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AÇIKLAMALAR 
KOD 523EO0247 

ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları 

MODÜLÜN ADI Otoklavda Elektronik Sistemler 

MODÜLÜN TANIMI Otoklavda elektronik sistemlerini, otoklav cihazlarının 

montajının, ısıtıcı arızalarının ve elektronik arızalarının 

hatasız yapılabilmesini sağlayan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Alan ortak modüllerini ve kuru hava sterilizatör cihazları 

modülünü tamamlamış olmak 

YETERLİK Otoklav cihazlarında elektronik arıza gidermek  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında otoklav 

cihazlarının montajını, ısıtıcı arızalarını ve elektronik 

arızalarını hatasız yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Otoklav cihazlarının montajını yapabileceksiniz. 

2. Otoklav cihazlarında meydana gelen besleme ünitesi 

arızalarını giderebileceksiniz. 

3. Otoklav cihazlarındaki elektronik kontrol kartı arızalarını 

giderebileceksiniz. 

4. Otoklav cihazlarındaki ısıtıcı arızalarını 

giderebileceksiniz. 

5. Otoklav cihazlarındaki sensör arızalarını 

giderebileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları 

dal atölyesi, sistem analizi atölyesi, firmaların laboratuvar 

cihaz kurulum birimleri 

Donanım: Servis el kitabı, otoklav cihazı, elektriksel 

güvenlik analizörü, avometre, nem ölçer, ısı ölçer, su terazisi, 

el takımları, devre şeması, lehimleme aletleri, sensörler, özel 

temizlik malzemeleri, mekanik yağlar, termometre, 

kronometre 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Tıp ve sanayi alanında kullanılan otoklav cihazları, insan sağlığı açısından birçok 

cihaz ve sarf malzemenin sterilizasyonunda oldukça önemli bir rol üstlenir. Çoğunlukla 

sterilizasyon alanında kullanılan bu cihazların kullanılması sağlık sektörü açısından önemli 

bir rol oynar. 
 

Bununla birlikte sterilizasyon birçok biyomedikal cihaz gibi hem hasta hem de 

kullanıcı ve servis elemanı açısından önemli riskler taşır. Bu risklerin ortadan kaldırılması ve 

otoklav cihazlarının istenilen nitelikte olması için sistem ünitelerinin doğru çalışması ve 

kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir. 
 

Elinizdeki modülde otoklav cihazlarının sistem bütünlüğü açısından kontrollerin nasıl 

yapıldığını göreceksiniz. 
 

Elektriksel güvenlik ölçümleri için kullanılan cihazları ve yapılması gereken testleri 

göreceksiniz. 
 

Elinizdeki modülde yine otoklav cihazlarında yapılan kalibrasyon ölçümlerini ve 

kullanılan kalibrasyon cihazlarını göreceksiniz. 
 

Tıbbi cihaz ve sistemlerin bulunduğu ortamların insan sağlığı ve çevre için önemli 

riskler taşıdığını unutmayınız. Bu cihazlarla çalışırken üzerinize düşen sorumluluğun son 

derece büyük olduğunu ve çok küçük ihmallerin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceği 

bilinciyle hareket ediniz ve tüm çalışmalarınızda bu duyarlılığı gösteriniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 

 

Otoklav cihazlarının montajını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Otoklav cihazının kullanım amaçlarını araştırınız ve rapor hazırlayınız. 

 Otoklav cihazı için çizilmiş bir elektriksel devre şeması bulunuz, inceleyiniz. 

 Otoklav cihazı blok şemasını bulup inceleyiniz. 

 Cihazın kurulabileceği uygun ortam şartlarının neler olması gerektiğini 

araştırınız ve rapor hazırlayınız. 

 Otoklav cihazı garanti belgesi bulunuz ve inceleyiniz. 

 

1. OTOKLAV CİHAZLARININ MONTAJI 
 

1.1. Otoklav Cihazlarının Tanımı 
 

Tıbbi girişimler ve cerrahi operasyonlar sırasında ortamın ve kullanılacak tıbbi cihaz, 

alet ve malzemelerin sterilize edilmesi gerekir. 
 

Mikroorganizmaların kısmen veya tamamen yok edilmeleri işlemleri, sırasıyla 

dezenfeksiyon ve sterilizasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu işlem sonrasında hastalık yapan 

ve yapmayan tüm mikroorganizmalar ortadan kaldırılmış olur. 
 

Bir alet veya malzemenin, üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan 

arındırılması işlemine ise o malzemenin sterilizasyonu denir. 
 

Otoklav, basınçlı su buharı ile sterilizasyon sağlayan bir cihazdır. Sterilizasyon 

ortamında nem bulunduğundan sıcaklık transferi daha etkin ve hızlı olur. Otoklavlarda ısı ve 

basınç altında deforme olmayan malzemeler ve besi yerleri sterilize edilir. Bu işlem 

sonrasında hastalık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar ortadan kaldırılmış olur.  
 

1.2. Otoklav Cihazlarının Kullanım Amacı 
 

Nemli ısı, daha düşük ısı ve daha kısa süre gerektirdiği için kuru sıcak havadan daha 

etkili bir sterilizasyon yöntemidir. Nemli ısı mikroorganizmaların protein yapısını koagüle 

ederek ölmelerini sağlar. Nemli ısı ile sterilizasyon birkaç şekilde uygulanabilmektedir. 

Bunların başında kaynatma gelmektedir. Normal atmosferik basınçta kaynatma 100 C° ısı 

sağlar ve pek çok bakteri 10 dakikalık bir sürede bu ısıda ölür. Ancak, bakteri sporlarını 

ortadan kaldırmak için 24 saat gibi uzun sürelere ihtiyaç olması ve bazı virüslerin bu yöntem 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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ile ortadan kaldırılamamaları  eskiden oldukça sık olarak uygulanmakta olan  bu yöntemin 

terk edilmesine neden olmuştur.
 

Bir diğer yöntem basınçlı sıcak buhar uygulanarak 

gerçekleştirilen sterilizasyondur.  Günümüzde güvenle kullanılmakta olan bir yöntemdir.  
 

Otoklavlar basınçlı buharın alet ve malzemelere uygulanabileceği şekilde tasarlanmış 

cihazlardır. Basınçlı buhar mevcut bakteri, virüs ve mantarları tahrip ederek mutlak bir 

sterilizasyon sağlar bu yüzden enfeksiyonun yayılmasında kritik ve yarı kritik olarak 

sınıflandırılan tüm alet ve malzemelerin otoklavla sterilize edilmesi tavsiye edilmektedir.  
 

1.3. Otoklav Cihazlarının Kullanım Alanları 
 

Otoklav cihazları boyutlarının küçüklüğü, kurulum ve kullanım maliyetlerinin düşük 

oluşu, az yer kaplaması, güvenilir sterilizasyonu gibi sebeplerle kliniklerde, hastanelerde, 

biyokimya laboratuvarlarında kullanım alanı bulmaktadır.  
 

Otoklav cihazları çoğunlukla hastanelerin ameliyathane ve laboratuvarlarında 

üniversitelerin biyoloji veterinerlik ve ziraat fakültelerinde sanayi kuruluşlarının (gıda, ilaç 

ve kozmetik vb.) mikrobiyoloji ve araştırma laboratuvarlarında malzemelerin basınçlı buhar 

ile sterilizasyonu için kullanılır. 
 

Kullanım alanlarının genişliğinden ötürü biyomedikal cihaz teknisyenlerinin en sık 

karşılaşacakları sterilizatör çeşitlerinden biri otoklav sterilizatörleri olacaktır. 
 

1.4. Otoklav Cihazının Blok Diyagramı ve Çalışması 
 

Otoklav cihazının yapısı ve çalışması aşağıda ana başlıklar halinde ele alınmıştır. 
 

1.4.1. Otoklav Cihazının Blok Diyagramı 
 

Otoklav cihazları teknoloji geliştikçe gelişim göstermiştir. Yıllar boyu mekanik 

kontrollü sistemler kullanılırken bugün mikro işlemci ve mikro denetleyici teknolojisiyle 

donanmış olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Ancak, tüm gelişmelere rağmen metal aksam, 

ısıtıcılar, termostat gibi yapılar yıllar önce kullanılan benzerleriyle hemen hemen aynıdır. 

Otoklav cihazını oluşturan ana bileşenler Şekil 1.1 de gösterilmiştir. 
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Şekil 1.1: Otoklav cihazı blok diyagramı 

1.4.2. Otoklav Cihazının Çalışması 
 

Şekil 1.2‘de gösterilen otoklav cihazının elektronik kartında ısı kontrol, zaman kontrol 

ve dijital görüntüleme gibi sistemler bulunmaktadır. Kabin içi sıcaklığı kullanıcı tarafından 

belirlenen değerin altında ise anahtar (switch) olarak düşünülebilecek ısı kontrol sisteminin 

ısıtıcıların enerji yolunu kapattığına emin olunmalıdır. Ayrıca kullanıcı bir zaman değeri 

seçerse zamanlayıcı geri sayıma başlar ve süre tamamlanana kadar ısıtıcıların ısınmasına izin 

verir. Zaman dolduğunda ise kullanıcıyı sesli ikaz ederek ısıtıcıların enerjisini keser.  

 

Şekil 1.2: Geçmişte kullanılan basit bir otoklav cihazı  

Termostat elektronik sistemlerin dışında ve onların hataları durumunda tehlike 

yaşanmasını önlemek amacıyla sisteme dâhil edilmiş ısı kontrollü bir anahtardır. Kullanıcı 
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mekanik olarak üzerindeki sıcaklık değerini ayarlar. Termostatın sıcaklık sensörünün ucu 

kabin içerisine uzanır ve kabin içi sıcaklığı takip ederek termostata bu bilgiyi taşır. Kabin içi 

sıcaklığı tehlikeli değerlere yükseldiğinde termostatın görevi ısıtıcıların devresini açmak ve 

daha fazla ısınmayı engellemektir. 
 

Termokupl iki farklı metalin yan yana bağlanması ile elde edilen ve ortam sıcaklığına 

bağlı olarak mV(milivolt) düzeyinde gerilim oluşturan bir sıcaklık-gerilim 

dönüştürücüsüdür. Sanayi uygulamalarında en sık karşılaşılan ısıl dönüştürücü 

termokupldur.  
 

Sistemin elektronik kartı dâhilinde bulunan ısı kontrol sistemi kabin içi sıcaklık 

verisini termokupl sayesinde alır ve buna bağlı olarak ısıtıcıların enerji almasını veya 

almamasını sağlar. 
 

1.5. Sterilizasyonda Vakumun Önemi 
 

Vakum, sterilizasyon işleminin başarısına önemli katkı sağlar. Vakum işlemi 

sayesinde buharın hava boşluklu veya paketli malzemelere daha iyi nüfus etmesi sağlanır. 

Ayrıca sterilizasyon sonrası malzemelerin kuru çıkarılması sağlanır. Otoklavda vakum iki 

aşamada gerçekleştirilir.   
 

 Ön vakum (Prevacuum) : Bu vakum esnasında içeriye bir miktar buhar 

gönderilir, buhar boşaltılır ve vakum pompası aracılığıyla vakum yapılır. Bu 

işlemin yapılması ve birden fazla tekrarlanması ön sterilizasyon sağlamak ve 

buharın malzemelere nüfus etmesi açısından oldukça önemlidir. 

 Son vakum (Postvacuum): Sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra buhar 

boşaltma işlemi gerçekleşir. Vakum pompası çalışmaya başlar. Malzemeler 

üzerinde oluşacak nem vakum ile dışarı atılır. Biyolojik filtre (0,22 µm) açılarak 

kazana hava alır. Bu işlem dizini otoklav cihazının özelliğine göre tekrarlı 

sayıda yapılabilir. 
 

1.6. Sterilizasyonun Uygunluğunu Test Eden İndikatör ve Çeşitleri 
 

Otoklav cihazları ile sterilizasyon işlemi gerçekleştirilirken cihazın doğru çalışıp 

çalışmadığı ya da malzemenin gerçekten steril olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. 

Tutarlı ve güvenilir sterilizasyon için bu kontroller düzenli olarak yapılmalıdır.  
 

Sterilizasyon kontrolünü genel olarak üçe ayırmak mümkündür. Bunlar cihaz kontrol, 

maruziyet kontrol ve steril ürün kontrolüdür.   
 

Cihaz kontrol ürünleri elektronik test ve bowie & dick testidir. Elektronik testte 

otoklav içerisine yerleştirilen elektronik cihaz sisteminde bulunan sensör ünitesi yardımıyla 

ısı, basınç, zaman, hava kalıntısı verileri toplanarak data aktarıcılar yardımıyla PC ortamına 

aktarılır. Burada analiz edilmesi sağlanır.  
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Resim 1.1: Otoklav cihazı elektronik test sistemi 

Bowie & dick testi,  günlük kullanılan,  buhar penetrasyonun ( içine sızmak) sağlanıp 

sağlanmadığını gösteren bir testtir. İndikatör kartonu başarılı bir sterilizasyonda en iyi 

şekilde renk değiştirerek açık renkten koyu renge dönüşecektir. 

 

Resim 1.2: Bowie & dick testi  için kullanılan indikatör 

 

Resim 1.3: İndikatörlerin renk değişimi  

Maruziyet kontrol, tıbbi aletlerin, bohça ve paketlerin sterilizasyon işlemine maruz 

kalıp kalmadığını bohçaların açılmasına veya yük kontrol kayıtlarına bakılmasına gerek 
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kalmadan anlaşılmasına yarar. Bunun için steril edilecek her ürünün üzerine maruziyet 

kontrol indikatörleri kullanılır.  

 

Resim 1.4: Maruziyet testi için kullanılan indikatörler 

Ürün kontrol testi, sterilizasyonun her bir çevriminde kazan içine yerleştirilir ve 

biyolojik ölümü ve sterilizasyon işleminin başarısını test ederek sterilize edilmesi amaçlanan 

ekipmanın kullanılıp kullanılamayacağını belirler. 
 

1.7. Otoklav Cihazlarının Kurulacağı Ortam Şartları 
 

Otoklav cihazları üretici firmalar tarafından çeşitli testlerden geçirilerek çalışabileceği 

uygun ortam şartları belirlenir. Üreticiler tarafından verilen bu bilgiler ışığında, cihazın 

kullanım ömrünü ve verimli çalışmasını olumlu yönde etkileyeceği açıktır. Otoklav cihazları 

kurulumu için uygun şartların aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 
 

 İlk başta cihazın nakliyede hasar alıp almadığı kontrol edilmelidir. 

 Yerleşim yerinin kullanım amacına ve kullanıcılara uygun olup olmadığı 

kontrol edilmelidir. 

 Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Kullanıcının başka işler yapması hâlinde cihazı izleyebilme olanağı olduğu 

kontrol edilmelidir. 

 Çevresindeki diğer cihazların kullanım sahasını işgal edip etmediği kontrol 

edilmeli, başka işlemlerin cihaza tesir etmediğinden ve zarar vermeyeceğinden 

emin olunmalıdır. 

 Cihazın kablo mesafesinde, topraklaması bulunan sağlıklı bir elektrik prizinin  

olduğundan emin olunmalıdır. 

 Cihazın kurulacağı yerin sudan ve nemden uzak olduğundan emin olunmalıdır. 

Aksi takdirde su ve nem cihazın metal aksamına ve elektronik aksamına zarar 

verebilir. 

 Cihazın güneş ışığından veya ısı kaynaklarından doğrudan etkilenmeyeceği bir 

yerde olduğundan emin olunmalıdır. 

 Cihazın kabinin üstündeki havalandırma yuvasının havalandırmayı 

engelleyecek şekilde kısıtlanmadığından emin olunmalıdır. 
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 Cihazın çalışacağı ortamın cihazın sıcaklık bakımından çalışma aralığının 

dışında olmadığından emin olunmalıdır. 

 

Şekil 1.3:  Otoklav cihazının kurulum ve kullanımında dikkat  edilmesi gereken hususlar 

 

Resim 1.5: Otoklav cihazının hatalı yerleşimi 
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Otoklav cihazları nem veya ısı kaynaklarıyla doğrudan temas hâlinde bulunmamalıdır. 

Yukarıda otoklav cihazının lavabo yanına hatalı şekilde yerleştirildiğine dikkat edilmelidir.  

 

Resim 1.6: Otoklav cihazlarının uygun yerleşim örneği  

Otoklav cihazları yüksek akım çeken cihazlardır ve priz tertibatının çevresel 

unsurlardan iyi yalıtılmış iyi topraklanmış sağlıklı bir tesisata bağlı olması gerekir. Diğer 

cihazlarla birbirlerinin kullanım alanını kısıtlayacak kadar yakın kurulmamalıdır. 

 

Resim 1.4: Otoklav cihazın uygun yerleşim şekilleri 
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1.8. Otoklav Cihazlarının Elektriksel Özellikleri 
 

Otoklav cihazlarının elektriksel özellikleri aşağıda açıklanmıştır. 
 

1.8.1. Otoklav Cihazı Temel Elektriksel Şeması 
 

 

Şekil 1.5: Otoklav cihazının elektriksel şeması 

1.8.2. Otoklav Cihazının Elektriksel Yapısı ve Tanımı 
 

Otoklav cihazlarının kabini bir alt ve iki yan duvar olmak üzere üç noktada 

kümelenmiş ısıtıcı rezistanslar ile ısıtılmaktadır. Sıklıkla alt ısıtıcılar yanlardakine oranla 

daha fazla ısınarak ısı yayılımının iyi olmasını sağlar. Her bir duvarda dört adet ısıtıcı 

rezistans bulunmaktadır. Bu duvarlardaki rezistanslar birbirlerine seri şekilde bağlıdır. Gücü 

ve ısıtma kabin hacmi küçük buna bağlı olarak ısıtıcılarının çektiği akım az olan 

sterilizatörlerde ısıtıcılara yol verme amacıyla röleler kullanılırken nispeten daha büyük 

kabin hacmine sahip cihazlarda daha fazla akım çekildiği için kontaktör adı verilen yüksek 

akım kapasiteli röleler kullanılmaktadır. Isıtıcıların gücüne bağlı olarak sistemin 

sigortasından kontaktörüne kadar birçok parça farklılık gösterecektir. 
 

Otoklav cihazlarında bulunan besleme devreleri aynı devre kartı üzerinde 

bulunabileceği gibi ayrı üniteler hâlinde de bulunabilir. Elektronik kontrol kartlarında 

besleme gerilimi olarak çeşitli gerilimler kullanılmaktadır. Besleme voltajları çoğunlukla 5 

V, 12 V veya 24 V gibi değerlerde olabilir. Besleme devreleri sonraki ünitelerde daha 

ayrıntılı şekilde işlenecektir. 
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1.9. Otoklav Cihazı Montajında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Otoklav cihazları hassas yapıları sebebiyle taşınmasından kurulmasına tüm işlemler 

uygun ekipman, tecrübeli elemanlar ve teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Aşağıda tüm bu 

işlem basamakları sırasıyla ve maddeler hâlinde ifade edilmiştir. 
 

 Cihazın ağırlığından dolayı, tüm taşıma ve nakliye uygun taşıma ekipmanıyla 

ve tecrübeli elemanlarca yapılmalıdır. 

 Cihazın karton kutu ambalajı açılır.  

 Bazı modellerde nakliye sırasında oluşabilecek hasarları önlemek için cihaz ön 

kapağı demonte olabilir. Bu durumda kapak kullanım talimatına uygun olarak 

monte edilir. 

 Elektrik hattının cihazın gücüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Uygun 

değilse yeni bir hat çekilir.  

 Kullanılacak prizin topraklama bağlantısının durumu multimetre ile kontrol 

edilir. 

 Eğer topraklama uygun değilse yeni bir topraklama hat çekilir.  

 Cihazın güç iletim kablosu cihaza, diğer ucunu topraklı prize takılır.  

 Cihazın raflarının kirişleri kutudan çıkarılıp rafları kullanmak istenilen uygun 

yüksekliğe monte edilir. 

 İlk çalıştırma sırasında sıcaklık kalibratörü kullanılarak cihazın yeterli ısıya 

ulaştığını test edilir. 

 Cihaz teslim tutanağı hazırlanıp alıcı yetkilisi ile imza altına alınır. 

 Teslim tutanağının bir kopyası mutlaka alınır. 

 Cihazın kullanıcısı cihazın çalışması ve bakımı konularında bilgilendirilir. 
 

1.10. Teslim Tutanağı Örneği 
 

 

CİHAZ TESLİM TUTANAĞI 

 

 …./…./200.. tarihli ihale gereği teslimatı yapılması gereken 

……………….marka ve ………………model “Otoklav Cihazı”nın teslimatı ve kurulup 

çalışır teslimatı işlemi yapılmıştır.  

Cihazın garanti belgesi ve kullanım kılavuzunun teslimatı işlemi yapılarak gerekli 

bilgilendirme yapılmıştır. 

 

İş bu tutanak teslim eden teknisyen ve teslim alan işletme müdürü tarafından imza altına 

alınmıştır. 

 

 

     …./…./20…      …../…../20.. 

     Teslim Eden       Teslim Alan 

            

                               

 

 



 

 13 

1.11. Garanti Belgesi 
 

Garanti belgesiyle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 
 

1.11.1. Garanti Belgesi Ön Yüzü 

 

Resim 1.12: Otoklav cihazı garanti belgesi ön yüzü 
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1.11.2. Garanti Belgesi Arka Yüzü 

 

Resim 1.13: Otoklav garanti belgesi arka yüzü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Otoklav cihazının kurulum işlemini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Otoklav cihazı servis el kitabını okuyup 

ve talimatları takip ediniz. 

 Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini 

alınız. 

 Ortam şartlarını kontrol ediniz. 

 Mevcut Tesisatın, cihazı çalıştırmaya 

uygunluğunu kontrol ediniz. Eğer priz 

topraksız ise harici topraklama hattı 

çekiniz. 

 Otoklav cihazının servis el kitabındaki 

montaj talimatlarına uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 Cihazın akım kaçaklarını elektriksel 

güvenlik analizörü ile kontrol ediniz. 

 Cihazın fiziksel kontrolünü yapınız. 

 Cihazın arıza bilgisini sorgulayınız. 

 Cihazı boş olarak çalıştırarak kalibratör 

veya indikatör yardımıyla çalışırlığını 

test ediniz. 

 Kullanıcıyı cihazın kullanımı ve bakımı 

konusunda bilgilendiriniz. 

 Teslim tutanağını doldurup alıcı yetkili 

ile birlikte imza altına alınız. 

 Garanti belgesini doldurunuz ve 

imzalayıp alıcı yetkiliye teslim ediniz. 

 Kurulum işlemini yaptıktan sonra 

mutlaka kullanıcıya bilgilendirme 

yapınız. 

 Cihazın kullanım kılavuzunu kullanıcıya 

teslim ediniz. 

 Alıcı yetkiliye servis telefon 

numaralarını mutlaka veriniz. 

 Kurulumu yapacağınız yeri ısı ve nem 

bakımından gözden geçiriniz. Uygun 

olmayan yere kurulum yapmayınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Otoklav cihazı servis el kitabını okuyup ve talimatları takip ettiniz 

mi? 
  

2. Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

3. Ortam şartlarını kontrol ettiniz mi?   

4. 
Mevcut Tesisatın, cihazı çalıştırmaya uygunluğunu kontrol ettiniz 

mi? Eğer priz topraksız ise harici topraklama hattı çektiniz mi? 
  

5. 
Otoklav cihazının servis el kitabındaki montaj talimatlarına 

uygunluğunu kontrol ettiniz mi? 
  

6. 
Cihazın akım kaçaklarını elektriksel güvenlik analizörü ile kontrol 

ettiniz mi? 
  

7. Cihazın fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

8. Cihazın arıza bilgisini sorguladınız mı?   

9. 
Cihazı boş olarak çalıştırarak kalibratör veya indikatör yardımıyla 

çalışırlığını test ettiniz mi? 
  

10. 
Kullanıcıyı cihazın kullanımı ve bakımı konusunda bilgilendirdiniz 

mi? 
  

11. 
Teslim tutanağını doldurup alıcı yetkili ile birlikte imza altına 

aldınız mı? 
  

12. 
Garanti belgesini doldurup, imzalayıp alıcı yetkiliye teslim ettiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Otoklav cihazları basınçlı buhar ile sterilizasyon yapar. 
 

2. (   ) Otoklav cihazları kurulurken su tesisatına ihtiyaç duymaz. 
 

3. (   ) Sterilizasyon işlemi sonrasında tüm mikroorganizmalar yok edilir. 
 

4. (   ) Otoklav cihazları kurulurken topraklı priz gereklidir. 
 

5. (   ) Kurulum işlemi için yetkili servis teknisyenine ihtiyaç yoktur. 
 

6. (   ) Otoklav cihazları güneş ve rutubet olmayan yerlere kurulmalıdır. 
 

7. (   ) Otoklav cihazlarının montajından sonra sıcaklık kalibratörü ile sıcaklık testi 

yapılmalıdır. 
 

8. (   ) Ortam sıcaklığı cihazın sağlıklı çalışmasını etkilemez. 
 

9. (   ) Otoklav cihazları sadece sağlık kuruluşlarında kullanılır. 
 

10. (   ) Termokupul ortam sıcaklığına bağlı olarak bir gerilim değeri üretir. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

 

 

Otoklav cihazlarında meydana gelen besleme ünitelerinin arızalarını 

giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Besleme devrelerinde kullanılan trafoları araştırınız, inceleyiniz. 

 İnternette “regüle” konusunda araştırmalar yapınız. 

 Doğrultma devrelerini, işlevini ve çeşitlerini araştırınız. 

 Besleme devrelerinde filtreleme nedir? Araştırınız.  

 Besleme devre çeşitlerini araştırınız. 

 Yapmış olduğunuz bu araştırmalara rapor hâline getiriniz. 

 

2. OTOKLAV CİHAZLARININ BESLEME 

ÜNİTESİ 
 

2.1. Otoklav Cihazları Besleme Devre Şeması 
 

 1-Besleme trafosu çıkışından gelen uçlar 

 2-Doğrultma devresi köprü diyot bağlantıları  

 3-Filtre kondansatörleri  

 4-Çıkışın regüle edilmesi için kullanılan entegre (LM 7805)  

 5-Optokuplör 

 6-Çıkışlar 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Otoklav besleme devre şeması 
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2.2. Otoklav Cihazları Ana Kart Besleme Ünitesinin Çalışması 
 

Otoklav cihazları ana kart besleme ünitesinin çalışması aşağıda açıklanmıştır. 
 

2.2.1. Doğrultma Devre Yapısı 
 

Besleme trafosu ile 220V AC gerilim trafo çıkışından elde 12 V AC ve 24 V AC 

gerilimler elde edilir. Şekil 2.1’de 1 nu.lı kısımlar bu uçları temsil eder. Giriş gerilimini 5 V 

DC gerilimine çeviren devrelerdir. Trafo çıkışındaki 12 V AC ve 24 V AC gerilim dört 

diyottan oluşan köprü tip doğrultma devresi ile DC gerilime çevrilir. 
 

2.2.2. Besleme Filtre Devre Yapısı 
 

Köprü diyotlar üzerinde doğrultulan bu çıkışlarda oluşabilecek gerilim 

dalgalanmaların önüne geçebilmek için DC gerilim çıkışlarının filtre edilmesi gerekir. Diyot 

çıkışlarını filtre edebilmek için devrede yüksek kapasiteli elektrolitik kondansatörler 

kullanılmıştır. Yukarıdaki Şekil 2.1’de devre şemasında 3 nu.lı kısımlar  bu kondansatörleri 

göstermektedir.  
 

2.2.3. Besleme Regüle Devre Yapısı 
 

Filtre devrelerinden sonra geriliminin bozulmadan kararlı bir şekilde çıkışa aktarılması 

için regüle devreleri kullanılır. Regüle devreleri sayesinde çıkış voltajında ani gerilim 

dalgalanmalarının önüne geçilmiş olur. Özellikle yarı iletken devre elemanları ve dijital 

devrelerin kullanıldığı yerlerde regüle edilmiş gerilimlere ihtiyaç duyulur. Regüle devresi 

olarak burada (4 nu.lı kısım ) bir entegre kullanılmıştır (LM 7805). Bu entegre sayesinde 

çıkışta regüle edilmiş 5 V DC gerilim elde edilebilir.  
 

Ayrıca burada 5 nu.lı kısımda gösterilen optokuplör ile giriş ve çıkış arasında kublaj 

sağlanır. Bu sayede devrenin farklı katları arasındaki farklı potansiyel ve empedansın 

birbirini etkilememesi sağlanır. 
 

2.2.4. Besleme Devresi Yerleşimi 
 

Besleme devresinde temel olarak şu bileşenler bulunmaktadır.  
 

 Besleme trafosu 220 Voltluk gerilimi istenen voltajlara çevirir.  

 Diyotlar doğrultma işlemini gerçekleştirir.  

 Kondansatörler doğrultulan gerilimi filtre eder.  

 İstenen gerilim değerine göre gerilim regülasyonu gerçekleştirir.  

 Sigortalar ise devre elemanlarını aşırı akımdan korur. 
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Resim 2.1: Otoklav cihazı beslemesi 

 1-Besleme trafosu  

 2-Doğrultma diyotları 

 3-Filtre Kondansatörleri 

 4-Gerilim regülatör entegresi 

 5-Sigorta 
 

2.3. Otoklav Cihazları Isıtıcı Besleme Ünitesinin Çalışması 
 

Otoklav cihazlarında buhar jeneratörü üzerinde blok şeklinde ısıtıcılar bulunmaktadır. 

Isıtıcıların gerekli su seviyesinde çalışmasını sağlamak için şamandıra sitemi mevcuttur. 

Isıtıcılara kontaktörler aracılığı ile enerji verilerek çalışması sağlanır. 
 

Isıtıcılara ilerideki bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. 
 

 

Şekil 2.2: Otoklav cihazı ısıtıcı  bağlantı yapısı  
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Resim 2.2: Otoklav cihazı ısıtıcı bağlantıları 

 1-Buhar kazanı  

 2-Isıtıcı bağlantıları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Otoklav cihazlarında meydana gelen besleme arızalarını gideriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Cihazın elektrik şebeke bağlantılarında bir 

sorun olup olmadığını test ediniz. 

 Bir tornavida yardımıyla besleme devresine 

kısa yoldan ulaşacak şekilde cihazı 

sökünüz. 

 Trafo girişine 220V AC gerilimin ulaştığını 

ölçü aleti yardımıyla gözlemleyiniz.  

 Regüle entegresi 7805 giriş gerilimini ölçü 

aleti ile kontrol ediniz.  

 7805 entegresinin çıkışında DC 5V gerilim 

bulunup bulunmadığını ölçü aleti ile 

kontrol ediniz. 

 Havya ve lehim pompası yardımıyla 

entegreyi yerinden sökünüz. 

 Yeni entegreyi havya ile yerine 

lehimleyiniz. 

 Devreye trafo girişinden gerilim veriniz ve 

7805’in çıkış geriliminin 5 V olduğunu 

ölçü aleti yardımıyla gözlemleyiniz. 

 Cihazın montajını yapınız. 

 Servis tutanağını doldurunuz. 

 Cihazı kullanıcıya çalışır şekilde teslim 

ediniz. 

 Sökme işlemine geçmeden önce 

cihazı uygun bir yere taşıyınız. 

 Kart üzerinde çalışırken kartta enerji 

olmadığına dikkat ediniz. 

 Sökülen vidaları bir kutunun içerisine 

koyarak kaybolmalarını engelleyiniz. 

 Entegreyi sökerken veya takarken 

plaketin veya entegrenin fazla 

ısınmamasına dikkat ediniz. 

 Servis tutanağının bir kopyasını 

almanız sonradan doğabilecek 

karışıklıkları önleyecektir. 

 Kullanıcıya kullanıcı bakımı 

konusunda bilgi veriniz ve kartınızı 

veya telefon numaranızı bırakınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 24 

KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Cihazın elektrik şebeke bağlantılarında bir sorun olmadığını test 

ettiniz mi? 
  

2. 
Bir tornavida yardımıyla besleme devresine kısa yoldan ulaşacak 

şekilde cihazı söktünüz mü? 
  

3. 
Trafo girişine 220V AC gerilimin ulaştığını ölçü aleti yardımıyla 

gözlemlediniz mi? 
  

4. 
Regüle elemanı olan 7805 entegresinin giriş gerilimini  ölçü aleti ile 

gözlemlediniz mi? 
  

5. 
7805 entegresinin çıkışında DC 5 V gerilim bulunmadığını ve 

entegrenin bozuk olduğunu gözlemlediniz mi? 
  

6. 
Havya ve lehim pompası yardımıyla entegreyi yerinden söktünüz 

mü? 
  

7. Yeni entegreyi havya ile yerine lehimlediniz mi?   

8. 
Devreye trafo girişinden gerilim veriniz ve LM 7805’in çıkış 

geriliminin 5 V olduğunu ölçü aleti yardımıyla gözlemlediniz mi? 
  

9. Cihazın montajını yaptınız mı?   

10. Servis tutanağını doldurdunuz mu?   

11. Cihazı kullanıcıya çalışır şekilde teslim ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Besleme trafosu çıkışında AC gerilim üretir.  
 

2. (   ) Elektronik devrelerin çalışması için doğrultulmuş gerilime ihtiyaç duyulur.  
 

3. (   ) Filtre devreleri AC gerilimi DC gerilime çevirir.  
 

4. (   ) Filtre devrelerinde yüksek kapasiteli kondansatörler kullanılır.  
 

5. (   ) Doğrultma devrelerinde regülasyon kararlı çıkış gerilimleri elde etmek için 

kullanılır. 
 

6. (   ) Mikro işlemciler 12 V AC gerilimle beslenir.  
 

7. (   ) Besleme devrelerinde doğrultma işlemi diyotlar ile yapılmaktadır. 
 

8. (   ) Isıtıcılar için doğrultulmuş gerilime ihtiyaç duyulur. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

 

 

 

Otoklav cihazlarındaki elektronik kontrol kartı arızalarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Elektronik kontrol sistemleri hakkında araştırma yapınız. 

 Mikro işlemcilerin kullanım alanları ve çalışma prensipleri hakkında araştırma 

yapınız. 

 Mikro denetleyici ve mikro işlemci arasındaki farkları araştırınız. 

 Termokupl nedir? Kullanım alanları nelerdir? Araştırınız.  

 Yapmış olduğunuz araştırmaları rapor hâlinde yazınız. 

 

3. OTOKLAV CİHAZLARI ELEKTRONİK 

KONTROL KARTLARI 

 

3.1. Otoklav Cihazı Elektronik Kontrol Kartı Devre Şeması 
 

Otoklav cihazı elektronik kontrol kartları, cihaz içindeki tüm elektrik ve elektronik 

sistemlerin temel kontrollerinin yapıldığı yerdir. Kontrol kartı kart üzerinde bulunan merkezi 

işlem ünitesi (1) sensörlerden gelen bilgiler ışığında  röle, kontaktör ve valflerin devreye 

alınıp çıkarılması sağlar. LCD ve displaylerde tüm işlem çıktılarının görüntülenmesi, 

gerektiğinde cihazın bilgisayarla haberleşmesi ve yazıcıdan çıktı alınması vb. birçok işlemin 

yapılması için kontrollerin gerçekleştiği merkezdir. 
 

Sensör, kazan basınç ve termokupl data girişlerinden alınan elektriksel sinyaller 

(3,4,5) işlemsel yükselteçler (2) aracılığı ile yükseltilerek mikro işlemciye uygulanır.  

Bunlarla birlikte 8 bitlik data seçici de (6) seçili sinyalleri elektronik kontrol kartının en 

temel bileşeni olan mikro işlemciye (7) aktarır.  
 

Saat entegresi gerçek zamanlı saat bilgilerini aktarır(8). 9 nu.lı kısımda gösterilen 

tranceiver giriş çıkış arasında yalıtım sağlar. Farklı giriş çıkış empedanslarını 

uygunlaştırır.(10) noda shift register (kaydırmalı kaydedici ) entegresi vardır. 11 ve 13  nu.lı 

kısımlarda bulunan entegrelerin dahili yapılarında darlington bağlantılı transistorler 

mevcuttur. Bu entegreler sayesinde  12 ve 14 nu.lı çıkışlarda bulunan röle ve valfların 

çalışması için gerekli akım kazancı sağlanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 3.1:  Otoklav cihazı elektronik kontrol kartı şeması 
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 1- Mikro işlemci kristal osilatörü 

 2- İşlemsel  yükselteç (dual)  

 3- Sensör girişleri 

 4- Data input (kazan basınç data girişleri) 

 5- Data input (termokupl data girişleri) 

 6- 8 bit data seçici 

 7- Mikro işlemci 

 8- Saat entegresi 

 9-. 8 kanallı tranceiver (alıcı – verici) 

 10- 8 bitlik seri shift register (kaydırmalı kaydedici ) 

 11- Valflerin sürülebilmesi için darlington transistör bağlantılı entegre 

 12- Valf çıkışları 

 13- Rölelerin sürülebilmesi için darlington transistör bağlantılı entegre 

 14- Röle çıkışları 
 

3.2. Otoklav Cihazı Merkezi İşlem Ünitesi 
 

Yıllar içinde gelişen teknojilerle birlikte, elektronik kontrol kartlarının yapısı da 

değişime uğramıştır. Kontrol kartlarında merkezi işlem üniteleri kullanılır olmuştur. Mikro 

işlemciler ikilik sayılar üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yapabilen bu işlemlerin 

sonuçlarına göre çalışmasını yönlendirebilen veya bu sonuçları belirli hafıza bölgelerine 

yazıp okuyabilen tümleşik bir devre elemanıdır. 
 

Mikro işlemci çalışmasını kendisi için hazırlanmış program komutlarını tek tek 

işleyerek yürütür. Sistemin mevcut durumdaki değişiklikler ve gelişen şartlara uygunluk 

gösterebilmesi için sistemde çok önemli değişiklikler yapmadan, yalnızca aynı işlemciyi 

yeniden programlayarak zamandan ve maliyetten önemli ölçüde tasarruf sağlanır. 
 

Mikro işlemci kullanılarak yapılan bir elektronik kontrol kartı ayrık elemanlarla 

yapılan elektronik kontrol kartına oranla daha sade ve düşük maliyetli olacaktır. 

Programlanabilmesi sayesinde daha modüler ve esnek yapıda olacağı da kuşkusuzudur.   
 

Yukarıda anlatıldığı üzere mikro işlemciler cihazı kontrol edebilmek için bir  komut 

satırına ( program ) ihtiyaç duyar. Üreticiler tarafından yazılan bu yazılımlar mikro işlemciye 

yüklenir.  Programlarda meydana gelebilecek aksaklıklar cihazı çalışmaz hâle getirecektir. 

Bu sebeple arızalı cihazların tamir ve bakımını yapan teknik servis elemanı bu konuya 

hassasiyetle yaklaşmalıdır. 
 

3.3. Otoklav Cihazı Zamanlayıcı Ünitesi 
 

Zamanlayıcı üniteleri otoklav cihazların en önemli parçaları arasında yer almaktadır. 

Bilindiği üzere sterilizasyon süreleri sterilize edilecek malzemelere göre farklılıklar 

göstermektedir.  Bu sebeple otoklav cihazlarında sterilizasyonun süresini ölçülmesi ve 

kullanıcı tarafından belirlenen sterilizasyon süresinin uygulanması işlemlerini yürütmesi 

amacıyla zamanlayıcı ünitesi bulunmaktadır. 
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Zamanlayıcı ünitelerinden ileri doğru sayan sterilizasyon süresini, programlanan 

sterilizasyon zamanından kalan süreyi, o an ki gerçek zaman değeri gibi değerleri  elde 

etmek mümkündür. Tüm bunlarla birlikte program tamamlandığında sesli ikaz verilebilmesi 

de opsiyonlar arasındadır.  
 

Zamanlayıcı ünitelerindeki bu işlemlerin neredeyse tamamı yine mikro işlemcilerle 

yapılmaktadır. 
 

Bu üniteler üreticilere göre farklılık gösterse de standart olarak şu butonlar yer 

almaktadır: 
 

 Değer artırma: Program hazırlama esnasında yapılmış olan seçime göre ilgili 

göstergedekilerin artırılması için kullanılan butondur. 

 Değer azaltma: Program hazırlama esnasında yapılmış olan seçime göre ilgili 

göstergedekilerin azaltılması için kullanılan butondur. 

 Timer set: Sterilizasyon süresi ayar butonu da denir. Yapılması planlanan 

programın çalışma süresinin girilebilmesini sağlayan butondur.  

 Alarm set: İşlemler esnasında oluşabilecek aksaklık (sıcaklık değer düşümü 

vb.) ve çalışma süresinin tamamlanması sonrası ikaz verilmesi için ayarlanan 

butondur. 

 

Resim 3.1:  Otoklav zamanlama sistemi kontrol paneli 
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Resim 3.2: Otoklav zamanlama sistemi kontrol paneli 

 1- Otoklav cihazının gösterge paneli 

 2- Zaman değerini arttırma veya azaltma amaçlı kullanılan tuş yapısı 

 3- Otoklav cihazı çalışma ( zamanlama )başlatma 
 

3.4. Otoklav Sıcaklık Kontrol Ünitesi 
 

Otoklav cihazlarında sterilizasyon hücresi (kazan) sıcaklığının ekranda 

görüntülenmesi için kullanılan kontrol üniteleridir. Sterilizasyon işlemi malzemenin cinsine 

göre zaman ve sıcaklık değerleri ayarlanarak gerçekleştirilir.  
 

Kazandaki sıcaklığın algılanması için termokupl adı verilen bir transdüser kullanılır. 

Termokupl sıcaklığa bağlı olarak bir gerilim değeri üretir. Sıcaklık kontrol devrelerinde 

termokupldan elde edilen gerilim değerlerine bağlı olarak sıcaklık değerleri tespit edilir. 

Eğer sıcaklık istenen değerin altına düşer ise ısıtıcı kontakları mikro işlemci tarafından 

devreye sokularak sıcaklığın artırılması sağlanır. 
 

3.5. Sıcaklık ve Zamanlayıcı Gösterge Ünitesi 
 

Sıcaklık ve zamanlayıcı gösterge ünitesi aşağıda açıklanmıştır. 
 

3.5.1. Gösterge Üniteleri  
 

Otoklav cihazlarında sterilizasyon işleminin iki önemli parametresi olan sıcaklık ve 

zaman kullanıcı tarafından kontrol edilebilir olmalıdır. Sterilizasyon işlemini başlatmadan ve 

işlem esnasında bu parametre değerleri çeşitli göstergeler aracılığıyla kullanıcıya ulaştırılır. 

Kullanıcıya bu parametreler aynı panel üzerinde ulaştırılabildiği gibi farklı göstergelerde de 

olabilir. Günümüzde teknolojiye ayak uyduran otoklav cihazlarında bu dijital göstergeler 
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kullanılmaktadır. Yine de biyomedikal servis teknisyeninin analog göstergeler hakkında bilgi 

sahibi olması bir gerekliliktir. 

 

Resim 3.3: Gösterge paneli 

 1- Analog gösterge üniteleri 

 2- 7 segmentli led display 

 3- Led bilgilendirme 

 4- Led uyarı paneli 
 

3.5.2. Elektronik Gösterge Üniteleri 
 

İlk zamanlar led diyot tasarımlarıyla ortaya çıkan elektronik göstergeler, mikro işlemci 

teknojilerinin yaygınlaşmasıyla işlevselliğini artırmıştır. Mikro işlemcilere yüklenen 

yazılımlar aracılığıyla göstergeler daha kesin sonuçlar veren,  değerleri kaydedilebilir, dijital 

olarak değer girişi yapılabilir hâle gelmişlerdir. 
 

Son dönemlerde likit kristal (LC) gösterge ünitelerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.  

Aynı gösterge üzerinde basınç, sıcaklık, zaman gibi değerler aynı anda gösterilebilmektedir. 

 

Resim 3.4: Otoklav dijital gösterge yapısı 
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3.5.3. Analog Gösterge Üniteleri 
 

Günümüzde yaygın olarak kullanılmakla birlikte basınç, sıcaklık gibi sterilizasyonun 

önemli parametrelerinin ölçümü ve ekranda gösterimi analog gösterge üniteleri ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu ünitelerin zamanlama üniteleri yine bağımsız ve analog olarak 

çalışır. 
 

Analog göstergelerin en büyük dezavantajlarından biri kullanıcının değer okuması 

gerçekleştirirken okuma hataları yapabilmesidir. Dolayısıyla bu sterilizasyon işleminin 

güvenirliğini bir miktar azaltmaktadır. Analog sistemlerde işlem süresince elde edilen 

değerler kaydedilememektedir. Bu durum sterilizasyon süreçlerinin raporlanmalarını da 

sıkıntıya sokmaktadır. 

 

Resim 3.5 : Otoklav cihazı analog basınç ve sıcaklık göstergesi 
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3.6. Arıza Bilgi Form Örneği 

 

Arıza bilgi formunda kullanıcı yani müşteriye verilen kod numarası, ticari unvanı, 

firma yetkilisi telefon ve adres bilgileri öncelikle doğru olarak arıza tespiti için gelen teknik 

personel tarafından doldurulur. Daha sonra cihaz ile ilgili bilgilerin bulunduğu kısmı 

doldurma işlemi başlar. Bu bölümde teknik personelin doldurması gerekenler ise ürün cinsi, 

marka, model, seri numarası ve garanti bitiş tarihi bilgileri cihaza bakılarak doldurulur. Daha 

sonra ise müşterinin cihazda oluşan arızanın nasıl oluştuğu dinlenir ve not alınarak cihaz 

üzerinde yapılacak işlemler form üzerinde doldurulur. Bu kısım tamirat bitiminden sonrada 

doldurulabilir. Form da bulunan diğer bilgiler zaman ve tarih bilgileri teknik personel 

tarafından doldurulur. En son olarak kontrol eden kişinin adı soyadı yazılır müşteri adı 

soyadı yazılır ve imzalar atılarak arıza bilgi formu doldurulmuş olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Otoklav cihazlarındaki elektronik kontrol kartı arızalarını giderebileceksiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Otoklav cihazı servis el kitabının 

besleme ünitesi bölümünü okuyunuz.  

 Otoklav cihazı servis el kitabındaki 

besleme ünitesi talimatlarını takip 

ediniz. 

 Ana kart giriş çıkış gerilimini ölçünüz. 

 Cihazı demonte duruma getiriniz. 

 Elektronik zaman gösterge kartını 

kontrol ediniz. 

 Elektronik sıcaklık gösterge kartını 

kontrol ediniz. 

 Tuş takımı ve gösterge kablolarını 

kontrol ediniz. 

 Arızalı kabloları değiştiriniz. 

 Tuş takımı ve gösterge kartını 

değiştiriniz. 

 Cihaz arıza bilgi formunu doldurunuz. 

 Cihazı test ediniz. 

 Arıza bilgi formunu doldurunuz. 

 Cihazı sökmeden önce kullanım 

yerinden daha sağlıklı bir noktaya 

taşıyınız. 

 Entegrenin lehimleme yardımıyla 

montaj yapılırken aşırı ısınmamasına 

dikkat ediniz. Entegrelerin yüksek ısıdan 

zarar görebileceğini unutmayınız. 

 Montaj sonrası kullanıcı ile birlikte 

cihazı bir defa boş çalıştırınız. 

 Kullanıcıyı cihaz konusunda 

bilgilendiriniz. 

 Arıza bilgi formunun bir kopyasını 

alınız. Böylelikle daha sonra 

karşılaşabileceğiniz karışıklıların önüne 

geçmiş olursunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Otoklav cihazı servis el kitabının besleme ünitesi bölümünü 

okudunuz mu? 
  

2. 
Otoklav cihazı servis el kitabındaki besleme ünitesi talimatlarını 

takip ettiniz mi? 
  

3. Ana kart giriş çıkış gerilimini ölçtünüz mü?   

4. Cihazı demonte duruma getirdiniz mi?   

5. Elektronik zaman gösterge kartını kontrol ettiniz mi?   

6. Elektronik sıcaklık gösterge kartını kontrol ettiniz mi?    

7. Tuş takımı ve gösterge kablolarını kontrol ettiniz mi?   

8. Arızalı kabloları değiştirdiniz mi?   

9. Tuş takımı ve gösterge kartını değiştirdiniz mi?   

10. Cihaz arıza bilgi formunu doldurdunuz mu?   

11. Cihazı test ettiniz mi?   

12. Arıza bilgi formunu doldurdunuz mu?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

 

1. (   ) Günümüzde otoklav cihazlarında merkezi işlem birimleri kullanılmaktadır.  
 

2. (   ) Otoklav cihazlarında zaman görüntülenmesi dijital göstergeler aracılığıyla yapılır. 
 

3. (   ) Termokupl ortam ışık değerine bağlı olarak gerilim üreten devre elemanıdır. 
 

4. (   ) “Time set ” zaman ayarlama işlemleri için kullanılır. 
 

5. (   ) Zamanlama işlemini kontrolü mikro işlemcinin görevi değildir. 
 

6. (   ) Mikro işlemciler çalışabilmek için yazılımlara ihtiyaç duyar. 
 

7. (   ) Elektronik kontrol kartları AC gerilime ihtiyaç duymaz. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

 

 

Otoklav cihazlarındaki ısıtıcı arızalarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Elektrik enerjisini ısı enerjisine nasıl dönüşür? Araştırınız ve rapor hâlinde 

yazınız. 

 Isıtıcı cihazları nerelerde kullanılır? Araştırınız ve rapor hâlinde yazınız. 

 Kontaktör ve röle arasındaki farkları araştırınız ve rapor hâlinde yazınız. 

 

4. OTOKLAV CİHAZLARI ISITICILARI 
 

4.1. Otoklav Cihazlarında Kullanılan Isıtıcı Özellikleri 
 

Basınçlı buhar sterilizasyonunda sıcaklık değerleri 100 °C ve 140 °C arasında 

olmaktadır. Isıtmanın tüm yüzeylerden yapılması, sıcaklığın kabin içerisinde homojen olarak 

dağılmasını sağlar. 
 

Otoklav cihazlarında kabin içi ve kabin dışı olmak üzere iki türlü ısıtma işlemi 

gerçekleşmektedir.  
 

Otoklav cihazı paslanmaz malzemeden imal edilmiş çift cidarlı (çeper) bir yapıya 

sahiptir. Cidar içine yerleştirilmiş buhar üretim kazanı sayesinde sterilizasyon öncesi ön 

ısıtma yapılarak malzemeler üzerine buhar yoğuşması engellenmiş ve sterilizasyon 

sıcaklığına ulaşma süresi kısaltılmıştır. Hazne içinde homojen ısı dağılımı ve sterilizasyon 

sonrası kurutma çift cidarlı yapı ile sağlamıştır. Ayrıca bazı cihazların kullanılır hacminin iç 

yüzeyine yerleştirilmiş paslanmaz boru ısıtıcılar da bulunmaktadır.  

 

Resim 4.1: Otoklav cihazı dış kabini  

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Cihaz kabinin dış yüzeyine yerleştirilmiş yaprak ısıtıcılar homojen bir sıcaklık 

dağılımına katkıda bulunmaktadır. Yaprak ısıtıcılar kabin çevresinde temas yüzeylerini 

artırarak ısıl geçirgenliğin artmasını sağlar. 
 

Isıtma işlemi ön vakumla birlikte başlar ve sıcaklık kontrolü, havalandırma işlemi 

dâhil tüm sterilizasyon işlemi boyunca devam eder. 
 

Isıtma sisteminde ya da ısıtıcılarda meydana gelebilecek bir arızadan dolayı kabin 

sıcaklığının ayarlanan değerlere erişememesi durumunda, elektronik kontrol ünitesi cihazı 

durdurarak ikaz verir. Acil vakum işlemi yaparak başa döner. 

 

Resim 4.2: Otoklav cihazlarında kullanılan yaprak ısıtıcılar 

 

Resim 4.3: Otoklav kabin içi ısıtıcıları 
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Resim 4.3: Otoklav cihazı ısıtıcı montajı 
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4.2. Isıtıcı Yol Verme Kontaktörü ve Kontaktör Çeşitleri 

 

Şekil 4.1: Kontaktör prensip yapısı 

Normal devre şartlarında akımları taşımaya, kesmeye yarayan uzaktan kumanda 

edilebilen anahtarlama düzenekleridir. Kullanım yerleri çok çeşitlidir elektrik motorlarına 

yol verilmesinde, kompanzasyon, ısıtma cihazlarının devreye alınıp çıkarılması gibi tüm 

kontrol devrelerinde kullanılabilir. Yapılarında nüve, bobin, palet ve kontaklar bulunur.  
 

Çalışma yapısı olarak neredeyse röle ile benzer özellikler taşır. Genel olarak ifade 

etmek gerekirse kontaktörün bobinine enerji verildiğinde bobin üzerinde bir manyetik alan 

indüklenir. Bobin elektromıknatıs özellik kazandığından dolayı kendisine yakın paletleri 

(hareketli kontak) çeker. Çekilen paletler sabit kontaklara temas eder bu sayede kontaklar 

arasında enerji alışverişi olur. Yüksek güçte çalışan cihazlarda kontaktörler de boyut olarak 

büyük ve kontak akım değerleri yüksek olmak zorundadır. 

 

Şekil 4.2: Kontaktör paletlerinin hareketi  
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Şekil 4.3: Kontaktör çıkışları 

 

Resim 4.4: Yüksek güçlü kontaktörler  

Kontaktörler istenilen çalışma özelliklerine göre seçilirler. Kontaktör seçimin en 

önemli noktalarından biri yükü iyi anlayabilme ve ani yük karakteristik büyüklüklerini iyi 

tespit edebilmektir. 
 

Bunun için şu hususlara dikkat etmek gerekir: 
 

 İşletme gerilimi  

 İşletme akımı 

 Bobin gerilimi 

 Kontrol edilecek akım 

 Kullanma sınıfı 

 Çalışma türü ve kontak ömrü  
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Resim 4.5: Düşük güçlü kontaktörler  

 

Resim 4.6: Otoklav cihazı kontrol panosunda bulunan kontaktörler  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Otoklav cihazlarındaki ısıtıcı arızalarını gideriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Otoklav cihazı servis el kitabının ısıtıcı 

bölümünü okuyunuz. 

 Isıtıcının bulunduğu yeri açınız. 

 Rezistansı ölçünüz. 

 Isıtıcı uçlarındaki gerilimi ölçünüz. 

 Isıtıcı yol verme kontaktörlerini kontrol 

ediniz.  

 Arızalı kontaktörleri yenileri ile 

değiştiriniz. 

 Cihazı test ediniz. 

 Arıza bilgi formunu doldurunuz. 

 Cihazın söküm işlemini sağlıklı bir 

çalışma ortamında gerçekleştiriniz. 

 Cihaza müdahale sırasında mutlaka 

enerjisini kesiniz. 

 Isıtıcıların empedansının belirli bir 

değerin altında olması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Cihazı test ederken kabin içerisinin boş 

olmasına dikkat ediniz. 

 Cihazı teslim ederken kullanıcıya cihaz 

hakkında bilgilendirme yapınız. 

 Arıza bilgi formunun bir kopyasını 

alınız. Böylelikle çıkabilecek 

karışıklıkları önlemiş olacaksınız. 

 Ortamı terk ederken ekipmanları ve artık 

maddeleri toplamayı unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Otoklav cihazı servis el kitabının ısıtıcı bölümünü okudunuz mu?   

2. Isıtıcının bulunduğu yeri açabildiniz mi?   

3. Rezistansı ölçtünüz mü?   

4. Isıtıcı uçlarındaki gerilimi ölçtünüz mü?   

5. Isıtıcı yol verme kontaktörleri kontrol ettiniz mi?   

6. Arızalı kontaktörleri yenileri ile değiştirdiniz mi?   

7. Cihazı test ettiniz mi?   

8. Arıza bilgi formunu doldurdunuz mu?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kontaktörün ana kısımlarından biri değildir? 

A) Nüve 

B) Bobin  

C) Yaylar 

D) Paletler 
 

2. Kontaktörler seçilirken neye dikkat etmek gerekmez? 

A) İşletme gerilimi  

B) İşletme akımı 

C) Bobin gerilimi 

D) Tamir edilebilmesi  
 

3. Otoklav cihazlarındaki ısıtıcılar ne zaman devreye girer? 

A) Buhar jeneratörü devreye girince  

B) Yeterli ısıya ulaşılmadığında  

C) Ön vakumda  

D) Son vakumda  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi yaprak ısıtıcıların başlıca kullanım amacıdır? 

A) Az yer kaplaması, 

B) Isı enerjisinin homojen olarak dağılması 

C) Az enerji harcaması, 

D) Kolaylıkla tamir edilebilmesi, 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

 

 

 

Otoklav cihazlarınının sensörlerinin arızalarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Günümüzde termokuplun nerelerde kullanıldığını araştırınız. 

 Çevrenizde bulunan teknik servislerin bakım esnasında yaptığı işlemlerin neler 

olduğunu araştırınız. 

 Herhangi bir cihazın servis bakım tutanağını bulup inceleyiniz. 

 Bir sterilizatörün kullanıcı bakım ve emniyet talimatını bulup inceleyiniz. 

 Gündelik hayatta manometrelerle nerelerde karşılaşıyoruz araştırınız. 

 Yapmış olduğunuz araştırmaların sonucunu rapor hâlinde yazınız. 

 

5. OTOKLAV CİHAZLARI SENSÖRLERİ 
 

5.1. Isı Sensörleri ve Çeşitleri (Termokupl) 
 

Yüksek sıcaklığa sahip bir ortamın sıcaklık değerinin ölçülmesi için kullanılan 

elemanlara ısı sensörleri denir. Bu gibi ortamların sıcaklıklarının ölçülmesinde termokupl 

(ısıl çift ) temelli ölçme devresi ve direnç temelli ölçme devreleri kullanılır. Termokupl 

temelli ölçme sisteminde ısıyı gerilime çeviren bir yapı vardır.  
 

İki farklı metalin birleşim yüzeyleri ısıtılarak elektrik akımı elde etmede kullanılan 

cihazlara termokupl denir. Termokuplda oluşan elektrik akımı, bileşim noktasının sıcaklığına 

bağlı olup metallerin farklı elektriksel ve termik özelliklerinden ileri gelir. Çıkış uçlarında 

mikro volt ile mili volt düzeyinde bir gerilim oluşmaktadır.  
 

Termokupl imal edilirken kullanılan metallerin cinsine göre karşılık gelen ısı değerleri 

bulunur. Bu değerler üretici firmalar tarafından verilir. Bazı termokupl örnekleri şöyle 

sıralanabilir: 
 

 Cu  – CuNi -200 ile +300 °C 

 Fe – CuNi  -200 ile +800 °C 

 NiCr – Ni     0 ile +1200 °C 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 5.1:  Termokuplun çalışma sistemi  

 

Resim 5.1: Otoklav cihazında termokuplun kabin içi görünümü 

 

Resim 5.2: Otoklav cihazında termokuplun kabin dışı görünümü 
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5.2. Su Seviye Sensörleri ve Çeşitleri 
 

Buhar kazanları ve su tanklarında su (sıvı) seviyesi istenilen düzeylerde tutulmaya 

çalışılır. Bu sayede otoklav cihazının sağlıklı çalışması sağlanmış olur. Ayrıca buhar 

kazanlarında bulunan ısıtıcıların da zarar görmesi engellenir. 
 

Su seviyesi izole edilmiş elektrodun seviyesine geldiğinde elektrot ile su arasında 

akım geçişi başlar ve durur. Güçlendirilen bu AC akım bir röle devresi ile kullanılır.  
 

Su seviye sensörlerinin farklı yöntemler ile çalışan çeşitleri mevcuttur.  

 

Şekil  5.2: Sıvı seviye sensörleri  

 1- Yüzme anahtarlamalı 

 2- Titreşim   

 3- İletkenlik esaslı 

 4- Hidrostatik basınçlı 

 5- Kapasitif esaslı 

 6- Mıknatıslı 
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Resim 5.3: Sıvı seviye rölesi  

 

Resim 5.4: Sıvı seviye rölesi  

 

Resim 5.5:  Sıvı seviyesini kontrol eden yüzme anahtarlamalı sistem (şamandıra düzeneği )  



 

 50 

5.3. Manometreler 
 

Manometre, basınç ölçme işlemini yerine getiren elemandır. Basıncı ölçülmek istenen 

yerlere takılarak basınç değerleri kontrol edilebilir. Otoklav cihazlarında su, buhar 

basınçlarının ölçümünde kullanılır. Kazan içi buhar basınç değerleri de dijital manometreler 

ile ölçülerek elektriksel sinyallere çevrilir. Böylelikle işlemin elektriksel kontrolünü 

kolaylaştırır.  

 

Resim 5.6:  Mekanik ve dijital manometreler 

 

Resim 5.7:  Otoklav cihazlarında manometrelerin kullanımı   

5.4. Sensörlerin Sağlamlık Kontrolleri 
 

Sensörlerin sağlamlık kontrolleri çeşitli testlerle yapılır. 
 

5.4.1. Termokupl Sağlamlık Testi 
 

Avometre milivolt (200 mV.) kademesine alınır. Termokuplun uçlarına avometrenin 

prop uçları sabitlenir. Termokuplun ucu ısıtılır. Avometrenin ekranında gerilim değişimi 

olup olmadığı gözlenir. Gerilim değişimi varsa termokupl sağlamdır. 
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5.4.2. Termostat Sağlamlık Testi 
 

Avometre Ohm kademesinde iken termostat uçlarına bağlanır. Oda sıcaklığında 

ölçüldüğü zaman kısa devredir. Termostat ısıtılır, ısısı limit değere ulaştığı anda açık devre 

pozisyonuna geçer. Tekrar soğumaya bırakıldığı zaman ısısı limit değerinin altına 

düştüğünde tekrar kısa devre pozisyonuna geçer. Bu durum sağlanıyorsa termostat 

sağlamdır. 
 

5.4.3. Sıvı Seviye Sensörleri Sağlamlık Testi 
 

Bu tür sensörlerin sağlamlık kontrolü basit bir değişken direnç ölçümü ile 

mümkündür. Sensörün şamandırası el ile hareket ettirilerek uçlarındaki direnç değişimi 

ölçülür. Sensör katalog değerlerine uygun lineer bir değişim gözlenirse sensör sağlam 

demektir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Otoklav cihazlarının sensörlerinin arızalarını gideriniz. 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Otoklav cihazı servis el kitabının 

sensörlerle ilgili talimatları takip 

ediniz. 

 Steril kabin sıcaklık sensörünü 

değiştiriniz. 

 Buhar kazanı sıcaklık sensörünü 

değiştiriniz. 

 Su seviye hissedici sensörünü 

değiştiriniz. 

 Basınç göstergesini değiştiriniz. 

 Cihazı test ediniz. 

 Arıza bilgi formunu doldurunuz. 

 Cihazın söküm işlemini sağlıklı bir çalışma 

ortamında gerçekleştiriniz. 

 Cihaza müdahale sırasında mutlaka enerjisini 

kesiniz. 

 Cihazı test ederken kabin içerisinin boş 

olmasına dikkat ediniz. 

 Cihazı teslim ederken kullanıcıya cihaz 

hakkında bilgilendirme yapınız. 

 Arıza bilgi formunun bir kopyasını alınız. 

Böylelikle çıkabilecek karışıklıkları önlemiş 

olacaksınız. 

 Ortamı terk ederken ekipmanları ve artık 

maddeleri toplamayı unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 
Otoklav cihazı servis el kitabının sensörlerle ilgili talimatları takip 

ettiniz mi? 
  

2. Steril kabin sıcaklık sensörünü değiştirdiniz mi?   

3. Buhar kazanı sıcaklık sensörünü değiştirdiniz mi?   

4. Su seviye hissedici sensörünü değiştirdiniz mi?   

5. Basınç göstergesini değiştirdiniz mi?   

6. Cihazı test ettiniz mi?   

7. Arıza bilgi formunu doldurdunuz mu?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Manometre sıcaklık ölçümünde kullanılır. 
 

2. (   ) Su seviyesi belli bir değerin altına düşmesi hâlinde ısıtıcılar zarar görebilir. 
 

3. (   ) Manometre arızalanırsa otoklav cihazı çalışmaz. 
 

4. (   ) Isı sensörü  arızalansaydı kabin içi sıcaklık  ölçümünde sıkıntı olmazdı. 
 

5. (   ) Termokuplun kararlı çalışabileceği ısı değerleri, yapıldığı metalin cinsine bağlı 

olarak değişmektedir. 
 

6. (   ) Su sensörleri aracılıyla kazan içinde yeterli miktarda su alınmasını sağlanır. 
 

7. (   ) Termokuplun  sağlamlık testi yapılamaz. 
 

8. (   ) Su sensörü doğru çalışmasaydı su kazanında taşma meydana gelirdi. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Otoklav cihazı basınçlı buhar ile zararlı organizmaları koagüle eder. 
 

2. (   ) Otoklav cihazlarının kurulumunda özel bir gereksinim yoktur. 
 

3. (   ) Otoklav cihazı iç yapısı buharın eşit bir şekilde dağılabilmesini sağlar.  
 

4. (   ) Termokupl kabin içi ısısını ihtiyaç hâlinde okur. 
 

5. (   ) Cihaz teslim tutanağında, teslim eden ve teslim alan olmak üzere en az iki adet 

imza bulunmalıdır. 
 

6. (   ) Garanti belgesi üzerinde garanti şartları mutlaka bulunmalıdır. 
 

7. (   ) Garanti belgesinde cihazın cinsi, markası ve modeli ifade edilmelidir. 
 

8. (   ) Elektronik kontrol kartı besleme devresinde filtreleme amacıyla dirençler 

kullanılmaktadır. 
 

9. (   ) Besleme trafosu girilen şebeke gerilimini istenen AC gerilime düşürmek için 

kullanılır. 
 

10. (   ) Kontaktör ve bobinler aynı mantıkla çalışır. 
 

11. (   ) Çalışma gerilimi kontaktörlerin önemli özelliklerinden değildir. 
 

12. (   ) Yaprak ısıtıcıların tercih edilme sebeplerinden başlıcası az yer kaplamalarıdır. 
 

13. (   ) Bakım tutanağında bakım işlemini yapan firmanın adı ve adresi mutlaka 

bulunmalıdır. 
 

14. (   ) Sterilizasyonun kontrolü indikatörler yardımıyla yapılır. 
 

15. (   ) Bütün otoklav cihazları üç fazlı gerilim ile beslenir. 
 

16. (   ) Son dönemde üretilen otoklav cihazlarında mikro işlemci üniteleri 

kullanılmaktadır. 
 

17. (   ) Elektronik kontrol kartları DC gerilim ile beslenir. 
 

18. (   ) Gerilim regülasyonu kararlı bir DC voltajı için gereklidir. 
 

19. (   ) Sıcaklık ve zaman göstergeleri birbirinden bağımsız çalışamaz. 
 

20. (   ) Otoklav cihazlarının düzenli bakımı yoktur. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. Doğru 

8. Yanlış 

9. Yanlış 

10. Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Yanlış 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. Yanlış 

7. Doğru 

8. Yanlış 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Yanlış 

4. Doğru 

5. Yanlış 

6. Doğru 

7. Yanlış 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. D 

3. C 

4. B 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Yanlış 

2. Doğru 

3. Yanlış 

4. Yanlış 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. Yanlış 

8. Doğru 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Yanlış 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. Doğru 

8. Yanlış 

9. Doğru 

10. Yanlış 

11. Yanlış 

12. Doğru 

13. Doğru 

14. Doğru 

15. Yanlış 

16. Doğru 

17. Doğru 

18. Doğru 

19. Yanlış 

20. Yanlış 
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