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KÜRESEL ISINMA…
Okyanuslar ›s›n›yor, buzullar eriyor, deniz
suyu seviyesi yükseliyor, göller küçülüyor,
nehirler kuruyor, k›y›lar erozyona u¤ruyor, karbondioksit oran› da gittikçe yükseliyor.
Özellikle bu k›fl ülkemizde de her zamankinden geç ya¤an karlar, ya¤mayan ya¤murlar,
art›k belirgin bir flekilde su kaynaklar›n›n korunmas›nda yeterli önlemleri al›p, tüketiminde de
çok dikkatli olunmas› gerekti¤i sinyallerini veriyor.
Dünya Do¤al Hayat› Koruma Vakf› (WWF)
Türkiye fiubesi, son 40 y›lda ülkemizdeki sulak
alanlar›n yar›s›n›n kayboldu¤unu aç›klad›.
Hakkâri’de, Kaçkarlarda buzullar›n yüzde
97’sinin eridi¤i, Konya ovas›nda kurakl›¤›n bafllad›¤›, Akflehir Gölü’nün kurudu¤u, ay›lar›n k›fl
uykusuna yatmad›¤› bir do¤ay› ve oradaki
yaflam fleklinin art›k eskisi gibi olmad›¤›n› anlatan haberleri yaz›l› ve görsel bas›ndan izlemeye
bafllad›k.
Türkiye’nin 21.yy sonuna kadar %20 oran›nda çölleflme yaflayaca¤› tahmin ediliyor.
21.yy da insan›n do¤aya sald›¤› karbon
emisyon miktar›, 1000 y›l boyunca dünyaya
etkileyecek miktara ulaflacakt›r. E¤er s›cakl›k
1,9 – 4,6 ºC aras›nda artarsa Grönland buz
tabakas› tamamen yok olacak, Kuzey Buz
Denizinde yazlar› hiç buz olmayacak, 2005 y›l›nda görülen Katrina kas›rgas› benzeri olaylar›n
s›kl›¤› ve görüldü¤ü alanlar artacakt›r. Dünyan›n
üçte biri çöl haline gelecektir
Dünyam›z ›s›n›yor hem de h›zla, peki, bu
›s›nmada bizim pay›m›z yok mu? Uzun y›llard›r
a¤açlar› kesiyor ormanlar› yok ediyoruz, petrol,
kömür ve di¤er enerji kaynaklar›n› s›n›rs›z kullanarak karbondioksit ve ›s›y› tutan di¤er gazlar›
atmosfere sal›yoruz.
Meydana gelen bu küresel ›s›nma insan kaynakl› bir iklim de¤iflikli¤idir. II. Dünya Savafl›
sonras›nda dünya nüfusunun iki kat artmas›na
parelel olarak teknolojik geliflmelerin etkisiyle
enerji kullan›m› da dört kat artm›flt›r.
1958 y›l›nda atmosferde 315 ppm/m3 olan
CO2 oran›, 2004 de 379 ppm/m3 olmufltur. Bu
de¤er art›fl› böyle devam ederse 21.yy sonunda
maksimum de¤erlere (600-900 ppm/m3) ulafl›lmas› kaç›n›lmazd›r. Bu de¤erlerin afl›lmas›
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durumunda dünya art›k bizim olmaktan ç›kacakt›r.
Karbondioksit, su buhar› ve metan gibi baz›
gazlar güneflten gelen radyasyonun d›fl uzaya
yans›mas›n› önleyerek ve radyasyondaki ›s›y›
so¤urarak yer kürenin fazlaca ›s›nmas›na yol
açmaktad›r. Bu flekilde meydana gelen küresel
›s›nma ve küresel iklim de¤ikli¤i flimdiye kadar
gerçekleflmifl ve gerçekleflmekte olan ekolojik
afetlerin en tehlikelisi olarak kabul edilmektedir.
Küresel ›s›nmay› ve küresel iklim de¤iflikli¤ini
bir dereceye kadar engelleyecek strateji olarak
kabul edilen afla¤›daki temel ilkelerin hayata
geçirilmesi felakete do¤ru giden dünyam›z› kurtarmak için bir çare olarak kullan›labilir.
- Karbon vergisi fonlar› ve temiz enerji üretimi
desteklenmelidir.
- Enerji kullan›m›nda verimlilik ve tasarruf
önlemleri al›nmal› ve yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
- Günefl, rüzgar ve deniz dalgalar› enerjisi gibi
temiz enerji kaynaklar› bulunmas›n› ve kullan›lmas›n› destekleyecek önlemler al›nmal›d›r.
Bu temel ilkeler ›fl›¤›nda, dünyan›n sona
do¤ru gidiflini h›zland›ran bizlere, bu gidifli en
az›ndan yavafllatabilmek için kulland›¤›m›z araban›n benzininden, harcad›¤›m›z su miktar›na
kadar çok daha duyarl› ve dikkatli olmak düflüyor.
A¤açlar›n, atmosferdeki sera gazlar›n›
emdikleri için, küresel ›s›nman›n tehditlerini
azaltma konusundaki en güçlü silahlardan biri
oldu¤unu hat›r›m›zdan ç›karmayal›m.
Yeflermesinde katk›m›z olabilecek tek bir
fidan›n bile gelecek nesle b›rakabilece¤imiz en
de¤erli arma¤anlardan biri oldu¤unu unutmayal›m.
Bu konuda biz ne yapabiliriz diyorsan›z
sayfa 10’daki enerji tasarrufu önerilerini okuyunuz ve uygulay›n›z.

Sayg›lar›mla,
Muzaffer KÖYLÜ
‹MMB Yön.Kurl.Bflk.
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V‹DALI KOMPRESÖRLER
GENEL B‹R V‹DALI KOMPRESÖR TES‹S‹

1. Vidal› Kompresör
2. Hava Tank›
3. Genel Maksatl› (Ön) Filtre
4. So¤utucu Ak›flkanl› Kurutucu
5. Hassas Filtre
V‹DALI KOMPRESÖR:
Bas›nçl› hava ile çal›flan makina ve aletlerin
ihtiyac› olan bas›nçl› havay› sa¤lar. Genelde 78 bar aras› bas›nçla çal›fl›r. Elektrikli tesislerde,
sabit tip, elektrik motorlu vidal› kompresörler
kullan›l›r. Motor gücü ihtiyaç duyulan hava miktar›na ba¤l› olarak de¤iflir. Ya¤s›z tipleri olmakla
birlikte, genel uygulamalar için, kilowatt bafl›na
hava debisi daha yüksek olan ve daha uzun
vida çal›flma ömrü olan ya¤ enjeksiyonlu vidal›
kompresörler tercih edilir.
HAVA TANKI:
Kompresörün bast›¤› havadan fazla veya az
hava çekildi¤i anlarda, hava bas›nc›ndaki dalgalanmay› önler. Ani hava taleplerini kompresörü
yüklemeden karfl›lar. Kompresörün dengeli
çal›flmas›n› sa¤lar.
Hava bas›nc›n›n sabit kalmas›na yard›mc›
olur. Akümülatör veya amortisör görevi yapar.
GENEL MAKSATLI (ÖN) F‹LTRE:
Sadece kat› parçac›klar› tutan ön filtre veya
pulverize ya¤› tutan genel maksatl› filtre olabilir.
Genel maksatl› filtreler kendilerinden sonra kullan›lan hassas filtrelerin yükünü azaltarak, kullan›m ömürlerinin uzun olmas›n› sa¤lar.
Kurutucudan önce kullan›lan genel maksatl› filt‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • fiUBAT 2007

re, kurutucu eflanjörünün içine ya¤ kaçmas›n›
ve kurutucunun performans›n›n düflmesini
önler.
Genel maksatl› filtreler, ya¤ ve su zerrelerini
tutmalar›n›n yan› s›ra, boru içindeki pas, kir ve
di¤er kat› maddelerin sisteme tafl›nmas›n› ve
bas›nçl› hava kullanan makina ve aletlere zarar
vermesini önler.
1-5 mikron’dan büyük zerreleri veya 0.5-5
mg/m3’ün üstündeki kar›flma yo¤unluklar›n› filtreler.
HASSAS F‹LTRE:
Bas›nçl› hava içindeki pulverize ya¤› (ve k›smen nemi) tutarak, bas›nçl› hava ile çal›flan
makina ve aletlerin, istenmeyen (kompresörden
kaçan) ya¤ ve yo¤uflumun (pasland›rma ve tortu
b›rakma gibi) olumsuz etkilerinden dolay› hava
kullanan makina ve ayg›tlara; ya¤ ve kir bulaflt›rmas›ndan dolay› imal edilen veya imalatta kullan›lan malzemeye zarar vermesini veya ifllemin
kalitesinin düflmesini önler. (Örne¤in: Havaya
kar›flan ya¤ zerreleri püskürtmeli boyama ifllemine zararl›d›r.) Hassas filtreler, 0.01 – 0.1 mikron’dan büyük zerreleri veya 0.01 mg/m3 oran›n› aflan kar›flma yo¤unluklar›n› filtreler.
BASINÇLI HAVA S‹STEM‹ DEVRE ELEMANLARI VE GÖREVLER‹
• Vida
Vidal› kompresörün kalbidir. Erkek rotor ve difli
rotor olarak adland›r›lan, bir gövde
içerisinde dönen iki
adet rotorun dönmesiyle emdi¤i havay› ç›k›fl›na do¤ru tafl›yarak
s›k›flt›r›r. Rotorlar›n›n görünüflünden dolay› vida
olarak adland›r›l›r.

5

• Emifl Regülatörü
Kompresörün
emdi¤i, dolay›s›yla,
bast›¤› havan›n miktar›n› kontrol eder.
Emifl regülatörü klapesi tam aç›k iken,
kompresör tam yükte çal›fl›r; yani, tam
kapasite hava basar. Emifl regülatörü klapesi
kapal› iken, kompresör boflta çal›fl›r, sisteme
hava vermez Vidan›n üstüne monte edilir.
• Separatör
Vidan›n rotorlar›
vas›tas›yla hava basmas› için rotorlar ve
gövde aras›ndaki s›zd›rmazl›k ya¤ yard›m›yla sa¤lan›r. Ya¤
s›zd›rmazl›¤›n yan›s›ra, vida içinde s›k›flma ve sürtünme sonucu ortaya ç›kan ›s›y› al›r ve
vida rulmanlar›n› ya¤lar. Vidadan havayla birlikte ç›kan ›s›nm›fl ya¤›n, havadan ayr›lmas› ve
so¤utulup, filtre edildikten sonra, tekrar vidaya
enjekte edilmesi gerekir. Kompresörün bast›¤›
havadan ya¤› ay›ran filtrelere "separatör" ad›
verilir.
• Vidal› Kompresör Ünitesi
Sabit tip (elektrikli), tek
kademeli, ya¤ enjeksiyonlu
vidal› kompresör ünitesi.
Çal›flma Prensibi:
Kompresöre yol verilince, ana motor kalk›fl›n›
tamamlayana kadar kompresör boflta çal›fl›r.
Daha sonra, emifl regülatörü klapesi aç›larak
kompresör yüke geçirilir. Kompresör içindeki
bas›nç minimum bas›nç de¤erini aflt›¤› anda,
minimum bas›nç valfi aç›l›r ve kompresör ünitesi ç›k›fl›na hava verir. Kompresör ünitesi ç›k›fl›ndaki hava bas›nc› çal›flma bas›nc› üst s›n›r
de¤erine yükseldi¤i anda, emifl regülatörü klapesi kapanarak, kompresör bofla geçer ve
bas›nç çal›flma bas›nc› alt s›n›r de¤erine
düfltü¤ü anda, tekrar yüke geçer. Bu flekilde,
çal›flma bas›nc› alt ve üst s›n›r de¤erleri aras›n-
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da kompresör çal›flmas›n› sürdürür. Çal›flma
esnas›nda bas›nç, s›cakl›k ve elektrik ak›m›
s›n›rlar› afl›l›rsa, kompresör ünitesinin koruma
devreleri taraf›ndan kompresörün çal›flmas›
durdurulur.
• Ya¤-Hava So¤utucusu
Ya¤ enjeksiyonlu vidal›
kompresörlerde ya¤ s›zd›rmazl›k, ya¤lama ve (vida içinde oluflan ›s›y› alan) so¤utucu
ak›flkan
ifllevi
görür.
Kompresörün çal›flma s›cakl›¤›n› dengede tutmak için,
›s›nan ya¤›n so¤utulmas›
gerekir. Ya¤ vidaya tekrar
verilmeden önce, hava so¤utmal› radyatörden
geçirilerek so¤utulur. So¤utulan ya¤, ya¤ filtresinden geçtikten sonra, vidan›n enjeksiyon
deli¤inden, vida içine girer. Ya¤›n yan›s›ra, kompresörden ç›kan havan›n içindeki nemin
yo¤uflmas›n› kolaylaflt›rmak için, kompresörün
bast›¤› havaya nihai so¤utma yap›l›r ve hava
so¤utucusundan geçirildikten sonra ünite ç›k›fl›na verilir.
• Minimum Bas›nç Valfi
Kompresörün bast›¤›
hava ya¤ kar›fl›m› ya¤
tank›na girer ve ya¤ tank›n›n ç›k›fl›ndaki hava
separatörden geçip Minimum Bas›nç Valfi'ne
gelir. Minimum Bas›nç
Valfi kompresörün ya¤
tank›nda belirli bir bas›nç de¤eri olmad›kca ç›k›fla hava geçirmez ve
böylece hem ya¤ dolafl›m› hem de emifl regülatörü kontrol havas› bas›nc› korunmufl olur.
Ayr›ca separatörlere düflük bas›nçta ya¤l› havan›n hucum etmesini önlemifl olur. Minimum
Bas›nç Valfi ayn› zamanda bir geri dönüflsüz
valf olup, ya¤ tank›na ters yönde bas›nçl› hava
giriflini engeller.
V‹DALI KOMPRESÖRLER‹N GEL‹fiMES‹
Vidal› kompresör prensibi için ilk kez
Almanya’da, Heinrich Krigar taraf›ndan, 24 mart
1878 y›l›nda (4121 patent numaras›yla) patent
al›nd›. Heinrich Krigar daha sonra tasar›m›n›
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • fiUBAT 2007

de¤ifltirip, gelifltirerek, 16 A¤ustos 1878’de
(7116 patent numaras›yla) ikinci bir patent ald›.
Bu patentler vidal› kompresör konusunda kay›tl› ilk patentler olup, Almanya Patent Ofisi’nin
kurulmas›ndan sadece bir y›l sonra al›nm›flt›.
Heinrich Krigar Hannover’de yafl›yordu ve onun
tasar›m çizimleri birbirinin ayn› profile sahip iki
rotoru göstermekteydi. Gerçekte, Krigar’›n
tasar›m›, Avrupa’da ilk kez 1867’de orya ç›kan
Root blower rotorlar›na benziyordu ama arada
önemli bir fark vard›, Krigar’›n tasar›m›nda rotorlar›n lob ve yivleri uzunluklar› boyunca 180º
sarma yap›yordu (helisel prensiple yer de¤ifltiriyordu). O zaman için daha fazlas›n› düflünmek
ve gelifltirmek imalat teknolojisinin yetersizli¤i
dolay›s›yla mümkün de¤ildi. Yar›m yüzy›l sonra,
‹sveç’li buhar türbini üreticisi Ljungstroms
Angturbin AB flirketinin bafl mühendisi Alf
Lysholm modern vidal› kompresörün gelifltirilmesine çok önemli katk›lar sa¤lad›.
O zamanlar, Lysholm gaz ve buhar türbinlerinde kullanmak için hafif kompresörler araflt›rmaktayd›. Orijinal patent haklar›n›n sona erdi¤i
zamana denk gelince, Lysholm farkl› rotor kombinasyonlar› denedi. Sadece rotorlar›n flekli
önemli de¤ildi, rotorlar›n hassas ifllenmesi
problemi de vard› ve Lysholm bu problemi
çözüp, rotorlar›n ifllenmesi konusunda patent
ald›. 1935 y›l›ndaki patent aç›kca göstermektedir ki, onun, erkek rotorun dört lobuna karfl›l›k,
difli rotorda befl yiv kulland›¤› asimetrik profilli
rotorlar› günümüzün vidal› kompresörlerinin
do¤uflu anlam›na gelmektedir ve bu ilk asimetrik profilli dörde befl loblu tasar›m y›llarca aynen
kullan›lm›flt›r.

V‹DALI KOMPRESÖR ÇALIfiMA PRENS‹B‹
Vidal› kompresör bas›nçl› hava üretmek için
piston yerine birbirine geçmifl rotor çiftinin kullan›ld›¤› pozitif yerde¤ifltirmeli makinad›r.
Rotorlar bir mil üzerindeki helisel loblardan oluflur. Rotorlar›n biri erkek rotor olarak adland›r›l›r
ve onun helisleri dolgun yuvarlak ç›k›nt›lardan/loblardan oluflur. Di¤er rotor difli rotor olarak adland›r›l›r ve erkek rotorun loblar›na karfl›l›k
gelen yivleri/yuvalar› vard›r. Tipik olarak, erkek
rotorun dört lobuna karfl›l›k, difli rotorda alt› yiv
kullan›l›r(*) . ‹ki rotor birbirine geçmifl olarak
dönerken, erkek rotorun bir turuna karfl›l›k, difli
rotor sadece 240º döner. Difli rotorun bir tam tur
dönmesi için erkek rotor 1.5 tur döner. Erkek
rotorun lob say›s›na karfl›l›k difli rotorun yiv say›s› vida üreticisine göre de¤iflir. Ama, daima, difli
rotorun yiv say›s› erkek rotorun lob say›s›ndan
fazlad›r. Erkek rotor hareketini elektrik motorundan veya içten yanmal› motordan al›r. Erkek
rotorun dört lobu olmas› bir turda dört kompresyon çevrimi oluflturur. Böylece, vidal› kompresörler pistonlu kompresörlerle k›yasland›¤›nda dalgalanm›yor say›lacak nitelikte
bas›nçl› hava üretilirler. Bas›nçl› hava vidal›
kompresör ünitesinden ç›karken, dalgas›z (sabit
ak›fll›, titreflimsiz) ç›k›yor denilebilir.

1)Hava filtresi 2)Vidal› kompresör 3)Ön bas›nçland›rma
valfi 4)Ya¤ separatörü 5)Minimum bas›nç valfi 6)Hava
so¤utucu radyatör 7)Su tutucu 8)Ya¤ so¤utucu radyatör
9)Ya¤ filtresi 10)Ya¤ tahliye vanas› 11)Termostat 12)Ya¤
süpürme hatt› 13)Ya¤ stop valfi 14)Sisteme (Kullan›c›lara)
15)Drenaj (su)
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • fiUBAT 2007
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Atmosfer havas› emilir ve kuru hava filtresinde (1) temizlenerek vida blo¤unda (2) s›k›flt›r›l›r.
Vida blo¤u bir elektrik motoru ile tahrik edilir.
Vida blo¤una, rulmanlar› ya¤lamak, rotorlar
aras›nda ve gövdeyle conta vazifesi görmek ve
so¤utma amac›yla çal›flma s›ras›nda so¤utma
ya¤› püskürtülür. Vida gövdesinin Normal çal›flma flartlar›nda s›k›flt›rma s›cakl›¤› sadece 80 °C
derece dolay›ndad›r. Üreticini tavsiyelerine göre
s›cakl›k 110 °C ye kadar ç›kabilir. Bu s›cakl›¤›n
afl›lmas› durumunda sistem otamitik olarak
durur.
Bas›nçl› hava ya¤ kar›fl›m› seperatör haznesindeki (4) Filtreler yard›m›yla ya¤dan ayr›l›r.
Ayr›lan ya¤, ya¤ so¤utucusundan (8) ve
mikro ya¤ filtresinden (9) geçerek tekrar vida
blo¤una püskürtülür. Termoventil, tüm çal›flma
süresi içerisinde ya¤ s›cakl›¤›n› ayarlar ve optimize eder. Bas›nçl› hava, ya¤ separatöründe (4)
ya¤dan ar›nd›r›larak (< 2mg/m3) minimum
bas›nç/çek valfinden (8) geçer ve nihai so¤utucuya (6) girer.
Bas›nçl› hava, nihai so¤utucuda çevre s›cakl›¤›n›n yaklafl›k 5 - 10 Kelvin üzerinde bir s›cakl›¤a indirilir. Bu sayede bas›nçl› havadaki nemin
büyük bölümü de ayr›fl›r. Bas›nçl› hava ç›k›fl›
(14).
Yukar›da bir vidal› kompresörün çal›flma sistemi flematik olarak gösterilmifltir. Viday› tahrik
eden motor uygulamaya göre elektrikli veya
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dizel olabilir. Hava filtresinden emilen hava vida
grubunda ya¤ ile bas›nçlan›r. Kar›fl›m seperatöre gider ve burada bas›nçl› hava ile ya¤ ayr›fl›r.
Bas›nçl› hava son so¤utucuya gider, yo¤uflan
nem at›l›r ve hava tesise gider. Seperatörde
ayr›lan ya¤, so¤utucusuna gider, oradan da ya¤
filtresinden geçerek tekrar vida grubuna döner.
Kompresör seçerken dikkate al›nmas› gerekli de¤erler serbest hava debisi, paketin harcad›¤› enerji, maksimum çal›flabilece¤i ortam
s›cakl›¤› ve kompresörden ç›kan bas›nçl› havan›n s›cakl›¤›d›r. Ayr›ca motor ile vida grubu aras›ndaki aktarma organ› da önemlidir.
Günümüzde aktarma organ› olarak kay›fl kasnak, diflli, kaplin ve son y›llarda direk akuple sistemler kullan›labilmektedir.
Vidal› kompresörlerin de¤iflmesi gereken
sarf malzemeleri hava filtresi, ya¤ filtresi, seperatör eleman› ve ya¤d›r. Bu da kullan›c›ya
önemli bir bak›m avantaj› sa¤lar. Bu malzemelerin ömrü kompresörün çal›flma flartlar›yla yak›ndan ilgilidir.
Vidal› kompresörlerde en çok kullan›lan
kontrol sistemi yükte boflta çal›flmad›r. Hava
tank› önceden ayarlanan bir bas›nca ulaflana
kadar kompresör yükte çal›fl›r. Sonra tanktaki
bas›nç belli bir bas›nca düflene kadar hava üretmez. Bir süre boflta çal›flt›ktan sonra durur.
Boflta çal›flma s›ras›nda tam yükte çal›flman›n
yaklafl›k %30’u kadar enerji tüketir. Bu süre sistemdeki tank hacmi ne kadar büyükse o kadar
k›sal›r.
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Tank kapasitesinin vidal› kompresörlerde
yükte boflta çal›flma flartlar›ndaki etkisi.
Yukar›daki grafikte de düflük kapasitelerde
tank hacminin harcanan enerjiye etkisi görülebilir.
Sabit kompresör üreticileri de boflta çal›flmay› azaltmak için ihtiyaç kadar hava üreten
de¤iflken devirli kompresörler üretmeye bafllad›lar. Bu uygulamalarda elektrik motoruna
de¤iflken devirli sürücüler tak›lmaktad›r.
E¤er bas›nçl› havada ya¤ istenmiyorsa
ya¤s›z kompresörler kullan›l›r: ya¤s›z pistonlu,
ya¤s›z vidal› ve sentrifuj kompresörler. Ya¤s›z
vidal› kompresörlerde vidalar›n üstü yüksek
s›cakl›¤a dayan›kl› bir malzeme ile kaplan›r.
Bas›nçl› hava kompresörden suya doymufl
olarak ç›kar. Bu yüzden ilk f›rsatta ihtiva etti¤i
suyu sisteme b›rak›r. Su borularda korozyona,
hava ile çal›flan makinelerin bozulmas›na, vs
neden olur. Kötü etkileri azaltmak için kompresörlerden çi¤lenme noktas›n› 3ºC’ye indirmek
yetiyorsa so¤utucu tip, daha düflük çi¤lenme
noktalar› için kimyasal tip kurutucular kullan›lmal›d›r.

Sistemde ya¤l› kompresör varsa ihtiyaca
uygun bas›nçl› hava filtreleri kullan›labilir.
Bas›nçl› hava sistemlerinde kullan›lan tüm makinalar istenen bas›nçl› hava kalitesine göre seçilmelidir. Hava kalitesini belirlemek için afla¤›daki
ISO s›n›flar› da kullan›labilir.

Bas›nçl› hava sistemlerinde bofla enerji harcanmas›na neden olan en önemli etken hava
kaçaklar›d›r. Çok küçük kaçaklar bile y›lda yüzlerce YTL’ye mal olmaktad›r. ‹flletmeciler hem
bu kaçaklar› tespit ederek kapatmal›, hemde
sisteme yeten en düflük bas›nçta çal›flarak
kaçaklardan bofla giden hava miktar›n› azaltmal›d›r.
Afla¤›da 7 barl›k bir sistemdeki deliklerden
kaçan havan›n ne kadar elektrik tüketimine
neden oldu¤u gösterilmektedir.

Kompresör her bir bar için %7 daha çok
enerji harcad›klar› gözönüne al›n›rsa mümkün
olan en düflük bas›nçta çal›flman›n önemi daha
çok anlafl›l›r.
‹MMB Komisyon Çal›flmas›
Cenk ÖZF‹DAN – Önder KARAG‹N
Makina Müh. Makina Müh.
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ENERJ‹ TASARRUFU SA⁄LANMASINDA
EN BAS‹T UYGULAMALAR
Milletler Küresel Is›nma Konferans› raporu,
dünyay› bekleyen felaket tablosunun sorumlusunun insano¤lu oldu¤unu gözler önüne serdi.
Türkiye, dünyada küresel ›s›nmaya neden
olan ülkeler s›ralamas›nda ilk 20’de yer al›yor.
Küresel ›s›nmaya neden olan sera gaz› sal›m›n›n
ilerlemesini engellemek için öncelikle su ve
enerji politakalar›n›n de¤iflmesi zorunlulu¤unun
yan›s›ra vatandafllar›n da bireysel olarak duyarl›
olmas› gerekiyor. Peki, vatandafl olarak günlük
hayat›m›zda neler yapmal›y›z?
OTOMOB‹L KULLANIMI
• Otomobilinizi 30 saniyeden fazla rölantide
çal›flt›rmay›n›z.
• Kurflunsuz benzin kullan›n›z.
• 95 km/saat h›z›n üzerinde sürdü¤ünüz her 8
km/saat için yüzde 10 daha fazla benzin
tüketirsiniz.
• Benzinizi akflam al›n›z.
• Yaz aylar›nda özellikle akflam – gece – sabah
saatlerinde benzin sat›n al›n›z.
• So¤uk saat lerde benzin sat›n alarak hem
benzin buharlar›n›n atmosfere kaçmas›n›
önlersiniz hem de daha yo¤un benzin sat›n
al›rs›n›z.
FIRIN KULLANIMI
• Yiyecekleri düz tabanl› tencerelerde ve tepsilerde pifliriniz. Tepsiler f›r›na uygun olmal›d›r.
• Yemek piflirirken f›r›n kapa¤›n›, gerekmedi¤i
sürece açmay›n›z. Her kapak aç›l›fl›nda
s›cakl›k 25 derece ile 30 derece birden
düfler.
EV‹N‹Z‹N ISITILMASINDA
• Tatil günleri evinizden ayr›l›yorsan›z ›s›t›c›n›z›n veya radyatörünüzün vanas›n› kapat›n›z.
• Is›t›c›n›z›n veya radyatörlerinizin önüne
kesinlikle eflya koymay›n›z.
• Pencerelerinizden günefl çekildi¤i zaman ›s›n›n kaçmas›n› önlemek için perdeleri kapat›n›z.
ELEKTR‹KL‹ EV EfiYALARI
• Bulafl›k makinas› sat›n al›rken verimli ömür
maliyetini mutlaka hesaplay›n›z.
• Bulafl›k makinan›z› yar› dolu veya afl›r› dolu
çal›flt›rmay›n›z.
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• Az su harcayan makina tercih ediniz.
• Makinay› kurdu¤unuz yerin çevresinde en az
5 cm boflluk kalmas›na dikkat ediniz.
• Evde tüketilen enerjinin yüzde 15’i buzdolab›nda tüketilir. Buzdolaplar›n›z›, soba, radyatör, bulafl›k makinas› ve ocak gibi ›s›t›c› kaynaklardan uza¤a yerlefltiriniz.
• Buzdolab›n›n s›cakl›¤›n› +5 derecede, derin
dondurucu s›cakl›¤›n›n ise -18 derecede
tutunuz. Yemekleri dolaba koymadan önce
oda s›cakl›¤›na kadar so¤umas›n› bekleyiniz.
AYDINLATMA
FLORESANLA AYDINLATIN
• Kompakt floresan lambalar normal lambalardan 5 kat az enerji tüketirler.
• Enerji koruyucu lambalar sat›n alarak ayd›nlatma maliyetini yüzde 75 azaltabilirsiniz.
• Lambalar› kirli ve tozlu b›rakmay›n. Kirli ve
tozlu lambalar yüzde 25 daha çok enerji
yüketir.
• Odadan ayr›l›nca lambay› kapat›n ve daha iyi
çal›flmas› için kuru bezle temizleyiniz.
SU KULLANIMI
• Muslu¤unuz aç›k kalmas›n.
• Musluk damlatmas›n, normal muslukta dakikada 8-27 litre su tüketilirken düflük ak›ml›
aeratörlü musluk kullanarak tüketim yar› yar›ya düflürülebilir. Bu musluklara tak›lan aparatlar pahal› de¤ildir.
• Dakikada 50-100 damla su ak›tan bir musluktan ayda 750-1500 litre suyun ziyan edildi¤ini unutmay›n›z.
• Difl f›rçalama ortalama 3 dakika al›r. E¤er
musluk aç›k b›rask›l›rsa her f›rçalama esnas›nda ortalama 15 litre suyu ziyan etmifl
olursunuz.
• So¤uk suyla çalkalamay›n›z.
• K›sa süreli y›kama ve durulama özellikli bulafl›k makinas› sat›n al›n›z.
• Bulafl›klar› makinaya koymadan önce çalkalamaya gerek yoktur.
• Dufl yapmak için ortalama 5-6 dakika yeterlidir. Böylece dufl bafl›na 55 litre su tasarrufu
edebilirsiniz.
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H‹DROL‹K S‹STEMLERDE YA⁄ F‹LTRELER‹
Hidrolik sistemlerde y›pranman›n ve bozulman›n birinci nedeni ya¤ kirlili¤idir. Filtreler ya¤›
süzerek kirlilik derecesini güvenli bir çal›flma için
gerekli orana düflürür.
Ya¤ kirlili¤i nelere sebep olur?
a) Hidrolik elamanlar› afl›md›r›r. Böylece s›z›nt›
artar ve sistemde ek ›s›nmalar olur. Is›nma sistemi kuvvetten düflürür, enerji kayb› yarat›r
ayr›ca hortum ve s›zd›rmazl›k elemanlar›n›n
kimyasal yap›lar›n› bozarak ömürlerini k›salt›r.
b) Hidrolik elemanlar›n fonksiyonlar›n› bozar.
Örne¤in çek valfler ve oturmal› valfler aç›k
kal›rlar. Sürgülü valfler tutukluk yapar ve tak›l›
kal›rlar. Ayar organlar› t›kan›r ve tutukluk
yaparlar. Ya¤lama kanallar› t›kan›r ve yataklar
ya¤s›z kal›r. K›sma ve debi ayar valflerinin
fonksiyonlar›nda sapmalar olur .
c) Ya¤›n kendisini bozar. Ya¤›n kimyasal yap›s›n› de¤ifltirir, köpürmesine ve çamurlaflmas›na
sebep olur.
Ya¤›n kirlenme nedenleri nelerdir?
a) Tank, boru, hortum ve ba¤lama elemanlar›n›n
içleri montajdan sonra tamamen temizlenemediklerinden zaten belli ölçüde kirlidirler.
b) Valf, pompa, motor, silindir, blok ve di¤er elemanlar›n içinde imalat ve montajdan kalma
temizlenememifl talafl, çapak ve benzeri kirlilikler vard›r.
c) Sisteme yeni doldurulan ya¤ da zaten belli
ölçülerde kirlidir.
d) Sistem çal›fl›rken afl›nan malzemeler kirlilik
olufltururlar.
e) Malzemeler zamanla pas, korozyon ve oksidasyona u¤rayarak kirlilik olufltururlar.
f) Çal›flan ya¤ zamanla eskir ve kimyasal yap›s›n› de¤ifltirerek, kendisini kirlilik kayna¤› haline
getirir.
g) S›zd›rmazl›k ve ba¤lama elemanlar›ndan d›flar›dan sisteme giren yabanc› malzemeler kirlilik
yarat›r.
Bu anlat›lanlardan; kirlili¤in oluflmas›n› önlemenin mümkün olmad›¤› anlafl›l›yor. Önemli olan
ya¤› filtreleyerek kirlilik derecesini güvenli bir
çal›flma için gerekli olan orana düflürmektir.
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Filtreleme hassasiyeti ne kadar olmal›d›r?
a) Genel hidrolik sistemlerde en az 20µ (mikron)
olmal›d›r.
b) Kapal› hidrostatik devrelerde en az 10µ olmal›d›r.
Asl›nda bir sistemdeki filtreleme hassasiyeti,
o sistemde yer alan malzemelerden imalat ve
çal›flma toleranslar› en hassas olandan
ba¤›ml›d›r. Örne¤in; sürgülü bir yön denetim valfinin çekirde¤inin gövde içindeki çal›flma hassasiyeti 15µ mikron ise bu valfin kullan›ld›¤› bir sistemde seçilecek filtre en az 15 M hassasiyetinde
olmal›d›r.
Filtreler sistemde nerelere tak›l›rlar?
Genelde 3 yer vard›r;
1) Pompalar›n emifl hatlar›na,
2) Pompalar›n bas›nç hatlar›na,
3) Sistemin tanka dönüfl hatlar›na.
Ayr›ca yine tank içinde emme borusunun
a¤z›na tak›lan ve kaba parçac›klar›n pompaya
gitmesini önleyen 100 – 125µ hassasiyetinde bir
süzgeç vard›r. Ancak bu gerçek bir ya¤ filtresini
görevini yapamaz.
Kavitasyon tehlikesi dolay›s›yla emifl hatlar›na,
pahal› olufllar› nedeniyle bas›nç hatlar›na filtre
tak›lmas› genelde istenmez. Ancak zorunlu olan
durumlarda kullan›rlar. Genelde kullan›lan filtreler
dönüfl hatt› filtreleridir.
Pratik olarak filtre kapasitesi nas›l seçilir?
Filtre kapasitesi seçimi asl›nda pek çok flarta
ba¤l›d›r.
Ya¤›n cinsi, çevre flartlar›, çal›flma flartlar› ve
kullan›lan sistem elemanlar›n özellikleri dikkate
al›nmal›d›r.
Genel hidrolik sistemlerde en çok kullan›lan ve
50°C de yaklafl›k 40-45 mm2 /san (cSt.) kinematik vizkoziteye sahip ISO VG 68 ya¤lar için
afla¤›daki pratik de¤erlerden seçim yap›labilir;
• Pompa emifl hatlar› için 20µ’lik filtrenin anma
debi kapasitesi pompa debisinin yaklafl›k 7
kat› olmal›d›r.
• Pompa bas›nç hatlar› için 10µ’lik filtrenin
anma debi kapasitesi pompa debisinin yaklafl›k 2 kat› olmal›d›r.
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• Dönüfl hatlar› için 20µ’lik filtrenin anma debi
kapasitesi dönüfl hatt›ndaki debinin yaklafl›k 3
kat› olmal›d›r.
Ayr›ca tank içine emme borusunun a¤z›na
kaba parçac›klar› tutmas› amac›yla yerlefltirilebilen 100-125µ’lik süzgeç içinde anma debisi olarak, pompa debisinin 4 kat› seçilmelidir.
Filtrelerde kirlilik göstergesi nedir?
Filtrelerin kirlilik derecesini, yani de¤ifltirilme
veya temizlenme zaman›n›n gelip gelmedi¤ini
anlaman›n tek s›hhatli yolu kirlilik göstergesi kullanmakt›r.
Kirlilik göstergeleri filtre üzerinden geçen
debinin oluflturdu¤u ak›fl direncini (yani bas›nç
kayb›n›) ölçerler. Bu de¤er kirlilik derecesinin bir
göstergesidir.
• Dönüfl hatt› filtrelerinde, filtre direk tanka aç›l›yorsa,
Filtrenin girifl a¤z›na tak›lan hassas bir manometre,
• Bas›nç hatt› filtrelerinde, filtrenin girifliyle, ç›k›fl
a¤›zlar›
aras›ndaki
bas›nç
fark›n›
ölçebilen bir manometre,
• Emifl filtrelerinde pompan›n emifl a¤z›na yerlefltirilen bir vakummetre.
Kirlilik göstergesi olarak k›llan›labilirler. Ayr›ca
mekanik ve elektrik kirlilik göstergeleride vard›r.
Çok genel olarak,
Dönüfl hatt› filtrelerinde bas›nç kayb›n›n 0.5
bar bas›nç hatt› filtrelerinde ise bas›nç kayb›n›n 1
bardan küçük olmas› gerekti¤i söylenebilir.
Emifl hatlar›nda ise önemli olan pompan›n
girifl a¤z›nda en az 0.8 barl›k bir mutlak bas›nc›n
bulunmas› gerekti¤idir. Normal atmosfer bas›nc›n›n 1 bar oldu¤u kabul edilirse, bu ya¤›n pompa
a¤z›na gelinceye kadar toplam en fazla 0.2 barl›k
bir direnç kayb›na u¤ramas› gerekti¤inin bir ifadesidir. Standart manometreler atmosfer bas›nc›
olan 1 bar› kendilerine 0 (s›f›r) noktas› olarak gösterilir. Yani 1 bar›n alt›ndaki mutlak bas›nc› göstermezler. Bu nedenle pompalar›n emifl a¤z›nda
kirlilik göstergesi olarak 0-1 bar aras› mutlak
bas›nç gösterebilen vakummetreler kullan›l›r.
Filtrelerde By-pas nedir, ne ifle yarar?
Filtreler genelde kendi içlerine monte edilmifl
bir çek valfler yani bir By-pass sistemiyle kullan›l›rlar. By-pass’›n iki ana amac› vard›r.
a) Filtreyi yüksek bas›nç birikimlerine karfl› korumak,
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b) Filtrede ortaya ç›kan bas›nç birikimlerini s›n›rlayarak, bundan dolay› hidrolik sistemde oluflabilecek fonksiyon yan›lmalar›n› ve s›zd›rmazl›k elemanlar›n›n bozulmalar›n› önlemek.
Filtre üzerinden geçen debi belli bir bas›nç
kayb› yarat›r. Bu kay›p filtrenin giriflinde kendisini
bas›nç birikimi olarak gösterir. Bas›nç birikimi
afla¤›daki faktörlerden ba¤›ml›d›r.
• Filtrenin gerginlik kapasitesi ve süzme hassasiyeti,
• Filtre üzerinden geçen ya¤ debisinin miktar›,
• Filtrenin kirlilik derecesi,
• Ya¤›n vizkozitesi.
By-pass valfi belli bir bas›nç de¤erine ayarlan›r. (Örne¤in 3 bar). Bas›nç kayb› bu de¤ere ulaflt›¤›nda By-pass aç›l›r ve ya¤ debisinin tamam›
veya bir k›sm› buradan geçer ve bas›nç kayb›n›n
bu de¤erde sabit kalmas›n› sa¤lar.
By-passl› filtreler mutlaka kirlilik göstergeleriyle beraber kullan›lmal›d›rllar. Aksi takdirde filtre
kirlendi¤inde ya¤ By-pass’dan geçecek bir filtrelenmeden kullan›lacakt›r. Filtrenin kirlendi¤ini ise
anlamak mümkün olmayacakt›r.
Filtreler ne zaman yenilenmelidirler?
Afla¤›daki tavsiyeler sistemin ömrü ve ekonomikli¤i aç›s›ndan son derece önemlidir.
a) Kirlilik göstergesi sinyal verdi¤inde,
b) 1000 saatlik iflletme zaman›ndan sonra,
c) En az senede 1 defa,
d) Ya¤ yenilendi¤inde
Filtrelerde yenilenmelidirler. Filtreler genelde,
10 ve+1000°C iflletme ›s›s›nda çal›flabilmektedirller.
YA⁄ NEDEN DE⁄‹fiT‹R‹LMEL‹D‹R?
Makinan›n ömrünü uzatmak ve ar›zalar yol
açmamak için, do¤ru ya¤ seçilmesi ve kullan›l-
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mas› gereklidir. Ama bu zaman içinde ya¤ da
yavafl yavafl bozulacak ve niteli¤ini yitirecektir.
Afl›nan difllilerden, milerden, vb. ç›kan metal tozlar› ve d›flardan gelen toz ve pislik ya¤› kirletir. Bu
kirlenme sonucu, ya¤ özelli¤ini yitirir ve hatta sisteme zararl› duruma bile gelebilir.
Bunun tek çözümü, ya¤› periyodik olarak
de¤ifltirmektir.

H‹DROL‹K DEVRELER‹N
TEM‹ZL‹⁄‹ – F‹LTRELEME

veya 2000 çal›flma saatinden sonra de¤ifltirilmelidir. Yüksek çal›flma s›cakl›klar›, so¤uk havalarda
oluflan yo¤unlaflm›fl hava ak›flkan›n ömrünü
k›salt›r. Ak›flkan de¤ifltirilirken önce tank, daha
sonra da so¤utucu, pompa ve motor gövdeleri
boflalt›lmal›d›r. Yüksek bas›nç devresinde kalan
ya¤›n de¤ifltirilmesine gerek olmayabilir. Baz›
uygulamalarda ya¤›n tümünün de¤iflmesi yerine,
her filtre de¤ifliminde azalan ya¤ yerine ilave
yap›labilir. Bunun için üreticinin kullanma klavuzlar›na bak›lmal›d›r.

‹yi dizayn edilmifl ve kaliteli malzeme kullan›larak yap›lan hidrolik sistemlerde “bak›m” olay›,
ak›flkan›n ve filtrenin de¤ifltirilmesi fleklinde basitlefltirilebilir.
A- KAPALI S‹STEMLERDE F‹LTRELEME
Afla¤›daki flemada görüldü¤ü gibi kapal› sistemler genelde de¤iflken debili pompa ve sabit
/de¤iflken motordan meydana gelir.

AÇIKLAMA:
P (S) ve S (P) : Yüksek Bas›nç A¤›zlar›
I, J, N ve O : Uzaktan Kumanda, Doldurma Boflaltma A¤›zlar›
F ve H
: So¤utucu Ba¤lama A¤›zlar›
X
: Kontrol Bas›nç A¤›z›

Sistem sürekli pozitif bas›nç alt›nda tutuldu¤u
için, filtrelerde ortalama 25 bara dayan›kl› seçilir,
ve besleme pompas›n›n bast›¤› ak›flkan
so¤utucu ve filtreden geçirildikten sonra sisteme
bas›l›r. Bu filtreler yandaki foto¤rafta görüldü¤ü
gibi kolayl›kla sökülüp tak›labilir. Linde BPV pompalar›nda bu filtreler 10 pmm olup, sistem devreye al›nd›ktan 100 çal›flma saati sonra mutlaka
de¤ifltirlmelidir. Daha sonraki filtre de¤ifltirmeleri
500 saatlik çal›flma saatinden sonra yap›lmal›d›r.
Bu tip sistemlerde ya¤, uygulama ortam›n›n
de¤iflik flartlar›na göre (toz, s›cakl›k vs.) 1000
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • fiUBAT 2007

B- AÇIK S‹STEMLERDE F‹LTRELEME
Aç›k sistemelerde ak›flkan tanka serbestçe
döner. Bu devrelerde filtreleme daha çok önem
kazan›r. Zira, gerek sistem yap›l›rken içinde kalan
parçac›klar boya vs. gerekse sonradan ilave olan
keçe parçalar›, metal parçalar› sistemin daha
çabuk kirlenmesine neden olur.
Tank içinde ak›flkan›n yükselip-açalmas›, aç›l›rken oluflan vakumdan dolay› d›flar›dan emilen
hava içinde olan tozlar vs. de bu kirlenmeyi
çabuklaflt›r›r. Çok tozlu ortamlarda (dökümhane,
ifl makinalar›) çal›flan makinalarda ak›flkan tank›na 0.25-0.5 barl›k bir bas›nç uygulamak sureti ile
gerek pompa emiflini kolaylaflt›rmak, gerekse
d›flardan girecek yabanc› maddelere mani olmak
mümkün olur.
Afla¤›daki flekilde, aç›k bir sistemde filtrenin
konulabilece¤i yerler verilmifltir. Görüldü¤ü gibi
filtreyi 9 de¤iflik yere yerlefltirmek mümkündür.
1) Tank içine yerlefltirilmifl emifl filtresi:
Bu filtrelerde ba-s›nç düflümü endüflük seviyelerde ol-mas›d›r. Aksi takdirde pompan›n emifli
güçleflir ve pompa giriflinde kavitasyon olay›
ortaya ç›kar. So¤uk havalarda ak›flkan›n pompa
giriflinde yine kavitasyon olay› ortaya ç›kar.
So¤uk havalarda ak›flkan›n kal›nlaflaca¤› da göz
önüne al›n›rsa, filtrenin oldukça kaba gözenekli
olmas› gerekir.
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Genel olarak emifl tank› içine 50-250 mikronluk filtreler yerlefltirilebilir. Bir k›sa devre (by-pass)
ba¤lant›s› ile, bas›nç düflümünü okumak için bir
gösterge bulunmas›nda yarar vard›r.
Genellikle d›fl kab› olmayan bir filtre eleman›
(süzgeç) kullnmak yeterli ise de zaman zaman
filtre üzerinde biriken maddelerin tank içine düflece¤i gözönüne al›narak s›k s›k tank temizlenmesi
yararl› olacakt›r.
2) Tank d›fl›nda emifl filtresi:
Birinci konum için anlat›lanlarbu konum için
de geçerlidir. Filtrenin bir d›fl kab›n›n olmas›
avantaj say›labilir.
3) Bas›nç uyg›lanan emifl hatt› filtresi:
Bu tip yerlefltirmede düflük bas›nçl› ve kirli
ortamda çal›flmaya daha uygun bir baflka pompa
depodan ya¤› emer ve filtreden bas›nç alt›nda
geçirilen ana pompa girifline basar.
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Filtrenin yard›mc› pompan›n bas›nc›na dayanmas› gerekir. Böylece filtre eleman›n›n daha ince
gözenekli seçilmesi mümkündür. K›sa devre
ba¤lant›s› ve bas›nç göstergesi bu tipte bulunmal›d›r.
4) Bas›nç hatt› filtresi:
Pompan›n bas›nc› kullan›larak daha ince bir
filtrelemeye gidilebilir. Yüksek bas›nca dayan›kl›
bir filtre kab› maliyeti artt›r›rsa da filtre eleman›n›n
küçülmesi k›smen bu maliyet art›fl›n› azalt›r. K›sa
devre ba¤lant›s›n›n konup konmamas› halen
imalatç›lar aras›nda tart›flma konusu ise de e¤er
bu ba¤lant› konmayacak ise filtre eleman›n›n sistem bas›nc›na dayan›kl› olmas›na dikkat edilmelidir.
Filtre t›kanmalar›n› ve bas›nç düflümünü gösteren bir göstergenin bulunmas› yararl›d›r.
5) Çok hassas elemanlardan hemen önce
konan filtreler:
Dördüncü maddede anlat›lanlar bu konum
için geçerlidir. ‹stenirse korunacak eleman›n cinsine göre daha ince veya kaba seçilebilir.
6) Emniyet valfi ç›k›fl›na konan filtreler:
Sistem ifl yaparken bu filtreden geçen ak›flkan
miktar› oldukça az olmas›na karfl›n filtre kapasitesi pompa kapasitesine eflit seçilmelidir. Bas›nç
düflümü emifl filtresi kadar önemli de¤ildir. Filtre
yerlefltirmek için iyi bir noktadad›r.
7) Dönüfl yolu filtresi:
Sistemin bütün ak›flkan›n›n özellikle yüksüz
h›zlarda boflalt›lmas› halinde filtrenin oldukça
kaba seçilmesi gerekibilir. Mutlaka bir k›sa devre
ba¤lant›s›na ihtiyaç vard›r bu da tam filtrelemeyi
sa¤lamaya mani our.
8) D›fl kaynakl› filtreleme:
Ayr› bir pompa ve filtre depodaki ak›flkan›
sürekli temizler. Büyük tesislerde, zaman zaman
ifl makinalar›n›n tamirlerinde bu tip filtrelemeye
rastlan›r.
9) Depo filtresi:
Ma¤netik eleman ihtiva eden bu tip filtreler
ak›flkan içindeki metalik parçalar› tutarlar.
Bunlardan baflka tank doldurma a¤z›na
konan kaba gözenekli doldurma filtresi ak›flkan›n
doldurulmas› esnas›nda sisteme yabanc› maddelerin girmesini önler. Nefeslik filtresi özellikle
kirli havalarda son derece yararl›d›r.
Gözenekli difizörler bütün dönüfl a¤›zlar›na
konulursa sisteme hava girmesi önlenebilir.
Derleyen: Bayram Ali KÖSA
Makina Mühendisi
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CATERPILLAR HEUI YAKIT S‹STEM‹
Dizel motorlar›n›n s›n›flanmas›nda bir çok
farkl› de¤erlendirme yap›lm›flt›r. Yak›t›n bas›ncland›r›lmas› ve günümüze kadar bunlar›n en
yayg›n kullan›ld›¤› tatbikatlar› esas al›rsak
afla¤›da belirtece¤imiz sistemler en çok göze
çarpanlard›r.
1- S›ra tipi elemanl› pompalar (En yayg›n örne¤i
Bosch tipi)
2- Da¤›t›c›l› (distribütör – tevzii) tip pompalar (En
yayg›n örne¤i CAV pompalar)
3- Müflterek manifoldlu yak›t sistemleri (En yayg›n örne¤i Cummins PT pompalar)
4- Ünit (birim) enjektörlü yak›t sistemleri (Detroit
Diesel)
S›ra tipi elemanlar ve da¤›t›c›l› sistemlerde
püskürtme bas›nç› ve püskürtme zaman›
pompa taraf›ndan ayarlanmaktad›r, enjektörler
püskürtme vazifesini görmektedirler. Sevk edilen yak›t pompadan sonra her bir silindir için
ayr› bir hattan silindirlere ulaflmaktad›r.
Cummins motorlar›nda miktar ayar› yak›t pompas› taraf›ndan ayarlan›rken , yak›t›n püskürtme
bas›nc› ve zamanlamas› eksantrik mili ve enjektör taraf›ndan temin edilir. Ünit enjektörlü sistemlerde püskürtme bas›nc›,miktar› ve yak›t
zamanlamas› ile ilgili tüm fonksiyonlar enjektör
de toplanm›flt›r. Son iki sistemde yak›t silindirlere kadar tek bir hattan (müflterek manifolttan )
gitmektedir.
Günümüz motor üreticileri artan çevreci bask›lar›ndan dolay› ekzost emisyonlar›n› düflürme,
di¤er taraftan artan ham petrol fiyatlar›ndan
dolay› yak›t ekonomisi sa¤lama ve elektronik
sahas›ndaki geliflmelerin uygulanmas› ila motor
performas›n› art›rmay› amaçl›yarak temelde
yukar›da 3 ve 4. maddelerde bahsedilen sistemlerin prensiplerini tafl›yan yeni nesillerini
gelifltirmifllerdir. Bu sistemlerin dizayn ve çal›flma usulleri Cummisin pt ve Detroit dieselin ünit
enjektörlerinden farkl›d›r.
Yanma iflleminin mükemmellefltirilmesinin
unsurlar›ndan biriside püskürtme bas›nc›n›n
mümkün oldu¤u kadar yükseltilerek yak›t›n ince
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zerrecikler (atomize veya pülverize) halinde
yanma odas›na sevk edilmesidir. Böylelikle iyi
bir yanma temin edilerek istenmeyen monoksitlerin azalt›lma imkan›n eldesi sa¤lan›r.
Eski nesil da¤›t›c› tipi pompalarda 150- 200
bar, s›ra tipi pompalarda bas›nç›n 300 bardan
yukar› yükseltmesi pratikte mekanik afl›nmalar›n
artmas› sebebi ile uygun olmam›flt›r. Bu nedenle pompa üreticileri elektronik teknolojisinin yard›m› ila yeni nesil common rail ( müflterek manifold) sistemine geçmifllerdir. S›ra tipi pompalar›n common rail tipi için gelifltirilen ilk dizaynlar›nda 700 - 800 bar olan püskürtme bas›nçlar›
en son yap›lanlarda 1800 barlara ulaflm›flt›r.
Firmalar temelde ayn› prensipte olmas›na
ra¤men dizaynlar›nda gelifltirdikleri farkl›l›klarla
bu noktaya ulaflm›fllard›r.
Bu yaz›m›zda ana hatlar› ile bahsedece¤imiz
Caterpillar ifl makinelar›nda kullan›lan HEUI (
Hydraulic actuated Electronicaly controlled
Unit Injector ) ( Hidrolik tahrikli Elektronik kontrollü Ünit Enjektör) bunlardan biridir.
‹lk kullan›lan ünit enjektörlerde püskürtme
bas›nc› eksantrik ( kam) mili üzerinki kam›n bask›s› neticesinde oluflmakta idi. Bu sistemde ise
elektronik olarak kumanda edilen ve hidrolik
ya¤ bas›nc›ndan faydan›lan bir sistem gelifltirilmifltir.
HEUI püskürtme sisteminde yak›t bas›nc›
silindire püskürtülene kadar düflük transfer
bas›nc› de¤erindedir. Püskürtme bas›nc› elektronik kontrol modülünden gelen elektriki sinyal
de¤eri ile orant›l› olarak hidrolik tesirle enjektörde tesis edilir.
HEUI sisteminde püskürtme bas›nc›n›n ayarlanmas› (yak›t regulasyonu) tamam› ila motor
anamili (krankflaft) devrinden ba¤›ms›zd›r.
Azami püskürtme bas›nç› de¤erine devir art›fl›
esnas›nda veya yük alt›nda sabit devirli çal›flma
durumunda ulafl›l›r ki böylelikle iyi bir yak›t ekonomisi, iyi bir reaksiyon ve azalt›lm›fl ekzost
duman› elde edilir.
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Oil cooler
Oil filter
Lube pump
IAP Sensor
Secondary fuel filter
Primary fuel filter
Fuel tank
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:
:
:
:
:
:
:

Ya¤ so¤utucusu
Ya¤ filtresi
Motor ya¤ pompas›
Püskürtme oluflum bas›nc› alg›lay›c›s›
‹kincil yak›t filtresi
Birincil( (fiase) yak›t filtresi
Yak›t deposu
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gelen girifl de¤erlerini daha öncesinden kendisine kaydedilen yaz›l›m ila müflterinin girdi¤i
verimlilik kriterlerine göre de¤erlendirerek her
flart alt›nda azami motor verimini temin eder.
3-Yüksek bas›nç ya¤ pompas›
De¤iflken debili eksenel pompa olup , ilk
hareket esnas›nda bile ani devreye girebilmesi
için hazne içi olarak dizayn edilmifltir.
4-IAPCV – Injection Actuation Pressure
Control Valve (Püskürtme oluflum bas›nc›
kontrol valf›)
Elektronik prensiplere göre çal›flan bu valf;
yüksek bas›nc ya¤ pompas› ç›k›fl ve püskürtme
bas›nc de¤erlerini ayarlamaktad›r.
HEUI YAKIT S‹STEM‹NDE PÜSKÜRTME BASINCI
MOTOR DEVR‹NDEN BA⁄IMSIZDIR.

HEUI sisteminin karekteristiklerini veren 4
temel elemandan söz edebiliriz.
1-HEUI Enjektör

Back of cam gear : Eksantrik difllisi arka yüzeyi
Water separator : Su ay›r›c›
Fuel pressure
regulator
: Yak›t bas›nc regülatörü

HIA450 HEUI ENJEKTÖR
Bas›ncland›r›lm›fl motor ya¤lama ya¤›n›n hidrolik enerjisini kullanarak püskürtme ifllemi yap›l›r. Püskürtme oran›n› ayarlayan ya¤›n bas›nc›
800 ila 3300 Psi dir ve yak›t miktar› ECM taraf›ndan belirlenir.
2-ECM – Electronic Control Modülü
(Elektronik Kontrol Modülü)
Yekpare bir gövdeden oluflan özel bilgi ifllem
ünitesi hassas olarak yak›t püskürtülmesi ve
di¤er motor sistemlerinin çal›flmas›n› kontrol
eder. ECM den gelen elektronik sinyal HEUI
enjektörünün enerjilenmesini sa¤lar. ECM
muhtelif motor alg›lay›c›lar›ndan (sensorlardan)
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Engine speed/
timing sensor
Hydraul›c temp.
Sensor
Engine boost
pres. Sensor

: Motor devir /
zamanlama alg›lay›c›s›
: Hidrolik hareret alg›lay›c›s›
: Motor hava bas›nc
alg›lay›c›s›

Oil pressure
sensor
: Ya¤ bas›nç alg›lay›c›s›
Fuel pressure
sensor
: Yak›t bas›nc alg›lay›c›s›
Fuel temp. Sensor : Yak›t bas›nc
alg›lay›c›s›
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Intake air temp
sensor
lay›c›s›
Atmosperic pres.
Sensor
lay›c›s›
Throttle position
Data link
Ether solenoid
relay
Alarm/ Warning
Lamp
Diagnostic lamp
Coolant level
switch
Engine shutdown
1500 / 1800 rpm
High/ Low
Batteries

: Emme havas› s›cakl›k alg›: Atmosfer hava bas›nc alg›: Gaz pozisyonu
: Veri ba¤lant›s›
: Eter püskürtme
solenoid valf›
: Alarm/‹kaz lambas›
: Gösterge lambas›
:
:
:
:
:

‹lerde bu konu ile ilgili yeni makalelerimiz olacakt›r.

Su seviye anahtar›
Motor stop
1500 / 1800 dev/dak
Yüksek / Alçak
Aküler

HEUI ENJEKTÖRLER‹N GET‹RD‹⁄‹ AVANTAJLAR- DEZAVANTAJLAR
- Yüksek rak›ml› flartlarda çal›flmalar için performansda ilerleme sa¤lar.
- Gaz pozisyon de¤iflimlerine ani intibakta ilerleme sa¤lar.
- Mekanik kumandal› yak›t sistemlerinden %
2.7 yak›t ekonomisi sa¤lar.
- Motor devirinden ba¤›ms›z olarak yak›t
tutuflma gecikmesi ve esas püskürtme esnas›ndai püskürtülen yak›t miktarlar›n›n oranlanmas›n› ayarlar. Böylelikle motordan ›s›
sal›n›m›n› dengeler.
- Motor devirine ba¤l› kalmadan her devirde
yüksek püskürme bas›nc›n›n sa¤lanmas›ndan dolay› daha az duman ve daha düflük
ekzost emisyon de¤erleri
- Daha düflük gürültü.
‹malatlar›ndaki hassas toleranslar ve sistem
içi bas›nc›n daha yüksek olmas›ndan dolay›
yak›t devresinde temizlik çok önemlidir. Yak›t
içinde bulunan 5 – 10 mikron boyutundaki partiküllerin sisteme zarar verebilece¤i Cat taraf›ndan bildirildi¤i ve standart filtrelerin baz›lar›n›n
15 mikron kapasiteleri göz önüne al›nd›¤›nda
filtrasyonun önemi ortaya ç›kmaktad›r. Sistemin
problemsiz çal›flt›r›lmas› aç›s›ndan Caterpillar 2
mikron tutma kapasiteli yüksek performansl›
yak›t filtrelerinin kullan›lmas›n› tavsiye eder.
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Sistemindeki elektronik elemanlar›n artmas›
ve elektronik bilgi ifllem sistemin de¤erlendirece¤i verilerin artmas›ndan dolay› flantiye tamir
prati¤ine yatk›n de¤ildir.
Enjektörlerin flantiye veya Türkiye dahilinde
servisi mümkün görülmemektedir. ‹htiyaç halinde yeni veya Cat bünyesinde tamir ve ayarlar›
yap›lm›fl olan Reman (yenilefltirilmifl) enjektörlerin teminide mümkündür. ‹malat›ndaki hassasiyetin artmas› ve elektronik kontrollerin girmesinden dolay› yedek parça maliyeti eski sistem
enjektörlerden yüksektir.

Derleyen: Mustafa S‹LPAGAR
Makina Yüksek Mühendisi
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‹fi KAZALARI (4)
Hafriyat döküm sahalar›nda güvenli çal›flma
Dilimizde kullan›lan kelimelerden baz›lar› var
ki baz› sosyal gruplarda ihtiva ettikleri sözlük
anlam›nda farkl› olarak kullan›lmaktad›r.
Kullan›c›lar sözlüklerde gösterilmeyen anlamlar› hiç sorgulamadan kullanmaktad›r. Dar bir
çevrede kullan›lan bu kelimelerden birisi de
flantiyecilerin kulland›klar›, malzeme döküm
sahas›n› tarif eden “tumba”d›r. Vikipedia internet sözlü¤ünde kökeni ‹talyanca olarak gösterilen bu kelimenin manas›n› yaz›y› haz›rlamaya
bafllarken merak etti¤imde, baflka sözlüklerde
üç manas›n› buldum. Birincisi altüst etme, altüst
olma (denizcilik); ikincisi yata¤a at›l›p rahat›
bulma, çocuk dilinde yatmak anlam›nda kullan›l›r. Üçüncü anlam ise; vurmal› çalg›larda davul
benzeri bir müzik aletidir.
Gevfletilmifl toprak, kum, kaya vs. gibi malzemeyi tafl›yan kamyonlar›n hafriyat döküm
sahalar›nda devrilme riskine girmeden, mümkün oldu¤unca malzemeyi bofllu¤a dökmesini
temin etmek için sürücülere nezaret eden kiflilere tumbac› veya hophopçu denir. Tumbac›n›n
vazifesi emniyetli yanaflma mesafesini iyi ayarlamada sürücülere yard›mc› olmakt›r. Gündüz
vardiyas›nda k›rm›z› bayrak veya ellerini kald›rarak kamyonlara komut veren hophopçular gece
vardiyalar›nda el fenerleri ile bu ifli yapmaktad›rlar. Yap›lacak iflin bir vas›f gerektirmemesi ve
personelin ucuza mal olmas› için genç, acemi
çal›flanlardan seçilen bu flah›slar ifllerini önemsediklerinde çal›flt›klar› firmalara çok faydal›
olmaktad›rlar. Aksi halde ise tahmin edilemeyecek can ve mal kay›plar›na sebebiyet vermektedirler.
Normalde kamyonlar›n döküm sahas›nda
geri geri (anarya) gelerek kenara fazla yanaflmadan damper kald›rmaya bafllamalar› gerekmektedir.Yüklü gelen kamyonun a¤›rl›k merkezinin
damper kald›rma esnas›nda geriye do¤ru kayaca¤› aflikard›r. Arka dingillerdeki yük art›fl›n›n
zemince tafl›nmas› gerekir. Zemin yükü tafl›ya‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • fiUBAT 2007

mad›¤›nda arka dingillerin batmas› veya kamyonun tumbada afla¤› kaçmas› mümkündür. Bu
tehlikelerin oluflmamas› için arka dingillerden
sonra emniyeti temin edecek bir mesafenin kalmas› gerekir. Damperden boflalan malzemelerin
ço¤u bofllu¤a giderken bir k›sm› kamyonun
bulundu¤u zemine dökülür. Emniyet mesafesinin fazla b›rak›ld›¤› hallerde zemine dökülen bu
malzeme fazlal›¤› bazen kapa¤›n seviyesine
ç›karak damperin tam boflalmas›na mani olur.
Damper tam kalkmas›na ra¤men tam boflalmad›¤› zaman kamyon sürücüsü ileri vitese takarak
50-100 cm hareket edip,frene basarak kalan
malzemeyi döker. Sonradan dökülen malzemeyi tesviye etmek ve döküm sahalar›n›n düzenli
olmas›n› sa¤lamak için bir dozer veya paletli
yükleyici görevlendirilmektedir. Görevlendirilen
makina operatörünün daha az yak›t harcamak
düflüncesinden, çal›flmaktan imtina etmesinden
veya yönetim hiyerarflisince tumbac›lar›n yanl›fl
yönlendirilmesinden dolay› kamyonlar› kenara
fazla yanaflt›r›p döküm yapt›rma prati¤i istenmemesine ra¤men geliflir. Bu flekilde yanaflmalar›n neticesinde kamyonun batmas› veya
kamyon a¤›rl›¤›n› zeminin tafl›yamamas›ndan
dolay› tumbadan afla¤›ya düflmesi ihtimali artar.
Gündüz mesailerinde sahada yöneticilerin
denetiminden dolay› kaytaramayan hophopçular gece vardiyalar›nda yönetim kontrolünün
gevflemesinden dolay› ifllerine karfl› lakayt olabilmekte ve ortadan kaybolmaktad›rlar. Mevsim
itibar› ile so¤uk olan gecelerde çay içmek ,
›s›nmak veya ihtiyaç gidermek gibi baz› masum
say›labilecek mazeretler sebebi ile ortadan kaybolmalar oluflur. Hophopçunun ortal›kta olmad›¤› zamanlarda kamyon sürücüleri döküm
sahas›nda kendi insiyatifi ile geri (anarya) gitmektedirler. Görüflün k›s›tl› olmas› sebebi ile
mesafeyi kestiremeyen sürücüler kulland›klar›
kamyonlar› bazen kenara bat›rmaktad›rlar
bazen de kamyonlar› ile birlikte tumban›n dibine
inmektedirler. Atatürk baraj›nda çal›fl›rken;
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gövde kaya dolgusunda çal›flan 77 tonluk yol
d›fl› kamyon sürücüsünün bir gece vardiyas›nda
tumbac›n›n ortadan kay›p oldu¤u bir vakitte kulland›¤› kamyonu fazla geriye yanaflt›rmas›ndan
dolay› döküm sahas›n›n dibine dört tekeri havaya gelecek flekilde devirdi¤ini gördüm.
Atatürk baraj›nda çal›flt›¤›m süre içinde yol
d›fl› kamyon sürücülerinin e¤itimi ile görevlendirilmifltim. Alt› ifl günü olarak programlanan kursun bir günü makina kullan›m›nda emniyetli
çal›flmaya ayr›lm›flt›. Emniyetle ilgili hususlar›
anlatt›ktan sonra kat›l›mc›lar›n geçmiflte yaflad›klar› tecrübelerini anlatmalar›n› isterdim.
Kursa kat›lan sürücülerden birisi daha önce
çal›flt›¤› bir flantiyede gece vardiyas›nda hophopçunun ortadan kayboldu¤unu bir müddet
sonra fark ederek gece vardiya amirine bildirdiklerini söyledi. Döküm ifllemine ara verip
flantiye içinde hophopçunun arand›¤›n›, bulunamay›nca ertesi gün en yak›n karakola bildirilmesi üzerine daha detayl› bir arama faaliyetine
baflland›¤›n› ve zavall› hophopçunun battaniye
sar›lm›fl cans›z bedenin döküm sahas›nda
topra¤›n alt›nda bulundu¤unu anlatt›. Uykusu
gelen hophopçu battaniyeye sar›narak kimseye
görünmeden döküm sahas›n›n kuytu bir köflesinde uykuya dalm›fl. Hophopçu ortalarda
gözükmeyince ihtiyaç gidermek veya ›s›nmak
için bir yere gitmifl oldu¤unu düflünen sürücüler
rastgele döküme bafllam›fllar ve programda
olmayan köfleye döküm yap›nca hophopçuyu
topra¤a gömmüfller.
Baraj gövde dolgusunda kullan›lan malzemeler belli tane büyüklü¤üne göre kullan›lmaktad›r. Malzeme al›nan aynalar›n uzunlu¤u 2 km
yi , çal›fl›lan palyeleri ise 4 km olan Atatürk baraj›nda malzemeyi yetifltirmek için günde iki patlatma yap›l›rd›. Kaya yap›s›n›n de¤ifliklik göstermesinden dolay› baz› patlamalarda tozlu toprakl› ç›kan malzemeyi de¤erlendirmek ve baz›
çok büyük ç›kan kayalar› da ay›rt etmek için
kaya oca¤›n›n girifline bir elek yerlefltirilmiflti.
Kaya oca¤›n›n formeni mesai bitimine do¤ru
oca¤›n taban›nda bu ele¤in 30 – 40 metre yak›n›na, biriken malzemeye bakmak için gitti¤inde,
ayn› anda yukar›dan bir kamyonun boflaltt›¤›
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malzemenin içindeki 1,5 – 2 m çap›ndaki kaya
yuvarlan›p gelerek formenin ölümüne sebebiyet
verdi.
Atatürk baraj›nda gövdenin kaya dolgusunda
yaklafl›k 80 – 90 kamyon çal›flmakta idi. Say›n›n
yüksek olmas› sebebi ile nakliyede verimlili¤i
artt›rmak için kaya oca¤›n›n hemen girifline
kamyon park ve ikmal sahas› tesis edilmiflti.
Çal›flma zamanlar›nda verimlili¤i artt›rmak için
kamyon sürücüleri iflbafl›n› ve vardiya yemeklerini bu sahadan halletmekte idiler. Bu sahan›n
bir köflesinde ise vardiyada görevli mühendis,
formen ve tamircilerin konteyn›rlar› bulunmakta
idi. Vardiya aralar›nda park eden kamyonlar› ve
ofisleri beklemesi için bu sahan›n görevlendirilen bir bekçisi vard›. Kursu 2. seferde zorlukla
bitiren orta yafl üzeri bir sürücü al›flt›r›lmak
üzere bir vardiya gündüz çal›flt›r›ld›. Bu sürücü
ilk gece vardiyas›na bafllad›ktan 2 gün sonra
sabaha karfl› kamyonunda bir ar›zadan flüphelenerek saat 4 s›ralar›nda park sahas›na girdi.
Yavafl yavafl manevra yapmak isterken park
sahas›n›n ortas›nda ya¤ lekesine benzetti¤i yerden önce öne gider sonra geri gelirken bir
tereddüt geçirir ve kamyonunu durdurup afla¤›
indi¤inde koyu kahverengi battaniyeye sar›nm›fl
gece bekçisinin cans›z bedeni ile karfl›lafl›r.
Hat›r›ma gelen son bir vaka ise takriben 10
sene önce Ankara/ilçe belediyelerinden birinde
çal›flan bir a¤›r vas›ta sürücüsünün bafl›na gelen
kazad›r. Güneydo¤uda kardeflini flehit veren
sürücü, y›ldönümünde kabir ziyareti için izin
ister. ‹zin alamay›nca bozulan morali ile ifle
ç›kar. Kamyonu ile döküm sahas›na gider,
yükünü boflalt›r. Sahadan ç›karken damperi
indirmeyi unutur ve yüksek gerilim tellerine tak›l›r. Yüksek gerilim çarpmas›ndan dolay› ayak
tabanlar› ve avuç içi derisinin patlamas› neticesinde uzuv kayb›na u¤rar.
Bu yaflanm›fl olaylardan ç›karaca¤›m›z neticeleri afla¤›daki maddeler halinde de¤erlendirmemiz uygun olacakt›r. fiantiyede ifl planlamas›
yaparken öncelikle risk analizlerinin etüd edilmesi gerekir.
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • fiUBAT 2007

1-) Kazalar›n en önemli unsuru insan kaynakl›d›r. fiantiye personelinin geçmiflten gelen
çal›flma al›flkanl›klar› ve psikolojileri göz önünde
bulundurulmal›d›r. Vardiya de¤ifliminin ilk günlerinde daha sonra gece vardiyalar›n›n sabaha
karfl› özellikle saat 3 ila 5 aras›nda çay paydoslar› vererek uykuya gitme riskleri önlenmelidir.
Gece bekçileri için bekledikleri alanda her bir
yar›m saatte kurmalar› için mekanik saatler
konulmal›d›r. Hophopçular›n reflektif k›yafetler
giydirilmeli ve en çok uykuya gitme riskinin
oldu¤u saatlerde s›k› kontrol alt›nda bulundurulmal›d›r.

emniyet bantlar› veya çal›flma bölgesi s›n›rland›rma perdeleri kullan›lmal›d›r.Yeri gelmiflken
bahis edeyim, BTC boru hatt› Lot C de boru
hatt› kaz›l›rken ya¤an ya¤murdan oluflan su birikintisine yak›n köylerden gelen çocuklar yaz
mevsiminde girerler ve içlerinden birisi bo¤uldu;
adli merciler gereken çal›flma emniyeti (kaz›
yap›lan bölgede çal›flma perdesi) tesis edilmedi¤i gerekçesi ile flantiye flefi ve teknik emniyet
görevlisini tutuklad›lar. Çal›flma bölgesine girmenin yasak oldu¤unu gösteren emniyet tabelalar›n›n olmas›na ra¤men bu iki flah›s 45 gün
içerde kald›lar.

2-) fiantiye sahas›nda özellikle döküm sahalar›nda tesis edilmesi gereken yüksek gerilim
hatlar› kamyonlar›n damperlerinin kalkma yüksekli¤i göz önünde bulundurularak projelendirilmelidir. Döküm yap›lmas› öngörülen bölge iflaretlenmeli ve yeteri kadar ayd›nlat›lmal›d›r. Özellikle döküm yap›lan k›s›m›n alt kodlar›nda insan
ve vas›ta hareketlili¤i önlenmelidir. ‹nsan hareketlili¤inden risk oluflacak yerlerde reflektif

3-) Teknolojinin geliflmesi ve ilerlemesinden
do¤an yeniliklerin araçlara uygulanmas› da
kazalar› önlemede hayli faydal› olaca¤› aflikard›r. Geri vites kameralar› ve yaklafl›m dedektörleri araçlar›n tumbadan afla¤›ya uçmas›n›n
önlenmesi için hayli faydal› olacakt›r.
Mustafa S‹LPAGAR
Makina Yüksek Mühendisi

T‹TREfi‹MLER ELEKTR‹⁄E DÖNÜfiÜYOR
Japonya’n›n “The East Japan Railway”
flirketi yada k›saca JR East, Tokyo gar›ndaki
tren yolcular›n›n ad›mlar›n›n yaratt›¤› titreflimleri
elektri¤e dönüfltürerek, alternetif enerji kayna¤›
yaratmaya çal›fl›yor. JR East, bu yöntemin
olumlu sonuç verip vermeyece¤ini denemek
amac›yla Tokyo gar›ndaki bilet giflelerinin önüne
yolcular›n ad›mlar›n›n yaratt›¤› bas›nç ve vibrasyonu elektri¤e dönüfltüren bir sistemin parças›
olan 6 büyük lastik örtü yerlefltirdi.
JR East sözcüsü Takahiro Kikuchi, Tokyo
gar›n› günde 760 bin kiflinin kulland›¤›n› belirterek, “Bu insanlar›n gücünü daha çevre dostu
istasyonlar yaratmak için kullanman›n yollar›n›
ar›yoruz” dedi. ‹lkel flarap üretme yöntemindeki
“ne kadar çok basarsan, o kadar çok üzüm
suyu elde edersin” ilkesinden hareket ettiklerini
söyleyen Kikuchi, iki ay süreyle bu sistemi
deneyeceklerini ve sonras›nda toplad›klar› veri‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • fiUBAT 2007

ler ›fl›¤›nda uygulamaya geçip geçmeyeceklerine karar vereceklerini belirtti. Tokyo gar›ndaki
insanlar›n ço¤u bu büyük lastik paspaslar›n ne
ifle yarad›¤›n› ve bir deneye kat›ld›klar›n›n fark›nda görünmezken, bir ekrandan günde ne kadar
elektrik enerjisi topland›¤› izlenebiliyor. Önce
gar›n zemininde tadilat yap›ld›¤› için bu lastik
örtülerin serildi¤ini düflünen yolcular gerçe¤i
ö¤renince, bunun harika bir fikir oldu¤unu söyleyerek, çevre aç›s›ndan bunu destediklerini
aç›kl›yorlar. Alternatif enerji kayna¤› olarak
görünen bu teknolojiden baflka kalabal›k yerlerdeki insan trafi¤inden veya konserlerde z›playan, dans eden insanlar›n yaratt›¤› titreflimlerden de faydalanman›n olas› oldu¤u belirtiliyor.
Otomobillere yerlefltirilen alg›lay›c›lar, m›knat›s yüklü fiberobtik kablolalar›n kullan›laca¤›
ak›ll› yollar ile bilgisayar a¤›n› kullanarak karfl›l›k-
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l› bilgi al›fl verifli yapabilecek. Ak›ll› ev, ak›ll› teknoloji ürünleri ve ak›ll› arabalardan sonra, gelecekte kullan›lmas› planlanan ak›ll› yollar da
flimdiden tasarland›. Dev teknoloji firmalar›n›n
AR-GE merkezleri, bir yandan gelifltirdi¤i teknolojilerle insan yaflam›n› kolaylaflt›ran ürünler
sunarken, di¤er taraftan da gelecekte kullan›lacak olan teknolojileri tasarlamay› sürdürüyor.
Firmalar›n gelifltirdi¤i yeni teknolojileri uyguland›¤› bu yeniliklerin son örne¤i ise ak›ll› yollar.
Merkezde bulunan denetleyici konumdaki bilgisayar a¤› taraf›ndan yönlendirilebilen m›knat›s
yüklü, alt›ndan fiberoptik kablolar›n geçti¤i ak›ll›
yollar, otomobillerle veri al›flverifli yap›p, sürücülere anl›k bilgi aktarabiliyor. Araçlarda bulunan alg›lay›c›lara, yol kenarlar›ndaki ve merkezdeki bilgisayar sistemlerinden bilgi topluyor.
Ak›ll› yollar üzerinde yol alan araçlar birbirleriyle
kablosuz olarak bilgi transferi de gerçeklefltirebilecek. Bilgi al›fl verifli radyo frekans› kullan›larak, kablosuz olarak gerçeklefltiriliyor.
Otomobile gelen tüm bilgiler, arac›n içinde
ekranda görülebildi¤i gibi, ön cam›n sa¤ üst
köflesi üzerinden de okunabiliyor. Yeni sisteme
göre, trafik lambalar›na benzer bir uygulama
ak›ll› yollara tafl›n›yor. Günefl ›fl›¤›ndan enerji
alan yeni nesil trafik lambalar›, bilgisayardan
ald›¤› verilere göre ve yol durumuna göre anl›k
renk de¤ifltirerek sürücüyü uyaracak. Ayr›ca,
yeni nesil yollar›n kenar›na yerlefltirilen kameralar, h›z kontrolü ve araç bilgilerinin merkeze bildirilmesini sa¤lamay› hedefliyor.
DÜNYANIN AR-GE HARCAMASINI
YAPAN SEKTÖRLER
Avrupa Birli¤i Bilim ve Araflt›rma Komiserli¤i,
dünyan›n en fazla AR-GE harcamas› yapan
kurulufllar›listesini yay›mlad›. Komiserli¤in
Institute for Prospective Technological Studies
isimli araflt›rma kuruluflu verilerine göre dünyan›n en yenilikçi 2 bin flirketi 2005 te 371 milyar
dolar AR-GE harcamas› yapt›. Ford Motor 6.7
milyar Euro ile ilk s›ray› al›rken, Pfizer 6.3 milyar
Euro ile ikinci, Genaral Motors 5.7 milyar Euro
ile en fazla AR-GE harcamas› yapan üçüncü
flirket oldu. Biliflim flirketlerinden Microsoft 5.6
milyarl›k euroluk Harcamas› ile listede beflinci
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s›rada yer al›rken S›emens 5.16 milyar euro ile
sekizinci, Samsung 4.6 milyar euro ile dokuzuncu s›rada yer ald›.
Türkiye’den sadece Koç Holding’in 63.19
milyon euro ile 540’›nc› s›radan dünya listesine
girebildi¤i s›ralamada flirketin AR-GE harcamas›n›n sat›fllar›na oran› ise binde 4.
Sektörel harcamalara bak›ld›¤›nda ise
Teknoloji donan›m› üreticilerin AR-GE harcamas› 70.3 milyar euro harcama ve toplamda yüzde
19 pay ile ilk s›ray› al›yor. Onu yüzde 18.4 pay ile
ilaç ve Biyoteknoloji takip ediyor. Eloktronik
sanayiinin pay› yüzde 7.4, Yaz›l›m ve Bilgisayar
servisleri sektörünün ise dünya AR-GE’sindeki
pay› yüzde 6.8.
NTT Docomo, Vadafone gibi operatörlerin
AR-GE harcamalar›n›n de¤erlendirildi¤i Sabit
Telekom Hizmetleri AR-GE’sinin pay› yüzde 1.7.
AR-GE Harcamas›n› yapan Sektörler
123456789101112131415-

Teknoloji Donan›m› 70.3 Milyar Euro
19.0%
‹laç ve Biyoteknoloji 68.3 Milyar Euro
18.4%
Otomotiv 64 Milyar Euro 17.3%
Eloktronik ve Elektrikli Aletler 27.4 Milyar
Euro 7.4%
Yaz›l›m ve Bilgisayar Servisleri 25.3 Milyar
Euro 6.8%
Kimya 16.9 Milyar Euro 4.6%
Ev Eflyalar› 15.6 Milyar Euro 4.2%
Uzay ve Savunma 14.8 Milyar Euro 4.0%
Endüstriyel Mühendislik 9.4 Milyar Euro
2.5%
Genel Endüstri 9.2 Milyar Euro 2.5%
Sa¤l›k Ekipman› ve Servisleri 7.0 Milyar
Euro 1.9%
Sabit Telekom 6.5 Milyar Euro 1.7%
Petrol 4.2 Milyar Euro 1.1%
E¤lence Eflyalar› 3.8 Milyar Euro 1.0%
G›da 3.7 Milyar Euro 1.0%
Derleyen: Duran KARAÇAY
Makina Mühendisi
Kaynak: Endüstri Otomasyon Dergisi
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Diesel Center

Yeni dizel teknolojisinde, bizimle yolculuk...
40 senedir do¤ru çözümler üretmenin gururuyla,
Türkiye’deki bütün
dizel yak›t sistemleri ile
turbolar›n test ve servisli¤ini
yapabilecek
teknik ekipman ve
bilgiye sahip
TEK KURULUfi

45. SOKAK NO:21 OST‹M /ANKARA TEL: +90.312 385 75 15 - 16 FAX: +90.312 354 80 15 e-mail:okyayltd@yahoo.com

NÜKLEER YAKIT ÇEVR‹M‹
Bir nükleer santraldaki sistemler, konvansiyonel enerji santrallar› ile ayn› mant›kla çal›fl›r.
Is› enerjisinin üretildi¤i k›s›mda elde edilen
buhar›n, türbin-jeneratörü döndürerek elektrik
üretilmesi felsefesi, temel olarak nükleer santrallarda da ayn›d›r.
Nükleer santrallar ›s› üretmek için nükleer
reaksiyonu kulland›klar› ve bunun sonucunda
çevreye sal›nmamas› gereken radyoaktif maddeler ürettikleri için, baz› ek sistemler kullan›rlar.

Uranyumun ç›kar›lmas›:
Nükleer faaliyetlerin hem kamusal hem de
askeri alanda yürütülmesi s›ras›nda baflvurulan
temel hammadde uranyumdur.
Yeralt›ndan ya da aç›k madenlerden ç›kar›l›r.
Uranyum, dünyan›n hemen her yerinde ç›kar›lan bir maden, ancak yo¤unlaflm›fl maden filizi
halinde pek az yerde bulunabiliyor.
Bir nötronun, uranyum gibi a¤›r bir element
atomunun çekirde¤ine çarparak yutulmas›,
bunun sonucunda bu atomun karars›z hale
gelerek daha küçük iki veya daha fazla farkl›
çekirde¤e bölünmesi reaksiyonuna fisyon denir.
Fisyon sonucunda ortaya ç›kan nötronlar›n,
ortamda bulunan di¤er fisyona uygun atomlar›n
çekirdekleri taraf›ndan yutularak, onlar› da ayn›
reaksiyona sokmas› ve bunun ard›fl›k olarak
tekrarlanmas› da zincirleme reaksiyondur. Bu
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ifllem s›ras›nda büyük bir enerji aç›¤a ç›kar. Bu
sürece nükleer fisyon denir.
Bir nükleer enerji santralinde fisyon çok
yavafl gerçeklefltirilirken, nükleer silahlarda bu
çok h›zl›d›r. Her iki durumda da fisyon, çok s›k›
kontrol alt›nda tutulmal›d›r.
Nükleer fisyonda en iyi sonuç, Uranyum 235
(ya da plütonyum 239) veya ayn› atom numaras›na sahip atomlarla farkl› say›larda nötronlardan oluflan izotoplarla elde edilir.
Fizikte, do¤al olarak bölünebilme yetene¤ine
sahip olan maddeye fisil ad› verilir. Uranyum235, zincirleme reaksiyon s›ras›nda bölünme
e¤ilimi gösteren ve enerjiyi ›s› olarak aç›¤a ç›karabilen bir "fisil izotop"tur.
Böyle bir durumda U235 atomu iki ya da üç
nötrona bölünür. Çevrede baflka U235 atomlar›
mevcutsa, bu nötronlar di¤er atomlar taraf›ndan
yutulur, ard›ndan bu atomlar›n da bölünmesiyle
daha fazla nötron aç›¤a ç›kar.
Nükleer reaksiyon, zincirleme reaksiyonun
devaml›l›¤›n› sa¤lamaya yetecek kadar U235
atomu varsa gerçekleflebilir. Bu ihtiyaç "kritik
kütle" olarak adland›r›l›r.
Ne var ki, do¤adaki uranyumun sadece
binde yedisi (%0.71) bölünebilme yetene¤ine
sahip (fisil) Uranyum-235 izotopu içerir.
BÜYÜK URANYUM ÜRET‹C‹LER‹
• Avustralya
• Kanada
• Çin
• Kazakistan
• Namibya
• Nijer
• Rusya
• Özbekistan
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Dönüfltürme:
Uranyumdan elde edilen maden filizi, daha
sonra özel bir de¤irmende ö¤ütülerek toz hale
dönüfltürülür. Bu toz daha sonra kimyasal
ifllemden geçirilerek saflaflt›r›l›r ve rengi ve biçimi nedeniyle "Sar› Pasta" diye adland›r›lan kat›
bir forma çevrilir. Yüzde 60 ila 70'i uranyum olan
Sar› Pasta, radyoaktiftir.
Nükleer uzmanlar›n›n temel amac›, U 235
atomlar›n›n miktar›n› art›rmakt›r, bu iflleme
"uranyum zenginlefltirme" deniyor. Bunun için,
uranyumun önce 230 santigrat dereceye kadar
›s›t›larak gaz haline, yani uranyum heksafloride
dönüfltürülmesi gerekiyor.
Y›k›c› etkilere yol açabilen reaktif bir gaz
oldu¤undan, uranyum heksafloridin çok dikkatli Kullan›lmas› da flart. ‹çinde tutulaca¤› dönüfltürme tesisinin borular› ve pompalar›n›n da alüminyum ve nikel alafl›m›ndan özel olarak infla
edilmesi gerek. Bu gaz, ayr›ca istenmeyen
kimyasal reaksiyona yol açmamak için petrol ve
ya¤ benzeri s›v›lardan da uzak tutulmal›.
Zenginlefltirme:
Zenginlefltirmenin amac›, uranyum içindeki,
nükleer fisyon s›ras›nda en iyi sonucu veren, fisil
U235 atomlar›n›n miktar›n› art›rmakt›r.
Nükleer reaktörde kullan›lacak uranyumun,
yüzde 2 ila 3 oran›nda U235 atomu içerecek
flekilde zenginlefltirilmesi gerekir. Silahlarda kullan›lan uranyum ise yüzde 90 ya da daha fazla
oranda U235 içerir.
Uranyum zenginlefltirmede en s›k kullan›lan
sistem, gaz santrifüjleridir. Uranyum heksaflorid
gaz› (HF6) sesten h›zl› dönen santrifüjlere doldurulur.
Yo¤un U238 izotopu, daha hafif olan U
235'ten ayr›fl›r.
Yo¤un izotoplar, santrifüjün taban›na çökerken, merkeze y›¤›lan hafif U235 parçac›klar› da
ayr› bir yere toplan›r.
Zenginlefltirilmifl U235, ard›ndan bir kaç defa
daha farkl› santrifüjlerde kimyasal ifllemlerden
geçirilir.
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Tüm U235'in ç›kar›lmas› ard›ndan, kalan
U238, tüketilmifl uranyum - DU ad›n› al›r.
Tüketilmifl uranyum, a¤›r ve biraz da radyoaktif
bir metaldir, mermi yap›m›nda ve di¤er cephanelerde kullan›l›r.
Di¤er bir zenginlefltirme yöntemi, bir gaz›n
havada veya baflka bir gaz içinde yay›lmas›,
yani difüzyon olarak adland›r›l›yor. Uranyumun
içerdi¤i iki izotoptan U235 gözenekli bir bariyerden çok daha h›zl› yay›l›r. Santrifüj yönteminde
oldu¤u gibi bu ifllem de pek çok kez tekrarlan›r.
Reaktör:
Nükleer santrallerin çal›flma sistemi flöyledir:
Nükleer fisyon s›ras›nda ›s› aç›¤a ç›kar, bu ›s›,
suyu ›s›tarak türbinleri çal›flt›racak buhara
dönüfltürür.
Tipik bir nükleer reaktör yaklafl›k 2, 5 cm
çap›nda silindirciklerden zenginlefltirilmifl uranyum yani yak›t pelletleri kullan›r. Bu pelletler,
uzun yak›t çubuklar› içine yerlefltirilir. Bu çubuklar toplu halde bas›nçl› reaktör çemberinde saklan›r.
Pek çok enerji santralinde, bu çubuk demetleri so¤uk kalmalar› için su alt›nda tutulur. Di¤er
bir so¤utma yöntemi de karbondioksit ya da s›v›
metal içinde saklamakt›r.
Santralde iflleyebilmesi için uranyum filizinin
süperkritik kütle halinde olmas› gerekir. Bunun
için, uranyumun, devaml› zincirleme reaksiyona
imkan verecek ölçüde zenginlefltirilmifl olmas›
gerekiyor.
Bu ifllemler için reaktör çemberi için kontrol
çubuklar› yerlefltirilir. Bu çubuklar, genellikle
kadmiyum olmak üzere reaktör içindeki nötronlar› emen bir maddeden yap›l›r.
Çubuklara az nötron girifli olursa, zincirleme
reaksiyonun say›s› da az olur, bu da fisyon sürecini yavafllat›r.
Dünyada 400'den fazla nükleer enerji santrali bulunuyor. Bu santrallerde, dünyan›n enerji
ihtiyac›n›n yüzde 17'si karfl›lan›yor. Nükleer
reaktörler, denizcilikte ve denizalt›lara enerji
sa¤lamak için kullan›l›yor.
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Yeniden iflleme:
Yeniden iflleme nükleer at›klar›, içerdikleri
kullan›labilir yak›t› ç›karmak için kimyasal ifllemden geçirmektir.
Kullan›lm›fl yak›t çubuklar›n›n d›fl metal kaplamas›, s›cak nitrik asitte eritilmeleri öncesinde
ç›kar›l›r. Bu sayede reaktörde yeniden kullan›lacak uranyum (%96), yüksek oranda radyoaktif
at›k (%3) ve plütonyum (%1) üretilir.
Tüm nükleer santrallerde plütonyum üretilir,
ancak askeri olanlarda daha fazla üretilmektedir.
Yeterli plütonyum üretilmesini sa¤layacak bir
yeniden ifllem santrali ve bir reaktör, s›radan
görünüfllü bir binan›n içinde olabilir.
Bu durum, nükleer silah üretmek isteyen bir
ülke için plütonyum üretmeyi denemeyi de
cazip k›l›yor.
Uranyum bombas›:
Zincirleme reaksiyonun devaml›l›¤›, yeterli
U235 atomu varsa sa¤lan›r. Bu devaml›l›k için
gereken ihtiyaç ise "kritik kütle" olarak adland›r›l›r. ‹flte nükleer bomba üretiminde çal›flanlar›n
amac› da çok büyük miktarlarda ›s› aç›¤a ç›karabilecek bir zincirleme reaksiyon için gerekli
"süper kritik kütle"ye ulaflmaktan geçiyor.
Bunun en basit yollar›ndan biri, silah tasar›m›d›r.
Uranyum veya Plütonyumdan oluflan kritik
kütleden al›nan küçük bir parça (kurflun ya da
mermi olarak adland›r›l›r) konvansiyonel bir patlay›c› ile büyük kütleye (küre ya da f›ç› olarak
adland›r›l›r) do¤ru atefllenir. ‹ki kütle bir araya
geldi¤inde süperkritik kütleye ulafl›l›r ve nükleer
patlama gerçekleflir.
Bu ifllem, bir saniyeden daha k›sa bir sürede
tamamlan›r.
Uranyum bombas› yapmak için önce yüksek
oranda zenginlefltirilmifl uranyum heksaflorid,
uranyum okside çevrilir, ard›ndan uranyum
metalden külçeler üretilir. Bunun için basit
kimyasal ve mühendislik faaliyetleri yeterli.
En basit ve en güçlü fisyon silah› atom bombas›d›r. 50 kilotonluk bir patlama gücüne sahip‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • fiUBAT 2007

tir. Bu güç, nükleer füzyonun özelliklerini güçlendiren bir yöntemle bu güç daha da art›r›labilir.
Füzyon s›ras›nda küçük kütleli atom çekirdekleri birleflir ve daha büyük çekirdek oluflur.
Bunun için çok yüksek s›cakl›k ve bas›nç
sa¤lan›r. Hidrojen ve izotoplar›, 100 milyon santigrat derece çok yüksek s›cakl›kta füzyon
u¤rar. Bu s›cakl›k için önce atom bombas›na
ihtiyaç vard›r.
Nükleer füzyonla aç›¤a ç›kan nötronlar daha
büyük bir patlamay› getirecek fisyona yol açar.
Bu fisyon- füzyon-fisyon sistemiyle hidrojen
bombas›nda karfl›lafl›yoruz.
Plütonyum bombas›:
Plütonyumun nükleer silahlarda uranyuma
destek olan çeflitli avantajlar› vard›r. Bir bomba
yap›m› için sadece 4 kilogram plütonyuma ihtiyaç vard›r. Bu oranda plütonyum içeren bir
cihaz 20 kilotonluk enerjiyle atefllenebilir. Y›lda
12 kg plütonyum üretmek için ise nispeten
küçük bir yeniden ifllem tesisi yeterli gelmektedir.
Merminin patlay›c› tafl›yan k›sm› olan savafl
bafll›¤›, berilyum gibi bir maddeyle kapl› küre
fleklinde plütonyumdan oluflur, nötronlar buradan fisyon ifllemine itilir.
Kritik kütleye eriflilmesi ve reaksiyonun bafllamas› için daha az miktarda plütonyum yeterlidir.
Bir terör örgütünün nükleer patlay›c› üretmek
için zenginlefltirilmifl uranyuma nazaran plütonyum kullanmas› daha kolayd›r.
Uzmanlar, terör örgütlerinin, ham plütonyum
bombas› üretmek için, 1995'te Tokyo metrosuna at›lan sinir gaz›n›n ard›ndaki AUM tarikat›ndan daha geliflmifl olmalar›n›n gerekmedi¤ine
inan›yor.
Böyle bir nükleer sald›r› için 100 ton TNT kullan›lmas› gerekiyor. Bu rakam, bugüne dek
düzenlenen bombal› terör sald›r›lar›n›n en
büyü¤ünde kullan›landan 20 kat daha fazla.
Müslüm AYDIN
Makina Mühendisi
Kaynak: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
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ÇEL‹K HALATLAR VE TELLER
ÇEL‹K HALAT KULLANIM YERLER‹NDEN
ÖRNEKLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asansörlerde
‹nflaatlarda
Vinçlerde
Tar›mda
Bal›kç›l›kta
Denizcilikte
Ormanc›l›kta
Madencilikte
Mermercilikte
Muhtelif mühendislik alanlar›nda

Monotoron (Tek Demetli Halat) Kullan›m
Alanlar›
•
•
•
•

Telekomünikasyon Sektörü
Enerji Sektörü
Otomotiv Sektörü
Tar›m Sektörü

Galvanizli Tel Kullan›m Alanlar›

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otomotiv – Beyaz Eflya Yan Sanayinde
Enerji ‹letim Hatlar›nda
Telekominikasyon Kablolar›nda
Tekstilde
Fens ‹malat›nda
Dikenli Tel ‹malat›nda
Jiletli Tel ‹malat›nda
Gabyoni ‹malat›nda
Tar›mda
Di¤er Sanayi Kollar›nda

Endüstriyel Yayl›k Tel Kullan›m Alanlar›

• Otomotiv
Yan Sanayinde
• Beyaz Eflya
Yan Sanayinde
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Yatakç› Teli Kullan›m Alanlar›
•
•

Yatak ‹malat›nda
Kanepe ve Koltuk ‹malat›nda

• Halat›n merkezinde, demetlere destek görevini yapan öz fleklinde ifade edilmekte olup
bunlar fiekil: 1'de verilmifltir.

Lastik Teli Kullan›m Alanlar›
• Tafl›t Lastikleri ‹malat›nda

Beton Teli Kullan›m Alanlar›
• Prefabrik Yap› Elemanlar›nda
• Demiryolu Travers ‹malat›nda
• Bas›nçl› Beton Su Borusu ‹malat›nda

Halat› meydana getiren elemanlar
Çelik Halat Örüm fiekilleri;
a. Sa¤ çapraz

Ön Gerilimli Beton Demeti Kullan›m
Alanlar›

b. Sol çapraz
c. Sa¤ düz
d. Sol düz
e. Sa¤ de¤iflken
Halat örüm flekilleri

Çapraz Sar›m

•
•
•
•
•

Prefabrik Yap› Elemanlar›nda
Köprü Kirifli ‹malat›nda
Toprak Ankrajlar›nda
Maden Ankrajlar›nda
Tar›m Dire¤i ‹malat›nda

Düz Halat Kullan›lmas› Gereken Yerde
Kullan›lan Çapraz Halat K›r›lmas›
Çelik Halat Demet Örüm fiekilleri;
a. 7 Telli demet

(ST)

Çelik Halat
Bir halat› meydana getiren elemanlar;

b. 19 Telli Warrington

(W)

c. 19 Telli Seale

(S)

• Demetleri meydana getiren teller,
• Bir öz etraf›nda helisel olarak sar›lm›fl
demetler ve

d. 25 Telli Filler

(F)

e. 36 Telli Warington-Seal

(WS)
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Muhtelif demet örüm flekilleri

- Kendir Öz Kalitesi
- Gizli Üretim Maliyetleri (Tecrübeli Teknik
Personel, Know-How, Kalite Kontrol
Maliyetleri ve Teknolojik Yat›r›mlar)
Halatlar Hakk›nda Önemli Bilgiler

STANDART HALAT DEMET‹ ÖRÜM fiEKL‹

Halat Çap› Ölçümü
Halat çap›, halat d›fl tel ve demetlerini çevreleyen ve tüm halat kesitini içine alan çemberin
çap›d›r. Halat çap› ölçümünde ölçü cihaz› çenelerinin mutlaka en d›fl iki demete temas› gerekli
olup (fiekil-4), genelde birbirine dik iki ölçüm,
birbirinden en az 1 m. mesafedeki iki noktada
yap›l›r ve bu dört ölçüm ortalamas›n›n toleranslar dahilinde
olmas› istenir.
a. Yanl›fl

ÇEfi‹TL‹ DEMET ÖRÜM fiEK‹LLER‹

b. Do¤ru Halat çap
ölçüm yöntemi

Çelik Halat Maliyetine Etki Eden Faktörler
- Hammadde Kalitesi
- Özel Halat Ya¤›
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Halat Kompozisyonlar› ve Standart
Tablolar (Örnek: 2)
6x19 SEALE = 6 [ 1 + 9 + 9 ] TSE 1918/7
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Makara, Tambur ve Halat iliflkileri
Makara ve tambur çaplar› ile bunlar üzerindeki yivlerin çap ve di¤er özellikleri, halat ömrü
üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Yiv afl›nmas›, çap› ve geniflli¤i ölçümlerinde yiv çak›lar› kullan›lmal›d›r.
a. Yeni halat - yeni yiv
b. Yeni halat - afl›nm›fl yiv
c. Afl›nm›fl halat -afl›nm›fl yiv
Makara yiv kesitleri

Sapma Aç›s›
Sapma aç›s›, yiv merkezinden tambur flanfl›na ve tambur merkezine dik olarak çizilen iki
çizgi aras›ndaki aç›d›r. Sa¤ ve sol olmak üzere
iki çeflit sapma aç›s›ndan bahsedilebilir ve bu
aç› halat›n kullan›m an›ndaki sar›m› ve dolay›s›yla halat ömrü üzerinde çok etkilidirler.
Çal›flma verimi ve halat ömrü art›r›lmas› için
sapma aç›s›n›n, düz tamburlarda 1.5°, yivli tamburlarda 2°'yi aflmamas› gereklidir.

Halat kullan›m›nda sapma aç›s›
Yiv Çak›s› Kullan›m›
Tambur Sarma Yönü

Baz› makara boyutlar› ve yiv çak›s› kullan›m›
Halat konstruksiyonlar› ile tambur ve makara çaplar› aras›nda önerilen oranlar
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• Halat “Sol Sar›m” ise sol el kullan›l›r,
• Tambur ileri istikamette dönüyorken, avuç içi
sola baks›n,
• ‹flaret parma¤›n sol yanak taraf›nda halat›
sabitle.
Halatlar›n Ya¤lanmas›
Halatlar›m›z, galvanizli halatlar d›fl›nda,
genelde imalat esnas›nda ya¤lanmakla birlikte,
imalat s›ras›ndaki bu ya¤lama halatlar›n çal›flma
koflullar›nda uzun süre korunmalar› için yeterli
de¤ildir. Ya¤lama, oksitlenme ve di¤er korozif
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atmosferlere karfl› koyucu özellikler sa¤lamas›
yan›nda, tel ve demetlerin birbiri üzerinde düzgün olarak kaymalar› ve afl›nmalar›n azalt›lmas›
için de gereklidir.
Halatlar›n Makaradan Do¤ru Aç›lmas› ve
Halat Kalitesi:
Halatlar›m›z, genelde makaraya sar›l› veya
kangal fleklinde teslim edilmekte olup kullan›m
veya aktarma amac›yla halat aç›lmas› s›ras›nda,afla¤›daki flekil'de görülen, yöntemlerin mutlaka uygulanmas› gerekmektedir.

Benzeri durumlara meydan vermemek amac›yla halat aç›m›nda ve belli boylara kesme
ifllemlerinde belli bir gerginin uyguland›¤› aktarma makineleri kullan›lmal›d›r.
• Halat kalitesinin en önemli göstergesi kopma
mukavemetinin standartlara uygunlu¤udur.
• Kopma yükünün düflük olmas›, halat›n erken
devreden ç›kmas› ve kopmas›n›n bir habercisidir.
Tecrübe birikiminin bir sonucu olarak halata
en uygun flekilde preforme verilmesi

Halatlar›n uçlar› kesilip serbest hale getirildi¤inde da¤›lmamas› gereklidir. Hafifçe yere
vuruldu¤unda da¤›lan halat demetleri el ile tekrar yerlerine konularak halat kapat›labilmelidir.
Preforme dedi¤imiz bu husus halat›n en önemli
özelli¤i olup bu özelli¤in olmamas› halat›n büyük
bir iç gerilim tafl›d›¤›n› ve halat ömrünün çok
k›sa olaca¤›n›n bir göstergesidir.
Halatlar›n müflteri flartlar› dikkate al›narak
ya¤lanmas› ve ya¤ cinsinin kalite sertifikas›nda aç›kca belirtilmesi.
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Halatlar›n en büyük düflman› past›r. Pasl› bir
halat›n ne zaman ve hangi yükte kopaca¤›n›
hesaplamak kesin olarak mümkün olmad›¤›ndan bu husus kullan›m s›ras›nda hayati
öneme sahiptir.
En uygun hammadde ve üretim
yöntemleriyle, tel k›r›lmas› ve tel
atlamas›n›n önlenmesi

Demetlerde tel atlamalar› varsa bu noktalar
kullan›m s›ras›nda ilk k›r›lacak veya ezilerek
kopacak noktalar›d›r. Kullan›lmam›fl halatlarda
görülen tel k›r›klar› ise, benzerli problemin
görünmeyen iç tellerde de olabilece¤ini haber
verdi¤inden çok önemlidir. Kullan›m öncesi k›r›k
tellerin bulunmas›, kullan›m s›ras›nda bu k›r›klar›n süratle artaca¤›n›n ve halat ömrünün çok
k›sa olaca¤›n›n tipik bir göstergesidir.
Kullan›lan lif özün titizlikle seçilmesi

Lif özün damar aral›klar›ndan d›flar› ç›kmas›
çap büyümesine neden oldu¤undan kullan›m
s›ras›nda hareketli sistemlerde darbelere ve bu
bölgelerde erken halat afl›nmalar›na neden olarak halat ömrünü büyük ölçüde azalt›r.
Tek tel sonuçlar›n›n dar aral›kta da¤›lmas›
Halat temellerini oluflturan tellerin genifl bir
mukavemet aral›¤›nda olmas› istenmeyen bir
husus olup bu durum yükün halattaki tüm tellerde eflit miktarda paylafl›lmamas›na ve sonuçta
düflük mukavemetli tellerin erken kopmas›na ve
buna ba¤l› olarak kalan di¤er tellere gelen
yükün artmas›na neden olur. Ayr›ca çok yüksek
mukavemetli tellerin k›r›lma e¤iliminde olduklar›
da dikkate al›nmal›d›r.
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Halat Emniyet Katsay›s›
Emniyet Faktörü (min.)
•
•
•
•
•
•

1,1 ve 3 s›n›f› Vinç Sapanlar›
Eskavatörlerde
‹nflaat Vinçlerinde
Çekme Halatlar›nda (Malzeme)
Çekme Halatlar›nda (‹nsan)
Dönmez Halatlarda

:6
:6
:6
:6
:8
:8

Kald›rma Aç›s›n›n Halat Kald›rma
Kapasitesine Etkisi;
1. Sapanla belli bir aç› ile yap›lan kald›rmalarda
halat›n yük kald›rma kapasitesinin etkilendi¤i
dikkate al›nmal›d›r.
2. Halatlar, tel kesilmelerini engellemek için
kesinlikle yük alt›nda iken keskin köflelere
de¤ecek flekilde kullan›lmamal›d›r.
3. Lif özlü halatlar yüksek s›cakl›klarda, örne¤in
ergimifl metallerin tafl›nmas›nda kullan›lmamal›d›r.
4. Halat çap›, k›r›k tel say›s›, ya¤lama vb. önemli hususlar›n kullan›m s›ras›ndaki durumu
sürekli kontrol edilmeli ve bunlar kay›t alt›na
al›nmal›d›r.Bu konuda DIN normu esas al›narak haz›rlanan k›r›k say›s› de¤erlendirme tablosu çelik halat inceleme k›sm›nda verilmifltir.
5. Çift olarak kullan›lan halatlar mutlaka birlikte
tak›lmal›, birlikte de¤erlendirilmeli ve sökülmelidir.
Kald›rma
Aç›s›

Halat Kald›rma Kapasitesindeki
Düflme (%)

30

5.0

60

13.0

90

30.0

120

50.0

f. Halatlar›n hizalanmam›fl tambur ve makaralarda çal›flt›r›lmalar›,
g. Halatlar›n uygun olmayan yivli tambur ve
makaralarda çal›flt›r›lmalar›; makara flanfllar›n›n k›r›k olmas›
h. Halatlar›n makaralardan d›flar› atlamas›,
›. Halatlar›n nem ve asitli ortam ile temas›,
i. Halatlarda uygun olmayan ba¤lant› parçalar›
kullan›lmas›,
k. Halatlar›n ters dönmelerine müsaade edilmesi,
l. Halatlar›n yüksek s›cakl›¤a maruz kalmas›,
m. Halatlar›n gam yapmas›,
n. Uygun olmayan koflullarda halatlar›n afl›r›
yükle yüklenmesi,
p. Demetler ve teller aras›na giren afl›nd›r›c›
parçac›klar›n halatlar›n zedelenmesi,
r. Kullan›m Faktörü (Kontrolü en zor olan›d›r.)
Çal›flan bir halat› incelerken afla¤›daki
hususlar›n da mutlaka not edilmesi gereklidir;
a. Halat çap›nda küçülme,
b. ‹ç ve d›fl tellerdeki afl›nmalar,
c. Halatlar›n ad›m›nda de¤iflmeler,
d. Tel ve demetlerde darbe izleri,
e. Kaz›ma izleri,
f. Korozyon,
g. K›r›lm›fl teller ve bunlar›n k›r›l›fl flekilleri.
Servis Vermekte Olan Halatlarda Yap›lacak
Kontroller;
Demet tellerinde k›r›lma gözlenmesi halinde
afla¤›daki tablo gözönüne al›n›p halat›n servis
flartlar› de¤erlendirilmeli ve halat servisten ç›kar›lmal›d›r.

Kald›rma Aç›s› ve Halat Kald›rma Kapasitesindeki Azalma iliflkisi

Halat Hasarlanma Nedenleri;
a. Uygun olmayan halat kompozisyonu, çap› ve
kalitesi,
b. Halatlar›n afl›nd›r›c› engeller üzerinde çal›flt›r›lmalar› ve keskin köfleli yüklerin halata
do¤rudan temas ettirilerek kald›r›lmalar›,
c. Halatlar›n uygun bir flekilde ya¤lanmamalar›,
d. Hatlar›n uygun olmayan boyutlardaki tambur
ve makaralar üzerinde çal›flmas›,
e. Halatlar›n tambur üzerinde üst üste veya
çaprazlama çal›flmas›,
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Halatlarda Önerilen Maksimum Tel K›r›k Say›lar›
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AR-GE KAPSAMLI ÖZEL HALATLAR
Çelik Halat ve Tel San. A.fi. de¤iflik kullan›m
yerleri için gelifltirilen özel halatlar konusunda
çal›flmalar›n› yo¤un bir flekilde sürdürmektedir.
Bu çal›flmalardan baz›lar›;
a. Kompakt halat
b. Preslenmifl [swage] halat
c. Plastik dolgulu halat
A. Kompaktlanmam›fl
Çelik Halat
B. Kompaktlanm›fl
Çelik Halat

Bilgi
Uzunluk
Çap
Demet say›s›
Demetteki tel say›s›
Demetteki Kompozisyonu
‹malat sekli
Örüm flekli
Tel mukavemeti (min.)
Öz cinsi
Tel yüzey durumu
Ya¤lama

Örnek
500mt
25mm
6
36
Warrington-Seale
Preformeli
Sa¤ Çapraz
180 kg/mmÇ
Çelik Öz
Haddelenmifl Galvaniz
Ya¤s›z

Halat Kompozisyonlar› ve Standart
Tablolar (Örnek : 1)
6x36 WARRINGTON - SEALE =
6 [ 1 + 7 + [ 7 + 7 ] + 14 ] TSE 1918/14

Sektörel AR-GE Faaliyetleri
• Fore Kaz›k Çakma Halatlar›
• H›zl› Asansör Halatlar›
• Bal›kç›lar ‹çin Özel Trol ve PP Demetli
Halatlar
• DHL Kazar Vinç Halatlar›
• Vinç Halatlar›
• Asfalt Kaplama Sistemlerinde Kullan›lan
Halatlar
• Sondaj Makinelerinde Kullan›lan Halatlar

Swage / Ezilmifl Halat
1.6. Halat siparifli nas›l verilmeli?
Mutlaka ilgili standard›n bildirilmesi, e¤er bu
mümkün de¤ilse afla¤›daki bilgilerin verilmesi
gereklidir:
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1.2.10. Dönmez Halatlar
Özellikle Dönmez halatlar›n aktarma, uç
kesme ve kullan›m s›ras›nda di¤er halatlardan
daha hassas oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu
nedenle;
a. Dönmez halatlar›n her iki ucu kesilmeden
önce mutlaka s›k›ca ba¤lanmal›d›r.
b. Aktarma ve boy kesme ifllemleri bu ifle
uygun aktarma makinelerinde ve kurallara
uygun flekilde yap›lmal›d›r.
c. Halat vince monte edilmeden önce mümkün
oldu¤u takdirde yere düz olarak serilmeli
varsa iç gerilmeleri giderecek flekilde kendi
ekseni etraf›nda dönmesine izin verilmelidir.
d. Vince ba¤lanan halat en az bir saat yüksüz
çal›flt›r›lmal› bu s›rada meydana gelebilecek
iç gerilmelerin giderilmesi amac› ile uçlar serbest hale getirilerek demet veya çelik özün
hareket etmesine izin verilmelidir.
e. Yeniden kesilen halat uçlar› uygun flekilde
sabitlenerek vince ba¤lanmal›d›r.
f. Kullan›m s›ras›nda herhangi bir nedenle halat›n döndürülerek sinir meydana getirilmesi
halinde yukar›da belirtilen uç kesme ifllemi
yeniden uygulanmal›d›r.
g. Kullan›m s›ras›nda ani yüklerin uygulanmas›ndan kaç›n›lmal› ve halat›n küçük çapl›
makaralardan geçmemesi ve keskin köflelere sürtmemesi sa¤lanmal›d›r.
h. Dönmez Halatlar çal›fl›rken ani yük boflaltmas› yap›lmamal›d›r.
i. Dönmez Halat uçlar› kullan›m öncesi ve
kesme esnas›nda mutlaka ba¤lanmal›d›r.
j. Dönmez Halatlar yük alt›nda di¤er d›fl kuvvetlerin etkisi ile döndürülmemelidir.
Kaynak: Çelik Halat ve Tel San. A.fi.’nin
31 Ekim 2006 tarihinde
Derne¤imize verdi¤i seminer.
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STRES ‹LE KOLESTEROL ARASINDA
NASIL B‹R ‹L‹fiK‹ VARDIR?
Günlük hayat›m›zda kolesterol ve yüksek
seviyedeki kolesterol hakk›nda konufluruz.
Fakat ço¤umuz gerçekte bunun ne oldu¤unu
bilmeyiz. Yapm›fl oldu¤um k›sa araflt›rmada her
kolesterolün kötü olmad›¤›n› asl›nda, karaci¤erimizde do¤al olarak üretilen kolesterolün vücudun önemli fonksiyonlar›n›n yard›mc›s›
oldu¤unu, Vücudumuzdaki kötü huylu kolesterol "LDL" (düflük yo¤unluklu lipoprotein) seviyesi çok fazla artt›¤› zaman yüksek kolesterol
meydana gedi¤i ve bunun sonucunda kalp
rahats›zl›klar›n ortaya ç›kabilece¤i bilgisine
ulaflt›m.
Yüksek kolesterolün ortaya ç›k›fl› aile fertlerinden kal›t›msal alarak yada vücut kimyas›n›n
bir sonucu olarak ortaya ç›kabilece¤i gibi afl›r›
kilolar, egzersiz yada diyet yapmaman›n sonucu
olarak ta yüksek kolesterol ortaya ç›kabilmektedir. Bu durumda kolesterol seviyesini normal
düzeyine çekmek için doktorumuzun verece¤i
diyet ve tedavi program›na uymam›z gerekmektedir.
Asl›nda buraya kadar anlat›lanlar kolesterol
hakk›nda genel olarak bilinen hususlard›r. Peki,
kolesterolü art›ran baflka hususlar varm›d›r?
Birçok doktor ço¤u hastal›klar›n ortaya ç›kmas›
ile ilgili nedenler aras›nda STRES’i önemli bir
neden olarak ortaya koymaktad›r.
Yapm›fl oldu¤um araflt›rmaya göre stres ile
kolesterol aras›nda direk olarak bir iliflki kurulmad›¤›n› ancak dolayl› olarak iliflkilendirildi¤ini
gördüm. K›saca aç›klayal›m; günlük hayat›m›zda karfl›laflt›¤›m›z olaylara karfl›, her insan›n
fiziksel, kimyasal, duygusal ve çevresel faktörlerin kifliye yans›mas› farkl› olaca¤›, olup bitenlere
karfl› kay›ts›z kal›namayaca¤› için çevremizde
oluflan olaylar kiflinin sinirlenmesine ve afl›r› gerginliklere yol açabilir. K›saca STRES ortaya
ç›kar. Her insan stresli oldu¤u zaman farkl› bir
fleklide tepki verir ve stres nedeni ile ortaya
ç›kan kiflisel al›flkanl›klar kolesterolü yükseltici
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bir rol oynayabilir. Baz› insanlar stresli oldu¤u
zamanlarda fazla miktarda yada afl›r› ya¤ içeren
yiyecekler yiyerek yada sigara içerek sakinleflmeye çal›flmaktad›rlar. ‹flte bu yiyecek kombinasyonlar›ndaki doymufl ya¤ ve kolesterol,
sigara ile birlikte yüksek kolesterolün oluflumuna katk›da bulunaca¤› aç›kt›r.
Bu durumda yap›lmas› gereken stresli
oldu¤umuz zamanlarda ortaya ç›kan davran›fllar›m›z ile ilgili al›flkanl›klar›m›z› de¤ifltirmektir.
Stresli oldu¤umuz zamanlarda birçok hastal›¤›n
nedeni olarak gösterilen sigaray› içmemek ve
afl›r› ve: yüksek ya¤l› yiyecekleri yememiz gerekir. Stresi azaltman›n en iyi yolu içinde bulundu¤unuz kapal› mekanlar›n d›fl›na ç›karak, yürüyüfl yada spor yapmam›z stres ve gerginli¤imizi
azalt›c› yönde etki yapaca¤› dolay›s› ile kolestorölü art›r›c› kötü al›flkanl›klar›m›zdan da kurtulaca¤›m›z için daha sa¤l›kl› bir hayat tarz›na kavuflaca¤›m›z aç›kça görünmektedir.
Haz›rlayan: Orhan GEREDEL‹O⁄LU
Makina Mühendisi
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“‹fi MAK‹NALARINDA”
ALTERNAT‹F
ÇÖZÜMLER!!!
• VOLVO ‹fi MAK‹NALARI
SERV‹S H‹ZMET‹
• MAK‹NA K‹RALAMA, ALIM VE SATIMI
• YEDEK PARÇA

LÜTFEN B‹Z‹ ARAYIN!!!
ÖZMURAT H‹DROL‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
40. SOKAK NO: 41 OST‹M - ANKARA
TEL: 0.312 385 29 86
FAX: 0.312 385 90 02
www.ozmurathidrolik.com

CATERPILLAR YEDEK PARÇA S‹STEMAT‹⁄‹
Çal›flan makinalar›n sürekli faal tutulabilmesi için baz› parçalar›n zaman içinde de¤iflmesi
gerekmektedir. Gerek makina gerekse bu makinalarda kullan›lan aksamlara ait parçalar›n gösterildi¤i yedek parça kitaplar› (Parts manualParts book) belirli bir mant›k silsilesinde haz›rlan›r. Makine veya aksam (Compenent) imalatç›lar›n›n haz›rlad›¤› bu kitaplar›n do¤ru kullan›lmas› gerek planl› bak›m gerekse ar›za bak›m
zamanlar›n›n azalt›lmas› ve bak›m maliyetlerinin
düflürülmesi için önemlidir.
Bütün makine ve aksam üreticilerinin kendi
mamülleri için kulland›klar› tan›mlamalar birbirine göre farkl›l›klar göstermektedir. Do¤ru yedek
parça siparifli yapabilmek için kullanaca¤›m›z
yedek parça kitab›n›n mevcut makineya göre
dogru kitap olmas› önemlidir.
Yeni bir yaz› dizi olarak düflündü¤ümüz bu
konudaki derlememize Caterpillar sistemati¤i ile
bafllayaca¤›z ve okurlar›m›zdan gelecek taleplere göre di¤er markalar›n sistematikleri ile devam
edece¤iz.
Caterpillar yedek parça kitaplar›n›n do¤ru
kullanabilmemiz için öncelikle bize laz›m olacak
bilgileri tan›mlamam›z laz›m. Bu bilgilerin neler
oldu¤unu bahsederken Caterpillar yedek parça
kitaplar›n›n ön k›sm›nda genel bilgiler (general
information) bafll›¤› alt›nda verilen örneklemeleri esas alaca¤›z.Yeni makine yedek parça kitaplar›nda bilgiye ulaflma kolayl›¤› sa¤land›¤› için
tan›t›mda yeni serilerin kitaplar›n› esas almam›z
daha uygun olmaktad›r. Eski serilere ait yedek
parça kitaplar› biraz farkl›l›klar göstermekle
beraber ana fikri ayn›d›r.
1.) MAK‹NA TANITILMASI
(MACHINE IDENTIFICATION)
Caterpillar imali makinalar PIN Product
Identification Numbers ( Makine /mamul tan›mlama numaras›) ile tan›mlan›rlar. PIN bilgisi ve
makine modelinin yaz›l› oldu¤u tan›t›m etiketi
makinan›n operatör kabininde bulunur. Etiketin
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ilk okunan bilgisi Makina Modeli ve Product
Information Numbers (P.I.N) d›r.Sonras›nda
makinan›n cinsine göre önem arzeden aksamlar› ile ilgili bilgilerde verilir. Makine da kullan›lan
aksamlar Serial Numbers (S/N) – seri numaralar› ile tan›mlan›rlar. Bu aksamlara örnek engine
(motor), transmission (flanzuman), rippers (riger)
,bulldozer (dozer b›ça¤›) verilebilir. Makina ve
aksamlar›n›n daha detayl› tan›mlamas›
Arrangement numbers (Arrgt.No)- tanzim
numaras› ve baz› hallerde modificat›on
Numbers (modifikasyon-düzeltme/tadil nosu)
ile yap›l›r. Makine aksamlar›n›n üzerlerinde
ayr›yeten etiketleri de mevcuttur.
‹stenilen yedek parçan›n talep edenlerce
veya yedek parça sat›c›lar›nca do¤ru tespit edilmesi için tan›t›m etiketindeki bilgilerin bilinmesine ihtiyaç vard›r.
2.) PARÇA S‹PAR‹fi‹ (ORDERING PARTS)
Yetkili bayiler parça sipariflinde; ihtiyaç
duyulan miktar qty (Quantity), Parça Numaras›
P/N (Part Number), Parça ad› ( Parts Name /
Description) ve parçan›n kullan›laca¤› aksam›n /
makinan›n seri numaras› ve P.I.N numaras› bilgilerine ihtiyaç duymaktad›rlar.
K›smi tamirlere imkan sa¤lanmas› aç›s›ndan
baz› parçalar›n tamir kiti (repair-set) – tamirli/
yenilefltirilmifl (remanufactured – reman) olarak
teminide mümkündür.
ABD ve baz› denizafl›r› projelerde baz› firmalar uygun tamir imkanlar› bulamad›klar› için
motor, devirdaim ,turboflarj ,flarz dinamosu,
enjektörler vs. aksamlar›n tamirli (reman) olanlar›n› tercih etmektedirler. Tamirli / yenilefltirilmifl
aksamlar›n neler oldu¤una dair bilgileri Parts
Sales Book – Parça Sat›fl Kitaplar›nda (Yetkili
bayilerden temin edilebilir) görülebilir.
3.) PARÇA K‹TABININ GENEL TANZ‹M‹
(PARTS MANUAL ORGANIZATION)
Yedek parça kitab›nda makinan›n tüm
aksamlar› gruplanarak gösterilir. Kitab›n bafl
k›sm›nda tamirli parça gruplar› (Repair
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Alternatives), so¤utma suyu katk›lar› (supplemental Coolant Addivites), bak›m parçalar›
(maintanence parts) parça tan›mlar›na göre
dizin (Alphapetical Index), Makina düzenleme
bilgileri (Machine Arrangement), Motor düzenleme bilgileri (Engine Arrangement) mevcuttur.
Daha sonra gruplar halinde flematik veya
patlat›lm›fl resimler halinde yedek parça sayfalar› bulunur. Kitab›n en arka k›sm›nda ise parça
numara dizini (Part Number Index) bulunur.
Örnekleme için ekte frame and body (flase ve
karoseri) konu bafll›¤› ile verilen sayfan›n incelemesini yapaca¤›z. Örnekte verilen daire içindeki
numaralar bizim aç›klamalar›m›zda umde (dizin)
numaralar›m›z olacakt›r.
4.) ‹ÇER‹K L‹STES‹ (TABLE OF CONTENT)
Parça kitaplar›na ilave edilen yeni özelliklerden biridir ve kitab›n bafl›nda ilgili elamanlar için
liste halinde bulunduklar› sayfa numaras›n›
verecek flekilde bulunur.
5.) BAKIM PARÇALARI D‹Z‹N‹
(MAINTANENCE PARTS INDEX)
Kitab›n bafl k›sm›nda çok s›k kullan›lan
bak›m parçalar›n›n parça numaralar›n›, tan›mlar›n›, miktarlar›n›, kullan›m maksad›n› ve bulundu¤u sayfa numaras›n› gösteren dizin bulunur.
Buradaki bilgiler harf s›ras›na göre verilmifltir.
6.) D‹Z‹N (INDEX)
Kitab›n bafl taraf›nda yedek parça kitab›nda
bulunan bütün elamanlar›n alfabetik listesi bulunur. Bu k›s›mda detayl› olarak tan›mlanabilen
ve sat›fl› mümkün olan parçalar›n resimlerinin
ve yedek parça listelerininbulunduklar› sayfa
numaralar› verilmifltir.
7.) PARÇA NUMARA D‹Z‹N‹
(PART NUMBER INDEX)
Kitab›n arkas›nda kitapda gösterilen bütün
parçalar›n parça numaras› ve bulunduklar› sayfay› gösteren bir dizin bulunur.
8.) BAfiLIKLAR (CAPTIONS)
Yedek parçalar›n kullan›ld›klar› ana grup,
parça numaralar› ve ilave tan›mlama bilgileri her
bir sayfan›n bafl›nda verilir. Belirli bir makina için
do¤ru parça seçimi yap›labilmesi için PIN
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(mamül tan›mlama numaras›) ve S/N (seri
numaras›) bafll›¤›n hemen alt›ndad›r. Sahada
de¤iflim ( field replacement) özelli¤i olan seçimli parçalar›n kullan›ld›klar› aksama ait bilgilerde
bu k›s›mda verilir.
Bafll›lar k›sm›nda parça numaras› ilk gösterildi¤i yerde koyu olarak verilirken takib eden sayfalarda normal yaz›m biçiminde verilir.
9.) SATILMAYAN PARÇALAR
(NON SERVICED PARTS)
Baz› hallerde müstakil olarak sat›fl› yap›lmayan parçalar›n gösterilmesi gerekir ki bu parçalar›n alt / detay parçalar› olarak sat›fl imkan›
mevcuttur. Bu sat›fl› yap›lmayan parçalar italik
harflerle gösterilir.
10.) PARÇA L‹STE REFERANS
NUMARALARI (PARTS LIST REFERENCE
NUMBERS)
‹lgili grafik resimlerdeki referans (iflaret) no’su
parça listesindeki dizin no’suna karfl›l›k gelir.
Baz› parçalar›n detaylar› ile ilgili tan›mlama için
harften oluflan bir ek referans numaras› takiben
verilebilir.
Yedek parça numaralar›n›n verildi¤i sayfada
graffic ref sütun bafll›¤›n›n alt›nda verilen rakam
r flekil / resim sayfas›n›n sol alt köflesinde
(graffic number ) say› numaras› olarak verilir.
Baz› aksamlar›n birden fazla resim sayfas› olabilir. Bu nedenle flekil say› numaralar› referans
no’su ile birlikte do¤ru sayfa tan›mlamas› için
müfltereken kullan›l›r.Baz› hallerde en son sat›fl
hali ile ilgili de¤ifliklik bilgileri ref no. Numaras›
alt›nda iflaret edilebilir.
11.) DETAY PARÇA ADI
(INTENTED PART NAMES)
Parça adlar›n›n yaz›l› oldu¤u k›s›mda daha
içeriden yaz›lan parçalar hemen üstlerinde bulunan parçalar›n detay› olarak verilir.
12.) RES‹M GÖSTER‹L‹fi HARFLER‹
(ILLUSTRATION REFERENCE LETTERS)
Resim sayfalar›nda A.B.C.vs gibi harfler;
hatlar›n veya kablo ba¤lant› uçlar›n›n daha iyi
takip edilmesi için kullan›l›r.
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13.) KISALTMA VE SEMBOLLER
(ABBREVATIONS AND SYMBOLS)
Yedek parça kitab›nda kullan›lan k›saltma
sembollerin neye karfl›l›k geldikleri afla¤›da
verilmektedir.
O.D Outside Diameter
I.D Inside Diameter
A Not Part of This Group
B Use As Reguired
C Change From Previous Type
D Order By Meter
E Order By Centimeter
F Not Shown
G Order By Inch
I See Hose Fabrication Gu›de
M Metric part
R Remfg Part Maybe Available
Y
Z

Separete Illustation
Not Serviced Seperately

D›fl çap
‹ç çap
Bu grubun parças› de¤il
Gereken miktarda kullan
Önce tipten farkl›
Metre olarak siparifl et
Santimetre olarak siparifl et
Gösterilmemifltir
Parmak (Inch) olarak siparifl et
Hortum imal k›lavuzuna bak
Metrik ölçülü parça
Yenilefltirilmifl parçan›n temini
mümkün
Ayr› sayfada resmi var
Ayr› olarak sat›lmaz

Cat Parça kitaplar› tanzim edilirken afla¤›daki
ana gruplamalar esas al›narak s›ralama yap›lm›flt›r.
Makina düzenlemesi
Motor düzenlemesi
Temel Motor
Motor Ya¤lama Sistemi
So¤utma Sistemi
Emme ve Ekzost Sistemi
Yak›t Sistemi
Elektrik ve Marfl Sistemi
Hareket / Güç Aktarma Sistemi
fiase ve Karoseri
Alt yap› elamanlar›/Yürüyüfl grubu
Hidrolik Sistem
‹fl Gruplar›
Operatör kabini
Servis elamanlar› ve sarflar

(Machine Arrangement)
(Engine Arrangement)
(Basic Engine)
(Lubrication System)
(Cooling System)
(Air Inlet and Exhaust System)
(Fuel System)
(Electrical and Starting System)
(Powertrain)
(Frame and Body)
(Undercarriage)
(Hydraulic System)
(Implements)
(Operator Station)
(Service equipment and supplies)

Mustafa S‹LPAGAR
Makina Yüksek Mühendisi
Kaynak: CATERPILLAR
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AB OTOMOB‹LLERE
%18 EM‹SYON
SINIRI GET‹R‹YOR
Avrupa Birli¤i (AB), küresel ›s›nmaya neden
olan karbondioksit sal›n›m›n› düflürmek için otomobil üreticilerine, zorunlu emisyon s›n›r› getirme karar› ald›. Avrupa Komisyonu’nun, otomobil sektörü için zorunlu karbondioksit emisyonu
s›n›r› getiren yasa teklifini en geç 2008 ortas›na
kadar sunmas› bekleniyor. AB’de otomobiller
egzoz gaz› olarak kilometre bafl›na ortalama
163 gram karbondioksit sal›yor. Otomobil üreticilerinden, 2012’ye kadar karbondioksit sal›m›n›
120 grama düflürmeleri isteniyor.
Üye devletlerce ve Avrupa Parlamentosu’nca onaylanmas› gereken zorunlu emisyon s›n›r›na, baz› Alman otomobil üreticilerinin itiraz
etmesi bekleniyor.
Kriterlere uyanlar da var
Daha çok, küçük otomobil pazar›nda rekabet
eden ‹talyan Fiat ile Frans›z Renault ve Peugeot
Citroen; lüks otomobil pazar›n›n güçlü Alman
markalar› karfl›s›nda rekabet avantaj› elde
etmek için düflük karbondioksit sal›n›m› s›n›r›
belirlenmesini destekliyor. 120 gramdan az sal›n›m kriterini flimdiden sa¤layan otomobiller aras›nda Toyota’n›n Aygo ve Prius, Daimler
Chrysler’in Smart ForTwo, Peugeot’nun 107 ve
207’si ile Fiat’›n Panda ve Grande Punto modelleri bulunuyor.
Uzmanlara göre daha az zehirli gaz sal›n›m›
yapan bir tek otomobili üretmek bile üreticinin
s›rt›na 2 bin 500 euroluk ekstra bir maliyet bindirecek. Avrupa Otomobil Üreticileri Birli¤i ise
maliyeti yükseltecek olan bu karara karfl› ç›karak otomobil üreticilerinin mevcut yak›tlarla,
kendi üzerlerine düfleni yapt›klar›; gelecek aç›s›ndan yeni yak›t ve sistemlerinin gelifltirilmesi
ve devreye al›nmas› gerekti¤ini ifade ediyorlard›.

57

ETK‹NL‹KLER‹M‹Z
ETK‹NL‹K 1

14 Kas›m 2006 Tarihinde VOLVO TÜRK ve AKÇA MAK‹NA
iflbirli¤i ile “‹fi MAK‹NALARINDA GÜVENL‹K" konulu bir seminer
düzenlendi.
Aç›l›fl konuflmas›n› Volvo Türk Ltd. fiti. Sn. Mahir Hocao¤lu’nun
yapt› Seminer, Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürü Dündar Bozkurt’un
semineri ile sürdürüldü. Sn. Bozkurt konuflmas›nda; Do¤ada en
de¤erli varl›k olan insan›n yaflam›n› güven içinde sürdürülebilmesi
için; makina tasar›mlar›nda güvenli¤in ön planda tutulmas› ve artan
ihtiyaçlara göre de gelifltirilmesi gerekti¤i, volvonun bu konuda
kendi standartlar› ile belirlenmifl normlar›n üzerinde üretim
Volvo Türk Genel Müdürü
sürdürmektedir:
Makinalar›n çevreye verece¤i zararlar›n asgariye
Mahir HOCAO⁄LU
indirilerek; sa¤l›kl› çevre, sa¤l›kl› yaflam ilkesinin korunmas›
konusunda özel çaba sarfedilmektedir. Bunlar›n sa¤lanmas›n›n iyi e¤itilmifl, bilinçli kullan›c›lar ile
gerçeklefltirilece¤i belirtilmifltir.
Pazarlama Müdür Yard›mc›s› Sn. Nurettin Çevik flantiyelerde e¤itimsizlik ve bilgisizlik kaynakl›
hatalar›n sonuçlar›n› görsel olarak sundu. Kat›l›mc›lar›n ilgiyle izledi¤i ve verilen dökümanlarla da
desteklenen iyi bir sunum gerçeklefltirildi. Bunun gerçekleflmesinde katk›lar›ndan dolay› Volvo Türk
Gen. Müd. Sn. Mahir Hocao¤lu’na, Pazarlama ve Sat›fl Müdürü Sn. U¤ur Bafltürk’e, Sat›fl Sonras›
Hizmetler Müdürü Sn. Dündar Bozkurt’a, Pazarlama Müdür Yrd. Sn. Nurettin Çevik’e, Akça Makina
Böl. Sat. Müd. Sn. H. fiükrü Kayac›lar’a, Sn. Hakan Çakmak’a ve eme¤i geçen tüm Volvo ve Akça
Makina çal›flanlar›na teflekkürlerimizi sunar›z.
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ETK‹NL‹K 2
12 Aral›k 2006 Tarihinde ERKOM Ltd. fiti.
üyelerimize “Küçük çapl› tünel açma makinalar›”
konusunda bir seminer verdi.
fiehir içinde yap›lan alt yap› çal›flmalar›n›n,
insan yaflam›n› önemli ölçüde etkilemesi, ulafl›m›
aksatmas› ve çevre kirlili¤i yaratmas›, bu
çal›flmalar›n yer alt›na indirilmesini gerektirmifltir.
Yer alt›nda çal›flmak; özel makina ve ekipmanlar
gerektirdi¤i gibi, zemin yap›s›na göre inflaat uygulamalar›nda makina seçimi önemli hale gelmektedir.
ERKOM Ltd. fiti. Genel Müdürü Sn. Atilla USLU
Bu seminerde havaland›rma tünelleri, yaklafl›m
tünelleri ve kanalizasyon tünellerinin aç›lmas›nda kullan›lan makinalar üyelerimize anlat›ld›. Aç›l›fl
konuflmas›n› üyemiz ERKOM Ltd. fiti. Genel Müdürü Sn. Atilla USLU yapt›. Seminer, Schmidt,
Kranz ve Co. GMBH firmas› Genel Müdürü Mr Gilbert KIMPEL’in sunumu ile sürdü.
Görsel olarak anlat›lan seminer konuyla ilgili çok say›da dökümanla desteklenerek, seminerin
bilgilerinin kal›c› olmas› sa¤land›.
Bu seminer nedeniyle Derne¤imiz çal›flmalar›na katk› ve desteklerini her zaman hissetti¤imiz
ERKOM Genel Müdürü üyemiz Sn. Atilla USLU’ya, de¤erli bilgilerini bizlerle paylaflan MTS Genel
Müdürü Gilbert KIMPEL’e, eme¤i geçen tüm ERKOM Ltd. fiti. yönetici ve çal›flanlar›na teflekkür
ederiz.
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SEKTÖRDEN HABERLER
Çukurova Ziraat - Case ‹flbirli¤inin 10. Y›l› Kutland›

Çukurova Holdingin önemli flirketlerinden biri
olan Çukurova Ziraat Amerikan Case firmas›yla
iflbirli¤inin 10. Y›l›n› ‹stanbul’da Ç›ra¤an Saray›’nda düzenledi¤i özel bir geceyle kutlad›.
Çok say›da davetlinin kat›ld›¤› gece, Çukurova
Ziraat Genel Müdürü Taner Sönmezer’in konuflmas›yla bafllad›. Çukurova Ziraat Yönetim
Kurulu Baflkan› Samsa Karamehmet bu iflbirli¤i
onuruna haz›lanan plaketi CASE ‹fl ve ‹nflaat
Makineleri Avrupa, Afrika ve Ortado¤u Baflkan›
Mr. George Russell’a sundu.
Mr. GEORGE RUSSELL, ÇUKUROVA Z‹RAAT
ile olan 10 y›ll›k iflbirlikteliklerinden çok memnun
olduklar›n› ve Çukurova Grubu ile beraber
Türkiye’de ki yat›r›mlar›n›n artarak devam
edece¤ini ifade etti ve ‘‘Çukurova Ziraat ve
Case aras›ndaki bu uzun süreli ba¤l›l›k çok aç›kt›r ve gelecekte de artarak devam edecektir.
Avrupa Birli¤i üyeli¤ine gittikçe daha da yaklaflan Türkiye’nin ekonomik olarak kalk›nd›¤›n› ve
inflaat makinalar› sat›fl›n›n daha da artt›¤›n›
görece¤iz.
Dünyada ifl ve inflaat ekipmanlar› üretiminde
öncü imalatç›lardan birisiyiz ve 2010 y›l›na
kadar büyüme planlar›m›z, bizi 3 numaral›
pozisyona tafl›yacakt›r.
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Bu pozisyona ulaflabilmek için önümüzdeki 3
y›l içinde, iflimizi tüm Dünya’ da ve Türkiye’ de
% 30 büyütmeyi planlamaktay›z.
Tabii ki bunlar› sa¤larken öncelikle, Case
ürün yelpazesinin 15 farkl› ürün ailesi içinde
bulunan 90 farkl› model içerdi¤ini sizlere ifade
etmek isterim. fiirketimiz 4 k›tada üretti¤imiz
ürünlerimizi, dünya çap›nda 160 ülkede satmaktad›r.
Case kullan›c›lara, Lastik Tekerlekli Yükleyiciler, Lastik Tekerlekli Ekskavatörler, Paletli
Ekskavatörler, Dozerler, Grayderler ve Belden
K›rma Kaya Kamyonlar› ile güçlü bir A¤›r Hizmet
‹fl Makinalar› sunmaktad›r. Hafif ürün grubumuzda ise; Mini Yükleyiciler, Tele-Handler,
Mini-Ekskavatörler, Mini Lastik Tekerlekli Yükleyiciler bulunmaktad›r
Gelecek y›l, global olarak Case’in önemli bir
y›ldönümünü kutlayaca¤›z. Case Beko-loader
(kaz›c› yükleyici) icat etti¤inden beri üretiminin
50. y›l›n› kutlayaca¤›z. 50. Y›ldönümünün bir
parças› olarak özel üretim bir Beko-Loder sunaca¤›z. Bu özel makine Çukurova Ziraat taraf›ndan Türkiye’ deki sat›fl yerlerinde, bayilerinde ve
fuarlarda 2007 y›l› boyunca sergilenecektir
Beko-Loder ürününün, Türkiye pazar› ve
Case için önemi nedeniyle Türkiye’ de sat›lan
Case ifl makineleri için özel bir promosyon
yapaca¤›z dedi.
Bu özel gecede ÇUKUROVA Z‹RAAT
Toplumsal sorumluluklar›n› da unutmayarak;
tüm geliri ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan Sokak
Çocuklar› Derne¤ine ve Polis fiehitleri Vakf›na
ba¤›fllanmak üzere aç›k artt›rma ile sat›fla ç›kart›lan ifl makinas›n› 60 bin Euroya satm›fl olup,
ayr›ca gecede 85 bin Euro da ba¤›fl toplanarak
Sokak Çocuklar› Derne¤ine ve Polis fiehitleri
Vakf›na ba¤›fllam›flt›r.
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BORUSAN MAK‹NA ANKARA BÖLGE
MÜDÜRLÜ⁄Ü YEN‹ MODERN
TES‹SLER‹NE TAfiINDI

HYUNDA‹ ‹fi MAK‹NALARINDA LOJ‹ST‹K
MERKEZ, TÜRK‹YE
Türkiye’deki faaliyetlerini HMF Makina ile
sürdüren Hyundai, dünyadaki dördüncü büyük
yedek parça deposunu Türkiye’de açma karar›
ald›.
Hyundai Türkiye Ofis Direktörü E.S. Lee;
Türkiye’de 2006 y›l›nda toplam 9700 adet ifl
makinas› sat›ld›¤›n›; Türkiyenin Çin ve ABD’den
sonra en büyük üçüncü pazarlar› oldu¤unu
belirterek, Türkiye’yi bölgenin lojistik üssü haline getirmek istiyoruz dedi.
TEKNOMAK SERV‹S MAK‹NA
SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
YEN‹ TES‹SLER‹NE TAfiINDI

Borusan Makina Servis ve Ticaret A.fi.
Ankara Bölge Müdürlü¤ü, 08.01.2007 tarihi itibariyle art›k yeni yerinde.
Aç›k alan hariç toplam 5000 metrekare üzerine konumland›r›lm›flt›r. Bu kapal› alan dahilinde ise; idari bina 2500, atölye k›sm› 1900, yedek
parça depo k›sm› ise 600 metrekare üzerinde
yerlerini alm›flt›r. 1900 metrekarelik atölye k›sm›;
çal›flma ortam›, temizli¤i, büyüklü¤ü, düzeni,
component k›s›mlar›n ayr›lmas›, parçalar›n
haz›rlan›p saklanmas› vb. kritirler aç›s›ndan
Caterpillar’›n uygulad›¤› “Contamination Control” (Kirlilik kontrolu) kurallar›ndan tam not
alm›flt›r.
Borusan Makina Servis ve Ticaret A.fi. sat›fl,
yedek parça, servis ve muhasebe birimlerini bir
araya getirmifl, ayr›ca Borusan Güç Sistemleri
ve Borusan Mannesmann Boru ile yeni binada
paylafl›m sa¤lam›flt›r. Yedek Parça stok alan›
büyütülerek, daha fazla parça stoklanmas›
imkan› bu suretlede, en iyi hizmeti verebilmek
hedeflenmifltir.
Borusan Makina Ankara Bölge Müdürlü¤ü
21. cad. 1. sok. No: 74/3 Ostim/ANKARA
Tel: 0.312.386 06 06
Fax: 0.312.386 04 44
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1997 y›l›ndan beri Ankara / Ostim 5. Sokak
No: 19 adresinde hizmet vermekte olan
Teknomak Servis Makina Sanayi ve Ticaret A.fi.
yeni yerine tafl›nd›.
Teknomak Servis Makina San. ve Tic. A.fi.
Dynapac marka finiflerler, silindirler, Demag
marka finiflerler, SIM-Ammann Group’un asfalt
plentlerinin
sat›fl
sonras›
hizmetlerini
sürdürmektedir. 2002 y›l›ndan bu yana polimer
modifiye bitüm plenti, k›zg›n ya¤ ve buhar jeneratörü gibi asfalt sektörüne özel imalatlar yapmaktad›r.
Geliflen ifl hacmi artan imalat talepleri
Teknomak Servis Makina’y› kendi yerinin sahibi
yapt›. 1050m2 arazi üzerine kurulu 1550m2 k u llan›m alanl› çok katl› ofisleri ve bak›m-onar›m
ve imalat atölyelerine sahip olan bu bina en son
inflaat tekniklerini kullan›larak ifl makinalar›
servis istasyonunun ihtiyac› olan teknoloji ile
donat›lm›fl olup, makina revizyonlar›n›n temiz ve
h›zl› bir flekilde gerçeklefltirilmesine imkan
sa¤lamaktad›r.
Teknomak Servis Mak. San. ve Tic. A.fi.
57. Sokak No: 141 Ostim/ANKARA
Tel : 0.312 385 35 24
Fax : 0.312 354 63 29
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NEDEN UYUMAK ZORUNDAYIZ?
Ortalama bir insan, ömrünün 25 y›l›n› uyuyarak geçiriyor. ‹nsan hayat›n›n 3'te birine eflde¤er
olan uyku zaman kayb› m›, bedenin olmazsa
olmaz› m›?
Harvard Üniversitesi uzmanlar›na göre hayvanlar gibi insanlar›n da uyumas› evrimin bir
sonucu. ‹lk insanlar hava karar›nca avlanamad›klar› için, gecelerini vücutlar›n› dinlendirmeye ve
uyumaya ay›r›yorlard›. Uykunun 'dinlendirme'
yani psikolojik önemi d›fl›nda bir de biyolojik
önemi bulunuyor. Uyku s›ras›nda metabolizma
yavafll›yor. H›zl› metabolizma hücrelerin k›sa
sürede bozulmas› anlam›na geliyor. Uyku ise
hücrelerin onar›lmas› ve yenilenmesi için hayati
önem tafl›yor. Harvardl› uzmanlara göre, günde
gereken 8 saatlik uyku yerine 4 saatlik uykuyla
yetinen 18 yafl›ndaki bir genç, 1 hafta sonra 60
yafl›nda bir insan›n metabolizmas›na sahip oluyor. Araflt›rmalar da günde 7 saatten az veya 9
saatten fazla uyuyan insanlar›n herhangi bir
sebeple (kalp krizi, trafik kazas› vb) ölme riskinin,
8 saat uyuyanlardan yaklafl›k 2 kat daha fazla
oldu¤unu gösteriyor.
Do¤al uyku ilaçlar› ve uyku önleyiciler
Kafein: Vücuda girdikten 15-20 dakika sonra
beynin uykuya yol açan mekanizmalar›n› blok
ediyor. Uykuyu engelliyor. Özellikle tiryakilerde
uyku bozukluklar› görülmesine yol aç›yor.
Alkol: Uykuya yard›mc› olmas› için kullan›lan
alkol REM uykusunun önüne geçti¤i için bilim
adamlar›nca önerilmiyor. Alkol alarak uykuya
dal›nd›¤›nda beynin ö¤renme mekanizmas›nda
hasarlar olufluyor.

Bunlar "NREM" (sakin uyku) ve "REM" (derin
uyku) olarak adland›r›l›yor.
Hücreler yenileniyor
Nrem: En ilkel yarat›klardan en kompleks canl›lara tüm varl›klar›n yaflam süresini belirliyor.
Uykunun yüzde 75'ini oluflturan NREM s›ras›nda
hücreler onar›lma, beyin de dinlenme f›rsat› buluyor. Beyin aktivitesi neredeyse tamamen duruyor.
Ö¤renme devam ediyor
Rem: Uykunun yüzde 25'lik son bölümünü
oluflturan bu aflamada beynin ö¤renme fonksiyonlar› harekete geçiyor. Beyin yüksek frekansta
çal›flmaya bafll›yor. Gün içinde ö¤renilen bilgiler
beyin taraf›ndan haf›zaya depolan›yor.
Uyumazsak neler olur?
• Alyuvarlar azal›r. Vücut hastal›klara karfl› korumas›z hale gelir. 1 hafta boyunca günde 4
saat uyuyanlarda grip afl›s›n›n etkisi yüzde 50
düflüyor.
• Kas gücü zay›flar
• Kan flekeri dengesi bozulur.
• Nefes al›fl verifl ritmi bozulur.
• Görme ve konuflma bozukluklar› ile halusinasyonlar bafllar.
• Unutkanl›k baflgösterir.
• Stres hormonu salg›lan›r.
Serdar AYKIN
serayakin@ttnet.net.tr

Lavanta: Araflt›rmalara göre lavanta koklamak uyku haplar› kadar etkili.
Uyurken neler oluyor?
Bilimadamlar› uykuyu 2 parçaya ay›rarak inceliyor.
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