
 

 

KOMPRESÖR KULLANIM TALİMATI 

 

 

A. Kompresörün kontrolü 

1- Bir önceki kontrol raporu var mı? Varsa eksikleri giderilmiş mi? 

2- Sicil kartı ve bakım defteri var mı? 

3- Kompresörün temiz hava emmesi sağlanmış mı? 

4- Hava emiş filtresi temiz mi? 

5- Hava emiş kanalları düz ve dirseksiz mi? 

6-Hava emiş kanallar duvar ve tavan bağlantıları sağlam ve titreşimsiz mi? 

 7-Kompresör titreşimlerin boru bağlantılarına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış mı? 

 8-Kompresör dairesi temiz ve havalandırması iyi mi? 

 9- Kompresör yağı temiz ve uygun seviyede mi ? 

10- Kompresör üzerinde yağ kaçakları var mı? 

11-Kompresör motor ayarlanan basınçlarda boşa geçiyor veya duruyor mu? 



 

 

12-Kompresör ile çek valf arasındaki boru hattında bulunan basınçlı havayı elektrik motor 

durduğunda tahliye eden sistem var mı?ve  kompresör  komple çelik kafes içine alınmalı ve 

10 metre uzaktan stop edilmelidir. 

 

13- Kompresörlerin üzeride yazılı plaka olacak,bu plakada en yüksek basıncı belirtilecek ve 

sıkıştırdığı gazın cinsi de yazılı olacaktır. 

14- Hava kompresörü ile hava tankları arasında yağ, nem ayırıcıları (seperatör) bulunacak ve 

bunlar hiçbir şekilde çıkarılmayacaktır. Hava kompresörü çıkış borusu üzerinde stop valfı 

bulunduğunda , bu valf ile kompresör arasında bir adet güvenlik supabı olacak 

15- kompresörün periyodik yıllık bakımı yetkili mercilerce yapılmalıdır.Elektrik tesisat ve 

kabloları vb  yetkili-ehliyetli elektrikçiler tarafından  periyodik bakımım yapılmalıdır. 

16- kompresörün çalıştırılması-bakımı ve güvenliği konularında  İSG tüzüğü ve talimatlara 

uyulmalıdır. 

B. Hava tankı ve basınçlı hava tesisatı kontrolü 

•Kaynak dikişleri tekniğe uygun mu? 

•Tank üzerinde bir  noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi var mı? 

•Tank üzerinde yama kaynağı var mı? 

•Tank yüzeylerinde eziklik, çarpıklık ve eğri kaynak dikişi var mı? 

•Tank malzemesinde çapak, katmer, tufal gibi malzeme kusurları var mı? 

•Tank saç kalınlığı herhangi bir yerde 3.2 mm'den az mı? 

•Tank üzerinde kontrol ve temizlik delikleri var mı? 

•Kompresör ile tank arasında çek valf var mı? 

•Çekvalf çalışıyor mu? 

•Separatör var ve çalışıyor mu? 

•Hava tankı üzerinde manometre var ve doğru gösteriyor mu? 

•Manometre kolayca okunabilecek büyüklükte mi? 

•Hava tankı üzerinde emniyet ventili var ve çalışıyor mu? 

•Boru tesisatının akış istikametinde doğru eğilimli mi? 

•Su ve yağ gibi pislikler tutucular aracılığı ile tutuluyor mu? 



 

 

•İki veya daha fazla hava kompresörü aynı çıkış borusuna emniyet ventili doğrudan doğruya 

tank üzerinde dikey durumda takılı mı? 

•Emniyet ventilinde elle kumanda edilen kaldırma düzeneği var mı? 

•Emniyet ventili kolay açılıyor mu? 

•Emniyet ventili ayar bozulmasına karşı önlem alınmış mı? 

•Hava tankı üzerinde bir adet basınç otomatiği var mı? 

•Basınç otomatiği çalışıyor mu? 

•En alt sevide blöf musluğu var mı? 

•Kompresörün tehlike anında uzak bir yerde durdurulmasını sağlayacak elektrik tesisatı var 

mı? 

•Basınçlı hava boru tesisatı duvar ve tavan bağlantıları sağlam mı? 

•Basınçlı hava tesisatında kaçak var mı? 

•Bağlı ise her kompresörden gelen çıkış borusu üzerinde çek valf var mı? 

•Kompresör çıkış boruları çevresinde yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler var mı? 

C. Hava tankı hidrostatik basınç deneyi 

•Hava tankı içerisindeki bütün hava boşaltıldı 

•Hava tankı üzerindeki emniyet ventili söküldü 

•Kompresör üzerinde basınçlı hava çıkış borusu çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak 

şekilde körlendi 

•Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış körlendi 

•Tank içerisinde hava kalmayacak şekilde su dolduruldu 

•Tank üzerine test pompası bağlandı 

•Tank 10 bar'a yavaş yavaş yükseltildi 

•Daha sonraki basınç yükselmeleri 1-2bar/dk olarak yapıldı 

•Kazan test basıncında 1/2 saat tutuldu 

•Kazan manometresinin doğru gösterdiği 

•Hava tankı kaynak yerleri, hava tankı üzerinde bütün kapama elemanları, hava tankı yardımcı 

donanımları ve diğer bağlantı yerlerinden sızıntı ve kaçak olmadığı kontrol edildi? 

•Çek valfin kaçırmadığı 

•30 dk içerisinde hava tankında sızıntı ve deformasyon olmadığı kontrol edildi. 

•Kompresör ve hava tankı bağlantıları eski durumuna getirilerek çalışır durumda bırakıldı 



 

 

 

 

 

 

 

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 
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