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Bu çalışmada, günümüzde 

ısıtma tesisatında kulla-

nılan mekanik purjörlerin 

dezavantajları ve bunların 

giderilmesine yönelik ta-

sarlanan Siboplu Radyatör 

Purjörü anlatılmıştır. İki 

purjör arasındaki farklılık-

lar ve birbirine olan üstün-

lükleri ele alınmıştır. Bu-

rada, kıyaslamadan daha 

çok yeni tasarlanan ürünün 

piyasada tercih edilebilme-

sini sağlayacak özellikleri 

üzerinde durulmuştur.

1. GİRİŞ

Kapalı devre ısıtma sistemlerinde, te-
sisatta su eksilmesi halinde  ya da ka-
lorifer tesisatının dolumu esnasında  
borular ve radyatörde hava kalabilir. 
Tesisatın hava kalan bölgelerine sıcak 
su ulaşamadığı için radyatörün o bölge-
si ısınmaz. Bu durumda, tesisattan ha-
vanın çıkması için bir açıklığa ihtiyaç 
vardır. Bu açıklığı da purjör denilen 
dişli pim ve gövdeden oluşan tertibat 
sağlamaktadır. İhtiyaç duyulduğunda, 
bu aksamla pim sökülerek havanın dı-
şarı çıkması sağlanır. Bu purjörler, ge-
nelde daire içi kalorifer tesisatlarında 
döküm ya da panel radyatörlerde kul-
lanılır. Radyatörün en üst noktasına ta-
kılan purjörler, Mekanik Purjör olarak 
adlandırılır.

Bahsedilen bu purjör dışında otomatik 
olarak havayı sistemden dışarı atan, 
herhangi bir müdahale gerektirmeyen 
otomatik purjörler de mevcuttur. Bun-
lar da genellikle apartman gibi büyük 
binalarda merkezi sistemli ısıtma tesi-
satlarında kullanılır. Çok katlı yapıların 
tesisatlarında oluşan hava, tesisatın en 
üst bölgesinde toplandığı için en üst 
kattaki dairelerde ısınma sorunu mey-
dana gelir. Bundan dolayı, otomatik 
hava purjörleri kalorifer tesisatlarının 

en üst noktalarına takılarak oluşan ha-
vanın otomatik olarak atılmasını sağlar. 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, purjör, 
“pujör gövdesi”, “plastik kapak” ve 
“sızdırmazlık pimi”nden oluşmaktadır. 
Purjör gövdesinin malzemesi, pirinç ve 
nikel kaplamalı; pimin malzemesi pirin 
ve nikel kaplamalı; kapağın malzeme-
si ise plastik, oring nitril kaplamalıdır 
(Şekil 2). Bu malzemeler, piyasada ba-
zen döküm olarak da imal edilmektedir. 
Purjörün çalışma mantığı şu şekilde 
anlatılabilir: Purjörün kör tapalı kısmı 
radyatöre takılır ve buradaki oring de 
sızdırmazlığı sağlar. Hava alma duru-
munda, arkadaki sızdırmazlık pimi, 
tornavida ya da aparatı sayesinde ya-
vaş yavaş gevşetilerek havanın çıkış 
sesi duyulana kadar gevşetilir. Radya-
tör içindeki sıcak suyun sıçramasının 
önüne geçmek için, gevşetme işleminin 
hızlı yapılmaması gerekir. Radyatörün 
içindeki hava tamamen boşaltılınca, 
sıcak su gelmeye başlar; bu noktadan 
sonra, tekrar pim sıkılarak kapatılır. 

Fakat;

* Bu aparatın kullanımında, somunu 
gevşetecek aparat her zaman buluna-
mayabilir.

* Aparat yokluğu halinde, tornavida bu-
lundurulmalıdır.
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purjör montajı iki ana parçadan oluş-
maktadır. Bunlar, purjör gövdesi ve si-
bop valfı’dır. Siboplu valfın pim kısmı-
na basılınca, pimin yay sayesinde ileri 
doğru gitmesi, en alt kısımdaki iç kısma 
yerleştirilmiş olan conta ile sızdırmaz-
lığın sağlandığı kısım da ileri giderek 
akışın gerçekleşmesi sağlanacaktır. Bu 
sayede, radyatörde bulunan hava, bu 
yoldan dışarı rahatlıkla atılmış olacak, 
sıcak suyun gelmesi anında ise pim bı-
rakılarak akış yolu kapatılacaktır. Bu 
noktada, kendimize şu soruyu yönelte-

biliriz: Siboplu purjörün olumlu yönleri 
nelerdir?

* Mekanizmanın basit olması nedeniy-
le, tek hamle ile çalışıp, tek hamle ile 
kapanabilmesi,

* Anında müdahale olanağı vermesi,

* Az parçası olması nedeniyle, kulla-
nım kolaylığının olması,

* İşlem sırasında sadece pimin çalışma-
sı nedeniyle, aksamın yıpranma, aşın-
ma, yalama olma olasılığının çok az 

olması, olsa da valfın çok az maliyetle 
kolaylıkla değiştirilebilmesi,

* Parçaların kolay imal edilebilmesi ve 
maliyetinin az olması,

* Müdahale edebilmek için, tornavida 
veya farklı bir aparata gerek duyulma-
ması, ufak bir çubukla dahi kullanılabi-
lir olması, 

* Estetik açıdan göze hitap etmesi gibi 
özellikler, siboplu purjörün olumlu 
yönleridir.

4. SONUÇ

Mekanik purjörün kullanımındaki kar-
maşıklık nedeniyle; daha basit, daha 
işlevsel ve daha az maliyetli bir meka-
nizmanın olabileceği düşüncesi doğ-
rultusunda böyle bir çalışma gerçek-
leştirildi. Yapılan çalışmanın deneysel 
incelenmesi sonucunda geliştirilen 
yeni mekanizmanın görevini yerine 
getirdiği, yani sızdırmazlığı sağladığı, 
radyatördeki havanın kolay ve hızlı bir 
şekilde dışarı atılmasını gerçekleştirdi-
ği görüldü. Mekanik purjöre göre daha 
az maliyetli olması, daha az parçadan 
oluşması, kullanım kolaylığı en önem-
li özellikleridir. Bu özellikler, siboplu 
purjörün tercih edilmesi ve yaygınlaş-
ması olasılığını arttıracaktır. 
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Şekil 3. Sibop Valfı

Sızdırmazlık Oringi

Sızdırmazlık Contası

Purjör Gövdesi

Sibop Valfi

Şekil 4. Siboplu Purjör Montajı

Sızdırmazlık Oringi

Purjör Gövdesi

Plastik Kapak

Sızdırmazlık Pimi

Şekil 1. Mekanik Purjör Kısımları

* Tornavida kullanımında, tornavida 
ağzı zamanla aşınacağı, yalama olacağı 
için pimin değiştirilmesi gerekebilir.

* Aynı şekilde, aparatın kullanımında, 
anahtar ağızlı kısım zamanla aşınacağı, 
yalama olacağı için pimin değiştirilme-
si gerekebilir.

* Pimi söken kişinin dalgınlıkla pimi 
hızlıca sökmesi, sıcak suyun sıçrama-
sına, ki bu da fiziksel bir zarara/acıya 
neden olabilir.

* Sök-tak mantığına göre çalışan bu 
parçaların mekanizması çabuk aşındığı 
için işlevini kaybedebilir.

Yukarıda anlatılanlar bağlamında bu 
çalışma, tüm bu olumsuzlukların yeni 
bir tasarım ile giderilebileceği üzerinde 
durmuştur.

2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Yapılan çalışmada, yukarıda belirtilen 
olumsuzluklar göz önüne alınarak yeni 
bir uygulamaya gidilmiştir. Bu çalışma-
da amaç, diğer kusurları iyileştirip, yeni 
prototipin beraberinde getireceği farklı 
olumsuzlukları engellemektir. Aynı za-
manda, kolay imal edilebilir ve mali-
yetinin de göz önüne alınarak mekanik 
purjörler ile rekabet edebilecek seviye-
de olmasına dikkat edilmiştir.

3. MATERYAL VE METOT

Yeni imal ettiğimiz Siboplu Purjör pro-
totipi, “purjör gövdesi”, “sızdırmazlık 
oringi” ve “sibop valfi”ndan oluşmak-
tadır. Bu basit yapının elemanlarından 
biri olan gövde de pirinç, nikel; oring 
de nitril; sibop valfında ise pirinç ve 
nikel kaplama kullanılmıştır (Şekil 4). 
Valf aksamı; yay, pim, conta, dişli ve 
gövde kısımları yekpare olarak üretil-
miştir (Şekil 3). Ürün, tüketiciye piya-
sada bu şekilde sunulmaktadır. 

Purjör gövdesi, içine girecek olan sibop 
valfına uygun olarak, mekanizmanın 
rahatlıkla çalışabileceği ve aynı zaman-
da sızdırmazlığın sağlanacağı şekilde 
tasarımı yapılmıştır. 

Şekil 4’te de görüldüğü gibi, siboplu Şekil 2. Sızdırmazlık Pimi, Purjör Gövdesi, Plastik Kapak ve Mekanik Purjör Montaj


