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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524KI0104 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Petrol – Petrokimya ve Petrol-Rafineri 

MODÜL Seviye Kontrolü 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, tanklarda görerek seviye ölçümü ve tanklarda 
dolaylı seviye ölçümü yapabilme ile ilgili bilgi ve  becerinin 
kazandırıldığı öğretim materyalidir. 

SÜRE 40 / 16 

ÖN KOŞUL Enstrümantasyon modülünü başarmış olmak 

YETERLİLİK Tanklarda seviye ölçümü yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, tanklarda seviye ölçümü 
yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
1. Tanklarda görerek seviye ölçümü yapabileceksiniz. 
2. Tanklarda dolaylı seviye ölçümü yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 
Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, bilgi teknolojileri 
ortamı (İnternet), kendi kendinize veya grupla çalışabileceğiniz 
tüm ortamlar 

Donanım: 
Sınıf veya bölüm kitaplığı, VCD veya DVD, tepegöz, 
projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, öğretim materyalleri, 
seviye ölçümünde kullanılan cihazlar , Bunzen kıskacı, spor, 
cam kap, lastik boru, kauçuk boru, manometre, sıvı (bakır sülfat 
, kıskaç, bakır tel, pinpon topu, kargaburnu, cam beher, düz 
cam boru, cetvel  

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. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 
 
Petrokimya veya rafineri teknisyeni olarak kimya teknolojisi alanı mezunu 

olacaksınız. Çalışma ortamlarınız petrokimya veya rafineri tesisleri olacaktır. Buralarda 
verimli bir şekilde üretime katılmak için yaptığınız işi iyi bilmeniz gerekir.  

 
Bu modülü başarıyla bitirdiğinizde petrokimya tesislerinde ve rafinerilerde bulunan 

tanklarda proses seviyesi ölçümünü gerçekleştirebileceksiniz. Aynı zamanda ölçüm sırasında 
meydana gelebilecek arızaların sebeplerinin neler olabileceğini bilecek ve çözümü 
aşamasında büyük katkılarınız olacaktır.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
  
 

Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak tanklarda görerek seviye ölçümü 
yapabileceksiniz.  

 
  
 
 

 Seviye tespitinin yapılma nedenlerini araştırınız.   

 Seviye tespiti yaparken nelere dikkat edildiğini araştırınız.  

 

1. GÖREREK SEVİYE ÖLÇÜMÜNÜ 

GERÇEKLEŞTİRMEK  
 

1.1. Seviye Ölçümü 
 
Rafinerilerde kullanılan dram, kolon vb. kapalı kapların sıvı seviyelerinin ölçümü çok 

önemlidir. Örneğin tepe reflüks dramındaki seviyedeki aşırı yükselme basıncın yükselmesine 
ve dramın dolup taşmasına neden olur. Bu durum sistem basıncının fleyre boşalmasına yol 
açar. Rafinerilerde seviye gösterimi kontrol amacıyla yapılmaktadır.  

 
Sıvı seviye ölçümü seviye flotu tarafından yapılmaktadır. Gerekli kontrolün veya 

gösterimin yapılması pnömatik ekipmanlar yardımıyla kontrol odasından yapılmaktadır. 
Seviye kontrolü aynı zamanda seviye camları vasıtasıyla lokal olarak kapalı kap üzerinden 
de yapılabilmektedir.  

 

1.1.1. Sıvı Seviye Enstrümanları  
 
Basınç ve sıcaklıktan farklı olarak eğer sıvı camdan yapılmış bir kap içinde ise 

seviyesini gözle görebiliriz. Sıvı seviyesinin tespit edilmesi kolay gibi görünür. Yapılacak 
bütün iş tankın içine bakmaktır. Tankın üstüne çıkarak menhol kapağından boş veya dolu 
olduğunu görebiliriz. Fakat rafineri teçhizat ve tanklarının birçoğu kapalı sistemlerdir. Bu 
durumda operatör sıvı seviyesini göremez. Bu nedenle sıvı seviyesini direkt veya dolaylı 
olarak gösteren enstrümanlara ihtiyaç duyar.  

 

1.1.2. Sıvı Seviyesinin Basınca Etkisi 
 
Statik basınç sıvının ağırlığı nedeniyle meydana gelir. Sıvının yüksekliği statik 

basınçla doğru orantılıdır. Basınca neden olan sıvının yüksekliğine statik yükseklik adı 
verilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Sıvı seviyesinin basınca etkisi 

Yukarıdaki şekillerden de görüldüğü gibi sıvı seviyesinin düşük olduğu tankta basınç 
düşük, sıvı seviyesinin yüksek olduğu tankta ise basınç daha yüksektir.  

 
Bu durumda şu yargıya varılabilir. Bir tanktaki sıvının statik yüksekliği artarsa tank 

tabanındaki basınç da artar.  
 
Tank tabanındaki statik basınç, tankın içinde bulunan sıvının yoğunluğuna bağlı 

olarak değişir.  
 

 

Şekil 1.2: Sıvı yoğunluğunun basınca etkisi 

Cıva sudan daha ağırdır. Yukarıdaki şekillerde görüldüğü gibi seviyeleri aynı iki farklı 
sıvıdan yoğunluğu fazla olanın tabana yapmış olduğu basınç daha yüksektir.  

 
Bu durumda, tankın içindeki sıvı yoğunluğu arttıkça basıncı da artar diyebiliriz.  
 
Basıncı etkileyen diğer bir unsur da tankın taban alanıdır.  
 

 

Şekil 1.3: Tank tabanının basınca etkisi 
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Şekildeki her iki tankta da 1000’er kilo sıvı olduğunu varsayarsak birinci tankta 

1cm
2
ye düşen ağırlık daha fazladır. Bu nedenle taban alnındaki basınç daha yüksektir.  

 
Sıvı seviyesi aynı kalmak kaydıyla kabın taban alanını arttırırsak, 1cm

2
ye düşen 

ağırlık değişmeyecektir. Seviye aynı olduğu sürece basınç da aynıdır.  
 

 

Şekil 1.4: Sıvı seviyesi eşit iki tanktaki basınç eşitliği  

Yukarıdaki şekilde seviyeleri aynı, taban alanları farklı iki tankta basıncın eşit olduğu 
görülür. Buna göre basıncın sıvı miktarı ile değil sıvı yüksekliği ile değiştiği görülür.  

 
Aşağıdaki tankların ağızları açık ve içlerindeki sıvıların yüksekliği eşittir. Bu durumda 

her tankın dibinde 1cm
2
ye düşen basınç miktarı eşittir.  

 

Şekil 1.5: Çeşitli kaplardaki taban basınçları 

Buna göre;  
 

 Statik basınç kabın şekline bağlı değildir.  
 Statik basınç sadece sıvının yüksekliğine ve yoğunluğuna yani ağırlığına 

bağlıdır.  
 Şekli ne olursa olsun tanklardaki sıvılar için bilmemiz gereken sıvının türü ve 

yüksekliğidir. 
 

Aşağıdaki şekilde, içinde benzin bulunan atmosfere açık iki tank görülmektedir.  
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Şekil 1.6: Aralarında basınç farkı bulunan iki tank  

 

Statik yükseklik A tankında daha fazladır. Statik yüksekliğin fazla oluşu tank 
tabanındaki basıncı arttırır. Cisimleri hareket ettirmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Bu şekilde 
de görüleceği gibi A tankında enerji B tankına göre daha fazladır. Eğer tankların arasındaki 
vana açılırsa A tankından B tankına doğru bir akış gerçekleşir.  

 

 

Şekil 1.7: Basınç farkı bulunan iki tankta sıvı hareketi  

Sıvı akışı A tankının dibindeki basınç ile B tankının dibindeki basınç eşit oluncaya 
kadar devam eder.  

 
Her iki tankta basınçlar eşit olunca enerjiler de eşitlenmiş olur. Enerjiler eşitlenince 

akış da durur.  

 

Şekil 1.8: Basınç farkının ortadan kalkması 

Çünkü her iki tanktaki sıvının statik yüksekliği (seviyesi), yoğunluğu birbirine eşittir. 
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Şekil 1.9: Kapalı bir kapta seviye durumu 

Yukarıdaki şekildeki gibi bir kap olduğunu varsayalım. Birinci kısımla ikinci kısım 
birbirinden vana ile ayrılmış olsun. Birinci kısmı sıvı ile doldurup aradaki vanayı açarsak 
seviyeler eşitleninceye kadar ikinci kısma da sıvının dolması gerekir. Tipik bir cam seviye 
göstergesinin mantığı bu şekilde işler.  
 

1.1.3. Seviye Camları 
 

Seviye camları, seviye enstrümanlarının en basitidir. Tanktaki sıvı seviyesi ile 
göstergedeki seviye eşit oluncaya kadar cam göstergede seviye yükselir. Seviyeler 
eşitlendiğinde her iki taraftaki basınçlar da eşit olacağından sıvı akışı durur.  
 

 

Şekil 1.10: Seviye camı 

Göstergedeki değer tankın içindeki sıvının tam ve doğru yüksekliğini verir.  
 

Tanklar cam göstergeli olarak inşa edilebilirler. Çok yüksek tanklarda tank boyunca 
cam tüp koymak gerekir. Bu çeşit göstergelerin tümü camdan yapıldıkları için kırılabilir. Bu 
nedenle cam göstergeler metal muhafaza içine alınmalı veya kırılmaz camdan yapılmalıdır. 
Rafineri tanklarında yapılan cam göstergelerdeki basınç sık sık değiştiği için bu basınç 
değişimlerine dayanıklı olmalıdır.  
 

1.1.4. Manometrelerin Seviye Ölçümünde Kullanılması 
 

Cam göstergelerin tank boyunda olması gereklidir. Bu durum bir dezavantajdır. Cam 
göstergenin boyunu düşürebilmek için gösterge içine daha ağır bir sıvı konulur. Bu durumda 
aynı basıncı daha az bir yükseklikle karşılamak mümkün hâle gelir. Aşağıdaki şekilde tank 
sıvısı ve cıva ile dolan göstergelerin arasındaki yükseklik farkı görülmektedir.  



 

 7 

 

Şekil 1.11: Seviye camında kullanılan gösterge sıvısı 

Gösterge sıvısı olarak tank sıvısı kullanıldığında göstergenin boyu tank boyunca 
uzanmalıdır. Fakat tank sıvısından daha ağır bir sıvı kullanırsak (örneğin civa), göstergenin 
boyu daha kısa yapılabilir. Bu durumda sıvı seviyesini tam olarak ölçebilmek için seviye 
camındaki seviye aralıkları ile tank içindeki seviye aralıkları birbirleriyle uyumlu olmalıdır.  

    

Şekil 1.12: Seviye ölçümünde kullanılan manometre Resim 1.1: U borulu manometre 

 

Yukarıdaki şekilde seviye göstergesi yerine manometre kullanılmıştır. Manometrede 
seviye ölçme sıvısı olarak cıva kullanılmıştır. Cıva tanktaki sıvıya nazaran çok daha yoğun 
olduğu için cıva seviyesindeki ufak bir değişme tank içindeki büyük seviye değişimlerini 
yansıtır.  
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Şekil 1.13: Manometre ile seviye ölçümü 

Yukarıdaki şekilde gösterilen manometre seviye ölçmektedir. Tanka birinci konumdan 
ikinci konuma gelecek şekilde sıvı ilave edilirse manometrenin bu sıvı seviyesinden 
etkilendiği görülür. Sıvı seviyesine bağlı olarak manometrenin kolundaki cıva seviyesi de 
yükselir. Bu manometre, basıncı değişen sıvı seviyesini gösterecek şekilde kalibre edilmiştir. 
Manometrenin sadece cıva seviyesinin görüleceği kısımlarının camdan olması yeterlidir. 
Diğer bölümleri görmemize gerek yoktur. Bu durum manometrenin kırılgan kısmının az 
olmasına ve daha dayanıklı olmasına olanak sağlar.  
 

 

Şekil 1.14: Sıvı basıncı ile atmosfer basıncı arasındaki ilişki  

 

Manometreler gerçekte basınç farkını ölçerler. Yandaki şekilde gösterilen manometre 
tank dibindeki basınç ile atmosfer basıncı arasındaki farkı ölçer. Bu durumda her 
manometrenin tankın içinde bulunan sıvı türüne göre gösterge paneli değişecektir. Buradan 
da anlaşılacağı gibi tankın dizaynı sırasında içine hangi tür sıvı konulacağı bilinmesi gereken 
en önemli kriterdir.  
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Örnek 1.1: Aşağıdaki şekilde gösterilen tanklardan hangisinin sıvı seviyesi daha 
yüksektir? 

 

Çözüm: A tankındaki seviye daha yüksek ve aynı zamanda A tankındaki sıvı daha 
yoğundur.  
 

Manometreler tankın tabanı ile tepesi arasındaki basınç farkına göre seviye ölçecek 
şekilde de tasarlanabilir. Bu durumda kapalı bir devre oluşur ve atmosfer basıncından 
bağımsız bir seviye ölçümü gerçekleştirilmiş olur. Aşağıdaki Şekil 1.15’ te görülen 
manometrede, tankın tepesi ile tabanı arasındaki basınç farkından yararlanılarak seviye 
ölçümü gerçekleştirilir. 

 

Şekil 1.15: Kapalı devre manometre 
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Şekil 1.16: Tecrit sıvılı manometre 

 Tecrit sıvısı: Manometre içindeki cıva veya herhangi bir sıvıyı, tank içinde 
bulunan proses sıvısından ayıran sıvıya tecrit sıvısı adı verilir.  

 
Manometre göstergesi tecrit sıvısına ihtiyaç gösterebilir. Eğer tank içindeki sıvı 

korozit (aşındırıcı) ise göstergeyi tank içindeki sıvıdan korumak gerekir.  
 
Bu durumda tecrit sıvısı (hidrolik seal) kullanmak gerekir.  
 
Yandaki şekilde içinde tecrit sıvısı bulunan bir manometre kolu görülmektedir. Tecrit 

sıvısı cıva üzerine ekstra bir basınç yapar.  
 
Aşağıdaki şekilde içine tecrit sıvısı konmuş bir manometre  görülmektedir. Bu 

manometre tankın tepesi ile tabanı arasındaki basınç farkından yararlanarak seviye 
göstermektedir. Tankın tepesine bağlı bulunan manometre kolu tabanına bağlı olan 
manometre kolundan daha uzundur. Bu  nedenle tecrit sıvısı diğer kola nazaran daha fazla 
basınç yapar.  

 

Şekil 1.17: Tecrit sıvılı manometre ile seviye ölçümü 
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Şekil 1.18: Tecrit sıvılı manometrede durum 

Yukarıdaki şekilde iki tank görülmektedir. Bu tanklardan biri sıvı ile dolu, diğeri 
hemen hemen boştur. Tank dolu olduğu zaman uzun koldaki tecrit sıvısı ile tanktaki seviye 
aynıdır. Tank boş olduğunda manometrenin uzun kolundaki seviye azalır.  

 
Tecrit sıvısı ile tank içinde bulunan sıvının yoğunluğunun aynı olduğunu kabul 

edelim. Bu durumda manometre kolundaki tecrit sıvısının basıncı tankın dolu olduğu 
zamanki basıncı kadardır. Tank dolu olduğu zaman cıvalı manometre tecrit sıvısı ile tank 
arasında hiç basınç farkı göstermez (Şekil 1.19). 

 

 

Şekil 1.19: Tecrit sıvısı ile tank sıvısı yoğunluklarının eşit olduğu durum 

 
Tank boş iken manometre kolundaki tecrit sıvısından dolayı basınç farkı 

maksimumdur. Tank dolu iken manometre kolunda göreceğimiz basınç farkı sıfırdır.  
 
Uzun kolunda tecrit sıvısı olan bir manometrede tankta seviye düştüğü zaman kısa 

kolda seviye yükselir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Görerek seviye ölçümü yapınız. 
Kullanılan araç gereçler: Bunzen kıskacı, spor, cam kap, lastik boru, kauçuk boru, 

manometre, sıvı (bakır sülfat 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders 
öğretmeninizden alınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 
çalışma tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Bunzen kıskaçlarını sporlara bağlayınız.  
 

 
 

 Bunzen kıskaçlarını bağlarken sıkı 
olmasına dikkat ediniz.  

 Malzemeler cam olduğu için sağlam 
bağlanmayan kıskaçlar 
malzemelerin düşüp kırılmasına yol 
açabilir.  

 Sıvı tankı olarak kullanacağınız cam kabın 
altına lastik boruyu takınız 

 

 

 

 Lastik boruyu cam kaba takarken 
kırmamaya özen gösteriniz.   

 Lastik borunun ucuna daha yumuşak olan 
kauçuk boruyu takarak düzeneği uzatınız. 

 Kauçuk boruyu lastik boruya 
takarken sıkı bir şekilde 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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bağlandığından emin olunuz.  
 Aksi taktirde sıvının sızmasına 

neden olacaktır.  

 Manometreyi seviyesinin ölçeceğiniz sıvıyla 
doldurunuz. 

 

 Manometreyi sıvıyla doldururken 
taşmamasına özen gösteriniz.  

 Cam kabı bunzen kıskacına bağlayınız.  
 

 

 Cam kabı kıskaca bağlarken dikkatli 
olunuz. 

 Kırmamaya özen gösteriniz.  

 Manometreyi bunzen kıskaçlarıyla 
sabitleyiniz. 

 Manometrenin sağlam bir şekilde 
bağlandığından emin olunuz.  
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 Tankın tabanından uzattığınız kauçuk boruyu 

manometreye bağlayınız. 

 

 Manometreyi tanka bağlarken sıvıyı 
sızdırmayacak şekilde 
bağlandığından emin olunuz.  

 Bütün bağlantıları yaptıktan sonra resimdeki 
düzeneği elde ediniz. 

 

 

 

 Seviyesini ölçeceğiniz sıvıyı tanka 
doldurmadan önce manometreden başlangıç 
seviye değerini okuyunuz. 

 Okuduğunuz değeri unutmamak için 
bir kâğıda yazınız.  
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 Tankı sıvıyla doldurmaya başlayınız. 

 

 

 Tanka sıvı doldururken dökmemeye 
özen gösteriniz.  

 Manometreden seviyenin yükselişini 
gözleyiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sıvı seviyesi yükselirken değişen 
değerleri not alınız.  

 Cam kabı tamamen su ile doldurunuz. 
 Sıvıyı taşmayacak şekilde 

doldurunuz.  
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 Manometrenin ilk değeriyle son değerini 
karşılaştırınız. 

 Manometrenin değerlerini net 
okuyunuz. 

 Sonuçları rapor ediniz.  

 Deney sırasında almış olduğunuz 
notlardan faydalanarak raporunuzu 
yazınız ve öğretmeninize teslim 
adiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi ?   

2. Malzemelerinizi öğretmeninizden alabildiniz mi ?   

3. Cam balona lastik boruyu bağlayabildiniz mi?   

4. Kauçuk boruyu cam balona ve cam göstergeye 
bağlayabildiniz mi? 

  

5. Seviyesi ölçülecek sıvıyı taşırmadan doldurabildiniz mi?   

6. Cam balonu sıvı ile doldururken seviye yükselişini 
gözlemlediniz mi? 

  

7. Deneyi verilen sürede tamamlayabildiniz mi ?   

8. Rapor  hazırlayıp öğretmeninize  teslim  edebildiniz 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Rafinerilerde seviye gösterimi ………….. amacıyla yapılmaktadır. 
2. Statik basınç sıvının ………….. nedeniyle meydana gelir. 
3. Manometreler gerçekte ………… farkını ölçerler. 
4. Aşağıdakilerden hangisi sıvının içinde bulunduğu kabın tabanına yapmış olduğu 

basıncı etkilemez? 
A) Sıvının yüksekliği 
B) Sıvının türü 
C) Kabın hacmi 
D) Sıvının yoğunluğu 

 

5.  

 

 

 
 

 
 

 

Yukarıdaki kaplarda eşit yükseklikte ve aynı sıvılar bulunmaktadır. Buna göre 
sıvıların tabana yapmış oldukları basınçların doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir?  
 

A) I<II<III 
B) I>II>III 
C) I=II<III 
D) I=II=III 

6.   

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) II. tankta basınç daha fazladır.  
B) Statik yüksekliğin fazla oluşu tank tabanındaki basıncı arttırır. 
C) Statik yükseklik I. tankta daha fazladır. 
D) Eğer tankların arasındaki vana açılırsa I. tanktan II. tanka doğru bir akış 

gerçekleşir. 

I II III 

Basınç ölçer 

Benzin 

Basınç ölçer 

Benzin 

Vana 

I. Tank II. Tank 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
  
 
 
 
İşletmelerde bulunan dolaylı seviye ölçüm yollarını kavrayıp gerekli ortam 

sağlandığında seviye ölçümü yapabileceksiniz.   
 
  
 
 

 Petrokimya tesislerinde kullanılan dolaylı seviye ölçüm metotlarını araştırınız.  

 

2. DOLAYLI SEVİYE ÖLÇÜMÜ  
 

2.1. Dolaylı Yoldan Seviye Ölçümü 
 
Bir önceki bölümde direkt seviye ölçüm yöntemlerini öğrenmiştik. Direkt seviye 

tespitinde sıvının seviyesini gözle görmekteydik. Bu bölümde ise dolaylı seviye ölçüm 
yöntemlerini inceleyeceğiz. Dolaylı seviye ölçümünde sıvı seviyesini gözle görmemekteyiz. 
İçerisinde tehlikeli madde (yanıcı, uçucu gaz) bulunduran tanklar tamamen kapalı yapılırlar. 
Bu durumda tank içinde bulunan maddenin seviyesi gözle görünmez. Seviye ölçümü 
yapılırken dolaylı seviye ölçüm yöntemlerinden yararlanılır. Dolaylı seviye ölçüm 
yöntemlerini, şamandıralı seviye ölçümü, basınç metodu ile seviye ölçümü, kapasitif metot 
ile seviye ölçümü, iletken probların direnci ile seviye ölçümü, ultrasonik metot ile seviye 
ölçümü olarak 5 grupta toplayabiliriz.  

 

2.1.1. Şamandıralı Seviye Ölçümü 
 

Şamandıralı seviye ölçüm sistemlerini mekanik ve elektrik sistemli olarak iki gurupta 
incelemek mümkündür.  
 

2.1.1.1. Mekanik Sistem Şamandıralı Seviye Ölçümü 
 

Mekanik sistemler genellikle bir makara etrafından geçirilmiş ip ve ipin iki ucuna 
bağlanmış şamandıra ve karşı ağırlıktan oluşur (Şekil 2.1). Karşı ağırlık, şamandıradan 
ağırlık olarak daha küçük değerdedir. Sıvı seviyesinin artması ile sıvı yüzeyindeki 
şamandıra, suyun kaldırma kuvveti etkisi ile yükselecek, karşı ağırlıkta ipin gergin durmasını 
sağlayacaktır. Her ne zaman ki sıvı seviyesi düşerse şamandıra karşı ağırlığa göre daha ağır 
olduğu için sıvı seviyesi ile birlikte aşağıya inecektir. Şamandıradaki bu değişim ipin 
dolanmış olduğu makarada dönme etkisi yapacaktır. Makara üzerine bağlanacak bir ibre ve 
skalalandırılmış gösterge, bize sıvı seviyesindeki değişimi gösterecektir. Göstergenin skalası 
sıvı yüksekliğine göre kalibre edileceği gibi sıvının hacmine veya kütlesine göre de kalibre 
edilebilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Mekanik sistem şamandıralı seviye ölçüm cihazları  

 

 

Şekil 2.1: Mekanik sistem şamandıralı seviye ölçümü 

2.1.1.2. Elektrikli Sistem Şamandıralı Seviye Ölçümü 
 

Bazı şamandıralı sistemler mekanik olarak ölçüm yapmaz. Çıkışlarından elektriksel 
veya optik sinyaller alınarak ölçüm yapılır. Şekil 2.2’de elektrikli sistem bir yakıt tankı 
seviye ölçümü görülmektedir. Sıvı seviyesinin yükselmesi şamandırada da yükselme 
sağlayacaktır. Şamandıranın ucu bir pim ile potansiyometre (ayarlı direnç) ibresine 
bağlanmıştır. Şamandıranın depoda maksimum yükselmesi potansiyometrenin hiçbir direnç 
göstermemesi demektir ki, bu durumda voltmetrede maksimum gerilim değeri okunacaktır. 
Voltmetre göstergesi yükseklik veya hacimsel miktar olarak skalalandırılırsa depodaki sıvı 
seviyesinin maksimum yükselmesi, maksimum doluluk miktarı olan hacimsel değer veya 
maksimum doluluk miktarı olan maksimum sıvı seviyesi olarak görünecektir. Sıvı 
seviyesindeki düşme, şamandıranın aşağı inmesi, dolayısı ile potansiyometrenin ibresinin 
artan bir direnç değeri göstermesi ve voltmetrede düşen bir gerilim değeri veya skalada 
düşen bir hacim değeri veya yükseklik gözlenecektir. 
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Şekil 2.2: Elektrikli sistem şamandıralı seviye ölçümü 

2.1.1.3. Dijital Sistem Şamandıralı Seviye Ölçümü 
 

Bu sistemde ise şamandıranın yükselmesi ile boşta kalan ip gergi yayı ile toplanmakta 
ve bu toplama neticesinde makara sisteminde oluşan dönme hareketi açısal hareket olarak 
dijital çıktı şeklinde göstergeye gönderilmektedir (Şekil 2.3). Makaranın yapmış olduğu 
açısal hareketteki değer şamandıranın yükselmesi ile kalibre edildiğinde çıkış 
göstergesindeki değer şamandıranın sıvı seviyesindeki yükselmesi olarak algılanacaktır. Eğer 
makaradaki açısal yer değiştirmenin skaladaki gösterdiği değer hacimsel veya kütlesel bir 
kalibrasyon olursa şamandıranın yükselmesi veya alçalması kap içerisinde bulunan sıvının 
hacimsel veya kütlesel miktarının ölçülmesi ile doğru orantılı olacaktır. 
 

Şamandıranın ağırlığının gergi yay kuvvetinden daha fazla olması gerekmektedir. Sıvı 
seviyesi düştüğünde şamandıranın aşağı inmesi, gergi yay kuvvetini yenmesi ile gerçekleşir. 
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Şekil 2.3: Dijital sistem şamandıralı seviye ölçümü 

 

2.1.1.4. Manyetik Sistem Şamandıralı Seviye Ölçümü 
 

 

Resim 2.2.Manyetik tip seviye ölçüm cihazı 

Bu sistem daha çok asidik ortamlarda kullanılır. Bu nedenle tank herhangi bir sızmaya 
karşı korunmak amacıyla tamamen kapalı yapılır. Şamandıra ile gösterge bölümü birbirinden 
tamamen yalıtılmıştır. İç mıknatıs ve ip, aside dayanıklı ve mıknatıslanmayan bir maddeden 
yapılmış boru içerisine yerleştirilmiştir. Şamandıra halka şeklinde bu borunun dışına 
geçirilmektedir ve şamandıra ile birlikte mıknatıs birbirlerine akuple edilmiştir. Sıvı 
seviyesindeki yükselme şamandırayı ve şamandıraya bağlı olan dış mıknatısı yukarı doğru 
kaldıracaktır (Şekil 2.4). Şamandıradaki bu yükselme şamandıra ile birlikte çalışan dış 
mıknatısın manyetik alan etkisi ile boru içerisindeki iç mıknatısı da kendisi ile birlikte yukarı 
doğru taşıyacaktır. İç mıknatısa bağlı olan ip sayesinde daha önceki seviye ölçüm 
metotlarında anlatıldığı gibi ölçüm sonucu, mekanik bir skalalandırma yoluyla veya direkt 
dijital çıktı olarak değeri okunacaktır. 
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Şekil 2.4: Manyetik sistem şamandıralı seviye ölçümü 
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2.1.2. Basınç Metodu İle Seviye Ölçümü 
 

Sıvıların yükseklikleri tabana yaptıkları basınçla doğru orantılıdır. Sıvı yükseldikçe 
bulundukları tabana uyguladıkları basınç değeri de artar ( Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5: Yükseklikle hidrostatik basınç ilişkisi 

Sıvıların tabana yaptıkları basıncın formülü aşağıda verilmiştir. 
 

P = d.g.h 
 

Burada “d” sıvının yoğunluğudur. Kullanılan sıvıya göre sabit bir değerdir. “g” 
yerçekimi ivmesidir sabit bir değerdir. Değişken olan değerler, sıvının yüksekliği ve bu 
yüksekliğe sabit olarak etki eden sıvının yoğunluğu ve yerçekimi çarpanı kadar tabana 
yapılan basınç değeridir. 
 

1 m3 hacminde (1m x 1m x 1m) bir kabın her bir 20 cm yüksekliğindeki basınç değerlerini inceleyelim. 

Seviye (m) Basınç (N/m2) 

0,2 196200 
0,4 392400 
0,6 588600 
0,8 784800 
1 981000 

Tablo 2.1:Su seviyesi ile basınç ilişkisi  

dsu = 1000 kg/m
3 

(sabit değer) 
 

g   = 9,81 m/s
2 

(sabit değer) 
 

“P =d.g.h” formülünü kullanarak; 
P = 1000.9,81.     h    = …      ..N/m

2 

1 =  981000 N/m
2 
(Sonuç 9810 olmalı) 

0,80 =  784800 N/m
2 
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0,60 =  588600 N/m
2 

0,40 =  392400 N/m
2
 

0,20 =  196200 N/m
2
  

 

 

 

Grafik 2.1: Su seviyesi ile basınç ilişkisi grafiği 

 

Grafik 2.1’den gözleneceği gibi sıvı seviyesinin her 20 cm’lik artışında eşit 
miktarlarda basınç değişimi söz konusudur. Eğer sıvı kabı silindirik veya dikdörtgenler 
prizması şeklinde ise, her bir birim sıvı yükselmesinde eşit ağırlıkta sıvı miktarı artışı söz 
konusudur. 

 

2.1.2.1. Basınç Sensörü ile Seviye Ölçümü 
 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi seviye artımı ile basınç artımı doğru 
orantılıdır. Kabın tabanına konulacak bir basınç sensörü seviye arttıkça artan basıncı 
dolayısıyla seviyeyi ölçmüş olacaktır.  
 

Seviyenin skalalandırılması (ölçeklendirilmesi) sırasıyla, sensör ile sıvının 
yüksekliğindeki değişimi basınç olarak hissedecek, bağlanacak olan bir transduser (çevirici) 
ile bu değişen basınç değerleri ölçülebilir elektrik sinyallerine çevrilecek, son olarak da bu 
sinyaller ekrandan veya yazıcıdan seviye ölçümü olarak görünecektir. 

 

  

Şekil 2.6: Basınç sensörü ile seviye ölçümü Resim 2.3: Basınç sensörlü seviye ölçüm cihazı 
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2.1.2.2. Hava Kabarcık Yöntemi ile Seviye Ölçümü 
 

Basınçlı hava kaynağından (kompresör vb.) gönderilen hava, ayar vanasından 
geçirilerek bir T bağlantı vasıtasıyla sıvı dolu kaba ve gösterge veya basınç sensörüne 
gönderilir. Kap boş iken ayar vanasından gönderilen basınçlı hava borusundan atmosfere 
atılacak, basınçlı havanın basınç miktarına göre göstergede de bir miktar basınç değeri 
okunacaktır. Ayar vanası ile basınçlı hava miktarı ayarlanarak gösterge basınç değeri 
sıfırlanır. Kap içerisinde sıvı seviyesi yükseldikçe, hava borusundan kap içerisine gelen 
basınçlı hava dirençle karşılaşacağı için, sıvı içerisinden atmosfere çıkan kabarcıklar 
hâlindeki hava miktarı azalacak ve hava borusu içerisine ters basınç yapacaktır. Bu ters 
basınç göstergede iğnenin sapmasını sağlayacaktır. Bu sapma  değerinin değişimi sıvının 
yükselmesi ile doğru orantılıdır. Sıvı ne kadar yükselirse o oranda basınç göstergesinde 
sapma olur. Basınç göstergesindeki bu sapma sıvı yüksekliği olarak ölçeklendirilip kalibre 
edilirse göstergede sıvının ne kadar yükseldiğini okumuş oluruz. 

 

 

Şekil 2.7: Hava kabarcık yöntemi ile seviye ölçümü 

Şekil 2.8’de görülen kapalı kap içerisindeki sıvı seviyesinin ölçülmesi bir fark basınç 
sensörü ile yapılabilir. 
 

Basınç ayar vanası ile basınçlı hava girişi ayarlanır. Akış ayar vanaları ile sıvı seviyesi 
en alt konumda iken, fark basınç sensörünü ayarlamak için kullanılır. Sıvı seviyesinin 
yükselmesi ile fark basınç sensöründeki basınç farkı değişimi sıvı seviyesi değişimi ile 
orantılı olacaktır. Bu da bize fark basınç sensörünün çıkışından elde edilen sinyallerle seviye 
yükselişinin göstergeye iletilmesini sağlar. Göstergede okunan değer sıvı seviyesinin 
yükselme değeridir. 
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Şekil 2.8: Kapalı kapta hava kabarcık yöntemi ile seviye ölçümü 

2.1.2.3. Kaldırma Kuvveti Yöntemi ile Seviye Ölçümü 
 
Sıvı içerisinde bulunan cisimler kaldırma kuvvetinin etkisi ile yukarı doğru itilirler. Bu 

sıvının ve daldırılan cismin yoğunluğu ile direkt olarak ilgilidir. Sıvı üzerinde bulunan bir 
şamandıra sıvı yükseldikçe sıvı seviyesi ile birlikte yükselecektir. Şamandıraya bağlanacak 
rijit bir çubuk ve çubuğun ucuna bağlanacak doğrusal hareketi açısal harekete çevirecek bir 
transduser ve transduserden alınan çıktıları seviye ölçümü olarak ölçeklendiren bir 
göstergeye iletirsek kaldırma kuvvetinin etkisi ile bir ölçü aleti yapmış oluruz. Şekil 2.9’da 
görülen kap içerisindeki şamandıra sıvı seviyesi kabın dibinde iken 3 birim seviye kabın 
ortalarına geldiğinde 2 birim, kabın üst kısmına kadar geldiğinde 1 birim olarak seviye 
ölçmektedir. Kaldırma kuvveti ile ölçüm kapalı kaplar içinde rahatlıkla uygulanabilecek bir 
sistemdir. Şamandıraya bağlı olan çubuğun yapmış olduğu doğrusal hareket, mekanik olarak 
açısal harekete ve oradan da gene mekanik olarak (dişli çarklar yardımı ile) göstergeye 
iletilebileceği gibi doğrusal hareket bir transduser yardımı ile elektriksel sinyallere ve oradan 
da dijital çıktı olarak göstergelere gönderilebilir. 

 

Şekil 2.9: Kaldırma kuvveti yöntemi ile seviye ölçümü 
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2.1.2.4. Seviye Anahtarları ile Seviye Ölçümü 
 
Seviye anahtarları kullanımı, seviyenin hassas bir şekilde skalalandırılıp kademe 

kademe ölçülmesinden ziyade, belirli bir yükseklikteki sıvının seviyesini tespit ederek bir 
kontrol ünitesi yardımı ile herhangi bir kabı dolduran veya boşaltan pompa sistemini kontrol 
etme prensibine dayanır. 
 

Şekil 2.10’da verilen sistemde 2 adet basınç sensörü sıvının maksimum ve minimum 
seviyelerini ölçerek anahtarlama yapmakta ve bir pompa sistemi kumanda etmektedir. Sıvı 
kabın minimum seviyesinde iken boru içerisinde sadece hava boşluğu olması sebebi ile 
basınç sensörleri herhangi bir kontrol yapmamaktadır. Sıvı seviyesinin yükselmesi ile 
birlikte sağ tarafta bulunan boru içerisine sıvı dolmakta ve boru içerisindeki havayı 
sıkıştırmaktadır. Bu sıkışma etkisi ile basınç sensörü tetiklenmekte anahtarlama yapmaktadır. 
Bu anahtarlama kabın dolmasını sağlayan pompa ile direkt irtibatlı değildir. Sıvı seviyesi ne 
zaman ki sol tarafta bulunan boru içerisine dolmaya başlarsa, boru içerisindeki havada 
sıkışacak, buradaki basınç sensörünü de tetikleyecektir. Bu durumda pompaya giden enerji 
kesilerek tanka sıvı pompalama duracaktır. Olayın tam tersi ele alınırsa; bu sefer de sıvı 
seviyesinin tankın tabanına doğru inmesi, boru içlerindeki basıncı kaldıracağından bir 
öncekine ters bir anahtarlama ile pompa sistemini tekrar devreye sokacak ve tank tekrar 
dolmaya başlayacaktır. 
 

 

Şekil 2.10: Seviye anahtarları ile seviye ölçümü 

Bir başka seviye kontrolü de elektriksel iletkenlik metodudur. Şekil 2.11’de görüldüğü 
gibi iki elektrot çubuk, birisi tankın minimum sıvı seviyesini görecek şekilde diğeri de 
maksimum seviyeye bağlanmıştır. Sıvı girişindeki pompa veya selenoid valf sıvının minimum 
durumunda kontrol ünitesinden tetiklenecek ve sıvı dolmaya başlayacaktır. Sıvının üst iletken 
çubuğa gelmesi ile birlikte elektriksel devre tamamlanacağı için kontrol ünitesindeki bir röle 
vasıtası ile sıvı girişini sağlayan pompa veya selenoid valfin enerjisi kesilecektir. Bu enerji 
kesilmesi ile sistemin sıvı akışı kesilmiş olacaktır. 
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Şekil 2.11: Elektriksel iletkenlik ile seviye ölçümü (çift elektrotlu) 

Elektriksel iletkenlik yöntemi için bir başka örnekte ise (Şekil 2.12) elektrotlar kabın 
üst kısmından birisinin boyu kısa, üst seviyeyi görecek şekilde, diğerinin boyu uzun, kabın 
tabanını görecek şekilde dizayn edilmiştir. Kabın sıvı seviyesinin maksimuma ulaşması 
durumunda elektrotlar arası iletkenlik sağlanacak ve rölenin anahtarlaması ile selenoid 
vananın elektriği kesilerek sıvı akışı durdurulacaktır. 
 

Burada elektrotların iletkenliği ile herhangi bir pompa veya selenoid vana kontrol 
edilip tankın içerisine sıvı dolması sağlanabileceği gibi kontrol ünitesindeki anahtarlama 
özelliği sayesinde sıvının alt seviye çubuğundan daha aşağı inmesini önleyecek bir kontrol 
de yapılabilir. 
 

 

Şekil 2.12: Elektriksel iletkenlik ile seviye ölçümü (tek elektrotlu) 
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2.1.3. Kapasitif Metot ile Seviye Ölçümü 
 

 

Resim 2.4: Kapasitif tip ölçüm cihazları 

 

Elektrik-elektronik endüstrisinde kondansatör (kapasitör)  yaygın kullanılan bir 
elemandır. Sistemin yapısı iki iletken levha arasında bir yalıtkan madde bulunması ve 
elektrik enerjisi uygulandığında iletkenler üzerinde enerji toplanması esasına dayanır. 
Yalıtkan malzemenin cinsi, iletkenlerin boyutu iletkenler arası mesafe (yalıtkan malzemenin 
kalınlığı) kapasitenin değişmesine etkendir. 
 

Şekil 2.13’te bir yakıt tankının içerisindeki yakıt seviyesinin kapasite metodu ile 
ölçümü görülmektedir. Birbiri içerisine geçirilmiş iki iletken çubuk arasında yalıtkan olarak 
hava bulunur. İletkenlere enerji uygulandığında bir kapasite değeri okunacaktır. Okunan 
kapasite değeri (Şekil 2.13 “A”) sıvı seviyesinin tabanda olması nedeni ile göstergede 
sıfırlanarak seviyenin sıfır olarak algılanması sağlanmıştır. 
 

Sıvı seviyesinin yükselmesi ile iki iletken boru arasına yakıt girecektir. Yakıtın 
dielektrik (yalıtkanlık) sabiti havaya göre yüksek olduğu için hava yerine yakıt dolacağından 
kapasite değerinde bir değişim olacaktır. Bu değer yakıtın tank içerisindeki seviye 
yükselmesi ile lineer bir değişim gösterecektir. 
 

 

Şekil 2.13: Kapasitif metot ile seviye ölçümü  
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Kapasitör üzerinde görüldüğü gibi bir hava kaçış deliği kapasitör levhalarının arasına 
yakıtın rahat girebilmesi, havanın sıkışıp yakıt girişine engel olmaması için gereklidir. Şekil 

2.13“B” de yakıt, tank seviyesinin yarısına kadar doludur. Kapasitif değişimde bu orandadır. 
Şekil 2.13“C” de yakıt tam olarak dolmuş ve kapasite veya göstergeden okunan sıvı seviyesi 
maksimum değerine ulaşmıştır. Kapasitedeki minimum ile maksimum değer arasındaki 
değişim, sıvı seviyesindeki minimumla maksimum yükseklik değeri ile eşdeğer 
ölçeklendirilmiştir.  
 

2.1.4. İletken Probların Direnci ile Seviye Ölçümü 

 

Resim 2.5: İletken tip seviye ölçüm cihazları 

Şekil 2.14’te görüldüğü gibi sıvı seviyesinin ölçülmesinde iki iletken çubuk tank 
üzerine bağlanmış ve bu iletken çubukların direnç değerleri ölçülmektedir. Sıvı seviyesinin 
minimum olduğu durumda iki çubuk arasında herhangi bir iletkenlik söz konusu olmadığı 
için bir direnç değeri de okunmayacaktır. Bu göstergede 0 ohm olarak ifade edilebileceği 
gibi sıvı seviyesinin 0 düzeyinde olduğunu da ifade eder. Sıvı seviyesinin yükselmesi lineer 
olarak iki çubuğun direnç değişimini de sağlayacaktır. Bu direnç değişimi sıvı seviyesinin 
maksimuma yükselmesi kadar bir direnç değeri alacaktır. Bu direnç değerindeki minimum 
ile maksimum arasındaki değişim, sıvı seviyesindeki minimum ile maksimum arasındaki 
değişime eşdeğerdir. Gösterge bir direnç ölçüm cihazı olmasına rağmen gösterge üzerinde 
yapılacak bir seviye ölçeklendirmesi, bize seviye cinsinden ölçüm yapan gösterge 
sağlayacaktır. 

 

Şekil 2.14: İletken probların direnci ile seviye ölçümü  
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2.1.5. Ultrasonik Metot ile Seviye Ölçümü 
 

Şekil 2.15’te görüldüğü gibi, ultrasonik ses dalgaları sıvı içerisine gönderilmektedir. 
Bu ses dalgalarından küçük bir kısmı sıvı yüzeyinden yansıyıp geri dönmektedir. Sıvı 
içerisinde ilerleyen ses dalgalarının geri kalan kısmı da tank tabanından yansıyacak ve ses 
dalgaları üreten kaynağa geri dönecektir. Her iki yansıyan pals değerleri osiloskopta 
görülecektir. İki pals arasında geçen zaman farkı, sıvının kap içerisindeki seviye miktarını 
veya kabın, düzgün bir hacme sahipse hacim veya kütle olarak miktarını bize verecektir. 

 

Şekil 2.15: Ultrasonik metot ile seviye ölçümü  

Pahalı bir sistem olmasına karşılık kesin ve hassas ölçüm yapan ve kullanım olarak 
geniş bir derinlik ölçme sahasında bulunmaktadır. Denizcilik için çok uygun bir ölçüm 
metodudur. 

 

Resim 2.6: Ultrasonik seviye ölçüm cihazları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Dolaylı seviye ölçümü yapınız. 
Kullanılacak malzemeler: Spor, kıskaç, bakır tel, pinpon topu, kargaburnu, cam 

beher, düz cam boru, cetvel  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deneyde kullanacağınız malzemeleri atölye 
öğretmeninizden alınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 
çalışma tezgâhınızı düzenleyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Pinpon topunun çevresine bakır teli elinizle 
sarınız. 

 

 Teli sararken pinpon topuna zarar 
vermemeye özen gösteriniz.  

 Teli sardıktan sonra karga burunla teli 
sabitleyiniz. 

 

 Bu işlem sırasında pinpon topunun 
kırılmamasına veya delinmemesine 
dikkat ediniz.  

 Pinpon topu zarar görürse doldurma 
sırasında içine sıvı dolacağı için 
seviyeyi göstermeyecektir.  

 Hazırladığınız düzeneği ince bir düz cam 
borudan geçirerek kıskaca bağlayınız. 

 

  Teli cam borudan geçirdikten sonra 
ucunu gösterge için kıvırınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Pinpon topunu cam beher içine yerleştiriniz. 

 

 Pipon topunun sağlam olmasına 
dikkat ediniz. 

 Gösterge olarak kullanacağınız cetveli 
kıskaçla tutturunuz. 

 

 Cetveli tuttururken bakır teli cetvel 
üzerinde tam sayı gösterecek şekilde 
ayarlayınız.  

 Kıskaçla tuttuğunuz cetveli ve şamandıra 
düzeneğini resimdeki gibi yerleştiriniz. 

 

 Cetveli ve şamandırayı dikkatli 
yerleştiriniz. 

 Behere sıvı doldurmadan önce cetvel 
üzerindeki değeri kaydediniz. 

 

 Göstergenin cetvel üzerinde tam sayı 
üzerine gelmesine dikkat ediniz.  
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 Beheri sıvı ile doldurmaya başlayınız. 

 

 Sıvı doldurma işlemini yavaş yavaş 
yapınız.  

 Sıvıyı çevreye dökmemeye dikkat 
ediniz.  

 Doldurma işlemini sırasında seviye 
yükselişini gözlemleyiniz. 

 

 Sıvı seviye yükselişini net olarak 
gözlemleyiniz ve işaretleyiniz. 

 Beher tamamen dolduktan sonra doldurma 
işlemini bırakınız 

 

 Doldurma işlemini beher taşmadan 
bırakınız.  
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 Doldurma işlemi bittikten sonra sıvı 
seviyesini göstergeden okuyunuz. 

 

 Yükselen sıvı seviyesini göstergeden 
okuyarak ilk değerle karşılaştırınız.  

 Sonuçlarınızı rapor ediniz.  

 Deney sırasında almış olduğunuz 
notlardan faydalanarak raporunuzu 
yazınız ve öğretmeninize teslim 
ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip, çalışma masanızı düzenlediniz mi ?   

2. Malzemelerinizi öğretmeninizden alabildiniz mi ?   

3. Malzemelerinizin sağlamlığını kontrol edebildiniz mi?   

4. Basınç sensörünü kabın tabanına yerleştirebildiniz mi?   

5. Göstergeyi basınç sensörüne bağlayabildiniz mi?   

6. Kabı sıvıyla doldurabildiniz mi?   

7. Seviye yükseldikçe basıncın arttığını gözlemlediniz mi?   

8. Deneyi verilen sürede tamamlayabildiniz mi?   

9. Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim edebildiniz 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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Şamandıralı seviye ölçüm sistemlerini ………… ve ………… sistemli olarak iki 
guruba ayırabiliriz.  

 

2. Dolaylı seviye ölçümünde ……….. ………… gözle görülmez.  
 

3. Manyetik şamandıralı sistem daha çok ……….. ortamlarda kullanılır.  
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi şamandıralı seviye ölçüm sistemlerinden değildir?  
 

A) Mekanik sistem şamandıralı seviye ölçümü 
B) Elektrik sistem şamandıralı seviye ölçümü 
C) Dijital sistem şamandıralı seviye ölçümü 
D) Statik sistem şamandıralı seviye ölçümü 

 
5. 1 m

3
 hacmindeki (1m x 1m x 1m) bir kaba 60 cm yüksekliğe kadar su konulursa suyun 

tabana yaptığı basınç aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?  
(dsu = 1000 kg/m

3
, g = 9,81 m/s

2
) 

 
A) 588600 N/m

2
 

B) 784800 N/m
2
 

C) 392400 N/m
2
 

D) 196200 N/m2
 

 

6.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki şekil hangi tür seviye ölçümünü gösterir?  

A) Elektrik sistem şamandıralı seviye ölçümü  
B) Elektriksel iletkenlik ile seviye ölçümü  
C) Dijital sistem seviye ölçümü 
D) Seviye anahtarları ile seviye ölçümü 

Sıvı girişi 

Sıvı çıkışı 

Kontrol 

ünitesi 

Seviye 

sensörleri 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME  
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Sıvı seviye ölçümü seviye ………… tarafından yapılmaktadır. 
 
2. Rafineri teçhizat ve tanklarının birçoğu kapalı sistemlerdir. Bu nedenle sıvı seviyesini 

………… veya …………. olarak gösteren enstrümanlara ihtiyaç duyarız.  
 
3. Basınca neden olan sıvının yüksekliğine …………. yükseklik adı verilir. 
 
4. Eğer tank içindeki sıvı korozit (aşındırıcı) ise göstergeyi tank içindeki sıvıdan korumak 
gerekir. Bu durumda ……….. ………… kullanmak gerekir.  
 
5. Basınçlı hava kaynağından (kompresör vb.) gönderilen hava, ayar vanasından 
geçirilerek bir T bağlantı vasıtasıyla sıvı dolu kaba ve gösterge veya basınç sensörüne 
gönderilerek seviye ölçümü yapan sistem ………….. ………….. seviye ölçümü adını alır.  

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
A) Seviye camları seviye enstrümanlarının en karmaşığıdır. 
B) Manometre gerçekte basıncı ölçer. Seviye ölçümü içinde sıvının tabana yapmış 

olduğu basınçtan yararlanılır.  
C) Gösterge sıvısı olarak cıva kullanılan manometreler daha uzun olurlar.  
D) Sıvının tabanına yaptığı basınç, içinde bulunduğu kabın taban alanına bağlıdır.  

 

7. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı seviye ölçüm yöntemlerinden değildir? 

A) Ultrasonik seviye ölçümü 
B) Kapasitif seviye ölçümü 
C) Seviye camlarıyla seviye ölçümü 
D) Basınç sensörleri ile seviye ölçümü 

 

8. 1 m
3
 hacmindeki (1m x 1m x 1m) bir kaba 80 cm yüksekliğe kadar su konulursa suyun 

tabana yaptığı basınç aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?  
(dsu = 1000 kg/m

3
, g = 9,81 m/s

2
) 

 

A) 784800 N/m
2
 (7848 N/m

2
 olmalı) 

B) 588600 N/m
2
 

C) 392400 N/m
2 

D) 196200 N/m
2
 

 

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

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

 

1. Kontrol 

2. Ağırlığı 

3. Basınç 

4. C 

5. D 

6. A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI  
 

1. Mekanik-Elektrik 

2. Sıvı seviyesi 

3. Asidik 

4. D 

5. A 

6. B 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Flotu 

2. Direk-Endirekt 

3. Statik 

4. Tecrit sıvısı 

5. Hava kabarcıklı 

6. B 

7. C 

8. A 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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