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Vakum teorisi

ATMOSFERİK BASINÇ TANIMI VAKUMUN TANIMI
Vakumun ne olduğunu ve bu alanda kullanılacak 
olan doğru terminoloji tanımlamadan önce 
atmosferik basıncın manasının bilinmesi önemlidir.

Dünya, bir gaz karılımı katmanı (atmosfer) ile 
çevrelenmiştir.

Dünyayı saran atmosferin kendi ağırlığı 
bulunmaktadır.
Atmosferik basınç, bir yüzeyin üzerinde bulunan 
havanın ağırlığının o yüzeyin birim alanına uygulamış 
olduğu kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Bu da vakum 
kullanırken karşılaştığımız kuvvet büyüklüğüdür. 
Sınırlı büyüklüktür: atmosferik basınç artırılamaz.
Uluslararası Sistemde Pascal cinsinden 
ölçülmekte, ölçüm için barometre denilen bir cihaz 
kullanılmaktadır.

Endüstriyel vakum sektöründe, basınç ve hava akış 
oranı ile ilgili olarak farklı terimler ve ölçü birimleri 
kullanılmaktadır. Bu çerçevede, bu miktarların 
açıklığa kavuşturulması şarttır.

Bilimsel alanda vakum, mutlak değer şeklinde 
ifade edilmektedir. Bu durumda, referans noktası 
olarak mutlak sıfır kullanılmaktadır; başka bir ifade 
ile hava ihtiva etmeyen bir alan (örn. kozmik uzay). 
Bu şekilde vakum değeri her zaman pozitif işarete 
sahiptir. “Mutlak vakum” bir hacimde maddenin 
bulunmaması olarak kabul edilmekle beraber, 
gazların tamamen ortadan kaldırılması mümkün 
olmadığından ulaşılması imkansız bir durumdur. 
Sıfır basınç değerine pratikte ulaşılmasının mümkün 
olmaması nedeni ile vakum seviyesi değeri, ondalık 
işaretinin devamında ne kadar çok sayıda sıfır olursa 
basınç o denli düşük ya da, başka bir ifade ile, 
vakum seviyesi o denli yüksek olur.

Vakum teknolojisi alanında vakum nispi değer 
olarak ifade edilmektedir; bunun anlamı, basınç 
farkının çevre basıncına göre ifade edildiğidir. 
Çevre basıncı referans noktası olarak 0 bar ile 
tanımlandığından vakum değerinin başında bir eksi 
işareti bulunmaktadır.

MUTLAK DEĞER OLARAK VAKUMNİSPİ DEĞER OLARAK VAKUM

Yer çekimi kuvveti

Uçak
10,000 m 26 kPa

Everest Dağı
8,848 m 33 kPa

Dağ
600 m 93.8 kPa

Deniz seviyesi
0 m 101.3 kPa

Basınç azalışı/vakum Aşırı basınç Mutlak vakum

Mutlak vakum

Ortam basıncı Mutlak sıfır

Hava sütunu

Dağdaki noktanın üzerine binen hava kütlesi deniz 
seviyesindeki noktaya binen hava kütlesinden düşük 
olduğundan deniz seviyesindeki atmosferik basınç 
dağın tepesindeki basınçtan yüksektir.

Diyagram, mutlak, nispi ve negatif basınç arasındaki 
ilişkiyi göstermektedir. Bu durum, bir kişinin esas 
almış olduğu basınç türünü belirtmemesinin ciddi 
hatalara neden olabileceğine işaret etmektedir. 40 
kPa’lık bir değer, üç farklı duruma işaret edebilir.

Aşırı basınç

Basınç azalışı / Vakum

Normal atmosferik 
basınç
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Vakum teorisi

BASINCIN TANIMI
Basınç, bir nesnenin yüzeyi üzerinde bulunan birim 
alana dik olarak etki eden kuvvet toplamı olarak 
tanımlanmaktadır.
Gazlar, sürekli olarak hareket eden yüksek sayıda 
partikülden oluşmaktadır. Bu parçalar bir yüzeye 
çarptığında bu çarpışmalar, kuvvet olarak ölçülebilen 
bir itiş gücüne neden olmaktadır. Basınç, birim 
alanda bahse konu partiküllerin meydana getirdiği 
tüm kuvvetlerin toplamıdır. Bir gazı meydana getiren 
partiküller termodinamik dengeye ulaştıklarında, 
uzayda homojen şekilde dağılmakta, bu nedenle 
gaz basıncı ve muhteviyatı, referans alanın her 
noktasında homojen bir hal almaktadır.
Dolayısı ile, başlangıç değeri 0 olan tek bir basınç 
türünün var olduğu bilinmelidir (mutlak vakum). 
0’ın üzerindeki tüm değerler mutlak basınç olarak 
gösterilir. Yukarıda da izah edildiği gibi, deniz 
seviyesindeki atmosferik basınç 101.3 kPa olup, 
negatif (basınç azalışı) ya da pozitif (aşırı basınç) 
olabilen nispi basınç hakkında konuşurken referans 
noktası olarak kullanılabilir.

Yatay olarak yerleştirilen bir S yüzeyini ve buna dik 
olan bir F kuvvetini ele alalım.
Basınç, F kuvveti ile bunun üzerine etki ettiği alanın 
oranı olarak tanımlanmıştır:

p = F / S

S.I. basınç ölçü birimi Pascal’dır (Pa):
1 Pascal, 1 m² alana etki eden 1 N’luk kuvvete 
karşılık gelmektedir..
Pa’nın katları kPa ve mPa dır.

BASINÇ ÖLÇÜ BİRİMLERİ

VAKUM ÖLÇÜ BİRİMLERİ
Endüstriyel vakum sektöründe, basınç ve hava akış 
oranı ile ilgili olarak farklı terimler ve ölçü birimleri 
kullanılmaktadır.

Normal atmosferik 
basınç

Mutlak vakum
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Vakum teorisi

ENDÜSTRİYEL VAKUMDA 
KULLANILMASI GEREKEN 
DOĞRU TERMİNOLOJİ

Vakum sektöründe kullanılan terminoloji, hem 
elektromekanik hem de basınçlı hava sistemlerinde 
tutarlı olmalıdır. Ancak aynı lisanın konuşulması 
durumunda reel kıyaslamaların yapılması 
mümkündür. Bir vakum devresi oluşturulurken 
anlaşılması ve kullanılması gereken en önemli 
terimler:

DEBİ (AKIŞ ORANI)
Atmosferik basıncın bir sistem dahilinde tahliye edildiği oran ya da bir pompadan geçen hava miktarı. Q = V/t 
Debi ayrıca, herhangi bir kaçağı karşılayabilme kapasitesini de belirlemektedir. Tahliye hızı, vakum seviyesi ile ters 
orantılıdır.

SERBEST DEBİ
Atmosferik basınca eşit bir basınç ile tahliye edilen hava miktarını belirlemektedir. Çoğu zaman bu terim, vakum 
pompaları üreticileri tarafından özelliklerini ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

VAKUM SEVİYESİ
Bu terim, genelde kPa olarak ölçülen bir devrenin içindeki basınç seviyesini tanımlamaktadır. 
Vakum seviyesi bir vantuzun kaldırma kuvvetini ya da kalan atmosferin miktarını belirlemektedir. 
Vakum seviyesi arttığında, tahliye oranı azalır.

BASINÇLI HAVA
Pnömatik vakum pompasını çalıştıran enerji kaynağıdır. Basınçlı hava, bir elektro mekanik vakum pompasını çalıştıran 
elektriğe benzetilebilir. 
Bir kompresör tarafından tedarik edilmekte olup, uygun şekilde ebatlandırılmış hortumlar ile dağıtılmaktadır.

SIKIŞTIRILMIŞ HAVA BASINCI 
Sıkıştırılmış hava basıncı bar cinsinden ölçülmektedir. 
Basınçlı hava pompasının optimum performansına, kompresör tarafından sağlanan basınç ile gerekli olan vakum 
seviyesini dengeleyerek ulaşılmaktadır.

TAHLİYE SÜRESİ 
Belirli bir vakum seviyesinde bulunan belirli bir hacmin tahliyesi için gerekli olan ve s/l cinsinden ölçülen süre. 

TÜKETİM
Endüstriyel vakumda, bir hava pompasının tüketimi NI/dak ya da NI/s cinsinden ölçülmektedir.

NORMAL LİTRE (NI)
Normal litre, atmosferik basınca dönmesi halinde belirli bir gaz miktarının (kütlesinin) işgal edeceği hacimdir. 
Dolayısı ile normal litrenin bir gazın kütlesinin ölçülmesinde kullanıldığını söyleyebiliriz.
Gazlar sıkıştırılabilir olduğundan, miktarı sadece işgal ettikleri hacmi ifade etmek sureti ile belirtmek imkansızdır; 
bulundukları basıncın da ifade edilmesi şarttır.
Normal litreyi kullanmak, farklı basınçlardaki gaz hacimlerinin kıyaslanmasında faydalı olabilir.
Mekanik vakum pompaları söz konusu olduğunda, emiş hava akış oranının belirtilmesi için kullanılmaktadır. 
Pnömatik vakum pompaları durumunda ise, vakumu meydana getiren basınçlı hava tüketiminin doğru ifade 
edilmesinde de kullanılmaktadır.

KALDIRMA KUVVETİ
Bir vantuzun kaldırma kapasitesi, basınç ile temas yüzey alanı arasındaki oran tarafından belirlenmektedir.

HACİM
Tüm boşluklar ve uygulama alanı dahil olmak üzere bir devrenin toplam alanı.

VAKUM SINIFLANDIRMASI
Vakum genel olarak, gerekli vakum seviyesine bağlı olarak üç uygulama alanı halinde ayrılmıştır.

DÜŞÜK VAKUM SEVİYESİ
Yüksek hava akış oranının talep edildiği uygulamalarda kullanılmaktadır. Vakum seviyesi genelde 0 ile -20 kPa 
arasındadır. 
Bu segmentte genelde elektro mekanik pervaneli pompalar kullanılmaktadır. Düşük vakum seviyesi ve yüksek emiş 
akış oranı gerektiren tipik uygulamalardan bir tanesi, kumaş üzerine serigrafi baskıdır. (Havalandırma, soğutma ya da 
temizleme uygulaması).

ENDÜSTRİYEL VAKUM 
Endüstriyel vakum terimi, -20 ile -99 kPa arasındaki bir vakumu kastetmektedir. Bu aralık, birçok uygulamayı 
kapsamaktadır. Endüstriyel vakum, malzeme kaldırma, elleçleme ve hava yalıtımı gerektiren uygulamalarda 
kullanılmaktadır. 

PROSES VAKUM 
Ulaşılan vakum seviyesinin -99 kPa olabildiği uygulamalardır. Genelde kullanılan ölçü birimi Torr’dur. Emiş debisi son 
derece düşük olup, bilimsel uygulamalar arasında uzay simülasyonları da yer almaktadır. (Moleküler kaplama) 
Dünya üzerinde ulaşılan en yüksek vakum seviyesi, sadece teorik bir değer olan mutlak vakum değerinden oldukça 
farklıdır. Uzayda ve dolayısı ile atmosferin bulunmadığı bir alanda dahi eser miktarda atomlar bulunmaktadır.

Tahliye süresi =
Sistem hacminin tahliyesi için istenen süre

Sistem hacmi
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Vakum teorisi

VAKUM ÜRÜNLERİ
BİR VAKUMU OLUŞTURMAK

Bir vakumu oluşturmanın birçok yolunun 
bulunmasına karşılık, kullanılan iki ana yöntem 
bulunmaktadır; bunların kullandığı araçlar:

PNÖMATİK EJEKTÖR POMPALARI MEKANİK POMPALAR

HACİMSEL POMPALAR

TEK KADEMELİ EJEKTÖR ÇOK KADEMELİ EJEKTÖR

KANATLI 
POMPALAR

LOB 
POMPALARI

ÜFLEME POMPALARI

BASINÇLI HAVA POMPALARI
Genelde vakum jeneratörleri olarak tanımlanan vakum pompaları, basınç 
ile hız arasında bir ilişkinin bulunduğu ifade eden Bernoulli ilkesini 
kullanmaktadır: bir akışkanın (hava ya da su) hızı artarken, akışkanın 
içindeki basınç azalmaktadır, veya hız azalırken basınç da azalmaktadır.

EJEKTÖR
Vakum jeneratörlerin çalışma prensibi, ejektör denilen bir konik nozulun 
içine basınçlı hava enjekte edilmesinden ibarettir. Konik nozuldan geçen 
basınçlı hava, düşük basınçtaki molekülleri çeken ses ötesi hıza ulaşır. 
Dış atmosferik basınç, sistemi tekrar dengeye getirebilmek için akmaya 
başlar. Ejektörden geçen basınçlı hava ile dış atmosferik basınçtaki hava 
karışımı, egzoza doğru akış sağlar. 
Bir ejektörün ulaşabileceği vakum seviyesi, ejektörün yapılandırmasına 
bağlıdır.

Gimatic, EJ serisi çok kademeli ejektörlerini 
İtalya’da geliştirmekte ve İtalya’da üretmektedir.
EJ serisi kartuşlu ejektörlerimiz üç ölçüye 
sahiptir (EJ SMALL - EJ MEDIUM – EJ LARGE). 
Bu ejektörler, hem yüksek hem de düşük 
besleme basınçlarında mükemmel performans 
sağlamaktadır.

Mekanik pompaların tümünde ortak olan temel özellik, belirli bir hava 
hacmini emiş alanından egzoz alanına sevk edebilmeleri, bu şekilde basınç 
azalışına neden olabilmeleridir.  Mekanik pompalar genelde bir elektrik 
motoru, bazen de içten yanmalı hidrolik ya da pnömatik motor tarafından 
çalıştırılmaktadır.

Hacimsel pompalar, hapsedilen akışkan 
hacimlerini mekanik şekilde sistemden 
geçirmektedir. Giriş tarafından hacim 
genişlemekte, çıkış (egzoz) tarafındaki hacim ise 
daralmaktadır. Dolayısı ile devir başına hacim 
sabitlenmekte ve çıkış basıncından, giriş basınç 
azalışından ya da akışkanın özelliklerinden 
bağımsız şekilde ve teorik olarak sabit 
kalmaktadır. Hacimsel pompalar kendiliğinden 
emişlidir, başka bir ifade ile giriş kısmında 
güçlü basınç azalışlarına neden olabilmektedir. 
Hacimsel pompaların davranışı, santrifüjlü 
pompalardan farklıdır, nitekim santrifüjlü 
pompalar akış oranının basıncını tesis etmek için 
hızlanan akışın atımlarına dayanmakta ve dolayısı 
ile basınç değişimlerine duyarlı olmaktadır.  
Hacimsel pompalar kanatlı pompaları ve lob 
pompalarını kapsamaktadır.

Santrifüjlü üfleme pompası, girişte emilen gazı 
sevk eden bir emiş borusundan oluşmaktadır. 
Pompa, eksenel girişi ve radyal çıkışı bulunan 
kapalı bir pervaneye sahiptir.
İç kısımda yer alan radyal difüzör, pervanenin 
çıkış kinetik enerjisini basınç enerjisine 
dönüştürmektedir. Bu pompalar son derece düşük 
vakum seviyelerinde çalışmakta, geniş hava 
kütlelerini hareket ettirebilmekte ve yüksek emiş 
akış oranı yaratabilmektedir.

GIMATIC ÇOK KADEMELİ EJEKTÖR
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Vakum teorisi

VAKUM ÜRÜNLERİ
ÇALIŞMA İLKESİ

MEKANİK POMPALAR

Kanatlı pompalar, pompa boşluğuna göre 
eksantrik yöne bakan tek bir döner elemana 
sahiptir. Döner eleman, boşluk duvarının 
profi line oturmak amacı ile kayabilen ya da 
deforme olabilen bir dizi kanat ihtiva etmektedir. 
Kanatlar, boşluk duvarına yerleştirilmiş bir kayar 
conta oluşturarak akışkanın hacmini girişte 
muhafaza eder ve çıkışa doğru akmasına imkan 
verir. Kanatlar boşluk duvarı ile temas halinde 
olduğundan kanatlı pompalar basınç değişimlerine 
son derece hassastır. Bununla birlikte, kanatlar 
ile duvar arasındaki kayma hareketi gürültü, 
taşınan akışkanda kirlenme riskini ve sıkça bakım 
ihtiyacını meydana getirmektedir. (Şekil 1)

Bu pompalarda dişliler yerine, lob şekline sahip 
bileşenler bulunmaktadır. Beher lob şekilli bileşen 
bir motor tarafından çalıştırılmaktadır. Bu durum 
iki lob arasındaki teması ortadan kaldırmakta, 
aşınmayı azaltmakta, akışkana bağlı sürtünmeyi 
minimize etmektedir. Genelde bu pompa türleri 
yüksek ısı emisyonlarına ve yüksek gürültü 
seviyelerine sahiptir. (Şekil 2)

ÜFLEME POMPALARI

Bu tür pompalarda gaz, yükleme açıklığında 
odanın içine emilir. Gaz yan kanaldan giriş 
yaptığında pervanenin hareketi gaza, dönme 
istikametinde belirli bir hız aktarır. Pervane 
kanatlarının santrifüj kuvveti gazı dışarıya doğru 
hızlandırmakta ve basınç artmaktadır. Beher 
dönüş kinetik enerjiyi artırmakta, yan kanaldaki 
basıncın da daha da artmasına neden olmaktadır. 
Kanal rotora doğru daralmakta, gazı pervane 
kanatlarından uzaklaştırıp egzoz susturucusu 
aracılığı ile tahliye etmektedir. (Şekil 3)

HACİMSEL LOB POMPALARI

HACİMSEL KANATLI POMPALAR

2. Hacimsel lob pompaların işleyişi

1. Hacimsel kanatlı pompaların işleyişi

3. Üfl eme pompa işleyişi

Gimatic “EJ” ejektörleri, beslenmeleri için önceki nozuldan 
gelen egzoz havasını kullanabilen, dolayısı ile gürültüyü 
azaltarak pompanın verimliliğini artıran, seri halde 
sıralanmış olan birçok De Laval nozuldan oluşmaktadır. 
Nozul çapı hava emiş kapasitesi ile doğru orantılı, ulaşılan 
vakum seviyesi ile ters orantılıdır. 

İlgili ejektör ile daha yüksek kademelerden elde edilen 
daha üstün performans, pompanın performansının optimize 
edilmesine imkan vermektedir. Her kademe farklı vakum 
seviyesine ulaşabilir. Farklı ejektörlerin kombine etkisine 
bağlı olarak ortak kademedeki basınç referans ejektörden 
daha yüksek bir değere ulaştığında, kauçuk kapakçıklar 
(fl aplar) sıra ile kapanmakta, sadece yüksek basınç 
kademesi açık kalmaktadır. Harici atmosfer, sistemdeki 
basıncı dengelemeye çalışarak ortak kademenin içinden 
akar. Basınçlı hava ve harici atmosfer karışır ve egzoza 
doğru akar.

BASINÇLI HAVA TÜKETİMİ
Emiş akış oranında tüketilen hava oranı, ender 
olarak 1:1’i aşmaktadır. Tarihte bu durum, 
sistemin verimli olmadığına işaret etmekte 
kullanılmıştır.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ
90 desibel.

BASINÇLI HAVA TÜKETİMİ
De Laval nozullarından geçen basınçlı havanın 
kinetik enerjisinden faydalanılmaktadır. Basınçlı 
havanın uygun ölçülere sahip bir dizi ejektörden 
geçmesi, havanın kademeli olarak genişlemesine 
imkan vermektedir. 
Bu durumda tüketimin emiş hava akışı oranına 
oranı, ortalama olarak üç kat daha verimli olup 
3:1’e eşittir.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ
Gimatic çok kademeleri ejektörü söz konusu 
olduğunda gürültü seviyesi 55 ile 75 desibel 
aralığına gerilemektedir.

TEK KADEMELİ EJEKTÖR GIMATIC EJ ÇOK KADEMELİ 
EJEKTÖR

GIMATIC ÇOK KADEMELİ EJEKTÖR
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VAKUM SİSTEMLERİNİN 
ÖLÇÜLERİ

Daha yüksek verimlilik ve iyi seviyede enerji tasarrufu 
sağlamak amacı ile, sistemlerin spesifi k uygulamaya 
yönelik olarak tasarlanması önemlidir. Benzer 
şekilde vantuzlar ve rakorları, vakum pompalarının 
modeli ve ölçüsü ile ilgili aksesuar ve hortumları, 
uygulamaya uygun olarak seçilmelidir. 
Kullanılacak olan devrenin türü ile birlikte, vakum 
sistemin boyutlandırılması sırasında güvenlik 
faktörünün sabitlenmesi son derece önemlidir.

DOĞRU VAKUM 
BOYUTLANDIRMASI HAKKINDA 
GENEL BİLGİ

Bir vakum devresi, merkezi ya da yerinde yönetim 
tasarımı izlenerek boyutlandırılabilir.

Herhangi bir nesne tutulurken, en önemli koşul tutuşun güvenliğini karşılamaktır. Nesnenin, ayarlanan bırakma 
noktasından önce vantuzlardan ayrılmayacağından emin olmak şarttır. Bu nedenle, hareket ettirilecek olan nesnenin 
ağırlığının (artı atalet kuvvetinin) uygun bir güvenlik katsayısı ile çarpılması her zaman gereklidir: 
• 1 Statik ya da düşük hızlı taşıma uygulamaları durumunda 2
• 2 Orta ya da yüksek hızlı taşıma uygulamaları durumunda 2.5 ya da fazlası
Vantuz seçimi, bir vakum sisteminin boyutlandırılmasında sıkça göz ardı edilen bir parametredir. Tutulacak nesneyi 
tutma sistemine fi ziken “bağlayan” cihazdır.

YALITIMLI SİSTEMLER
Bu devre tasarlanırken, hacmin, vakum seviyesinin ve tahliye süresinin değerlendirilmesi gereklidir. 
Yalıtımlı sistemlerde pompa kapasitesi, sistemin belirli vakum seviyesinde tahliye edildiği hız tarafından 
belirlenmektedir. 
Bu kapasite tahliye süresi olarak adlandırılmakta olup genelde s/l cinsinden ifade edilmektedir. 
Bu değer sistemin tamamının hacmi ile çarpıldığında tahliye süresi, arzu edilen vakum seviyesinin bir fonksiyonu 
olarak elde edilir.

GEÇİRGEN SİSTEMLER 
Karton kutuların, delikli metal levhaların ya mikro delikli nesnelerin taşınmasının gerekli olduğu geçirgen sistemlerde 
durum farklıdır. Arzu edilen vakum seviyesini muhafaza etmek için pompa, kaçakları karşılayabilecek daha 
yüksek bir kapasiteye sahip olmalıdır. Kaçak debisi tespit edildikten sonra, farklı pompa modellerinin karakteristik 
grafi klerini kontrol etmek sureti ile en uygun pompa seçilmelidir. Kesiti bilinen bir delikten geçen kaçaklar söz konusu 
olduğunda, kaçağın boyutu hesaplanabilir. Toplam kaçak debisini elde etmek amacı ile, toplam alan elde edilen 
değer ile çarpılır. Pürüzlü malzemelerin taşınması söz konusu olduğunda ya da kaçak güzergahının geometrisinin 
meçhul olduğu hallerde debi ( akış oranı), bir pompa ve vakummetre ile yürütülecek pratik bir test ile hesaplanabilir. 

GÜVENLİK FAKTÖRÜ

DEVRE TÜRÜ Merkezi bir sistem, birden fazla vantuza bağlanan 
bir vakum pompasından ibarettir. Genelde metal 
levha ya da cam gibi yalıtımlı malzemelerin 
elleçlenmesinde kullanılmaktadır.

BAĞIMSIZ VANTUZLU SİSTEM

Bağımsız vantuzlu sistem ise her vantuz özel 
bir vakum jeneratörüne sahip olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bunun anlamı vantuzların 
tamamının birbirlerinden bağımsız olmalarıdır 
ve genelde pürüzlü (geçirgen)  yüzeyler için 
kullanılmaktadır.

MERKEZİ SİSTEM

• Tek vakum kaynağı
• Tek tahliye yapılandırması
• Kolay vakum seviyesi kontrolü

• Daha geniş çaplı uzun hortumlar 
• Basınç düşüşü riski 
• Nesnenin bırakılması için üfl eme valfi  ya da vakum 

valfi ne ihtiyaç duymaktadır

• Tahliye edilecek asgari hacimler >Yüksek tutuş ve 
bırakma hızı 

• Basınç düşüşlerinin sıfırlanması > Kompakt pompa 
ölçüleri 

• Her vantuz bağımsızdır 
• Daha küçük çaplı besleme hortumları

• Daha karmaşık üfl eme yönetimi (geri dönüşsüz valf 
gerekir) 

• Kavranan nesnelerin daha karmaşık algılaması 
• Sistemdeki kirden kaynaklanan olası sorunlar 

AVANTAJLAR

DEZAVANTAJLAR

AVANTAJLAR

DEZAVANTAJLAR
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POMPA SEÇİMİ
Önceki bileşenleri seçtikten sonra pompa, aşağıda 
yer alan parametrelerden bazılarını dikkate alarak 
boyutlandırılmalıdır.

DEVRE MERKEZİ Mİ, BAĞIMSIZ 
VANTUZLU MU?

UYGULAMA HIZI NEDİR?

TAHLİYE EDİLECEK HACİM NEDİR?

MALZEMENİN PÜRÜZLÜLÜĞÜ?

GEREKEN VAKUM SEVİYESİ NEDİR?

VANTUZLAR

Vakum bazlı bir taşıma sistemi gerçekleştirildiğinde, ürünlerin güvenle taşınmasını garanti edecek kuvvetlere 
ulaşılması şarttır. Bu aşamada vantuzlar anahtar bir rol üstlenmektedir. 
Dikkate alınması gereken iki husus vardır:
• Vantuzun şekli;
• Dudağın özellikleri.
Uygun şekle sahip bir vantuz, nesnenin geometrisine uyum açısından temel öneme sahiptir. Öte yandan dudak, 
hassas ve tekrar edilebilir şekilde, nesne üzerinde bulunabilecek pürüzlüğü ve düzensizlikleri takip edebilmelidir 
(karton kutunun olukları ya da ahşap bir panelin pürüzlülüğü). 
Çevre alanın basıncı (atmosferik basınç) vantuz ile yüzey arasındaki basınçtan yüksek olduğunda vantuzlar yüzeye 
yapışmaktadır. Vantuzun içinde bir basınç düşüşüne neden olmak için vantuzun kendisi bir vakum pompasına 
bağlanmalıdır. Vantuzun içindeki basınç düşüşü ne kadar yüksek ise, vantuzun üzerinde uygulanabilecek kuvvet o 
denli yüksek olur. 
Bir vantuzun, aşağıdaki durumlarda daha fazla kuvvet meydana getirdiği unutulmamalıdır:
• yüzeyi büyüdükçe, 
• vakum seviyesi yükseldiğinde, 
• yüzeye uygun tipte seçildiğinde. 

Vakum seviyesi tarafından belirlenmesinin yanı sıra kaldırma kuvveti, vantuzun modeli tarafından da belirlenmektedir. 
Devrenin tasarlanmasında vantuz ile nesne arasındaki temas noktasından başlamak ve akabinde vakum pompasına 
ulaşmak şarttır. Bu yöntem bileşenlerin doğru şekilde boyutlandırılmasına ve en iyi performansın elde edilmesine 
imkan vermektedir. 
Bir vantuzu seçmeden önce nesnenin yüzeyi, yapısı, kaldırma yönü, ağırlığı ve pürüzlülüğü dikkate alınmalıdır.

VANTUZUN ÇALIŞMA İLKESİ

VANTUZLARIN BOYUTLANDIRILMASI

Atmosferik basınç

Atmosferik basınç
Atmosferik basınç
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Bir yüzeyin üzerinde bulunan vantuzun içinde vakum meydana getirildiğinde vantuz sadece kendiliğinden değil, aynı 
zamanda da daha yüksek olan dış basınç sayesinde yüzeye yapışır. Kaldırma kuvveti, temas yüzeyi ve vakum seviyesi 
ile orantılıdır. Vakum seviyesinin %60’tan %90’a yükselmesi durumunda kaldırma kuvveti azami 1,5 kat artar. Enerji 
sarfiyatını sınırlandırmak amacı ile, vakum seviyesinin sınırlandırılması ve bunun yerine vantuzun yüzey alanının 
artırılması tercih edilir.

Farklı vakum 
seviyelerinde 
yüzeye dik kaldırma 
kuvveti [N]

Farklı vakum 
seviyelerinde yüzeye 
paralel kaldırma 
kuvveti [N]

Minimum eğrilik 
yarıçapı

Hacim Maksimum dikey 
hareket

Nesnenin boyutlarının ön plana çıkarılmasının yanı sıra, görsel değerlendirme de nesnenin eğri ya da düz olduğunu 
tanımlayabilmektedir. 
Yüzeye en iyi şekilde uyan bir vantuzun kullanılması esastır. Nesnenin yapısının analiz edilmesi ilave katkı sağlayabilir. 
Daha detaylı bir inceleme, vantuzların kullanılmasını sınırlandırmanın yanı sıra potansiyel bir kaçağa da sebep 
verebilecek belirli düzensizliği ortaya koyabilir.

• Bu uygulama için uygun olan vantuzu kullanın. 
• Yüzeyin malzeme türüne ve yapısına dikkat edin. 
• Uygulama için uygun olan vantuz malzeme türünü belirleyin. 
• Sistemi, uygun güvenlik faktörü ile tasarlayın. 
• Uygulamayı etkileyebilecek olan olası dinamik kuvvetlerden haberdar olun. 
• Vantuzları ağırlık merkezine göre dağıtın. 
• Uygulama için uygun olan aksesuarlar kullanın. 
• Yüzeyin işleme türünü dikkate alın. 

Bu özel uygulamayı gerçekleştirmek için gerekli olan işlevsel sıcaklığı sıkça kontrol etmek şarttır. 
Isıl şekillendirme gibi aşırı yüksek ya da aşırı düşük sıcaklık, özel malzemeden mamul vantuzların kullanılmasını 
gerektirmektedir. Müteakip bir boyamanın gerçekleştirilmesini zorlaştıracak olan ufak parçacıkların (hale) serbest 
kalması riski olmasına rağmen silikon en iyi çözümdür. Silikon istenmediği durumlarda HNBR vantuzlarımız en ideal 
çözümdür.

Malzemenin pürüzlülüğü nedir? Bu soru, vantuzun ebadının ve pompanın boyutlarının belirlenmesi açısından son 
derece önemlidir. Pürüzlülük, basınç azalışına tabi bir malzemeden geçen atmosferik basınçtaki hava miktarı olarak 
tanımlanmaktadır. Cam hava geçişine imkan vermezken kağıt, minik gözenekler ile doludur.

Nesnenin ağırlığı ve ölçüsü belirlendikten sonra, vantuzun türü ve çapı belirlenmelidir. Mümkün olan en geniş 
vantuzun kullanılması vakum seviyesini düşürecektir.
Bu çözüm, daha kısa boşaltma süresi, daha düşük enerji sarfiyatı ve daha uzun vantuz ömrü gibi bir dizi avantaja 
sahiptir.

VAKUM SEVİYESİ NE DENLİ YÜKSEK İSE GEREKLİ OLAN ENERJİ TÜKETİMİ DE O 
DENLİ YÜKSEK OLUR

PARAMETRELER

YÜZEY VE YAPI

KONTROL EDİLMESİ FAYDALI OLAN PARAMETRELER

MALZEME

PÜRÜZLÜLÜK

VANTUZ SEÇİMİ


