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Basınçlı Hava Filtreleri Kullanımında Önemli Hususlar 

 

Basınçlı havanın filtre edilmesi amacıyla basınçlı hava tesisatları ve sistemleri üzerine 
monte edilen ve kısaca “hat filtresi” olarak adlandırılan filtrelerin önemi, sistemde oluşan 
arızalar veya yetersiz hava kalitesiyle karşı karşıya kalındığında anlaşılmaktadır.  

 

Uygulamalarda mutlaka dikkat edilmesi gereken en önemli konu işletmede ihtiyaç duyulan 
Basınçlı Hava Kalite Sınıfı dır. Kısaca ISO 8573.1 : 2010 Standartları olarak bilinen ve 
basınçlı havanın kalitesini tanımlayan aşağıdaki tablo sistemin kuruluş aşamasında 
başvurulması gereken önemli bir referanstır. Üretilecek basınçlı havanın kalitesi seçilerek 
bu seçime uygun kurutucu ve özellikle de filtre seçimi ve kombinasyonları yapılmalıdır. 
Bugün birçok makine imalatçısı ihtiyaç duydukları basınçlı hava kalite standardını 
makinelerinin kullanım kılavuzlarında belirtmektedir.     
 

Yağ

Partikül Boyu Konsantrasyon Buhar Sıvı Toplam

0,1 - 0,5 μm 0,5 – 1 μm 1 – 5 μm mikron mg/m3 Dewpoint gr/m3 mg/m3

1 ≤20000 ≤400 ≤10 - - -70ºC - ≤0,01

2 ≤400000 ≤6000 ≤100 - - ≤-40ºC - ≤0,1

3 - ≤900000 ≤1000 - - ≤-20ºC - ≤1

4 - - ≤10000 - - ≤+3ºC - ≤5

5 - - ≤100000 - - ≤+7ºC - -

6 - - - 5 5 ≤+10ºC - -

7 - - - 40 10 - 0,5 -

8 - - - - - - 5 -

9 - - - - - - 10 -

Parçacık  (adet/m3) * Sınıf 1 0,1 - 0,5 μm 0,5 – 1 μm 1 – 5 μm

≤20000 ≤400 ≤10

Çiğlenme  (C°) * Sınıf 2 ≤-40ºC

Yağ (mg/m3) * Sınıf 1 ≤0,01

* Kalite Sınıf 1 : Her 1 m³ havada kalan partikül miktarı açısından 1. Kalite

* Kalite Sınıf 2 : Kalan su buharı açısından -40 ºC Çiğlenme Sıcaklığı ile 2. Kalite

* Kalite Sınıf 1 : Her 1 m³ havada kalan yağ miktarı açısından 1. Kalite

ISO 8573.1 Normları Basınçlı Hava Kalitesiyle İlgili Uluslararası Standartları Belirler
Bu tablo kullanılarak istenen hava kalitesi sınıfına uygun maksimum kirlilik seviyesi tespiti yapılabilir.  

Örneğin: ISO 8573.1 – Hava Kalitesi Sınıf 1*.2*.1* in açılımı;

Basınçlı havanın kalitesi yukarıdaki tabloda belirtilen rakamlarla rahatça ifade edilmektedir. 

Örneğin; Sınıf 1.2.1 şunu ifade etmektedir:

ISO – 8573.1 : 2010 Standartları 

ISO-8573.1 : 2010 Standartları uyarınca basınçlı hava kalitesi aşağıdaki tablo çerçevesinde tanımlanmış ve 

sınıflandırılmıştır.Bu sınıflandırma, basınçlı havanın içerdiği kontaminasyonları; partikül boyutu ve sayısına, su 

miktarına ve yağ miktarına göre 3 ayrı başlık altında değerlendirmektedir.

ISO – 8573.1 Basınçlı Hava Kalite Standartları : 2010

Kalite 

Sınıfı

Katı Parçacık Su

1 m3 havadaki maks partikül sayısı
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Basınçlı hava günümüz endüstrisinin vazgeçilmez öğelerindendir. Üretim proseslerinin 
çözümünde, pnömatik sistemler ve makinaların faaliyetinde yoğun olarak kullanılan bir güç 
kaynağıdır. 
 
Endüstride kullanılan 1 m3 lük basınçlı havanın içerisinde milyonlarca kirletici bulunur. 
Basınçlı hava hatları içerisinde her zaman bulunması beklenen başlıca kirleticiler su ve su 
buharı, yağ ve yağ buharı, toz, pas, çapak, atmosferik kirlilik (duman) , bakteriler ve 
virüsler gibi mikro organizmalardır ve 8 bar seviyesindeki sıkıştırılmış havada durağan 
halden tam 8 kat daha yoğun bulunurlar.  
 
Basınçlı havanın filtre edilmemesi halinde tüm bu kirletici öğeler pnömatik sistemlerde 
hasarlara,  ekipmanlarda ömür kayıplarına, arıza kaynaklı iş zamanı kayıplarına ve hatta 
ürün kalitesinde sorunlara neden olacaktır.  Artan bakım ve yenileme maliyetleri verimliliği 
düşürecektir. 
 
Airmaster Basınçlı Hava Filtreleri sayesinde basınçlı havadaki kirlilik kaynaklı risk ve 
kayıpları minimize edebilir, hassas pnömatik ekipmanlarınızın ve pahalı makinelerinizin 
değeri yanında göz ardı edilebilecek maliyetlerle basınçlı havayı filtre edebilirsiniz. 
 
 

Gaz Molekülleri Tütün Dumanı / Kokusu

Polenler

Bakteriler Sporlar

Metalurjik Tozlar

Sprey Boya Partikülleri / Buharı

Virüsler Yağ Buharları Yağ Partikülleri

Basınçlı Havada Bulunan Kirletici Öğeler ve Boyutları

Su Buharı Yoğun Su Buharı

Kömür Tozu

Sıradan Tozlar / Yollardaki Tozlar

Çimento Tozu Döküm Kumu 

310,10,01

Filtreleri Çalışma Aralığı – Ölçek Mikron Mertebesidir
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ISO 8573-1 normları uyarınca istenen kalite seviyesine getirmek amacıyla kullanılan 
basınçlı hava filtreleri, çeşitlendirmek mümkün olsa da, temel olarak 4 farklı türde imal 
edilmektedir.  
 
 

ELEMENT TİPİ
OF SERİSİ SF SERİSİ PF SERİSİ CF SERİSİ

ELEMENT TANIMI
Genel Amaçlı 

Ön Filtre

Su ve Yağ 

Tutucu Filtre

Hassas 

Partikül Filtre

Aktif Karbon 

Filtre

Partikül Ayrıştırma mikron 3 0,1 0,01 -

Yağ Geçirgenliği (21 Cº de) mg/m3 - 0,1 0,01 0,003

Basınç Kaybı / Yeni Element / Kuru mbar 35 60 80 60

Element Değişimi İçin Basınç Kaybı mbar 700 700 700 700

A
IR

M
A

S
T

E
R

BİRİM

 
 
 

Bu filtrelerin seçiminde, montajında, kullanımında ve servisi sırasında sıkça yapılan 
uygunsuzluklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar başlıca 4 farklı kategoride toplanabilir. 
 

UYGUN OLMAYAN FİLTRE MODELİ SEÇİMİ 
 
a) ISO 8573-1 normları uyarınca talep edilen basınçlı havanın kalitesi göz önünde 

bulundurulmadan yapılan seçimlerde, sadece filtre seçiminden kaynaklanan hatalar 
değil kurutucu seçimi kaynaklı hatalar da göze çarpmaktadır. Sistemim ihtiyacı olan adet 
ve tipte filtre kullanılmaması halinde sistemden çıkacak hava kalitesi ihtiyaca uygun 
olmayacak ve sisteme bağlı cihazlarda kısa ve orta vadede arızalar yaşanmasına sebep 
olacaktır.  

 
Örneğin Sınıf 1.4.1 standartlarında hava kalitesi istenen bir sistemde sadece giriş ve çıkış 
filtresi kullanmak yeterli olmayacaktır. Ön filtre ve aktif karbon filtre de mutlaka sistemde 
yer almak zorundadır. 
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b) Sistemi besleyen kompresörün gücü, ani kalkışlar, sistem kayıpları gibi unsurlar göz 
önünde bulundurulmadan yani kapasite hesabı yapılmadan bağlantıya göre yapılan 
seçimlerde kısa sürede element tıkanması, kompresörde zorlanma ve yüksek enerji 
sarfiyatı gibi sorunlar oluşmaktadır.  
 
Örneğin Airmaster 3.000 lt/dk lık model (F030) ile 4.000 lt/dk lık modelin (F040) bağlantıları 
1” (parmak) dir ancak kapasiteleri arasında %33 fark vardır. Keza 6.000 lt/dk model ile 
11.000 lt/dk lık modelin bağlantıları 1,5” (parmak) ancak kapasiteleri arasında neredeyse 
%100 fark vardır. 1,5” lık tesisata kapasite hesabı yapılmadan takılacak 6.000 lt/dk lık filtre 
sistemde zorlanmaya ve debi kayıplarına neden olabilir.   
 
c) Satış ve servislerin sistem kurulumunda “sözde” tasarruf etmek amacıyla düşük 
kaliteli marka ve modelleri tercih etmesi daha kurulumun başında sorun yaratacak 
problemleri kendi elleriyle sisteme yerleştirmeleri anlamına gelmektedir. Bu tip ürünlerde 
kullanılan filtre gövde hacimlerinin ve hava akış kanallarının normlara ve hesaplara uygun 
olmaması, filtre elementinde kullanılan kağıt, helis sac, epoksi yapıştırıcı gibi 
komponentlerin standart dışında olması yüksek potansiyel risk oluşturur. Örneğin akış 
debisinde düşüşler, hava kalitesinde sorunlar, yedek parça ve element bulunamaması, ISO 
ve CE gibi standartları karşılayamaması, bu tip ürün kullanımında sıkça karşılaşılan 
sorunlardır.       
 

UYGUN OLMAYAN FİLTRE SIRALAMASI VE FİLTRE MONTAJI  
 
Sıkça yapılan bir diğer uygunsuzluk ise filtre sıralamasının ve filtre montajının hatalı 
yapılmasıdır. İstenen hava kalitesi hesaba katılmadan, filtreler üzerindeki ok işaretlerine 
riayet edilmeden, filtre kombinasyonlarına dikkat edilmeden kurulan sistemler potansiyel 
risk taşır ve istenen hava kalitesini sağlayamaz.  
 
Filtre sıralamasındaki temel kurallar;  
 
- Airmaster OF ve SF serisi filtreler kurutucu öncesinde monte edilmeli ve mutlaka içten 
dışa çalışır şekilde yani filtre bağlantısı havanın elementin içinden dışarıya doğru akacağı 
şekilde yapılmalıdır. Sıralama için yukarıdaki tablo veya bazı üreticilerin ambalaj üzerindeki 
şemalarına riayet edilmelidir. Montaj öncesinde ok işaretlerine dikkat edilmesi önemlidir. 
- Kurutucu öncesinde monte edilecek SF serisi bir filtre, kurutucunun verimini artırarak 
daha iyi bir yoğuşma yapmasını, içerisinden geçen havanın filtre edilmiş olması sebebiyle 
kurutucunun komponentlerinin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.     
- Airmaster CF serisi filtreler (aktif karbon) mutlaka Airmaster PF serisi (partikül tutucu) 
filtrelerden sonra monte edilmelidir. Her iki filtre türü de kurutucu çıkışına monte edilir. Bu 
tip filtreler yağ buharı filtrasyonu, koku filtrasyonu, bakteri filtrasyonu gibi konularda 
etkindir. Verimli çalışabilmeleri için öncesinde basınçlı havanın mutlaka filtre edilmiş olması 
gerekir. 
 
Filtre montajında görülen uygunsuzluklar ; 
 
- Filtrelerin ısı kaynakları yakınına yerleştirilmesi: Bu durum filtrenin verimini düşürecek, 
sızdırmazlık o-ringinin gevşemesine neden olacak, termal gerilmeler filtre gövdesinde uzun 
vadede metal yorgunluğu oluşmasına neden olacak ve filtre elementinin kısa sürede 
yıpranmasına neden olacaktır. Özellikle CF serisi aktif karbon filtrelerin ısı kaynaklarına  

http://www.deltaticaret.com.tr/
mailto:info@deltaticaret.com.tr


                                          

 

 
İkitelli OSB Dersan San.Sitesi TRIOS 2023 B Blok No:92 Başakşehir-İstanbul 

www.deltaticaret.com.tr       info@deltaticaret.com.tr       www.airmasterfilter.com 

 
yakın monte edilmemesi, içerisinden geçen havanın sıcaklığının 35ºC yi geçmemesi 
sağlanmalıdır.  
- Filtre üzerindeki ok işaretlerine dikkat edilmeden ters montaj yapılması: Bu durum 
filtrasyon veriminin düşmesine neden olacak, şamandıralı otomatik tahliye veya selenoid 
valfli tahliyelerin kısa sürede arıza vermesine sebep olacaktır. 
- Filtrelerin zemine dik olarak değil de belli bir açıyla monte edilmesi: Bu durumda filtre 
içerisinde biriken yağ ve su karışımının filtre dışına atılması mümkün olmayacak, bazı 
durumlarda filtre elementi bu karışımın içinde kalarak görevini yapamaz hale gelecektir. 
Şamandıralı otomatik tahliyeler ise bu tip bir montajda görev yapamayacaktır. 
- Filtrelerin zemine sıfır monte edilmesi: Bu durumda element değişimi yapılmak 
istendiğinde filtre gövdesi yerinden çıkarılamayacak ve element değişimi mümkün 
olmayacaktır. Bunu sağlayabilmek için ise tesisatta ikinci bir masraf yapılarak revizyon 
yapılmak zorunda kalınacaktır. 
 

 
 

FİLTRELERİN KULLANIMI SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER 
 
Sistemdeki filtre ihtiyacının doğru tespit edildiğini, kaliteli ürünler kullanılarak sağlıklı bir 
tesisat kurulduğunu, ve sistemimizin kusursuz çalıştığını düşünelim. Zaman ilerledikçe 
basınçlı hava filtrelerinin, tıpkı otomobillerimizdeki hava ve yağ filtreleri gibi, içlerinde katı 
ve sıvı kirleticileri biriktirdiğini ve bir süre sonra verimlerinin düşerek “tıkanmaya” 
başladıklarını fark ederiz. 
Filtre giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkının 0,3 bara ulaşması filtre veriminin düşmeye 
başladığını, 0,5 bara ulaşması filtre değişim zamanının yaklaştığını, 0,7 bara ulaşması ise 
filtre elementlerinin mutlaka değişmesi gerektiğini ifade etmektedir. Filtrelerin kullanımı 
sırasında; 
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- Filtre üzerinde otomatik tahliye aksesuarları yok ise sistemden geçen havanın kirlilik 
durumuna göre azami haftada bir gövdenin altındaki vanası veya musluğu açılarak biriken 
kontaminasyon tahliye edilmelidir. Genellikle unutulan bu basit bakım, hava kalitesini çok 
etkilemektedir. Düzenli tahliyenin atlanacağı düşünülüyorsa filtrelerinizi, filtre üzerine 
monte edilen şamandıralı otomatik tahliye ile almanız tavsiye edilir. 
- Filtre üzerinde kirlilik göstergesi yok ise 3.500 saatlik çalışma süresi sonunda veya azami 
12 ayda bir filtre iç elementi değiştirilmelidir. Olası büyük arızalar bu sayede çok düşük 
maliyetlerle önlenebilir.Çalışma saatlerinin takip edilemeyeceği düşünülüyorsa filtrelerinizi, 
filtre üzerine monte edilen diferansiyel basınç kirlilik göstergesi ile almanız tavsiye edilir. 
 

SERVİS SIRASINDAKİ UYGUNSUZLUKLAR VE YAPILMASI GEREKENLER 
 

Filtrelerin giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkı 0,7 bar seviyesine ulaştığında filtre 
elementlerinin değiştirilmesi gerektiği ve bakım zamanı geldiği aşikardır. Genelde 
kompresör bakım zamanlarına denk getirilen filtre bakımlarında şu konulara çok dikkat 
edilmelidir. 
- Filtre elementleri 3.500 saatlik operasyon süresi sonunda mutlaka orijinal veya muadili 
filtre elementleriyle değiştirilmelidir.  
- Filtre elementi değişimi sırasında, yağ ve su ile kirlenmiş filtre alt gövdesinin iç kısmı da 
mutlaka temiz bir bezle silinerek ve geride artık kalmayacak şekilde temizlenmelidir. 
Gövdenin kirli olarak monte edilmesi yeni filtre elementinin verimini düşürecektir. 
- Filtre alt gövde temizliği sırasında tahliye vanaları, şamandıralı tahliyeler ve selenoid 
valfler de mutlaka temizlenmeli, montaj öncesi olası bir pislik sıkışmasına ve hava 
kaçağına karşı tedbir alınmalıdır. 
- Değiştirilecek iç elementler yağlı ve kirli ellerle tutulmamalı, daha başlangıç aşamasında 
kirletilmemelidirler. Filtre gövdesinden çıkartılan kirlenmiş elementler “yağlı atıklar” 
kategorisinde değerlendirilerek çevreye zarar vermeyecek şekilde ortamdan 
uzaklaştırılmalıdır.  
- Uygun olmayan elementler altı delinerek veya oringi çıkartılarak monte edilmemelidir. 
Mutlaka filtreye uygun orijinal veya kaliteli muadil element kullanılmalı ve filtre elementinin 
üst boğaz noktasının yuvaya oturduğundan emin olunmalıdır.  
- Filtre alt kapağı takılmadan önce oring kontrol edilmeli, hafifçe yağlanmalı ve kapak 
kapatılmalıdır. Nihayetinde mutlaka kaçak testi yapılmalıdır. 
 

Basınçlı hava hatlarının vazgeçilmez öğelerinden olan basınçlı hava filtrelerinin önemine 
ve kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara sayfa sayımızın müsaade ettiği 
kadarıyla değinmeye çalıştık.  
Yukarıda anlatılanlarla kısıtlı kalmamak şartıyla önerilen yöntemler ve dikkat çekilmeye 
çalışılan uygunsuzluklar, basınçlı hava sistemlerinin vazgeçilmez donanımlarından olan 
basınçlı hava filtrelerinin verimliliklerini maksimize etmeye yöneliktir. Sisteme ait her bir 
parçanın veriminin artması toplam sistem verimine katkıda bulunacak, artan verim 
maliyetlerin düşmesini ve kazancın artmasını sağlayacaktır. Bu sayede şirketlerimizin 
rekabet gücü artacak ve nihayetinde ülke ekonomisi kazanacaktır. 
 

Damlaya damlaya göl oluyor...  
 
 

İlker Akçay 
Y.Uçak Mühendisi 
 
www.deltaticaret.com.tr 
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