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ÇamaĢır makineleri modülünü almıĢ olmak.

YETERLĠK

Kurutucuların bakım ve onarımını yapmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında kurutucuların çalıĢma
prensibini ve cihazın yapısını tanır ve gerektiğinde arıza ve
bakım iĢlemlerini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Kurutma makinesinin yapısını ve yapısında bulunan
parçaları seçebileceksiniz.
2. Kurutma makinesinin çalıĢmasını öğrenip ve çeĢitlerini ayırt
edebileceksiniz.
3. Uygun ortam sağlandığında kurutma makinelerinde
genellikle meydana gelen arızaların neler olduğunu doğru
öğrenecek ve bu arızaların tamirini, makine bakımını
yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atelye ortamı, çeĢitli tip kurutma makineleri ve
kullanılan alet ve makinalar; anahtar takımı, avometre, boru
anahtarları, boru makası, cımbız, çekiç, çektirme, eğeler, el
feneri, elektrik kaynak makinesi, elektrikli matkap, havĢa
takımı, izoleli kablo soyma pensi, kargaburun, keski, murç,
kontrol kalemi, lehim makinesi, lokma takımı, makas, maket
bıçağı, maske, matkap uçları, mengene, nokta, pabuç sıkma
pensi, pense, silikon (soğuk, sıcak), su terazisi, Ģarjlı tornavida,
takım çantası, tel fırça, termometre, tornavida takımı, toz
maskesi, yan keski, zımba, zımpara taĢı motoru.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama,
soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız
bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler piyasada çok rahatlıkla bir kurutma
makinesi tamiri yapabilir veya arızası hakkında fikir yürütebilir seviyeye gelebileceksiniz.
Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlemektedir. Bu teknolojiye yetiĢmek ve hepsi
hakkında anında bigi sahibi olmak mümkün değildir. Kurutma makinesinin teknolojik
geliĢimini ele alacak olursak; 1906‟da Ala Fischer, çamaĢır makinesini icat etti. Makinenin
içine yatay olarak yerleĢtirilmiĢ metal tambura kirli çamaĢırlar konuluyordu. Tambur,
elektrik yardımıyla döndürülüyor ve hareket sırasında çamaĢırlar sürekli suyla temas ederek
temizlenmiĢ oluyordu. Ġlk kurutuculu çamaĢır makinesi ise 1924‟ te üretildi ve bu
zamanımızdaki kurutma makinelerine kadar gelindi. Ama, insanlar ekonomik rahatlığa
kavuĢtukları zaman, daha iyi teknolojik ürünleri kullanmak isterler.
Ġnsanların yaĢamlarında iĢlerini kolaylaĢtırıp ve hızlandıran birçok makine vardır. ġu
an belki diyebiliriz ki “güneş dururken ne gerek var o kadar para verip kurutma makinesi
almaya”. Fakat teknoloji çağında yaĢadığımız bu günlerde zaman okadar değerli oldu ki, 1
saatimiz bile önem kazanır hale geldi. Hayatımızda bizim için bu kadar önemli bir
makinenin çalıĢmasını öğrenmek, doğru kullanmak ve tamirini bilmek de çok önemlidir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ.1
AMAÇ
Kurutma makinesinin yapısını ve yapısında bulunan parçaları seçebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlar olmalıdır:

Kurutma makinesinin içindeki parçaların ne olduğunu ve ne iĢe yaradıklarını
araĢtırınız.

Kurutma makinelerinin parçalarındaki teknolojik geliĢimini araĢtırınız.

Kurutma makinelerinde kullanılan AC seri motorlar hakkında bilgi toplayınız.

1. KURUTUCU MAKĠNELERĠNĠN TANIMI
VE YAPISI
1.1. Tanımı
Yıkanan çamaĢırın üzerine motor-fan ve rezistans yardımı ile sıcak hava üflerilerek
çamaĢırın üzerindeki suyun buharlaĢmasını sağlayarak, bu buharı bir baca ile veya değiĢik
yöntemlerle sıvılaĢtırarak dıĢarı atan makinelere çamaĢır kurutma makinesi denir. Makine
çamaĢırı istenilen seviyede kurutabilir.
ÇamaĢırlarımızı genelikle açık havada kuruturuz. Fakat kıĢ aylarında bu çok zor olur.
KıĢın çok yoğun geçtiği yerleri düĢünecek olursak çamaĢırın buz tutması doğal birĢeydir.
Genellikle kıĢ aylarında bilhassa büyük Ģehirlerde meydana gelen çevre kirliliğinden dolayı
çamaĢırlar kirlenmektedir. ÇamaĢır kurutma makinesi hijyen açısından da önemli bir
avantajlar sağlamaktadır. Açık havada kurutulduğunda mikroorganizmalara ve polenlere
maruz kalan çamaĢırlar, kurutma makinelerinde bulunan polen filtresi sayesinde, toz ve
polenlerden uzak, hijyenik Ģartlarda kurutulmaktadır. ÇamaĢır kurutma makinesi, güneĢte
kurutulan çamaĢırlarda oluĢan renk solmalarını da ortadan kaldırır. Kurutma makinesinde
kurutulan çamaĢırlar renklerini daha uzun süre muhafaza ederken, çamaĢırları kurutma
esnasında kırıĢık oluĢumu da minimuma indirgendiği için, ütüyü de kolaylaĢmaktadır. Birde
kurutma makinesi sadece kurutma değil, çamaĢıra sinmiĢ kötü kokularıda temizlemektedir.
Kurutma makineleri, çamaĢırları yıkamanın hemen sonrasında „anında kullanılır‟ hale
getirir. Buda çalıĢan kadınlar için büyük bir kolaylıktır. Elbette güneĢin ve rüzgârın
„ücretsiz‟ hizmetinin yerini tutmaz. Cihazın da ideal bir Ģekilde kurutabilmeleri için iyi
havalandırılmıĢ bir odaya ihtiyaçları vardır. ÇamaĢır ne kadar iyi sıkılırsa çamaĢır
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kurutucusu o kadar az çalıĢır. Kurutucunun 5 kiloluk çamaĢırı kullanılır hale getirebilmesi
için gerekli zaman devir sayısı cinsinden aĢağıda verilmiĢtir:
Dakikada 1200 devir /75 dak.; Dakikada 1600 d /65dak.; Dakikada 1000 devir/ 85
dak. kurutma gerektirir.


ÇamaĢır Kurutma Makine ĠĢaretleri

1.2. Kurutma Makinesini OluĢturan Parçalar
1.2.1. Parazit Filitresi
Kondansatör DC sinyalleri geçirmez. AC sinyalleri ise üzerinden geçirir. Öte yandan
kondansatör yüksek frekanslı sinyallere karĢı düĢük kapasitif reaktans (XC) gösterir.
Kurutma makinesinin içinde bulunan röle, motor bobini, açılıp-kapanan kontaklar çalıĢma
anında kısa süreli de olsa yüksek frekanslı elektrik sinyalleri (parazitik sinyaller) üretirler.
Yüksek frekanslı sinyallerin yakın çevrede bulunan TV, radyo, CD çalar, bilgisayar vb. gibi
hassas yapılı elektronik cihazlara zarar vermesini önlemek için parazitik sinyalleri önleyen
kondansatör kullanılır. Sonraki konularda görüleceği üzere parazit filitresi 220 Volt giriĢine
hemen paralel bağlanmıĢtır.
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Resim 1.1: Parazit filtresi

1.2.2. Tambur
Kurutma makinesinin tamburu paslanmaz çelik saçtan yapılmıĢtır. Kurutulması
istenen çamaĢırlar bu kısma konulur. Devri 50-60 devirde döner.
Tambur kazandaki rulman yuvasına monte edilerek kazan içerisine yerleĢtirilir.
Tambur içerisinde kanatlar bulunmaktadır. ÇamaĢırları bu kanatlar kaldırarak kurutma
sağlanır. Kanatlar içerisine nem sensörleri yerleĢtirilerek çamaĢırın ne kadar süre
kurutulması gerektiği anlaĢılmaktadır. Tamburun bazı modellerinde arka tarafı delikli bazı
modellerinde üsten deliklidir.

Resim 1.2: Tambur

1.2.3. Motor
Motorun üç görevi vardır. KayıĢ-kasnak yardımıyla tamburun dönmesini sağlamak,
ısıtıcı üzerindeki scak havayı çamaĢır üzerine üfleyen ısıtıcı fanı döndürmek ve kondanser
üzerine soğuk hava üfleyen fanı döndürmektir. Kullanılan motor türü, 1 fazlı 2 kutuplu
asenkron motorudur. Güçleri 90- 250 watt arasında değiĢir. Asenkron motor yaklaĢık 2700–
2790 devir ile döner. Bir fazlı motor olduğu için kapasitif yük olarak 10 mF civarında
motora ek bir kapasitor bağlanır. Motorun kumandası program cihazı tarafından
yapılmaktadır.
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Resim 1.3: Motor

1.2.4. Isıtıcı
Makine içerisindeki çamaĢırlara sıcak havayı sağlayan aygıttır. Genelde 2000–2500
Watt gücünde ikili Ģekilde yapılmıĢtır. Paslanmaz çelikten çeĢitli Ģekillerde Ģekillerde imal
edilmiĢtir. Rezistans 220 volt ile çalıĢır. Isıtıcınında kontrolü röle ile yapılmaktadır. Rölenin
enerjisi devresindeki termostat ile kumanda edilmektedir. Isıtıcı üzerindeki ısı 160–170 C
sıcaklıklara ulaĢtığında termostat devreyi keser ve röle bobin enerjisi kesildiği için röle
kontakları konum değiĢtirir ve böylece ısıtıcı devreden çıkar.
Isıtıcı istenildiği zaman devreye girmemektedir. Sadece motor dönerken çalıĢır. Motor
ve fan hareketinden kısa bir süre sonra ısıtıcı devreye girer.

Resim 1.4: Isıtıcı (Rezistans)
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1.2.5. Termostat
Isıtıcı sıcaklığının istenilen derecede kalmasını sağlar. Bu elemanlar NTC denilen
ısıya duyarlı elemanlar tarafından sensör ile yapılmaktadır. Bu elemanlar rezistansı devreye
alarak istenilen sıcaklığa kadar ısınmasını sağlarlar. Sıcaklık yeterli seviyenin üzerine
çıktığında kontakları konum değiĢtirrerek ısıtıcının devreden çıkmasını sağlar.

Resim 1.5: Termostat

1.2.6. Fan
Isıtıcının ürettiği ısıyı çamaĢırlar üzerine üfler. Genelde makinelerde soğutucu ve
ısıtıcı olmak üzere iki adet fan vardır. Isıtıcı fan ısıtıcıdan aldığı sıcak havayı çamaĢırlara
yani tambura üfler. Soğutucu fan ise soğuk havayı kondanseri soğutmak için üzerine üfler.
Bu iki fanda aynı motor milinden beslenir.
Kondenserli kurutucu makinesi kurutuma iĢlemini kapalı bir çevrimde havayı
dolaĢtırarak yapmaktadır. Fanlardan biri sıcak havayı tambura üfler. Diğer fan ise kondenser
(yoğuĢturucu) üzerine tamburun içinden emdiği havayı üfleyerek kondenseri soğutmaktadır.

Resim 1.6: Fanlar
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1.2.7. Timer
ÇamaĢırın miktarına göre makinenin çalıĢma süresini ayarlar. Normal bir zaman
saatidir. Ayarlanan süre içerisinde kontaklarını kapalı veya açık tutar.

Resim 1.7: Timer

1.2.8. Gövde
Gövde dıĢarıdan bakıldığında çamaĢır makinesine benzetilebilinir. Gövde, ana
parçaları üzerinde taĢıyan kısımdır. Bunlar; tambur, motor, ısıtıcı, termostat, fan ve timer
(bazı modellerde ), su tankı, kondanser (bazı modellerde) üzerinde taĢır. Gövde çelik sacdan
yapılmıĢ olup üzeri fırın boyalıdır. ÇeĢitlerine göre gövde farklılıklar göstermektedir.

Resim 1.8: Gövde
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1.2.9. Kondanser
Kurutma makinelerin bazı modellerinde; ısıtılan aynı hava kapalı bir çevrim
içerisinde dolaĢtırılır. ÇamaĢırı kurutmak için çamaĢır üzerinden nemli gelen sıcak havanın
yoğunlaĢtırarak sıvı haline dönüĢmesini sağlayan aygıttır. Fan motoru sıcak havayı çamaĢır
üzerine üfler. Isınan hava ıslak çamaĢır ile temas ettiğinde ısı alıĢveriĢinden dolayı nemlenir.
Bu nemli hava kondanser içerisine girerek içindeki filitre sisteminde hava yoğunlaĢarak sıvı
hale gelir. Bu iĢlem için soğutucu fan dıĢarıdan aldığı soğuk havayı kondanser üzerine
üflemesi sayesinde olur. Kondanser üzerine bakdığımızda bir yatay ve birde dikey
aliminyum plakaları görürüz. Bunlardan biri havanın ısınmasını diğer plakalar ise havanın
soğumasını sağlar. Kondanser plakalarını ve sıvılaĢan suyu her kurutma sonrası temizlemek
gerekir.

Resim 1.9: Kondanser

1.2.10. Su Tankı
Kondanser içerisinde sıvılaĢan su bir pompa yardımı ile bir kapta toplanır. Bu kaba su
tankı adı verilir. Su tankı normal plastik bir kabdır. Bu su tankının her kurutmadan sonra
mutlaka boĢaltılması gerekir. BoĢaltılmadığı takdirde makine bir sonraki kurutmada su tankı
dolduğunda uyarı verir ve çalıĢmayı otomatik olarak durdurur. Gerekli görüldüğünde su
tankı yerinden çıkartılarak kondanserden gelen su hortumu ucuna tahliye hortumu takılarak
su direk dıĢarıya atılır. Böylece her kurutmadan sonra su tankını boĢaltmaya gerek kalmaz.
Fakat makine üzerindeki uyarı lambalarında “su tankı dolu” lambası sürekli yanacaktır.

Resim 1.10: Su tankı
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1.2.11. Filitre
Kurutma makinesinde filitre kapakta ve kondanserde bulunur. Bu filitreler; elbiseler
kururken üzerine verilen sıcak havanın etkisi ile üzerlerindeki tozları ve tüyleri yakalarlar.
Bu tüyler ve tozlar filitreler üzerinde birikir. Bu filitreleri her kurutma sonrası temizlemek
gerekir. Yoksa bir sontaki kurutmada uyarı ıĢıkları yanar.

Resim 1.11: Filitre

1.2.12. Buzzer
Kurutma makinesi; bazı iĢlemlerin yapılmasından sonra makinenin çalıĢtırılması
gerekir. Yoksa makine ya çalıĢmaz veya çalıĢmasını otomatik durdurur. Bu yaplıacak
iĢlemleri unuttuğumuzda makine sesli ve ıĢıklı olarak bize uyarılar verir. Bu sesli uyarıları
buzzer dediğimiz alet ile bize duyurur. Bu alet ise bildiğimiz küçük bir zildir.

Resim 1.12: Buzzer
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1.2.13. Baca Borusu
Kurutma makinelerinin bacalı tiplerinde kullanılır. Makine içerisinde dolaĢan sıcak
hava çamaĢır üzerinden nemli olarak gelir. Motor sayesinde bu nemli havayı baca borusu ile
odadan dıĢarı atılır. Bunlarla ile ilgili ileri ki konularda ayrıntılı olarak bağlantısı ve özelliği
hakkında bilgiler verilecektir.

Resim 1.13: Baca borusu

1.2.14. Program Cihazı
Program cıhazı makinenin beyni olarak da bilinir. Makine içerisindeki motor, fan
motoru, ısıtıcı, pompa motoru ve diğer sensörlerin çalıĢmasını yönetir ve denetler. Kart
elektronik olduğu için program cihazı ile motorlar ve ısıtıcılar arasına röle kullanılmıĢtır.
Bilindiği gibi röleler küçük akımlar ile çalıĢır. Karta zarar vermezler. Program cihazı
elektronik kart olduğu için üzerindeki mikro iĢlemcideki program her modele göre
farklılıklar göstermektedir.

Resim 1.14: Program cihazı

1.2.15. Sıcaklık Sensörü
Makinenin çeĢitli noktalarına sıcaklık miktarını ölçmek için NTC sıcaklık sensörleri
konulmuĢtur. Bunlardan birisi rezistans üzerine diğeri ise kapı filitresine konulmuĢtur. Tabi
bunlar marka ve modellere göre farklılıklar göstermektedir. Makinenin bu noktalarında
sıcaklık yükseldikçe, NTC direnci değiĢerek program cihazına haber verir. Böylece
termostata gerek kalmadan iĢlemler gerçekleĢmiĢ olur.
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1.2.16. Nem Sensörü
Otomatik yani elektronik kurutma makinelerinde çamaĢırın nem seviyesi önemlidir.
ÇamaĢırlardaki nem seviyesi tambur kanat sacı ile tambur arasına yerleĢtirilen nem sensörü
ile ölçülür. Tambur da bulunan nem sensörü mikroiĢlemciye gönderdiği sinyallere göre
program cihazı uygun programı sağlar. Böylece hassas olarak çamaĢırlar ekstra kuru; normal
kuru veya ütü kuruluğu seviyesinde kurutulur. Bu iĢlemi program cihazı üzerindeki
mikroiĢlemci yapar.

Resim 1.15: Nem sensörü

1.2.17. Pompa Motoru
Kondanserde sıvı hale gelen buharı su tankına pompalamak için, 26 Wat gücünde,
gölge kutuplu bir asenkron motoru kullanılmaktadır. Yapı olarak çamaĢır makinelerinde
kullanılan motor ile aynı fakat gücü düĢüktür.

Resim 1.16: Pompa motoru

12

1.2.18. Kapı Kilidi
Kapı kilitleme mekanizması çamaĢır makinelerininkine göre farklıdır. Kurutma
makinelerinde, program devam ederken kapıyı panel üzerindeki düğmeye basarak açabiliriz.
Düğmeye basıldığında kilit teli vastası ile kilit kancası yukarı çekilir ve kapı açılır. Tekrar
kapatıldığında ise ise kilitlenir. Fakat kapı kapatıldığında tekrar motor hareketinin
baĢlamasına izin verilmez. Programı devam ettirmek için mutlaka düğmeye basmak gerekir.

Resim 1.17: Kapı kilidi

1.2.19. ġamandıra ve TaĢma ġalteri
Kondanserde biriken su, su toplama haznesinde toplanır. Buradan su pompa motoru
ile su tankına gönderilir. Eğer su toplama tankı dolu olduğunda veya pompa motoru
bozulduğunda su toplama haznesindeki su yükselerek, hazne içindeki Ģamandıranın Ģalteri
açmasına neden olur. ġalter açtığında program durur ve makina sesli ve ıĢıklı uyarı verir.
Su tankı boĢaltılıp tekrar makine baĢlatılır ve program kaldığı yerden devam eder. Emniyet
amacı ile konulmuĢtur. Eğer konulmasa, su tankındaki su makine içine dökülebilir. Ayrıntılı
Fotograf sonraki konularda gösterilecektir.

Resim 1.18: ġamandıra
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1.2.20. Kompresör
Kurutma makineleri çeĢitlerinden olan ısı pompalı kurutma makinelerinde ısı, sıkıĢan
gazda ısı meydana gelir mantığına göre çalıĢır. IĢte bu makineler de ısıtıcı (rezistans ) yerine
kompresör grubu kullanılır. Böylece 2000-2500 Watlık bir enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Kompresör içinde kullanılan gaz R 134 a gazıdır. Kompresör bu gazı kondanser içerisinden
geçirerek çok dar bir borudan geçirir. Böylece gazda oluĢan 75-80 C lik ısıyı tambur içine
basılır. Bu ısıyla çamaĢırlar kurumaya baĢlar. Sıvı ısı alıĢveriĢinden dolayı gaz sıvı hale gelir.
Tekrar kommpresör içerisine emilirken yine evaparatörden geçirilerek gaz haline gelmesi
sağlanır. Burada kullanılan kompresör 1.3 Hp gücündedir.

Resim 1.19: Kompresör

1.2.21. Kolon Takımı
Önden yüklemeli bir çamaĢır makinesinin üzerine çamaĢır kurutucusunun kurulmasını
sağlayan özel birtakım mevcuttur.

Resim 1.20: Kolon takımı
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1.2.22. Drenaj Takımı
Her kurutma devri esnasında meydana gelen kondanser suyun doğrudan doğruya
lavaboya boĢaltılmasını sağlayan düzenektir. Kurutma sırasında toplanan suyu doğrudan
lavaboya veya sabit bir drenaj sistemine boĢaltmak istiyorsanız;




Makinenin arka alt kısmında bulunan hortumu çıkarınız. Bağlantı parçasını
takınız.
Makine ile birlikte verilen hortumu baĢtaki bağlantı parçasına takınız. BoĢaltma
için yükseklik en fazla 1 m olmalı.
Hortumun kırılmıĢ ve bükülmüĢ olmaması gerekmektedir. Verilen hortum 1.5 m
uzunluktadır. En fazla 2.5 m uzunlukta hortum kullanabilirsiniz.

Resim 1.21: Su tahliye hortumu

1.3. Kurutma Makinelerinin Teknik Özellikleri
1.3.1. Ürün Kullanımı
Makinanın yerleĢtirildiği zeminin düz olup olmadığı, su terazisi ile kontrol edilmelidir.
Zemin düz değilse ayarlanabilir ayaklarla makina düz ve dengeli hale getirilir. ÇamaĢır
kurutma makinesi halı döĢeli zemin üzerine yerleĢtirilmez, halı tüyleri hava akıĢını
engelliyebilir. Makinanın çalıĢması sırasında ortam sıcaklığı 5C ile 35 C° 'nin arasında
olmalıdır. Makinenin bulunduğu oda da nemden zarar görecek eĢyalar bulundurulmamalı,
yada bacalı ise baca tertipatı düzgün yapılmalıdır. Bu konu ileride ayrıntılı olarak
anlatılacaktır. ÇalıĢtırma öncesi su tankının ve kondenserin doğru olarak yerleĢtirildiğinden
ve temiz olduğundan emin olunmalıyız.
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AĢağıda herhangi bir makinenin örnek olarak kullanımın daha iyi anlaĢılması için
kontrol panelinin tanıtımını yapalım:

1.3.1.1. Program/Zaman Seçim Düğmesi

Program/kurutma süresi seçme düğmesi elektronik kurutma veya süreli bir kurutma
seçilmesine olanak tanır. Düğmeyi arzu edilen program veya süre üzerine gelene kadar
çeviriniz.
1.3.1.2. Kapı Açma TuĢu
Kapıyı açmak için bu tuĢa basılır. TuĢ üzerindeki ikaz lambası yanacaktır. TuĢ
aracılığı ile kapının açılması, sadece makine çalıĢıyor ise mümkündür.
1.3.1.3. Elektronik (Otomatik) Kurutma
Makine, çamaĢırın nem seviyesini algılayan sondalar aracılığı ile bu programlarda
çalıĢır. ÇamaĢır tipine ve arzu edilen kurutma derecesine göre programı seçiniz.
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1.3.1.4. Zaman Ayarlı Kurutma
Gerekmesi halinde, çamaĢırın kurutulmasını tamamlamak için kullanılır. Zaman ayar
düğmesini saat yönüne çevirerek istediğiniz kurutma süresini seçebilirsiniz.
1.3.1.5. BaĢlangıç Zaman Kaydırma
1 ile 19 saat arasında gecikme yapabilmektedir. Bu özelliğin faydası ucuz elektrik
tarifesinden faydalanmaktadır.

1.3.1.6. Hızlı Program TuĢu
Bu tuĢ yalnız pamuklular içindir ve program süresi kısadır. Bu tuĢa çarĢaf ve benzeri
büyük parçaları kuruturken basılmaması gerekir.
1.3.1.7. Uyarı Zili TuĢu
Bu tuĢa basıldığında kurutma programı bitiminde belirli aralıklarla sinyal verir ve sizi
uyarır.
1.3.1.8. KırıĢık Azaltma TuĢu
Makine içerisinde çamaĢırlar kurutulurken kırıĢabilir. Kurutma bittikten sonra
çamaĢırlara soğuk hava verilerek kırıĢıkları azaltılmıĢ olur. Makineye fazla çamaĢır
koymakta kırıĢmasına neden olur.
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1.3.1.9. Filtre Uyarı Göstergesi
Filtrenin aĢırı tıkalı kirli olduğunu gösterir. Filtre tıkalı ise ayrıca sinyal sesi ile uyarı
yapılır.
1.3.1.10. Su Tankı Uyarı Göstergesi
Su tankının dolduğunu ve bu nedenle kurutma programının otomatik olarak
durduğunu gösterir.

1.3.1.11. Program AkıĢ Göstergesi
Kurutma programı baĢladıktan sonra bu ıĢıklar kurutmanın hangi aĢamada olduğunu
gösterir.

1.3.1.12. BaĢlatma TuĢu
Makineyi çalıĢtırmak için bu tuĢa basınız. Eğer kurutma sırasında ön kapağı açarsanız
makine durur. ĠĢleme devam etmek için kapağı kapatıp tuĢa tekrar basınız.

1.3.2. Havalandırma
Makinadan nemli havanın serbest olarak çıkması gerekir. Hava çıkıĢını bacaya
bağlamak isterseniz, spiral hortumun bağlanması gerekir.
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1.3.3. Havalandırma Hortum Bağlantısı
Kurutma makinelerinden bacalı tiplerinin en önemli konularından birtanesi de baca
bağlantısıdır. Baca makinenin daha iyi kurutması ve odadaki eĢyaların korunması açısından
önemlidir. Baca bağlantısı:
Makinelerin genelde 3 tarafında
baca çıkıĢı bulunmaktadır. Odanın
durumuna gore uygun olan seçilir ve
diğerleri özel kapağı ile kapatılır.










Makineyi çizilmemesi için sert
olmayan bir malzeme üzerine
yatırılır.
Adaptörü makinenin arkasındaki
baca çıkıĢına takınız.
Kurutma veriminin azalmaması
için hortumu kısa tutunuz ve
bükülmemesini sağlayınız.
Havalandırma hortumu ucuna sinek teli benzeri Ģeyler koymayınız.
Havalandırma hortumu merkezi ısıtma kanalına veya bacasına bağlanmamalıdır.
Kurutma makinesini büyük ve iyi havalandırılmıĢ bir ortamda kullanınız.
Makine ile en yakın duvar arasındaki mesafe en az 10 cm olmalıdır.
Makinenin kullanıldığı yere göre kapı yönü ayarlanabilir.

ÇamaĢır kurutma makinelerinin genelinde (bacalı modellerinde) arkada, solda ve
sağda olmak üzere 3 adet hava çıkıĢı bulunur. Kullanılmayanlar plastik bir kapakla kapatılır.
Kurutucudan çıkan nemli hava oda içine verilmesi sakıncalıdır. Duvarlara ve oda içindeki
mobilyaya nem zarar verebilir. Esnek hava hortumunu aksesuar olarak verilen adaptöre (90°
veya düz adaptör ) bağlayınız.




Havalandırma hortumu pencereden dıĢarıya verilebilir.
Duvardaki hava çıkıĢ bacasına bağlanabilir.
Hortum yerine boruda kullanılabilir. Fakat çapı minimum 10 cm olmalıdır.
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Maksimum flexible hortum ve düz boru boyu aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. Her dirsek
ve diğer geçiĢler aĢağıdaki max. boydan çıkarılmalıdır.
Hortum

Düz boru

Max. Uzunluk
1 Dirsek 45°
1 Dirsek 90°
1 Dirsek 90° kısa

8.0 m

10.0 m

-1.0 m
-1.8 m
-2.7 m

-0.3 m
-0.6 m

1 duvar geçiĢi

-2.0 m

-2.0 m

1.3.4. Program Seçimi ve Makinenin ÇalıĢtırılması
Sizinle yıkanmıĢ bir çamaĢırı kurutma makinesinde kurutalım.











Program seçiminde ilk önce kurutacağımız çamaĢırın cinsine uygun program
seçilmelidir. Kurutma makinesine attığımız çamaĢırı ne kadar kurutmak
(tamamen kuruması, ütü yapılabilecek Ģekilde kuruması, dolaba kaldırılabilecek
Ģekilde kuruması) istiyoruz.
Su boĢaltma hortumu gidere bağlı değil ise lavabo veya küvet kenarına asınız.
FiĢi prize takınız.
ÇamaĢırları makineye doldurunuz.
Kurutma program düğmesini döndürerek kurutma süresini ayarlayınız.
Makineyi "açma/kapama" tuĢuna basarak çalıĢtırınız.
Kurutma iĢlemi bitince tekrar "açma/kapama" tuĢuna basınız ve makineyi
kapatınız.
ÇamaĢırları dıĢarı çıkartınız.
FiĢi prizden çekiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kurutma makinesinin tambur ve fan motorunu seçmek. AĢağıdaki iĢlem basamaklarını
adım adım uygulayarak karĢısındaki önerilerden faydalanınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 ÇamaĢır
makine
tamburu
ile
karıĢtırmayınız.
 Parçanın sadece arka tarafında veya
motorunu
sadece üst tarafında delikler olduğunu
unutma. ÇamaĢır makine tamburunun
her tarafı deliklidir.
 Ana motor ile karıĢtırmayın.
 Paçanın
yan
tarafındaki
hortum
olduğunu hatırlayın.
 Fan motorunun gücü ana motordan daha
küçük olduğunu unutma.



Makine üzerindeki tamburu seçiniz.



Makine
seçiniz.

üzerindeki

fan
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
AĢağıdaki cümleleri doğru veya yanlıĢ (D/Y)olarak değerlendiriniz.
(....)1. Kurutma makinesinin içine konulan röle program cihazına ek bir yüktür.
(....)2. Kurutma makinesine konulan çamaĢırların suyu az olmalıdır.
(....)3. Program cihazındaki entegrenin içindeki programı değiĢtirtiğimizde makineye
farklı programları yaptırabiliriz.
(....)4. Kurutma makinesine konulan çamaĢırların suyu çok olursa, makine de daha az
elektrik harcar.
(....)5. Ana motor genellikle gölge kutupludur.
(....)6. Rezistansın ne kadar ısıtacağını termostat veya NTC eleman belirler.
(....)7. Su tankı içerisine kurutma baĢlamadan evvel mutlaka arıtılmıĢ su konulmalıdır.
(....)8. Kondanserli makinelerde 2 adet fan bulunur.
(....)9. Kondanser makinede kondansatör görevi görür. Motor kalkınmasında yardımcı
olur.
(....)10. Baca borularını bağlarken diğer hava çıkıĢları mutlaka açık bırakılmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ.2
AMAÇ
Kurutma makinesinin çalıĢmasını öğrenip ve çeĢitlerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlar olmalıdır:

Kurutma makinesinin çeĢitlerini ve çalıĢmalarının nasıl olduğunu araĢtırınız.

Kurutuculu çamaĢır makinesi ile kurutma makinesi arasındaki farkları
araĢtırınız.

Kurutma makinelerinin çeĢitlerindeki teknolojik geliĢimini internetten
araĢtırınız.

2. KURUTMA MAKĠNELERĠNĠN
ÇEġĠTLERĠ VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ
2.1. Kurutma Makinelerinin ÇeĢitleri



Kurutuculu çamaĢır makineleri
Kurutma makineleri

Havalı/ bacalı Kurutma makineleri

Kondanserli (yoğunlaĢtırıcılı) / bacasız kurutma makineleri

Isı pompalı kurutma makineleri
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2.1.1. Kurutuculu ÇamaĢır Makineleri ve ÇalıĢma Prensibi
Bu makineler yapı olarak çamaĢır makinelerine çok benzemektedir. ÇamaĢır
makinesinin içerisine rezistans ve bu sıcaklığı tambur içindeki çamaĢıra ulaĢtırmak için
düzenekler eklenmiĢtir. Bu makinelerde diğer çamaĢır makinelerinde olduğu gibi termostat
düğmesi yoktur. Program düğmesi üzerinde çamaĢır özelliğine göre program seçimi yapılır.
Bunun için ayrıca ısı ayarı yapmaya gerek yoktur. Program cihazı otomatik olarak seçtiğimiz
programa göre ısıyı ayarlamaktadır.

ġekil 2.1: Kurutuculu çamaĢır makinesinde sıcak hava dolaĢımı

Kurutma programı otomatik ve manuel olarak seçilebilinir. ÇamaĢır makinesinde
kurutma programı da seçilirse durulama ve sıkma programının ardından otomatik olarak
kurutmaya baĢlar.
Bu çamaĢır makinesinde; fan motoru alınan sıcak hava hava yönlendirici ile kazan
üstündeki delikten, tambur içindeki çamaĢırlara üflenir. Bu makinelerde kondanser arka
taraftadır. Nemlenen hava tamburdan emilerek kondansere alınır. Burada nemi alınan hava
tekrar rezistans üzerine üflenir. Böyle bir kapalı hava çevrimi oluĢturulur. Kondanserde
sıvılaĢan hava pompa motoru ile tahliye hortumundan dıĢarı atılır.
Kurutma iĢlemi sonunda 10 dakika ısıtma iĢlemi yapılmadan hava üflenerek
çamaĢırların serinlemesi sağlanır. Ayrıca tambur dönerek çamaĢırları ters-düz eder ve
kırıĢıklıkları minimum düzeye getirir.
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Parça Adı

P. no

Parça Adı

P. no

P. no

ġekil 2.2: Kurutuculu çamaĢır makinesinin parçaları

Parça Adı

1

Su Tankı Kapağı

7

Pompa Motoru

13

Fan Motoru

2
3

Su Tankı
Deterjan Kutusu

8
9

Arka Duvar
Hortum

14
15

Isitici
Isitici Kutusu

4
5
6

Su BoĢaltma Hortumu
Parazit Kapasitörü
3 Yollu GiriĢ Vanasi

10
11
12

Temizleme Hortumu 16
Gövde Gr
17
Hava Yönlendirici
18
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Isitici Kutu Kapaği
Isitici Kutu Contasi
Tekmelik

2.1.2. Kurutma Makineleri ve ÇalıĢma Prensibi
Piyasada üç tip kurutucu mevcuttur. Bunlar bacalı
ve kondenserli ve ısı pompalı kurutuculardır. Bacalı
kurutucuda çamaĢırı kurutmak için kullanılan hava
ortamdan alınır. Isıtıcıda ısıtılan hava tambura verilir,
çamaĢırın nemi alınır ve en son olarak hava ortama geri
verilir. Bacalı kurutucudaki dıĢ hava çıkıĢ yeri ihtiyacını
önlemek için bir yoğuĢma sistemi kullanılmıĢtır. Bacalı
kurutucu ile kondenserli kurutucu arasındaki ana fark
kondanserli kurutucuda, kurutma çevrimi boyunca aynı
havanın çamaĢırı kurutmak için kullanılmasıdır. ÇamaĢırı
kurutmak için kullanılan hava kapalı çevrim içinde
dolaĢır. Bu hareket bir fanla sağlanır. Isıtıcılardan geçen
hava tambura verilir, çamaĢırın nemi alınır. Hava
filtreden geçtikten sonra bir yoğuĢturucuya gelir ve
havanın aldığı nem burada yoğuĢur. Hava yeniden ısıtılır, sürekli bir hava çevrimiyle
çamaĢırlar kurutulmuĢ olur. YoğuĢma hava soğutması ile gerçekleĢtirilir. Bu durumda ikinci
bir fan yoğuĢturucu içinde hava akımını sağlar. Soğutucu hava ile kurutucu hava arasındaki
sıcaklık farkı su buharının yoğuĢmasını sağlar. YoğuĢan su bir haznede toplanarak su tankına
gönderilir. Isı pompalı ise en önemli özelliği enerji tasarrufu sağlamasıdır. ġimdi kurutma
makinelerini inceleyelim:
2.1.2.1. Bacalı-Havalı Kurutma Makineleri ve ÇalıĢma Prensibi
Bu kurutma makinesinin diğerlerinden ayrılan en büyük özelliği çamaĢır üzerinden
alınan nemli hava bir baca vasıtası ile dıĢarı atılmasıdır. Bu ise makine için bir dezavantajdır.
Çünkü makinenin kurulması için odada veya banyoda bir baca deliği açılması gerekir.
Açılmadığı takdirde makine nemli havayı içeriye vererek mobilya ve ahĢap malzemelerin
zarar görmesine neden olacaktır. Diğer yandan enerji tüketiminde en fazla yer alanda bu tip
kurutuculardır. Çünki devamlı olarak dıĢarıdan yeni hava almaktadır. Diğer makineler gibi
kapalı bir hava çevrimi yoktur.
ÇalıĢması ise, dıĢarıdan alınan hava ısıtıcılardan geçtikten sonar hava yöndendiriciler
ile tamburun arka kısmındaki delikten (süzgeçten ) çamaĢırların üzerine verilir. Tamburdan
çıkan hava çamaĢırın nemini bir miktar aldıktan sonra filtreden geçerek dıĢarı çıkar. Isı ve
nem bir çıkıĢ hortumu ile bina dıĢına, nadir hallerde oda yeterince büyük ise oda içine
verilebilir. Bu durumda iyi bir havalandırma gereklidir. Sonra kullanılan hava baca borusu
ile dıĢarı atıldığı için tekrar dıĢarıdan hava emilir. Emilen hava ısıtıcı üzerine üflenir. Bu
durum tekrarlanır.
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2.1.2.2. Kondanserli / Bacasız Kurutma Makineleri ve ÇalıĢma Prensibi
Bu kurutucu tipinde ise bacalı tipe gore biraz daha geliĢtirilmiĢtir. Ek olarak makine
içerisinde malzemeler eklenmiĢtir. Bu makinede çamaĢırdan gelen nemli hava dııĢarı
atılmamaktadır. Tamburdan sonar kondanser denilen bir yoğunlaĢtırcıya verilmektadir.
YoğunlaĢtırıcıdan çıkan suyu toplamak için bir su tankı konulmuĢtur. Kondanserden çıkan
hava tekrar kullanılmaktadır. Birde bu makinede çift fan bulunmaktadır.
ÇalıĢması ise; motor dıĢarıdan aldığı havayı ısıtıcılar üzerine üfler. Burada ısınan hava
hava yöndendiricile yardımı ile tambur arkasındaki delikten çamaĢır üzerine gönderilir.
Tambura verilen sıcak hava çamaĢırın nemi alır. Nemli hava kondanserdeki filitreden
geçerek nemi alınır. Nemi alınmıĢ hava ısıtıcı fan tarafından rezistans üzerine üflenir,
sürekli bir hava çevrimiyle camamaĢırlar kurutulmuĢ olur. Kondanser içerisine giren nemli
havanın nasıl nemi alındı diye düĢünüyorsak; yukarıda da belirtildiği gibi kondanser
içerisinde birbirine 90 derece dik olan ince aliminyum kanallar bulunur. Soğutucu fan
dıĢarıdan aldığı soğuk havayı kondanser plakaları üzerine üfler nemli hava kondanser
içerisinde soğuk hava ile ısı alıĢveriĢine girer ve yoğunlaĢır. YoğunlaĢan su bir
haznede toplanarak su haznesine ulaĢır. Bir Ģamandıra ve Ģalter ile alt haznenin
taĢmaması sağlanır ve su tankı dolduğunda geri dönüĢ hortumundan Ģamandıra haznesine
ulaĢır ve Ģalteri harekete geçirerek programı durdurur ve uyarı verir. Ancak su tankı
boĢaltılırsa kurutma tekrar baĢlayabilir. Böylelikle su tankında biriken su makineye ve
etrafa zarar vermemiĢ olur.
Kondanserli kurutucularda kondanser önü kapatılmamalıdır. Ġyi bir kurutma istiyorsak
her kurutmadan sonra kondanser ve su tankı kontrol edilip gerekli bakım yapılmalıdır.

ġekil 2.3: Kondanserli kurutma makinesinin parçaları
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ġekil 2.4: Bacalı vekondanserli kurutma makinesinde hava dolaĢımı

2.1.2.3. Isı Pompalı Kurutma Makineleri ve ÇalıĢma Prensibi
Diğer kurutucularda mevcut olan ve enerji tüketiminin artmasında ana rol oynayan
ısıtıcı (200-2500Watt) ısı pompalı kurutucuda yoktur. Kurutucularda gerçek anlamda enerji
tasarrufu ısı pompalı kurutucular ile sağlanmaktadır. Isı pompalı kurutucularda klimalarda
olduğu gibi kompresör kullanılmıĢtır. Kompresör yardımı ile R 134 a gazı çeĢitli evrelerden
geçirilerek çamaĢırların kurutulması sağlanır.
ÇalıĢması ise: Kompresör içerisindeki gaz kondanser içerisinde sıkıĢtırılır. SıkıĢan
gazda bir ısı açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı hava yönlendiriciler ile tambur içindeki çamaĢır
üzerine verilerek çamaĢırın kuruması sağlanır, yani nemi alınır. Nemli hava evaparatörün
bakır borularından geçerek yoğunlaĢır. Böylece hava ısısını ve nemini bırakarak kondensere
gelir. Çevrim bu Ģekilde devam eder. ÇamaĢır üzerine üflenen havanın nemi alındığı için
kurutma daha kısa sürede ve daha az enerji sarfiyatı ile gerçekleĢtirilir. Isı pompalı kurutucu
da diğer kurutuculara göre ısı düĢüktür. Bu da çamaĢırların zarar görmesini ve tehlikeleri aza
indirir.
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ġekil 2.5: Isı pompalı kurutma makinesinin parçaları

DıĢtan bakıldığında kondenserli ve ısı pompalı kurutucular arasındaki tek fark ısı
pompalı kurutucuda makinenin ön alt kısmında tekmelik altında filtre çekmecesi
bulunmasıdır.
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P. no

Parça Adı

P. no

P. no

ġekil 2.6: Kondanserli kurutma makinesinin parçaların görünüĢü

Parça Adı

Parça Adı

1

ġebeke Kablosu

10

KayiĢ

19

Ön Panel

2

Parazit Filtresi

11

20

Fan

3

Üst Tabla

12

Isitici
Isitici
Parcasi

21

4
5

Arka Panel
Su Tankı Yuvası

13
14

Fan Yuvasi
Hava Yönlendirici

22
23

6

Hortum

15

Tekmelik

24

Fan Muhafazasi
Hava Filtresi
Motor
Kazan Kanadi

7

ġamandira

16

Kondanser

25

Kapasitör

8

Pompa

17

Ġç Tekmelik

26

Tambur

9

Yan Duvar

18

Kapi Kilidi

27

Su Tankı

30

Sabitleme

Resim 2.1: Kurutma makinesinin üstten görünüĢü

Resim 2.2: Kurutma makinesinin arkadan görünüĢü
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2.2. Kurutma Makineleri Elektrik Devre ġemaları

ġekil 2.7: Kurutuculu çamaĢır makinesinin elektrikdevre Ģeması.
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ġekil 2.8: Kurutma makinesinin elektrik devre Ģeması.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir Kurutma makinesinin prensip (devre) Ģemasını inceleyeceksiniz. AĢağıdaki iĢlem
basamaklarını adım adım uygulayarak karĢısındaki önerilerden faydalanınız.

ĠĢlem Basamakları





Öneriler

Cihaz model numarasını kataloglardan  Doğru katalog olduğuna emin olun.
bulunuz.
 Elektrikli ev aletleri devre Ģema bilgisi
ġema üzerindeki elemanları tespit edin.
a)Kurutma makineleri
Elemanların diğer elemanlar ile olan  Cihaz katalog bilgisi
bağlantılarını tespit edin.
Devre üzerindeki harflerin ne anlama
geldiğini tespit edin.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
AĢağıdaki cümleleri doğru veya yanlıĢ (D/Y)olarak değerlendiriniz.
(....)1. Kurutuculu çamaĢır makinelerinde termostat yoktur program düğmesi seçilen
programa göre ısıyı ayarlar.
(....)2. Kurutma makinelerinde en fazla enerji harcayan ısı pompalı kurutuculardır.
(....)3. Bacalı kurutma makinesindeki su tankını her kurutmadan sonra mutlaka
boĢaltmalıyız.
(....)4. Bacalı kurutucularda nemli hava dıĢarıya atılır.
(....)5. Kurutucular içerisinde en fazla ısı, ısı pompalı kurutucuda elde edilir.
(....)6. Kondanserli kurutma makinelerinde iki adet fan bulunmaktadır. Isıtma fanı ve
soğutucu fan.
(....)7. Kurutma makinelerin de su tankını boĢaltmadığımız takdirde makine uyarı verir ve
makine kendiliğinden durur.
(....)8. Kondanser üzerindeki aliminyum plakalar nemli havaya ısılarını vererek havanın
nemini alırlar.
(....)9. Kurutma makinelerinde elektriki bağlantılara baktığımızda esas beyine rezistans
denir.
(....)10. Kurutma makinelerinin elektriki Ģemalarından anlaĢılacağı üzere büyük akım
çeken parçalar, program cihazına röle aracılığı ile bağlanmıĢtır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek,
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz, ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz..
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ.3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında kurutma makinelerinde genellikle meydana gelen
arızaların neler olduğunu doğru öğrenecek ve bu arızaların tamirini, makine bakımını
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlar olmalıdır;

ÇeĢitli beyaz eĢya yetkili servislerine giderek kurutma makinelerinin arızalarını
öğreniniz. Ġzin isteyek arızaları nasıl tamir ettiklerine bakınız. Tamir sırasında
karĢılaĢtıkları zorlukları sorarak not ediniz. Makinenin genel olarak bakım
gerektiren parçaları araĢtırınız.

KazanmıĢ olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaĢ grubunuz ile paylaĢınız.

3. KURUTMA MAKĠNELERĠNDE BAKIM,
ONARIM VE ARIZA GĠDERME
Kurutma makinelerin de meydana gelen arızaları sınıflandırmak yanlıĢ olur. Kurutma
makinesinde öyle bir arıza meydana gelmiĢ ki, parça elektrik parçası ama arıza mekanik
kısmında olabilir. Buna ne mekaniki arıza ne de elektriki arıza denilemez. Bazı arızalar da
makine parçası hem mekaniki olarak hem de elektriki olarak arıza açmıĢ olabilir. Makinenize
bir tamirat gerektiğinde yapılması gereken en önemli Ģeyler; makinenizin fiĢini prizden
çekmektir. ġimdi makinede meydana gelen arızaları ve bakımını inceleyelim.

3.1. Kurutma Makinelerinin Elektriki Arızaları
Kurutma makinelerinin elektriki arıza yapıp değiĢtirilen parçaları:





Kurutma makinelerinin termostat ve termikleri
Kurutma makinelerinin fan ve fan motoru
Kurutma makinelerinin program cihazı ve timeri
Kurutma makinesinin ısıtıcısı (Rezistans )
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Kurutma Makinelerinde Meydana Gelen Muhtelif Arızalar ve Giderilmesi

Arızalar

Makine fiĢi prize
takılı olduğu halde
makine çalıĢmıyor.

Çözümü

Nedenleri
 FiĢin takılı olduğu prizde
enerji olmayabilir.
 Besleme kablosu ve fiĢ
arızalı olabilir.
 Makine kapağı iyi
kapatılmamıĢ olabilir.
 Timer 0 (sıfır) konumunda
olabilir.
 Ön kapak anahtarı arızalı
olabilir.
 ġebeke gerilimi (voltaj)
düĢmüĢ olabilir.

 Isıtıcı arızalı olabilir.
 Timer arızalı olabilir.
Makine tamburu
dönüyor fakat
çamaĢırları
kurutmuyor.

 Isıtıcıya
akım
taĢıyan
kablolar yerinden çıkmıĢ
veya arızalı olabilir.
 Fan motoru arızalı olabilir.

 Makine programı yanlıĢ
seçiliyor olabilir.
Makine çamaĢırları
çok fazla kurutuyor.

 Termostatlar arızalı olabilir.
 Isıtıcı devresinede olan röle
kontakları yapıĢmıĢ olabilir
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 FiĢin takılı olduğu prizde
gerilim kontrolü yapılır.
 Besleme kablosu ve fiĢi
kontrol edilir Arızalı ise
değiĢtirilir.
 Makine ön kapağı iyi bir
biçimde kapatılır.
 Timer düğmesi ısıya göre
programlanır.
 Ön
kapak
anahtarı
kontrol edilir. Arızalı ise
değiĢtirilir.
 Programı
tekrar
baĢlatmak için BaĢlatma
tuĢuna basınız. Yine arıza
devam ediyorsa prizdeki
gerilimi ölçünüz.
 Isıtıcı kontrol edilir.
Arızalı ise değiĢtirilir.
 Termostatlar
kontrol
edilir.
Arızalı
ise
değiĢtirilir.
 Timer kontrol edilir.
Arızalı ise değiĢtirilir.
 Isıtıcıya akım taĢıyan
kablolar kontrol edilir.
Yerinden çıkan kablo varsa
yerine takılır. Arızalı kablo
varsa arızalar giderillir.
 Fan
motoru
kontrol
edilir.
Arızalı
ise
değiĢtirilir.
 Program
çamaĢırın
miktarına ve nemine göre
ayarlanır.
 Termostatlar
kontrol
edilir. Kontakları yapıĢmıĢ
olabilir. Böyle bir durumda
ısıtıcı sürekli devrede kalır.
Arızalı
termostatlar
değiĢtirilir.
 Röle kontakları kontrol

Makinede elektrik
kaçağı var.

Makine çalıĢıyor
fakat çamaĢırlar
kurumuyor.
“Filtre” temizleme
uyarı lambası yanıp
sönüyor
Tambur
aydınlatma
lambası
yanmıyor.
Gösterge
lambaları
aralıklarla yanıp
sönüyor.

 Topraklama uçları çıkmıĢ
olabilir.
 FiĢin topraklama ucu,
prizdeki topraklama ucuna
temas etmiyor olabilir.
 Makine fiĢinin takıldığı
priz topraklanmamıĢ olabilir.
 Isıtıcı, program aygıtı,
ana
motor
ve
pompa
motorundan gövdeye kaçak
olabilir.
 Makine
üzerindeki
gövdeye yakın kablolarda
sürtünmeden dolayı aĢınma
olabilir.

 Isıtıcı arızalı olabilir.
 Isıtıcı
olabilir.

termostadı

arızalı

Makine üzerindeki filitreler kirli
olabilir.

edilir. Gerekirse yenisi ile
değiĢtirilir.
 Topraklama
uçları
kontrol edilir. ÇıkmıĢ uç
varsa yerine takılır. Kablolar
kontrol edilir. Kopukluk
varsa giderilir.
 FiĢ ve priz topraklamaları
kontrol edilir. Temas etmesi
sağlanır.
 Priz
kontrol
edilir.
TopraklanmamıĢsa
topraklanır.
 Bu aygıtlar teker teker
kontrol edilir. Aygıtlarda
toprak kaçağı testi yapılır.
Kaçak varsa giderilir.
 Kazan ve gövdeye yakın
kablolar
kontrol
edilir.
AĢınmıĢ
kablolar
varsa
yalıtımı
sağlanır
veya
değiĢtirilir.
 Isıtıcı kontrol edilir.
Arızalı ise değiĢtirilir.
 Termostad
kontrol
edilir.
Arızalı
ise
değiĢtirilir.
Programı durdurun ve filtreyi
temizleyiniz.

 Program seçme düğmesi "0"
konumunda olabilir.
 Ampul bozuk olabilir.

 Program seçme uygun
program seçimi yapılır.
 Ampul
yenisi
ile
değiĢtirilir.
 Program seçici düğmesi iki Düğmeyi istediğiniz bir
yeniden
program
arasında
kalmıĢ programa
ayarlayınız.
olabilir.

"Tank dolu" uyarı Su haznesini dolu olabilir.
ıĢığı yanıyor.
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Su haznesini boĢaltınız

3.2. Kurutma Makinelerinin Mekanik Arızaları
Kurutma makinelerinin mekaniki arıza yapıp değiĢtirilen parçaları:





Kurutma makinelerin kayıĢ ve kasnakları
Kurutma makinelerinin tuĢ ve panel grubu
Kurutma makinesinin amortisör ve yayları

Kurutma makinelerinde meydana gelen muhtelif arızalar ve giderilmesi

Arızalar
Makine sarsıntılı
çalıĢıyor

Çözümü

Nedenleri
 Makine taĢıyıcı ayakların
dengesi bozulmuĢ olabilir.
 Amortisörler arızalı veya
yerinden çıkmıĢ ya da
bağlantı cıvataları gevĢemiĢ
olabilir.

 Makine
Makine gürültülü
çalıĢıyor.

askı
yayları
yerinden çıkmıĢ olabilir.
 Tambur yatak rulmanları
arızalı olabilir.

 Tambur yatak
gevĢemiĢ olabilir.
 Ana motor
arızalı olabilir.

Makineden sesler

gövdesi

rulmanları

 Amortisörler arızalı olabilir.
 Tamburu döndüren kayıĢ
yerinden çıkmıĢ veya kayıĢ
kopmuĢ olabilir.
 Tamburu döndüren motor
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 TaĢıyıcı ayaklar dengeye
getirilir.
 Amortisörler
kontrol
edilir.
Arızalı
ise
değiĢtirilir. ÇıkmıĢsa yerine
takılır. Bağlantı cıvataları
gevĢemiĢse iyice sıkılır.
 Askı yayları kontrol
edilir. Yerinden çıkan varsa
yerine takılır.
 Motor
kasnak
arası
tahrik
kayıĢı
yerinden
çıkarılır. Tambur el ile hızla
döndürülür. Gürültü yatak
rulmanlarından
geliyorsa
yatak keçe ve rulmanları
değiĢtirilir.
 Tambur yatağı kontrol
edilir.
Yatak
cıvataları
gevĢemiĢse iyice sıkılır.
 Makine motoru, motora
kayıĢ takılmadan çalıĢtırılır.
Ses motor rulmanlarından
geliyorsa motor rulmanları
değiĢtirilir. Rulmanlar preste
sökülüp takılmalıdır.
 Arızalı ise değiĢtirilir.

 Tamburu döndüren kayıĢ
kontrol edilir. Yerinden
çıkmıĢ ise yerine takılır.
KayıĢ kopmuĢsa yenisi ile

geliyor. Tambur
dönmüyor.

arızalı olabilir.
 Motor
kondansatörü
arızalı olabilir.

değiĢtirilir. Motor gerdirme
vidalarından
kayıĢ
gerginliği ayarlanır.
 Motor kontrol edilir.
Arızalı ise değiĢtirilir.
 Motor
kondansatörü
kontrol edilir. Arızalı ise
değiĢtirilir.

Resim 3.1: Kurutma makinesinin su haznesinin sökülmesi

3.3. Kurutma Makinelerinin Bakımı
Kurutma makinelerinde belirli aralıklarla temizlik yapılmalıdır. Bu temizlik
makinenin daha iyi çalıĢmasına, enerji tasarrufuna ve performansına yardımcı olur. Bu
temizlik ve bakımı evde kiĢi kendisi yapabilir. Bu temizliği yaparken dikkatli olması gerekir.
Yoksa makine parçalarının çoğu plastiktir. Parçayı yerinden çıkartırken veya yerine takarken
tırnakları kırılabilir veya diĢ kaptırabilirsiniz. Makinede temizlik yapılacak noktalar aĢağıda
sıralanmıĢtır:

3.3.1. Kurutma Makinesinde Bulunan Filitrelerin Temizlenmesi
3.3.1.1. Kapak Filtresinin Temizlenmesi
Tüm kumaĢlar, kurutma esnasında tüy parçacıklarını kaybederler, ancak kurutma açık
havada gerçekleĢtiğinde, rüzgar bunları giderir. Bir çamaĢır kurutucusunda ise, bu tüyler
filtre içinde toplanılırlar. Her kullanımdan sonunda mutlaka temizlenmelidir. Kurutma
boyunca çamaĢırdan ayrılıp havaya karıĢan havlar ve lifler ilk önce "Kapak Filtre"
parçasında toplanır. Bu iĢlem, pano üzerinde iliĢkin ikaz lambasının yanması ile hatırlatılır.
Uzun süre sonra filtreler, çamaĢırlardaki deterjan artıkları sebebi beyaz bir tabaka ile
kaplanabilirler. Özenle gerçekleĢtirilmiĢ bir temizlik, düzgün kurutma yapılmasını sağlar.
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ĠĢlem Sırası

Kapağı açınız.

Resim 3.2: Kurutma makinesinin kapak filitresi



Kapının iç yüzü üzerinde bulunan filtre temizlenmek üzere çıkarılmalıdır.
Filtreyi kapıdan çıkarmak için yukarıda görüldüğü gibi kaldırınız. Filtre,
dili sola veya sağa doğru olarak yerleĢtirilmiĢ olabilir.



Havları dikkatlice sadece el ile veya yumuĢak, kuru bir bez ile
temizleyiniz.
Kapı filtresini doğru yönüne dikkat ederek yuvasına sürünüz.
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Filtre etrafındaki contalardan her türlü tüy parçacıklarını gidermek için
kapının iç kısmını düzenli aralıklar ile temizleyiniz. Bir fırça kullanarak
bunları sıcak su ile temizleyiniz

3.3.1.2. Filtre Çekmecesi
Kapak filtresi tarafından tutulamayan havlar, tekmelik arkasındaki filtre çekmecesinde
tutulur. Makinede daha iyi bir kurutma eldeedebilmek için her kurutmadan sonra filtre
çekmecesinide temizlenmesi gerekir. Bu çekmece içinde 2 kademe filtre vardır. Birinci
kademe kapak filitresi gibidir. Ġkinci kademe ise filtre çekmecesinin içindeki filtre
süngeridir. Filtre çekmecesi filtre ünitesinin temizleme iĢlemini aĢağıdaki gibi yapılır:




Filtre çekmecesini yatay el hareketleriyle dıĢarı çekiniz.
Filtre bölümündeki lif ve havları dikkatlice sadece el veya yumuĢak, kuru
bir bez ile temizleyiniz.
Filtre çekmecesini kırmızı düğmeye basarak açınız
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Resim 3.3: Kurutma makinesinin çeĢitli kondanserler








Filtre Çekmecesi Süngerinin üzeri birkaç milimetre kalınlığında bir
tabaka halinde havlar ile kaplanmıĢ ise filtre süngerini temizlemek
gereklidir. Filtre Çekmecesi Süngerini temizlemek için elde yıkayınız.
Yıkadıktan sonra sıkarak içindeki fazla suyu dıĢarı atınız.
Filtre Çekmecesi Süngerini aĢağıda gösterildiği Ģekilde zorlamadan kendi
halinde bırakarak yerleĢtiriniz.
Filtre ünitesini kırmızı düğme kilitlenene kadar kapatınız.

Filtre Çekmecesini yatay olarak kurutucudaki yerine yerleĢtiriniz ve
dayanma sesi duyulana kadar içeri itiniz.
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3.3.2. Kurutma Makinesinin DıĢ Gövde ve Tamburun Temizlenmesi
Makinamn dıĢ gövde ve tamburunu nemli bez ve sabunlu su ile silinmeli ve özenle
kurulanmalıdır, aĢındırıcı ve kimyasal içerikli maddeler kullanılmamalıdır. Tambur kanatları
ise:

Makinenin kapağını açınız. Kurutucu soğuyana kadar bekleyiniz.

Tambur kanatlarını yumuĢak, sirke ile ıslatılmıĢ bir bez ile siliniz. YumuĢak
bezle kurulayınız.

Tambur kanatlarını en azından yılda yaklaĢık 4 kere temizleyiniz.

Çözelti maddesi, alkol, inceltici veya benzeri maddeleri kullanmayınız.

Resim 3.3: Kurutma makinesinin kapak ve hava giriĢi

3.3.3. Kurutma Makinesinde Bulunan Kondanserin Temizlenmesi
3.3.3.1. Kondenserin Temizlenmesi
Ayda bir mutlaka kondanser temizlenmelidir. Ġkaz lambasının yanması kondanserün
temizlenmesi gerektiğini belirtir. Kondanser cihazın alt ön kısmında, küçük kapağın
arkasında bulunur. Kondasatörün hasar görmesini önlemek için temizliğinde keskin uçlu
nesneler kullanarak kullanmayın. Cihazı kondanser olmaksızın çalıĢtırmayınız. Temizlik için
aĢağıdaki gibi hareket ediniz:


Ön kapağı açınız ve alt tarafındaki butona basınız Alt kapak açılacaktır.
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Resim 3.4: Kurutma makinesinin kondanserin sökülmesi





Tüyleri gidermek için kondanserin dıĢ kısmınıda temizleyiniz. Nemli bir bez ile
contası üzerindeki kumaĢ havlarını temizleyiniz.
Kondenseri çeĢme suyu altında yıkayınız.
Kondenseri yerine yerleĢtirip kilitlenene kadar itiniz ve alt kapağı kapatınız.

3.3.3.2. Kondenser Süngerinin temizlenmesi
Isı Pompalı Kurutucu makinenizde havların iyi bir Ģekilde filtrelerde tutulması çok
önemlidir. Bu yüzden makinalarda Kapak Filtresi ve Filtre Çekmecesi filtreleme kademelerine
ek olarak, koruma amaçlı olarak Kondenser Süngeri parçası bulunmaktadır. Eğer Kapak
Filtresi ve Filtre Çekmecesi düzgün olarak kullanılırsa, Kondenser Süngeri parçasını 3 ayda bir
kontrol etmeniz, üzerinde tabaka halinde birikmiĢ havlar varsa temizlemeniz yeterli olacaktır.
Ufak parçalar halinde kirlenmeler önemli değildir. Kondenser Süngerini temizlemek
için Ģekilde görüldüğü gibi yuvasından çıkarınız. Kondenser Süngerini çıkarttıktan sonra
arkasında tel örgü göreceksiniz
Kondenser Filtresine, Filtre Çekmecesini çıkardıktan sonra ulaĢabilirsiniz.
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3.3.4. Kurutma Makinesinde Bulunan Su Tankının Bakımı
Su tankı dolduğunda kontrol paneli üzerindeki ikaz lambası yanıp sönecek ve sesli
ikaz verecektir. Ayrıca cihaz otomatik olarak kurutma iĢlemini durduracaktır. Bu durum su
tankı boĢaltılana kadar devam edecektir. Eğer bir bağlantı borusu ile cihazın su tahliyesini
pis su giderine bağlayacaksanız su tankını iptal edebilirsiniz. Su tankını bu Ģekilde iptal
ettiğinizde ikaz lambası tank su doluymuĢ gibi ara ara ikaz verecektir.
Böyle bir sorunla karĢılaĢmamak için makinaya her çamaĢır atmadan önce veya
çamaĢırları çıkardıktan sonra su tankını boĢaltınız.

Resim 3.5: Kurutma makinesinin su tankı

Su tankını boĢaltmak için;

Su tankını dikkatlice panodan dıĢarı çekiniz, bir elinizle arkadan tutunuz.

Su tankının kapağını açınız.

Suyu boĢaltınız.

Eğer kapakta toz birikimi oluĢmuĢ ise lütfen bunları da temizleyiniz. Kapağı
bastırarak kapatınız.

Su tankını tamamen içeri itiniz.
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İlginç:
Fırının içinde elbisesinin yandığını söyleyen bir müĢteri teknik servisi çağırmıĢ.
Elbisenin yanarak fırının içine yapıĢmasından mustarip tüketiciye, fırının da sadece yemek
piĢirmesi önerilmiĢ. Fırının içinde çamaĢır kurutma vakalarına sıklıkla rastlayan servis
elemanları buna o kadarda ĢaĢırmamıĢlar.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1
Bir kurutma makinesinin çeĢitli elektriki arızalarının (fan motoru, program cihazı,
timer, ısıtıcı termostat) tamirini yapacaksınız. AĢağıdaki iĢlem basamaklarını adım adım
uygulayarak karĢısındaki önerilerden faydalanınız.

ĠĢlem Basamakları


















Öneriler

Cihazı arıza tespit için çalıĢtırınız.
Cihaz emniyete alınız.
Motorun
röle
kondansatör
bağlantılarını kontrol ediniz.
Fan motor bağlantılarını sökünüz.
Basit motor arızasını ise arızayı
gideriniz.
Motor yenisiyle değiĢtiriniz.
Motor elektrik bağlantıları yapılarak
kontrol ediniz.
Program cihazı kontrol ediniz.
Programlama cihazları yenileriyle
değiĢtiriniz.
Timeri kontrol ediniz.
Timeri
yenileriyle
değiĢtiriniz.
Isıtıcının bulunduğu yeri açınız.
Isıtıcı kablo bağlantıları sökerek
kontrol ediniz.
Isıtıcı takılı olduğu yerden alarak
yenisiyle değiĢtiriniz.
Arızalı termostatın yerini tespit ediniz.
Uygun termostatı seçiniz.
Termostatın montajını yapınız.
Termostatın çalıĢmasını kontrol ediniz.
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 Makine çalıĢırken göz ve kulakla
dikkatli bir Ģekilde inceleyiniz.
 FiĢin takılı olmadığına kapalı olduğuna
emin olunuz.
 Gözle kontrol ve ölçü aleti ile ölçüm
yapınız.
 Uygun malzeme kullanınız.
 Arıza giderirken zamanı dikkatli
kullanınız.
 Uygun motor seçimi yapınız.
 Bağlantıları
yaparken
doğruluğnu
kontrol ediniz.
 Program cihazının modelini tespit
ediniz.
 Entegreye
program
yüklemeyi
unutmayın.
 Kontaklara dikkat ediniz.
 Uygun timer seçimi yapınız. Resiztansı
çıkartmak için havalandırma kanalını
sökerken zarar görmemesine dikkat
ediniz.
 Ölçü aletinin direnç kademesinde
olduğuna dikkat ediniz.
 Yerinden çıkartırken diğer elemanların
zarar görüp görmediğine dikkat ediniz.
 DeğiĢecek termostatı katologdan doğru
olarak seçiniz.
 Termostatı dikkatli bağlayınız.
 Enerji vererek rezistansın farklı ısılarda
çalıĢtığını takip ediniz.

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2
Bir kurutma makinesinin çeĢitli mekaniki arızalarının (gövde, kayıĢ, kasnak) tamirini
ve bakımı yapacaksınız. AĢağıdaki iĢlem basamaklarını adım adım uygulayarak karĢısındaki
önerilerden faydalanınız.

ĠĢlem Basamakları









Öneriler

Cihazı arıza tespit için çalıĢtırınız.
Cihaz emniyete alınız.
KayıĢ
ve
kasnakları
yerinden
çıkartınız.
KayıĢ ve kasnakları değiĢtiriniz.
Gövdeyi göz ile gözlemleyiniz.
Boyası kalkan yerlere rutuĢ yapınız.
Gövdeyi yenisi ile değiĢtirin.
Makineyi kontrol ediniz.
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 Makine çalıĢırken göz ve kulakla
dikkatli bir Ģekilde inceleyiniz.
 FiĢin takılı olmadığına ve musluğun
kapalı olduğuna emin olunuz.
 Önce kayıĢ gerdirme yayını çıkartınız.
 Kasnak
ve
kayıĢların
yenilerini
katalogdan bulunuz.
 Çürüme olayı derin mi? Yoksa sadece
boyamı kalkmıĢ?
 Antipas boyası sürmeyi unutmayın.
 Gövdede vidaları takarken boya çıtlak
çıkarılabilir. Gözlerinize dikkat ediniz.
 Makineden anormal bir ses geliyor mu?

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3
Bir kurutma makinesinin bakım iĢlemini yapacaksınız. AĢağıdaki iĢlem basamaklarını
adım adım uygulayarak karĢısındaki önerilerden faydalanınız.

ĠĢlem Basamakları











Öneriler

Su tankını yerinden çıkartınız.
Tankı temizleyiniz.
Çekmeceyi yerine takınız.
Kapak filitrelerini yerinden çıkartınız.
Düzgün bir Ģekide fırça ve bez ile
temizleyiniz.
Kondanseri yerinden çıkartınız.
Here
yerini
ve
iç
süngerini
temizleyiniz.
Makine gövdesini ılık su ve bez ile
siliniz.
Makine ön kapağı açılarak tambur
içindeki yabancı cisimler çıkartılır.
Tambur içi bir bez ile silinir.
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 Su tankını yerinden çıkartırken tırnak
ların kırılmamasına dikkat edilemelidir.
 DuĢunu kuru bir bez ile siliniz.
 Çekmece altındaki tırnakların geçmesine
dikkat ediniz.
 Her kullanımdan sonra mutlaka
temizleyiniz..
 AĢınmıĢ ise yenisi ile değiĢtirin.
 Tekmelik kısmını dikkatli bir Ģekilde
açınız.
 ÇeĢme altına tutabilirsiniz..
 Bu iĢlem makine üst boyasının ömrünü
uzaltır.
 Tambur el ile çevrilerek yabancı cisim
kalması önlenir.
 Temizleme bezinin sert olmamasına ve
temizleme suyuna alkol gibi maddeler
karıĢtırmaktan kaçınınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
AĢağıdaki cümleleri doğru veya yanlıĢ (D/Y) olarak değerlendiriniz.
(....)1. Kurutma makinesinin haftada bir tamburu yerinden sökülüp içi temizlenmelidir.
(....)2. Isıtıcı, ayarladığımız değerden daha fazla ısıtıyorsa termostat bozulmuĢ
diyebiliriz.
(....)3. Kurutma makinesi aynı programda bekliyor ise ya program aygıtı bozuk veya
program düğmesi sıkıĢmıĢtır.
(....)4. Kurutma makinesi titreĢim yapıyor ise bunun tek sebebi amortisörlerdir.
(....)5. Amortisör ve yaylar kazanın sarsıntısını önler.
(....)6. Kondanser her yıkama öncesi kesinlikle temizlenmelidir.
(....)7. Fan motoru aynı zamanda kayıĢ kasnak yardımı ile tamburu çevirmektedir.
(....)8. Tamburu haftada bir bulaĢık teli ile güzelce ovulmalıdır ve alkol ile
parlatılmalıdır.
(....)9. Program cihazı kurutma makinesinin beyni diyebiliriz.
(....)10. Nem ölçen sensör tambur içerisine yerleĢtirilmiĢtir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz, ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
PERFORMANS TESTĠ (YETERLĠK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
AĢağıda bu modülde her öğrenme faaliyetinin sonunda yaptığınız uygulamaların
değerlendirmesi yer almaktadır. Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz. Eğer iĢlemler tam olarak yapıldıysa 2‟yi, orta derecede yapıldıysa 1‟i,
yapılamadıysa 0‟ı iĢaretleyiniz. En sonunda 2, 1 ve 0‟ların toplamını hesaplayınız.
DEĞER
ÖLÇEĞĠ

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ
2

Kurutma
Makinelerinin
ÇeĢitleri

Kurutma Makinesin
tanımı ve yapısı

1. Kurutma Makinesinin tanımını öğrendiniz mi?
2.Kurutma makinesi kullanımı ile ilgi bilgileri öğrendiniz
mi?
3. Kurutma makinesinde kullanma klavuzlarında ve
çamaĢırlarda kullanılan iĢaretlerin anlamlarını öğrendiniz
mi?
4. Program cihazlarını ne iĢe yaradığını öğrendiniz mi?
5. Kurutucu tamburu ile çamaĢır makinesi tamburu
arasındaki farkı öğrendiniz mi?
6. Makinelerde
öğrendiniz mi?

kullanılan

motorların

özelliklerini

7. Termostat ile ısıtıcı ve timer arasındaki iliĢkiyi
öğrendiniz mi?
8. Fan motorunun nasıl çalıĢtığını öğrendiniz mi?
1. Kurutuculu çamaĢır makinesinin yapısını ve
çalıĢmasını öğrendiniz mi?
2. Bacalı kurutma makinesinin yapısını ve çalıĢmasını
öğrendiniz mi?
3. Kondanserli kurutma makinesinin yapısını ve
çalıĢmasını öğrendiniz mi?
4. Isı pompalı kurutuculu makinenin yapısını ve
çalıĢmasını öğrendiniz mi?
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1

0

Kurutma Makinesinin Bakım,
Onarım ve Arıza Giderme

5.Kurutma makinesinin elektrik Ģemasınında eleman
bağlantılarını öğrendiniz mi?
1.Kurutma
makinesinin
program
cihazını
değiĢtirebildiniz mi?
2.Kurutma makinesinin termostat ve termikleri
değiĢtirebildiniz mi?
3.Kurutma makinesinin fan motorunu değiĢtirebildiniz
mi?
4.Kurutma makinesinin rezistansını değiĢtirebildiniz mi?.
5.Kurutma makinesinin kayıĢ ve kasnaklarını
değiĢtirebildiniz mi?
6.Kurutma makinesinin amortisör ve yaylarını
değiĢtirebildiniz mi?
7.Kurutma makinesinin filitre temizliğini yapabildiniz
mi?
8.Kurutma makinesinin su tankı temizliğini yapabildiniz
mi?
9.Kurutma makinesinin tambur temizliğini yapabildiniz
mi?
10.Kurutma makinesinin gövde temizliğini yapabildiniz
mi?
11.Kurutma
makinesinin
kondanser
temizliğini
yapabildiniz mi?

TOPLAM
DEĞERLENDĠRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeĢitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
D
Y
Y
D
Y
D
Y
Y

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI
1

D

2

Y

3

Y

4

D

5

Y

6

D

7

D

8

D

9

Y

10

D
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI
1

Y

2

D

3

D

4

Y

5

D

6

Y

7-

Y

8

Y

9

D

10

D
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ÖNERĠLEN KAYNAKLAR
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR




Ġnternette Beyaz EĢya Üreten Firmaların Siteleri.
Elektrikli ev aletleri satıĢı yapan mağazalar,
Arçelik Marmara Bölge Müdürlüğü Eğitim Bölümü
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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