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Vidalı hava kompresörlerinde yağın görevleri: 

•Rulmanları ve dişlileri yağlamak                                                              

•Basınç artışından doğan ısıyı uzaklaştırmak                                      

•Rotor kleranslarında sızdırmazlık sağlamak                     

•Korozyonu, paslanmayı önlemek                                      

•Köpürmeyi önlemek                                                                            

•Asit oluşumunu, vernikleşmeyi, çamurlaşmayı önlemek                                                                                                

•Teçhizata maksimum ömür sağlamak 

Yağlama ürünleri için vidalı kompresörlerdeki çalışma 

şartları sanayide rastlanan en zor şartlardandır. 

Kompresörün içinde yağlar devamlı olarak sisteme giren taze hava ile yüksek sıcaklık ve basınç şartlarında 

karıştıkları için hızla okside olup özelliklerini yitirmekte, yan ürünler meydana getirmekte ve sonuçta yukarıda 

belirtilen görevlerini yerine getiremez duruma gelmektedir. Yağa devamlı olarak havadan aktarılan kirleticiler 

(hava filtresinden geçen parçacıklar, su, muhtelif buharlar vs) de aynı yönde sonuçlar getirmektedir.  

Kompresörün bakım masraflarını ve dayanıklılığını-güvenilirliğini doğrudan etkileyen en önemli parametre 

yağların performansı olduğu için, kompresörün güvenli ve tasarruflu çalışması için yağ analizlerinin bakım 

planına dahil edilmesi bir şarttır. Muntazam yağ analizleri sayesinde teçhizatın ve yağların durumu gözlenir ve 

maliyeti büyük olabilecek ani arızaların önüne geçilebilir, kompresörün ömrü uzatılır.                                       

Yağ analizi kullanıcılara aşağıdaki bilgileri temin etmektedir:                                                                                                                              

•Yağın güvenli değişim vaktini                                                                                                                                                            

•Giriş havasının kirlilik seviyesini                                                                                                                                              

•Sistemdeki korozyonu                                                                                                                                            

•Önemli aşınmaları                                                                                                                                                                                  

•Farklı yağların karışmasını                                                                                                                                                      

•Yağdaki koruyucu katık maddelerinin tükenmesini   

Vidalı hava kompresörlerinin yağ analizinde tüm değerler yanısıra aşağıdaki değerlerin önemi büyüktür:                 

TAN (yağın toplam asit sayısı): Yeni yağların TAN değeri 0,10 civarındadır. Yağlar çalıştıkça okside olur ve bu 

değer sabit bir hızla artar. TAN değeri 1,0 olunca yağların değiştirilmesi gerekir çünkü bu değerin üstünde 

yağın okside olma hızı katlanarak artar. Yağın TAN değeri 1,5 olduğu zaman yağ tamamen bozulmuş demektir 

ve değiştirilmesi gerekir, ancak kompresöre yeni yağ doldurulmadan evvel, kompresörün içi özel olarak 

temizlenmelidir. Aksi taktirde, yeni doldurulan yağın ömrü önemli şekilde azalır.   

Viskozite (yağın akışkanlığı): %10 oranında bir viskozite artışı normal sayılabilir. Bunun üstünde bir artış 

olursa, vernikleşme, çamurlaşma veya kirlilik söz konusudur. Viskozitede düşüş yağ kontaminasyonunu 

(kirliliği) göstermektedir.  

Bakımı iyi planlanmış ve yüksek kalite yağ ile yağlanan bir kompresörün yağ analiz değerlerinin değişim hızı 

küçük olur. 
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Yağın ve kompresörün performansını etkileyen faktörler 

Kirlilik: Kompresör yağını kirleten en önemli kirletici 

sudur ve su kirliliğinin birincil kaynağı giriş havasındaki  

nemdir.  Yağın içindeki su oranı önemli derecede 

artarsa, bundan kaynaklanan yüksek aşınmadan dolayı, 

öncelikle rulman ve dişlilerin ömrü azalır. Özellikle sıcak 

ve nemli şartlarda kompresörü haftada 1 kez veya daha 

sık durdurup  yağdan ayrışan ve seperatör tankının 

dibine çöken suyu boşaltmak gerekir.  

Partikül kirliliği, filtreleri aşan ve yağa hava ile karışan 

tozlar ve muhtelif(silis, magnezyum, kalsiyum, silis oksitleri, alüminyum oksitleri vs) çözünmezlerdir. 

Aşınmadan doğan metal parçacıkları da partikül kirliliği teşkil etmektedir. Bunların arasında bakır, krom, nikel, 

demir, magnezyum gibi metaller bulunmaktadır. Yağın içindeki partikül sayısının artması yağın ve 

kompresörün ömrünü önemli şekilde azaltacaktır.   

Vidalı hava kompresörlerinde yağa hava ile devamlı şekilde katılan kirleticilerin yağlar ve teçhizat üstünde 

etkisi büyüktür. Kirleticilerin yağ içinde oranı arttıkça yağ ile kimyasal reaksiyona girip yağın yağlayıcı, 

soğutucu ve koruyucu özelliklerini bozmaktadır. Kirlilik, seperatör dahil tüm sistemi, kötü yönde etkilediği için 

hava filtresinin, yağ filtresinin muntazam aralıklarda değiştirilmesi ve yağın muntazam analize alınması çok 

önemlidir. Analizde ortaya çıkan yüksek bir TAN değeri, seperatörün tıkanması, rulman aşınması, vibrasyon ve 

sesler, yüksek çalışma sıcaklıkları, paslanma, kitlenen termik ve yağ valfleri, mil keçelerinin sızması, yağın 

bozulmasının ve kirliliğin işaretleridir. 

 

Oksidasyon: Kompresörün içinde yüksek sıcaklık ve basınç şartlarında hava ile karıştıkları için tüm kompresör 

yağları oksidasyona uğrar. Yağın kimyasal 

yapısının bozulması ve kimyasal 

reaksiyonlar ile yan ürünlerin oluşması 

oksidasyonun istenmeyen sonuçlarıdır. 

Yan ürünler arasında organik asitler, 

alkoller ve başka zararlı maddeler yer 

almaktadır. Bu yan ürünlerin varlığı 

analizde TAN değerinin artması ile belli 

olur. TAN değerinin 1,5’a varması 

bozulma eşiğine varan bir yağı işaretler. 

Hemen sonra kompresörün içini kirlerten, performansı düşüren, ömrünü kısan vernikleşmeler, çamur 

oluşumları, birikmeler meydana gelir. Sıradan mineral yağlar genelde 2000 saatte veya daha çabuk bu 

duruma gelir. Yüksek kaliteli yağların ömrü çok daha uzundur.  

 

4000 saatte oksidasyona 

uğramış  yağ ile çalışan rotorlar 
Temiz rotorlar 
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Yağ değişimleri: Yağ değişimleri esnasında 

kompresörden tamamen boşaltılamayan 

ve kompresörün muhtelif noktalarında 

kalan/biriken çamur, kalıntı veya eski 

yağlar, yeni yağların performansını ve 

ömrünü azaltıp kompresör bakım 

masraflarının önemli derecede artmasına 

yol açar. Bu yüzden eski yağları sistemden 

olabildiği kadar etkili şekilde 

uzaklaştırmak çok önemlidir.  

Eski yağlar aşırı derece oksidasyona uğramış ise, kompresörün içinde kalan küçük bir miktar dahi eski yağ 

veya oksidasyon yan ürünü,  yeni yağların bozulma hızını önemli şekilde arttırır. Yağlar hala çalışabilir 

durumda iken, yan oksidasyon ürünleri üretmeye başlamadan evvel değiştirilmelidir. Aksi taktirde, eski yağlar 

aşırı derecede oksidasyona uğramış ise, yeni yağlar doldurulmadan evvel kompesör içinin dikkatli şekilde 

temizlenmesi bir şarttır. Oksidasyona dirençli ve yüksek temizleyici özellikler içeren kaliteli yağlama ürünleri 

kullanıldığı müddetçe teçhizata bu konuda çok önemli faydalar sağlanır.  

  

 

 

 

 

 

 

Yağ değişimlerinde temiz pompalar, hortumlar, honiler vs aletler kullanılmalıdır. Değişim esnasında sisteme 

kirleticilerin ve yalnış yağların girmesi önlenmelidir. 

 

Sıcaklık: Her 10°C derecelik bir sıcaklık artışı, oksidasyon hızını ve asitlerin oluşum hızını ikiye katlayarak yağın 

ömrünü yarılar. Misal olarak, 90°C derecede 4000 saat servis ömrü olan bir yağın 100°C derecede ömrü 2000 

saate düşer. Bu yüzden kompresörlerin soğutma sistemi temiz olup serin hava/su ile soğutulmalıdır. 

 

Metal parçaların üstünde yağ 

vernikleşmeleri 

   

Yağ tankının dibinde toplanan çamur 

parçacıkları 

  

 

Sıradan yağlar ile çalışmış basınç 

regülatörü üstünde oluşan vernikleşme 

 

LE yağlarına değişimden 2 sene sonra 

aynı regülatörde elde edilen sonuç 


