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ÖNSÖZ
‹MMB NED‹R ?
‹MMB; ‹fl makinalar› konusunda uzmanlaflm›fl makina mühendisleri taraf›ndan 1998 y›l› A¤ustos ay›nda
kuruldu.
Farkl› sektörlerden (inflaat firmalar›,
ifl makinas› üreticileri, ifl makinas›
temsilcileri ve servisler gibi) gelen
profesyonellerin ortak amaçla topland›¤› bir dernektir.
‹MMB’N‹N AMACI NED‹R ?
‹MMB’nin amac›; ço¤unlu¤u ithal
ürünler olan ifl makinalar›n›n tan›nmas›n›, ulusal servetimiz olan bu
üretim makinalar›n›n iyi iflletilmesini
ve ekonomik ömürlerinin verimli bir
flekilde sürdürülmesini sa¤lamakt›r.
Amac›m›z; verimlili¤i sa¤layacak bilgi kaynaklar›na en k›sa sürede ulaflmak, bu kaynaklara ihtiyaç duyacak
nitelikli insan potansiyelinin güç birli¤ini oluflturmakt›r. Bu bilgilerin teknik alt kadrolara ulaflt›r›lmas›yla da
en yayg›n flekilde paylafl›m›n› sa¤lamakt›r.
‹MMB; Üyelerine her y›l düzenli seminerler vermek suretiyle, üyelerinin
bilgi düzeyinin yükseltilmesini sa¤lamaktad›r. Bu seminerler ayn› zamanda sektördeki insanlar›n bir araya gelerek tan›flmalar›n› sa¤lamaktad›r ki bu da geliflimi ivmelendirmektedir.
‹MMB’nin internet ortam›ndaki grup
mailinde üyeler ihtiyaçlar›n› gruba
duyurmak suretiyle yard›mlaflmay›
sürdürmektedir.
Derne¤in her üç ayda yay›nlad›¤›
‹MMB dergisi ilgili kurumlar, flirketler
ve bireylere ücretsiz olarak gönderilmektedir.
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Degerli Üyelerimiz,
Geçen üç ay içerisinde, gerek ülkemizde gerçekleflen genel seçimler ve gerekse dünya ticaretinde ekonomik dalgalanmalar nedeniyle; sektörümüzde faaliyet k›smen durgunlasma egilimi gösterirken, inflaat çal›flmalar›n›n mevsimsel en
uygun dönemi olan yaz mevsiminde yeterince üretim yapamaman›n telafl› içinde olduk.
Sezon içinde s›k de¤isen dalgal› ekonomik görünüm nedeniyle, ifllerin tam bafllamamas›, yeterince h›zlanmamas›,
sürekli haz›rl›k içinde kal›nmas›, haziran ay› etkinli¤imizin gerçekleflmesini engelledi. Genelde, Temmuz ve A¤ustos aylar›nda gerek tatil gerekse ifllerin yo¤unlu¤u nedeniyle etkinli¤imiz olmuyordu.
Üyelerimiz aç›s›ndan durgun görünen Dernek çal›flmalar›m›z kendi içinde oldukça yo¤un bir tempoda sürdü.
Sektörümüzde nitelikli ifl gücünü oluflturmak üzere yapt›¤›m›z çal›flmalar, olumlu sonuçlar vermeye bafllad›. Derne¤imizde e¤itim ad›na kadrolaflma, bu alanda iflbirli¤i yapaca¤›m›z sektör üyeleri ile temas kurma ve gelifltirme çabalar›m›z
sürüyor.
E¤itimlerimizde; en genifl anlam›yla hedeflerimiz:
• Meslektafllar›m›z›n geliflen teknolojiler konusunda bilgilendirilmesi,
• Mesle¤e yeni ad›m atan genç üyelerimize mesleki temel
bilgilerin aktar›lmas›,
• Yüksek teknik okul ve meslek lisesi mezunlar›ndan bak›m ve servis eleman› yetifltirilmesi,
• Operatörlerin bilgi eksikliklerin tamamlanmas›, sektöre
yeni operatörler kazand›r›lmas›,
• Stok kontrol ve takip eleman› yetifltirilmesidir.
Bu hedeflerimizden, öncelikleri ve imkanlar›m›z›; sektör
üyelerinden alaca¤›m›z güçle belirleyece¤iz. Umar›z bu çabalar›m›z karfl›l›k bulur.
Bu faaliyetlerimiz yasalar çerçevesinde gerçeklefltirmemiz
için gerekli olan Derne¤imiz Tüzü¤ündeki de¤ifliklikleri tamamlad›k, çok yak›nda üyelerimizin onay›na sunaca¤›z.
24 A¤ustos Derne¤imizin 9. kurulufl y›ldönümüdür. Derne¤imize güç vererek bugünlere ulaflmam›z› sa¤layan tüm
üyelerimize, destekleri ile bizleri onurland›ran tüm sektör
üyelerine, kurucular›m›za flükranlar›m›z› sunuyoruz.
Sa¤l›k ve esenlik dileklerimle.
Muzaffer KÖYLÜ
‹MMB Yön.Kurl.Bflk.
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‹fi MAK‹NALARI D‹ZEL MOTORLARINDA
AfiIRI ISI YÜKSELMES‹ SEBEBLER‹ VE ÇÖZÜMLER‹
ÖZET
‹çten yanmal› motorlarda; silindirler içersinde yak›lan yak›t›n
tamam›n› (Harekete)
enerjiye dönüfltürmek
bugünkü teknoloji ile
mümkün olmamaktad›r. Yanan yak›t›n oluflturdu¤u ›s›n›n önemli
bir k›sm› da so¤utma
suyu ve radyatör arac›l›¤›yla d›flar› at›lmaktad›r.
So¤utma sisteminin
görevi; motoru, çeflitli
devirlerde ve bütün
çal›flma flartlar›nda en
yüksek verimi sa¤layan en uygun çal›flma s›cakl›¤›nda (85° - 95°) sabit tutabilmektedir.
Bu dengeleme, so¤utma sisteminde termostad, radyatör ve fan arac›l›¤›yla sa¤lanmaktad›r.
So¤uk olan motor, ilk çal›flt›r›ld›¤›nda motor
blo¤undaki su uygun s›cakl›¤a gelene kadar
termostad, gövdedeki suyun radyatöre geçifline termostad›n kapal› olmas› nedeniyle izin
vermez. Su ›s›nmaya bafllay›nca 60° den itibaren yavafl yavafl aç›lmaya bafllar. Su s›cakl›¤›
80°-85°lere geldi¤inde tam aç›larak motor blo¤undaki suyun radyatöre akmas›na izin verir.
Radyatör fan arac›l›¤›yla ›s›n›n d›flar› at›larak
motor ›s›s›n›n belli de¤erde tutulmas›n› sa¤lar.
Motorun verimli çal›flmas› için bu sistemin sorunsuz bir flekilde çal›flmas› gerekir. Aksi durumda motorda ›s› yükselmesi (Hararet) oluflaca¤›ndan motordan gerekli performans al›namaz; bunun sürmesi durumunda motor hasar
görür (conta yakar, pistonlar grepaja u¤rar,
segman k›rar, silindirde iç çizikler oluflur, kompresyon kaça¤› olur, yatak sarar v.b.)
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So¤utma sistemi

D‹ZEL MOTORLARINDA HARARET (AfiIRI
ISI) OLUfiUMUNUN BEL‹RT‹LER‹
a. Göstergede ›s›n›n ikaz edilen bölgeye ulaflmas›
b. Is› ikaz lambas› yanmas› veya alarm vermesi
c. Su kaynatmas› sonucu su taflmas› ve buhar
atmas›
d. Motorun ani durmas› (stop)
e. Is› art›fl›na ba¤l› olarak motor çevresinden
ç›kan koku ve duman
f. Güç kayb›
BAS‹T VE TEMEL TESB‹TLER
Hararet göstergesinde ibrenin normal limitler d›fl›na taflmas› ve ikaz bölgesine ulaflmas›
durumunda: Yap›lacak d›fl kontrolle göstergenin do¤ru bilgi verip vermedi¤i kontrol edilmelidir. S›cakl›k sensörü kablolar›nda k›sa devre
veya sensör ar›zas› olup olmad›¤› kontrol edilmeli gerekirse s›cakl›k baflka bir cihazla kontrol
edilmelidir. Ayn› durum ›s› ikaz lambas› ve alarm› içinde geçerlidir. Bu durumdam emin olmadan kesinlikle motor çal›flt›r›lmamal›d›r.
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Su kaynatma:
• Radyatör so¤utma fan kay›fl›n›n sa¤lam olup
olmad›¤›n›,
• Su devirdaim pompas›n›n kay›fl›n›n kopup
kopmad›¤›n›,
• Kay›fl gerginli¤inin yeterli olup olmad›¤›n›,
• Radyatör su seviyesini kontrol ediniz.
Su eksiltme nedenlerini (Hortumlar, radyatör
kapa¤›, devirdaim ar›zas› v.b.) tesbit ediniz.
• S›cak motora ani so¤uk su dolumu yapmay›n.
Suyu motor rölantide çal›fl›rken ikmal ediniz. Su
çok so¤uk ise yavafl ikmal ederek ani ›s› farkl›l›klar›n›n oluflmas›ndan kaç›n›n›z. Aksi durumda
radyatör ve motorda hasarlar oluflur.
Termostad hatas›;
Termostad›n ar›zal› olmas›, özellikle motor rejim
s›cakl›¤›na geldi¤inde termostad›n açmamas›,
motor blo¤undaki suyun radyatöre ak›fl›n› önledi¤inden motor blo¤undaki suyun afl›r› ›s›nmas› motorun hararet yapmas›na neden olur.
Radyatör kapa¤›;
Radyatör kapa¤›n›n yerine iyi oturmamas›, contas›n›n ar›zal› olmas›, s›zd›rmazl›k sa¤lamamas›,
radyatörde bas›nç kayb›na neden olaca¤›ndan
suyun kaynamas›na ve su kaça¤›na sebeb olur.
Radyatör;
Radyatör peteklerindeki kanatç›klar›n e¤ri olmas›, petek aral›klar›n›n kirli olmas› ›s› transferine engel olur. Basit fakat s›k rastlanan hararet
nedenidir.
HARARET NEDENLER‹ VE ÇÖZÜMLER‹
Göstergeler;
Hararet olmad›¤› halde gösterge kablolar› flasi
yapabilir flasi yapan yerleri ve kablo ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz, ba¤lant›lar gevflek olabilir s›k›n›z.
Sistemde ikaz lambas› ve alarm varsa, elektrik
ba¤lant›lar›nda sorun olabilir. Ba¤lant›y› sa¤lamlaflt›r›n›z. Ba¤lant›lar›n sa¤lam oldu¤una
eminseniz di¤er hararet nedenlerini araflt›r›n›z.
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Su seviyesi düflük veya çok kirli;
Eksik olan su seviyesini tamamlay›n›z. Bu ifllemi motor çal›fl›rken ve so¤utma suyu koruyucu
maddesi kar›fl›ml› su ilave ederek yapmay›
unutmay›n›z. fiayet so¤utma suyu çok kirli ise
suyu boflalt›n›z. Suyun rengi koyu kahverengiyi
alm›fl olabilir, bu görünümdeki su, birkaç defa
afl›r› hararete maruz kalm›fl ve içindeki katk›
maddeleri kimyasal olarak bozulmufl demektir.
Bunun neticesi su, asidik özellik kazanm›fl oldu¤undan so¤utma sistemine büyük zarar verir
duruma gelmifltir. Sistemi önce temiz su ile y›kay›n›z ve normal seviyesine kadar içilebilir nitelikte su ve antifiriz kar›fl›m› doldurunuz. Genleflme kab› var ise (radyatör içersinde) genleflme kab›n› geçmeyecek seviyede doldurunuz.
Radyatör kapa¤›n› yerine takmay›n›z motoru
takriben 15 dakika çal›flt›r›n›z (içersinde hava
varsa d›flar› atmak için). Çal›flt›rma sonucunda
su seviyesi düflmüfl ise, ikmal ediniz. Radyatör
kapa¤›n› yerine tak›n›z.
Vantilatör kay›fl› ve kasna¤›;
Vantilatör kay›fl› gevflek olabilir. Kay›fl›n gerginlik ayar›n› yap›n›z flayet ölçü de¤erini bilmiyorsan›z en pratik yöntem kay›fl›n en uzun mesafesinin orta k›sm›na bafl parma¤›n›zla bas›n›z
esneme mesafesi kay›fl eninin 1.5 kat› olmal›d›r. Unutmay›n›z gevflek bir kay›fl motor çal›fl›rken yerinde patinaj yapar ve sizi aldatabilir çok
s›k› gerilmifl kay›fl ise, Alternatör bilyas›n› bozar, Vantilatör kasna¤›n›n kanal›n› afl›nd›rabilir.
Kay›fl› kontrol ederken kay›fl›n üzerinde çatlamalar, yar›lmalar var ise de¤ifltiriniz. Kasnak ve
kay›fl üzerinde gres ve ya¤ bulafl›klar› var ise
temizleyiniz. Ya¤ emmifl V kay›fl›n› kesinlikle
takmay›n›z. Kay›fl› de¤ifltirirken kay›fl birden
fazla ise bozuk olan kay›fl ile di¤erlerini de tak›m olarak de¤ifltirin, aksi halde bütün yük yeni
tak›lan kay›fla biner. Kasnaktaki kay›fl oturma
kanallar›n›n yüzeyini kontrol ediniz. Kay›fllar yan
yüzeyleri ile hareketi iletirler kasnak afl›nmas›
sonucu kay›fl› taban›n›n hareket iletmesi durumunda yeterli devir iletilmez ve devir düfler. Kay›fl ve kasna¤›n uygun oldu¤undan ve afl›nman›n olmad›¤›ndan emin olunuz.
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Vantilatör kay›fllar›n›n yanaklar› yük tafl›d›¤›ndan resimde
görüldü¤ü gibi
kay›fl kasna¤›n
içine
oturmufl
durumda oldu¤undan kayd›r›r
ve yük tafl›yamaz. Bunun için
hiçbir V kay›fl›
kasna¤›n dibine
oturmayacak kadar genifl olmal› ve yanaklar› yükü tafl›mal›d›r.

¤›ndan doldurulan su afla¤›dan boflalm›yor ve
radyatör içersinde birikiyor ise o zaman radyatör borular›nda kal›c› tortu vard›r. Bu durumda
radyatör sökülerek tortu çözücü kimyasallarla
veya uygun flifllemeyle t›kan›kl›k aç›l›r.
c- Radyatör boru ve kanatç›klar› hasarl›; Tüm
borular› ve kanatç›klar› uygun flekile getiriniz.
Düzeltilemeyecek durumda ise radyatörü de¤ifltiriniz.
d- Radyatör orijinal ölçülerinde de¤ildir yada
kullan›lan koflullara uygun ölçülerde de¤ildir;
Radyatörü ›s› transfer ihtiyac›na uygun (orjinal
de¤erlerinde) kapasite seçiniz ve de¤ifltiriniz.

Radyatör kapa¤›
Radyatör kapa¤› so¤utma suyu sistemi içersindeki suyun belli bir bas›nçta olmas›n› sa¤lar
(takriben 1 kg/cm2) radyatör kapa¤› yuvas›na
gayet düzgün bir flekilde oturmal›, flayet oturmuyor ise;
a. Kapak ile yuvas› aras›ndaki conta bozuk olabilir bozuk contay› de¤ifltiriniz.
b. Kapa¤›n oturdu¤u yer su içersindeki (kum ve
kireç vs. gibi) maddeler yuvay› deforme edebilir. Kapak oturma yüzeyini temizleyiniz.
c. Kapak üzerindeki bas›nç emniyet valfi bozuk
olabilir, radyatör kapa¤›n› yenisiyle de¤ifltiriniz.
d. Radyatör kapa¤› yerine bir c›vata (saplama)
ile ba¤lan›yor ise kapak yerine yeterince s›k›lam›yor olabilir. Kapak yuvas›na tam oturmuyor ise su kaç›r›r ve oradan da sisteme
hava girebilir, de¤ifltiriniz.
Radyatördeki sorunlar;
a- Radyatör d›fl yüzeyleri kirli, petek aral›klar› t›kal›d›r
D›fl yüzeyde so¤utma kanatç›klar› aras›nda biriken kirleri 2 bar civar›nda bas›nçl› hava veya
suyla temizleyiniz, kanatç›klar›n ezilmemesine
dikkat ediniz. (S›cak radyatöre kesinlikle so¤uk
su tutmay›n›z)
b- Radyatör içeriden t›kal›: Radyatör alt boflaltma muslu¤u ve hortumu sökülür içersindeki su
boflalt›l›r radyatör kapa¤›ndan su hortumla konur ve suyun alttan boflaltmas› yap›l›r bu ifllem
suyun rengi normale dönüflüncüye ve yukar›dan konulan su hiç birikmeden afla¤›dan dökülünceye kadar su devri yapt›r›l›r. Dolum kapa‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2007

Kanatç›klar› deforme olmufl bir radyatör

D›fl yüzeyi t›kanm›fl bir radyatör

Su hortumlar›;
a- Hortumlar çatlak veya keskin büküm (katlanma), köflelerde keskin k›vr›mlar oluflmufl olabilir. Su hortumlar› uygun olmad›¤›nda s›cak suyun etkisiyle, hortum büzüflmüfl (içe do¤ru fliflme) olabilir. Kalitesiz bir hortumda iç çeper katmanlar›nda kalkma, kopma, kesit daralmas› gibi ar›zalar oluflabilir. Ar›zal› hortumlar› uygun ve
kaliteli hortumlarla de¤ifltiriniz.
b- Hortum kelepçesi gevflek veya k›r›k olabilir,
hortumu kesmifl olabilir, uygun kelepçe tak›n›z.
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Devirdaim (su pompas›);
Radyatör kapa¤›n› açarak so¤utma suyunun
devredip etmedi¤ini kontrol ediniz. (Motor s›cakken kesinlikle radyatör kapa¤›n› açmay›n›z).
• Su pompas› çark›n›n kanatlar› afl›nm›fl, çark
tahrik milini kesmifl veya devridaim pompa
gövdesi içersinde afl›nma olabilir, devridaimi
de¤ifltiriniz.
• Haberci deli¤inden veya tahrik mili bo¤az›ndan su kaça¤› varsa; devridaim keçesi (kömürü) bozulmufl veya rulmanlar› da¤›lm›fl
olabilir, keçe ve rulman› de¤ifltiriniz.
• Devridaim ile motor bloku aras›ndaki conta
yerine oturmamas›ndan dolay› su kaç›rabilir,
contay› de¤ifltiriniz.
Fan ve davlumbaz;
a. Radyatöre ba¤lanan davlumbaz yerine düzgün oturmal›, deforme olmamal›, vantilatör
pervanesi kanatlar› ile davlumbaz aras›nda
uygun mesafe olmal›. Çok aç›k mesafe yeteri kadar suyu so¤utma için havay› temin etmeyebilir orijinal ölçüye getiriniz.
b. Fan yerine ters ba¤lanm›flt›r hava ak›fl› ters
yöndedir.
c. Fan kanat uçlar› afl›nm›fl, kanat boylar› k›salm›fl olabilir fan› yenisi ile de¤ifltiriniz.
d. Hatal› fan tak›lm›flt›r. Fan uygun ölçülerde
olmayabilir uygun olan fan› tak›n›z.

So¤utucu sistemde, davlumbaz ve fan
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Termostad;
Termostad yuvas›na tam oturmuyor olabilir.
Termostad hiç aç›lm›yor veya eksik aç›l›yor olabilir. Yanl›fl termostad tak›lm›fl olabilir. Uzun
kullan›m sonucu so¤utma suyu de¤iflti¤inde
veya motor revizyonundan sonra uygun yeni
termostad tak›n›z.
So¤utucular;
Motor ya¤›, flanzuman, tork ve cer kompart›man ya¤ so¤utucular›da (eflanjör) kir ve pislikten dolay› t›kanm›fl olabilir o zaman so¤utucuya
giren ›s›nm›fl ya¤› so¤utucu üzerindeki baypas
supab› aç›l›p ya¤ tekrar (so¤umadan) sisteme
geri döner. Filitreleri t›kanm›fl ise süzülmeden
k›sa devre valfinden sisteme geri döner ve so¤utma sisteminde afl›r› ›s› yükselmesine neden
olur ya¤ so¤utucular›n› temizleyiniz. T›kanm›fl,
korozyona u¤ram›fl so¤utucular› de¤ifltiriniz.
Motor ve hidrolik ya¤ seviyeleri;
Ya¤ seviyeleri ne çok yüksek ne de düflük olmal›d›r, ya¤lama ya¤›n›n görevlerinden birtanesi de so¤utma görevidir. Seviyesi çok düflük
olan ya¤, sistemin afl›r› ›s›nmas›na neden olabilir. Ya¤ seviye çubu¤u üzerindeki ya¤›n seviyesi M‹N. ile MAX. çizgisi aras›nda olmal›d›r.
Yak›t sistemi ve motor;
a. Yak›t›n kalitesi bozuk olabilir, havayla yak›t
kar›fl›m› yak›ttan yana zengin olabilir, enjektör püskürtme demeti düzgün de¤ildir, enjökter ayarlar› çok düflük olabilir.
Böyle bir durumda enjektör memesinin de¤iflmesi ve bas›nc›n da katolog de¤erlerine
ayarlanmas› gerekir, mazot pompas› mazot
debi ayar› ve bas›nç ayar› yüksektir, yak›t
sistemi bas›nç ayar supab› geç aç›l›yor olabilir (normali 1.2/1.6 Bar). Pompa ve enjektörlerinin normal de¤erlerde ayarlanmas›
tavsiye edilir.
Pompa avans› çok yüksek olabilir, avans› istenilen dereceye düflürünüz
b. Supap ayarlar› çok s›k› olabilir kontrol ediniz,
supaplar› katolog de¤erlerinde tavsiye edilen de¤erlerde ayarlay›n›z.
c. Motor bloku üzerinde su kaçaklar› var ise bu
da so¤utma suyunun eksilmesine neden
olur.
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• Motor bloku emniyet tapalar› zamanla çürüyebilir.
• Silindir kapak contas› yanm›fl olabilir.
• Silindir kapak ve bloku çatlak olabilir.
• Ya¤ so¤utusucusu oturma yüzeyinden su
kaç›rabilir.
• Enjektör kütüklerinin oturdu¤u yüzey su ile
so¤utmal› ise bak›r gömleklerinden su kaç›r›yor olabilir.
• Eksoz susturucusu t›kal› veya motor fren kelebe¤i yar›m kapal› olabilir.
Tesbit edilen motor yak›t sistemindeki ar›zalar›
gideriniz ve ayar de¤erlerini katolog de¤erlerine
getiriniz.
Turboflarj ve hava sistemi;
fiayet hava filtre eleman› çok kirli ise yeteri kadar havay› ememiyecek onun yerine Türbo
kendi gövdesi içersindeki ya¤› emip pistonun
tepesine basacak, silindir kapa¤›nda supap ve
gaytlardan pistonun tepesine ya¤› indirecek,
mazot ile birlikte yanan ya¤ motorun afl›r› ›s›nmas›na sebeb olacakt›r. Hava filtresini temizleyiniz veya de¤ifltiriniz.
So¤utma sistemi içersindeki hava;
Havay› bertaraf ediniz. Motor çal›fl›rken radyatör kapa¤›n› usulüne uygun bir flekilde ç›kar›n›z.
Radyatör s›cakken kapa¤› açmay›n›z. Su pompas›n›n devir etti¤i suya bak›n›z, su içersinde
hava kabarc›klar› varsa sistemde hava var demektir bu da metal yüzeyler üzerinde yap›fl›p
kal›r yüzeylerde oksitlenmelere sebeb olur, su
ile metal aras›nda bir film oluflturaca¤›ndan tam
so¤utmay› engeller içinde havan›n bulundu¤u
so¤utma suyu tam görevini yerine getiremez.
Mutlaka sistemden havan›n al›nmas› gerekir.

Silindir kapa¤›;
Silindir kapa¤› üzerindeki enjektör yuvalar›ndan, kapaktaki muhtemel çatlaklardan veya silindir kapak contas›ndan silindir içindeki yüksek s›cakl›ktaki gaz›n so¤utma sistemine kaçmas›, suyun afl›r› ›s›nmas›na ve sisteme hava
girmesine sebep olur. Sisteme giren hava, radyatör kapa¤›ndan ç›karken belli miktardaki suyu da d›flar› atacakt›r. Motoru durdurunuz, ar›zan›n kayna¤›n› bulunuz ve onar›n›z.
Su kalitesi;
So¤utma suyu içersindeki kireç ve benzeri maddeler s›cakl›¤›nda etkisiyle serbest hale gelip,
so¤utma sisteminin çeperlerinde birikir. Katman
halinde biriken bu maddeler ›s› transferine engel
oldu¤u için sistemin harareti yükselir.
Bunu önlemek için yumuflak (kireç oran› düflük)
su kullan›n›z (saf su kullanmay›n›z). So¤utma
suyunu s›k de¤ifltirmeyiniz. Sistemde su flartland›r›c› filtre varsa mutlaka kullan›n›z. So¤utma
suyu flartland›rma katk›lar›n› ihtiva eden su filtreleri bu malzemeyi so¤utma suyuna vererek
so¤utma suyunun antikorozif özelli¤ini korumay› sa¤lar. Su filtresine sahip olan motorlar›n radyatörlerine haricen kesinlikle katk› ilave etmeyiniz. Afl›r› miktardaki katk›da problemler meydana getirir. Filtre içindeki kimyasallar belli bir kullan›m ömründe oldu¤undan üretici firman›n öngördü¤ü kullan›m saati sonunda filtreleri de¤ifltiriniz. Kullan›lan filtre üniteleri, sistemdeki toplam su miktar›na uygun olmas› gerekir. Makina
üreticisinin önerdi¤i ünitedeki filtreleri seçiniz.

Su Filtresi
Kimyasal katk› maddeleri
‹MMB Komisyon Çal›flmas›
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H‹DROL‹K S‹STEMLERDE; P‹STONLU POMPALARIN
GÜRÜLTÜLÜ ÇALIfiMA SEBEPLER‹
Pistonlu pompalar ilk devreye al›nd›klar›nda
ya da çal›flmalar› esnas›nda yüksek seviyede
ses ç›karabilirler. Bu gibi durumlarda, pompa
komple da¤›t›l›p iç grup parçalar› incelendi¤inde herhangi ar›zal› bir parçaya rastlanmayabilir.
Bu durumda gürültülü çal›flman›n sebepleri
flunlar olabilir:

c. Emifl flanfl›nda o-ring kullan›lmamas›,
ya da hasarl› o-ring kullan›lmas›

1 . Pompa emifl ba¤lant›s›ndaki hatalar
a. Dar emifl ba¤lant›s›

Emifl flanfl›n›n, pompa emifl portundan daha
dar ve keskin kenarl› olmas› durumunda, emiflte türbülansl› bir ak›m oluflur ve bu da pompan›n gürültülü çal›flmas›na sebep olur.

Pompa emifl flanfl›nda o-ring kullan›lmamas› ya da eksik ve hasarl› o-ring kullan›lmas›,
pompam›n tanktan ya¤ emifli s›ras›nda hava
çekmesine sebep olur. Yukanda belirtilen emifl
flanfl›n›n yanl›fl ba¤lant› flekilleri, oluflturdu¤u
türbülansl› ak›fl ve pompan›n hava emmesi sebepleri ile gürültülü çal›flmaya neden olur.
Pompan›n bu flekilde uzun süre kullan›lmas›
daha büyük hasarlar oluflturur.
Emifl flanfl›n›n do¤ru ba¤lant› flekli afla¤›daki gibidir.

b. Emifl flanfl›n›n yüzeyindeki pürüzlülük
ve hasarlar

Pompa emifl flanfl› yüzeyinde bulunan hasarl› k›s›mlar, emifl s›ras›nda ak›fl›n bozulmas›na ve türbülansl› bir ak›fl oluflmas›na sebep
olur.

2. Ya¤ tank›nda hava kabarc›¤› oluflumu
Hidrolik sistemlerde, tanka geri dönen ya¤
filtereden geçerken ya da tank cidarlar›na
çarpmadan dolay› köpürme yapabilir. Bu köpürme, çok küçük hava kabarc›klanndan oluflur. Köpürme yapan bir tanktaki ya¤›n durumu
g i b i dir.
Devam› 21. Sayfada.
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fi‹RKET KÜLTÜRÜ TEPEDEN ‹NME TEBL‹⁄ ‹LE
OLUfiMAZ, B‹L‹NÇL‹ ÇABALARIN SONUCUDUR
fiirket kültürünün kayna¤›, kurucular›n temel
de¤erleri, görüflleri ve varsay›mlar›d›r. Bu kültür, üst yönetimin toplant› düzenleyerek temel
ilkelerini çal›flanlara “tebli¤” etmesi ile oluflmaz.
Toplumsal kültür gibi, flirket kültürü de geçmiflten gelen ve gelece¤e uzanan bir süreç içinde
bilinçli çabalar›n bir ürünü olarak ortaya ç›kar.
Baz› flirketlerde de¤iflim sürecinin büyük huzursuzluklara yol açt›¤›n› ve sanc›l› geçti¤ini görürsünüz. Di¤er baz› flirketlerde ise hem geliflme h›z› yüksektir, hem de de¤iflim süreci daha
az s›k›nt›l›d›r. Bu önemli fark›, flirket kültürü yarat›r. De¤iflim programlar›n›n tepeden inme
yöntemlerle yürütüldü¤ü ve çal›flanlara de¤iflimin mant›¤›n›n anlat›lmad›¤› flirketlerde, her yeni uygulamaya karfl› bir direnç bafllar.
Bu direnç bazen aç›k, bazen de gizlidir. fiirket kültürü veya kurumsal kültür, yönetim ile
çal›flanlar›n ortak de¤erleri ve bak›fl aç›lar›n›
paylaflmalar›n› sa¤layarak de¤iflime karfl› direnci en az indirir. fiirket kültürünün kayna¤›,
kurucular›n temel de¤erleri, görüflleri ve varsay›mlar›d›r. Bu kültür, üst yönetimin toplant› düzenleyerek temel ilkelerini çal›flanlara “tebli¤”
etmesi ile oluflmaz. Toplumsal kültür gibi, flirket
kültürü de geçmiflten gelen ve gelece¤e uzanan bir süreç içinde bilinçli çabalar›n bir ürünü
olarak ortaya ç›kar.

Örgütsel yap›, uygulanan teknoloji, ifle alma,
terfi ve performans de¤erlendirme sistemleri
gibi çok say›da unsur flirket kültürünü oluflturur.
Yöneticilerin çal›flanlara bak›fl› ile zor günlerdeki davran›fllar› ve çal›flanlar›n birbirilerine karfl›
tutumlar› da flirket kültürünün bir parças›d›r.
Tek tek bir anlam ifade etmeyen yap-boz parçalar›, iliflkiler, ayr›nt›lar, yöntemler ve davran›fllar, usulünce bir araya getirildi¤inde karfl›m›za
flirketin yaflayan kültürü ç›kar. Bir flirketin kap›s›ndan girdi¤iniz andan itibaren, her gördü¤ünüz, gözlemledi¤iniz ve yaflad›¤›n›z olgu veya
olayda flirket kültürünün bir damgas› vard›r.
Yönetimin, çal›flanlara karfl› sert ve ac›mas›z oldu¤u bir iflyerinde çal›flanlar›n da yüz yüze olduklar› müflterilere kaba davranmalar› kaç›n›lmazd›r. Afl›r› hiyerarflik bir yap›ya sahip flirketlerde mevcut kültür de¤iflim çabalar›n› engeller.
fiirket kültürünün temelinde ifl yapma tarz›,
dünyaya, hayata, teknolojiye ve ekonomiye bak›fl aç›s› bulunur. Temel hedefler ve vizyon, ancak flirket kültüründe hayatiyet kazand›¤› takdirde ka¤›t üzerinde kalmaktan kurtulur.
‹nsana öncelik
Sosyalleflme ve paylaflma, toplumda oldu¤u
gibi flirketlerde de kültürün zenginlefltirilmesini
ve derinlefltirilmesini sa¤lar. Çal›flanlar› bir araya
getiren toplant›lar hatta e¤lenceler, bir tür duy-
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gusal ve sosyal sermaye unsuru gibi görev yaparak, flirketin geliflmesine katk›da bulunur. Yöneticilerin, çal›flanlar› bir üretim faktörü ve bir
kaynak olarak gördü¤ü flirketlerde çal›flanlar
aras›ndaki birliktelik ve iletiflim de zay›flar. Bu tür
flirketler kal›c› baflar›lar sa¤layamaz ve k›r›lganl›ktan kurtulamaz. fiirket kültürü zirveden bafllayarak herkesi etkisi alt›na al›r. Yöneticilerin lüks
harcamalar yapt›klar› ve afl›r› müsrif olduklar› bir
iflyerinde, di¤er çal›flanlar aras›nda da gösterifl
merak› ve afl›r› harcama e¤ilimleri yayg›nlafl›r.
Çal›flanlar, ifl ararken, ücret, ifl huzuru ve
yükselme imkânlar› ile birlikte güçlü bir flirket
kültürünün varl›¤›n› da dikkate al›r. Çünkü büyüme hedefi ve inovasyon ve paylaflma temelleri üzerinde yükselen bir flirket kültürü, çal›flanlara yeni ufuklar açar ve onlar›n kendilerini
sürekli olarak gelifltirmelerine imkân verir.
Tutum ve davran›fllar
fiirket kültürünün de¤iflmesi, ülkelerdeki kültürün de¤iflmesi kadar çok uzun süreler gerektirmez ama ifl kültüründeki de¤iflim süreci yine
de en az iki-üç y›ll›k süre ister. Alelacele uygulanan de¤iflim programlar›, çal›flanlar› bir “kültür floku” ile karfl› karfl›ya b›rak›r. fiirkete bir belirsizlik hatta panik ortam› egemen oldu¤unda,
ifller kötüye gidebilir. Bu nedenle ak›ll› yöneticiler, kültürü de¤ifltirmeye giriflmez. Bunun yerine iflyerindeki tutum ve davran›fllar›n, ilke ve
kurallar›n zamanla de¤ifltirilmesini amaçlayan
bir program›n uygulanmas› ço¤unlukla iyi sonuç verir.
Üst düzey yöneticiler iflyerinde egemen olmas› istedikleri kültür konusunda, önce kendileri çal›flanlara örnek olmak zorundad›r. Yöneticilerin sözleri ve davran›fllar› farkl› oldu¤unda,
flirket kültürü yaln›z d›fl görünüflte de¤iflir, kabuk etkilenirken çekirdek ayn› kal›r...
‹fi KÜLTÜRÜNÜN TEMEL UNSURLARI
fiirketin, belirli bir alanda rekabet avantaj›
kazanmas› ancak bu alanlara özgü bir altkültürün gelifltirilmesi ile gerçekleflebilir. fiirket kültürünün flemsiyesi alt›nda serpilen bu altkültürler flöyle özetlenebilir:
Büyüme kültürü: fiirket, belirli bir dönemde
h›zl› büyümeyi hedeflemiflse, tüm çal›flanlar›n
zihninde önce bir büyüme tutkusu ve heyecan›
bulunmal›d›r. Herkesin kendi çap›nda büyüme-
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ye katk› yapacak öneriler gelifltirmesi ve yönetimin haz›rlad›¤› büyüme stratejisinin her kademede tart›fl›lmas› ise flirketin büyümeye odaklanmas›n› kolaylaflt›r›r. Bu “büyüme kültürü”
flirketin rakiplerine göre önemli bir avantaj yakalamas›na imkân verir.
Ö¤renme kültürü: Bilgi ekonomisi ça¤›nda
flirketin ayakta kalmas› çal›flanlar›n yeni bilgi ve
becerileri ö¤renmesi ile mümkün olabilir. Böylece flirketin bilgi stoku artar ve ortamdaki de¤iflime daha verimli bir flekilde ayak uydurabilir.
Her tür e¤itimin, en az üretim kadar önemli görüldü¤ü bir flirkette kal›c› bir büyüme ivmesi yakalanabilir.

Yenil i kç ilik kült ür ü : Çal›flanlar›n yarat›c›
öneriler yapmaya özendirildi¤i iflyerlerinde verimlili¤in art›fl› daha kolay olur. Ürün farkl›laflt›rmas›na yönelik yarat›c› önerilerin hofl karfl›lanmad›¤› bir flirkette de¤iflime uyum sa¤lanamaz.
Yeniliklerin (inovasyon) katma de¤er sa¤lamas›
için araflt›rma-gelifltirme çal›flmalar›na yeterli
kaynak ayr›lmal›d›r.
‹flbirli¤i kültürü: Çal›flanlar aras›nda birlikte
çal›flma kültürünün güçlenmesi ve bir tak›m ruhunun oluflturulmas› da flirket kültürünün
önemli unsurlar›ndan biridir. Belirli bir görev
için örgütlenmifl ekip üyelerinin ayn› dilden konuflmalar›, birbirlerine destek olmalar› ile ortaya
ç›kan dayan›flma ruhu, görevlerin en mükemmel flekilde yap›lmas›n› kolaylaflt›r›r. Performansa ba¤l› maddi veya manevi ödüllerin ekip
üyeleri aras›nda adil bir flekilde da¤›l›m› da iflbirli¤i kültürünü pekifltirir.
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Uzlaflma kültürü: fiirketin farkl› bölümlerinin, belirli hedefler do¤rultusunda uzlaflabilmeleri de temelinde bir demokrasi kültürü bulunan
bir uzlaflma anlay›fl› gerektirir. Tasar›mdan sat›fl
sonras› servise kadar her bölümün öneri ve ve
endiflelerinin dikkate al›nd›¤› bir uzlaflma ortam›
gereksiz iç çekiflmeleri önler ve iflleri h›zland›r›r.
Çözüm kültürü: En az maliyetli çözümlerin
en h›zl› flekilde uygulamaya sokulmas› ve al›nan
sonuçlara göre yeni çözümlerin gelifltirilmesi
flirkette verimlili¤i sürekli olarak yükseltir. fiirkette vasat performans› hakl› göstermeye yönelik güçlü bir “mazeret kültürü” varsa, sorunlar çözülmez bir yumak oluflturur ve bir ç›¤ gibi
büyür. Eldeki imkânlar› sonuna kadar kullanan
ve ve gerekti¤inde yeni imkânlar yaratan bir çözüm arama tutkusu sayesinde en zor görevlerin
üstesinden gelmek mümkündür. En mükemmel
çözüme yönelik bir adanm›fll›k duygusu, flirketin gelece¤inin güvencesidir.
KÜLTÜRÜN 200’DEN ÇOK TANIMI VAR
Strateji ve postmodernizm gibi kültür kelimesinin de çok say›da ve birbirinden farkl› tan›mlar› bulunuyor. Cemil Meriç 1979’a yay›nlanan bir
kitab›nda “Amerikal› iki yazar kültürün 160z tarifini bulmufl: kimi tasviri, kimi tarihi, kimi normatif,
kimi psikolojik, kimi yap›sal kimi genetik vs...” diyerek bu olguya dikkat çekmiflti. Bu tan›mlara da
her y›l yenileri ekleniyor. Günümüzde internette
Türkçe ve ‹ngilizce yap›lan bir arama ve tarama
ile 200’ü aflk›n tarife ulaflmak mümkün.

Kültürü “bir hayat tasar›m›” olarak üç kelimede tan›mlalar tan›mlayanlar da var, 15 sat›rl›k bir paragrafta uzun uzun anlatanlar da. Kültürü, k›saca “insanlar›n faaliyetlerini eflgüdümlü k›lmak için paylaflt›klar› anlay›fl ve kavray›fllar›n bütünü” olarak kabul edebiliriz. Kültür, bir
sosyalleflme ö¤renme süreci ile kuflaktan kufla¤a aktart›l›r. Bafll›ca de¤erler, inan›fllar, semboller, davran›fl kurallar›, teknoloji ve dil, kültürün temel unsurlar› aras›nda say›l›r.
Kültür kel imesi biy ol oj ide ve tar › mda “yet i flt i rme” anlam› kült ürün ancak zam a nla olufl ac a¤ ›n› bize hat › rl at›r. Kültür kel im es inin Türkç e ’ d eki karfl ›l ›¤› olan “ekin”, kültür kavram›n›n anlafl›lmas› yönünde önemli ipuçlar› verir. Ziya Gökalp’in “kültür””yerine kulland›¤› “hars” kelimesi de Arapça’da çift sürme ve tarla iflleme anlam›na gelir zaten...
Kültür teriminin çok say›da tan›m› olmas›,
kültür de¤iflimi konusunda da kavram kargaflas›na yol açabiliyor. Örne¤in AB üyesi ülkelerin
liderleri, Türkiye’nin tam üyelik için 10 y›l içinde
bir “kültür devrimi” gerçeklefltirmesi gerekti¤ini
s›k s›k vurguluyorlar. Oysa sayfadaki di¤er yaz›larda vurgulad›¤›m gibi, bir ülkenin yaflayan
kültürünü 10 y›l içinde de¤ifltirmesi imkâns›zd›r,
Ayr›ca bu tür bir kültür de¤iflimine gerek de
yoktur. Türkiye kendi zengin kültüründen yararlanarak, Avrupa’n›n ve insanl›¤›n evrensel de¤erlerine ulaflman›n yolunu bulabilir.
Daha spesifik bir kültür alan› olan flirket kültürünün veya kurumsal kültürün kavranmas›nda da kültürün di¤er alanlardaki tan›mlar›ndan
yararlanabiliriz:
Yarat›c› ifl fikirlerinin, elveriflli bir giriflim ortam›na ekilmesi, analitik tart›flmalarla “çapalanmas›”, yeni bilgi ve önerilerle “sulanmas›”, ürün hasad›n›n da verimli k›lar. Kültürü “manevi veya
ruhsal bir iklim” olarak tan›mlad›¤›m›zda, bir kurumun veya flirketin uzun vadeli geliflmesinin ancak sa¤lam ve elveriflli bir kültürle mümkün olaca¤›n› anlar›z. K›sacas› kurumsal kültür, iflyerinde soludu¤umuz hava gibidir: Gözle görülmez
ama flirketi yaflatan ve gelifltiren bu kültürdür.
Ulusal planda oldu¤u gibi flirketler aç›s›ndan
da kültür ithalat› sonuç vermez. AB’den veya
ABD’den yönetim modeli ithal etme çabalar›,
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eninde sonunda duvara çarpar. Do¤ru olan, ülkedeki yaflayan kültürden ve flirketi bugüne kadar getiren ifl kültüründen yararlanarak kendimize has örgütlenmeler ile davran›fl ilke ve kurallar› gelifltirmektir. Bu konuda en olumlu örnek olarak Toyota’daki flirket kültürünü gösterebiliriz. Toyota yönetimi, son 30 y›lda Japon
kültürünü, Bat›’dan ald›¤› unsurlarla zenginlefltirerek, örnek al›nacak bir ifl kültürü gelifltirdi.
Toyota, di¤er ülkelerdeki ifl kültürünü kopya etmek yerine kendi kültürünü gelifltirdi¤i için, bugün AB ve ABD otomotiv flirketleri bile Toyota
kültürünün s›rlar›n› çözmeye çal›fl›yor...
KÜLTÜR ‹THALATI ÇÖZÜM DE⁄‹L
‹nsanlar, teknolojideki bir yenili¤i k›sa sürede
benimseyebilir. Ekonomideki yeniliklere uyum
sa¤lamak ise en daha uzun bir süre gerektirse
de, bu süre 10-15 y›l› geçmez. Siyasi ve sosyal
yap›daki de¤iflimin gerçekleflmesi ise ço¤unlukla bir kufla¤›n yetiflmesine yetecek bir süre ve en
az 25 y›l› süre gerektirir. En zoru ise kültürel de¤iflimdir. Kültürün de¤iflmesi iki-üç kufla¤›n yaflam süresi bile yetmez. Bazen bir yüzy›ll›k süre
geçse de kültürel de¤iflim çabalar›nda sonuç al›namaz. Ekonomi, siyasi ve sosyal yap› ve kültür
düzlemlerindeki farkl› de¤iflim h›zlar›n›n yaratt›¤›
“fay hatlar›” ise sorunlar› daha da a¤›rlaflt›r›r.
Tepeden inme yöntemler ve d›fl dinamiklerin
dayatmas› iflin içine kar›flt›¤›nda ise kültürel de¤iflimi h›zland›rma çabalar› tam bir ç›kmaza girebilir. Frans›z tarihçi Braudel’in vurgulad›¤› gibi “Her kültür devrimi kendinden öncekini y›kar.
Ancak y›kaca¤› fley vitrindir, toplum ayn› kal›r,
direnir...”
Yönetim bilimlerinin ünlü gurusu Peter Drucker, tüm eserlerinde, kültürü de¤ifltirme veya
yabanc› bir kültürü ithal etme çabalar›n›n sonuç
vermeyece¤ini vurgulam›flt›. “Yeni yüzy›l›n koflullar›, davran›fl bilimlerindeki de¤iflimi gerekli
k›lmaktad›r. Fakat bunu gerçeklefltirecek olan
“kültürün de¤iflmesi” de¤ildir” diyordu Drucker
ve ekliyordu: “Kültür, nas›l tarif edilirse edilsin,
çok dayan›kl› ve kal›c›d›r. Gerçek hayatta davran›fl biçiminin de¤iflmesi, sadece var olan kültüre dayand›¤› takdirde mümkün olur.”
Bu yal›n gerçe¤in kavranamamas› milletlerin
on y›llar›na, yüz y›llar›na mal oldu. Güney Amerika ülkeleri, siyasi ve huhuksal ve ekonomik
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kurumlar›n›, hep ABD kültürünün kurum ve
ürünlerini esas alarak de¤ifltirmek istedikleri
için baflar›l› olamad›. Ayn› yanl›fl› Hindistan, ‹ngiliz kültürünü nirengi noktas›na alarak yapt›.
Çin “Kültür Devrimi” ile kendisi için çok önemli
olan bir 20 y›l› kaybetti. Toplumsal yap› tüm ülkelerde, kültür nakline reddetti, yap›lan kültür
afl›lar› afl›lar›n hiç tutmad›.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Türkiye de ayd›nlar ve yönetici s›n›f, 19. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren ekonomik kalk›nma için kendi kültürünü de¤ifltirmek zorunda oldu¤unu düflündü. Bunun
için yabanc› kurumlar ve hukuk sistemleri örnek
al›narak reformlar yap›ld›. Oluflturulan kurumlara ve kopya edilen yasalara ra¤men, 150 y›ld›r.
ABD’nin beflte biri, Avrupa’n›n ise dörtte biri
dolay›nda bir refah düzeyini bir türlü aflamad›k.
‹ç dinamiklere dayal› bir kültür de¤iflimi orta
vadede sonuç verebilirdi ama kültür ithalat›nda
›srar edilmesi ve yabanc› hayranl›¤› bu yolu hep
t›kad›. Atatürk’ün esas amac›, reformlar› yaflayan kültüre ra¤men de¤il yaflayan kültürden yararlanarak yapmakt›. Ancak bu tür reformlar›
için gerekli olan e¤itim düzeyi, düflünce zenginli¤i ve tart›flma özgürlü¤ü ortam› o y›llarda henüz ortada yoktu.
19. yüzy›lda tarihçi ve devlet adam› Ahmet
Cevdet Pafla, kendi kültürümüze dayanan bir
hukuk, e¤itim ve ekonomi sisteminin gerekli oldu¤una inan›yordu. Cevdet Pafla ve dönemin
di¤er ›slahatç›lar›, bat› düflünce hayat›n› da etkilemifl olan ‹bni Sina , ‹bni Haldun, ‹bni Rüflt ve
Biruni gibi düflünürlerin de eserlerinden yararlanmak yerine yaln›zca ‹mam Gazali ve Muhittin Arabi ekolünün düflüncelerinden yararlanma
yolunu seçtiler. Bu tek yönlü bak›fl aç›s› kal›c›
reformlar›n önünü açamad›.
Günümüzde de içeride ve d›flar›da baz› siyasetçiler, AB’ye tam üyelik için Türkiye’nin bir
kültür devrimine ve Avrupa’dan kültür ithalat›na
ihtiyaç duydu¤u düflüncesini savunuyor. Oysa
do¤ru olan, al›flkanl›klar›m›z› ve davran›fllar›m›z›, yaflayan zengin kültürümüzden yararlanarak
de¤ifltirmektir. Evrensel ölçüde kabul görecek
hukuk sistemine, kurumlara ve ilkeleri, kendi
yolumuzdan giderek de ulaflabiliriz.
Faruk TÜRKO⁄LU
Referans Gazetesi - 03.03.2007
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RSM STAB‹L‹ZASYON MODÜLLER‹
Lastik tekerlekli yükleyiciler, kaz›c› - yükleyiciler yaln›zca kaz› veya yükleme iflini yapmazlar, ayn› zamanda bu yükleri tafl›mak zorundada kalabilirler. Bu tafl›ma h›z› ve kapasitesi bir
yerde makinan›n performans›n›n belirlenmesindeki etkenlerden biridir. Yüklü kepçe ön aks
eksenini pivot ekseni olarak alan bir kütle gibi
etkir, bu da araçta, gidilen yolun durumuna, h›za ve kepçedeki yüke ba¤l› olarak de¤iflen bir
osilasyona sebebiyet verir. Araç, yük ve tabiki
operatör bu osilasyondan etkilenir. Operatörün
sa¤l›¤›n› etkiledi¤i gib sürüfl emniyetini ve de
arac›n performans›n› etkiler (fiekil-1).

Bu osilasyonlar ile nas›l bafl edebiliriz? Makinan›n h›z›n› düflürmek bir çare olabilir ama bu
durumda arac›n verimini/performans›n› kötü
yönde etkiler. Di¤er alternatif ise stabilizasyon
modülü yada düzgün yürüyüfl sistemi olarak
adland›r›lan sitemdir.
Firmam›z, yap› büyüklü¤ü 10’dan 32’ye kadar uzanan genifl bir aral›¤a yay›lan stabilizasyon modülü repertuar›na sahiptir (fiekil-2).

fiekil-2: RSM tipi stabilizasyon
modülünün flemas›

RSM’siz durum

RSM modülleri, bom silindirleri ile kontrol
valfi aras›na monte edilir. ‹ki kütleyi (araç ve
malzeme/yük dolu kepçe) birbirinden izole
ederek çal›fl›r. Bom silindirlerinin hareketi
akümlatörler ile kesildi¤inden ana flasiye etki
edemezler.
Yeni seri valflerimizin ak›fl dirençleri daha
düflüktür, s›z›nt›lar› azd›r (fiekil-3).

RSM’li durum
fiekil-1 : Bosch Rexroth taraf›nca gelifltirelen RSM
stabilizasyon modülünün lastik tekerlekli yükleyicilerde uygulamas›
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fiekil-3 :
RSM2-16
B2X ve
RSM2-10

Gerekli tüm fonksiyonlar kompakt bir flekilde RSM modüllerinde toplanm›flt›r (fiekil-4).

fiekil-4 : Yeni nesil RSM2 stabilazasyon modülünün flemas›

•
•
•
•
•
•

Akümülatörün flarj edilmesi
Akümülatör bas›nc›n›n azalt›lmas›
Yürüyüfl
Akümülatör bas›nç s›n›rlamas›
Akümlatörün boflalt›lmas›
Bas›nç emniyet valfin (iste¤e ba¤l› olarak
sertifikal› yada sertifikas›z) yard›m›yla
akümlatörün korunmas›

Yürüyüfl
Kartriç tip 3/2 pilot yön valfinin enerjilendirilmesi ile (mesela, yürüyüfl h›z›na ba¤l› otomatik
olarak) bom silindirlerinin piston taraflar› akümlatöre irtibatlan›r ve ayn› zamanda da silindirlerin kol taraflar› da tanka ba¤lan›r.
Bas›nç s›n›rlama fonksiyonu
RSM kapal› iken akümlatördeki bas›nc›n tasar›m bas›nc›n›n üstüne ç›kmas› halinde, müsaade edilen bas›nç tekrar yakalanana kadar
akümlatör tanka ba¤lan›r

20

Akümlatörün boflalt›lmas›
Sistemde bak›m yap›labilmesi için akümülatörün boflalt›lmas› gerekmektedir. Bu ifl için gerekli çek valfde RSM blo¤unda mevcuttur.
Bas›nç emniyet valfi
RSM stsbilizasyon modülleri için hidrolik
akümlatörler gerklidir. fiayet arac›n çal›flmas›
esnas›nda oluflabilecek bas›nçlar›n, akümlatörün müsaade edilebilir maksimum bas›nc›n›
geçme tehlikesi mevcut ise bas›nç emniyet valfi kullan›lmal›d›r. Bu ilave ait ülkede yürürlükte
olan bas›nçl› kaplar ile ilgili kurallara yada direktiflere uygun olmal›d›r.
RSM2 modüllerinde, Avrupa’da yürürlükte
olan “ 97 / 23 / EG bas›nçl› kaplar yönergesine
uygun sertifikal› bas›nç emniyet valfleri kullan›lmaktad›r. Ancak alternatif olarak, araç tasar›mc›s›; baflka bir bas›nç emniyet valfi kullanmak
yada tasar›m bas›nc› yeterince yüksek akümlatör kullanmak gibi yollar ile gerekli önlemleri
al›p bu valfden tasarruf edebilir. Bahsedilen bu
kurallar›n uygulanmad›¤› yada araç tasar›mc›s›
taraf›ndan baflka tedbirler al›nan durumlar için
sertifikas›z bas›nç emniyet valfli modüllerde sunabilmekteyiz ki bu modüllerde RSM olarak
kodland›r›lmaktad›r.
Detayl› teknik bilgi için “RE 64 614 (YB 10
için), RE 64 617 (YB 16 için)“ numaral› kataloglar›m›za baflvurabilirsiniz.
LT31, inç valfli d›fltan enerji beslemeli
fren valfi
Çal›flma a¤›rl›¤› takriben 5 – 6 ton civar›nda
olan araçlarda fren silindirleri esas olarak çal›flma freni olarak kullan›l›r. A¤›r araçlarda ise fren
sistemi, art›k pedal basmada zorlanmaya / yorulmaya sebebiyet vermeden karfl›lanmas› hayli zorlaflan çok büyük kuvvetlere ihtiyaç duyar.
Bu durum çeflitli yönergelere uyum aç›s›ndan
da büyük zorluklar getirebilir.
Bahsi geçen a¤›rl›k kategorisindeki hidrostatik tahrikli araçlarda bu durum, frenleme stratejisinde yap›labilecek bir yenilik ile düzeltilebilir.
Oransal inç valfi ile tek devre tipi d›fltan
enerji beslemeli fren valfinden oluflan “LT31 inç
valfli d›fltan enerji beslemeli fren valfi“ kullan›lmas› halinde, inç fonksiyonundan frenlemeye
sonsuz de¤iflken bir geçifl sa¤lanabilir. Her iki
fren sistemide sadece tek bir pedal›n uyar›lmas› ile çal›flt›r›labilir (flekil-5).
Pedala bas›ld›¤›nda önce hidrostatik yürüyüfl
sisteminin kontrol bas›nc› oransal olarak düfler,
bunun sonucunda yürüyüfl pompas› deplasma‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2007

n›n› düflürür ve araç hidrostatik frenlemeyi gerçeklefltirir. fiayet operatör fren pedal›na basmaya devam ederse belli bir noktadan sonra fren
valfi çal›flmaya bafllar. Yelpazemizdeki di¤er fren
valflerimiz gibi frenleme bas›nc› oransal olarak
artmaya bafllar. Fren sisteminin ulaflabilece¤i
azami bas›nç, pedal hareketini s›n›rlayan yada
sonland›ran bir c›vata ile belirlenir. ‹nç fonksiyonu ile fren fonksiyonu aras›ndaki kesiflme bölgesi uygulamaya göre ayarlanabilmektedir.
Yine bu sistemde de di¤er fren sistemlerinde oldu¤u gibi hidrolik akü LT06 akümlatör flarj
valfi taraf›nca flarj edilir. Fan, direksiyon gibi
baz› baflka kullan›c›lar LT06 valfinin “N“ portundan beslenebilir.
LT31 valfimiz, azami h›z› 40 km/saat olan
hidrostatik tahrikli araçlarda kullan›labilir.
Detayl› teknik bilgi için “RE 66 227“ numaral› katalo¤umuza baflvurabilirsiniz. D›fltan enerji
beslemeli di¤er fren valfleri tipleri için “RE 66
143, RE 66 191, RE 66 146, RE 66 148, RE 66
218, RE 66 221 ve RE 66 228“ numaral› kataloglar›m›za baflvurabilirsiniz.

10.’ncu sayfan›n devam›.

Hava kabarc›klar› ya¤dan daha hafif oldu¤undan tank yüzeyine do¤ru hareket etme e¤ilimindedirler. Tank›n alt seviyelerinde çok küçük
boyutlarda olan ya¤ kabarc›klan yukar›lara
do¤ru ç›kt›kça birleflerek daha büyük hava kabarc›klar› (balonlar) flekline dönüflür. Pompan›n
en yukan k›s›mdaki balonlar›n oldu¤u k›s›mdan
emifl yapmas›, direkt olarak hava emmesine
sebep olaca¤›ndan pompada kavitasyon ve
daha büyük hasarlar bafl gösterir.
Pompa emiflinin orta k›s›mdan yap›lmas› durumunda, pompa gürültülü çal›fl›r ve uzun süreli çal›flmada yine kavitasyona sebep olur. En
uygun emifl, tank›n en alt k›sm›ndaki optimum
uygun ya¤›n bulundu¤u k›s›mdan yap›lmal›d›r
Tankta hava kabarc›¤› oluflmas›n› engellemenin ya da en aza indirmenin baz› yollar› vard›r:
• Tanka geri dönüfl devresinden ç›kan ya¤›n
tank cidarlar›na çarparak de¤il, cidarlara paralel bir flekilde sürtünerek ç›kmas›n› sa¤layacak dizayn› yapmak. Bu durumda dönen ya¤›n, h›zla tank cidarlar›na çarp›p türbülans ve
hava kabarc›¤› yapmas› engellenmifl olunur.
• Tanka geri dönüfl devresinin pompa emifl
devresinden en uzak yere yerlefltirilmesi. Bu
durumda, geri dönüflte oluflacak türbülansl›
ve hava kabarc›kl› ak›fl, direkt olarak pompa
taraf›ndan emilmeyecektir.
• Tank›n bir perde ile bölünmesi. Geri dönüfl
ile pompa emifl k›sm› birbirinden alt k›sm›
aç›k bir perde ile ayr›l›r. Bu durumda hava
kabarc›kI› ve tiirbülansl› olan ya¤ dönüfl taraf›nda kal›r, optimum uygun ya¤ emifl taraf›na geçer.

fiekil-5 : LT31, inç valfi d›fltan enerji beslemeli fren valfi
Rexroth Bülteni
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DEPREME HAZIRLIKLI MIYIZ?
DEPREM SIRASINDA ‹ÇER‹DEYSEN‹Z
•
•
•
•

Pencerelerden ve devrilebilecek a¤›r eflyalardan uzak durunuz.
Yüzünüzü ve bafl›n›z› düflen maddelere ve cam k›r›klar›na karfl› korumak için kapat›n›z.
Binan›n iç köflelerinden birine çömelerek, bu pozisyonunuzu sars›nt› geçene kadar koruyunuz.
Özürlü arabas› kullan›yorsan›z tekerleklerini kitleyiniz. Bafl›n›z› düflebilecek cisimlerden koruyuz.

YAPILMASI GEREKENLER

YAPILMAMASI GEREKENLER

• Dolap, pencere önü ve balkonda durmay›n›z.
• Asansörü kullanmay›n›z.
• Merdivenlerden uzak durunuz.
Deprem bir do¤a olay›d›r. Yerin birden biçim de¤ifltirmesi, k›r›lmas›, kaymas›, sallanmas›, çökmesi fleklinde ortaya ç›kar.
• Can ve mal güvenliginiz için deprem yap› yönetmeline uygun ev yap›n

DEPREM SONRASI
• Kalabal›k bir yerdeyseniz pani¤i engellemeye çal›fl›n ve düzenli bir flekilde ç›k›fl› sa¤lay›n›z.
• Aileniz, özellikle çocuklar›n›zla konuflarak moral veriniz.
• Elektrik do¤algaz ve su hatlar›nda ar›za meydana gelebilir.
• Sigortalar› gevfletip, su ve do¤algaz vanalar›n› kapat›n›z, oca¤›n›z› söndürünüz.

• Kurtarma çal›flmalar›na yard›m ediniz.
• ‹lk yard›m yapmay› ö¤renin
• Mahsur kald›ysan›z, kalorifer-su tesisat borular›na veya bulundu¤unuz yere sert cisimle vurarak
yerinizi belli ediniz.
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ZAMAN YÖNET‹M‹ SEM‹NER‹
Seminer sonunda;
• Zaman›n önemini ve de¤erini kavrayabilecek
• Zaman planlamas› yapabilecek
• Zaman kazanma tekniklerini ö¤renecek
• Zaman› etkili ve verimli kullanabileceksiniz

•
•
•
•
•
•
•

Zaman Nedir?
Tekrar yerine koyulamayan,
Geri döndürülemeyen,
Yenilenemeyen,
Depolanamayan,
Sat›n al›nm as› mümkün olmayan bir kaynakt›r.
Yap›lacak her ifl için bir zaman gereklidir.
Zaman pahal›d›r.

ZAMANIN DE⁄ER‹
• Bir senenin de¤erini en iyi kim anlar?
- S›n›fta kalan bir ö¤renci
• Bir ay›n de¤erini en iyi kim anlar?
- Premature bebe¤i olan bir anne
• Bir haftan›n de¤erini en iyi kim anlar?
- Haftal›k bir derginin editörü
• Bir dakikan›n de¤erini en iyi kim anlar?
- Treni kaç›rm›fl bir yolcu
• Bir saniyenin de¤erini en iyi kim anlar?
- Bir kazay› k›l pay› atlatm›fl kifli
• Bir milisaniyenin de¤erini en iyi kim anlar?
- Olimp iy a tl a rda gümüfl madalya kaz anan atl e t
ZAMAN BANK ®
Bir saatte
• Gözlerinizi tam tam›na 500 kere aç›p kapat›rs›n›z.
• Ayr›ca kalbiniz tam 2 ton kan pompalam›fl
olur ve bir litre suyu kaynatabilecek kadar ›s›
üretmifl olursunuz.
• T›rnaklar›n›z ise iki yüzde bir milimetre uzar.
• 12.000 bebek dünyaya gelir.
• Dünya Güneflin çevresind eki tur un u n
106.000 km'sini tamamlam›fl olur.
• Bütün bunlar›n bir saatte oldu¤una inanmak
güç de¤il mi?
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Zaman› nas›l art›rabiliriz?
Zaman; bazen h›zl › , bazen de yavafl geçer.
Bu nedenle zaman› objektif (gerçek) ve sübj e ktif (alg ›l anan) zaman olarak ikiye ay›r ab iliriz.
Objektif zaman;
Ölçülebilen ve gözlenebilen saat zaman›d›r.
Subjektif zaman; Ölçülmesi ve de¤erlendirmesi zor bir zamand›r.
‹stemek, Baflarmak ‹çin
Gereklidir; Ama Bitirmek ‹çin
Bafllamak Gereklidir.
Zaman H›rs›zlar›
• Plâns›zl›k
• Öncelikleri belirleyememek ve s›r alayamamak
• Ertelemek
• Kendini gere¤inden fazla ifle adamak
• Acelecilik
• K›rtasiyecilik ve verimsiz okuma
Zaman H›rs›zlar›
• Rutin ve gereksiz ifller
• Aç›k kap› politikas› (hay›r diyememek)
• Gereksiz telefonlar
• Gündemsiz ve verimsiz toplant›lar
• Karars›zl›k
• Yetki verememek
• Da¤›n›k masa ve büro düzeni
Zaman H›rs›zlar›
• Planlama yap›lmad›¤› takdirde, ifller zaman›nda bitmemekte ve bunun sonucunda iflleri planlamaya zaman kalmamaktad›r.
• Projesiz ev, haritas›z bir uzun yolculuk
• Günde planlama için ay›raca¤›n›z 20 dk. size günde bir saat kazand›racakt›r. Bu y›lda
iki hafta eder.
• Dikkatli bir planlama iyi bir zaman yönetiminin temelidir.
• Yönetim planlama ile bafllar.
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Ve en önemli aflamad›r...
Öncelikler Belirleyememek ve S›raya Koyamamak
Öncelikleri bilmek ve s›ralamak...
• Hoflland›¤›m›z›
• Çabuk bitecek olan›
• Kolay olan›
• Bildi¤imizi
• Acele yap›lan›
• Baflkalar›n›n iste¤ini
• Hofllanmad›¤›m›zdan
• Uzun sürecek olandan
• Zor olandan
• Bilmedi¤imizden
• Önemli olandan
• Kendi seçti¤imizden
• Güne yap›lacak ifller listesi haz›rlayarak bafllay›n, zamanlamalar› yaz›n.
• Gelecek Hafta, Gelecek Ay›n planlar›n› da
yap›n
• Çok az ifl yapmak, çok fazla ifl yapmaya çal›flmak = BAfiARISIZLIK
• Ajanda Kullan›n
Öncelikli ‹fllerinizi SIRALAYIN
• Acil-önemli
• Önemli ama acil de¤il
• Daha az önemli
• Bu liste, sürekli önünüzde dursun. Yan›n›zda
tafl›y›n.
• Biten ifllerinizi silmeyin, üzerini çizin,
• Baflkalar›n› ilgilendiren iflleriniz oldu¤u durumlarda erken saatlere al›n.
Öncelikli ‹fllerinizi SIRALAYIN
• Listenize hat›rlat›c› notlar yaz›n.
• Zaman planlamas› için her gün zaman ay›r›n.
• “Günün en üretken ve verimli dakikalar›, geri kalan dakika, saatler ve günler planlamak
için harcad›¤›n›z dakikalard›r.”
Covey Matrisi
Erteleme Hastal›¤›
• Gerçekten önemli ve yaflamsal ifllerle u¤raflmaktan al›koyan erteleme;
Kiflinin kariyerini y›kabilecek, mutlulu¤unu
bozacak ve hatta hayat›n› k›saltacak, her
alanda baflar›y› önleyen, gizli gizli zarar veren bir al›flkanl›kt›r.
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Ertelemek
• Erteleme kendinizi aldatmad›r. Bir fley yapmamak ya da, önemsiz fleyler yaparak vakit
harcamak as›l yap›lmas› gerekenden uzaklaflt›r›r. Bilinçalt›n›z isyan eder, kendinizi sürekli bask› alt›nda hissedersiniz.
Ertelemek
• Erteleme bir sorundur, yolunuzu t›kayan bir
engel haline gelebilir.
• Ertelemecilikten nas›l kurtuluruz?
1. Hofllanmad›¤›n›z ifli önce yap›n.
2. Erteleme e¤iliminde oldu¤unuz ifli parçalara bölün.
3. ‹fli bitirme zaman›n› saptay›n.
4. ‹fli bitirdi¤inizde kendinizi ödüllendirin.
• Ertelemecilikten nas›l kurtuluruz?
5. Elinizdekilerle yola ç›k›n. Mükemmeli bulmak için beklemeyin.
6. Bu tür iflleri delege etme yolunu deneyin.
7. ‹fl program›n›zda radikal de¤ifliklikler yap›n.
8. Al›flkanl›klar›n›z› de¤ifltirin, kahve içerken
ifl arkadafllar›yla sohbet etme vb.
9. Hemen bafllay›n
• Ertelemecilikten nas›l kurtuluruz?
10. Ertelemecili¤e karfl› engeller oluflturun.
Bafllama, tarihi vb.
11. Kendinize bask› yap›n.Son dakikada yapt›¤›n›z ifller, yapabilece¤inizden daha kalitesiz olur.
12. Kendinize, flu an ne yapmak istiyorum?
yerine neyi yapman›n önemli oldu¤unu
sorun.
Kendini Gere¤inden Fazla ‹fle Adamak
Fiziksel ve zihinsel olarak zindelik.
Kendini gere¤inden fazla ifle adayan insanlar›n, ailesine, spora, gezmeye ve di¤er sosyal
faaliyetlere ay›racak zamanlar› yoktur.
• Plans›z ifl yapt›klar› için ifle yaramayan ifller
ifl kolik insanlar›n zaman›nda önemli bir yer
tutar.
• En kötü zaman tüketicileri ço¤unlukla en
çok ve en uzun çal›fl›yor görünebilirler.
• Ancak çok etkili de¤ildirler. Çünkü zamanlar›n› iyi yönetmezler.
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Acelecilik
• Baz› insanlar zaman bask›s›ndan hofllan›rlar.
Bunlar aceleci tav›r tak›narak kendilerini sürekli bir fleyler yapmak zorunda hissederler.
• Bunlar “A tipi kiflilik” olarak adland›r›l›rlar.
• Aceleci tav›r zaman yönetimine ters düfler.
K›rtasiyecilik ve Verimsiz Okuma
• Çal›flma masalar›n›n üzerinde o an çal›fl›lan
konu ile ilgisi olmayan de¤iflik fleylerin bulunmas›, dikkati da¤›t›r ve iflin yavafllamas›na neden olur.
Rutin ve Gereksiz ‹fller
• Uzman kiflinin yapaca¤› bir ifli, konuya iliflkin
bir fikri olmayan vas›fs›z kifliler taraf›ndan
yap›lacak hale getirilmesi rutin ifllerdir.
• Erteleme al›flkanl›¤› en önemli zaman yönetimi tuzaklar›ndan birisidir.
Gündemsiz ve Verimsiz Toplant›lar
• Yap›lan her türlü toplant› zaman al›c›d›r.
• Problem;
• Gündemi belirlenmeden yap›lan,
• Normal süresini aflan ve
• Amac›na ulaflmayan toplant›lard›r.
Toplant›lar
• Toplant› tutanaklar›n›n geç haz›rlanmas› ve
geç da¤›t›m›
• Toplant› sonucunda kimlerin ne yapacaklar›
ve tarihleri
• Verimsiz Toplant›lar
• Karars›zl›k ve Gecikmeler
• ‹flleri Yetifltirememe
• Hay›r Diyememek...
• Da¤›n›k masa
• Yorgunluk,
• Verimsizlik,
• Bafl edememe hissi,
• Stres ve hakimiyet yoksunlu¤u oluflturur,
• Ayr›ca yaflam›n›z› k›s›tlar.
Da¤›n›k masa
1. Çal›flma yerinizi de eviniz kadar fonksiyonel
düzenleyin,
2. Masan›z›, geleni geçeni göremeyece¤iniz bir
konumda yerlefltirin.
3. Masalar aras›na fiziki engeller koyun.
4. Da¤ ›n›k mas ada çal › flma al›flk a nl ›¤ › ndan
kurtulun.
5. Y›¤›nt› hastal›¤›ndan kurtulun.
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Masa Da¤›n›kl›¤›ndan Nas›l Kurtuluruz?
1. Birikmifl y›¤›nlar› temizlemek için zaman ay›r›n.
2. “Salam” tekni¤ini kullan›n,
3. Çok gerekli olmayanlar› ay›r›n.
4. Ofisin izin bir köfl es ine bir kaç kitap raf› koyun.
5. Da¤›n›k ka¤›tlar› bir dosyada ya da kutuda
toplay›n, mümkün oldu¤unca fazla fley at›n.
6. Çöp sanat› uygulay›n, kalacaklar ve gidecekler kural› uygulay›n. Ne kadar atarsan›z o
kadar iyidir.
Da¤›n›k masa sendromundan kurtulmak için
• fiu an yapt›¤›n›z ifl ile ilgili olmayan her fleyi
masadan kald›r›n.
• ‹ lg il e nm ed i¤iniz di¤er malz em el erin mas a
üstüne birikmesine izin vermeyin.
Zaman Tüketici K›rtasiye iflleri
Hiç size “ofiste gerçekten ne yap›yorsunuz”
diye bir soru yönetildi mi?
1. Evrak› s›n›fland›r›n›z.
a. ‹fllem Yap›lacaklar›
b. Okunacaklar›
c. Dosyalanacaklar›
2. Nokta yöntemini deneyin
3. K›rtasiye ifllerini bir ad›mda halledin.
4. En yararl› iletiflim yöntemlerini seçin
Kiflisel dosya sistemi kurabilirsiniz.
• Projeler
• Anl›k ifller
• Kendini gelifltirme
• Fikirler
• Arka plân bilgileri
Çal›flmalar›n›z›n Bölünmesine ‹zin Vermeyin
“Kap›m her zaman aç›kt›r”
Çal›flman›z›n kesilmesinin olas› nedenleri
• Davetsiz konuklar
• Durmadan ortaya ç›kan acil durumlar
Çal›flmalar›n›z›n Bölünmesine ‹zin Vermeyin
“Aral›k kap›” yöntemini uygulay›n
• Gerçekten u¤rayanlar için uygun yöntemler
gelifltirin
• Çal›flmalar›n›z›n bölünmesini en aza indirin
• Kendi çal›flman›z› kendiniz bölmeyin
• ‹fl yerinde dolaflmak
• Herkesle gevezelik etmek
• Yan odalara, ya da atölyelere gereksiz ziyaretler yapmak
• Ani düflüncelerle yapt›¤›n›z ifllerden baflka
ifllere atlamak.
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Çal›flmalar›n›z› Üstleriniz Taraf›ndan Kesilmesini Önlemek
• Siz de astlar›n›z›n ifllerini bu flekilde bölüyor
musunuz?
• Üstlerinize giderken mutlaka yan›n›zda baflka
bir ifl götürün.
• Astlar›n›z›n ifllerini, engelleyecek emirleri asla
sekreteriniz arac›l›¤› ile vermeyin.
• Astlar›n›z›n yan›na u¤ray›p ça¤r›y› do¤rudan
yapmay› deneyin.
• Üstünüz s›k s›k iflinizi bölüyorsa bu durumu
kendisine aç›klay›n.
Çal›flman›z astlar›n›z taraf›ndan bölünüyor
mu?
• Astlar›n›z, sizinle ilgili ifllerini birlefltirip belli
zaman dilimlerinde bir araya gelme konusunda e¤itin.
• Söylemeyi planlad›¤›n›z konular› mümkün
oldu¤u kadar topluca bildirin.
• Soru yöneltmek için astlar›n›za belirli bir zaman ay›r›n.
• K›sa yaz›lm›fl not kullanmalar›n› sa¤lay›n.
• Olas› sorular›n› önceden sezin ve yan›tlay›n.
Davetsiz konuklarla ilgilenme
Ciddi bir tutum, ve resmi bir ses tonu kullan›n.
Sandalyenizin ucuna oturun, bütün dikkatinizi
ona verin.
• Mümkünse belirli bir zaman s›n›r› koyun.
• Ziyaretin sonu geldi¤inde aya¤a kalk›n.
• Sizin ve onun görebilece¤i bir yerde saat
bulundurun.
Davetsiz konuklarla ilgilenme
• Özet olarak, geldi¤iniz için teflekkür ederim
vb. cümleler
• Yap›lacak ifli özetleyin, konu hakk›nda yapacaklar›n›z› söyleyin.
• Konu hakk›nda notlar al›n.
• Ziyaretçinin amac›n› ortaya ç›kart›n.
“ Sizin için ne yapabilirim?”
• Davetsiz konuklara çay kahve sunmay›n
• Ziyaretçiler için özel oda
• K›sa bir merhaba dedikten sonra baflka bir
zamana randevu verin
• ‹lgilenecek do¤ru kifliye yönlendirin.
Yüz yüze görüflme daha iyidir.
• Jest,
• mimikler,
• sözsüz sinyaller

Telefon bölünmeleri
Sizin arad›klar›n›z
Görüflece¤iniz konu bafll›klar›n› not al›n.
• Görüflme süresini ölçecek, zaman sayaçlar›
kullan›n (kum saati, kronometre)
• Rutin arad›¤›n›z kiflilerin, uygun ve az meflgul olduklar› saatler belirleyin.
• Arayaca¤›n›z vakti daha önceden bildirin.
• ‹flinizle ilgili yapaca¤›n›z telefonlar› erken
saatlerde aray›n.
Kimlere Görev Verilmeli ?
• At›l yetenekleri ortaya ç›kart›n.
• Pek çok ifl görev olarak verilebilir.
• Ayn› görevleri hep ayn› kiflilere vermeyin.
• Gözde olma – K›skançl›k
• Kendine afl›r› güvenen prens-prenses
• Derinlemesine geliflim
• Zaaf› olan bireye görev verin. - Onlar›n güvenini kazan›rs›n›z
• B er aber ifl yapt ›¤ ›n›z firm al ara da görev verin.
• Yeteneklerinizi paylafl›n, tecrübelerinizi anl at›n.
Hepimizin
haftada 168 saati var,
siz bu saatleri nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
• Zaman›n yetmedi¤ini, iflimizin çok oldu¤unu
söyler yak›n›p dururuz.
• E¤er her gün fazladan iki saat verilse, ne yapar›z?
Zaman› iyi kullanman›n üç yolu
• Önceli¤i az olan iflleri veya faaliyetleri b›rakmak.
• Yapt›¤›n›z iflte daha etkin olmak.
• Baz› iflleri delege etmek.
Zaman› ‹yi Yönetmenin Kazançlar›
• Kariyer planlamas›
• Okumak
• ‹letiflim
• Dinlenme
• Düflünme
KALP KR‹Z‹ YAKLAfiIMI
E¤er kalp krizi geçirmifl ve günde 4 saat çal›fl›yor olsayd›n›z, hangi görevleri seçerdiniz?
Hangilerini elerdiniz?
Devam› 62. Sayfada.
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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

ETK‹NL‹KLER‹M‹Z
ETK‹NL‹K - 1
‹MMB Yönetim Kurulu üyeleri Teknomak’›n yeni tesislerini ziyaret etti. Teknomak Servis Makina
San. ve Tic. A.fi. Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürü ve ayn› zamanda üyemiz Sn. Yusuf Güngör’den
yeni tesisler hakk›nda bilgi al›nd›. Ö¤le yeme¤ini takiben Yönetim Kurulumuz burada operatör e¤itimi konusunda bir toplant› yapt›.

Soldan sa¤a: O¤uz Erdo¤du, Erdinç F›rat, Yusuf Güngör, Cem Geçit, Musfata Silpagar, Muzaffer Köylü, B. Ali Kösa,
fievki Aksoylu, Tamer Develio¤lu

ETK‹NL‹K - 2
30 Mart 2007 Tarihinde Borusan Makina Servis ve Tic. A.fi. Ostim-ANKARA tesislerinde firmalar›n servis mühendisleri aras›ndaki diyalo¤u gelifltirme, sektörümüzde yard›mlaflma ve bilgi paylafl›m›n›n öne ç›kar›lmas› konusunda bir toplant› yap›ld›.
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Toplant›ya Muzaffer Köylü-Murtaza Burgaz (‹MMB), Hasan Tahsin Güven-Cem Udum (Borusan
Makina), Murat Ya¤c›o¤lu (Hasel), Recep Timur (Enka), Selami Çal›flkan (Sesa), Müslüm Ayd›n
(Maats) kat›ld›.
Toplant›da tüm servis mühendislerinin ‹MMB’de bir araya gelerek, teknik konularda yard›mlaflmas›, mesleki bilgilerini sektörün di¤er üyeleriyle paylaflmas›; genç mühendislerin ve teknisyenlerin yetifltirilmesi konusunda çabalar›m›za destek vermeleri konular› görüflüldü.
Toplant›lar›n daha s›k yap›lmas› ve hedefler belirlenmesi kararlaflt›r›ld›.
ETK‹NL‹K - 3
Derne¤imiz 15 – 20 May›s Tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Komatek ‹nflaat Makinalar› Fuar›nda stand açt›. Stad›m›z› ziyaret eden ziyaretçi ve kat›l›mc› sektör temsilcilerine derne¤imizi tan›t›c› bilgiler verildi.
Yönetim kurulu üyelerimiz; kat›l›mc› firma standlar›n› ziyaret ederek sektörün sorunlar›n› tart›flt›lar, ifl makinalar› sektörünün geldi¤i son aflamay› gözlemleyip analiz yapma f›rsat› buldular.

Komatek Fuar›nda stand›m›z.

‹MMB Stand› ve görevlilerimiz.

ETK‹NL‹K - 4
Gazi Üniversitesinde ‹fl makinalar› seminerlerine kat›lan ö¤rencilere ve e¤itim veren sektör temsilcilerine, MMO-‹MMB ortakl›¤›yla haz›rlanan plaket ve sertifikalar KOMATEK ‹fi MAK‹NALARI
FUARI’›nda düzenlenen törenle verildi.
Bu seminere hiçbir beklentisi olmadan katk›da bulunan e¤itim gönüllülerimiz; Mak. Müh. Odas› Ankara flubesi, ‹MMB Yönetim Kurulu ve üyeleri, TCK, Hidroser, Borusan, Hamamc›o¤lu, Hidrel,
Enka, Edizcan Mak. ve Çelik Halat ve Tel Sanayi firmalar›na teflekkür ederiz.
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ETK‹NL‹K - 5
22 MAYIS 2007 Tarihinde Borusan Makina Servis ve Tic. A.fi. Derne¤imiz Üyelerine;
“CAT PRODUCT L‹NK” ve kalite yönetim sistemi “6 S‹GMA” konular›nda seminer verdi.
Bu seminer nedeniyle Borusan Makina Servis ve Tic. A.fi. Ankara Bölge Müdürü Hasan Tahsin
GÜVEN, Levent GÜLBAHAR (Borusan Makina Servis Operasyon Uzman›) ve Borusan Makina çal›flanlar›na teflekkür ederiz.

Yön. Kurl. Bflk. Yard›mc›m›z Sn. Duran Karaçay,
Sn. Hasan Tahsin Güven’e plaket veriyor.

Seminer kat›l›mc›lar›.

ETK‹NL‹K - 6
2 Temmuz 2007 Tarihinde Türkiye
‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ü ANKARA
Meslek Dan›flma Merkezinde ‹MMB
üyelerine yönelik; “Personel seçimi, kiflilerin becerilerinin, mesle¤e uyumluluk ve davran›fllar›n›n de¤erlendirilmesi ve mülakat teknikleri e¤itimi verilmifltir. Katk›lar›ndan dolay› Meslek Dan›flma Merkezi fiube Müdürü Sn. Hüseyin AZMAZ’a ve Psikolog Sn. G. Deniz KARTAL’a teflekkür ederiz.
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KARAMSAR K‹fi‹LER DAHA FAZLA UYUYOR
Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, ''Karamsar kiflilerin daha çok iyimser kiflilerin ise daha az uykuya ihtiyaç duydu¤u belirlenmifltir'' dedi.

ABD'de 100 bin trafik kazas›n›n yolda uyumaya
ba¤l› olarak meydana geldi¤ini, bu kazalar›n bin
500 kiflinin ölümüne yol açt›¤›n› söyledi.

Trakya Üniversitesi'nde görev yapan Prof.
Dr. Yorulmaz, 6-10 saat aras› uykunun normal
oldu¤unu belirterek uykuda beynin çal›flmaya
devam etti¤ini, ö¤retilen bilgileri ay›klay›p düzenleyerek sindirdi¤ini ve depolad›¤›n› söyledi.

Yorulmaz, tedavi edilmeyen uyku sorunlar›n›n kalp krizi, hipertansiyon, depresyon gibi
ciddi sa¤l›k sorunlar›na da yol açabildi¤ini de
belirtti.

Kiflinin, vücudun günün yorgunlu¤unu uyuyarak att›¤›n› ve bir sonraki güne haz›rland›¤›n›
belirten Prof. Dr. Yorulmaz, uykunun yafla göre
farkl›l›klar gösterdi¤ini anlatt›:
''Yeni do¤mufl bir bebek neredeyse tüm gününü uyuyarak geçirir, büyüdükçe ise uyku ihtiyac› azal›r. Oynama yafl›na gelmifl çocuklarda
ise ö¤len uykular› için vazgeçilmezdir.
Büyüme hormonu uykuda salg›land›¤›ndan
çocuklar›n büyüme ve geliflmesinde düzenli ve
yeterli uyku çok önemlidir. Eriflkin yafllarda 7-8
saat uyku uyunurken, yafll›lar 6 saat uyku ile
yetinebilmektedir. Uyku ayn› zamanda ruh sa¤l›¤›n›n da bir göstergesidir.''

Yeterli süre uyundu¤u halde, bazen kiflilerin
dinlenmifl olarak kalkamamas›n›n nedeni ise
yatak ve yast›k, odan›n ›s›s›, ortamda temiz hava olmamas›, ortam›n s›cak ya da so¤uk olmas› ve gürültü ile iliflkilendiriliyor.
Uyku ile kilo alma aras›nda ba¤lant› oldu¤unu belirten Yorulmaz, geceleri 5 saat veya daha az uyuyan kad›nlar›n obez olma riskinin 7
saat uyuyanlara göre yüzde 15 daha fazla oldu¤unu belirtti.
Prof. Dr. Yorulmaz, uyku öncesi a¤›r yemek,
alkol, sigara, kahve, çay ve egzersizin uykuyu
kaç›rd›¤›n› da belirtti.
•

Prof. Dr. Yorulmaz, streste ve pek çok psikiyatrik hastal›kta uyku düzeninin bozuldu¤unu
belirterek yeterli uyku uyunmad›¤›nda kiflinin fiziksel ve ruhsal streslere dayan›kl›l›¤›n›n azald›¤›n› söyledi.
Uyku kalitesinin bozulmas›n›n insanlar›n
sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkiledi¤ini belirten
Yorulmaz, ''‹yi uyumayan kiflilerde yorgunluk
ve uyku hali, ifl verimi ve dikkatte azalma meydana gelebilmektedir. Araflt›rmalar, uyku bozuklu¤u tan›s› koyulmufl ve tedavi görmemifl
hastalar›n normalden 4-6 kat daha fazla trafik
ve ifl kazalar›na sebep oldu¤unu göstermektedir'' dedi.
100 milyondan fazla ABD'linin uykusuzluktan flikayet etti¤ini belirten Yorulmaz, her y›l
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•
•
•
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Neler yap›labilir?
Yatma ve kalkma saatleri düzenli biçimde
ayn› olmal›.
Sabah kalkma vakti geldi¤inde yatakta beklemeden kalk›lmal›.
Sigara, kahve, çay ve kola uykuya dal›fl› zorlaflt›rd›¤›, alkol ise uyku kalitesini bozup sabah yorgunlu¤a neden oldu¤u için yatmadan 4 saat önce al›nmal›.
Her gün düzenli flekilde egzersiz yap›lmal›.
Yatarken televizyon seyretmek yerine rahatlat›c› kitaplar okumak, hafif müzik dinlemek
faydal›.
Yatmadan önce 15-20 dakikal›k ›l›k banyo
yap›lmas›, ›l›k süt içilmesi de uyumaya yard›mc›.
Fazla kilolardan kurtulmak uyku için faydal›.
Derleyen : Serdar AYKIN
Kaynak: CnnTürk
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OTOMOB‹LLERDE ELEKTRON‹K
D‹ZEL YAKIT S‹STEMLER‹
Mekanik regülatör veya EDC (Elektronik dizel kontrolü),püskürtme pompas›n›n yak›t miktar ayarlay›c›s›n›n pozisyonunu de¤ifltirerek
püskürtülen yak›t miktar›n› ayarlar. Regülatör
veya EDC bundan dolay› sabit rölanti h›z›ndan
sorumlu oldu¤u kadar h›z, turbo flarj bas›nc› ve
atmosferik bas›nç ve start için gereken do¤ru
miktardaki yak›t›n ölçümünün fonksiyonu olarak tam-yük sevk miktar›n› da sa¤lar.

‹ki temel regülatör versiyonu vard›r. Minimum-maksimum h›z regülatörü. Regülatörün
gaz koluna ba¤l› gaz pedal› vas›tas›yla, ara yüklerde püskürtülen yak›t miktar
kontrolü bu pompa regülatörleri
ile kontrol edilir. Asgari ve azami
h›zlara ek olarak, de¤iflken h›z
regülatörleri de ara-yük yak›t
miktar›n› kontrol eder.
EDC'nin çal›flma parametreleri sensörler, say›sal bilgi ifllem ve
kapal› çevrim yak›t miktar ayarlay›c›s› ile hassas bir flekilde kontrol edilir. Bu EDC'nin hava,motor so¤utucu ve yak›t s›cakl›k ölçümlerinden ald›¤› ihtiyaç duyulan ayarlar› yapmas›n› sa¤lar.
Elektronik kompanentler püskürtülen yak›t miktar›, püskürtme bafllang›c› ve emisyon azalt›c› egzost gaz› geri dönüflümünü
belirli motor gereksinimlerine
hassas bir flekilde uyarlar.
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Elektronik dizel motorunun (EDC) yerine getirece¤i fonksiyonlar flöyledir; Püskürtme bafllang›c› yak›t miktar› kontrolü, rölanti h›z› kontrolü, afl›r› s›cakl›k korunmas›, buji k›zd›rma zaman› kontrolü,turbo flarj bas›nç kontrolü, egzost
freni, klima kompresörü, araç h›z kontrolü, ar›za teflhis ve h›rs›za karfl› koruma sistemi.
EDC kontrol ünitesi (ECU) motorun çal›flma
biçimi bilgilerini ifllemden geçirirken programlanm›fl karakteristik e¤rileri ve 2 veya 3
boyutlu yaz›l›m haritalar›n› kullan›r.
Geleneksel dizel yak›t enjeksiyonu S›ra tip (düz) püskürtme
yak›t pompas›
Tüm s›ra tip püskürtme pompalar› ayn› çal›flma prensibini ve tasar›m›n› baz alm›flt›r. Her motor silindirine (azami 12'ye kadar) eleman pistonu ve eleman silindirinden oluflan kendi pompa eleman›
ayr›lm›flt›r. Yak›t› pompadan d›flar›
ç›kmaya zorlamak için bas›nç alt›nda eleman pistonu yukar› do¤ru
pompan›n eksantrik mili ile ç›kart›lmaya, piston yay›yla do¤ru pompan›n eksantrik mili ile ç›kart›lmaya
,piston yay›yla ise geri dönmeye zorlan›r. E¤er
mekanik (regülatör a¤›rl›kl›) regülatörlü kullan›l›-
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yorsa kramayer difllisi ve piston vas›tas›yla motor h›z› ve yükünün bir fonksiyonu olarak her
eleman silindirinden sevk edilen püskürtülen
yak›t miktar› ayarlan›r.

Elektronik dizel kontrolünün kullan›ld›¤› durumda, krameyer yolu, Elektronik Kontrol Birimi
(ECU)'den al›nan ç›k›fl sinyalleri vas›tas›yla manyetik alan ile kumanda edilir. Bir dizi ek cihaz
motorun rölantide çal›flmas›n› ve sürüfl konforunu iyilefltirirler. Gelecek egzost gaz emisyon limitlerine uyum,kar›fl›m oluflumu ve yanmay› etkileyen elektronik püskürtme bafllang›c› kontrolünün sorumlulu¤undad›r. Nitrojen oksit emisyonlar› ve yanmam›fl hidrokarbonlar çarp›c› bir
biçimde azalt›lm›flt›r.
Yak›t püskürtme pompas›nda bulunan püskürtme bafllang›ç kontrollü eleman düzene¤i
egzost gaz›ndaki zararl› maddeleri azalt›r. Ticari araç dizel motorlar› için gittikçe s›k›laflan
egzost gaz emisyon kanunlar›n› karfl›layabilmenin tek yolu daha yüksek yak›t püskürtme bas›nçlar› üretmek ve püskürtme bafllang›c›nda
kapal› çevrim kontrolü uygulamaktad›r.
Yüksek bas›nç püskürtme pompas›nda kullan›lan teknoloji yak›t sevgi bafllang›c›n›n programlanabilir zamanlamas›n›n elektronik olarak
kontrol edilmesini sa¤lar. Geleneksel s›ra tipi püskürtme pompas› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu
pompa ikincil kontrolü sa¤lar.
Burada püskürtme bafllang›ç
ayarlay›c› bilezik, geleneksel zamanlama ayg›t›n›n yerine geçmektedir. Bir m›knat›s, püskürtülen yak›t miktar›n›n ayarlanmas› için kullan›lmaktayken bir
di¤eri püskürtme bafllang›c›n›
kontrol etmektedir.
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Pompa eleman üzerinde bulunan püskürtme
bafllang›ç ayar mekanizmas› sadece zararl› gaz
emisyonlar›n› azaltmaya de¤il ayn› zamanda
motorun start ve ›s›nma safhalar›nda yak›t tüketiminin daha iyilefltirilmesini
sa¤lar. Püskürtme bafllang›c›
kontrollü eleman düzenekli
pompan›n bulundu¤u püskürtme sistemleri ile arac›n di¤er
elektronik sistemlerle uyumlu
bir flekilde çal›flmas› sa¤lan›r.
Birim Pompa Sistemi
Eksantrik milinin blokta oldu¤u motorlarda, Birim Pompa
Sistemi (UPS) pompas› bir makara itece¤i vas›tas›yla tahrik
edilir. Bu solenoid ile donat›lm›fl zaman kontrollü dizel püskürtme sisteminde, valfin harekete
geçirme an› püskürtme bafllang›c›n› belirlemektedir.
Püskürtülen yak›t miktar› ise solenoid valfin
harekete geçmifl halde kald›¤› zaman uzunlu¤u
ile belirlenir.
Bütün parametreler verilen limitlerde programlanabilirler. Bu parametreler serbestçe seçilebilir ve motorun mevcut çal›flma durumunu ve
çevresel etkilerini de hesaplayan ECU ile s›n›rland›r›l›r. Hassas püskürtme bafllang›c›, programlanm›fl haritalar ile Ecu taraf›ndan belirlenir.
Birim pompa sisteminin modüler tasar›m› dizel motoru içinde kolay entegrasyon sa¤lamaktad›r. Servis gerekti¤inde herhangi bir zorluk
söz konusu olmamaktad›r,çünkü sistem kompanentlerine kolayl›kla ulafl›labilir ve motorda
baflka bir de montaja ihtiyaç duyulmaz.
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B‹R‹M ENJEKTÖR (PÜSKÜRTÜCÜ) S‹STEM‹
Birim enjektör sisteminin direkt olarak motorun silindir kafas›na tak›lmas› ve tahrik edilmesiyle yeni tasarlanm›fl motorlarda kullan›m
amaçlanm›flt›r. Ayr› ayr› pompalar motorun üstten eksantri¤inden kamlar ile tahrik edilirler.
Solenoid valften enjektör memesine olan asgari uzakl›¤› birim enjektör sistemine, bas›nç
üretimi ve püskürtme karakteristi¤inde büyük
bir avantaj sa¤lar
Birim enjektör sistemi, tüm püskürtme sistemleri içinde en yüksek tepe bas›nçlar›n› üretirken azami motor gücü ve düflük eksoz gaz
emisyonu sa¤lamaktad›r.
Birim püskürtücülü yak›t püskürtme sistemi
zamanla kumanda edilen ve do¤rudan motorun
kam mili taraf›ndan kumanda edilen yak›t püskürtme pompalar›na sahip bir sistemdir.
Bu yak›t püskürtme sistemi 2050 bara kadar
yak›t püskürtme bas›nc› üretebilir. Bu yüksek
yak›t bas›nc›, gücü ve torku artt›ran en iyi düzeyde atomizasyonu sa¤lar ve ayn› anda egzost
sal›n›mlar›n› ve yak›t tüketimini en aza indirir.
Yak›t, elektrikli yak›t pompas› ve mekanik
yak›t pompas› vas›tas›yla yak›t deposundan ç›k›p yak›t filtresi üzerinden silindir kapa¤›ndaki
yak›t beslemesinin içine aktar›l›r.
Silindir kapa¤›ndaki yak›t besleme hatt›nda
yak›t› birim püskürtücülerine daima ayn› tarzda
da¤›tan bir yak›t yolu bulunmaktad›r.
Püskürtme için gerek duyulmayan yak›t silindir kapa¤›ndaki bir yak›t dönüfl hatt› üzerinden yak›t deposuna döner.
Elektrikli yak›t pompas›: Elektrikli yak›t pompas› yak›t deposunu içinde bulunur ve ön sevk
pompas› olarak görev yapar. Yak›t› silindir kapa¤›ndaki mekanik yak›t pompas›na pompalar.
Böylece a¤›r koflullarda (örne¤in; s›cak havada
h›zl› giderken) yak›t sevk›yat kanal›nda vakumun artmas› nedeniyle buhar kabarc›klar›n›n
oluflmas› engellenmifl olur. Buhar kabarc›klar›n
oluflumundan kaynaklanan dengesizlikler bu
flekilde engellenir.
Yak›t Filtresi: Enjeksiyon sistemini kirlerden, partiküllerden ve sudan kaynakl› afl›nmaya
karfl› korur.
Çek valf (Dönüflsüz valf): Motor çal›flm›yorken yak›t›n, yak›t pompas›ndan yak›t deposuna geri dönmesini engeller. (Aç›lma bas›nc›=0. 2 bar)
Mekanik yak›t pompas›: Mekanik yak›t
pompas› yak›t› yak›t deposundan birim püskürtücülerine iletir.
Bas›nç s›n›rlama valfi: Yak›t sevk›yat› hakk›ndaki yak›t bas›nc›n› düzenler. 7. 5 bar›n üze-
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rindeki yak›t bas›nc›nda valf aç›l›r ve yak›t, yak›t
pompas›n›n emme taraf›na aktar›l›r.
Süzgeç: Yak›t sevk›yat hatt›ndaki buhar kabarc›klar›n› toplar. Bu kabarc›klar klape delikleri ve geri dönüfl hatt› üzerinden ayr›l›rlar.
Bypass hatt›: Yak›t sisteminde hava varsa,
örne¤in yak›t deposu bofl ise, bas›nç s›n›rlama
valfi kapal› kal›r. Henüz akmakta olan yak›t taraf›ndan hava sistemden at›l›r.
Bas›nç s›n›rlama valfi: Yak›t geri dönüflündeki bas›nc› 1 barda sabit tutar. Bu suretle solenoid valf i¤nesinde kuvvet dengesi elde edilir.
Yak›t dönüfl hatt›ndaki yak›t s›cakl›k alg›lay›c›s›: Yak›t dönüfl hatt›ndaki yak›t s›cakl›k alg›lay›c›s› (müflir) güç aktar›m sistemi kumanda
modülüne yak›t s›cakl›¤› hakk›nda sinyal gönderir.
Yak›t so¤utucusu: Pompal› enjeksiyon ünitelerinin içindeki yüksek bas›nçtan dolay› yak›t
afl›r› flekilde ›s›n›r ve yak›t deposuna geri dönmeden önce so¤utulmas› gerekir.
Arac›n alt taraf›nda bu ifl için bir yak›t so¤utucusu bulunur. ‹çinde paralel olarak düzenlenmifl bir çok kanal vard›r. Geri dönen yak›t bu
kanallar›n içinden akar. Bu arada so¤utucunun
etraf›ndan geçen d›fl hava yak›t› so¤utur ve yak›t deposu ile yedek depo müflirini çok s›cak
yak›ttan korur.
B‹R‹M PÜSKÜRTÜCÜLÜ S‹STEM‹N
ÇALIfiMASI
Tahrik:
Eksantrik milinde sistemin tahriki için üç tane enjeksiyon kam› mevcuttur. Bunlar masural›
tip külbütör vas›tas›yla enjeksiyon ünitelerinin
pompa pistonunu tahrik eder.
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Kam flekli
Enjeksiyon kam›n›n yan yüzü diktir. Bu sayede pompa pistonu yüksek h›zla afla¤› do¤ru
bast›r›l›r ve böylece h›zl› bir biçimde yüksek
püskürtme bas›nc› elde edilir. Düz yan yüz nedeniyle pompa pistonu yavafl ve muntazam flekilde yukar› hareket eder; bu flekilde yak›t kabarc›ks›z olarak pompal› enjeksiyon ünitesinin
yüksek bas›nç odas›na akar.

Ön püskürtmenin bafllang›c›
Pompa pistonu masural› külbütör arac›l›¤›yla enjeksiyon kam› taraf›ndan afla¤› do¤ru bast›r›l›r ve yak›t› yüksek bas›nç odas›ndan yak›t
sevkiyat hatt›na gönderir.

Püskürtme olay›n›n aflamalar›:
1.) Yüksek bas›nç odas›n›n doldurulmas›
2.) Ön püskürtmenin bafllang›c›
3.) Ön püskürtmenin sonu
4.) Ana püskürtmenin bafllang›c›
5.) Ana püskürtmenin sonu

Enjeksiyon olay› motor kontrol ünitesi taraf›ndan yönetilir. Bunun için motor kontrol ünitesi enjektör solenoid valfini kullan›r.
Bu s›rada valf i¤nesi yuvas›na do¤ru bast›r›l›r ve yüksek bas›nç odas›ndan yak›t sevk›yat
hatt›na giden yolu kapat›r. Böylece yüksek bas›nç odas›nda bas›nç yükselmeye bafllar. 180
barda bas›nç, enjektör yay›n›n kuvvetinden fazlad›r. Enjektör i¤nesi yukar› kalkar ve ön püskürtme bafllar.

Yüksek bas›nç odas›n›n dolumu
Doldurma aflamas›nda pompa pistonu piston yay›n›n kuvveti ile yukar› do¤ru hareket
eder ve böylece yüksek bas›nç odas›n›n hacmini büyütür. Pompa-memenin sübab›na kumanda verilmifltir.
Manyetik sübap i¤nesi hareketsiz durumdad›r ve yak›t›n yüksek bas›nç odas›na ak›fl› için
yol verir. Ak›fltaki yak›t bas›nc›ndan dolay› yak›t
yüksek bas›nç odas›na dolar.
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Enjektör i¤nesi damperi
Ön enjeksiyon s›ras›nda enjektör i¤nesinin
hareketi bir hidrolik takoz taraf›ndan k›s›tlan›r.
Bu sayede enjeksiyon miktar› tam olarak ayarlan›r.

Bu flekilde çal›fl›r:
Toplam hareket mesafesinin ilk üçte birlik
bölümünde enjektör i¤nesi engellenmeden aç›l›r. bu s›rada ön enjeksiyon miktar› yanma odas›na püskürtülür.

kürtmede enjektör i¤nesinin yeniden aç›labilmesi için ön püskürtmeye göre daha fazla yak›t
bas›nc› gereklidir.
Ana püskürtme bafllang›c›
Enjektör i¤nesinin kapanmas›ndan hemen
sonra yüksek bas›nç odas›ndaki bas›nç tekrar
yükselir. Bu esnada enjektör solenoid valfi kapal›d›r ve pompa pistonu afla¤› do¤ru hareket
eder. Yaklafl›k 300 barda yak›t bas›nc› , enjektör
yay›n›n ön gerilimini aflar. Enjektör i¤nesi tekrar
kalkar, ana püskürtme miktar› püskürtülür.

Damper pistonu enjektör muhafazas›n›n deli¤ine girince, yak›t,enjektör i¤nesi üzerinden
sadece küçük bir s›zma aral›¤›ndan enjektör
yay› odas›na at›labilir. Bu durumda meydana
gelen hidrolik takoz enjektör i¤nesinin ön enjeksiyon s›ras›ndaki kalk›fl›n› s›n›rlar.
Ön püskürtmenin sonu
Enjektör i¤nesinin aç›lmas›ndan sonra ön
püskürtme sona erer. Yükselen bas›nç nedeniyle bypass pistonu afla¤› do¤ru hareket eder
ve yüksek bas›nç odas›n›n hacmini büyütür.
Bas›nç bu arada k›sa bir an için düfler, enjektör i¤nesi kapan›r. ön püskürtme sona erer.
Bypass pistonun afla¤› hareketinden ötürü enjektör yay›n›n üzerindeki ön yük artar. Ana püs‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2007

Bu s›rada yüksek bas›nç odas›nda, enjektör
deliklerinden boflalt›lacak miktar› aflan miktarda yak›t birikimi oldu¤undan bas›nç 2050 bar'a
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kadar yükselir. motor maksimum güce ulaflt›¤›nda, yani motor yüksek devirde çal›fl›rken ve
yak›t enjeksiyonu miktar› yüksekken bas›nç en
yüksek seviyeye ç›kar.
Ana püskürtmenin sonu
Motor kontrol ünitesi enjektör solenoid valfini durdurdu¤unda enjeksiyon sona erer. Bu esnada solenoid valf i¤nesi solenoid valf yay› taraf›ndan aç›l›r ve pompa pistonu taraf›ndan
gönderilen yak›t, yak›t sevk›yat hatt› içine kar›flabilir. Bas›nç düfler.

Görevleri
1.) pompal› enjeksiyon ünitesinin so¤utulmas›.
Bunun için, yak›t sevk›yat hatt›ndaki yak›t,
pompal› enjeksiyon ünitesindeki kanallardan yak›t dönüfl hatt›na gönderilir.
2.) Pompa pistonundaki s›zan yak›t›n tahliyesi.
3.) Yak›t sevk›yat hatt›ndaki buhar kabarc›klar›n› klapeler vas›tas›yla ayr›larak yak›t dönüfl
hatt›na aktar›lmas›.
Yak›t pompas›

Enjektör i¤nesi kapan›r ve enjektör yay›
bypass pistonunu bafllang›ç konumuna geri
döndürür. Ana püskürtme sona ermifltir.

Yak›t pompas›, silindir kapa¤›nda vakum
pompas›n›n arkas›nda bulunur. Yak›t›, yak›t deposundan emer ve pompal› enjeksiyon ünitelerine aktar›r. Her iki pompa da müflterek olarak
eksantrik mil taraf›ndan tahrik olur.

Birim püskürtücülü enjeksiyon sisteminin
yak›t dönüfl hatt›
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Yak›t pompas›, kilitli kanatl› bir pompad›r.
Bu yap› tarz›nda, kilitli kanatlar yay kuvveti vas›tas›yla rotora do¤ru bast›r›l›r. Bunun avantaj›,düflük motor devirlerinde bile yak›t pompas›n›n yak›t sevkine devam etmesidir.

Pompan›n içindeki yak›t ak›fl kanallar› yak›t
deposunun bofl oldu¤u durumlarda bile rotorun
etraf›nda daima yak›t olmas›na imkan sa¤lar.
Böylece otomatik pompalama mümkün hale
gelir.

Distribütör (Da¤›t›m) borusu
Silindir kapa¤›n› içindeki sevk›yat hatt› üzerinde distribütör borusu bulunur. Bu borunun görevi
pompal› enjeksiyon ünitelerine yak›t› eflit miktarlarda da¤›tmakt›r.

Çal›flmas›
Yak›t pompas› yak›t› silindir kapa¤›ndaki sevk›yat kanal›na sevk eder. Burada, distribütör borusunun iç taraf›ndan 1. silindir yönüne akar. Yak›t,dikine delikler üzerinden
da¤›t›c› boru ile silindir kapa¤› duvar› ars›nda yer alan halka aral›¤a gelir. Burada pompal› enjeksiyon ünitelerinden sevk›yat kanal›na geri gönderilen s›cak
yak›t ile kar›fl›r. Böylece bütün silindirlerin sevk›yat kanallar›ndaki yak›t s›cakl›¤›n› n sabit olmas›
sa¤lan›r. Tüm pompal› enjeksiyon üniteleri ayn› miktarda yak›t ile beslenir. Bu sayede motorun stabil bir biçimde çal›flmas› sa¤lan›r.
Kaynak: http://www.bmwteam.net/veribank/teknikbilgi/YakitSistemiVeEnjektorlar.asp

SEKTÖRDEN HABERLER
‹fl makinalar› sektöründe en büyük sorunlardan “Mesleki E¤itim” sorununa önemli bir katk›;
‹fl makinalar› sektörünün ihtiyac› olan “‹nsan Kaynaklar› ve Mesleki E¤itim” konusunda ‹MDER
(Türkiye ‹fl Makinalar› Distribütörleri ve ‹malatç›lar› Birli¤i) taraf›ndan haz›rlanan bir proje hayata
geçiriliyor. Proje kapsam›nda ‹MDER ile Haydarpafla Meslek Lisesi (HML), ifl makinalar› bölümü
için protokol sözleflmesi imzaland›. HML ifl makinalar› bölümünde halihaz›rda 50 ö¤renci ö¤retim görmektedir. Bu bölüm, bu y›l 4. s›n›f ö¤rencilerine kap›lar›n› açm›flt›r.

•
•
•
•
•
•

‹MDER olarak;
Okula yeni bir bina yap›lacakt›r.
Bölümün ihtiyac› olan makine, araç ve tak›mlar temin edilecektir.
‹fl makinalar› (forklift) ö¤rencilerin kullan›m›na sunulmufltur.
Tüm bölüme 20 adet bilgisayar al›nacakt›r.
E¤itim müfredat› gözden geçirilecek ihtiyaca uygun olarak yeniden düzenlenecektir.
Tüm bölüm ö¤rencilerine üyelerin iflyerlerinde staj görme imkan› sunulmufltur.

‹MMB olarak çok önemsedi¤imiz bu çabalara destek vermeyi bir görev kabul ediyoruz ve
‹MDER’i bu çal›flmalar›ndan ötürü kutluyoruz.
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2007
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AKÜMÜLATÖRLER (AKÜLER)
Günümüz teknolojisinin ürünü olan modern
araçlarda elektrik ve elektronik uygulamalar›n
daha çok yer almas›; akülerinde bu geliflime
uyumlu olmalar›n› zorunlu k›lm›flt›r.
M odern araçl a rda aranan baz› özell i kler aküm ül at ö rler için de yönl e nd ir ici hale geldi, bunl a r ;

Akümülatörlerin motorlu araç üzerinde
görmüfl oldu¤u görevleri bafll›ca 3 bölümde
toplayabiliriz;

• Daha hafif olmas›,
• Araçlar›n otomatik ve daha çok elektronik
sistemler içermesi nedeniyle akümülatörlerden daha fazla performans iste¤i,
• Mümkün oldu¤unca az bak›m istemesi,
• Daha uzun garanti süresi,
• Araçlarda alan daralmas› nedeniyle yüksek
›s›lara dayan›kl› olmas›,
• Kapal› alanlarda da kullan›labilecek ölçüde
az gaz ç›karmas›,
• Çevresine (do¤aya) zarar vermemesi,
• Ömrü sonunda yeniden ifllenebilir olmas›,

2. Motorun çal›flmad›¤› zamanlarda; araçlarda
kullan›lacak elektrikli cihazlara ak›m göndermek,

Akümül at ö rl e rde yuk ar›d aki özell i kl eri kazand›ran özellikler, otomasyon, flerit metal iflleme teknolojisi, kalsiyumlu kurflun alafl›mlar› ve
yeni üretim prosesleridir.
Kalsiyum plakal› akümülatörler, plaka iskeletini oluflturan kurflunu bir alafl›m elementi olarak bulundurur. Kalsiyumun akümülatörlere kazand›rd›klar›n› daha az su kayb›, daha az kendili¤inden (deflarj) kay›p, daha az bak›m ihtiyac›, daha hafif akümülatör üretimine olanak sa¤lamas› olarak s›ralayabiliriz.
Akümülatörler elektrik enerjisini kimyasal
enerji halinde depo ederler ve devrelerine
elektrikli al›c›lar ba¤land›¤› zaman bu kimyasal enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirerek al›c›lar› çal›flt›r›rlar.
fiarjl› bir akümülatörün verebilece¤i elektrik
enerjisi miktar› toplam› amper-saat birimi ile
belirtilir.
Yani akümülatörün bir saatte tamamen boflalacak flekilde verebilece¤i elektrik enerjisine
kapasite denir ve birimi amper-saat olup Ah
harfleri ile tan›mlan›r.
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2007

1. Motora ilk hareketi veren marfl motorunun
enerjisini verir.

3. Motor rölanti devrinin üzerine ç›kt›¤› zaman
flarj dinamosu (alternatör) elektrikli al›c›lar›
besleyecek ak›m› meydana getirir. Alternatörün üretti¤i elektrik enerjisi devirle ilgili olarak büyük de¤iflmeler gösterir.
Alternatörün meydana getirdi¤i amperaj o
anda çal›flan elektrikli al›c›lar›n sarf edece¤i
amperajdan az veya fazla ise, akümülatör bu
durumlarda da sistemde ak›m dengelemesi yaparak ak›m›n fazlas›n› üzerine çeker.
AKÜMÜLATÖRÜN YAPISI
Genel olarak akümülatör
1. Akümülatör kutusu
2. Elemanlar
3. Elektrolit
olmak üzere 3 k›s›mdan ibarettir.
1. Akümülatör kutusu
Akümülatör kutusu sert kauçuktan presleme
suretiyle yap›l›r. Her eleman birbirinden ayr›lm›fl
gözlerde bulunur.
Akümülatör kutusu alt›nda ›zgara denen ç›k›nt›lar mevcuttur. Izgaralar elemanlar›n oturmas› için kaidelik yapt›klar› gibi çal›flma sonunda plakalardan dökülen aktif maddelerin plakalar› k›sa devre yapt›rmayacak flekilde dipte toplanmalar›n› da sa¤larlar.
2. Elemanlar
Her akümülatörde lüzumlu say›da müstakil
olarak 2 volt verebilecek elemanlar bulunur.
6 voltluk akümülatörlerde 3 adet, 12 voltluk
akümülatörlerde 6 adet eleman vard›r.
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Elemanlar Akümülatör kutusunda seri ba¤lanarak yerlefltirilir. Böylece Akümülatör voltaj›
eleman say›s› kadar artt›r›lm›fl olur.

Ölçülen çeflitli yo¤unluk de¤erlerinin karfl›l›¤› olan flarj de¤erleri afla¤›daki cetvelde gösterilmifltir.
YO⁄UNLUK

3

1.260 – 1.280 gr/cm3
1.230 – 1.260 gr/cm3
1.200 – 1.230 gr/cm3
1.170 – 1.200 gr/cm
3
1.140 – 1.170 gr/cm
3

1.100 – 1.140 gr/cm

AKÜMÜLATÖR DURUMU
Tam flarjl›
3/4 flarjl›
1/2 flarjl›
1/4 flarjl›
flarjs›z fakat ateflleme
sistemini besleyebilir.
Tamamen flarjs›z

Akümülatör elektrolit yo¤unlu¤unu ölçerken
elektrolit s›cakl›¤›n› da dikkate almak gerekir.

Eleman› Teflkil Eden Parçalar;
a- Plaklar: Plak kafesleri antimuan kat›larak
sertlefltirilmifl kurflundan presleme veya döküm
süretiyle imal edilirler.
Pozitif plak kafeslerine PbO1PbO2PbO3PbO4
terkibindeki kurflun oksitleri kar›fl›m›, hamur haline getirilerek s›k›ca s›van›r.
Negatif plak kafeslerine de saf kurflun hamuru s›van›r.
Normal olarak negatif plak grubunda pozitif
plak say›s›ndan bir fazla say›da plak bulunur.
Böylece birbirine geçmifl plak gruplar›nda pozitif plaklar›n bütün yüzlerine bir negatif plak yüzeyi gelmifl olur.
Elemandaki negatif ve pozitif plak gruplar›ndan akümülatör d›fl›na ç›kan kurflun kutuplar›n
pozitif olan› negatife nazaran kal›n yap›l›rlar.
b-Separatörler: Negatif ve pozitif plaklar›
birbirinden ay›ran yal›tkan levhalard›r.

Akümülatör Elektrolitinin özgül a¤›rl›¤›n›n
›s› ile de¤iflmesi
Elektrolitin yo¤unlu¤u yaln›z içindeki sülfirikasit miktar›na göre de¤il s›cakl›¤›na göre de
de¤iflir. Elektrolit so¤udukça hacmi küçülür,
koyulafl›r ve yo¤unlu¤u artar. Is›nan elektrolit
ise tersine genleflerek yo¤unlu¤u azal›r. Dolay›siyle bir elektrolitin hakiki yo¤unlu¤unu bilmek
için s›cakl›k fark›ndan dolay› de¤iflecek yo¤unluk fark›n› hesaba katmak gerekir.
Is› tes ir ini bulmak için elekt r ol itin yo¤ u nl u¤ unu ölçmek ve basit bir hesap yapmak gerekir.
26.6°C’nin ü st ü nde her 5.5°C için okunan elekt r olit yo¤ u nl u¤ una 0,004 ilave edilmelidir. Bu ilave s›cakl›k artm as›ndan dol ay› elekt r ol itin genl e flm es ini tanzim etmek içindir. 26.6°C (80°F) alt›nda her 5.5°C (10°F) için okunan elekt r olit yo¤unl u¤ u ndan 0,004 ç›k ar › lm al ›d › r .
Yani s›cakl›¤›n düflmesi ile elektrolitin hacminin küçülmesinden dolay› kazand›¤› yo¤unlu¤u düzeltmek içindir.
AKÜ UÇLARININ TAY‹N‹
Akünün flarj olmas› için, flarj dinamosu ile
akü irtibat› yap›l›rken art› ve eksi kutuplar›n bilinmesi laz›md›r. flayet + ve – kutup uçlar› bilinmez ise tespitinde iki yöntem kullan›l›r.

3. Elektrolit
Sülfirikasit (H2SO4) saf su (H2O) ve sülfat
(SO4) kar›fl›m›ndan ibaret olup akümülatör içindeki kimyasal reaksiyona yard›m eder.
Elemanlardan hidrometre ile al›nan numune
elekt r ol itin yo¤ u nl u¤ unu göre aküm ül at örün
flarj› hakk›nda fikir sahibi olunur.
Yaln›z dikkatedilmesi gereken bir nokta ölç ülen yo¤ u nluk de¤ e rl er inin 26.6°C’ye gör e
do¤ru olaca¤›d›r.
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1. Kutup tan›ma ka¤›d› (turnusol) kullan›l›r. Bu
ka¤›t kullan›ld›¤› zaman (turnusol) ka¤›d› yal›tkan yani ak›m geçirmeyen bir yere konulur.
Aküden gelen tellerin ç›plak uçlar› turnusol
ka¤›d› üzerine birbirine yak›n olacak flekilde
tutulur. Negatif kutba ba¤l› olan tel ucunun
dokundu¤u yer k›zar›r, böylece bu ucun eksi kutup oldu¤u anlafl›l›r.
2. Asitli su bulunan cam bir kavanoz içine akünün art› ve eksi uçlar› dald›r›l›r. Burada eksi
kutba ba¤l› olan uç üzerinde fazla miktarda
hava kabarc›klar› görülür.
3. Pozitif kutup bafl› biraz daha kal›nd›r.
(17.4mm)
SULU AKÜMÜLAT Ö RL E RDE YEN‹DEN fiARJ
• Ortalama depolama yeri s›cakl›¤› 27°C’in
üzerinde ise ayda bir,
• Ortalama depolama yeri s›cakl›¤› 27° C’in alt›nda ise üç ayda bir yeniden flarj gerekir,
• Akünün aç›k devre voltaj› 12,4 volta düfltü¤ünde de yeniden flarj gerekir.
Kuru flarjl› akümülatörlerde 27°C’de 1.280
gr/cm3 (32 bome) yo¤unlu¤unda (tropikal ülkeler için 1.23) temiz, suland›r›lm›fl akü asidi ile
bütün gözler ayn› seviyede olacak flekilde max.
seviye çizgisine kadar veya seperatörleri 1.5
cm geçene kadar doldurulmal›d›r (Renkli ve
kalitesiz asitler aküyü tahrip eder). Suland›r›lan
aküler yar›m saat dinlendirildikten sonra
akü voltaj› kontrol edilir. Akü gerilimi 12.40
V’un üzerinde ise gözlerdeki elektrolit seviyesi
kontrol edilerek akü temizlenir ve araca tak›l›r,
12.40 V’un alt›nda ise ikmal flarj› yap›ld›ktan
sonra araca tak›l›r. Fazla ›s›nan, elektroliti kabaran akümülatörler, ar›zal› olduklar›ndan
flarjdan ç›kar›l›r.
D‹KKAT: flarj esnas›nda asit taflmas›na ve
s›cakl›¤›n 52° üzerine ç›kmas›na müsaade etmeyin. E¤er s›cakl›k yükselir ise flarj ak›m›n› düflürün veya akü so¤uncaya kadar flarj› kesin.
Yüksek flarj s›cakl›¤› aküye zarar verir.
AKÜMÜLATÖRLER‹N ARIZALANMASININ NEDENLER‹
Her üründe oldu¤u gibi akümülatörde de
ömrün bir sonu vard›r. Ço¤unlukla akümülatör
ömrünün sonuna yaklaflaca¤›n› kullan›c› hisse‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2007

der (daha zor marfl almaya, elektrikle kumanda
e d ilen devr el e rde yav a fll ama, sa¤ › rl›k v.b.).
Ayr›ca; d›fl etkilerle aküde fiziksel hasar veya
elektrik sistemi ar›zalar›nda, flarj sistemindeki
ar›zalarda aküde ar›za oluflabilir.
Bir aküyü kontrol ederken emniyet tedbirlerini yerine getirin.
Öncelikle aküyü gözle kontrol ediniz:
• Yerinden oynam›fl, gevflek veya kopmufl kutuplar
• Çatlak-K›r›k kutu veya kapak
• Ç›km›fl, k›r›lm›fl veya delikleri kapanm›fl buflonlar var m›?
Akümülatör kutusunun çatlamas›, köflelerin
k›r›lmas›, kutuplar›n k›r›lmas› hatta elemanlar›n
k›sa devre yapmas› akümülatörlerin tafl›nmas›ndaki ve akümülatörlerin ba¤land›¤› yerlerin
iyi olmamas›ndan ileri gelir. Bu sebeplerden
ar›za yapan aküyü tekrar flarj etmek veya de¤ i flt i rm e kle yet in i lm em eli, ar›z an›n seb e pl eri
araflt›r›larak giderilmelidir.
Vas›ta üzerinde bulunan veya tak›lan akü temiz, kuru olmal› ve tesbit kelebeklerinin sa¤lam, düzgün ba¤l› oldu¤una dikkat etmelidir.
Yap›lan kontrolde e¤er akü hasarl› de¤il
ise bir sonraki ad›m ile devam ediniz:
1. Ar›zal› marfl motoru veya devresi
2. Elektrikli al›c›lar›n fazla kullan›lmas› veya
vas›taya akü ve flarj kapasitesinden çok
fazla ilave yüksek amperajl› al›c›lar›n ba¤lanmas›,
3. Lambalar›n ve al›c›lar›n aç›k unutulmas› veya vas›tan›n çok k›sa mesafelerde kullan›lmas›,
4. fiarj dinamosu veya alternatörlerin yetersizlili¤i,
5. Dinamo kay›fl›n›n gevflek olmas›,
6. fiarj sisteminde direnç bulunmas›, (gevflek
ba¤lant›)
7. Regülatörün (konjektör) ar›zal› veya ayar›n›n yanl›fl olmas›,
8. Akümülatör üzerinde daimi ›slakl›k ve kirlerin toplanmas› sonucu gizli deflarja sebeb
olmas›,
9. Akümülatör uzun zaman deflarj olur veya
düflük flarjda kal›rsa plakalar›n sertleflmesine sebep olur. Ayn› zamanda buna sülfatlaflma denir.
10. A k üm ül atör elem a nl ar ›n›n k›sa devre olm as › ,
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11. Akümülatör plakalar›n›n aktif maddelerinin
eksilmesi, kutuplar›n kopmas› gibi fiziki ar›zalar.
Yukar›da bafll›calar› s›ralanm›fl olan 11 akümülatör ar›za sebeblerine dikkat edilirse bunlardan 8 tanesi akümülatör d›fl›ndad›r.
Bu sistem ar›z al ar › ndan her hangi bir is i
9’ncu maddede gösterilen ar›zan›n meydana
gelmesine sebeb olur. Yani akümülatör uzun
zaman düflük flarjl› olarak kullan›l›rsa plakalarda sulfatlaflma meydana gelir.
Sülfatlaflm›fl akümülatör ise normal flarj
tutmaz. Dolay›s› ile kapasitesi düfler.
Bu ar›za ancak flarj müddetini uzatarak
veya akümülatörü tamam› ile deflarj edip 1012 saat bekletildikten sonra tekrar yavafl
flarj edilerek giderilebilir. 10-11. maddelerde
b el i rt ilen hus u slar akümül at örün büny es i nde
meydana gelen ar›zalard›r.
fiayet akümülatör garanti edildi¤i süreden
daha az kullan›ld›¤› halde elemanlarda k›sa
d e vre veya plak al a rd aki aktif madde kayb ›
meydana gelmifl ise bunun sebebi umumiyetle
akümülatörün fazla kullan›lmas› veya fazla (afl›r›) flarj edilmesidir.
AKÜMÜLATÖRÜ fiARJ EDERKEN AfiA⁄IDAK‹ EMN‹YET ÖNLEMLER‹NE UYUNUZ
• Akümülatörler suyu sülfirik asit içerdi¤inden
kutuplar› yukar› gelecek flekilde dik tutulmal›d›r. Kesinlikle yan yat›r›lmamal›d›r. Suland›r›lm›fl sülfirik asit afl›nd›r›c› etkiye sahiptir.
Gözleri, cildi ve giysileri koruyunuz. Asit ile
temas eden yerleri bol su ile y›kay›n›z. Gerekirse doktora baflvurunuz.
• Aküyü flarj cihaz›na ba¤larken, flarz cihaz›n›n pozitif (+) kablo ucu akünün pozitif kutup bafl›na ba¤lanmal›, sonra (-) negatif
ba¤lanmal›d›r. Sökerken de önce negatif
ucu sökülmelidir. Kontak anahtar› ve flartel
kapal› olmal›d›r. Akümülatör flarj için, önce
flarj cihaz›na ba¤lanmal›, sonra flarj makinas› aç›lmal›d›r. flarjdan sonra ise tersi
yap›lmal›d›r.
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Birden fazla akünün flarj cihaz›na ba¤lanmas› öncelikle flarj cihaz› (redresör) kapasitesi
ile ilgilidir. Çok say›da akü ayn› anda flarj cihaz›na ba¤lanacaksa, kapasitesinin uygunlu¤unu
kontrol ediniz. Aküler efl kapasitede ise flarja
paralel ba¤lan›r.
Örne¤in: 2 Ad. 60 A/h akü ile 1 Ad. 120 A/h
aküyü ayn› anda flarja ba¤lamak gerekirse;
60A/h l›k 2 akü birbiriyle seri ba¤lan›r (120
A/h kapasiteye ulafl›r) di¤er 120 A/h saatlik
aküde sisteme paralel ba¤lan›r. Böylece dengeli flarj sa¤lan›r.
• Eski akümülatörler çevreye zararl› kat› at›klar
grubuna girmektedir. Bu nedenle çöpe veya
hurdaya at›lmamal›d›r. Hurda aküler yetkili
sat›c›lar taraf›ndan al›nmaktad›r.
• Akümülatörler tam kapal› de¤ildir, havaland›rma kapaklar›ndan gaz ç›kar.
Akümülatör tam kapal› de¤ildir, flarj esnas›nda flarj alanlar› kesinlikle havaland›r›lmal›d›r.
Akü üzerinde ve çevresinde çal›fl›rken daima
koruma gözlü¤ü tak›lmal›d›r. Akülerde oluflan
hidrojen gaz› son derec yan›c›d›r. K›v›lc›m, alev
yanan sigara ve di¤er tutuflturma kaynaklar›
akülerden uzak tutulmal›d›r. Aksi takdirde gaz
patlayabilir.
• Donmufl aküyü flarja ba¤lamadan önce
15° C’a kadar ›s›nmas›n› bekleyin.
• Araçtan bir aküyü sökerken daima önce
(-) negatif ucu sökün.
AKÜ KONTRÖLÜNDE D‹KKAT ED‹LECEK
KONULAR
Periyodik bak›mlarda, flarj ve deflarj edici
devrelerde bir problem görülür ise akümülatörü
de kontrol etmek gerekir. Çünkü elektrik sistemindeki bir ar›za akümülatörü olumsuz yönde
etkileyebilir.
a. Kullan›m özelli¤ine göre zaman içinde akü
suyu eksilebilir. Ayr›ca arac›n elektrik donan›m›ndaki bir ar›za akü suyunun h›zla eksilmesine
neden olabilir. Bu takdirde mutlaka saf su ilave edilmeli ve bu da araç çal›fl›rken yap›lmal›d›r. Saf su yerine asitli su ilavesi kesinlikle yap›lmamal›d›r. Su eksilmesine neden olan ar›za
derhal giderilmelidir.
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b. Vas›ta üzerindeki aküye saf su ilave etmek icap ederse elemanlara doldurulan suyu
akü üzerine dökmemeli ve fazla doldurulmamal›d›r. Aksi halde tafl›r›lan ve dökülen su +
(pozitif) ve – (negatif) kutuplar aras›nda k›sa
devre yaparak voltaj kayb›na neden olur.
c. Sulu olarak araçta ve d›flar›da uzun süre
bekleyecek olan akümülatörler bekleme bafllang›c›nda tam flarjl› olmal›d›r. flarj› düflükse
flarj edip serin ve kuru bir yerde beklemeye
al›nmal›d›r. Bekleme s›ras›nda suyu asla dökülmemeli ve üç ay sonra (Kalsiyumlu akülerde alt› ay) akü gerilimi kontrol edilmelidir. Üç ay›
(Kalsiyumlularda 6 ay) takiben voltaj kontrolü
ayda bir yap›lmal›d›r. E¤er akü gerilimi 12.40
V’dan az ise yeniden flarj edilmelidir.
fiayet akümülatörler uzun süre ihmal edilirse
kutup bafllar›nda oksitlenme sonucu sülfat birikintileri toplan›r. Bu tabakalar ba¤lant›lar aras›na da girdi¤inden yüksek direnç yaparak marfl
devresinin verimini azalt›r. Ayr›ca bu yüksek direnç flarj din am os unun volt aj ›n› yüks e lt er e k
lambalar›n veya di¤er al›c›lar›n bozulmas›na da
sebep olabilir.
Akü kutup bafllar›ndaki bu pislikler s›cak
ve sodal› su ile kolayca temizlenebilir.
Oksitlenme, iletkenlerin inceli¤i, iletken malzemesinin bozuklu¤u ve di¤er sebeplerden dolay› meydana gelen yüksek direnç bir voltmetre
ile ölçülebilir.

Yüksek direnç gerilim miktar›n› azaltaca¤›ndan kontrol esnas›nda voltaj düflümü görülecektir. Bunu voltmetre ile ölçmek mümkündür.
Bu tip kontrollar kontak anahtar› devresi,
bobin girifl devresi, platin devresi, akü flasi
devresi gibi elektrik ak›m›n›n bütün devrelerinde tatbik edilebilir.
Arac›n Elektrik Donan›m Kontrolu:
Yeni bir akümülatörü takarken veya ar›zal›
akümülaör geldi¤inde arac›n akü ile ilgili elektrik donan›m›na bak›n. Araçtan gelebilecek en
yayg›n hata afl›r› flarj veya eksik flarj etmedir.
fiarj voltaj›n›n normal bir akü ile ve tam gaz verirken 13.8-14.4 volt aras›nda olup olmad›¤›n›
ölçün (12V’luk araçta).
AKÜLER‹N DEPOLANMASI VE YÖNTEM‹
Bak›m gerektirmeyen Sulu flarjl› Akümülatörler uzun süre (en az 3 ay) flarjlar›n› kaybetmeden depolanablir. E¤er deflarj olmufl vaziyette dep olan›r ise ömürlerini kaybederler.
Bütün aküler serin kuru bir yerde saklanmal›,
ayr›ca sulu akümülatörler düz konumda ve
birbirlerinin üzerine konulmadan depolanmal›d›r. Akü üstleri temiz olmal›d›r. “iLK GiREN iLK
ÇIKAR” prensibi ile hareket edilmelidir. Kasa
veya istif üzerinde fabrikadan ç›k›fl ve depolama tarihleri bulunmal›d›r.
Muzaffer Köylü - Akif Öz - Hasan Y›lmaz
‹MMB Komisyon Çal›flmas›

AKÜ fiARJI ‹Ç‹N AS‹T VE SAF SU M‹KTARINI GÖSTER‹R CETVEL
1.835 YO⁄UNLUNUNDAK‹
SAF A‹T KULLANILIRSA

1.400 YO⁄UNLUNDAK‹
SULANDIRILMIfi AS‹T KULLANILIRSA

YO⁄UNLUK

SU B‹R‹M
HAC‹M

AS‹T B‹R‹M
HAC‹M

YO⁄UNLUK

SU B‹R‹M
HAC‹M

AS‹T B‹R‹M
HAC‹M

1.200

13

3

1.200

13

10

1.225

11

3

1.225

10

10

1.250

13

4

1.250

15

20

1.280

11

4

1.280

11

20

1.290

6

3

1.290

9

20

1.300

5

2

1.300

4

10

1.345

2

1

1.345

1

7

1.400

3

2
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Kaynak: Tesisat Dergisi
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Kaynak: Tesisat Dergisi
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28.’nci sayfan›n devam›.

ALKOLÜN VÜCUT ve
DAVRANIfi ÜZER‹NDEK‹
ETK‹LER‹
Alkol
Miktar›

Etkileri

Kaza
Riski

Davran›fl üzerindeki kontrol
azalmaya bafllar Belirgin bir
gevfleme ve rahatlama
0.2 - 0.7 hissedilir. Dikkat azal›r; koordiPromil nasyon ve yarg›lama bozulmaya bafllar. Kiflilerin,
yetenekleri hakk›nda verdikleri
mant›kl / ak›lc› kararlar azal›r.

2 KAT

Kas koordinasyonunda ve
sürücülük becerilerinde belir0.8 - 1.4 gin birbozulma görülür.
Promil Kendini kontrol etme becerisi
zay›flar Tepki verme süresi
uzar.

3 KAT

Ayakta durma, yürüme ve
1.5 - 2.9
konuflmada güçlük görülür.
Promil
Belirgin uyku hali ortaya ç›kar.

7 KAT

Refleksler azal›r; uyar›lara yan›t
3 - 3.9 vermede belirgin bir kay›p
30 KAT
Promil ortaya ç›kar. Bilinç bulan›kl›¤›
ya da bilinç kayb› görülür.
Bilincin tamamen kaybedilmesi, koma hali görülür. Vücut
4 - 4.4 ›s›s› normalin alt›na düfler.
Promil Solunum ve dolafl›m yetersizli¤i ortaya ç›kar. Ölüm riski
artar.



Trafikte, önce siz örnek olun! Di¤erlerinin
de¤iflti¤ini göreceksiniz.
ALKOL S‹Z‹ NASIL ETK‹LER ?
“Birkaç duble alkol beni etkilemez, alkol
alsam da arabam› iyi kullan››rm.”
Diye düflünüyorsan›z,
YANILIYORSUNUZ !
Ülkemizdeki alkolün yasal s›n›r›
0.5 promil = 2 kadeh flarap, 1 kadeh votka,
1 duble rak›, 2 bardak bira
Ald›¤›n›z alkol miktar› artt›kça, kaza yapma
riskiniz de artar.
Kaynak : ‹ZM‹T Emniyet Müdürlü¤ü
Trafik Denetleme fiube Müdürlü¤ü
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Eisenhover
• Sil.Kuv. komutanl›¤›
• MGK baflkanl›k
• Önemli d›fl politika

• Misafir A¤›rlama
• Randevu
• Yaz›flma

Ö nc el i kle ola¤an bir gün üm üzü not etm eliyiz.
En az›ndan her yar›m saat için faaliyetlerinizi
kaydedin. Detayl› olsun.
Örne¤in ziyaretçilerinizin isimlerini yaz›n. Süreyi ve sohbet konusunu kaydedin.
Her faaliyet hakk›nda yorum yaz›n. Baz› fleyler her zamankinden uzun mu sürdü? Niçin?
Yar›da m› b›rakmak zorunda kald›n›z?
Günün sonunda harcanan zaman› toplay›n
ve yorumunuzu da ekleyin.
En ‹yi Zaman
• Kendimize bir enerji çemberi çizmeliyiz.
• Günün en iyi ve en verimli zaman›n› tespit
etmeliyiz.
Öncelik S›ras›na Koymak
• Kesinlikle yap›lmal›
• Yap›lmal›
• Yap›lmas› iyi olur
Kendimizi De¤erlendirelim
• Enerjimin en yüksek zaman›n› biliyorum.
• Günlük çal›flmam› buna göre ayarlad›m.
• Telefon görüflmeleri.
• Sorumluluklar›m› kapsayan bir özet yazd›m.
• Z am an ›m› önc el i kler s›r as ›na göre planl ad›m.
• Gelecek üç ay için amaç listesi haz›rlad›m.
• Uygunsuz ve gereksiz bütün iflleri ortadan
kald›rd›m.
• Etkinli¤i art›rmak için yollar arad›m.
• Her hafta neler baflarmak isted i¤ imi planl ad›m.
• Günlük “yap›lacaklar” listesi haz›rlad›m.
• Ani ifller için zaman b›rakt›m.
• Her ifli yapamayaca¤›m› ve en iyi alternatifleri seçmem gerekti¤ini fark ettim.
Planlama K›s›tl› Zaman›n Stresinden Kurtulman›n Anahtar›d›r.
En Yükse¤e Eriflmek ‹sterseniz, En Afla¤›dan Bafllay›n. P. CYRUS
Teflekkürler
Dr. ‹rfan MISIRLI
‹nventa Dan›flmanl›k A.fi. / Genel Koordinatörü
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