört yollu valfin dıĢ ünite serpantin bağlantısının sökünüz. 

 Klima dıĢ ünite 

sisteminden tamamen 

ayrılmıĢ olan dört yollu 

valfin ara borularını 

dıĢarıda sıralarını ve 

yönlerini unutmayacak 

Ģekilde oksi-gaz 

kaynağı ile dikkatlice 

sökünüz. 

 Unutulmamalıdır ki valfin üzerinden sökülen ara borular 

tekrar kullanılacaktır. Eğer içlerinden zarar görmüĢ olan var ise 

yenisini uygun aletleri (bükme aparatı, bükme yayı, boru keskisi, 

metre vb.) kullanarak valfi gövdeye temas etmeyecek Ģekilde 

boru hatlarını tasarlayınız. 
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 Dört yollu valfın kaynaklı bağlantılarından demontaj sonrası 

 Yeni olan dört yollu 

valfin ara borularını 

doğru konumlarda 

olacak Ģekilde silindirik 

gövdesini su havuzuna 

daldırarak dikkatlice 

kaynaklarını yapınız. 

 

 Eğer valfin birleĢtirilmesinde kullanılan ara borularında 

herhangi bir problem yoksa aynen kullanılmasına mümkün 

mertebe dikkat edilmelidir. Eğer ara borularda bir hasar var 

yenileme iĢlemi için boruların büküm iĢlemleri kaynak öncesinde 

tasarlanmalı. Yoksa kaynak iĢleminden sonra yan yana üçlü 

boruların büküm iĢçiliği zorlaĢacaktır. 

 

 Dört yollu valfin uçları yukarıya bakacak Ģekilde silindirik 

gövde tamamen su içerisine daldırınız. 

 
 Dört yollu valfin su havuzu içinde kaynağını yapınız. 
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 Ara boru bağlantıları üzerinde kaynaklı dört yollu valf 

 Daha sonra dört 

yollu valfin dıĢ ünite 

içerisine yerleĢtirme 

konumları dikkat 

edilerek boru ĢiĢirme 

uçlarına tam oturacak 

Ģekilde tespitini yapınız. 

 Burada bilinen dört yollu valfte yalnız kalan boru hattı 

kompresör basmasına, diğer taraftaki üç adet yan yana dizilmiĢ 

boruların ortasındaki kompresör emiĢine bağlanır. Diğer iki yanda 

kalan iki boruların bağlantısında ise aĢağıdaki Ģekilden 

faydalanarak Ģu pratik bilgiyi edininiz. 

 

 
 

 Valfin Ģekildeki gibi konumunda iken solenoid bobin 

tarafında kalan dıĢta ki uç genellikle dıĢ ünite serpantinine 

bağlanır. Diğer uçta iç ünite serpantinine bağlayınız. 
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  Dört yolu valfin 

montajı öncesinde 

gövde sacına, kapağına 

ve diğer tesisat 

borularına temas 

etmeyecek Ģekilde 

konumlanmasını 

yapınız. 

 Tesisatta montaja engel olacak olan boru hatlarını sertleĢmiĢ 

olabileceğini düĢünün ve aĢırı derecede bükme iĢlemleri 

yapmayınız. 

 Oksi-gaz kaynağını 

kullanarak dikkatlice 

kaynak iĢlemini 

tamamlayınız. 

 Kaynak iĢlemi esnasında daha öncede söylendiği gibi koruma 

sacı kullanın. Boruların ĢiĢirme içine tam oturmasını sağlamak 

için bu uygulamayı bir arkadaĢınızla birlikte yapın. Silindirik 

gövde içerisinin ısı transferi sonucunda zarar görmesini 

engellemek için hafif nemli bez ile gövdeyi sarınız. Kaynak 

yapılan yerlerin soğuması için su veya ıslak bez kullanmayın 

kendiliğinden soğumaya bırakınız. 

 

 
 

 Yapılan kaynaklar 

gözle kontrol ve basınç 

testinden geçirilir. 

Kablo bağlantıları 

yapılarak dört yollu 

valfin montajı bitirilir 

 

 Yapılan kaynakların basınç testi iĢlemi için azot, 

karbondioksit gazları kullanımına dikkat ediniz. 
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PERFORMANS TESTĠ 
 

Yeterlilik Ölçme 

 
Arızalı dört yollu valfin sökülüp yenisinin takılması 

Değerlendirme 

Değerlendirme Ölçütleri 
Evet Hayır 

Uygulama için araç gereçlerinizi hazırladınız mı?   

Klima içindeki soğutucu akıĢkanın tamamen toplandığına emin 

oldunuz mu? 
  

Klima dıĢ ünite gövdesini sorunsuzca sökebildiniz mi?   

DıĢ ünite içerisinde montajlı dört yollu valfı tespit ettiniz mi?   

Dört yollu valfa montajlı solenoid bobinini sökebildiniz mi?   

Valfin kaynaklı noktalarından çevre elemanlarına zarar 

vermeden sökebildiniz mi? 

  

Valf ara boru bağlantılarını dıĢarıda sökerek kontrolünü 

yaptınız mı? 

  

Yeni dört yollu valfin ara bağlantı borularını doğru yönlerde 

olacak Ģekilde su dolu havuz içerisinde kaynağını yapabildiniz 

mi? 

  

Yenileme gerektiren hat bağlantılarını doğru ölçülerde kesme 

ve bükme iĢlemlerini yapabildiniz mi? 

  

Kaynak uçlarının ĢiĢirme yerlerinin kontrolünü yapıp dıĢ ünite 

içerisinde tespiti gerçekleĢtirdiniz mi? 

  

Kaynak iĢlemine geçmeden önce valfin gövdesini korumaya 

aldınız mı? 

  

Boru uçlarının ĢiĢirme yuvalarını tam oturmasını sağlayıp, 

çevre elemanlarına zarar vermeden kaynak iĢlemini 

yapabildiniz mi? 

  

Kaynak bölgelerinin  kontrollerini yaptınız mı?   

Dört yollu valfin solenoid bobinini monte ettiniz mi?   

Valfin kablo bağlantılarını ve gövde montajını yaparak iĢi 

teslim ettiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, “Hayır” yanıtlarınız var ise 

hayır yanıtlarınızla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 E 

6 B 

7 C 

8 D 

9 C 

10 D 

11 E 

12 B 

13 A 

14 D 

15 C 

16 E 

17 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 C 

3 A 

4 A 

5 B 

6 E 

7 D 

8 C 

9 E 

10 B 

11 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 E 

2 D 

3 E 

4 A 

5 C 

6 E 

 

  

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 A 

2 D 

3 C 

4 E 

5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 C 

3 E 

4 E 

5 A 

6 E 

7 D 

8 D 

9 A 

10 C 
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