
Gerektiği Kadar Kullanın 

 

SMC, 'Verimliliğinizi Harekete Geçirin (Energise Your Efficiency)'  sloganıyla, basınçlı 

havanın en verimli bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda beş basit adım geliştirmiştir. Bu 

adımlar şunlardır; “İhtiyacınız kadar üretin”, “Ürettiğiniz enerjiyi geri kazanın”, “Tüketiminizi 

gözlemleyin”, “Gerektiği kadar kullanın” ve “Verimli düşünün”. Bu makalede, bahsedilen 

adımlardan dördüncüsü olan “Gerektiği Kadar Kullanın” konusu ele alınacaktır. 

Hava bedava olabilir fakat basınçlı hava bedava değildir. Boşa harcanan basınçlı hava 

miktarının önemsiz olması yaygın olan bir yanlış anlaşılmadır. Çünkü hava bir enerji kaynağı 

olarak görülmez, maliyet oluşturmayacağı düşünülür. Aslında, basınçlı hava kaçakları sadece 

çok pahalı bir atık kaynağı olmakla kalmayıp aynı zamanda hava kaçıran veya verimsiz 

kullanılan makinelerin, etkili bir şekilde çalışabilmeleri için normalden daha fazla enerji 

kullanımına ihtiyaç duymalarına neden olurlar. 

Basınçlı hava sistemlerinin makina imalatçıları tarafından tasarım aşamasında en iyi şekilde 

optimize edilmesine rağmen, bu durum, verimsiz, eski makinelerin emekliye ayrılması ve 

tamamen yeni bir makine için büyük sermaye yatırımını ortadan kaldırmanız anlamına gelmez.  

Geçmişte enerji verimliliği, makine tasarımlarında çok daha fazla ürün üretebilmek adına arka 

plana atılmaktaydı. Ancak şu an, enerjinin verimli kullanımı adına görmezlikten gelinemeyecek 

seviyede çok fazla baskı var. Bu noktada verimliliği arttırmaya yönelik çok çeşitli farklı 

varyasyonlara sahip silindirler, valfler ve otomasyonel ürünler vs. mevcut.  

Rutin olarak yapılan bakımlar esnasında değiştirilen ürünler daha tasarruflu hale getirilebilir. 

Örneğin, hortum çapları optimum seviyelere düşürülüp, özellikle valflerle silindirler arası 

hortum mesafeleri kısaltılabilir.  

Atılacak başka bir iyi adım, makineleri, çalışma esnasında olası değişikliklere gecikmeden yanıt 

verebilmeleri için mümkün olduğunca otomatikleştirmektir. Bu durum zamandan, enerjiden 

ve paradan tasarruf etmeye olanak tanır. Örneğin, makinelerin yanında SMC’nin yüksek 

teknolojili termo-çilleri kullanılması, soğutma seviyelerini gerçek zamanlı talebe göre 

uyarlayarak enerji sarfiyatını önler.  



 
 

 

Başka bir otomatik ürün olarak ise bekleme (stand-by) valfleri örnek verilebilir. Bu ürün, üretim 

durdurulduğunda makinaların olası hava kaçaklarını azaltmaya yönelik özel olarak üretilmiş bir 

SMC ürünüdür. Duruşlarda, molalarda veya makina basıncının kullanmadığı zamanlarda, 

sistemi ayarlanan basınç seviyelerine otomatik olarak getirirler. Bekleme valfi, sistemi basınç 

altında tutarak kandırır, basınçlı hava tam kapatılmadığı, belli seviyelere düşürüldüğü için olası 

hareketlerin de (ör; piston konum değiştirmesi vs.) önüne geçilir. 

 

 

 

 

 

Başka bir örnek olarak ise elektrik uyarılı açma kapama valfleri verilebilir. Bu ürünler sayesinde 

mola veya duruşlarda, sistem basıncı tamamen kapatılıp artık basınç tahliye edilebilir (3/2 valf 

özellikli olan ürün (soldaki resim))  veya ilgili makinada kaçak olmadığı müddetçe sistem 

içerisinde basınçlı hava (2/2 valf özelliği sayesinde (sağdaki resim)) korunabilir. 



                     

Dünyanın pnömatikte önde gelen uzmanı SMC 700.000‘den fazla varyasyona sahip 12.000‘in 

üzerinde temel ürün sunmaktadır. SMC, tüm otomasyon endüstrilerini kapsayan çeşitli 

müşteri tabanına sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen www.smcturkey.com.tr sitesini ziyaret 

edin. 

http://www.smc.eu/

