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1. Patlama Koruması

Toz Toplama Üniteniz, yanıcı-patlayıcı 
tozları topluyorsa, ünitenizi mutlaka 
patlama koruyucu ekipmanlarla des-

teklemeniz gerekmektedir. Patlama koruma-
sının pek çok çeşidi olmasına rağmen, yaygın 
ve en uygun maliyetli pasif yöntem patlama 
tahliyesi yöntemidir. Ünitenin içine önceden 
belirlenmiş bir basınca ulaştığında ünitenin 
üzerindeki patlama kapakları açılır, bu da 
fazla basıncın ve patlama öncesi oluşan kıvıl-

cımın, güvenli bir alana çıkarılmasını sağlar. 
Bu yöntem, cihazdaki hasarı en aza indirmeye 
yöneliktir ve patlamalarda cihazın yerle bir 
olmasını önler. Alevsiz ventilasyon, standart 
patlama kapaklarının yerine kurulur ve alevi 
ön kısımdaki tahliye alanına iletir, böylece 
cihaz dışına bir çıkış olmaz. Bu şekilde, gele-
neksel ventilasyonun içeride olması sağlana-
rak, ikincil patlamayı veya personeli tehlikeli 
duruma sokmayı engeller. Eğer basınç dal-
gasını ve alevi güvenli bir alana tahliye ede-
meyecek durumdaysanız, toz toplama ünitesi 

Toz Toplama Ünitesi, hemen hemen her üretim tesisi için güvenlik açısından 
büyük önem taşımaktadır. Uygun şekilde bakımı yapıldığında, toz toplama 
üniteniz çalışanlarınızı korur, seri üretim zamanını artırır ve mevzuata uygunluk 
sağlar. İşte, toz toplama ünitenizin verimli ve güvenli çalışabilmesi için 
uygulayabileceğiniz 10 yöntem...

Toz Toplama Ünitelerinin 
Güvenli Çalışabilmesi için 
Uygulanabilecek 10 Yöntem

profesyonelleriyle bu konuyu görüşebilirsiniz.

Toz Toplama Ünitenizin basınç kapasitesini 
anlamanız, tahliye boyutunu seçmenizde ve 
şartnamenizi hazırlamanızda büyük önem 
taşımaktadır. Tahliye kanal dayanımını, 
patlama dayanımıyla kıyaslamak ve tahliye 
patlama basıncı, patlama korumasında kilit 
önem taşımaktadır. Bazı yanıcı-patlayıcı toz 
özellikleri, bu konsepti Kst (bar m/s- norma-
lize edilmiş basınç yükselişi değeri) ve Pmax 
(bar – tahliye edilmemiş toz patlaması için 
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maksimum basınç) değerlerinden tanımlan-
maktadır (Şekil 1). Şekil 2’de görüldüğü gibi, 
herhangi bir vakada; patlama basıncının, mah-
fazal dayanımdan daha düşük tasarlanması 
gerekmektedir, böylelikle patlama basıncı 
rahatlatılarak, patlamanın bütün üniteyi yok 
etmesi önlenebilmektedir. 

Buna ek olarak, olay anında, tahliye olsa bile 
oldukça büyük basınç artışı olacağı için, toz 
toplama ünitesinin mahfazal dayanımı, pat-
lama koruma ekipmanlarının büyüklüğü açı-
sından çok büyük önem taşımaktadır. Ağır 
koşullarda çalışan bir toplama ünitesi, kalın 
metalle ve daha büyük tahliye kanalıyla üre-
tilirse, patlama ihtimalinde hayatta kalabilir, 
ayrıca kartuşların ve patlama kapağının deği-
şimi sonrasında aynı ünitenin kullanımına 
devam edilebilmektedir. Ek olarak, ağır koşul-
larda çalışan bir ünite kullanmak, daha basit 
bir kullanım ve herhangi bir patlama ihtima-
line karşı ATEX Standartlarına uygun olarak 
daha iyi bir patlama koruması sağlayacaktır. 

2. Kanal İşleri

Toz toplama ünitesi dayanıklı konstrüksiyona 
ve uygun boyutlandırılmış patlama ventilas-
yonuna sahip olsa bile, ATEX, toz toplama 
ünitesinin girişinde güvenlik önlemleri ve 
kanal işlerinin korunmasına yönelik şartlar 
getirmektedir. Kanallar, patlama riskini mini-
malize etmek için damperlerle ve izolasyon 
valfleriyle donatılmalıdır. Akış-aktiveli, pasif 
giriş izolasyon valfi, hava çıkış alanını ve üre-
timi, toz toplama ünitesinde başlayan patla-
manın kanallardaki basınç yükselişinden ve 
kıvılcım oluşmasından korur. Patlama toz top-
lama ünitesinde gerçekleşirse, basınç dalgası 
valfi kapatarak kıvılcımın ve dumanın, valften 
içeri doğru yayılmasını önler. Valf mandalları 
kilitlenir ve manuel olarak açılması gerekir. 

larda biriktirilen tozlar, potansiyel yangın ve 
patlama riski taşımaktadır. Silolardaki tozlar 
aynı zamanda sistemi tıkayarak toz toplama 
ünitesinin performansını azaltıp, filtrelerin 
basınçlı havayla kendi kendine temizlemeye 
engel olabilir. Kendi kendini boşaltan silolar, 
toz toplama ünitesi ve silo arasında istenme-
yen toz kaçaklarına karşı korumayla, kolay 
toz boşaltımı sağlar. Sürgülü klape, esnek ve 
çabuk ayrıştırılan hortum iki parçayı birbirine 
bağlar, toz kaçışını önlemek için kullanılan 
contalı silo kapağı kauçuk kelepçelerle bağ-
lanmıştır. Silo tamamıyla dolu olduğunda, toz 
toplama ünitesinin altından çıkarıp, forklifte 
koyup, silo kapağını açabilecek hizaya çıkarıp, 
sonrasında büyük atık konteynerine boşal-

Aktive olursa, valf bileşenleri zarar görebilir ve 
valfi bakıma almak birincil göreviniz olabilir. 
ATEX, toz toplama ünitesi ile izolasyon valfi 
arasındaki kanalın, tahliye sonrası azaltılmış 
basıncın (Pred) iki katı kadar olması gerektiği 
şartını koşmaktadır. İzolasyon cihazınızın en 
son ATEX standartlarına uygun olduğundan 
da emin olmanız gerekmektedir.

3. Silolar

Fabrikalar zaman zaman ürünleri silolarda 
depolamaktadır. Fakat toz toplama ünitesi 
silosu depolama işlemi için kullanılmamalıdır. 
Ünite silosu, üretim tozunu depolama kutu-
suna aktarma amacıyla geliştirilmiştir. Silo-
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tabilirsiniz. Kendi kendini boşaltan silolar, 
toplama işleminden sonra ayrıştırılması veya 
kazanılması gereken kuru tozlar için kullanılır. 

4. Basınçlı Havayla Filtre Temizliği 
Kontrolü

Toz toplama ünitesinin filtre temizleme sis-
temi, filtre tasarımına göre çalışır. Seçilen 
temizleme kontrolleri, filtreleri temiz tutmak 
için kolay, bakım gerektirmeyen bir yol sağlar. 
Üç farklı temizleme yönteminden birini seçe-
bilirsiniz: Devamlı temizleme, istek üzerine 
temizleme ve duruşta temizleme. 

Devamlı temizleme, silika ve diğer mineral-
lerdeki gibi gözenekli tozlarda, termal sprey 
veya plazma kesim sonrası açığa çıkan yüksek 
toz yükü veya silika dumanı ile kağıt gibi hafif 
tozlar için uygundur. 

İstek üzerine temizleme, çoğu toz tipi için 
tavsiye edilmektedir. Bu ayar, toz toplama 
ünitesindeki temiz hava ve kirli hava arasın-
daki basınç farkını izler. İstek üzerine temiz-
leme, kartuş temizliğini başlatıp, bitirmek 
için gerekli olan basınç farkını ayarlamanızı 
sağlar. Aynı zamanda, düşük miktarda basınçlı 
hava kullanımıyla, en verimli filtre temizliği 
ile optimum filtre ömrü sağlar ve optimum 
filtre temizleme verimini ve filtre ömrünü 
sağlar. İstek üzerine temizleme, filtre setindeki 
kartuşların basıncının yavaş ve sürekli artı-
şını kompanse edebilmesi için ayarlanmalıdır. 
Duruşta temizleme, vardiya bitiminde temiz-
leme, kesikli üretim sonrasında temizleme veya 
filtre performansını etkileyebilecek bir üretim 
problemi sonrası temizleme gibi zaman ayarlı 
temizlemeleri sağlar. Duruşta temizleme aynı 
zamanda, fanı kapatıp, filtreleri belirlenen süre 
içerisinde temizlemeyi sağlar. Filtre temizliği 
sonrası ünite tamamıyla kapanır. Bu önemli bir 
özelliktir çünkü operasyon sırasında filtreleri 
fazla temizlemek, yüksek emisyona, kısa filtre 
ömrüne ve fazlaca kullanılan basınçlı hava 

sebebiyle yüksek enerji maliyetine sebep olur. 

5. Emisyon Uygunluğu

Emisyon uygunluğunu öngörmek için filtre 
verimlilik yüzdesini ve Minimum Verimli-
lik Rapor Değeri EN779:2012 kullanmak 
yeterli olmayabilir. EN779:2012 değeri, filt-
renin başlangıç verimini elde etmek için iyi bir 
göstergedir fakat filtre çırpma anında basınç 
düşümünü, emisyonunu, enerji performansını 
ve toz toplama makinasının verimli olması için 
gereken diğer parametreleri ölçemez. EPA ve 
OSHA, emisyon değerinin belirledikleri asgari 
düzeyde veya daha altında olup olmadığını 
bilmek istemektedir. Filtre üreticisinden, bir 
grama düşen toz miktarını gösteren, emisyon 
performans garantisini yazılı olarak isteyebi-
lirsiniz. 

Toz toplama makinanızın emisyon verim-
liliğini ölçmenin en iyi yöntemlerinden biri 
ANSI/ASHRAE  199-2016 Standardına göre 

ölçüm yapmaktır. Bu standart, son kullanıcının 
verimli ve doğru ekipman seçmesine yardımcı 
olmak üzere tasarlanmıştır. Test yönteminin 
dört adet önemli performans parametresi var-
dır: Emisyonlar, basınç düşümü, basınçlı hava 
kullanımı ve emisyon okuyucu.

6. Filtre Değişimi

İdeal olarak, işçileriniz filtre değişimi için hiç-
bir zaman toz toplama ünitesine girmemelidir. 
Çalışma sırasında filtre değişimi için ünite 
içerisinde giriş sağlayan toz toplama üniteleri, 
çalışanlarınızın sağlığını riske atar, ayrıca gaz 
izlemesi ve dar alan giriş izni ile firmalara 
ekstra iş yükü çıkarır. Pek çok kartuş tipli toz 
toplama ünitesi kolay filtre değişimini sağla-
yabilmektedir. Optimal güvenlik için, filtreler 
kolay ulaşılabilir olmalı ve kızaklı değişimi 
sağlamalıdır. Basitçe, ağır ünite kapıları açılıp, 
kızaklarla filtre değişimi sağlanırsa, çalışanla-
rın ünite içerisine girmelerine gerek kalma-
maktadır. İşçi güvenliği için, tamamıyla ters 
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çevrilebilen ve iki taraflı ulaşım sağlanabilen, 
özel bir kilitleme mekanizması olan ünite 
kapıları tercih edilmelidir.

Ek olarak, dolu haldeyken yaklaşık 45-50 kg 
civarı bir ağırlığa sahip olan kirli kartuşların 
çekerek çıkarılması, boyun, sırt ve ayak yara-
lanmalarına sebebiyet verebilmektedir. Toz-
lar, bağlantılarda birikmeye meyilli olduğu 
için (ve bu sebepten dolayı yapışma prob-
lemi yaşatabileceği için), filtre ile kapı veya 
bunkerler arasındaki ekstra bağlantılardan 
kaçınmak gerekir. Kam-kilitleme tiplerinde 
(Cam-Lock) bu problemler gözlenmez, aynı 
zamanda daha kolay bakım sağlar.

7. Uzun Ömürlü Filtreler

Basit ama önemli diğer bir gereklilik ise, 
filtreleri, hava debisinin üretici tarafından 
belirlenen fark basınç değerine ulaştığında 
veya basınç düşümü toz toplama ünitesinde, 
toz toplanmasına izin vermeyecek derecede 
kötüye gittiğinde değiştirmektir. Bu değişim 
yapılmadığında, toz, ünitelerden fabrika içine 
sızabilir. Bazı uzun ömürlü kartuşlar, iki yıldan 
da uzun sürelerde çalışabilmektedir. Yine de, 
yoğun toz yüküne maruz kalan uygulamalarda, 
filtre değişimi daha sık yapılmalıdır. 

Ömrü uzatılan kartuşlar, filtre değişim sıklı-
ğını uzatarak, çalışanların daha az toza maruz 

kalmasını sağlayabilirler. Filtre değişim sıklı-
ğını azaltmak, aynı zamanda bakım ve atık 
masraflarını azaltırken, atık sahası işgalini 
asgariye düşürür. Filtre tedarikçinizden, filtre 
ömrüne dair yazılı garanti isteyebilirsiniz. 

8. Yangın Önleyici

Kıvılcım yaratabilen uygulamalar için, alev 
geciktirici medyalı kartuş tipinden, kıvılcım 
tutucuya kadar boşaltma kutuları, perfore pla-
kalar veya toplayıcı girişlerine kurulan sik-
lon aygıtları gibi pek çok nitelikte teknoloji 
mevcuttur. 

Dikey kurulumlu kartuş kullanan toz toplama 
üniteleri aynı zamanda yangını ve patlama 
riskini azaltır. Yoğun toz yükü bulunan uygu-
lamalarda yatay kurulumlu kartuşlu ünitelerde, 
toz, kartuşların üzerinde sıkışır ve havadaki 
ağır ve aşındırıcı partiküllerin ön-ayrışımı 
gerçekleştirilemez. Bu durum, filtre ömrünü 
kısaltıp, kıvılcım başlangıcı için tozlu bir yüzey 
yaratır. Dikey kurulum ise filtrelerin üzerinde 
ağır toz yükü birikmesini engeller ve bu gibi 
problemleri bertaraf eder. 

9. Güvenlik Aksesuarları

Toz toplama ünitelerinizin performansını, ek 
olarak güvenlik aksesuarları kullanarak daha 
da arttırabilirsiniz. Örneğin, iş güvenliğine 

uygun raylı emniyet platformları ve kafesli 
merdivenler, bakım sırasında üniteye erişen 
çalışanların kayma veya düşmesini önleyebilir. 
Kilitlenen ve etiketlenen kapılar (Lock-out/
tag-out), çırpma sırasında ve/veya patlama 
sırasında dikkatsizce açılabilecek kapılardan 
kaynaklanan yaralanmaları önler. Yüksek 
toksik tozlarla çalışıldığında, çalışanların 
filtre değişim sırasında bu tip toza maruz 
kalmamaları adına BIBO (bag in/bag out) 
muhafaza sistemi gerekebilir. 

10. Emniyet Filtreleri

Aynı zamanda, toz toplama ünitenizi emni-
yet filtreleriyle donatmak isteyebilirsiniz. 
Bu, birincil filtreleme sisteminde bir sorun 
olması ihtimaline karşı, tozun çalışma ala-
nına girmesini önlemek için kurulan, yüksek 
verimli hava filtrelerinin ikincil seviyesidir. 
Emniyet filtresi, çevrim havası kullanılacak 
ise mecburi öğedir. Dolaşım yapılarak ısıtı-
lan veya soğutulan havayı işletme içerisine 
göndererek, şartlandırılmış hava maliyetinde 
azaltmaya gidilerek, enerji tasarrufunda hızlı 
geri dönüşümler alınabilir. Çevrim havası 
kullanılan sistemlerin diğer bir avantajı da, 
mevzuata ilişkin dökümantasyonu azaltma-
sıdır. Emniyet filtrelerinin kurulumuna karar 
vermek için toz toplama ünitesi üreticinize 
danışabilir, böylece uygulamalarınızda toz 
toplama dönüş havasını kullanabilirsiniz. TM

Şirketinizin dijital dünyada yerini 
almış olması, onun reklama duyduğu 
ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Potansiyel 
müşterilerinizin sizi keşfetmelerini 
beklemeyin. Sektörel yayınlara reklam verin.

Bir sektörün profesyonellerine 
en kolay ulaşabileceğiniz yer 
dijital veya basılı sektörel yayınlardır.

bekledim de 
gelmedi
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sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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