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2008 YILINDA ‹MMB DERG‹S‹NDE
REKLAMINIZ OLSUN ‹ST‹YORSANIZ.
15-30 Aral›k tarihinde Derne¤imizi aray›n›z.

KIfi ve ÖNLEMLER
‹MMB NED‹R ?
‹MMB; ‹fl makinalar› konusunda uzmanlaflm›fl makina mühendisleri taraf›ndan 1998 y›l› A¤ustos ay›nda
kuruldu.
‹nflaat firmalar›, ifl makinas› üreticileri, ifl makinas› temsilcileri ve servisler
gibi farkl› sektörlerden 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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De¤erli Okurlar,
Mevsimin k›fla dönüflmeye bafllad›¤›, günleri yafl›yoruz. Havalar giderek so¤umaya, çal›flma ve yaflam tarz›m›z zorunlu
olarak de¤iflmeye bafll›yor. Buna yönelik önlemlerin al›nmas›
gerekir.
Tüm motorlu araçlar›n su so¤utma sistemlerinin antifriz bomelerinin uygunlu¤u bulunulan bölgenin so¤uklu¤u dikkate al›narak kontrol edilmelidir. Gerekli olanlara antifriz ilavesi yap›lmal›, hiç antifriz konulmam›fl olanlara uygun antifrizli su d›flar›da haz›rlanarak sisteme doldurulmal›d›r. Termostat tam açana
kadar araç çal›flt›r›lmal› uygun so¤utma suyunun motorun her
noktas›na ulaflt›¤›ndan emin olunmal›d›r.
Üzerinde su sistemleri bulunduran mikser, beton pompas›
gibi makinalarda suyun donmamas› için, su pompas› v.b. devre elemanlar›na zarar vermemesi için önlem al›nmal›d›r. fiayet
bu makinalar kullan›lmayacaksa su kalabilecek tüm köfle ve
noktalardan suyun at›lmas› için özel çaba göseterilmeli tahliye
tapalar› aç›larak d›flar› at›lmal›d›r. Ya da sistemde antifrizli su
dolaflt›r›larak sistem boflalt›lmal›d›r.
Araç fren sistemlerinde alkol kaplar›n›n dolumu sa¤lan›p,
sistemin her taraf›na alkolun ulaflmas›n› sa¤lamak gerekiyor.
hava tüplerindeki suyun tahliye edilmesi daha da bir özen gerektiriyor.
Stokta kalacak makinalar›n akülerinin sökülerek yavafl flarja
al›nmas›, daha sonra ikmal flarj›na tutulmas› gerekiyor. fiarj›
düflük aküler donmaya meyillidir. Araç üzerinde kalacak akülerin flarjlar› tam olmal›d›r. Stoktaki araçlar çamur ve sudan uzak
alanlarda stoklanmal›, lastik tekerlekli araçlar gerekirse ahflap
takozlar üzerine al›nmal›d›r. Araçlar›n hava emme ve eksoz ç›k›fllar›n›n d›fl ortam ile irtibat›n›n kesimesi gerekir.
K›fl flartlar›nda çal›flt›r›lacak araçlar için ‹MMB Dergisi 16.
say›daki yaz›n›n tekrar okunmas› gerekiyor.
Otomobillerde cam suyu kab›na donmay› önleyici katk› konulmal›, silinecek lastikleri kontrol edilmelidir. Araç lastikleri k›fl
lastikleri ile de¤ifltirilmelidir. Araçta zincir, takoz, çekme halat›,
reflektör ve ilk yard›m malzemeleri bulunmal›d›r.
Önleyici tedbirleri takip edebilecek e¤itimli ve deneyimli
kiflilerin sadece k›fl flartlar› için sa¤layaca¤› faydalar yukar›da
görülmektedir. Ayr›ca di¤er periyodik bak›mlar›n, yedek parça
kullan›m›, makinalar›n ekonomik ve do¤ru iflletme flartlar›n› da
dikkate al›rsak meslekdafllar›m›z›n flantiyelerde bulunmalar›n›n
önemi daha çok ortaya ç›kmaktad›r.
Önlemek ödemekten daima ekonomiktir.
Sa¤l›k ve esenlik dileklerimle.
Muzaffer KÖYLÜ
‹MMB Yön.Kurl.Bflk.
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KAYA DEL‹C‹LERDE TOZ TOPLAYICI
G‹R‹fi
Delme esnas›nda, matkab›n zeminden kopard›¤› parçalar›, bas›nçl› hava ile matkab›n yan yüzeylerinden tijin d›fl gövdesi etraf›ndan h›zla yeryüzüne at›l›r.
Bu tozun düzgün bir flekilde toplanarak boflalt›lmas› gerekir, bunun için bir toz toplama ünitesine (toz filtresine) ihtiyac› vard›r.
Bu yaz›da toz toplay›c›lara örnek olarak, ‘Tamrock Rockdrill” makinas›ndaki uygulama anlat›lm›flt›r.
1. TEKN‹K B‹LG‹LER :
Ana Komponentler
Hassas Seperatör
Ön Siklon
Üst Kafa
Hidrolik Motor
Spiral Hortum
Spiral Hortum

DC 500H-DC 600H
PE 80H
PE 90S
F11-5
Ø 125 mm
Ø 125 mm (ön siklon için)

Ay›rma kapasitesi :
Ön Siklon
Çap
Yükseklik
A¤›rl›k

% 99,9
(DH500S için opsiyonel)
Ø 406 mm
1030 mm
70 kg

Hassas Seperatör
Geçifl Bölümü
Yükseklik
A¤›rl›k

(Ay›r›c›)
602 x 684 mm
1525 mm
190 kg

Hidrolik Motor
Gücü
Volümetrik kapasite
Filtre
Filtreleme alan›
Filtre eleman› say›s›
Spiral Hortum

9,6 m2
12 ad
Ø 125 mm

Ekipmanlar
Hareketli kafa

PE100S

8 kW / 12 kW
4,88 cm3 / dev

Toz Toplay›c› Filtre

2. KOMPONENTLER

1. Toz toplay›c›
2. Fan ve hidrolik motor
3. Toz toplay›c› kontrol valfi
4. Üfleme valfi ( vanas› )
5. Toz toplay›c› bas›nç sivici
6. Toz toplay›c› manyetik valfi
7. Toz toplay›c› zaman rölesi
8. Devre kesici silindir ve valfi
9. Üst kafa
10. Ön siklon (DHA500S için opsiyonel)
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3. KULLANMA VE ÇALIfiMA PRENS‹PLER‹
Delme ifllemine bafllamadan önce fan motoru kontrol valfi (3) ile çal›flt›r›l›p, üfleme valfi (4) ile üfleme sistemini aç›lmal›d›r. Delme esnas›nda, üfleme aç›k oldu¤undan; toz toplay›c›, bas›nçl› hava
ile kar›flan tozlar› emer. Siklondaki iri parçac›klar d›fl›ndaki tozlar filtre k›sm›na gider. Büyük parçalar kapanan Kauçuk a¤›zdan yere düfler. ‹nce tozlar toz toplay›c›da filtrelenir. Temiz hava ç›k›fl kanal›ndan d›flar›ya at›l›r.Üfleme valfi kapat›ld›¤›nda devre kesici silindir’e (8) bas›nç etki eder, iç k›s›mdaki valf bir yay yard›m›yla kapan›r ve toz toplay›c› grup durur. Üfleme valfi kapat›ld›¤›nda toz
toplay›c›s›nda aral›kl› üfleme (pulse) hareketleri bafllar. Böylece aral›kl› hava üflemeleri ile filtreler
temizlenir. Üfleme aral›klar›n oluflma süresi yaklafl›k 0,5 sn’ dir. Aral›kl› üflemeler (pulslar) aras›nda
geçen süre 8 sn’ dir. Toz toplay›c› seçici siviç kapal› konuma al›narak filtreler gereksiz temizlikten
korunmufl olur.
4. TOZ TOPLAYICININ ÇALIfiMA S‹STEM‹
Toz Toplama :
Üfleme valfi aç›ld›¤›nda bas›nçl› hava tabancaya (9) ve bas›nç anahtar›na (sivicine) (10) gider.
Bas›nçl› hava bas›nç sivicini (10) açar, böylece manyetik valf kapan›r.
Bas›nçl› hava devre kesici silindire (5) etki eder, ç›k›fl port kapa¤› aç›l›r.

1. Fan motoru
2. Filtre elemanlar›
3. Hava – Ya¤ ay›r›c›
4. Manyetik valf
5. Devre kesici silindir
6. Hava pulse sivici
7. Kompresör
8. Üfleme valfi
9. Tabanca
10. Bas›nç sivici
11. Zaman rölesi
12. Port kapa¤› kapatma valfi (opsiyonel)
13. Kauçuk a¤›z

D›flar› Atma :
Üfleme valfi (8) kapat›ld›¤›nda, devre kesici valfe gelen bas›nçl› hava kesilir, yay etkisiyle port
kapa¤› kapan›r. Bas›nçl› hava ayn› zamanda bas›nç sivicine (10) etki ederek zaman rölesinin (11)
devreye girmesini sa¤lar. Böylece manyetik valfe 0,5 sn süreli ak›m sinyalleri gelir. Bu ak›m sinyalleri aras› 8 sn. sürmektedir. Manyetik valf (4) aç›ld›¤›nda bas›nçl› hava filtrelere gider. Bu bas›nçl›
hava pulslar› filtreleri temizler.
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6. BAKIM
6.1 Filtre Elemanlar› :
Toz toplay›c› fan› ç›k›fl›ndan d›flar› toz at›l›yorsa bu hasarl› y›rt›k (delik) bir filtrenin oldu¤una iflarettir.
Bu hasarl› filtre eleman›n›n hemen de¤ifltirilmesi gerekmektedir. Hasarl› filtreden geçen
tozlar fan kanatlar›n›n çabuk afl›nmas›na, bu afl›nma nedeniyle fan›n balans yapmas›na sebep olur. Balansl› çal›flma sonucunda hidrolik motorunda çeflitli ar›zalara (mil kesme, rulman da¤›tma v.b.) sebep olur.
Bu nedenle filtre elemanlar› kaliteli seçilmelidir. Filtre elemanlar›n›n montaj flekli üstten vidal› tiptir.
Filtre elemanlar› yandaki kontrol deli¤inden kontrol edilebilir, temizlenebilir.
- Temizlik için kullan›lacak bas›nçl› havay› filtre eleman›na çok yak›ndan uygulamay›n, aksi durumda filtre eleman› zarar görür.
6.2 Bas›nç Sivici :
Normalde kapal› tip (2 konumlu siviç)
Yeni bas›nç sivici fabrikasyon olarak 2,1 bar’ a ayarl›d›r.
6.3 Zaman Rölesi :
Filtrede temizlik için havan›n üflenme süresi ve bekleme aral›¤› bir zaman rölesi ile ayarlan›r.

Zaman rölesi ayar› :
Rölenin yan›ndaki zaman ayar› do¤ru yap›lmal›d›r. T.OFF ve T.ON bölümlerinin 3’er adet siviçleri vard›r.
T.OFF ortadaki siviç yukar›ya do¤ru, di¤er siviçler afla¤›ya do¤ru seçildi¤inde do¤ru zaman
ayar› yap›lm›fl olur.
Hava pulsu, bofl zaman (pause) en son ayar› rölenin yukar›s›ndaki butonlar ile yap›l›r.
T1 (T.OFF bofl zaman ayar›) 1,5 seçilir, bu da 8 sn ‘dir.
T2 (T.ON pulse zaman ayar›) 5 seçilir, bu da 0,5 sn ‘dir.
Kaynak : TAMROCK DHA600S ROCKDRILL / Operat›on & Ma›ntenance Book
Çeviriyi yapan : Murat COfiGUN - Makina Mühendisi
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Kaynak: Tesisat Dergisi
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Kaynak: Tesisat Dergisi
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AKÜMÜLATÖRLER (AKÜLER)
19. Say›dan Devam

AKÜLERDE fiARJ ‹fiLEM‹
K uru fiarjl› Bak›m Ger e kt i rm eyen Aküm ül at ö rler, uygun dep ol ama kofl u ll a rda (serin ve kuru dep ol ama yerl eri) imalat tar ih i nden itib aren
alt› ay içinde ikmal flarj› ist em eden araca tak ›l ab il i rler. Temiz, berrak ve uygun yo¤ u nl u kta elekt r olit ile dold ur ulur. 30 dk. dinl e nm eden sonr a
elekt r olit sev iy el eri maksim uma ayarl an arak
a r aca tak ›l›r. Ancak arac›n hizm e tte olm as› ve
akü tak › ld › ktan sonra çal›flmadan beklemem es i
ger ekir. Sat›fl için üret ilen araçl ara ve akü al›m › ndan sonra az çal ›fl acak arab al ara ver il e n
a k üler mutlaka ikmal flarj ›na tabi tut u lm al ›d › rl a r .
A yr ›ca olumsuz kofl u ll a rda veya imalat tar ih i nden itib aren 6 ay› geçmifl kuru aküm ül atörler
s ul a nd › ktan sonra ikmal flarj› yap ›l›r. ‹kmal flarj ›
y ap ›l acak kuru aküm ül at ö rler sul a nd › ktan sonr a
1 saat dinl e nd ir ilir ve redr ös ere ba¤l an arak kapas it es inin 1/20’de bir ak›m ile 46 saat flarj edil i rler. Bur ada flarj sür esi 25°-35°C aras › nd aki ortam s›cakl›¤›nda bütün hücr el e rdeki elektrolit
y o¤ u nl u¤ unun en az 1.260 olm as ›na ba¤l ›d › r .
Bu de¤ ere erifl i ld i¤ i nde flarj kes ilir. Yar›m saa t
dinlend ir ilen aküde e l e kt r olit seviy esi maks imum çizg is ine ayarl an›p üzeri kuru bezle sil in erek araca tak ›l›r. Sulu flarjl› olarak bekl eyen veya
kull an › lm›fl gelen deflarj aküler flarj seviy el er in e
g öre afla¤ ›d aki çizg il e rde ver ilen ak›m ve sür el e rde flarj edil i rler. fiarj son u nda yo¤ u nluk büt ü n
gözl e rde 1.260 olm am›fl ise flarja devam edil i r .

Normal fiarj (Sulu fiarjl› Bekleyen Akülerin fiarj›)
Akü kapasitesi (AH)
88 Ah ve üstü

63-22 Ah
60 Ah ve Alt›

fiarj A.
5
10
15
20
5
10
15
5
10

fiarj Zaman›
14 saat
7 saat
4.5 saat
3.5 saat
8
4
3
6
3

saat
saat
saat
saat
saat

Yavafl fiarj (Kullan›lm›fl Akülerin fiarj›)
Akü kapasitesi (AH)
88 Ah ve üstü

63-22 Ah
60 Ah ve Alt›

fiarj A.
5
10
15
5
10
15
5
10

fiarj Zaman›
24 saat
14 saat
9 saat
22 saat
11 saat
8 saat
15 saat
7 saat

1. fiarj cihaz›n›n aç›k olmad›¤›ndan emin
olun.
2. Aküde flarj seviyesini tespit edin.
3. Aküyü flarj cihaz›na ba¤lay›n (pozitif pozitife, negatif negatife). Kutup ba¤lant›s›n›
ters yapmamaya dikkat edin. Önce pozitif (+) uç ba¤lanmal›.
4. fiarj cihaz›nda özellik ve kullan›m talimat›na göre istedi¤iniz ak›m ve voltaj de¤erlerini seçip flarja ba¤lay›n.
5. fiarjdan sonra uçlar› ay›rmadan önce ilk
olarak flarj cihaz›n› kapat›n.
6. Önce negatif (-) ucu, sonra pozitif (+) ucu
sökün.
7. ‹lave flarj›n gerekip gerekmedi¤ini tespit
etmek için aç›k devre voltaj› ve göz yo¤unluklar›n› ölçün.
fiarj Seviyesinin Ölçülmesi:
Hassas bir voltametre ile aç›kdevre voltaj›n›
ölçün.
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ÖNEML‹ UYARI: fiarj durumu hiçbir zaman
araçta veya d›flar›da flarjdan yeni ç›km›fl bir
aküde ölçülmez. Bu durumda yan›lt›c› bir yüksek voltaja sahip yüzey flarj› vard›r. Yüzey flarj›n› almak için aküyü 15sn. 15A. ile veya araçta
ise uzun ön farlar› 15sn. aç›k tutarak deflarj
edin. Ya da üzerinde direnç bulunan flöntlü
voltmetre ile ölçerek kontrol edin.

"fiarj Göstergeli" akümülatörlerde, gösterg enin reng ine göre flarj dur um unu izl em e k
mümkündür.
Yeflil renk : Akünüzün flarjl› oldu¤unu,
Siyah renk : Akünüze flarj gerekti¤ini,
Renksiz ise : Akünüze saf su ilave etmeniz
gerekti¤ini belirtmektedir.
E¤er fiarj Durumu:
• En az›ndan %75 (yaklafl›k voltaj=12.4 *V)
flarj var ise yükleme testine geçin.
• %75’ten daha düflük flarj varsa akümülatörü yükleme testinden önce verilen yönteme
göre flarj edin.
* Voltaj ve yo¤unluklar akümülatörün dizayn›na göre de¤iflik de¤erlerde olabilirler.
27 °C'ta 1.260 bafllang›ç elekrolitli flarj seviyesi
% fiarj Yaklafl›k

Aç›k-Devre V.

Yaklafl›k Yo¤unluk

100

12.6 V

1.260

75

12.4 V

1.220

50

12.2 V

1.180

25

12.0 V

1.140

AKÜMÜLATÖRDE K‹MYASAL DURUM
Afl›r› deflarj sonunda plakalarda meydana
gelen sülfatlar (SO4) o kadar sa¤lam bir bileflim
meydana getirirlerki bir daha bu tabakay› normal flarj metodlar› ile sökmek imkan› olmaz.
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Bu tip akümülatörlere sülfatlaflm›fl akümülat ö rler denir. Defl a r jda elekt r olit yo¤ u nlu¤u
azal›r.
Pozitif plaktan ç›kan oksijen ile sülfürikasit'in
hidrojeni birleflir ve su teflkil ederek elektrolite
kar›fl›r. Su önce pozitif plakalarda oluflup sonra yavafl yavafl elektrolite da¤›l›r (Elektrolit su
oran›n› art›r›r). Fazla deflarj olmufl akümülatör
pozitif plaklar›n›n etraf›nda oluflan su düflük s›cakl›klarda donarak hasara u¤ramas› kuvvetle
muhtemeldir.
Özellikle 12 voltluk akümülatörlerde kutuplardaki potansiyel fark› daha fazla oldu¤undan
kolayca afl›r› deflarj olabilirler. Dolay›s›yle 12
voltluk akümülatörlere so¤uk havalarda donma
tehlikesi bak›m›ndan çok dikkat edilmelidir.
fiarj esn as › nda hatta flarj›n son una do¤r u
d ev a ml› su eks i lm esi olur. Bunun seb ebi flarj
s on una do¤ru poz itif pla¤a giden oks ijen (O)
iyonlar› orada serbest vaz iy e tte kalm›fl kurflun
(Pb) iyonl ar› bul am ay ac a¤›ndan pla¤›n etr af › nda gaz hal i nde yap ›fl›r. Ayn› flek i lde hidr oj e n
(H) iyonl ar› da neg atif pla¤›n etr af › nda topl an › r .
F akat hafif old u kl ar › ndan kol a yca d›fl ar ›ya ç›k a rlar.
Oksijen iyonlar› a¤›r oldu¤undan kolayca d›flar› ç›kamazlar ve flarj›n sonunda dahi bir miktar› pla¤a yap›flm›fl olarak kal›rlar. Bu gazlar zamanla pozitif pla¤›n kabararak fliflmesine sebeb olurlar. Fazla flarj olmufl bataryalarda bu
fliflkinlikleri pozitif kutup bafl› etraf›nda eleman
kapa¤›n› kabartm›fl ve akümülatör kutusunu
deforme etmifl olarak görebiliriz.
fiarj sistemi bozuklu¤u dolay›siyle afl›r› flarja
maruz kalm›fl bir akümülatör bak›ms›zl›¤a da
u¤rayacak olursa süratle su azalmas› olur ve k›sa zamanda plakalar hava temas›na maruz kalarak yüzeyleri okside olarak sertleflir. Su miktar›n›n azalmas› ile elektrolit yo¤unlu¤u da artaca¤›ndan akümülatör seperatörlerinin asit tesiri
ile yanarak plakalar›n içten k›sa devre yapmas›na sebep olur. Afl›r› flarj olmufl akümülatörlerde
plakalar etraf›na toplanan gazlar aynen aktif
madde gibi vazife görerek ilk anda akümülatörün fazla ak›m vermesine sebep olurlar.
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2007

NORMAL fiARJIN B‹T‹M‹ NASIL ANL AfiILIR?
1. Hesaplanan takribi flarj zaman›n›n bitiminden
2. Elektrolit kaynamas›n›n h›zlanmas›ndan
3. Elektrolit yo¤unlu¤unun 1,280 gr/cm3’e
ç›karak 12 saat sabit kalmas›ndan.
4. Yukar›daki durumlar görüldükten sonra
flarjdan ç›kar›larak yap›lan yükleme muayenesinde iyi netice al›nmas› ile anlafl›l›r.

ELEKTROL‹T YO⁄UNLU⁄UNUN ÖLÇÜMÜ
‹LE AKÜNÜN DURUMUNUN TESB‹T ED‹LMES‹
Tam flarjl› bir akü 26,7°C s›cakl›kta özgül
a¤›rl›¤› 1,260 gr/cm31.280 gr/cm3 de¤erindedir.
Örnek 1
Akü Eleman Numaras›
Özgül A¤›rl›k gr/cm

3

AfiIRI fiARJIN VE DEfiARJIN SAKINCALARI
Akümülatörde flarj›n ve deflarj›n zaman›nda
kesilmeyip uzat›lmas› yarardan çok zarar meydana getirir. Akümülatörün boflalmas› devam
ettikçe, elektrolit içinde su miktar›n›n artmas› ve
plakalarda kurflun sülfat (PbSO4) toplanmas›
devam eder ve sonuçta reaksiyon durur. Bundan dolay› hiçbir zaman akümülatör tamamen
deflarj edilmemeli yani plakalardaki aktif maddenin tamamen kurflun sülfata dönüflmesine
izin verilmemelidir.
Düflük deflarj oranlar› yüksek deflarj oranlar ›na naz aran akümülatörü daha mükemmel
flek i lde deflarj eder. Çünkü düflük deflarj oran›
ile yap ›lan yavafl yavafl bofl a lm ada aktif madde rea ks iy ona girmesi için daha fazla zam a n
bulur.

1

2

3

4

5

6

1.220 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210
En Yüksek
En düflük
özgül a¤›rl›k
özgül a¤›rl›k

g ör ü ld ü¤ü gibi bütün gözl erin özgül a¤›rl›kl ar ›
1.200 gr/cm3 üzer i nde olup akü % 50 flarj› dur u md ad›r. Ayn› zam a nda gözler aras › ndaki
fark 0.050 gr/cm3’den az old u¤undan akü
n o rm a ld i r.
Örnek 2
Akü Eleman Numaras›

1

2

3

4

5

6

1.190 1.200 1.180 1.170 1.180 1 .1 9 0

Özgül A¤›rl›k gr/cm

3

En Yüksek
özgül a¤›rl›k

En düflük
özgül a¤›rl›k

görüldü¤ü gibi bütün gözlerin özgül a¤›rl›klar›
1.200 gr/cm3 alt›nda akü % 25 flarj› durumdad›r. Ayn› zamanda gözler aras›ndaki fark 0.050
gr/cm3’den az oldu¤undan akü flarj edilerek
test edilmelidir.
Örnek 3
Akü Eleman Numaras›
Özgül A¤›rl›k gr/cm3

1

2

3

4

5

6

1.210 1.200 1.220 1.220 1.200 1 .0 7 0
En Yüksek
özgül a¤›rl›k

En düflük
özgül a¤›rl›k

görüldü¤ü gibi elemanlardaki özgül a¤›rl›k fark›
0.050 gr/cm3 çok fazla olup akünün ar›zal›
oldu¤u anlafl›l›r.
AKÜ KAPAS‹TES‹
Akü kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun
çeflitli etkenlerin kapasite üzerindeki tesirlerinden kaç ›n › lmaz. Afl a¤ ›d aki etk e nler bil i nd i¤i
takdirde aküler için yap›lacak periyodik bak›m
ve servislerin önemi daha iyi anlafl›l›r.
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1. AKÜ KAPAS‹TES‹NE HAVA SICAKLI⁄I
VE KARTER YA⁄I V‹SKOZ‹TES‹N‹N TES‹R‹
Not: Tam flarjl› aküler 27°C s›cakl›kta % 100
kapasite verir.
Motor ya¤› koyu oldu¤u yani ya¤ kal›n oldu¤u zaman motorun ilk hareketi yavafl olur. Grafikte 18°C, O°C, 27°C karterde SAE 30 viskositede bir ya¤ oldu¤u zaman motor çevirme gücünün ne oldu¤u görülmektedir. Mes ela
18°C’da motoru +27°C nazaran çevirebilmek
için aküden 2,5 misli daha fazia bir güce ihtiyaç
vard›r. Bu örnekler bize afl›r› so¤uklarda akülerde kimyevi reaksiyonun durdu¤u ve büyük bir
güç kayb›na sebep oldu¤unu göstermektedir.
Bu nedenle so¤uk havalarda bilhassa k›fla girmeden bütün aküler tam flarj edilerek periyodik
bak›mlar› yap›lmal›d›r.

Bunun için bir akünün elektroliti (asitli suyu)
1225 gr/cm3 veya daha afla¤›lara düfltü¤ü zaman akü derhal flarj edilmelidir. Aksi halde akü
özgül a¤›rl›¤› 1.100 gr/cm3 düfltü¤ü zaman akü
motoru çevirmez hem de hava ›s›s› 18°C s›cakl›¤a düfltü¤ü zaman akü içindeki elektrolit (asitli su) donarak akünün hasara u¤ramas›na sebep olur. Çünkü özgül a¤›rl›¤› 1.100 gr/cm3 olan
bir elektrolit içinde (asitli su) % 15 asit % 85 su
bulunmaktad›r.
Bu seb e ple k›fla girmeden her akü tam flarj
e d i lm el idir. Halbuki piy as ada akünün donmas ›na karfl› elekt r olit içine asitli su konuyor ise
de bu k›sa süreli bir hal çar es idir. çünkü bu
d efa akü elekt r ol itin asit yo¤ u nlu¤u yani asit
fl i dd eti çok yüks elir. Bunun için akü elem a nlar› k›sa zam a nda tahrip olarak akü kull an›lmaz
h ale gel i r.

2. AKÜNÜN fiARJLI DURUMUNUN 27°C,
0°C, 18°C SICAKLIKTA MOTORU ÇEV‹RME
KAPAS‹TES‹
Deflarj olmufl bir akünün 18°C s›cakl›kta motoru çevirme gücü tam flarjl› ve 27°C s›cakl›ktaki bir aküye nazaran 1/10 dan daha düflük güçtedir.

3. 0°C ve 18°C SICAKLIKTA MOTORUN
ENERJ‹ ‹HT‹YACI
Hava s›cakl›¤› 0°C oldu¤u zaman akü %35
güç kaybetmesine ra¤men motorun güç ihtiyac› normale nazaran %55 artar, fakat bu durum
18°C s›cakl›kta % 110 oran›nda artmaktad›r.
Böylece afl›r› so¤uklar›n aküler üzerindeki
etkilerine karfl› al›nacak tedbirleri flöyle s›ralayabiliriz.
Aküler k›fla girmeden evvel yavafl flarj cihazlar› ile flarj edilerek tam güç verecek duruma
getirilmelidir.
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Böylece so¤uklarda hem akü motoru kolay
çal›flt›r›r, hem de akü elektroliti donma tehlikesi
ile karfl›laflmaz.

AKÜ ELEKTROL‹T‹N‹N ÖZGÜL A⁄IRLI⁄INA
GÖRE DONMA ISISI
Özgül A¤›rl›k

Donma noktas›

1.100 gr/cm3

-8°C

1.160

-18.3°C

1.200

-27.7°C

1.220

-35°C

1.260

-59°C

1.300

-70.5°C

Görülüyor ki k›fl›n akülerin donmamas için,
muhakkak yavafl flarj ile kimyevi reaksiyona tabi tutularak, yo¤unlu¤unun yükseltilmesi gereklidir.
AKÜMÜLATÖR SERV‹S‹
1. Akümülatörlerin özellikle üst yüzeyi kuru
ve temiz tutulmal›d›r.
Akümülatör üzerindeki pislik ve elektrolit döküntüleri elektrik ak›m› için iletken vazifesi gördüklerinden akümülatörün çok yavaflta olsa k›sa devre olmas›na ve zamanla boflalmas›na sebeb olurlar.
Fakat as›l tehlike akü deflarj oldu¤u için plak
yüzeylerinde sülfatlaflma bafllamas›d›r.
2. Elekt r olit sev iy esi yo¤ u nl u¤ una dikk a t
edilmelidir. Akümülatörlerde en önemli noktalardan biri de elektrolit seviyesi azalan elemanlara saf su ilave edilmesidir.
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Akü Su Seviyesinin Kontrolu
Su seviyesi separatörlerin 1 cm üzerinde olmal›d›r.
Akümülatörler araç üzerinde flarj› esnas›nda
yavafl yavafl elektrolitteki suyu sarfeder.
fiayet elemanlara su ilave edilmezse, elektrolit seviyesi plakalar›n üst kenarlar›ndan afla¤›ya düfler.
Su kaybeden elektrolitin yo¤unlu¤u yükselir,
aç›kta kalan aktif maddeler kurur ve sertleflir.
S ep er at ö rler de hem fazla yo¤unl u kt aki
elektrolitin hem de kuruman›n etkisi ile bozulurlar.
Bu flartlar alt›nda seperatörler kullan›lmaz
hale gelirler. Neticede elektrolit uygun seviyede
bulunmazsa ar›zalar normal zamandan çok daha evvel meydana gelir. S›cakta çal›flan bir akü
için yaz aylar›nda elektrolit yo¤unlu¤u daha s›k
kontrol edilmelidir. Akümülatörlerde elektrolit
s ev iy es ini tam a ml amak için kull an ›l acak su
mümkün oldu¤u kadar saf distile edilmifl olmal›d›r.
Akümülatörde eksilen su buharlaflarak ç›kan
saf sudur.
‹ ç i nde mevcut min er a ller, ger iye kal arak
akümülatörde birikir. Bu sebeple saf olmayan
sular akümülatöre kondu¤unda, sudaki yabanc› maddeler zamanla toplanarak akümülatör
içinde zararl› birikintiler meydana getirir.
Akümülatör s›v› seviyesi kontrol edilirken
elektrolit yo¤unlu¤una da bak›lmal›d›r.
3. Afl›r› deflarja meydan verilmemelidir. Akümülatörleri normalden fazla deflarj etmek ar›za
ihtimalini daha da çok artt›r›r. Motor çal›flm›yor
diye uzun müddet ve s›k s›k marfla basmak
akümülatörü y›prat›r.
Devaml› olarak fazla ak›m çekilmifl akümülatör plakalar›nda aktif maddeler kabar›r ve k›sa
zamanda dökülür.
Bilhassa 12 voltluk vas›talarda akümülatör
ak›m vermeyene kadar marfla bas›lacak olursa
elektrolit yo¤unlu¤u çok fazla düflece¤inden
so¤uk havalarda donma tehlikesiyle karfl›lafl›labilir.
Araçlarda normal olarak en fazla 30 saniye
marfla bas›lmal› ve bir bas›flta motor çal›flm›yorsa bir kaç dakika ara verilmeden tekrar marfla bas›lmamal›d›r.
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Araç akümülatörü, kullan›lma s›ras›nda s›k
s›k deflarj durumuna giriyorsa bunun sebepleri
araflt›r›lmal› gerekirse flarj sistemi kontrol ve
ayar edilmelidir.
4. Zaman zaman akümülatör normal flarja
ba¤lanmal›d›r. Akümülatördeki elektrik tüketimleri vas›ta flarj sistemi taraf›ndan tamamlan›rsa da bu flekildeki flarj hiçbir zaman normal
flarj›n yerini tutmaz. Çünkü vas›tadaki flarj sistemi ile akümülatöre 0-45 amper aras›nda de¤iflen flarj ak›mlar› tatbik edilmektedir.
Akümülatörün 6 ayda bir vas›tadan sökülerek normal flarja ba¤lanmas› vas›tadaki anormal çal›flman›n meydana getirdi¤i y›prat›c› tesirleri ortadan kald›r›r. Mecburiyet hallerinde
yap›lan çabuk flarjlar›n sonunu muhakkak
15-20 dakika yavafl flarjla bitirmelidir.
5. Akümülatörler normal flarj için söküldü¤ü
zaman flarjdan evvel ve sonra yo¤unluk kapasite ve eleman muayenesi gibi elektrikle ilgili
kontroller tam olarak yap›lmal›d›r.
6. Akümülatör kullan›lmadan uzun müddet
bekletilmemelidir. Kullan›lmadan uzun müddet
bekletilen akümülatörün içinde, bir ak›m veriyormufl gibi kimyasal reaksiyon meydana gelir.
Bu olaya self deflarj (yani kendi kendine deflarj) denir ve akümülatörün zamanla yavafl yavafl boflalmas›na sebep olur. Kullan›lmadan
bekletilen bir akünün self deflarj olma miktari
flarj durumuna ve s›cakl›¤a ba¤l› olarak de¤iflir.
D üflük s›cakl › kl a rda mes ela 20°C s›cakl › kt a
muhafaza edilen bir akümülatörün 80 gün sonra yap›lan kontrolunda yo¤unlu¤undan çok az
bir fley kaybetmifl oldu¤u görülür. Bunun sebebi düflük s›cakl›klarda akümülatörlerdeki kimyasal olay›n gayet yavafl cereyan etmesidir.
Self deflarj sonunda boflalan akümülatörleri
flarj etmek normal flekilde deflarj olan akümülatörleri flarj etmekten daha zordur.
Uzun zaman kendi haline b›rak›lm›fl akümülatörler de self deflarj tesiriyle plakalar üzerinde
toplanan kurflun sülfat kristalleri o kadar kal›n
bir tabaka teflkil eder ki, bir daha akümülatörü
normal duruma getirmek mümkün olamaz. Ancak yavafl flarj ile yaflam bulabilir.
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Uzun müddet depolama zorunlulu¤unda bulunulan akümülatörleri mümkün mertebe so¤uk
yerlerde muhafaza etmeli ve en fazla 30 günde
bir tam flarj ederek meydana gelen sülfatlaflmay› kal›nlaflmadan yok etmelidir.
Fazla say›daki akümülatörü bir anda depolamak zor u nl ul u¤u old u¤ u ndan aküm ül at ö rl e r
özel flarj cihaz›na ba¤lanarak muhafaza edilirler.
Bu cihazlar akümülatörün self deflarj›n› karfl›layacak oranda 12 amper de¤erinde flarj edebilecek birflekilde yap›lm›fllard›r. fiu nokta iyi
bilinmelidir ki kullan›lan redresörler akümülatörün flarj durumunu yükseltmek için de¤il sadece self deflarj› karfl›lay›p akümülatörü daima
tam flarjli bir durumda muhafaza etmek için
kullan›l›rlar. Dolay›siyle depolamaya konacak
akümülatörün tam flarjl› olmas› gerekir.
Çok uzun müddet kullan›lmayacak flekilde tamamen servisten ç›kar›lacak bir akümülatör Önce flarj edilir ve içindeki elektrolit boflalt›larak saf su ile doldurulursa iki sene bozulmadan muhafaza edilebilir.
Kullan›laca¤› zaman normal elektrolitle doldurularak biraz flarj edilmesi yeterlidir.
7. Akümülatörler servis için araçtan sökülürken önce flasi kablo bafl› sökülmeli sonra da
+ kutup kablo bafl› sökülmelidir.
Bu flekil sökme kaz ara anaht ar›n flas iy e
de¤mesiyle meydana gelebilecek k›sa devreleri önler. Akümülatörler vas›taya tak›l›rken sökmenin tersine olarak önce + kutup kablo bafl›
sonra da flasi kablosu ba¤lanmal›d›r.
Not: Akü kutup bafllar› uygun anahtar ve
çektirme kullan›larak sökülmelidir. Oksitlenme
durumunda Akü kutup bafllar› özel çelik tel f›rçalarla temizlenmelidir.
YEN‹ NES‹L AKÜMÜLATÖRLER
Malzeme ve imalat teknolojisindeki geliflmelerle birlikte, günümüz araçlar›n›n performans›na uygun ve ihtiyaçlar›n› karfl›layacak daha az
bak›ml› çevrecilik bilincinin ön plana ç›kt›¤› akü
imalatlar› yap›lmaktad›r.
Bu tür akülerden “Ca-Ca Akümülatörleri” ve
“Hybrid” akümül at ö rl erin belirgin özellikl er i
flunlard›r:
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HYBR‹D AKÜM ÜL AT Ö RL ER‹N ÖZELL i KLER‹
1. Su kayb› yar› yar›ya azald›.
2. fiarj kay›plar› yar› yar›ya düfltü.
3. Sulu stoklama süreleri iki kat›na ç›kt›.

Ca - Ca (Kalsiyum - Kalsiyum)
AKÜMÜLATÖRLER‹N OZELL‹KLER‹
1. Su kayb› yar› yar›ya azald›. (Geleneksel Antionlu akülere göre dörtte bir oran›n›n alt›na
indi).
2. fiarj kay›plar› yar› yar›ya düfltü.

4. Su ve flarj kayiplarinin azalmasi ile bakim
gerektirmeme özelli¤i geliflti.

3. Sulu stoklama süreleri en az iki kat›na ç›kt›.

5. Akümülatörlerin marfl performanslar› artt›.

4. Tam bak›ms›z akümülatör haline geldi.

6. Azalan kay›plar ve geliflen marfl performans› ile sorunsuz uzun süre kullan›m olana¤›
do¤du.

5. Pozitif ve negatif iç yap›da, en son teknolojiye uygun geniflletilmifl metal kullan›l›yor.

7. Büyük ço¤unlu¤u oluflturan akümülatör tiplerinde, içeriden ç›kan gaz içindeki asit zerrelerinin tutulmas› ve d›flar›dan içeriye alev
girmesinin zorlaflt›rmas›n› sa¤layan f›ltreler
ile çevre ile uyumlu akümülatör özelli¤i gelifltirildi.
8. Bafllang›çta flarjl› olmas› halinde, mevsimsel kullan›mlarda, yeniden flarja gerek kalmad›.
9. Bekleme kay›plar›n›n azalt›lmas› nedeni ile
s ulu olarak stokl ama ve iht iyaç hal i nd e
an›nda kullanma olana¤› olufltu.
10. Aküm ül atör tipl er inin ço¤ u nl u¤ u nda, neg atif tar af› geniflletilmifl plaklar ile üret il erek,
a ¤ › rl › kl ar› azalm as ›na karfl›n perf o rm a n sl ar ›
a r tt › .
A¤›r Hizmet Akümül at ö rl erinin ‹lave özellikl er i
1. Güçlendirilmifl plaklar› ile daha uzun ömürlü.
2. Elyafl› seperatörler ile dayan›kl›l›¤› artt›r›lm›fl.
3. Özel sabitleme sistemi ile vibrasyona ekstra
dayan›kl›.
4. Kalsiyumlu negatifler ile su ve flarj kay›plar›
azalt›lm›fl.
5. Vibrasyon ve yüksek ak›ma dayan›kl› iç ba¤lant› sistemli.
6. fiarj göstergeli.
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6. Geniflletilmifl metal ve yeni dizaynlar ile daha küçük hacimlere daha yüksek performansl› akümülatör yap›l›r hale geldi.
7. Su kayb›n›n minumuma indirilmesi ile çevreye uyum daha da gelifltirildi.
8. Bafllang›çta flarjl› olmas› halinde uygun koflullarda, bir y›la kadar yeniden flarj gerekmeden bekleyebilir hale geldi.
9. Araçlar›n artan enerji ihtiyaçlar›n› da karfl›layacak yüksek performansa ulaflt›.
10. Yeni araç tiplerinde farkl›laflan flarj sistemlerine göre çal›flma özelli¤i geliflti.
11. Kay›plar›n azalmasl ve ›s›ya karfl› direncin
art›fl› ile, yeni araç yerleflimlerindeki s›cak
bölge yerleflimlerine uyum›u hale geldi.
12. Su kay›plar›n›n minumuma inmesi ile birlikte, s›zd›rmaz buflonlu veya kapal› akümülatörler haline geldi.
• Kalsiyum – Kalsiyum akümülatörlerde her
iki plak (+ ve ) kalsiyumludur. Geleneksel Akümülatörler ve Kalsiyum Akümülatörlerden çok
daha güçlü, uzun öümrlüdür. Daha uzun süre
stoklanabilir.
• A¤›r Hizmet akümülatörler normal akümülatörlere göre fazla marfla ve sars›nt›ya karfl›
güçlendirilmifltir. Plak ve speratörleri özeldir.
Çok daha uzun ömürlüdür.
‹MMB Komisyon çal›flmas›
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ÜRET‹M, 'ALTI S‹GMA' ‹LE MÜKEMMELL‹⁄E
DO⁄RU YOLA ÇIKTI
Amerikan flirketleri 90'l› y›llardan bafllayarak toplam kalite yönetimine'sürekli iyilefltirme unsurlar›' katarak yeni bir yöntem
gelifltirdi. 'Alt› sigma' ad› verilen bu yöntem,
General Electric, Motorola ve Raytheon gibi
dev flirketlerde çok baflar›l› sonuçlar verdi.
Geçen yüzy›l›n ilk üç çeyre¤inde kalite kontrolü, tamamlanan ürünlerden örnekleme ile seçilen bir bölümü üzerinde yap›l›rd›. Üretimin boyutlar› büyüdükçe, bu yöntem maliyetli ve sak›ncal› oluyordu. Çünkü keskinleflen rekabet
ortam›nda, sat›fla sunulan ürünün çok az bir
bölümünün bile hatal› olmas›, flirketlerin güvenilirli¤ini azalt›yordu. Son çeyrekle birlikte tüm
dünya ülkelerinde, toplam kalite yönetimi (TKY)
yayg›nlaflmaya bafllad›. TKY ve kalite çemberleri, hatay› üretim sürecindeki kayna¤›nda bulmay› hedefliyor ve hatal› ürün oran›n› mümkün
oldu¤unca düflürmeyi amaçl›yordu.
Pazardaki devrim sonras›nda iflin a¤›rl›k merkezi arzdan talebe, flirket yönetimlerinden tüketici kitlesine do¤ru kayd›¤›nda ise kalite yönetimi de yetersiz kald›. Bir ürün s›f›r hata ile üretilmifl ve pazara sunulmufl olsa da tüketici tercihlerindeki de¤iflime ayak uydurulamad›¤›nda elde kalabiliyordu. Ayr›ca küreselleflme, hatalar›n
en aza indirilmesiyle birlikte maliyetlerin ve fiyat›n da en düflük düzeye çekilmesini zorunlu k›l›yordu. Japon flirketleri, bu sorunu “Kaizen”,
“yal›n yönetim” ve benzeri yeni yönetim teknikleri ile çözdü. Bu tekniklerde ürünün de¤il üretim sürecinin kalitesine odaklan›l›yor ve maliyetlerin kal›c› olarak düflürülmesi ise “sürekli iyilefltirme” çal›flmalar›yla hayata geçiriliyordu.
Amerikan flirketleri ise 90'l› y›llardan bafllayarak TKY’ye “sürekli iyilefltirme unsurlar›" katarak yeni bir yöntem gelifltirdi. “Alt› sigma” ad›
verilen bu yöntem, General Electric, Motorola
ve Raytheon gibi dev flirketlerde çok baflar›l›
sonuçlar verdi.
Mükemmelli¤e yolculuk
Yunan alfabesindeki sigma harfi, istatistikteki standart sapmay› gösterir. “Standart sap‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2007

ma”, herhangi bir kitle içinde de¤iflkenli¤in, yalpalaman›n veya tutars›zl›¤›n ölçüsüdür. fiirketler aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ise sigma, hatal› üretimin, toplam üretim içindeki oran› hakk›nda fikir veren bir göstergedir.
Alt› sigma tekni¤inde önce bir milyon ürün
veya olas›l›kta hatal› ürün say›s› ölçülür. Ölçüm
sonucu elde edilen sonuçlar ise afla¤›daki flekilde grupland›r›l›r:
Alt› sigma sembolü 1 milyonda 3.4 (veya 10
milyonda 34) hatay› temsil eden mükemmellik
ölçüsüdür. Alt› sigmada baflar› oran›, yüzde
99.99966’d›r. S›f›r hataya yak›n olan bu düzeye
ulaflmak çok zordur.
Befl sigmada baflar› oran› yüzde 99.98 ve 1
milyon üründeki hatal› ürün say›s› 320’dir. “A”
s›n›f› dünya flirketleri aras›nda bu oran› kal›c›
olarak yakalayanlar›n say›s› fazla de¤ildir.
Dört sigmal›k performans ise 1 milyon üründe 6210 hatay› ve yüzde 99.4’lük bir baflar› oran›n› gösterir.
Üç sigmada ise baflar› oran› birden irtifa
kaybeder. Bu düzeyde hata oran› 1 milyonda
66 bin 800’e kadar t›rman›r. Baflar› oran› ise
yüzde 93.3’tür. Üç sigma, alt› sigman›n yar›s›d›r
ama üç sigmada hata say›s› alt› sigmaya göre
19 bin 647 kat daha fazlad›r. Vasat flirketlerin
ço¤unda hata oran› üç sigma dolay›ndad›r.
Hatalar ifl dünyas› d›fl›nda da hayat›m›z› zorlaflt›r›r. Örne¤in doktor reçetelerinin okunmas›ndaki hata oran› dört sigma dolay›ndad›r. Bu
düzey, Türkiye’de her y›l 120 bin reçete için
yanl›fl ilaç verildi¤i veya hatal› doz al›nd›¤› anlam›na gelir. Bu uygulamada performans›n befl
sigmaya ç›kar›lmas›, 113 bin hastan›n yanl›fl
ilaçlardan zarar görmesini ve hastal›¤›n›n daha
da a¤›rlaflmas›n› önleyebilir.
Hizmetler sektöründe kalite
Türkiye’de Arçelik, Ford Otosan, Petrol Ofisi
ve Borusan gibi büyük flirketlerde kullan›lan alt› sigma tekni¤i, hatalar›n azalt›lmas›n› ve maliyetlerin düflürülmesini sa¤lad›. Arçelik ve Ford
Otosan’da alt› sigma uygulamalar› 25 milyon
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dolarl›k bir tasarruf elde edilmesine imkân verdi. Küçüklübüyüklü iyilefltirmeler flirketlerin sat›fllar›n›, kazançlar›n› art›rd› ve tüketici memnuniyetini yükseltti. Örne¤in dünyadaki tüm erkeklerin dertlerinden biri olan çoraplar›n tekinin
çamafl›r makinelerinde kaybolmas› sorununa,
Arçelik’teki bir iflçi çözüm yaklafl›m› gelifltirdi.
Hatalar›n azalt›lmas›, tüketicileri memnun ederken flirketlerin rekabet gücünü de art›rd›.
Günümüzde alt› sigma tekni¤i yaln›z, sanayi
flirketlerinde de¤il, milli gelirde ve istihdamda
önemli bir paya sahip hizmetler sektöründe de
yayg›nlafl›yor. Çünkü hatalar›n yakalanmas›n›n
ve ölçülmesinin zor oldu¤u hizmetler sektöründe aksakl›klar sanayi flirketlerine göre çok daha
yüksek say›lara ulafl›yor. Finans, sigortac›l›k,
biliflim, lojistik gibi alanlardaki alt› sigma uygulamalar› hatalar› azaltarak verimi yükseltiyor.
Baz› ülkelerin ordular›nda bile bu teknikten yararlan›l›yor.
Türkiye’de hizmetler sektöründen sonra
GAPGidem giriflimcilik merkezinde ve Diyarbak›r Devlet Hastanesi’nde de alt› sigma tekni¤i
kullan›l›yor. Bu yöntemin ekonominin her alan›nda hatta devlet dairelerinde bile yayg›nlaflmas›
gerekiyor. Çünkü ifllerimizdeki hatalar›n ve aksakl›klar›n azalmas›, baflkalar›na sayg› gösterdi¤imizi, onlar› mutlu etmek istedi¤imizi kan›tlayacak ve hayatlar›m›z› daha çekilir k›lacak.
Alt› sigma yönteminin befl ilkesi ve “befl
niçin”i
Alt› sigma yaln›z bir kalite yükseltme yönetimi
de¤ildir. Bu yöntemde iflin sürekli iyilefltirilmesi
ve gelifltirilmesi amaçlan›r. Bu yönüyle yal›n yönetime ve Japonlar›n “kaizen” tekni¤ine benzer.
Alt› sigmada istatistik yöntemleri daha yo¤un
olarak kullan›l›r ama bu yöntem, özünde maliyetleri düflürmeyi, müflteri memnuniyetini art›rmay› ve flirket kazanc›n› yükseltmeyi amaçlar.
Tan›mlama: Önce flirketin hedefleri ve bu
hedeflere ulaflmay› zorlaflt›ran hatalar tek tek
tan›mlan›r. Tan›mlama aflamas›nda genel ve
spesifik sorunlar tan›mlan›r ve ihtiyaçlar tespit
edilir.
Ölçme: Bu aflamada sürecin bütünü içindeki sorunlara yol açan temel ad›mlar ve girdiler
için ölçme teknikleri ve standartlar› belirlenir.
Sürecin verimlilik verileri, hedeflenen düzeyle
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karfl›laflt›r›l›r. Ölçmede istatistik yöntemleri kullan›l›r.
Analiz: Üçüncü aflamada sorunlar›n ve hatalar›n kayna¤› ile ilgili hipotezler gelifltirilir ve
bunlarla ilgili araflt›rmalar ve do¤rulamalar ayr›nt›l› bir flekilde yürütülür. Analiz s›ras›nda en
iyi uygulamalarla karfl›laflt›rma yap›larak süreçteki darbo¤azlar›n ve kopukluklar›n bulunmas›
amaçlan›r. Hata kaynaklar› içinde birkaç kilit
nedene yo¤unlaflmak, zaman ve enerji kayb›n›
önler.
‹yilefltirme: Hatalara yol açan kritik faktörlerin giderilmesi için üretilen fikirler, bu aflamada
de¤erlendirilir ve en olas› çözümler denenir.
Gerekti¤inde yeni süreçler ve örgütlenmeler
gelifltirilerek hatalar›n en aza indirilmesi için çal›flmalar yap›l›r.
Kontrol: Son aflamada hatalar› azaltan performans›n sürdürülmesi için standart ölçümler
yap›l›r. Ölçümlerin sonucuna göre sürekli iyilefltirme hedefine yönelik çal›flmalar sürdürülür.
Alt› sigma çal›flmalar›nda görev alanlar›n
analitik ve elefltirel bir zekâya sahip olmas› gerekir. Hatalar›n kayna¤›n› bulma konusunda sab›rl› ve inatç› bir araflt›rma becerisine sahip olmak ise çözüm bulmay› kolaylaflt›r›r.
Alt› sigma ekiplerinde, hatalar›n kayna¤›na
inmek için “Befl Niçin” yöntemi kullan›l›r ve hatan›n nedenini bulmak için görevli kifli kendisine befl kez “Niçin?” diye sorar. Bu yöntemi bir
örnekle somutlayal›m:
Bir kentteki an›t›n mermerinin h›zla afl›nd›¤›n› varsayal›m ve befl niçin sorusuyla çözüme
ulaflal›m:
1- An›t niçin afl›n›yor? Çünkü mermerler s›k
s›k deterjanla y›kan›yor.
2- An›t niçin deterjanla y›kan›yor? Deterjan
an›ta konan serçelerin pisliklerini temizlemek için kullan›l›yor.
3- Serçeler an›ta niçin konuyor? Serçeler
a¤›n› geren örümcekleri yemek için an›t›n
etraf›na üflüflüyor.
4- Örümcekler niçin an›ta geliyor? Örümcekler a¤lar›n› gerip tatarc›k sineklerini yiyor.
5- Tatarc›klar niçin an›ta yöneliyor? Sinekleri, an›tta ayd›nlatma için kullan›lan ampullerin ›fl›¤› çekiyor.
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Çözüm: Befl niçin sorusundan sonra sorunun çözümünün, an›t›n ›fl›kland›rmas›na hava
iyice karard›ktan sonra bafllanmas› oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Ayn› yöntem flirketlerdeki hatalar›n bulunmas› için kullan›ld›¤›nda, befl sorudan sonra
çözümü yakalamak kolaylafl›yor.
Kara kuflaklar, hatalara karfl› nas›l savafl›r?
Alt› sigma yönetim tekni¤inin uygulanmas›
önce belirli bir haz›rl›k ve e¤itim döneminden
geçilmesini ve flirketteki her kademedeki çal›flan›n kat›l›m›n› zorunlu k›l›yor. Bu tekni¤in iyi
sonuçlar vermesi afla¤›daki örgütlenmenin yap›lmas›n› gerektiriyor:
Alt› sigman›n baflar›s› için üst yönetimin bu
sürekli iyilefltirme modelini tam anlam›yla benimsemesi flart.
Kurulacak bir “liderlik ekibi”, alt› sigman›n
hedeflerini ve çal›flmalar›n genel kapsam›n› belirler. Al›nan sonuçlar bu ekipte de¤erlendirilir
ve stratejik önceliklere dönüfltürülür. Pilot projelerin seçimi ve uygulama kapsam›n›n geniflletilmesine de bu ekip karar verir.
“fiampiyon” ad› verilen, bazen de “sponsor” olarak tan›mlanan üst yönetici, alt› sigma
çal›flmalar›n› yönetir ve de¤iflik bölümlerdeki
çal›flmalar›n eflgüdümünü sa¤lar. fiampiyon,
projenin orta vadedeki hedefini ve yönünü belirler ama hatalara karfl› mücadele veren ekipleri, kendi iç yönetimlerinde serbest b›rak›r. fiampiyon sürecin sahibi ve en üst düzeydeki sorumlusudur.
“Usta kara kuflak”, alt› sigmada uygulama
lideri görevini üstlenir. ‹fllerin günlük yönetimini
ve de¤erlendirmesini bazen “uzman” veya
“rehber” olarak adland›r›lan bu kifliler yapar.
Uzakdo¤u savafl sanatlar›ndan esinlenilerek
verilen bu ad, uygulama liderlerinin hatalara
karfl› ac›mas›zca mücadele verme azmini simgeler. E¤itim çal›flmalar›n› da bu alt› sigma müdürü yönetir ve üst kademelere projenin geliflimi konusunda belirli aral›klarla rapor verir.
“Kara kuflak”lar, alt› sigma yönetim tekni¤inde proje lideri veya ekip lideri olarak görev
yapar. ‹yilefltirme ve hatalar› giderme çal›flmalar›ndan do¤rudan sorumlu olan kara kuflak,
sorunlar ve hatalara karfl› mücadelede ön saftad›r. Hatalar›n analizi, sorunlar için alternatif
çözüm yollar›n›n gelifltirilmesi ve ölçümler kura
kuflaklar taraf›ndan yap›l›r. Kara kuflak, ekibin‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2007

deki kiflileri e¤itirken flirketin departman yöneticileri ile de verimli bir iflbirli¤i kurmay› amaçlar.
“Yeflil kuflak”lar, proje ekiplerinin üyeleri
olarak çal›fl›r. Bu kesim, iyilefltirecek süreci en
iyi tan›yan ve müflteri ile do¤rudan iliflkisi olan
kifliler aras›ndan seçilir. Hatalara karfl› savaflan
ekiplerin bu bilgili ve çal›flkan askerleri, alt› sigma çal›flmalar›n›n vazgeçilmez unsurudur.
Alt› sigma yönetim tekni¤ini uygulayacak flirket sürekli iyilefltirme için bir “yol haritas›” haz›rlad›¤› takdirde e¤itilmifl hata savaflç›lar›ndan
en yüksek verimi alabilir. Yol haritas› haz›rlan›rken baz› ürünlerin kalitelerine veya yap›lan hatalara yo¤unlaflmak yerine önce ifle süreç analizi ile bafllamak gerekir. Yol haritas›, rakamlar›n
ve istatistik göstergelerin, çal›flmalar› karmafl›klaflt›rmas›n› önler. Konunun uzun vadeli bir
perspektiften incelenmesi ve müflterinin sesine
kulak verilmesi, verimlili¤in sürekli olarak yükseltilmesine imkân verir. Yol haritas› olmad›¤›nda flirket yönetimi, ISO 9000 veya benzer bir
sertifikaya hak kazand›ktan sonra iflin bitti¤ini
düflünebilir. Oysa küreselleflen dünya ekonomisinde, ancak sürekli iyilefltirmeyi amaçlayan
flirketler ayakta kalabilir.
Kalite fark›n› adanm›fll›k duygusu yarat›r
Araflt›rmalara göre ABD havaalanlar›nda yap›lan bagaj tafl›mas›ndaki hatalar›n oran› 1 milyon ifllemde 8200’ü buluyor. Bu hatalar nedeniyle bagajlar kayboluyor veya baflka bir kente
gidiyor. Bu hatalar›n ekonomiye y›ll›k maliyetinin ise 2.5 milyar dolara yükseldi¤i hesaplan›yor. ABD Hava Kuvvetleri'nde veya hava trafik
kontrol kulelerinde yap›lan hatalar›n say›s› ise 1
milyon olayda 20’ye kadar iniyor. Sivil havac›l›k
kazalar›ndaki ölüm oran› ise 0.7’yi aflm›yor.
Havac›l›¤›n çeflitli alanlar›ndaki bu hata
oranlar›ndaki büyük farkl›l›¤›n bir bölümü teknik
ve örgütsel nedenlerden kaynaklan›yor. Ancak
insanlar›n yapt›klar› ifllere yaklafl›m› da hatalarda önemli bir rol oynuyor. Kifli, iflini yaparken
gerekli özen ve dikkati gösterdi¤inde hata ihtimali h›zla azal›yor. ‹flini ciddiye alan, yapt›¤› ifle
sonuna kadar yo¤unlaflan kifli, ister bagaj tafl›mas›nda, isterse trafik kontrol kulesinde çal›fls›n görevini en iyi flekilde yap›yor. Ayn› ülkenin
ayn› iflyerinde çal›flan insanlar›n›n performans›n›, bilgi ve e¤itim kadar adanm›fll›k duygusu da
etkiliyor.
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fiirketlerde de durum havaalanlar›ndan pek
farkl› de¤il. Ortalama bir flirkette 1 milyon ifllemde hata say›s› 66 bin 800’e kadar t›rmanabilir. Özensizlik, bofl vermifllik ve dikkatsizlik
hatalar›n say›s›n› zincirleme reaksiyonla h›zla
büyütür. Birinci s›n›f flirketlerde ise hata oran› 1
milyonda 20’ye kadar geriler. Kap›c›s›ndan genel müdüre kadar kendini ifline adayan ve yapabilece¤inin en iyisini ortaya koyan flirketlerde
herkes gelece¤e güvenle bakabilir.
Esas›nda küçüklü büyüklü ifllerimiz, eylemlerimiz, hayat›m›z boyunca yükseltti¤imiz bir
yap›n›n tu¤lalar›na da benzer. ‹liflkilerin sa¤laml›¤›, yap›lan ifllerin kaliteli olmas›, hayat›m›z›n
çirkinliklerden ar›narak güzelleflmesi bu tu¤lalar›n tek tek sa¤lam olmas›na ba¤l›d›r. Bu sa¤laml›k da önemli veya önemsiz her iflte mümkün olan›n en iyisinin yap›lmas› ile sa¤lan›r.
Kendini ifle vermek veya kendini ifline adamak kelimeleri ile tan›mlad›¤›m›z bu ruh hali, bu
“adanm›fll›k duygusu”, hayatlar›m›z› güzellefltirir.
‹fl veya görevler fliflirilerek ve bafltan savma
bir flekilde yap›ld›¤›nda ise ailede, iflyerinde ve
giderek toplumun bütününde kalite düfler. Hatalar ve çirkinlikler ço¤ald›kça, insanlar en mükemmeli hedeflemek yerine s›radanl›¤a raz› olmaya bafllar. Baflkalar›n›n özensiz ve sayg›s›z
davrand›¤› kifli, bu olumsuzluklar› çevresindekilere yans›t›r.
Adanm›fll›k duygusuna sahip bir kifli önemli,
önemsiz ifl ay›r›m› yapmaz. Onun sildi¤i cam
bile p›r›l p›r›l parlar, hemen fark edilir. Yöneticilerin kendilerini yapt›¤› ifle adamas› ise flirketi
büyütür, iflsizlere ifl kap›s› açar.
‹statistik hesaplar›n›n yo¤un olarak kullan›ld›¤› alt› sigma yönteminde adanm›fll›k duygusu
ve bu duyguyu sürekli besleyen bir ifl heyecan›
önemli rol oynar. Zaten tutku ve heyecan yaln›z
iflimizde de¤il, hayat›m›z›n her alan›nda itici güç
olarak bize dinamizm kazand›r›r.
Ünlü filozof Immanuel Kant, "Heyecan duyulmadan yap›lan bir iflte baflar› sa¤lanamaz"
diyerek duygu ve ak›l iliflkisine çok önceden
dikkat çekmiflti. Bizim "Aflk olmay›nca, meflk
olmaz" atasözümüz ise ta yüzy›llar öncesinde
insanlar›n bu gerçe¤in fark›nda oldu¤unu gösterir. Heyecan ve tutku, yaln›z günlük ifllerde
de¤il, bir konuyu analiz ederken de gereklidir.
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Tutku ve coflku, zekây› keskinlefltirir ve sezgiyi
berraklaflt›r›r. Heyecan›n beynimizde yaratt›¤›
parlak ›fl›k, bilimsel analizlerde bile çözüm için
gerekli ö¤eleri bulup fark etmemizi sa¤lar.
Bu tespitler, son beyin araflt›rmalar› ile de
do¤ruland›. Nörolog Antonio Damasio, beynin
sol taraf›ndaki hesapkitap yetene¤inin en yüksek düzeye ç›kmas›n›n ancak sa¤ taraftaki
duygu yo¤unlaflmas› ile mümkün olabilece¤ini
kan›tlad›. Bizim "gönül" kelimesi ile tan›mlad›¤›m›z bu “duygu yo¤unlu¤u” olmadan kiflinin
kendini bir ifle adamas›n›n imkâns›z oldu¤u,
bu araflt›rmalar›n çok öncesinde de biliniyordu
zaten...
Faruk Türko¤lu
faruk.t@superonline.com
Referans Gazetesi

* * *
Borusan Makina 17 Ekim 2007 tarihinde
Ankara’daki tesislerinde mangal partisi
düzenledi.
Aç›lan muhtelif standlar› eksiksiz dolafl›p bilgi alan müflterilerine bir flans kuponu
veren organizasyon, yapt›¤› çekiliflle maket
arma¤anlar da¤›tt›. Greyder simülatör cihaz›n› ziyaretçiler deneme f›rsat› buldu. Ya¤da kirlilik – SOS raporlamalar›, 2. el makina
sat›fl› kiralamas›, Acert motor uygulamalar›
gibi konularda haz›rlanan standlarda ziyaretçilere bilgi aktar›ld›.
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Ailesine, yak›nlar›na,
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Yeni dizel teknolojisinde, bizimle yolculuk...
40 senedir do¤ru çözümler üretmenin gururuyla,
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dizel yak›t sistemleri ile
turbolar›n test ve servisli¤ini
yapabilecek
teknik ekipman ve
bilgiye sahip
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‹fi MAK‹NALARINDA KULLANILAN SEMBOLLER
Günümüz ifl makinalar›n›n bir ço¤unda, makinan›n çeflitli yerlerinde (kontrol mekanizmalar›, kumanda sistemleri, göstergeler, makinan›n üniteleri v.b.) uyar› ve tan›mlamalar, iflaret ve sembollerle ifade edilmektedir. Bunlar›n bir k›sm› yaln›zca uyar›, yaln›zca flekil veya hem yaz› hem flekil
olarak bulunabilirler.
Afla¤›da yayg›n olarak kullan›lan semboller gösterilmifltir. Temel iflaretler tüm makinalarda ayn›
olmakla birlikte, detay gösterimlerde farkl› markalardaki makinalarda farkl›l›k göstermektedir.
Her bir uyar› iflareti farkl› ifadelerin (örnek: motor, ya¤, bas›nç gibi) bir araya getirilmesi sonucu
flekillenerek sembolleri oluflturur.
1. Temel ‹flaretler
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2. Semboller
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KAPL‹NLER
G‹R‹fi
Makinal a rda emniyetli hareket iletiminde
önemli bir görevi olan; sistem içersinden belki en
basit, tak›ld›¤› makinaya göre de en ucuz eleman
gibi görünen KAPL‹NLER; seçiminde, montaj›nda
dikkatli davran›lmad›¤›nda üretimin en pahal› eleman› haline gelir. Monte edildi¤i makinan›n s›k
durmas›na sebeb olur.
Tüm makinal› çal›flmalarda (özellikle endüstriyel) üretim zincirindeki bir halkan›n aksamas› tüm
sistemi durduraca¤›ndan, kaplinlerin seçimi montaj› ve kontrolleri son derece önemlidir. Burada
yap›lan hatalar nedeniyle iflletmelerde üretim kesintileri olur, kay›plar artar.
Genel anlamda irtibat elemanlar›n›n görevi ,
güç kayna¤› olan motor veya döndüren eleman
ile döndürülen eleman aras›nda irtibat sa¤lamak
ve bu flekilde hareketi iletmektir. Mekanik irtibat
elemanlar› olarak pratikte kaplinler ve kavramalar kullan›lmaktad›r.
Kaplinlerde ba¤lant›, mekanik ba¤ ile gerçeklefltirilir. Bu nedenle iki mil aras›ndaki irtibat› sa¤lamak veya kesmek, mekanik ba¤lant› eleman›n›n
tak›l›p sökülmesi ile yap›l›r; bu da ancak döndüren mil dururken mümkündür. Kavramalarda ise
irtibat, mekanik veya fiziksel bir olaya (genellikle
sürtünme olay›na) dayanmaktad›r; flöyle ki döndüren mil döndü¤ü halde istenildi¤i zaman irtibat
sa¤lanabilir veya kesilebilir. Kaplinlere çözülemeyen kavramalar ve kavramalara çözülebilen
kavramalar da denir.
1. Kaplinlerin Özellikleri
Kaplinler, milleri eksenel yönden birbirine ba¤layan elemanlard›r. Kaplin tiplerini tayin eden
esas özellik, mil eksenleri aras›ndaki düzgünsüzlüktür. Montaj veya ›s›l uzamalar nedeni ile meydana gelen bu düzgünsüzlükler (fiekil 2.1’de)
gösterildi¤i gibi eksenel (a), aç›sal (b), radyal (c),
radyal ve aç›sal (d), burulma aç›s› (fiekil 2.2) fleklinde olabilir. Buna göre herhangi bir düzgünsüzlü¤ü karfl›lamayan kaplinlere rijit, karfl›layanlara
ise esnek kaplinler denir. Esneklik kinematik bir
irtibat vas›tas› ile sa¤land›¤› durumda kaplinlere,
kinematik ba¤l› veya mafsall›, elastik bir eleman vas›tas›yla sa¤land›¤› taktirde elastik, s›v› ile
elde edildi¤i taktirde hidrolik, manyetik alanla elde edildi¤i taktirde manyetik kaplin denir.

46

a

b

c

d

fiekil-2.1

fiekil-2.2

2. Kaplin Çeflitleri
2.1. Rijit Kaplinler
Rijit kaplinler mil eksenleri aras›ndaki düzgünsüzlükleri karfl›layamad›¤›ndan ba¤lant› yerinde
tepki kuvvetleri ve momentler meydana gelir. Bu
nedenle millerin çok titiz bir flekilde merkezlenmesi gerekir; ayr›ca bu kaplinler , alçak devir say›lar›nda ve nispeten küçük düzgünsüzlüklerin
söz konusu oldu¤u yerlerde kullan›labilir. En s›k
karfl›lafl›lan tipleri :
• Zarfl› kaplin
• Flanfll› (diskli) kaplin
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
2.2 Esnek Kaplinler
Esnek kaplinler millerin sapmalar›na izin verir.
Bu nedenle bu kaplinler, rijit kaplinlere göre paratikte daha çok kullan›lmaktad›r. Bu gruba dahil
olan kinematik ba¤l› ve elastik kaplinler dinamik
davran›fllar› bak›m›ndan birbirlerinden tamamen
farkl›d›r.
Kinematik ba¤l› kaplinlerin dinamik davran›fllar›, döndüren ile döndürülen mil eksenleri aras›ndaki radyal aral›¤a ve e¤ilme aç›s›na ba¤l›d›r. Sistemdeki titreflimleri ve darbeleri söndürmez. Buna
karfl›n elastik kaplinler, ba¤lant› eleman›n›n elastikli¤ine ba¤l› olarak sönümlemeye sahip olup darbeleri ve titreflimleri karfl›lar.
2.2.1 Kinematik ba¤l› kaplinler :
• Oldham kaplini
• Diflli kaplinler
• Kardan kaplini’dir.
2.2.2 Elastik Kaplinler
Bir elastik ara elemana sahip bu kavramalar, iki
yar›n›n dönme h›zlar› zaman zaman farkl›l›k gösterebildi¤inden, eksenler çak›flsa da rijit kavramalar
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s›n›f›na girmezler. Döner elastik kavrama olarak da
isimlendirilirler.
Elastik kaplinler, moment iletmenin yan›s›ra di¤er kavramalarda rastlamad›¤›m›z üç önemli
fonksiyonu da yerine getirirler :
1. Tahrik sistemini rezonans titreflimlerinden
korurlar. Elastik kaplin ile sistemin özgül
frekans de¤eri de¤ifltirilir.
2. H›zla ivmelenen makinelerin oluflturdu¤u
periyodik olmayan veya periyodik (pistonlu
motorlardaki gibi) moment de¤iflikliklerini
elastik elemanlar›nda depolay›p iç ve d›fl
sürtünmelerle bir k›sm›n› ortadan kald›r›rlar.
3. ‹malat toleranslar›, montaj hatalar›, zaman
içerisinde makine temelindeki küçük çökmeler vb. gibi nedenlerden dolay› oluflan
mil eksenleri aras›ndaki küçük sapmalar› mümkün oldu¤unca- büyük reaksiyon kuvvetleri oluflmadan dengeler.
Elastik kaplinlerin iki yar›s› aras›nda -bu görevleri yerine getirmek için- yay çeli¤inden veya
plastik, lastik, tahta, deri, tekstil ürünü gibi elastik
ara elemanlar bulunur. Elastik eleman olarak lastik kullan›ld›¤›nda, lastik s›k›flt›r›lamaz bir malzeme oldu¤undan flekil de¤ifltirmesine izin verecek
flekilde konstrüksiyon yap›lmal›d›r.
Elastik kaplinler darbeyi azalt›c› veya sönümleyici olurlar. Darbeyi (enerjiyi) depolay›p daha genifl bir zaman aral›¤›nda sisteme veren kavrama;
darbe azalt›c›, darbeyi depolay›p elastik elemanlar›nda bir k›sm›n› iç sürtünmeyle yutan (enerjiyi
çeviren) kavrama ise sönümleyici kavramad›r.
Elastik kaplinlerin karakteristik büyüklüklerine,
di¤er kaplinlerde de olan nakledilecek moment,
maksimum devir say›s›, kütlesel atalet momenti
ve kütlenin yan›s›ra yay karekteristi¤i (dönme momenti – iki yar› aras›ndaki dönme aç›s› iliflkisi) ve
sönümleme kabiliyeti de eklenir. (fiekil 2.3)

fiekil 2.3. Elastik Kaplin Karekteristikleri
a) Do¤rusal karakterde depolanan enerji
b) Dönme Momenti M1 ve M2 'nin zamana göre de¤iflimi
c) Sönümleme ifli

Darbenin indirgenmesi olay›, birinci derecede
kavramada kullan›lan elastik eleman›n depolama
özelli¤ine ba¤l›d›r. Döndüren taraf›nda tahrik grubu olarak kullan›lan elektrik motorunda moment
aniden bir miktar artsa, birinci kavrama yar›s› da‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2007

ha h›zl› dönecek; arada elastik bir eleman mevcut
oldu¤undan, iki kavrama yar›s›aras›nda bir dönme aç›s› fark› ϕ oluflacakt›r. Bu, kaplinin elastik
eleman›n›n ϕ kadar burulmas›, yani :
W = ∫M.d ϕ
kadarl›k darbe iflini depolamas› anlam›na gelir.
t1 zaman›nda depolanan bu ifl, daha büyük bit t2
zaman›nda elastik elemandan kavraman›n ikinci
yar›s›na aktar›l›r. ‹kinci yar›da moment art›fl› daha
az fliddetli olacakt›r, darbe zay›flam›flt›r.
Darbesiz, düzgün çal›flan motorlarda sadece
bafllang›ç darbesinde veya mil eksenlerinin çak›flmamas›nda dengeyi sa¤lamak için iki mil aras›nda 5º’ye kadar dönme elastikli¤ine sahip elastik
kaplinler yeterlidir.
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b

c

d
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fiekil-2.4
a) Düzgünsüzlük yok b) Eksenel c) Aç›sal d) Radyal e) Aç›sal-radyal

Pistonlu makineler, presler, k›r›c›lar gibi düzgünsüzlük derecesi yüksek makinelerde ise yüksek dönme elastikli¤ine sahip kavramalar kullan›l›r, bu kavramalarda aç›sal fark 30º’ye kadar ç›kabilir. Yüksek elastik kaplinlerde eksenler aras›
radyal ve aç›sal kaç›kl›klar da dengelenebilir ( fiekil 2.4)
2.2.2.1. Elastik Kaplinlerin Dinamik Davran›fl›
Elastik kaplinle ba¤lanan motor – ifl makinas›
sisteminin blok flemas› ve sönümleme özelli¤ini
de dikkate alan matematiksel modeli s›ras›yla
fiekil 2.5 de gösterilmifltir. Burada Im1, Im2, ω1, ω2,
θ1, θ2 s›ras›yla döndüren ve döndürülen milin
indirgenmifl kütlesel momentleri, aç›sal h›zlar› ve
burulma aç›lar›; kθ kaplinin burulma rijitli¤i, M1 –
Motorun verdi¤i moment, M2 = Mb – ifl maksimum
çal›flmas› için gereken momenttir. Rijit kavramalarda da oldu¤u gibi burada da önemli olan,
kaplinin hareketin bafllang›c›ndaki (geçifl
s›ras›ndaki) davran›fl›d›r. Bu durumda rijit kavrama referans olarak al›n›rsa, motordan gelen
moment MkR sinωt; sistemin eflde¤er eylemsizlik
momenti Ime = Im1Im2/(Im1+Im2); sönümlemenin viskos
( cθ) oldu¤u ve karekteristi¤in do¤rusal (M/θ)
oldu¤u kabul edilirse, sistemin davran›fl›n› temsil
eden denklem Imeθ + cθ + kθθ = MkR sinωt veya
Ime'ye bölerek ve 2ξˆω () = c/Ime; ω ()2 = kθ / Ime
ifadeleri ile θ + 2ξθ+ω()2 θ = ( MkR/Ime) sinωt
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fiekil-2.5

fleklinde yaz›l›r; burada ξ - sönümleme faktörü ,
ω() – sistemin özgül frekans›d›r. Bu denklemin çözümü esasen kaplinin davran›fl›n› göstermektedir.
Bu bak›mdan Titreflim teorisinden bilinen yöntemler uygulan›r ve gerekli tan›mlamal ve çözümlemeler yap›l›rsa, elastik kaplinin rijit kapline göre
ilketti¤i moment
MkEmax = υmax MkR = υmax KRMb
olarak bulunur. Bu sonuç ω / ω() ve ξ de¤erlerine ba¤l› olarak fiekil-2.6’da verilmifltir. Bu flekilden görüldü¤ü gibi, ω / ω() = 1 yani ω = ω() oldu¤u durumda yani rezonans bölgesinde, kaplinin
üzerine gelen MkR momenti, kaplinden geçerken
büyük bir art›fl göstererek MkE = MkR/2 olmaktad›r.
Örne¤in ξ =0,2 içinb MkE=2,5MkR de¤eri elde edilmektedir. Genellikle elastik kaplinlerde ξ≤0,25
'dir. Bunun yan›s›ra rezonans d›fl› bölgelerde sönümleme faktörünün etkisi çok azd›r. Ve pratik
bak›mdan ihmal edilebilir. Bu durumda ξ=0 için,
rezonans alt› bölgesi (ω < ω()) ve rezonans üstü
bölgesi (ω > ω()) için

yaz›labilir ve ayn› bölgeler için elastik kaplinin iletti¤i momentleri MkEa = υaKRMb; MkEu = υuKRMb
olarak bulunur.

Buradan da görüldü¤ü gibi rezonans üstü bölgede, kaplinden geçen moment azalmakta ve
MkE<MkR olmaktad›r. Dolay›s›yla bu bölge kaplinin
çal›flmas› için uygun bölgedir; ancak bu bölgeye
u l a flmak için rezonans bölg es i nden geç e rk e n
özel tedbirler (özel söndürücüler) al›nmas› gerekebilir. Bu sebeple ifl makinalar›nda kullan›lan
lastik eleman›n özel alafl›ml› tabii kauçuk malzemeden yap›lmas› çok önemlidir. Rezonans hesaplamalar› yap›lmadan basma kal›p üretilen kaplin lastikleri rezonans üstü bölgeye geçerken bütün sistemi rezonans etkisinde b›rakaca¤›ndan
sistemin di¤er elemanlar›na büyük zararlar verebilecektir.
B ütün mühend i slik hes a pl amal ar › nda esas
olan maliyet kavram›; ilk yat›r›m maliyeti düflüklü¤ünün yan›s›ra do¤ru kaplin kullan›m›nda kullan›m ömrü , yenileme iflçilik maliyeti ve sistem elemalar›n›n y›pranmas› maliyetlerini de gözönünde
bulundurma zorunlulu¤u getirmektedir. Özellikle
a¤›r koflullarda çal›flan ifl makinalar›nda do¤ru
kaplin seçilmedi¤i veya kaliteli kaplin kullan›lmad›¤› durumlarda dizel motor veya hidrolik pompa
elemanlar›na daha maliyetli zararlar verece¤i muhakkakt›r.
Sistemde titreflim görülmeyen, kaç›kl›lar›n olmad›¤› yerlerde kaplinin iletti¤i nominal moment
basitçe

olarak da hesaplabilmektedir.
Kaplin seçiminde etki eden faktörler :
•
Titreflim faktörleri
•
Nominal ve max. moment ile birlikte max. mil çaplar›
•
Max. Çal›flma s›cakl›¤›
•
Ya¤da, asitte, bazda çal›flma durumu
•
Eksenel, radyal, aç›sal kaç›kl›lar,
burkulma
•
Çal›flma yeri (Dizel motor, elektrik
motoru, kompresör, jeneratör, hidrolik
pompa, flafttan flafta vb.) olarak s›ralanabilir.

48

‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2007

‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2007

49

50

‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2007

ETK‹NL‹KLER‹M‹Z
ETK‹NL‹K-1
Makina Teknik Komitesi toplant›s› 14 A¤ustos’ta Ankara’da Sanayi Ticaret Bakanl›¤›,
Sanayi Genel Müdürlü¤ünde ve 24 Ekim
2007’de ‹stanbulda yap›ld›.
MAKTEK ‹fi MAK‹NALARI ALT ÇALIfiMA
GRUBU ÜYELER‹
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

STB- Sanayi Genel Müdürlü¤ü
DTM - ‹thalat Genel Müdürlü¤ü
DTM - Standardizasyon Genel Müdürlü¤ü
DTM - Avrupa Birli¤i Genel Müdürlü¤ü
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Gümrük Müsteflarl›¤›
TSE
OA‹B
TOBB
M‹B
‹MMB
‹MDER- ÜYELER‹
‹SDER - ÜYELER‹
JENERATÖR SEKTÖR ÜYELER‹

ETK‹NL‹K-2
Derne¤imizin Ola¤ anüstü Genel Kurulu
15.09.2007 tarihinde dernek binam›zda gerçeklefltirildi. Derne¤imizin yeni tüzü¤ü üyelerimizin oy birli¤i ile kabul edildi.

Tüzü¤ümüzdeki önemli de¤ifliklikler:
• Mak. Müh. Odas›na üye olan di¤er mühendislik dis i pl i nl er i nden üyel eri (uçak,
endüstri, iflletme, uzay, havac›l›k, imalat,
vb), derne¤imizin asli üyesi olabilmesine,
• Derne¤imiz iktisadi iflletme kuracak,
• fiube açabilecek,
• Ola¤an genel kurulumuzun nisan ay›nda
yap›lmas› karar› al›nm›flt›r.
Büyük bir olg u nluk içinde geçen Genel Kur ul um uza güç veren üyel er im ize teflekkür eder i z .

Ola¤anüstü Genel Kurula Kat›lan Üyelerimiz

ETK‹NL‹K-3

‹MBB Divan Kurulu Baflkan› Kaya Gürsoy, Yazman
Karaca Karakafl, Yön. Krl. Bflk. Muzaffer Köylü
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‹MMB ‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMES‹ KURULDU
Derne¤imiz Yönetim Kurulu ve üyelerinin
çok uzun süredir talep etti¤i iktisadi iflletmeyi
kurduk. Dernek amaçl ar ›n› gerç e kl e flt i rmek
ve derne¤e gelir getirmek amac›yla; iflletme
t ic ari faa l iy e tl e rde bul un ab il ecek hizmet ve
ürün satarak gelir getirme imkan› olacakt›r. Bu
konuda de¤erli üyelerimizin öneri ve çabalar›
bizler için son derece önemlidir.
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ETK‹NL‹K-4
21.09.2007 Tar ih i nde ‹ntes Görsel Merk ez i nde düz e nl enen “Güv e nli ‹nfl aat Proje Topl a nt›s›”
ve fot o ¤raf serg is ine kat›ld›k. Sektörde yafl an a n
ifl güv e nl i¤i problemler inin vurg al a nd ›¤› fot o ¤raflardan der ec eye gir e nler ödüll e nd ir i ld i .

boyunca tesisleri gezerek, ayn› günün akflam›
Ankara’ya dönmüfltür.
Hema firmas› yetkililerince gruplar halinde
gezdirilen üyelerimize, fabrikalar ve üretimleri
hakk›nda gerekli teknik bilgiler aktar›lm›flt›r.

Hema’da Ürünler Hakk›nda Bilgi Alan Üyelerimiz

Sergiden Bir Foto¤raf

Motor fabrikas›, Hidrolik pompa – valf – hidrolik kald›r›c›lar üreten fabrika, Güç aktarma organlar› – balanser ve bunlar›n difllilerin imal
edildi¤i fabrika, Direksiyon sistemleri ve fren
sistemleri fabrikas›, Traktör fabrikas› gezildi.
Modern üretim tezgahlar›n›n kullan›ld›¤›, kalite-güvence sistemlerinin ve ifl güvenli¤i kurallar›n›n titizlikle uyguland›¤› bu tesislerde “Hema” markas› ile üretim yap›ld›¤› gibi, konusunda dünyaca tan›nm›fl markalar›nda üretimi yap›lmaktad›r.
K›sa bir süre sonra üretime geçecek bir döküm fabrikas›n›n da yap›m› sürmekte olup, yap›lacak olan yeni yat›r›mlar konusunda da bilgi
ald›k.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz sergide
Muzaffer Köylü, Murtaza Burgaz, Bayram Ali Kösa

ETK‹NL‹K-5
19-20 Ekim 2007 Tar i hl er i nde Hema End ü stri
A.fi.’nin Çerkezköydeki fabrikalar kompleksini
gezdik.
19 Ekim günü Derne¤imiz önünden hareket
ederek, Hema tesislerinin bulundu¤u Çerkezköy’e vard›k. Fabrikan›n sosyal tesislerinde akflam yeme¤i yenildi. 20 Ekim’de bir tam gün
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Gezimizin Sponsoru HPC Hidrolik Ltd. fiti.’nden Karaca
Karakafl ve Ahmet fievki Ogan

Gezim izin sonunda, yerli imal at›n geld i¤i
noktay› görerek, umutlu olarak Hema tesislerinden ayr›ld›k.
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3. S›zd›rmazl›k elemanlar›n›n çal›flma mant›¤›,
4. Dizayn kriterleri,
5. Hidrolik s›zd›rmazl›k elemanlar›,
6. Hidrolik silindirlerde s›zd›rmazl›k elemanlar›
aç›s›ndan karfl›lafl›lan problemler,
6.a. Hidrodinamik bas›nç problemi
6.b. Ya¤ içerisinde hava problemi
6.c. Bak›m amaçl› demontaj› yap›lan hidrolik silindirlerdeki problemlerin tespit yöntemleri
7.Pnömatik s›zd›rmazl›k elemanlar›, anlat›ld›.
Üyelerimiz Hema Tesislerinde

Bu gezinin organizasyonunu sa¤layan Hema
Ankara Bölge Bayii HPC Hidrolik Ltd. fiirketine
ve bize tesislerini gezme ve bilgilenme f›rsat›
veren Hema Endüstri A.fi.’nin de¤erli yöneticilerine Gnl. Md. Yrd. Sn. Hüseyin TAfiKIN nezdinde teflekkür ederiz.
ETK‹NL‹K-6
3 Kas›m 2007 tarihinde Kastafl Kauçuk San.
Tic. A.fi. Derne¤imiz üyelerine ve konuklar›na
Hidrolik – Pnömatik S›zd›rmazl›k Elemanlar› konulu bir seminer verdi.

Karfl›l›kl› soru ve cevaplarla süren seminer
yaklafl›k 5 saat sürdü. Seminer kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgiyle izlendi. Kastafl ürün katalo¤u ve
seminer notunun üyelere verildi¤i bu e¤itim
program›na kat›lanlara sertifikalar› daha sonra
gönderildi. Katk›lar› nedeniyle Kastafl Kauçuk
San. Tic. A.fi. Makina Mühendislerinden Sn.
Hakan fiENTÜRK – Pazarlama Müdürü Sn. Nihat ÖZ‹R‹ – Ankara Bölge Müdürü Sn. Mehmet
BAfiDEM‹R ve Kastafl Firmas› personeline teflekkür eder; Kastafl firmas›na baflar›lar dileriz.

Seminer Kat›l›mc›lar›

Modern bir e¤itim kurumu olarak yap›land›r›lm›fl tesislerinde seminerimizin yap›lmas› için
gerekli yard›mlar›n› esiegemeyen Ç›rakl›k E¤itim ve Ö¤retim Vakf›’na, Vakf Baflkan› say›n ‹brahim Karakoç nezdinde teflekkür ederiz.

Ostim Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf› Salonunda gerçeklefltirilen seminerde
1. Hidrolik – pnömatik s›zd›rmal›k elemanlar›nda kullan›lan malzemeler,
2. Karakteristik özellikler,
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Soldan sa¤a: Nihat Öziri, Fahrettin Pekflen, Eftal Soyal,
Hakan fientürk, M. Akif Öz
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D‹ZEL ARAÇLARDA
B‹R‹M ENJEKTÖR S‹STEMi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Konnektör
Denge yay›
Bobin
Kontrol valfi
Yüksek bas›nçl› bölme
Akümülatör bölmesi
Akümülatör pistonu
Meme yay›
Entegre enjeksiyon memesi
Meme yuvas›
Yanma gaz› s›zd›rmazl›k eleman›
Meme tutma somunu
Besleme kanallar› (yaklafl›k 500 adet lazerle
delinmifl filtre gözene¤i)
S›zd›rmazl›k eleman›
Yak›t geri dönüfl yolu
Yüksek bas›nç üretimi
Kontrol valf yay›
Piston
Yay
‹tici çubuk

Dizel Araçlarda Birim Enjektör Sistemi
Yüksek Bas›nç istemi ve Enjeksiyon
Solenoid Kontrollü Enjeksiyon
• Kompakt montaj için yatay olarak düzenlenmifl solenoid.
• Daha az yanma gürültüsü: Makanikhidrolik
kontrollü pilot enjeksiyon, ayr›ca opsiyonel
olarak solenoid kontrollü pilot enjeksiyon.
• Ç abuk akt iv a sy ona sahip, elekt r onik kont r o llü yüksek bas›nç solenoid valf i .
• Buhar kabarc›klar› oluflumunu önlemek üzere son derece etkin meme gövdesi s›zd›rmazl›¤›.
• Yüksek hassasl›kta üretim süreci: Sürekli
optimal yak›t beslemesi için <1µm’lik komponent tolerans›.
• Yüksek ak›fl debisi: Enjeksiyon süreci boyunca yak›t besleme bas›nc›nda sürekli yükselme.
• Enjeksiyon bafllang›c›n›n ve enjekte edilen
yak›t miktar›n›n kesintisiz kontrolü için son
derece çabuk ve hassas aktivasyon.
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• Birim Enjektör Sistemleri yüzde
yüz güvenilir çal›flma için tasarlanm›fl son
derece güvenli ürünlerdir: En kötü ihtimal,
en fazla bir adet kontrolsüz enjeksiyondan
ibarettir.
Yüksek Bas›nç Üretimi
• Motor silindir kapa¤›n›n içine montaj.
• Motor kam mili, pompa pistonuna itici çubuklar arac›l›¤›yla tahrik verir.
• Harici yüksek bas›nç bor ul ar ›n›n ort ad a n
kalkmas› ve pompa içersinede asgari s›k›flt›rma hacmi sayesinde yüksek enjeksiyon
bas›nc› 2.200 bara kadar meme içi bas›nc›
ve yüksek derecede hidrolik verim.
• Düflük egzoz gaz emisyonlar›:
Meme aç›l›fl bas›nc›n›n dinamik olarak iyilefltirilmesi, düflük motor çal›flma h›zlar›nda bile
son derece yüksek bas›nçlara ulafl›lmas›n›
sa¤lar.
Çok yüksek motor gücüne sahip a¤›r ticari tafl›tlarda bile Euro 4 uyumu.
Düflük Bas›nç Üretimi
• Yak›t besleme ve geri dönüfl hatlar› motor
blo¤una entegre.
• Özel tasar›ml› yak›t besleme sistemleri, her
silindirde tutarl› yak›t s›cakl›klar›n› garantiler.
• Yak›t ön beslemesi, diflli pompayla sa¤lan›r.
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2007

Yak›t enjeksiyon sistemleri
Genifl dizel sistemleri yelpazesinde, her uygulama için son derece hassas olarak üretilmifl
bir enjeksiyon sistemi bulunmaktad›r; binek
otomobiller, ticari araçlar, a¤›r inflaat araçl ar›, yol mak in alar › ,
gemiler ya da tar › m
makinalar› için.
Mekanik ve elektronik
kontrol sistemleri
On y›llar boyunca mekanik regülatörler s›ral› enjeksiyon
pompalar›nda güvenilirliklerini ve hassasiyetlerini kan›tlam›flken, asgari yak›t tüketimi
ve egzoz gaz emisyon kanunlanna uyumun gerekti¤i günümüzde Elektronik Dizel Kontrol'ü
(EDC) ön plana ç›km›flt›r.
Distribütör yak›t enjeksiyon pompalar›
Halen 4. nesil distribütör pompalar›n› (y›ld›z
tip pompa) üretmektedir. Kompakt tasar›m› ve
hafifli¤i sayesinde bu pompa küçük ve yüksek
h›zl› dizel motorlar için idealdir.
Tek pistonlu pompa sistemleri
Tek pistonlu pompa sistemleri her silindire
püskürtülen yak›t›n hassas ölçülmesini garantilemektedir. Birim Enjektör Sistemi (UIS), pompa eleman›n› ve enjektör memesini tek bir ünite içinde birlefltirirken, Birim Pompa Sistemi
(UPS) ise pompa, enjektör memesi ve aras›nda
k›sa bir yüksek bas›nç hatt›n› içermektedir.
Common Rail Sistemi
Common Rail Sistemleri (CRS) yak›t tüketiminin ve egzoz gaz emisyonlar›n›n azalt›lmas›nda yeni imkanlar›n önünü açmaktad›r. Bas›nç
üretimi ve enjeksiyon birbirinden ba¤›ms›zd›r,
böylelikle motor tasar›mc›s› yanma sürecini optimize etmekte daha fazla esnekli¤e sahiptir.
Enjektör memesi ve enjektör kütü¤ü
Enjektör memesi, enjektör sistemiyle yanma
odas› aras›ndaki bafll›ca arayüzdür.
Bir enj e kt örün parç as› olarak ya da bir
komple enjektör kütü¤üne entegre edilmifl hal‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • KASIM 2007

deki meme, yak›t› optimum yanma için haz›rlar
ve böylelikle yak›t tüketiminin ve egzoz gaz
emisyonlar›n azalt›lmas›na önemli katk›da bulunur.
Sensörler
Elektronik motor kontrolünün kullan›ma girmesinden bu yana, güvenilir ve yüksek do¤rulukta sensörler gelifltirmeye a¤›rl›k vermifl durumdad›r. Sensörler, yüksek performansl› dizel
kontrolü için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri sa¤lar.
K›zd›rma bujisi sistemleri
K›zd›rma bujisi sistemleri kullanan modern
dizel motorlar› daha az gürültü ve emisyon
ürettikleri halde, daha da çabuk çal›flmaya bafllar. Yeni düflük voltajl› sistemler ›s›tma sürecini
tam olarak motorun gereksinimlerine uyarlamaktad›r. DuraSpeed seramik k›zd›rma sistemi,
280°C sogukta bile bir benzin motoruna
benzer flekilde motorun sogukken çal›flt›r›lmas›na izin verir. Optimize edilmifl bir enjeksiyon
stratejisiyle kombine edildi¤inde, afl›r› so¤uk
koflullar alt›nda bile motorun pürüzsüz ve düzgün çal›flmas› sa¤lanabilir.
Yak›t filtreleri
Yak›ttaki en ufak kirlenme bile enjeksiyon
pompas›n›n ve memelerin fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir. Yüksek performansl› tek kademeli, çok kademeli ve paralel filtreleri, her enjeksiyon sistemine hassas bir flekilde uyum
sa¤lar.
Emisyon azaltma
D en o xtronic ile don at › lm›fl SCR kat al it i k
konvertörler, baflka Euro 4 uygulamalar›na k›yasla, azot oksit (NOX) emisyonlar›n› % 85'e
varan oranlarda; yak›t tüketimini ve karbon monoksit (COz) emisyonunu ise %5'e varan ölçüde azaltabilir. SCR katalitik konvertörle kombine kullan›lan yanma için al›nan art›r›lm›fl yanma
s›cakl›¤› gibi tedbirler, partikül emisyonunu Euro 4 uygulamalari ile %40'a varan oranda azaltabilir.
Kaynak: Bosch Yaflam için Teknolojik Bülteni
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MURPHY K‹MD‹R?
1917 do¤umlu Edward A. Murphy Jr. ABD
Hava Kuvvetlerinde 1949'da roketler üzerine
deney yapan mühendislerden biriydi. ‹nsan
üzerine ivmelenmenin etkilerini inceliyordu
(Usaf Proje Mx981). Deneylerden biri pilot üzerinde 16 de¤iflik noktaya akselometre tak›lmas›
gerekiyordu. Sensör bir yap›flt›r›c› ile ancak iki
türlü tak›labiliyordu ve birisi 16 sensörün tamam›n› da yanl›fl takmay› becerdi. Bunun üzerine
Murphy, daha sonra kanun olarak nitelendirilecek ilk söylemlerini bir bas›n toplant›s›nda aç›klad›. Bir kaç ay içinde "Murphy'nin kanunlar›"
mühendislik sahas›nda çal›flanlar aras›nda yay›ld› ve 1958'de de nihayet Webster'in sözlü¤üne girdi.
1. E¤er kendinizi iyi hissediyorsan›z, üzülmeyin geçer.
2. Hiçbir fley göründü¤ü kadar kolay de¤ildir.
3. Herfley düflündü¤ünüzden daha uzun sürer.
4. Ne zaman birfley yapmaya kalk›fl›rsan›z,
mutlaka öncelikle yapman›z gereken baflka
birfley vard›r.
5. Birfleyler ters gidece¤inden endifle ederseniz, ters gidecektir.
6. Kestirme yol, iki nokta aras›ndaki en uzun
mesafedir.
7. Teneffüste zaman derstekinden daha h›zl›
akar.
8. Hata yapma olas›l›¤›n›z herzaman ayn›d›r.
9. Arad›¤›n›z bir fleyi son bakt›¤›n›z yerde bulursunuz.
10. Bir fleyi en uygun fiyata sat›n al›rken, ne kadar çok uzun araflt›r›rsan›z araflt›r›n, sat›n
ald›ktan sonra bir baflka yerde daha ucuza
sat›ld›¤›n› keflfedersiniz.
11. Parlemento faaliyette iken hiç kimsenin yaflam›, özgürlü¤ü ve mal varl›¤› güvende de¤ildir.
12. Bir cihaz› monte ettikten sonra, mutlaka birkaç civata artar.
13. Demiryollar›na bakarak trenin nereye gitti¤ini asla bilemessiniz.
14. Bankadan kredi al›rken, önce ihtiyac›n›z olmad›¤›n› ispatlaman›z gerekir.
15. Bir fleyi tamir ederken, düflündü¤ünüzden
daha uzun sürer ve daha pahall›ya mal olur.
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16. Bekar birinin (k›z/erkek) arkadafl› yoksa bir
nedeni vard›r.
17. Size uygun birini buldu¤unuzda, ya evlidir
ya k›z (erkek) arkadafl› vard›r ya da gay'dir.
18. Bir fleyle fazla oynarsan›z, onu bozars›n›z.
19. Bir fleyi yerlefltirken s›k›fl›rsa zorlay›n›z; k›r›l›rsa zaten de¤ifltirmeniz gerekiyordu.
20. Bozulan bir ev aletini tamirciye nesinin bozuk oldu¤unu gösterirken, mükemmel bir
flekilde çal›fl›r.
21. Pipo, ak›ll› bir adama düflünmek için süre
tan›r fakat ak›ls›z için a¤z›na sokuflturaca¤›
bir fleyden ibarettir.
22. Herkesin, fazla bir ifle yaramayan, "nas›l
zengin olunur?" formülleri vard›r.
23. Çöpü d›flar›ya alman›z gerekti¤ini, kap›c›
çöpü ald›ktan sonra hat›rlars›n›z.
24. Bir tart›flmada flüpheye düflerseniz m›r›ldan›n, bafl›n›z derde girese tart›flmaya baflkanl›k edin.
25. Beyin x güzellik x medeni hali = sabit'tir. Bu
sabit ise s›f›r'd›r.
26. Hayata güzel olan herfley ya yasal de¤ildir
ya ahlaki de¤ildir ya da kilo ald›r›c›d›r.
27. Kolay kand›r›lanlar›n paralar›n›n kendilerinde kalmas›n› sa¤lamak ahlaken yanl›flt›r.
28. Bir kiflinin size karfl› besledi¤i sevgi duygusu, sizin onu ne kadar sevdi¤inizle ters
orant›l›d›r.
29. Eldeki bir kufl, tepenizdeki bir kufltan daha
güvenlidir.
30. Aflk, kalpte aç›lan bir deliktir.
31. ‹yi k›zlar (erkekler) ipi sonuncu olarak gö¤üslerler.
32. Para, aflk› sat›n alamaz fakat sizi kesinlikle
iyi bir pazarl›k yapabilecek konuma getirir.
33. Murphy'nin alt›n kural›: her kimin alt›n› varsa kurallar› o yapar.
34. Tünelin ucundaki ›fl›k, size do¤ru gelen bir
trenin far'›d›r.
35. Bekarl›k ›rsi de¤ildir.
36. Sizden daha ç›lg›n biriyle arkadafl olmay›n›z.
37. Güzellik yüzeyseldir ancak çirkinlik kemi¤e
kadar ifller.
38. Herkesi memnun etmeye çal›fl›rsan›z, kimse bundan hofllanmaz.
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39. Yap›lan hatal› bir hesaptan birden fazla kifli
sorumlu ise, hiçbiri hata yapmam›flt›r.
40. fiüpheye düfltü¤ünüzde, ikna edici olmaya
çal›fl›n.
41. Mant›k, güven içinde yanl›fl sonuçlara sistematik olarak ulaflman›z› sa¤layan bir metodtur.
42. Bir uzman, daha az bilinen fleyleri daha çok
bilen ve hiçbirfley hakk›nda tamamiyle herfleyi bilen kiflidir.
43. Bir "kifliye masa boyal›, sak›n deyme!" derseniz, size inanmadan önce mutlaka masaya dokunacakt›r.
44. Afl›k olduklar›nda, ak›ll› bir adamla budala
bir adam aras›nda hiç fark yoktur.
45. Bütün bir dönem kusursuz çal›flan hesap
makinas›n›n, matematik s›nav›nda pili biter.
(aç›klama: her ihtimale karfl›n, beraberinizde pil tafl›rsan›z, o da bayat ç›kar)
46. Bekarl›k zaman›n fonksiyonudur, ne zaman
birini bulursan›z, hemen bir baflkas› dikkatinizi çeker.
47. Büyük kefliflerin tümü hatalar sonucunda
olmufltur.
48. Toplant›, gündemin tart›fl›ld›¤› ve saatlerin
bofla harcand›¤› bir faaliyettir.
49. Yeni sistemler yeni problemleri beraberinde
getirir.
50. Biz herhangi bir konunun yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz.
51. Bir tasar›m mühendisinin temel fonksiyonu
üretici için onu imal etmeyi ve tamirci için
tamirini yapmay› zorlaflt›rmakt›r.
52. Okulun en zor dersinin s›nav›nda, s›n›f›n en
çekici (k›z›/erke¤i) yan›n›zda oturmakla dikkatinizi da¤›t›r.
53. Bir fleyi anlayam›yorsan›z, içgüdüsel olarak
do¤rudur.
54. Bir deney do¤ru sonuç veriyorsa, bir fleyler
ters gitmifltir.
55. Bir erke¤i elde tutman›n yolu, onu b›rakmamacas›na s›k›ca sarmalamakt›r.
56. D e n e d i¤iniz herfley baflar›s›zl›kla sonuçlan›yorsa, kullanma k›lavuzuna müracaat ediniz.
57. Ters gitmesi muhtemel bir kaç olas›l›k içinde en fazla hasar verebilecek olas›l›k gerçekleflir.
58. Piyangoda para kazand›¤›n›z gün, ölümünüze fazla kalmam›flt›r.
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SEKTÖRDEN HABERLER
SANDV‹K YEN‹ TES‹SLER‹NE TAfiINDI
Sandvik Endüstriyel Mamüller Sanayi Ve Ticaret A.fi. 24 Ekim 2007 tarihinde Derne¤imiz
grup e-posta adresine yapt›¤› ça¤r› ile tüm üyelerimizi Ostimdeki yeni tesislerin aç›l›fl›na davet
etti.
Üyelerimiz ve kalabal›k bir müflteri grubunun
kat›ld›¤› aç›l›flta; sat›fl, yedek parça ve servis
üniteleri ziyaretçilere gezdirilerek, hizmet kalitesini art›rmay› hedeflediklerini belirttiler.
Sandvik Endüstriyel Mamüller Sanayi Ve Ticaret A.fi.’nin yeni ifl yerinin hay›rl› olmas›n› diliyoruz. ‹fl makinalar› alan›nda Ortado¤u’nun en
büyük ifl merkezi olan Ostim’e hoflgeldiniz diyoruz.
Yeni Adresleri; ‹vedik Org. San. Bölgesi
A¤aç ‹flleri 21. Cad. 600. Sokak No: 2 Ostim ANKARA

Sandvik’in Yeni ‹flyeri

Sandvik’in Aç›l›fl Töreni
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