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önsöz
Duran KARAÇAY
‹MMB Yönetim Kurulu Baﬂkan›

‹nsan , Makina ve ‹MMB
‹MMB Nedir?
‹MMB; ‹ﬂ makinalar› konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ makina mühendisleri taraf›dan 1998 y›l› A¤ustos
ay›nda kuruldu.
Farkl› sektörlerden (inﬂaat firmalar›, maden firmalar›, iﬂ makinas›
üreticileri, iﬂ makinas› temsilcileri ve
servisler) gelen profesyonellerin ortak amaçla topland›¤› bir dernektir.

‹MMB’nin Amac› Nedir
‹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.

‹nsano¤lunun ihtiyac› olan besin kaynaklar›ndan Bu¤day, tar›m›n›n yap›ld›¤› tarihte bilinen ilk yerleﬂik köyler Anadolu’da bulunmaktad›r.
Anadolu’da dokuzbin y›l önce insanlar topra¤a saman ve su kar›ﬂt›rarak, oluﬂan çamuru
ayaklar›yla bir kal›pta s›k›ﬂ›t›rarak, ilk yap› malzemesi Kerpici yaparak, bar›nmada kullan›lan bilinen en eski yap›lar› oluﬂturmuﬂlar.
Yaﬂam için son derece önemli olan Su kaynaklar› Anadolu da var. Yer alt› kaynaklar› Anadolu da var.
Tar›m için, yap› malzemeleri üretimi ve yap›n›n yap›lmas› için, suyu biriktirmek,
ar›tmak ve taﬂ›mak için, yer alt› kaynaklar›n› ç›karmak ve iﬂlemek için, diger mallar›
üretmek ve üretilen mallar› taﬂ›mak için, k›sacas› insanlar›n ihtiyaçlar›n› gidermek
ve yaﬂam konforlar›n› art›rmak için makinalar icad edilmiﬂ. Tüm bu makinalar, günümüzün teknolojik makinalar› olarak, insanl›¤›n kullan›m›na sunulmuﬂtur.
‹nsan yaﬂam›n› kolaylaﬂt›ran ve daha k›sa zamanda daha kaliteli iﬂ yap›lmas›n› sa¤layan iﬂ
makinalar›n› tasarlayan ve üreten ustalara, mühendislere her geçen gün daha fazla ihtiyaç
oldu¤u gibi, makinalar› verimli iﬂletecek e¤itimli operatör, usta ve mühendislere de ihtiyaç var. Günümüzde makinas›z yap›lan iﬂ yok gibi, dolay›s›yla sektörümüzde çal›ﬂan firmalar›n hedefi, mühendis çal›ﬂmayan iﬂ yeri kalmas›n olmal›. Makinas›z olmuyorsa mühendissiz de olmamal› diyoruz.
‹ﬂ makinalar›nda yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren mekanik sistemlerin yan›nda
hidrolik ve pnomatik sistemler kullan›lmaya baﬂland›. Son yirmi y›lda olaganüstü bir ﬂekilde elektronik sistemler iﬂ makinalar›nda daha hassas kullan›m kolayl›klar› sa¤lad›. Günümüz makinalar› art›k ak›ll› makinalar olmaya baﬂlad›. Makinelerde kullanma amaçlar›na
göre, istenilen bilgileri ölçmek ve bu ölçülen bilgileri degerlendirip ona göre hareket etmesinin saglanmas› gerçekleﬂtirilmektedir.
Kulland›¤›m›z iﬂ makinalar› mekanik, hidrolik, pnomatik, elektronik ve yaz›l›m sistemlerini içermektedir. Kullan›m hassasiyeti ve verimlilik sa¤layan bu sistemlerle imal edilen makinalar›n, imalat, iﬂletme , bak›m ve tamir iﬂlerini yapan usta ve mühendislerin teorik ve
pratik daha fazla egitime ve e¤itilmeye ihtiyaç oldu¤ubilinen bir gerçektir. Bu geliﬂmeler
bize, tüm e¤itim kurumlar›m›zda ve iﬂ yerlerimizde ömür boyu egitim verilecek ﬂekilde yap›lanmalara ihtiyaç oldu¤unu göstermektedir. E¤itime zaman ve maddi kaynak ay›rmayan
iﬂletmeler, teknolojisi yüksek iﬂ makinalar›n› verimsiz kullanmaktan dolay›, daha fazla zaman ve maddi kaynak kaybettiklerini görmelidir.
‹lk yap› malzemesinin, ilk tar›m›n, yap›ld›¤› Anadolu’da günümüzde yüksek teknolojiyle
üretilen makinalar›n kullan›m›nda ve bak›m›nda büyük bir e¤itim ve bilgi eksikli¤i oldu¤unu gören, iﬂ makinalar› konusunda çal›ﬂan bir gurup duyarl› makina mühendisi arkadaﬂ›m›z, bilgi paylaﬂ›m›n› ve e¤itim eksikli¤ini tamamlamada hizmet vermeyi amaçlayan
“‹ﬁ MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ DERNE⁄‹N‹” on y›l önce 24 A¤ustos 1998 de
kurdular.
Ülkemizde makinalar›n kullan›m› konusunda bir ilki de Derne¤imiz K›ﬂlada¤ TÜPRA⁄ alt›n madeni ﬂantiyesinde hiç makine kullanmam›ﬂ onlarca genç köylüyü k›rkbeﬂ ve otuz
günlük teorik ve sahada pratik e¤itimlerle iﬂ makinas› operatörü yetiﬂtirerek gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu ve benzeri e¤itimlerimiz sürekli ve dönemsel olarak devam edecektir.
Bu güne kadar yüzlerce seminer ,sempozyum, yay›n, etkinli¤ini yapan Derne¤imiz, art›k
siz üyelerimizin, sektör firmalar›m›z›n, e¤itim kurumlar›m›z›n ve çal›ﬂanlar›m›z›n deste¤i
ile konusunda bir e¤itim merkezi kurmay› hedeflemektedir.
Bu hedefimize emin ad›mlarla ve sektördeki güvenirli¤imizi devam ettirerek hep birlikte
ulaﬂacag›z. Bu vesile ile baﬂta Derne¤imizin kurucular›na ,bu güne taﬂ›nmas›nda hizmet
veren arkadaﬂlar›m›za ve çal›ﬂanlar›m›za ﬂükranlar›m› sunar›m
Sagl›kla kal›n.
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40 y›ll›k içten diﬂli pompa üretim tecrübesi ile Bucher
Hydraulic'in son yenili¤i olan
4 quadranl› içten diﬂli pompa
sistemi ile enerji tasarrufu yapabilen ürünleri piyasaya sunmuﬂtur. ‹ﬂ elemanlar›n› kontrol
eden valflerin yerine
4 quadranl› pompan›n
sürülmesi ile enerji tasaruffu
sa¤layarak yüksek dinamik
karakterinden dolay›
enerji kay›plar›n›
azaltmaktad›r.
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‹çten diﬂli üniteleri-pompa ve motorlar- teknik olarak en yüksek ihtiyaçlar› karﬂ›lamalar›na ra¤men, hidrolik
sistemin ender olarak dikkati çeken
elemanlar›d›r. Aksiyel veya Radyal
pompa /motor gruplar›n› iç yap›lar›, içten diﬂli pompa/motorlara göre daha
karmaﬂ›k oldu¤undan dolay› servis ve
kullan›m ömrü olarak pistonlulara göre
avantaj sa¤lamaktad›rlar. Bu avantajlara ek olarak sessiz çal›ﬂmalar› ile gürültü kirlili¤i konusunda da çevreye duyarl›d›r. Genel olarak 10.000 saat ve üstü
kullan›m ömrüne sahiptirler. Bunun yan› s›ra düﬂük vizkositeli ak›ﬂkanlar için
uygun olup mineral ya¤lar ile kullan›lan
uygulamalarda s›kl›kla kullan›lmaktad›r.
Almanya Klettgau'da ki yerleﬂik bulunan Bucher Hidroli¤in uzmanlar› taraf›ndan geliﬂtirilen içten diﬂli pompamotor (4 quadran) teknolojisi ile hidroli¤in tamamen yeni bir yöne gidebilece¤ini göstermektedir. Bu ürün vas›tas› ile
karmaﬂ›k merkezi sistemler yerini basit
merkezsiz sistemlere b›rakabilece¤ini
göstermiﬂtir. Yeni mühendislik tasar›m›
olan 4 quadranl› içten diﬂli pompa-motor ünitesi QXM olarak adland›r›lmakta
olup, bu üniteler hem pompa , hem
motor olarak kullan›larak enerji tasarrufu sa¤lamaktad›r. Bu da geniﬂ kapsaml› uygulamalarda sistemlere enerji tasarrufu f›rsat› yarat›r.
Örne¤in, yükleme makinelerinde,
yükü kald›r›rken bir pompa gibi çal›ﬂ›r, indirme s›ras›nda ise motor gibi çal›ﬂ›r ve
elektrik motorunun jeneratör fonksiyonunu kullanarak akü bataryas›n› ﬂarj
eder. Bu da arac›n ﬂarj edilmeden çal›ﬂma aral›¤›n› uzatarak enerji tasarrufu
sa¤lamaktad›r

Aktuatörlerin direk
kontrolünde yüksek
dinamikler
Benzer durumlar, yarat›lan enerjinin tekrar kullan›labildi¤i preslerde de
ortaya ç›kar. Bucher Hydrolics, ﬂu anda çeﬂitli tip preslerde “enerji tasarrufu
modu” projeleri üzerinde çal›ﬂmaktad›r.
Üniteler silindirlere direk olarak ba¤l› oldu¤u için, potansiyel enerjinin büyük
miktar›n›n geri dönüﬂümü sa¤lanmaktad›r. Bu demektir ki genellikle yönlü kontrol valflerinde gereksiz yere ›s›ya dönüﬂen enerji kayb› olmamaktad›r. QXM'in
yüksek dinamik karakteristi¤inden dolay› onun aktuatörlerin direk kontrolünde kullan›larak avantaj sa¤lamaktad›r.
Bir taraftan yavaﬂ aç›lan özel diﬂli
tasar›m› yüksek ivmede ve yüksek h›zda bile tahribat› engellerken di¤er taraftan düﬂük kütle eylemsizlik momenti
ünitenin yüksek dinamik karakteristi¤ini
artt›r›r. Bu demektir ki s›f›rdan 3,500 devir / dakikaya ivmelenme milisaniyeler
içinde olabilmektedir. QXM içten diﬂli aral›¤›n›n yüksek h›z versiyonu 13,000
devir / dakikaya ulaﬂabilir, bu da aksiyel
piston ünitelerinin yaklaﬂ›k iki kat› bir
h›z demektir.
Aksiyel piston pompalar›n›n mevcut durumlar› bu de¤erler yaklaﬂamaz
ve servis ömürleri içten diﬂli ünitelerininkinden çok daha azd›r. Bunun nedenlerinden biri yüksek h›zlarda bile
tam ya¤lanan burç kullan›lmas› ve bilyeli rulmana oranla çok h›zl› aﬂ›nmamas›d›r.
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Bu alandaki ilk kullan›mlar, kapal›
devrede içten diﬂli ünitesi ile birlikte hidrostatik sürücü çözümü beklenen avantajlar›n gerçekleﬂti¤ini göstermiﬂtir. Belirleyici etken her zaman merkezi olmayan pompa / aktuatörlerin kontrol edilebilme imkan›d›r. Aç›klanan dinamik karakteristikler sayesinde, de¤iﬂime tepkileri 50 milisaniye içinde, servo teknoloji kadar h›zl› olmakta

Hexapods (UÇUﬁ S‹MULATÖRÜ) & Co valfsiz de
yapabilir

Frekans konvertörleri
enerjiyi geri besler
Direk de¤iﬂken h›zl› pompalar bir
çok uygulamada frekans konvertörleri
ile kullan›l›r. “Motor çal›ﬂmas› “ s›ras›ndaki elektriksel enerji geri beslemesi
bu yöntemde de olur. Frekans konvertörü, elektrik motoru, hidrolik sürücü ünitesi ve hidrolik silindirden oluﬂan
bir sistem göreceli olarak kolayca dönüﬂtürülebilir. Bunun bir örne¤i hidrolik
asansörlerdedir.
Burada sürücü üniteleri silindir ve
akümülatör aras›nda 4 quadranl› çal›ﬂmada, kapal› devre olarak 165 bar ve
1,500 devir/dakikada çal›ﬂ›r. Frekans
konvertörü kabinin a¤›rl›¤›ndan, sürücü
ünitenin pompa m› yoksa motor mu
olarak çal›ﬂt›¤›n› anlar. Lift inerken -motor modundaki ünite ile hidrolikden elde
edilmiﬂ enerji sa¤lar, bu da akümülatörün di¤er yukar› sefer için tam olarak
ﬂarj olmas›n› sa¤lar. Bu tahrik prensibi
çok dengeli bir enerji tasaruffu bütçesi
sa¤lamaktad›r.

Maliyetteki büyük miktarl› art›ﬂlar
nedeni ile enerji geri beslemesi tüm
alanlarda çok ciddi olarak tart›ﬂ›lan bir
konudur. Hidrolik alan›nda tipik olarak
yaln›zca akümülatör çözümleri göz
önüne al›nmas›na ra¤men Bucher
Hydrolics di¤er cevaplar› da aramaktad›r.

Boyutlar›na , tasar›mlar›na ve bas›nç
seviyelerine ba¤l› olarak , tek kademeli içten diﬂli pompalar› yüzde doksan›n
üstünde bir toplam verimlilik oran› sa¤lamaktad›rlar. Örne¤in gemi inﬂas›nda,
bu çeﬂit diﬂli pompalarla donanm›ﬂ direksiyon sistemlerinde yüzde altm›ﬂ civar›nda enerji korunmas› sa¤lanmaktad›r. QXM diﬂlilerle çal›ﬂan bu uygulama
iki quadranl› modda çal›ﬂmaktad›r.

Valf olmadan aktuatör devresi kavram› hem tasar›m› hem de azalan güç
kullan›m› ile enerji teminini kolaylaﬂt›r›r.
Valfle kontrol edilen devrelerde ya¤ ›s›nmas› önlenemez enerji kayb› pompa/motor ile kontrol edilen devrelerde tasarruf edilebilir. Bunun sonucunda ya¤
miktar› azal›r ve tanklar küçülür.
Bu çeﬂit enerji tasarrufu çözümünün klasik bir örne¤i, aﬂa¤› inme s›ras›nda enerji geri beslemesinin oluﬂturdu¤u makasl› lift platformudur.
Vinçlerdeki vinç sürücüler de
enerji geri beslemeli pompa kontrolleri için idealdir.
Merkezi olmayan pompa / aktuatör
kombinasyonlar›n›n enerji tasarrufu
uygulamalar›n›n bir di¤eri ise büyük tip
rüzgar tribünleridir.1.3 Megawatl›k tribünlerin kanat ayarlar› hidrolik kontrollüdür. Rotor kanatlar›n› do¤ru ayarlamak için eskiden birden çok akümülatör sürücü ve servo valfler gerekli idi .
Direk pompa kontrolü kullan›lanlarda
hem pahal› servo valflere gerek kalmam›ﬂt›r hem de ›s› kay›plar› tasarruf
edilmektedir.

Dahili ba¤l› valf teknolojisi olmayan
bu özel tahri¤in direk kontrolü sayesinde, yar› aç›k devrelerde bile bu yap›n›n
enerji tasarrufuna katk›da bulundu¤u
kan›tlanm›ﬂt›r. Bu ya¤ hacmindeki yüzde doksan oran›ndaki azalma, sadece
kullan›lan ya¤ tank›n›n önemli ölçüde
küçülmesini sa¤lamaz, ayn› zaman da
hidrolik için ek bir makine odas›na da
ihtiyaç duyulmamas›n› sa¤lar.
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Bu yeni tasar›m›n baﬂka bir iyi taraf›
da yaln›zca kaça¤a ba¤l› ya¤ kay›plar›n›
karﬂ›lamas›d›r. Bu da enerji bak›m›ndan
daha verimli bir çal›ﬂma sa¤lar. Bu arada
kullan›lmas› gereken ya¤ önemli miktarda
azalm›ﬂt›r. Bu yüksek dinamik sistemler,
üretimde olmayan sürelerin daha da k›salt›lmas›na katk›da bulunmaktad›r.
Aç›kça görülmektedir ki Bucher
Hydraulics hidrostati¤i dinamik yapmak
için sefere ç›km›ﬂt›r. Bu örneklerin de
aç›kça gösterdi¤i gibi QXM içten diﬂli üniteleri çözümü çok farkl› uygulamalarda
dengeleme görevinde baﬂar›l› olmuﬂtur.
Geliﬂtirilmiﬂ enerji etkinli¤inin di¤er
bir ilginç uygulama alan› ise uçuﬂ simulatörleri gibi hareketli platformlard›r.
Bunlar›n hareketli akslar› genelde servo
veya oransal veya kontrol valfleri ile teçhiz edilmiﬂ hidrolik silindirlerdir. Bu arada Bucher Hydrolics , silindir üzerinde
QXM çeﬂitlerinin diﬂli motorlar›n› kullanarak baﬂar›l› projeleri tamamlam›ﬂt›r
Bunlar›n yüksek dinamik performanslar›, impedans kayb› olmad›¤› için çok daha az miktarda enerji kullanarak valf
kontrollerinde oldu¤u gibi büyük bir
hassasiyetle silindir taraf›ndan istenen
hareket profilini çevirmesini sa¤lamaktad›r. Bu özel uygulamada diﬂli ünitesi,
enerjinin frekans konvertörü taraf›ndan
geri beslemeye olanak verecek ﬂekilde
dört quadranl› olarak çal›ﬂmaktad›r.
Diferansiyel silindirler üzerine çal›ﬂan Bucher müﬂterilerinden biri, pompa
kontrolünün enerji verimlili¤i üzerine olan
büyük etkisini hesaplam›ﬂt›r. Bu ortaya
ç›karm›ﬂt›r ki kullan›lan uçuﬂ simulatörleri yüzde yetmiﬂ daha az enerji harcamaktad›r. Hem hidrolik ekipman›n ölçülerinde, hem de kullan›lan ya¤ hacminde yüzde doksan azalma olmuﬂtur. Kapal› devrelerde kullan›lan direk pompa
kontrolünün düﬂük ›s› kayb› oran›n›n sonucu olarak, so¤utma kapasitesi önemli
oranda indirgenmiﬂtir. Diferansiyel silindirlerde bulunan farkl› yer de¤iﬂtirme
hacimleri, QXM uniteleri sayesinde k›sa
mesafelerde akümlatöre geri beslenmiﬂtir. Bu da enerji tasarrufu bak›m›ndan önemlidir. ‹lave valf teknolojisinin
ortadan kalkmas› do¤al olarak daha az
boru ve montaj anlam›na gelir.
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Pompa kontrolü mengene
ünitelerini daha verimli k›lar.
Plastik enjeksiyon makinelerinin
mengene hidroli¤inde kullan›lan mengene ünitesine, merkezi olmayan hidrolik aktuatörlerin avantajlar› için önemli bir örnektir. Bu birim direk olarak monte edilmiﬂtir, bu da demektir ki merkezi
hidrolik üniteden uzaktad›r. Sadece kaçak ya¤ servis borular› taraf›ndan beslenmektedir.
Yeni tasar›m ile frekans konvertörü ile
kontrol edilen bir aktüvatör 200cm'lük ve
3300 devir/dakikal›k bir h›z ile sürülen
QXM içten diﬂli ünitesini kontrol eder.
Ba¤lanan hidrolik silindir mengene mekanizmas›n› çal›ﬂt›r›r ve kal›b›n 2 yakas›n› serbest b›rak›r. 4 quadranl› pompan›n
çal›ﬂmas› sayesinde bu sistem hem
pompa hemde motor olarak çal›ﬂ›r.
QXM'in ivmelenme ve maksimum h›z
karﬂ›s›ndaki yüksek dinami¤i sayesinde
çift milli silindir fazla bir ses art›ﬂ› olmadan kapal› bir devrede h›zl› ve hassas
bir ﬂekilde hareket eder.

Enerji verimlili¤inin yan› s›ra, bu motorlar›n dinamik konusunda neler yapabildi¤ine inanmak gerçekten zordur. Örnek olarak orman biçme uygulamalar›nda kullan›lan a¤aç kesme testerelerini
alal›m. ﬁirket özel bir motor s›n›f› geliﬂtirmiﬂtir : QXM- HS. Yüksek h›zlar içindir. Hem çok h›zl› ivmelenir hem de tüm
h›zlarda yüksek sabit tork uygular Ömür
beklentileri 13.000 devir / dakikada bile, bas›nç seviyelerine göre 5.000 ile
10.000 saat aras›ndad›r.
Bu yüksek h›zl› motorlar kompresör
ve air-condition uygulamalar›nda teçhizat›n direk olarak sürülmesinde de idealdir. Çünkü - sessiz ve düﬂük titreﬂimli fan motorlar›nda kullan›ld›¤›nda - içten
diﬂli motorlar›nda mevcut sistemlere alternatif olarak büyük verimlilik vard›r ve
aksiyel piston ünitelerindeki titreﬂim hareketi tamamen yok edilmiﬂtir.
Bütün bu örnekler göstermektedir ki
QXM içten diﬂli pompalar enerji tasaruffu
sa¤lamada ve yüksek dinamik sistemlerde basit çözümler üretmede önemli bir
rol oynamaktad›r.

Suat Demirer
Demirer Teknolojik Sistemler sanayi Tic. Ltd. ﬁti.
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Dizel Partikül Filtreli
(DPF) Otomobiller ve
Dizel Partikül
Filtresi
Teknolojisi
Motor teknolojisi geliﬂtikçe oluﬂan
yeni e¤ilimler, motorun performans›n›
art›rma, daha az yak›t kullan›m› gibi temel konular üzerine yo¤unlaﬂt›klar› gibi çevre bilinci de art›k bu e¤ilimler için
belirleyici etkenler aras›na girmektedir.
Dizel partikül filtresi otomobillerde hem
motor performans›n› hem de çevre duyarl›l›¤›n› do¤rudan etkileyen bir konudur.

Otomobillerde
motor, egzoz sistemi
ve partikül filtresinin konumu

¤erlendirilebilir. Bunun yan›nda AR-GE
ekipleri gelecek y›llar›n önümüze koyaca¤› ﬂu andaki standardizasyonlardan
daha sert olacak düzenlemeler üzerinde çal›ﬂmaktad›r. Bütün bu geliﬂmelerin
do¤al bir sonucu olarak TOTAL belli baﬂl› araç üreticileri ile ortak çal›ﬂmalar
içine girerek çevre ile daha dost yak›tlar,
katk›lar, madeni ya¤lar ve benzeri ürünler geliﬂtirmektedir. Bahsedilen bu yeni
çevre standartlar›, egzoz emisyonlar›n›n
daha düﬂük seviyelerde tutuldu¤u yeni
motor sistemlerinin yarat›lmas›n› sa¤layacakt›r. Öngörülen bu yeni sistemler daha önce madeni ya¤larda s›kça kullan›lan sülfür,
fosfor ve sülfat külünü ortadan kald›rmay› amaçlamaktad›r.

Dizel Motorlar Ve
Parçac›k Problemi

Günümüzde madeni ya¤ endüstrisi
sera gaz› ve kirletici emisyonlar›n düﬂürülmesi konusunda belirleyici rol üstlenmektedir.

Euro III ve Euro IV standartlar›na geçilirken dizel motorlar direkt enjeksiyon
sisteminin mecburi hale gelmesi ile köklü bir de¤iﬂim geçirmiﬂtir. Günümüz dizel motorlar benzinli motorlara göre
%20 daha az yak›t tüketmektedir. Böylece do¤aya %20 daha az karbondioksit b›rak›lmaktad›r.

Günümüzde egzoz gazlar›n›n zehirli k›s›mlar›n›n azalt›lmas› iﬂlemi otomotiv
endüstrisi için baﬂl› baﬂ›na bir dönüm
noktas› haline gelmiﬂtir. Avrupa çevre
standartlar›n›n, sektörün önemli oyuncular› taraf›ndan git gide sertleﬂtirilmesi
önemli bir teknolojik geliﬂme olarak de-

Egzoz gaz› geri dönüﬂüm sistemi
kullan›lmaya baﬂland›ktan sonra egzoz
gaz›ndan ç›kan karbonmonoksit gaz›
da önemli ölçüde azalm›ﬂt›r. Euro IV
standartlar› kullan›lmaya baﬂland›ktan
sonra ise azot oksitler ve parçac›k
emisyonlar› %50 oran›nda azalm›ﬂt›r.

Do¤ayla Dost Yeni Nesil
Motor Ya¤lar›
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Dizel motorlar›n benzinli motorlardan önemli bir fark› da ince kurum parçac›klar›ndan oluﬂan siyah bir duman
meydana getirmeleridir. Azot oksitler
daha az görünür olsa da en az bahsedilen siyah duman kadar çevreye zararl›d›r. Bu iki olay da motorun içindeki
yanma ile ilintilidir. Dizel motorlardaki
enjeksiyonu kontrol eden dijital sistem
azot oksitlerin egzoz gaz›na geçmesini
engelledi¤inde egzoz gaz› içindeki siyah parçac›klar›n oran› artmakta veya
siyah parçac›klar›n egzoz gaz›na geçiﬂi engellendi¤inde azotoksitlerin egzoz
gaz› içindeki de¤eri artmaktad›r. Bu
durum tamamen araba üreticisinin enjeksiyon seçimine ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir. Azot oksit miktar› ço¤ald›¤›nda madeni ya¤›n yap›s› zarar görmekte; egzoz gaz›ndaki parçac›k miktar› artt›¤›nda ise madeni ya¤›n aktivitesi düﬂmektedir. Söz konusu parçac›klar son derece aﬂ›nd›r›c› özellikte
olup motorda y›pranmaya ba¤l› kal›c›
hasarlar oluﬂturmaktad›r. Bu parçac›klar çok küçük oldu¤u takdirde birbirine
yap›ﬂarak büyümekte ve ya¤›n kayd›r›c› özelli¤ini engellemektedir. Araç endüstrisindeki geliﬂmelere paralel olarak
Denox katalitik konvertörler kullan›lmaya baﬂland›¤›ndan beri konuya büyük
ölçüde çözüm getirilmiﬂ ve “partikül filitresi” ad› alt›nda bir sistem kullan›larak yukar›da bahsetti¤imiz azotoksit ve
küçük taneciklerin egzoz gaz›na sal›n›m› %90 oran›nda azalm›ﬂt›r.
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Egzoz sisteminin kritik beﬂ
görevi vard›r;
• Yanma sonucu oluﬂan gaz›n tahliyesi.
• Gazlar›n yaratt›¤› kirlili¤in ve duman›n azalt›lmas›.
• Ses izolasyonu.
• Yanma sonucu oluﬂan gaz›n ›s›s›n›n düﬂürülmesi.
• Motor performans›na katk›da
bulunmak.

Egzoz sisteminden
ç›kan gazlar;
Karbon monoksit, yanmam›ﬂ hidrokarbonlar, azot bileﬂikleri ve dumandan
oluﬂur. Dizel partikül filtresi bu gazlar›n
ve özellikle de duman›n içindeki parçac›klar›n (kurum) d›ﬂar› at›lmas›n› engelleyen ve daha da ileri giderek bu oluﬂumlar› yok eden bir sistemden oluﬂur.
Bu sistemin ana eleman› 0,1 mikron
geniﬂli¤indeki gözenekleri sayesinde çok
yüksek verimlikte filtreleme yapan filtredir.
Filtre edilen ve DPF'nin içinde hapsedilen
parçac›klar, filtrenin durumuna göre yaklaﬂ›k her 400-500 km'de bir sürücünün
hissetmeyece¤i bir yeniden yanma iﬂlemi
(550 °C) ile rejenere edilir. Sistemde, filtre
d›ﬂ›nda s›cakl›k ve bas›nç alg›lay›c›lar, sistemin filtre etti¤i partikülleri yok etme iﬂlemini kontrol eden bir yaz›l›m ve ilgili elemanlar bulunmaktad›r.

Kurum: Zn, Ca, Mg, Mo gibi elementler içerir. Bu elementler performans katk›lar›nda bulunmaktad›r.
Fosfor: Yüksek performansl› aﬂ›nma önleyici katk›larda oldukça yüksek
miktarda bulunmaktad›r.

Düﬂük miktarda sülfatlanm›ﬂ kül, fosfor ve sülfür içeren, bu çok özel ya¤ grubu “LOW SAPS” olarak s›n›flanmaktad›r.
1. Yüksek SAP De¤erlerine Sahip
Kirli Gaz Giriﬂi

Sülfür: Geleneksel ya¤larda, sülfüre
hassas PF sistemlerinin gereksinimlerinden daha yüksek miktarda sülfür bulunmaktad›r.

2. Dizel Partikül Filtresi

4. Bas›nç Sensörleri

DPF Sistemi ve DPF
Sistemine Uygun Motor Ya¤›

Bu noktada önemli olan husus geleneksel madeni ya¤lar›n PF sistemine uygun olmamas›d›r. Çünkü sülfatlanm›ﬂ kül,
fosfor ve sülfür içeren metalik komponentli geleneksel ya¤lar›n emisyonlar›,
PF'yi t›kayarak verimlili¤inin düﬂmesine
ve PF'nin ömründen daha k›sa bir sürede kullan›lmaz hale gelmesine neden
olur.

Geleneksel madeni ya¤lar motordaki yanma iﬂlemine yard›m ederek içerdi¤i
performans iyileﬂtirici katk›lar sayesinde,
emisyon de¤erlerinin artmas›na neden
olur. Geleneksel madeni ya¤lar›n içinde
bulunan ve ya¤›n performans›n› iyileﬂtirmeye yarayan bu katk›lar›n içindeki temel maddeler ﬂu ﬂekilde gruplanabilir:

DPF ile çal›ﬂan otomobillerin ihtiyaç
duydu¤u emisyon de¤erleri, ancak
özel ya¤lar ile karﬂ›lanabilmektedir. Bu
ya¤lar geleneksel ya¤lara göre %50
daha az metalik komponent içeren
özel katk›larla üretilmiﬂ, çok yüksek
kaliteli ya¤lard›r.

3. Yüksek SAP De¤erlerine Sahip
Gazlar›n Dizel Partikül Filtresinde
Absorbsyonu ve Birikmesi
5. S›cakl›k Sensörü
6. A. Filtreleme Faz› / B. Biriken
Partiküllerin Yak›larak Rejenerasyon Sa¤lanmas›
7. SAP De¤erleri Temiz Gaz Ç›k›ﬂ›

Partikül Filtresi ve Filtrenin Mikroskopik Görüntüsü
Kaynak: Lub Magazine Say›: 5 - 2007
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Bas›nçl› Hava
Hatlar›n›n
Korunmas› ve
Tüketim Analizleri

Bas›nçl› hava
hatlar›nda gezen
havan›n da kalitesinin ve
tüketiminin izlenmesi
gerekmektedir. Elektrik
hatlar›nda kalite analizi için
harmonik ölçümler
yap›l›rken, Bas›nçl› hava
hatlar›nda da nem
ölçümleri yap›l›r.

18

Bas›nçl› hava, birçok iﬂletmede kullan›lan bir enerji çeﬂididir. Günümüzdeki
önemi ise, geliﬂen teknoloji ile birlikte daha da artm›ﬂt›r. Elektrik ile çal›ﬂan hemen
her ayg›t›n, Bas›nçl› hava ile çal›ﬂan tipi de
bulunmakta ve iﬂletmelerdeki yerlerini almaktad›rlar. Pnömatik elemanlar olarak
isimlendirilen bu ayg›tlar Bas›nçl› havay›
tüketerek çal›ﬂmaktad›rlar. Nas›l ki elektrik
enerjisi iﬂletme içinde her yana da¤›t›lm›ﬂ
bir yap›ya sahipse, günümüzde Bas›nçl› hava da ayn› ﬂekilde iﬂletmenin de¤iﬂik
noktalar›na iletilmekte ve oralardaki pnömatik ekipmanlarda tüketilmektedirler. ‹ﬂte bu noktada 2 önemli konu aç›¤a ç›kmaktad›r. Elektrik enerji hatlar›nda oldu¤u
gibi Bas›nçl› hava hatlar›nda gezen havan›n da kalitesinin ve tüketiminin izlenmesi gerekmektedir. Elektrik hatlar›nda kalite analizi için harmonik ölçümler
yap›l›rken, Bas›nçl› hava hatlar›nda da
nem ölçümleri yap›l›r. Çünkü Bas›nçl› hava hatlar›nda meydana gelebilecek nem,
tüm hatlar›n t›kanmas›na sebep olaca¤›
gibi, pnömatik ekipmanlar›n da ar›zalanmas›na yol açmaktad›r. Elektrik hatlar›ndaki harmonikler de benzer ﬂekilde enerji al›c›lar›n› olumsuz yönde etkileyip bak›m
maliyetlerini artt›rmaktad›rlar (motorlar›n
ar›zalanmas› gibi). Bu noktada, testo
6721, çi¤leﬂme s›cakl›¤› ﬂalteri, Bas›nçl› hava içinde oluﬂabilecek nem risklerine
karﬂ› sistemi korur. Bunu yaparken Bas›nçl› hat içerisindeki nem/s›cakl›k de¤erlerini ölçerek haf›zas›ndaki Mollier Diyagram›ndan çi¤leﬂme s›cakl›¤› kriterleri de¤erini hesaplar ve ölçümlerini bu para-

metreye göre yapar. Çi¤leﬂme s›cakl›¤›
kriterleri ISO 8573 standartlar› dahilinde
tan›mlanm›ﬂt›r ve havan›n de¤iﬂik klasifikasyonlar›, de¤iﬂik uygulamalar› için belirlenmiﬂtir. Örne¤in so¤utmal› kurutucular›n
ç›k›ﬂlar›ndaki tipik çi¤leﬂme s›cakl›¤› de¤eri 3°C'ler civar›ndad›r. Bu kurutucular
hemen her sektörde kullan›l›rlar. Amaç,
bu kurutucunun ç›k›ﬂ›ndaki (dew point)
çi¤leﬂme s›cakl›¤› de¤erinin 3°C'nin d›ﬂ›na ç›kmas›n› engellemek, dolay›s›yla Bas›nçl› hava hatt› içinde su oluﬂumunu engellemektir. ‹ﬂte hit noktada iﬂletmeye da¤›t›lan hit havan›n dew point de¤eri, testo
6721 model çi¤leﬂme s›cakl›¤› ﬂalteri ile
sürekli izlenir ve kritik, bir durumda kontak ç›k›ﬂ› vererek sistemi koruyacak ek
ünitelere müdahelede bulunur. (Örn.
alarm çald›rarak sorumluyu uyarma gibi..)
testo 6721 için, P2A yaz›l›m› denilen bir
arayüz yard›m›yla set de¤erleri atan›r. Bu
yaz›l›m, cihaz ile iletiﬂime geçerek cihaz›n
kontak ç›k›ﬂ seviyeleri kullan›m ﬂartlar›na
göre ayarlan›r ve cihaza herhangi bir ﬂekilde d›ﬂ yüzeyden müdahale edilerek bu
ayarlar› de¤iﬂtirmek mümkün olamamaktad›r. Cihaz 7/24 kesintisiz bir ﬂekilde Bas›nçl› hava hatt›n›z› izleyerek su oluﬂumu
yüzünden yüklenece¤iniz zararlar› minimize
eder. Cihaz›n çal›ﬂma aral›¤› -30... +30°C
aras›nda olup bir çok kurutucu ç›k›ﬂ› için
ideal bir ölçüm aral›¤›d›r. testo 6721, maliyetinin düﬂüklü¤ü sayesinde de iﬂletmede bir çok noktaya tak›l›p gerek kurutucu
ç›k›ﬂlar›, gerek orta noktalar gerekse havan›n tüketildi¤i son noktalara tak›larak bir
çok noktada çi¤lenme riskini izleyerek de-
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netim alt›na alm›ﬂ olur. Özellikle kompresör dairesi ile havan›n tüketildi¤i son nokta aras›ndaki mesafeler uzad›kça ve yazk›ﬂ, gece-gündüz aras›ndaki s›cakl›k
farklar›ndan dolay› çi¤leﬂme riski, hatt›n
de¤iﬂik noktalar›nda oluﬂabilmektedir.
Özellikle hatt›n iﬂletme d›ﬂ›na ç›k›p sonra tekrar içeriye giriyor olmas›, bas›nçl› havan›n de¤iﬂik s›cakl›k koﬂullar›na
maruz kalmas›na sebep olur ve bu durum çi¤leﬂme riskini tetikleyebilir. Yani
üretim noktas›nda bir risk gözükmez
iken, tüketim noktas›nda risk meydana
gelmiﬂ olabilir. En sa¤l›kl›s› tüm riskli bölgelerin tespit edilip bu noktalara
testo 6721 tak›lmas› ve hatt›n denetiminde süreklili¤inin sa¤lanmas›d›r. Bu
sayede bas›nçl› hava hep istedi¤iniz
standart kalitede üretilip tüketilmiﬂ olacakt›r, böylelikle gerek üretim kalitesinin
artmas›, gerekse bak›m maliyetlerinin
azalmas› ad›na iﬂletmeye fayda sa¤layacakt›r. Bas›nçl› hava hatlar›ndaki kalitenin belirlenmesinin yan›nda, tüketiminin de ölçülmesi enerji optimizasyonu
çal›ﬂmalar› için apayr› bir öneme sahiptir. Üretti¤iniz havan›n bir enerji çeﬂidi
oldu¤undan yola ç›kacak olursak, bu
enerjinin denetiminin, firman›n bütçe
denetimi ile eﬂde¤er bir konumda oldugunu görürüz. Bugün bas›nçl› havan›n
tüketimi çok maliyetli bir hal alm›ﬂ durumdad›r. Gerek kaçaklardan, gerekse
havan›n kullan›c›lar taraf›ndan bilinçsiz
bir ﬂekilde tüketiliyor olmas›ndan dolay›
maliyetler ciddi boyutlara ulaﬂmaktad›r.

Ancak ne yazik ki bu maliyetler, bu sistemlerdeki tüketimler ölçülmedi¤i için
pek bilinmezler ve hiç fark›nda olmadan
cebimizden düﬂürdü¤ümüz para gibi
kaybolup giderler. ‹ﬂte bu noktada denetimi ele almak gerekmektedir. Bu tüketilen havay› izlemek, buradan elde
edece¤imiz bilgiler do¤rultusunda kullan›c›lar› bilgilendirmek ve kaçaklar›n önüne geçmek için mücadele etmek gerekecektir. ‹ﬂte tam bu noktada testo
6446-6447 model ürünlerimiz ile bas›nçl› havan›n tüketimi sürekli olarak izlenebilir ve kay›t alt›na al›n›r. Thermal
mass flow diye bilinen metoda göre ölçüm yapan bu cihaz, klasik orifis plakas› ya da pitot tüp uygulamalar›na nazaran çok daha hassas bir ölçüm yapmaktad›r. Çünkü ölçümünü di¤erleri gibi hacimsel de¤il kütlesel olarak yapmaktad›r. Kütle, ortam›n bas›nc›ndan ve
s›cakl›¤›ndan etkilenebilecek bir kavram
olmad›¤› için ölçüm prensibinin hassasiyeti bir kez daha anlaﬂ›lm›ﬂ oluyor. Di¤er
metotlar s›cakl›k/bas›nç gibi çevresel
faktörlerden etkilenirlerken termal kütle
ak›ﬂ›, bu de¤iﬂkenlerden etkilenmemektedir. Ancak ölçüm sonucu tüm dünyada hacimsel olarak baz al›nd›¤› için cihaz, kendi içinde IS0 2533 standartlar›
dogrultusunda normalizasyon iﬂlemi
yapmakta ve ç›k›ﬂ› klasik hacimsel birim
olan Nm3/sa olarak vermektedir. Bu
normalizasyon iﬂlemi cihaz taraf›ndan
otomatik olarak yap›lmal›d›r. Çünkü A¤r› da¤›nda yapt›¤›m›z ölçüm ile deniz
seviyesinde yapt›¤›m›z ölçümlerin birbirleri ile karﬂ›laﬂt›r›labiliyor olmas›, ancak
ve ancak normalizasyon iﬂlemini yapmak ile mümkündür. Farkl› ihtiyaçlar için
farkl› boru çaplar›na entegre olarak gelebilen 6446/47 serisi cihazlar›n, hatt›n
kesilerek araya ba¤lanmas› ile ak›ﬂ›n
dogrudan cihaz üzerinden geçmesi
sa¤lan›r. Böylece sensörün yanl›ﬂ ya da
hatal› aç› ile konumland›r›lmas› diye bir
problem de meydana gelmemiﬂ olur.
Eger sensör 5°'lik bir kayma ile monte
edilirse, cihaz›n okuma hatas› %10 civar›nda olur ve bu da ölçüm belirsizli¤inizi artt›ran bir durumdur. Bu durumun
önüne geçebilmek için sensörün do¤ru
konumland›r›lmas› ﬂartt›r. testo 6446/47
serisi cihazlar ile anl›k tüketim de¤erlerinin yan›nda toplam tüketimin de izlen-

mesi mümkündür. Böylece belli bir zaman dilimindeki toplam tüketim izlenebilir. Cihazlardan al›nabilecek analog
sinyal ç›k›ﬂlar› sayesinde iﬂletmedeki
mevcut PLC sistemlerine sürekli bilgi
transferi yap›labilir ve merkezi PC üzerinden otomatik izleme yap›l›p raporlanabilir. Ya da toplam tüketimi sürekli görmek isterseniz cihazdan al›nabilecek puls bilgisi ile mevcut bir sayaç modülüne bilgi gönderilerek sinyaller say›labilir ve sayaç iﬂletilmiﬂ olur. ‹ﬂte bu sayede iﬂletmenin üretmiﬂ ve tüketmiﬂ oldu¤u tüm bas›nçl› hava miktar› raporlanarak enerji girdi-ç›kt›lar› analiz edilebilir
ve gerekiyorsa her bir departman için
bas›nçl› hava bütçeleri oluﬂturarak herkesin havay› daha bilinçli bir ﬂekilde kullanmas› sa¤lanabilir. Çünkü havay› verimli bir ﬂekilde kullanma, bu, metod sayesinde bir zorunluluk halini alm›ﬂt›r.
Testo'nun yeni piyasaya sürmüﬂ oldu¤u
bu ürünler ile bas›nçl› havan›n izlenmesi
ve denetim alt›na al›nmas› sa¤lan›r.
Amac›m›z, tüm iﬂletme sorumlular›na,
bas›nçl› havan›n çok önemli bir de¤er
oldugu bilincini aﬂ›lamak ve ülke ekonomisine enerji optimizasyonu sayesinde
katk›da bulunmakt›r.

Fatih S‹PAH‹
Testo Endüstri Pazar Yöneticisi
Otomasyon Dergisi - A¤ustos 2007
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Yumuﬂak Yolvericiler
(Softstarter)
Ne Zaman Tercih Edilmelidir?
Teknolojideki geliﬂmeler endüstrideki uygulamalara yans›d›kça iﬂletmelerin
kalitesi artmaktad›r. Bunun sonucu olarak iﬂletmeler kulland›klar› makinalar› iyileﬂtirme ya da yenileme yönünde ad›m
atmaktad›rlar. Burada önemli olan nokta, do¤ru yat›r›m›n yap›larak gereksiz
haracamalardan kaç›n›lmas›n› sa¤lamakt›r. Yap›lan araﬂt›rmalar endüstriyel
tesislerde kullan›lan enerjinin % 70'inden fazlas›n›n elektrik motorlarInda harcand›¤›n› gösteriyor. Motorlara elektronik yolverme çözümleri için yumuﬂak
yolvericilerden (softstarter) veya h›z
kontrol cihazlar›ndan (inverter) bahsetmek mümkündür. Amaç; sisteme geçici hal durumunda ciddi ﬂekilde zarar
veren kontrolsüz ivmelenmenin, kontrolsüz duruﬂun ve yüksek mekanik
ve/veya hidrolik zorlanman›n ortadan

ﬁekil.1 Yumuﬂak yolvericinin temel diagram›

kald›r›lmas›, kararl› hal durumunda cihaz›n ve motorun termik korumas›n›n yap›lmas›, kilitli rotor alg›lamas›, aﬂ›r› yük
vb. gibi korumalar›n yap›lmas› ise hiz
kontrol cihazlar›ndan daha uygun fiyata
sahip olan yumuﬂak yolvericilerle yolverme tercih edilmelidir. Santrifüj pompalar›, fanlar, konveyörler, yürüyen mer-

divenler, araba y›kama makinalar› vb.
gibi yerlerlerde s›kl›kla yumusak yolvericiler kulIan›lmaktad›r.
Yumuﬂak yolvericilerin çal›ﬂma prensibi, motora uygulanan gerilimin yumuﬂak ve karal› bir ivmelenme için kademeli
olarak artt›r›lmas›d›r. Bu sayede gerilimdeki ani de¤iﬂimlerin oluﬂmas› ve dolay›s›yla baﬂlang›çta çekilen aﬂ›r› ak›m de¤erleri (demeraj ak›m›n›) engellenir.
Her fazda 2 tristörden oluﬂan tristor
koprülerinin tetikleme aç›lar›n›n de¤iﬂtirilmesi ile ﬂebeke frekans› de¤iﬂtirilmeden, baﬂlang›ç geriliminin kademeli olarak artt›r›lmas› dolays› ile baﬂlang›ç ak›m›n›n kontrol edilmesi sa¤lan›r.

Pompalar

Kompresörler

Yol alma süresinin sonunda nominal
gerilime ulaﬂan yumuﬂak yolvericiler yavaﬂlama an›nda tekrar devreye girmek
üzere bir by-pass kontaktörü üzerinden
motorun ﬂebekeye ba¤lanmas›n› sa¤lar.
Böylece tristörlerin aﬂ›r› ›s›nmas› engellenerek cihaz›n ömrü uzat›lm›ﬂ olur.

Konveyörler
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Fanlar ve yüksek ataletli makinalar

Motorun çal›ﬂt›¤› bütün bu süreç boyunca yumuﬂak yolvericiler sisteme sürekli koruma (termik koruma, faz kayb›
alg›lamas› vb.) sa¤lamaya devam eder.
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Ak›m s›n›rlayan klasik sistemlerde
ise aﬂa¤›daki olumsuzluklar yaﬂanmaktad›r.
• Motor s›cakl›¤›n›n artmas›na neden olan yol vermeler
• Mekanik zorlanmalara neden
olan ani h›zlanmalar
• Zor ayarlar

ﬁekil.2 Tristörlerin tetiklemesi ile gerilimin kademeli artt›r›las›

Bunun yan› s›ra yumusak yolvericilerin enerji tasarrufu sa¤lamas›, sat›ﬂ arguman› olarak zaman zaman kullan›lmaktad›r.
Yumuﬂak yolvericiler için, s›kl›kla
devreye girip ç›kan sistemlerde, baﬂlang›çta çekilen demaraj ak›m›n› engellemesi nedeniyle yap›lan enerji tasarrufundan
söz edilse de bu, sistemdeki devreye giriﬂ ç›k›ﬂ say›s›na ve sistemin çekti¤i baﬂlang›ç ak›m de¤erine göre de¤iﬂmektedir. Buna ek olarak, bir sistemin baﬂlang›çta çekti¤i ak›m de¤eri sisteme direk
yol verildi¤i takdirde nominal ak›m›n yaklaﬂ›k 6 kat› iken, bir yumusak yolverici
kullan›ld›¤›nda nominal ak›m›n 3-5 kat› ve
bir h›z kontrol cihaz› kullan›ld›¤› zaman
ise nomial ak›m›n 1-1,5 kat› olmaktad›r.
Enerji tasarrufu ço¤unlukla, motor h›z›n›n bir h›z kontrol cihaz› yard›m›yla de¤iﬂtirilmesi ile sa¤lan›r. H›z kontrol cihaz›ndan farkl› olarak, yumuﬂak yolvericiler
“motor h›z›n›” de¤iﬂtiremezler. Frekans 50
Hz veya 60 Hz ﬂebeke frekans› olup sabittir. Enerji tasarrufu sa¤lanan temel uygulamalar fan ve pompa uygulamalar›d›r.
Nedeni ise bu tip uygulamarda yükün “h›z›n karesiyle”, gücün ise “h›z›n küpüyle”
orant›l› olarak de¤iﬂmesidir. Örne¤in
%20'lik bir h›z de¤iﬂimi nominal güçte ortalama %50'lik bir azalma sa¤lar.
Bir yumusak yolverici ile harcanan
gücü azaltman›n yolu, manyetik alan› zay›flatarak motor uçlar›ndaki gerilimi düﬂürmektir. Düﬂük yük ve manyetik alan›n
zay›flat›lmas› (nominal gerilimin alt›ndaki
gerilim) motor ak›m›n› azalt›r. Fakat aktif
gücü belirleyen tek faktör motor ak›m›
de¤ildir, di¤er faktörde cosϕ olup de¤eri manyetik alan azald›¤›nda artmaktad›r.
Aﬂa¤›daki eﬂitli¤e göz atacak olursak;

Aktif güç(P); ak›ma, gerilime ve cosϕ
de¤erine ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir.
Hat gerilimi (Us) sabit oldugu için
aktif güç Is ve cosϕ'ye ba¤l›d›r. Bu nedenle aktif güç nerdeyse sabit kalmaktad›r. Sonuç olarak bir yumuﬂak yolvericinin sa¤layaca¤› enerji tasarrufu ile bir
h›z kontrol cihaz›n›n sa¤layaca¤› enerji tasarrufunu k›yaslamak ço¤u zaman
do¤ru olmayacakt›r.

Schneider Electric'in
Yumuﬂak yolverici gözümleri:
Trifaze 4 kW-1200 kW asenkron
motorlar için Altistart 48 Yumuﬂak Yolverme ve Durdurma Üniteleri. (230-690
V gerilim aral›¤› için)
ATS48'e özgü Schneider Electric
patentli TCS moment kontrol sistemiyle
mekanik sistemlerdeki zorlanma s›n›rlanarak makinalar›n yol alma ve yavaﬂlamalar› mükemmel bir biçimde gerçekleﬂtirmektedir. ATS48*e özgü Schneider
Electric patentli TCS moment kontrol
sistemiyle mekanik sistemlerdeki zorlanma s›n›rlanarak makinalar›n yol alma
ve yavaﬂlamalar› mükemmel bir biçimde gerçekleﬂtirmektedir. ATS48 Moment kontrol sayesinde:

• Rampa sonunda hidrolik ﬂoklara
(borular›n ani bas›nçlara maruz
kalmas›) neden olan h›zlanmalar.
Pompa uygulamalar›ndaki avantajlar›

ATS48 Moment kontrol
ile, Yolverme an›:
• Yumuﬂak yolverme sa¤lan›rken,
kalk›ﬂ momenti ayarlanabilir
• Düﬂük h›zlarda minimum zaman
• Hattaki ak›ﬂkan›n kademeli bas›nç alt›nda tutulmas›
• Vana s›k›ﬂmalar›n› ve koç darbelerini engeller
• Filtrelere gelecek hasarlar› ortadan kald›r›r
• Boru y›pranmalar›n› ortadan kald›r›r (yüksek bas›nç, düﬂük bas›nç)

Durdurma An›:
• Dur komutu al›n›r al›nmaz h›zda
düﬂüﬂ baﬂlar
• Pompalarda koç darbesini engellemek için yavaﬂlama rampas›
ayarlanabilir
• Ak›ﬂ çok az hale geldi¤i andan itibaren motor serbest duruﬂa geçer ve böylece pompan›n gereksiz
yere ›s›nmas› engellenmiﬂ olur

ATS48 Yumuﬂak Yolvercileri
TCS Moment Kontrol Sistemi
• Yüksek atalete ra¤men nominal h›za kadar düzgün (lineer) h›zlanma
• Daha uzun bant ve makina ömrü
• Koç darbelerini ve valf s›k›ﬂmalar›n›n azalt›lmas›
• Pompa yüküden ba¤›ms›z, yumuﬂak ivmelenme ve yumuﬂak duruﬂ
sa¤lan›r
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ATS48'in di¤er avantajlar›
• Pompa uygulamalar›na özel fonksiyonlar
• Termik koruma
• Düﬂük yük alg›lama
• Rotorun kilitlenmesinin alg›lanmas›
• Faz kayb› alg›lamas›
• Faz dönüﬂ yönü alg›lamas›
• Kademeli yolverme ve durdurma
Yüksek ataletli makinalar ve fan uygulamalar›ndaki avantajlar› ATS48 Moment kontrol ile,
• H›zlanma an›nda mekanik dengesizli¤in kompanzasyonu

Taﬂ›mada uygulamar›ndaki
avantajlar›

• ﬁok bobinieri

• Makina aksam›ndaki bantlar›n
veya zincirlerin kaymas›n› engellemek için yumuﬂak kalk›ﬂ

Moment kontrol ile,

• Tip-2 koordinasyon

• ‹ﬂletmenin kurulu gücünü düﬂürecek düﬂük kalk›ﬂ ak›mlar›
• Presler veya eziciler için ayarlanabilir kalk›ﬂ momenti
• Dönen yükü yaklama
• Rejeneratif frenleme
ATS 48 fonksiyonlari ile,
• Ters yönde dönen fan›n yükünün
otomatik yakalanmas›
• S›k›ﬂma nedeniyle yüksek yük
veya kopan hat nedeniyle düﬂük
yük durumlar›n›n alg›lanmas›
• Frenleme momenti
• Motorun termik korumas›
• Uzaktan bak›m için haberleﬂme
• Duman boﬂaltma fonksiyonu

Kompresör uygulamalar›ndaki avantajlar›
ATS48 moment kontrol ile;
• Ak›m tepe de¤erlerinin s›n›rland›r›lmas› ATS48 fonksiyonlar› ile;
• Faz dönüﬂ yönünün de¤iﬂiminin
alg›lanmas›
• Bak›m için çal›ﬂma saatinin belirtilmesi
• Kademeli yolverme
• Ak›m ölçümü ile bypass kontaktörünün kontrolü
• Uzaktan izleme
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ﬁekil.3 ATS48'in parametrelerinin
bilgisayar üzerinden izlenmesi ve
de¤iﬂtirilmesi

• ﬁoklar› ve bant kaymalar›n› engellemek, için düzgün bir yolverme
sa¤layan lineer h›zlanma momenti
• An›nda yolverme
• Kademeli yol alma bant kaymalar›n› ﬂoklar› azalt›r ATS 48 fonksiyonlar› ile,
• Kazalar›, s›k›ﬂan noktalar› alg›lamak için aﬂ›r› yük kontrolü
• Mekanik kopmay› alg›lamak için
düﬂük yük alg›lamas› sa¤lar. ATS48
çal›ﬂma s›ras›nda da destek sa¤lar,

• H›zl› sigortalar
Schneider Electric'in basit uygulamalar için yumuﬂak yolverici çözümü,
Altistart 01 0.37 kW -75 kW (3A85A) yumuﬂak yolverme ve durdurma
üniteleridir.
Monofaze 110V - 480 V, Trifaze 110V
- 690V
Klasik yolverme sistemlerine göre
uygulamalarda sa¤lad›¤› avantajlar,
• Kolay ayar
• Yolalma süresi ayarlanabilir
• Mekanik ﬂoklar› engeller, makina
ömrünüzü uzat›r

• Dijital ekran, yük durumunun, toplam çal›ﬂma saatlerinin anl›k izlenebilmesi,

• Yolverme s›ras›nda oluﬂacak
ak›mlar› s›n›rlar

• Lojik ç›k›ﬂlarla hata teﬂhisi: hata tipi ve zaman bilgisi

• Bak›m ihtiyac›n› ortadan kald›r›r

• PC üzerinden parametrelerin izlenebilmesi
• Modbus haberleﬂme imkan›
• Kolay devreye alma

• Yumuﬂak duruﬂ sa¤lar

ATS01'in Uygulama Alanlar›
Fanlar, pompalar, konveyörler, otomatik kap›lar, araba y›kama makinalar›,
vb. ATS01 in kullan›ld›¤› uygulamala
alanlar›d›r.

• Bir çok uygulama için uygun fabrika ayarlar›
• EMC standartlar› ile uyumluluk
ATS48'in Opsiyonlar›n› aﬂa¤›daki gibi s›ralamak mümkündür.
• Haberleﬂme arabirimleri
• Ethernet, Fipio, Profibus, DeviceNet
• PowerSuite
• Harici grafik paneli

Endüstri Otomasyon Dergisi
Kas›m 2007
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S›zd›rmazl›k
Elemanlar› 2

22. Say›n›n Devam›

3. S›zd›rmazl›k Elemanlar›n›n Karakteristik
Özellikleri
S›zd›rmazl›k elemanlar›n›n çal›ﬂmalar›
s›ras›nda çal›ﬂma sürelerini kontrol edebilmek ve uzatabilmek için baz› testler
uygulan›r. Uygulanan bu testlerin baz›lar›
standartlarda tan›mland›¤› gibi baz›lar› da
uygulama alanlar›na göre özel ﬂartlar
içerebilir.
Ancak, bir genelleme yapacak olursak yap›lan bu testlerde mekanik özellikler, termal özellikler, kimyasal özellikler ve
elektriksel özellikler aran›r. Aﬂa¤›da bu
ﬂekilde yap›lan testlerin örne¤i görülmektedir.
Kauçuk kar›ﬂ›mlar›na uygulanan bir
baﬂka önemli test tekni¤i ise Reometre
testidir. Bu ﬂekilde üreticiler hem Ar-Ge çal›ﬂmas› yapabilece¤i gibi hem de bir kauçuk kar›ﬂ›m›n içersinde bulunan kimyasallarda veya oranlar›nda meydana gelebilecek problemleri tespit etmeye yarar. Ayr›ca
kauçuk kar›ﬂ›m›n›n mekanik, termal, kimyasal ve elektriksel özellikleri ile ilgili de genel bilgiler verir. 2 kal›p plakas› aras›na
kauçuk kar›ﬂ›m› konur, kal›p plakalar› ›s›s›
çok hassas bir ﬂekilde ayarlanmaktad›r.
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Plakalar kapand›¤› zaman kal›p alt
plakas› sa¤a ve sola 1 derecelik sal›n›m
(dönme) hareketi yapar. Bu esnada kauçuk kar›ﬂ›m› ›s› ve bas›nç etkisiyle kat› halden yar› s›v› (sulp) haline geçer.Test cihaz›, sa¤a ve sola yap›lan sal›n›m s›ras›ndaki döndürme kuvvetini (Tork) hassas bir
ﬂekilde ölçer.

3.1. Mekanik Özellikleri
3.1.1. Sertlik
S›zd›rmazl›k eleman› malzemelerin
uygulama alanlar›na göre sertlik de¤erleri önemli bir faktördür. Yüksek bas›nçta
çal›ﬂacak bir s›zd›rmazl›k eleman› malzemesinin sertli¤i ile düﬂük bas›nçta çal›ﬂacak s›zd›rmazl›k eleman› malzemesinin sertli¤i ayn› olmayaca¤› do¤ald›r.
‹ki genel yöntemle sertlik ölçümü
yap›lmaktad›r.
1. Shore A
• DIN 53505
• ISO 48
• ASTM 2240 da tan›mland›¤›
gibi yap›lmaktad›r.

2. IRHD (Internat›onal Rubber Hardness Degree)
• DIN 53519 Part I and II
• ISO 1400/ 1818
• ASTM 1414/1415
Her iki yöntemle de yap›lan ölçüm
sonuçlar› birbirleriyle karﬂ›laﬂt›r›lamaz. Yani ayn› rakamlar ayn› de¤erleri içermez.

3.1.2. Bask› Alt›nda Deformasyon (Compression Set)
S›zd›rmazl›k eleman› malzemelerinin
çal›ﬂmas›n› etkileyen en önemli özelliklerden biridir. Malzemenin geriye toplama ya da esneklik özelli¤i olarak da tan›mlanabilmektedir. DIN 53517'de tan›mland›¤› ﬂekilde test yap›l›r. Bu özellik
›s› ve deformasyon süresinin azl›¤› -çoklu¤uyla direkt iliﬂkilidir.
Malzemelerin bu özelli¤i, haz›rlanan
test diskleri ile ölçülür. Bazen de¤iﬂiklik
göstermesine ra¤men genellikle iki plaka
aras›nda %25 oran›nda s›k›ﬂt›r›lan test
diskleri hava sirkülasyonlu etüvde belirtilen ›s› alt›nda bekletilir. (Genellikle 22 saat)
S›k›ﬂt›rma öncesinde disklerin yükseklikleri ölçülür. Test süresi tamamland›¤›nda, test aparat›ndan ç›kar›lan diskler tekrar ölçülür.
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Örnek Test Raporu
RUBBER COMPOUND

Report No :

KRN 22536

PHYSICAL PROPERTIES

Date :

30.09.2005

Material No

70 NBR 1

Lot #

565-18

Spec : ASTM D2000

Material:

M5BG714

A14 B14 EO14 EO34

Basic Requirements
Hardness
Tensile Strength
Ultimate Elongation
Comp.Set %

B14

Resistance

Change in

A14
Heat
70 h 100 C
(EO14)
No 1. Oil
70 h
100 C
(EO34)
No 3. Oil
70 h
100 C

Hardness
Tensile Stre.
Elongation
Hardness
Tensile Stre.
Elongation
Volume
Hardness
Tensile Stre.
Elongation
Volume

Unit

Limit

Test Method

Stan.Value

Shore A

±5

D 2240

70

Foundings
71,5

MPa

min

D 412

14

17,62

min.%

min

D 412

250

340,73

max.%

22h 100 C
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Aﬂa¤›daki formüle göre hesaplan›r.

d0 = Deney öncesindeki test diski
yüksekli¤i
d1 = Ara parça yüksekli¤i
d2 = Deney sonras› test diski
yüksekli¤i
S›zd›rmazl›k elemanlar›, herkesin
bildi¤i gibi bir ön yükleme (s›k›l›k) ile yuvalar›na montaj yap›l›rlar. Statik çal›ﬂan
s›zd›rmazl›k elemanlar› için %20-25
compression set de¤eri oldukça iyidir.
%35'i geçen de¤erler genellikle s›zd›rmazl›k sorunu yaratabilirler.

Basic Material

:

Technical Manager.
NBR

lanm›ﬂt›r. Ancak; her iki standarda uygun yap›lan testler birbirleri ile kesinlikle
karﬂ›laﬂt›r›lamazlar.
ASTM yönteminde test numunesi
üzerine bir küre düﬂürülerek, kürenin
z›plama yüksekli¤i ölçülür.

3.1.4 Yo¤unluk
Bir kauçuk kar›ﬂ›m›n›n yo¤unlu¤u
içerdi¤i kimyasallara göre de¤iﬂim gösterir. Kauçuk kar›ﬂ›m›ndaki de¤iﬂimleri
gösteren en iyi de¤erdir.

3.1.6 Y›rt›lma Direnci
S›zd›rmazl›k elemanlar› malzemelerinin y›rt›lma dirençleri, kopma kuvvetine
oranla oldukça düﬂüktür. Asl›nda, s›zd›rmazl›k elemanlar›n›n çal›ﬂmalar›n› etkileyen bir özellik olmamakla birlikte, keçe
üretimi an›nda ya da silindire montajlar› s›ras›nda meydana gelebilecek gözle görülmeyen y›rt›lmalar ile çentik etkisi yaratarak dramatik sonuçlar do¤urmaktad›r.
Bu anlamda dikkatli olunmas›n›n sa¤lanmas› önem taﬂ›maktad›r.
Özel test numuneleri haz›rlanarak,
kopma kuvveti ve uzamas›n› ölçen makinalarda test yap›l›r. Y›rt›lma testi, DIN
53515 ve DIN 53507 standartlar›na göre
yap›l›r.

3.1.3. Elastiklik
(Rebound Elast›c›ty)

Customer Copy

3.1.7 Aﬂ›nma Direnci
3.1.5 Kopma Kuvveti Ve
Kopma Uzamas›

S›zd›rmazl›k eleman› malzemelerinin
çal›ﬂma koﬂular›nda meydana gelen de¤iﬂiklilere (vibrasyon ve de¤iﬂken bas›nçlar gibi) cevap verme h›z› konusunda fikir
veren bir test tekni¤idir.

S›k kullan›lan s›zd›rmazl›k elaman›
malzemelerinde 7 ile 60 MPA aras›nda
kopma kuvveti, %100 ile %800 aras›nda kopma uzama de¤eri vard›r.

Tipik bir s›zd›rmazl›k eleman› malzemesi için %20-35 aras›ndaki bir de¤er
iyi olarak kabul edilir. Bu test, DIN 53512
ve ASTM D2632 standartlar›nda tan›m-

S›zd›rmazl›k elemanlar›n›n kullan›m›nda asl›nda sertlik ve compression set
de¤erleri kadar öneme sahip de¤ildir.
DIN 53504 ve ASTM D412 standartlar›na göre test yap›l›r.

DIN 53516'da tarif edilen düzenekle test yap›l›r.

3.2 Termal Özellikler
Elastomerlerin yüksek ve düﬂük s›cakl›klardaki davran›ﬂlar›, daha önce
aç›klanan özelliklerden daha önemlidir.
S›cakl›¤›n düﬂmesiyle, kopma uzamas› ile elastiklik (Rebound Elasticity)
azal›rken, sertlik, kopma kuvveti, compression set de¤erleri artar. Çok düﬂük
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DIN 51524 M‹NERAL YA⁄LAR
H‹DROL‹K
AKIﬁKAN T‹P‹

STANDART

ÖZELL‹KLER

UYGULAMA
ALANLARI

ULUSLAR ARASI
TEKNOLOJ‹

H-L Tip Ya¤lar

DIN-E 51524 part 1

Oksidasyon engelleyiciler
ve paslanma önleyiciler içerir

Genel Kullan›m

HL

H-L P Tip Ya¤lar

DIN-E 51524 part 2

H-L Tip ya¤lara ilave olarak
aﬂ›nma önleyici kat›klar içerir

Yüksek bas›nç
gerektiren uygulamalarda

HM

H-V Tip Ya¤lar

DIN 51524 Part 3

H-LP Tip ya¤lara ilave olarak
›s› dengeleyici kat›k içerir

De¤iﬂken s›cakl›kta
çal›ﬂan sistemler

HV

H-LPD Tip Ya¤lar

-

H-LP Tip ancak s›n›rl› olarak
deterjan ve su içerir

Suya izin verilen uygulamalarda
Tortu oluﬂmas›n›n istenmedi¤i

-

HD Motor Ya¤lar›

API-CC
API-CD
API-SE

Oksidasyon ve paslanma
önleyici aﬂ›nma azalt›c›
jat›klar içerir

Mobil Hidrolik Sistemler

-

s›cakl›klarda ise; (-50 C / -60 C gibi)
elastomerlerde camlaﬂma olarak tan›mlanan olay baﬂlar ve k›r›lmalar meydana
gelir.
S›cakl›¤›n artmas› ile ise; kopma kuvveti ve uzamas› düﬂerken, sertlik ve elastiklik de düﬂme gösterir. K›sa süreli bu
›s›lara maruz kalan elastomerler, so¤uyunca (ya da ›s›n›nca) tekrar orijinal halindeki özelliklerine dönerler. Fakat; uzun periyodlarda, özellikle yüksek s›cakl›klar, mekanik özelliklerde geriye dönülmez olumsuz etkiler yarat›rlar.
Uzun süreli olarak, özellikle yüksek s›cakl›klara maruz kalan elastomerler, yaﬂlanma ad›n› verdi¤imiz de¤iﬂim gösterirler.
Bu nedenle, s›zd›rmazl›k elemanlar›
malzemelerine yaﬂland›rma testleri yap›l›r. Elastomerlerin cinsine göre de¤iﬂmekle birlikte, kuru havada ve ASTM-1
ile ASTM-3 deney ya¤lar›nda yap›lan
yaﬂland›rma testleri, s›zd›rmazl›k elemanlar› malzemeleri için uygulan›r.

4. Hidrolik Sistemlerde
Kullan›lan Ak›ﬂkanlar
Hidrolik sistemlerde en yo¤un kullan›lan ak›ﬂkan tipi DIN 51524’ e uygun
mineral ya¤lard›r. Bu ya¤lar› 5 grupta inceleyebiliriz.
Ancak; hidrolik sistemlerde her zaman mineral ya¤lar kullanmak mümkün
olmayabilir. Kullan›lan ak›ﬂkan tipi s›zd›rmazl›k elemanlar› malzemesinin tespiti
aç›s›ndan çok önemlidir. Yukar›daki tabloda, yayg›n olarak kullan›lan ak›ﬂkan
tipleri ve kullan›m alanlar› görülebilir.
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5. S›zd›rmazl›k
Elemanlar›n›n
Çal›ﬂma Mant›¤›
Hidrolik sistemlerde 2 bölge aras›nda bas›nç fark› yaratmak istersek s›zd›rmazl›k sa¤lama gereklili¤i ortaya ç›kar.
Sa¤lanmak istenen bas›nç fark›na
göre aﬂa¤idaki ﬂekildeki örnekte görüldü¤ü gibi Rod ile silindir aras›nda kalan boﬂluktan bir ak›ﬂ (s›zd›rma-kaçak)
meydana gelir.
Burada bas›nç fark›na
ΔP =P1-P2 dersek “S” boﬂlu¤undan geçecek ya¤ miktar› ak›ﬂ;

.d . P . S3 olur
12. µ . L
Burada, Q= Ak›ﬂ miktar› µ = VizkoQ=

zitedir.
Gerçek uygulamalarda tek tarafl› S
boﬂlu¤u piston kolunun her iki yönünde
her zaman eﬂit olmaz. Radyal kuvvetler
nedeni ile ço¤unlukla bir yöne do¤ru temas edebilirler. Bunun anlam› tek tarafl›
S boﬂlu¤unun artmas›d›r.

Yukar›da verilen formüle bakacak
olursak, S boﬂlu¤unun 2 kat artmas›
kübü ile orant›l› oldu¤u için geçen ya¤
miktar›n›n 8 kat artmas›na neden olacakt›r.
Pratik olarak, iﬂleme toleranslar›n›
S boﬂlu¤unu s›f›r olacak ﬂekilde ayarlamak mümkün de¤ildir. Bu nedenle ,
e¤er bir ak›ﬂ istenmiyorsa bu bölümde
bir s›zd›rmazl›k eleman› kullanma zorunlulu¤u vard›r.Bu tip uygulamalarda
genel olarak elastomer malzemelerden yap›lm›ﬂ s›zd›rmazl›k elemanlar›
kullan›l›r.
S›zd›rmazl›k elemanlar›n›n çal›ﬂma
mant›klar›n› incelerken aﬂa¤›daki ﬁekilde gösterilen o-ringlerin çal›ﬂma mant›¤›na bakabiliriz. ﬁekilde görülen o-ring
dinamik olarak ve bo¤az s›zd›rmazl›k
eleman› gibi görev yapmaktad›r.Genel
prensibe göre, yuvaya montaj yap›ld›ktan sonra, mutlaka uygun bir miktarda
yuvada boﬂ alan kalmal›d›r. Montaj yap›lan o-ring sistem bas›nçs›z durumda
iken; dizayn› gere¤i Rod üzerine bir
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S›zd›rmazl›k eleman› kanal›nda boﬂluk olmamas› durumunda; bas›nçl› ak›ﬂkan s›zd›rmazl›k eleman› malzemesini
ﬂiﬂiremeyece¤i için, yüksek sürtünme
kuvvetleri nedeni ile k›sa sürede s›zd›rmazl›k eleman› bozulur ve kaçak problemi baﬂlar.

5.1. Statik S›zd›rmazl›k

Rot-Silindir aras› boﬂluk

bask› uygular. Buna ön yükleme ya da
s›kma kuvveti olarak isim verebiliriz.
Ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi ön yükleme, bas›nçs›z durumdaki s›zd›rmazl›¤›
sa¤lamak aç›s›ndan çok önemlidir. Bu
durumda s›zd›rmazl›k eleman› malzemelerinin özelliklerinin anlat›ld›¤› bölümde konu edilen, Compression set de¤erinin ne kadar önemli oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Sistem bas›nçland›¤› zaman, bas›nçl› ak›ﬂkan›n s›zd›rmazl›k eleman› kanal›na kadar, rahatça gelmesine izin veren bir konstrüksiyon olmal›d›r. S›zd›rmazl›k eleman› yuvas›na dolan bas›nçl› ak›ﬂkan, keçe malzemesini ﬂiﬂirerek
statik ve dinamik yüzeylere uygulad›¤›
bask› kuvvetini artt›rmas›na neden olur.
Bu ﬂekilde s›zd›rmazl›k sa¤lanm›ﬂ olur.
Sistemin bas›nçs›z bölümünde kalan tek tarafl› boﬂluk nedeni ile bu kritik
yüklerin artabilece¤i ve o-ring malzemesinin viskos (su) özelli¤ine geçebilece¤i yani akma problemi meydana gelebilece¤i unutulmamal›d›r.
S›zd›rmazl›k eleman› üreticileri bu
durumu dikkate alarak tasar›m yaparlarken, Hidrolik silindir üreticilerinin de
bu önemli konuyu dikkate almalar› gerekmektedir.

E¤er piston kolu uygulanan bas›nca
karﬂ› hareket ediyorsa ,
Qdinamik2= Q - Q1 olur.
Yani bir baﬂka deyiﬂle
3
Qdinamik = . d . ( P .S ± V .S )
12. µ . L
2

olarak hesaplanabilir.

S›zd›rmazl›k eleman›n›n uygulad›¤›
kontak bas›nc›n›n artmas›, statik s›zd›rmazl›kta ya¤ kaça¤›n›n azalmas›na neden olur. Optimum noktaya gelen kontak bas›nc›, ya¤ kaça¤›n›n tamamen
durmas›n› sa¤lar.

Bu formül incelendi¤inde, dinamik
s›zd›rmazl›kta h›z ve h›z›n yönü önem
kazanmaktad›r. Ayr›ca dinamik uygulamalarda radyal kuvvetler nedeni ile S
boﬂlu¤u paralel de¤il ise bölgesel olarak ilave bas›nç (hidro dinamik bas›nç)
meydana gelir.

Tabi bu arada, unutulmamas› gereken, önemli bir faktörde, uygulama yap›lan yüzeylerdeki, yüzey pürüzlülük de¤erleridir. Do¤al olarak, yüksek yüzey
pürüzlülük de¤erleri daha büyük kontak
bas›nc› gerektirir.

Asl›nda mikroskobik boyutlardaki
meydana gelen bu etki nedeni ile s›zd›rmazl›k eleman› ile dinamik yüzey aras›nda elastik hidro dinamik ya¤ filmi
meydana gelir. Bu ya¤ filmi ancak birkaç mikron kal›nl›¤›ndad›r.

S›zd›rmazl›k eleman› malzemelerini
incelerken de¤iﬂik s›cakl›klarda farkl›
elastiklik ve Compression set de¤erleri
oluﬂtu¤unu görmüﬂtük. Bu nedenle ›s›
de¤iﬂimleri s›zd›rmazl›k eleman› üzerinde
önemli fonksiyon de¤iﬂikli¤i yaratabilir.
Özellikle çok düﬂük s›cakl›klarda s›zd›rmazl›k eleman› malzemesinin sertli¤inde
meydana gelen de¤iﬂim nedeni ile görevini yapamayaca¤› unutulmamal›d›r.

Oluﬂan bu ya¤ filmi kal›nl›¤› hareketin yönü ile orant›l›d›r. Dinamik uygulamalarda, bu nedenle s›f›r s›zd›rmazl›k
sa¤lamak mümkün de¤ildir. Ancak oluﬂan ya¤ filmi kal›nl›¤›, uygulaman›n ﬂekline göre ve s›zd›rmazl›k eleman› geometrisi ile artt›r›l›p azalt›labilir.

5.2. Dinamik S›zd›rmazl›k
Dinamik s›zd›rmazl›¤› incelerken
tekrar s›zd›rmazl›k iﬂleminin çal›ﬂma
mant›¤›n›n anlat›ld›¤› ak›ﬂ formülüne dönecek olursak ;
Q=

.d . P . S3 olur
12. µ . L

Bu formüle göre , Rod da hareket
yok ve bas›nç düﬂmektedir. E¤er Rod
hareketli olmas›na ra¤men bas›nç düﬂmüyorsa ,
Q1=

.d . S . V

2

V= h›z formülü ile ak›ﬂ miktar› hesaplanabilir.
E¤er piston kolu tatbik edilen bas›nçla ayn› yönde hareket ediyorsa,
Qdinamik1 = Q + Q1

5.3. Sürtünme Kuvveti
Yukar›da anlat›lanlar nedeni ile bir
ya¤ filmi üzerinde kayma söz konusu
oldu¤u için, klasik sürtünme kuvveti
kanunlar›yla aç›klanamaz. Ya¤ filmi nedeni ile 3 tipte sürtünme meydana gelir.
a. Statik (kuru sürtünme)
b. Kar›ﬂm›ﬂ sürtünme (kuru ve ak›ﬂkan sürtünmesi)
c. Ak›ﬂkan sürtünme (kuru kontak
yok)
Hareket baﬂlad›¤›nda, yüksek sürtünme kuvveti meydana gelerek, hemen kar›ﬂ›m sürtünmesi oluﬂur. Bu nedenle; sürtünme kuvvetinde çok ani
düﬂme meydana gelir. Daha sonra ak›ﬂkan sürtünmesi, yani ya¤ filmi üzerinde
kayma baﬂlar. H›z artt›kça, sürtünme
kuvveti do¤rusal olarak artmaya baﬂlar.
Burada oluﬂan ya¤ filmi, sistem h›z›
ile ilgili oldu¤u gibi ak›ﬂkan vizkozite ile
de direkt iliﬂkilidir. Sürtünme kuvvetine
etkiyen en önemli 2 faktör; sistem bas›nc› ve s›cakl›¤›d›r. S›zd›rmazl›k eleman-
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6. S›zd›rmazl›k
Elemanlar› Üretim
Prosesleri
6.1. Kauçuk Ve Bezli
Kauçuk Üretimi
Kauçuk kar›ﬂ›mlar› kapal› kar›ﬂt›r›c›
ile ilk kar›ﬂ›m› yap›l›r. Bu makinadan elde
edilen kar›ﬂ›m homojen de¤ildir. Foto¤rafta görülen kauçuk makinesinin sahip
oldu¤u stok blander sistemi nedeni ile
homojen kar›ﬂ›m sa¤lan›r.

S›zd›rmazl›k Eleman› Uygulamalar›

lar›nda uygun olmayan sürtünme kuvvetleri, bölgesel olarak yüksek ›s› meydana getirir ve s›zd›rmazl›k eleman› malzemesinin bozularak fonksiyonelli¤ini yitirmesine neden olur.

Kurutma iﬂlemi sonucunda solvent
uçarak, kaplanm›ﬂ bez üretime haz›r
hale gelir. Daha sonra ön ﬂekillendirme
yap›lan bezli kauçuk, s›cak kal›plama ile
ﬂekillendirilir.

Ayn› zamanda, oluﬂan ya¤ filminde
y›rt›lmalar nedeni ile, ve uygun olmayan
yüzey pürüzlülük de¤erlerinin de etkisi
ile aﬂ›nma meydana gelir. Sürtünme kuvvetinin yarataca¤› aﬂ›nma problemi kaçak meydana getirir.

6.2. S›zd›rmazl›k
Eleman› Üretim Teknikleri
S›zd›rmazl›k elemanlar› kauçuk-plastik
enjeksiyon kauçuk presleri ve transfer kal›plama yöntemleri ile üretilirler.

5.4. Hidrolik Silindirde
Kullan›lacak Tan›mlar

Aﬂa¤›da Nutring üretimi için kullan›lan bir üretim ak›ﬂ› görülmektedir.

Hidrolik silindirlerde kullan›lan s›zd›rmazl›k elemanlar› ile ilgili baz› aç›klamalara baﬂlamadan, yukar›daki çizimde
görülen çift tesirli hidrolik silindirin incelenmesinde yarar görülmektedir. ﬁekilde A ile iﬂaretlenen bölüm piston, B ile
iﬂaretlenen bölüm bo¤az, C ile iﬂaretlenen bölüm piston kolu ya da rod olarak
isimlendirilecektir. Buradan da hemen
ortaya ç›kt›¤› gibi, hidrolik silindirlerde
kullan›lan s›zd›rmazl›k elemanlar› piston,
bo¤az, toz keçeleri ve yataklama elemanlar› olarak grupland›r›labilir.
S›zd›rmazl›k elemanlar›n›n çal›ﬂma
ömürleri sistem bas›nc›, yüzey kalitesi, sistem s›cakl›¤›, kayma h›z›,
ak›ﬂkan s›cakl›¤›, ak›ﬂkan vizkozitesi, ak›ﬂkan tipi ve yataklama elemanlar›, mil, piston, silindir ölçü ve toleranslar›na ba¤l›d›r. Uygun ölçü ve to-
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Vulkanizasyonu h›zland›r›c› kimyasallar›n ilave edilmesinden sonra yap›lan
testlerle kar›ﬂ›m haz›r hale gelmiﬂ olur.
Bezli kauçuk üretimi için bu ﬂekilde haz›rlanan kauçuk kar›ﬂ›m, solventle eritilerek
macun haline getirilir. Macun haline gelen
kar›ﬂ›m özel makinalarla pamuklu bez
üzerine tatbik edilerek kurutulur.

leranslarda yap›lmayan bir bo¤az ya da
pistonda kullan›lacak s›zd›rmazl›k eleman›n›n, ömrünün k›sa olaca¤› herkesçe bilinen bir gerçektir. Yukar›daki de¤iﬂik örneklerde tavsiye edilen toleranslar
görülebilir.

Hamur Makinas›
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Nihat ÖZ‹R‹
Kastaﬂ Kauçuk San. Tic. A.ﬁ.
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1. Bölüm:
‹ﬂ Planlamas›na Giriﬂ
‹ﬂ Plan› Nedir: Bir ﬂirketin baﬂar›l› olabilmesi için ya da en az›ndan ekonomik bak›mdan yaﬂayabilmesi için neler yapmas› gerekti¤ini karar verme sürecine iﬂ plan› denir. ‹stikrarl› bir iﬂ çevresinde çal›ﬂan küçük firmalar için iﬂ
plan› ve planlama süreci firmaya ait az
say›da üst yönetici taraf›ndan firman›n
performans›n›n gözden geçirilmesinden
ibaret say›lsa da firma büyüdükçe ya da
iﬂ çevresindeki istikrar azald›kça iﬂ planlamas› süreci daha karmaﬂ›k hale gelir.
‹ﬂ plan› biçimsel hale gelir. ‹ﬂ plan› sürecine çok say›da uzman kat›larak çok
yönlü ve uzun vadeye dayanan iﬂ planlar› yap›l›r.
‹ﬂ Plan›n›n Hedefleri ve Kullan›m›:
‹ﬂ plan›na ait farkl› hedefler olabilece¤i
gibi as›l hedef plan›n kullan›m›yla ilgilidir
ve firmaya genel olarak mant›kl› ve rasyonel bir yön duygusu katar.
‹ﬂ Plan›n›n ‹ç Kullan›m›: ‹ﬂ plan›
kullan›laca¤› firmaya, firman›n iﬂlemleri-
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nin zay›f ve güçlü yanlar›yla yeni ya da
muhtemel problem alanlar›n› saptayarak performans›n›n iyileﬂtirilmesi baﬂta
olmak üzere yönetim ve personele firman›n performans›na ve önceliklere iliﬂkin aç›k seçik beklentileri iletir. Ayr›ca,
firman›n çeﬂitli bölüm veya birimlerine
ait plan iﬂlemlerini koordine eder, bunlar›n tutarl›l›¤›n› sa¤lar. Dördüncü olarak iﬂ
plan› firman›n tamam›n›n veya birimlerinin ya da ayr› ayr› yöneticilerinin performans›n› ölçmek için sa¤lam k›stas oluﬂturur. Son olarak iﬂ plan› ve ona ait geliﬂtirme süreci, bir firmaya ait nezaretçi
yöneticileri e¤itmek ve motive etmekte
kullan›l›r.
‹ﬂ plan›n›n D›ﬂ Kullan›m›: Firman›n
d›ﬂ partnerleriyle ilgili hedefleri yap›s› ve
performans› ile ilgili bilgilendirmek bireysel ya da kurumsal d›ﬂ yat›r›mlardan fon
temin etmede kullan›l›r. Ayr›ca iﬂ planlamas›n›n formüle edilmesi sonucu firma
kendini ba¤lam›ﬂ olur. Bu ba¤lamda d›ﬂ
partnerlere aç›klanarak firmay› etkileyecek olumsuz eylemlerin önü al›nm›ﬂ
olur.

Bir ‹ﬂ Plan› Neleri
Kapsamal›d›r:
1. Pazar Stratejisi: Firman›n hangi
ürünü ya da hizmeti sataca¤›, hedef
müﬂterilerinin kim olaca¤› firman›n ürünlerinin fiyatland›r›lmas› reklam promosyon sat›ﬂ ve da¤›t›m politikalar› Pazar
stratejisini oluﬂturur. Pazar stratejisinin
geliﬂtirilmesinde temel olacak analizler
ise ﬂu özellikleri içermelidir:
a. Müﬂteri kesimlerinin tercih sat›n
alma psikolojileri zamanlama ve
miktar.
b. Ürün ve hizmetin müﬂterilere yarar›.
c. Ayn› müﬂteri kesimleri için sektördeki rekabet derecesi.
2. Üretim Stratejisi: Firman›n ürün
ve hizmetinin üretim ve sunumunda kullan›lacak proses ve teknoloji, materyal
donan›m ve bina ihtiyaçlar›, çaplar›, yerleri, gerekli kadro say›s› ve beceriler sat›ﬂ hedeflerini gerçekleﬂtirmek için gerekli üretim program›n› kapsar.
Bu stratejinin geliﬂtirilmesinde baz›
temel analizler ﬂunlard›r:
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• Her bir ürün için sabit ve de¤iﬂken üretim maliyetlerinin belirlenmesi ve de¤erlendirilmesi,
• Materyal temini ve gerçek üretim
için gerekli zaman sürelerinin de¤erlendirilmesi,
• Ulaﬂ›labilirlik ve servis maliyetleri
aç›s›ndan sat›c› iliﬂkilerinin de¤erlendirilmesi,
• Kalite kontrolünün de¤erlendirilmesi.
3. Ar-Ge Stratejisi: Bu bölüm iki kilit sorunla ilgilenir. ‹lki bir firman›n rekabetini sürdürmesi gereken iﬂ alanlar›
hangileridir, ikincisi de Pazar e¤ilimleri ve
çevre koﬂullar› alt›nda firman›n rekabetini sürdürmek için ihtiyaç duydu¤u yat›r›mlar›n miktar›d›r. A/G stratejisinin gereklili¤i ve çap› Pazar araﬂt›rmalar›ndan
ç›kar.
4. Organizasyon ve Yönetim
Stratejisi: Beﬂ kritik konuyla ilgilenir.
a. Yap›lmas› gereken iﬂlevler ve sorumlular›.
b. Verimlili¤i, üretkenli¤i destekleyecek iﬂlevlerin örgütlenmesi.
c. Say› ve nitelik bak›m›ndan kadro
ihtiyac›.
d. Firman›n genel iﬂlerli¤ini motive
ve kontrol etme prosedürü.
e. ‹ç terfi görevlendirmeler ve kadro
ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›.
5. Mali Strateji: Üç nokta ile ilgilenir.
a. Uygun bir kar oluﬂturabilmek,
b. Fazla gelir ve karlar nerelerde kullan›lacak,
c. Kilit yat›r›mlar için fonlar nas›l oluﬂturulacak.
Mali stratejinin geliﬂtirilmesi için de
belli temel analizlere gerek vard›r. Giderlerin gerçekleﬂmesiyle, gelirin elde edilmesiyle alakal› enformasyon. Sat›c›lar›n
ve al›c›lar›n ödeme ve tahsilatlarla ilgili politikalar›.
Kilit mali geliﬂmelere iliﬂkin firman›n
performans› Aktif ve pasiflerin mali yükümlülükleri kapsayacak ﬂekilde bileﬂimi Aktiflerin de¤eri ve ﬂu anki istihdam
D›ﬂ kaynaklardan gelen fonlar›n imkaniyeti

‹ﬂ Plan› Nas›l Haz›rlan›r?
Birinci Ad›m - Planlama Sürecinin Örgütlenmesi: Firma yöneticisi
planlama u¤raﬂ›n› ciddiye ald›¤›n› aç›k
olarak ilan etmelidir. ‹kinci nokta planlama sürecine ilgili bütün taraflar kat›lmal›d›r. Üçüncüsü plan›n geliﬂtirilmesiyle ilgili sorumluluklar kesin olarak tan›mlanmal› ve plan› haz›rlamak için gereken
süreçlerin zamanlar› ayarlanmal›d›r. Bu
noktalara yeterince özen gösterilirse,
sonuçta yüksek kaliteli bir iﬂ planlamas›
ortaya ç›kar.
‹kinci Ad›m - Durum Teﬂhisi: Bu
analizin iki boyutu vard›r. Birincisi, firman›n kapasitelerini bilmesi.
‹kincisi, d›ﬂ pazardaki geliﬂmelerin
firma üzerindeki etkilerinin de¤erlendirilmesi. Firman›n benimseyece¤i yaklaﬂ›m: d›ﬂ kaynaklar›n ve geliﬂmelerin firma performans›n› ne ölçüde etkileyece¤ine ba¤l›d›r.
Üçüncü Ad›m - Hedeflerin Belirlenmesi: Hedef belirlemede ﬂunlar dikkate al›nmal›d›r. Birincisi, her stratejide
performans›n geliﬂtirebilece¤i alanlar
için hedef belirlenmelidir. ‹kincisi, bütün
stratejilerde hedefler birbirlerini desteklemelidir. Üçüncüsü, varsay›mlarla firman›n alternatif hedef ve strateji geliﬂtirmesi gerekir.
Dördüncü Ad›m - Yürütme Planlar›n›n Geliﬂtirilmesi: ‹ﬂ stratejilerinin her
biri pazarlama, üretim, araﬂt›rma ve geliﬂtirme, organizasyon ve yönetim stratejileri için yürütme planlar›n›n geliﬂtirilmesi
gerekir. Amac›, genel hedefler dizisinin
firman›n her bir bileﬂeni için somut hedef
ve stratejilere dönüﬂtürmektir.

2. K›sa ve uzun vadeli aktifleri ile
pasifler ve pay ödemeleri ya da
yat›r›mlar aras› iliﬂkiyi gösteren üç
ayl›k ya da y›ll›k bilançolar
3. ‹ﬂlemlerin, firman›n nakit durumundaki etkisini gösteren ayl›k
nakit ak›ﬂ özetleri

Beﬂinci Ad›m - Mali Plan›n Geliﬂtirilmesi: Mali plan›n geliﬂtirilmesi, her
bir bileﬂenin performans hedefleri ve
stratejilerinden ç›kar. Bu hedef ve stratejiler gelir ve gider tahminleri sa¤lar. Proforma çizelgeler iç yönetim ve d›ﬂ kullan›c›lar için asgari bir gereklilik olan standart muhasebe belgeleridir. Üç tür proforma çizelge vard›r.

Alt›nc› Ad›m - ‹ﬂ Plan› Belgesinin
Haz›rlanmas›: Plan belgesinin haz›rlanmas›n›n üç hedefi vard›r. Birincisi, planlama sürecini sona erdirir. ‹kincisi, planlama sürecinin ve var›lan sonuç stratejilerinin ciddiyetini belirler. Son olarak,
planlama belgesi izleyecek etkinliklerin,
baﬂar› ve f›rsatlar›n de¤erlendirilmesi
için elle tutulur bir çerçeve sunar. Genel
olarak plan belgesi ne kadar uzun olursa ve ne kadar çok söz içerirse o kadar
al›nm›ﬂ kararlardan çok al›nmam›ﬂ kararlar› yans›t›r. As›l önemli olan belgeyi
yazmak de¤il, planlama sürecini tamamlamakt›r.

1. Ciro, giderler, meydana getirilen
karlar ve bunlar›n kullan›m›n›
gösteren üç ayl›k mümkünse ayl›k kar zarar cetvelleri

‹ﬂ plan›n› etkili k›lan kilit unsur, plan›
firman›n iﬂlemlerini yönetmek için kullanmada ne kadar ciddi ve istekli oldu¤udur.
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2. Bölüm
Firmay› ve ‹ﬂ Çevresini Anlamak; firmay› anlamak niçin önemlidir? Bir firman›n iﬂ çevresinin, yap›s›n›n ve do¤as›n›n gerektirdi¤i gibi anlaﬂ›lmas› iﬂ planlamas› sürecinin durum teﬂhisi aﬂamas›n›n yap›labilmesinin ön ﬂart›d›r. Durum
teﬂhisinin amac›; bir firman›n güçlü ve
zay›f yanlar›n› ve gelecek performans›na
iliﬂkin imkan ve tehditleri belirlemektir.

Hayat› ve Zaman› Yönetmek
‹nsanlar kendini daha iyi hissetmek
isterler. Çünkü hayatlar› kontrolden ç›km›ﬂt›r. Hayattaki en önemli iﬂler ve en
önemsiz ﬂeyler yüzünden rehin al›nm›ﬂt›r. “Zaman k›tl›¤›” ça¤›nda yaﬂiyoruz;
günlük iﬂler ivedileﬂiyor ve s›rf ayn› yerde kalabilmek u¤runa daha h›zl› koﬂturmak zorunda kal›yoruz. Hayatlar›m›z
yapmam›z gereken ﬂeylerle öylesine dolu ki istedi¤imiz ﬂeyleri yapmak bir tarafa, kendimizi tam anlam›yla kapana k›s›lm›ﬂ hissediyor ve yerimizden k›p›rdayam›yoruz.
Herkes kontrolün elinde olmas›n› ister. Psikologlar intihar›n en son kontrol
aray›ﬂ› oldu¤unu keﬂfetmiﬂler. “Kontrol
edebildi¤im tek ﬂey, hayatta kal›p kalamayaca¤›md›r.” Günümüzde insanlar
hayatlar›n› kontrol edemediklerini hissetti¤inde huzur, üretkenlik ve mutlulu¤un
az rastlanan üç de¤er oldu¤unu görür.
Bu yaz›da anlat›lan zaman yönetimi
de¤il “iç huzura ulaﬂmakt›r.” Zaman yönetimi hayattaki olaylar› etkin biçimde
kontrol etmemizi sa¤layacak beceriler
sa¤lar. Amaç tek baﬂ›na iç huzura ulaﬂmak. ‹ç huzura eriﬂmenin s›rr› kendi öz
de¤erlerimizi (hayattaki en önemli ﬂeyleri) anlamakta, sonrada bunlar› günlük
olaylara yans›tmakta yatar. Zaman›m›z›
yönetmek, e¤er bunu hayat›m›zda en
çok önem verdi¤imiz ﬂeylere ulaﬂmak
için yapm›yorsak anlams›zd›r.

Zaman›m›z› Yönetme
“Bir gün, vakit bulunca… yapaca¤›m.” Kaç kere buna benzer sözler söylemiﬂizdir. Sürekli olarak kendimiz aç›s›ndan gerçekten önemli ﬂeyler yapma f›rsat› yaratm›yorsak, daha düzenli olmak
sadece zaman›m›z› tüketecek ve daha
fazla hayal k›r›kl›¤›na sürükleyecektir.

Birinci Yasa: Zaman›m›z› Kontrol
Edersek Hayat›m›z› Kontrol Ederiz.

B Gurubu

Zaman nedir? Nas›l tan›mlayabiliriz?
Yüzy›llarca filozoflar zaman› tan›mak için
büyük çaba harcam›ﬂlard›r. Albert Einstein'a göre zaman› olaylar›n s›ralan›ﬂ›na
göre ölçeriz, bu olaylar›n d›ﬂ›nda ba¤›ms›z varl›¤› yoktur. Her ﬂey bir olayd›r. Sabah yataktan kalkmak bir olay, telefon
çalmas› bir olay zaman bu olaylar›n birbiri ard›na oluﬂmas›d›r.

• Kötü planlama

‹yi bir zaman yönetiminin amac›, içhuzurunu sa¤lamakt›r. Zaman yönetimi
saatle ilgili bir ﬂey zannederiz ama bu
kontrol edemedi¤imiz olayd›r. As›l mesele hangi olaylar› kontrol edebildi¤imizidir. Bu yüzden olay kontrolüne odaklanmam›z gerekir.

Kendi Yaratt›klar›m›z;
• Unuttuklar›m›z
• Dinleme
• Yorgunluk
• Yeterince aç›k olmayan kiﬂisel amaç
• Mükemmeliyetçilik
• Dalg›nl›k
• Da¤›n›kl›k
Suçlular› belirlemeyip onlardan kurtulmak için bir plan geliﬂtiremedi¤imiz
sürece hayat›m›z›n geri kalan bölümünde de ayn› ﬂekilde zaman kaybedece¤iz. Bu zaman h›rs›zl›¤›na karﬂ› uygulamam›z gereken birkaç davran›ﬂ vard›r.
Bunlar;

Özsayg› - Üretkenlik - Olay Kontrolü
Kendin hakk›nda ne kadar iyi duygun varsa o kadar üretken olursun, ne
kadar üretken olursan o kadar olay
kontrolüne hakim olursun. Kendimize
ﬂu sorular› sormal›y›z.
1. Hayat›m›zdaki en öncelikli ﬂeyler
nelerdir?
2. Bu önceliklerin içinde en fazla de¤er verdiklerimiz nelerdir?
Neden ço¤umuz bizim için uzun vadede en fazla ifade eden ﬂeyleri yapm›yoruz?
Bunun iki yan›lg›s› var.
‹lk yan›lg›m›z belirsiz gelecekte ﬂimdi oldu¤undan daha çok zaman olaca¤› düﬂüncesi. ‹kinci yan›lg› zaman› biriktirebilece¤imiz düﬂüncesi. Her gün
86400 saniyelik herkese bir çek veriliyor. Ne bir saniye önce ne de bir saniye
sonra.
Zaman t›pk› para gibidir. Ço¤u h›rs›z
insan hayat›na girip zaman› çal›yor. 2
çeﬂit zaman h›rs›z› vard›r.

A Gurubu
Bize Dayat›lanlar;
• Gereksiz toplant›
• Çok fazla çal›ﬂma
• Da¤›n›k patron
• Bürokrasi
• E¤itimsiz personel
• Toplant›lar

Bölünmeler
Bölünmeler genellikle üç kategoriye
girer;
1. Gereksiz bölünmeler, bir bilginin
bizde oldu¤u ya da sorumlu oldu¤umuzu düﬂünerek aniden ziyarete gelir veya telefon açarsa
meydana gelir. Bu gereksiz bir
bölünmedir, zaman kayb›d›r. Kaç›n›lmas› veya hemen sona erdirilmesi gerekir.
2. Gerekli bölünmeler, bilgi veya sorumlulu¤umuz olan bölünmedir.
Gerekli bir bölünme bir de¤er taﬂ›r, zamans›z de¤ilse, ilgilenmemiz gerekir.
3. Zamans›z bölünmeler gereklidir
ama uygunsuz ya da kötü bir zamanda gerçekleﬂmiﬂtir.

Erteleme
Erteleme yapmam›z›n iki temel çeﬂidi vard›r;
1. Bilinçli; “Uyan›k oldu¤umuz ve
yapt›¤›m›z›n fark›nda oldu¤umuz.
2. Bilinçsiz; hareketlerimizin neredeyse hiçbir ﬂekilde fark›nda olmadan yapt›¤›m›z.
Neden sürüncemede b›rak›r›z? Baﬂka bir de¤iﬂik neden en önemli ﬂeyleri en
önemsizlerin insaf›na terk ederiz. Belki
en genel yan›t baz› önemli iﬂlerin tats›z
olmalar›d›r.
Devam› 46. sayfada
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Dördüncü Yasa: Önemli Bir Hedefe Ulaﬂmak ‹çin Rahatl›k Bölgenizden
Ç›kmak Zorundas›n›z.

‹nsan vergi durumunu incelemekten, tan›mad›klar› insanlarla buluﬂmaktan, yaz› yazmaktan, çöpü d›ﬂar› ç›karmaktan nefret eder.
Bu al›ﬂkanl›¤› yenmek için baz›
öneriler;
• Bir son tarih saptamak,
• En tats›z iﬂi en önce yapmak,
• ‹ﬂi oyun haline getirmek,
• Bir ödül saptamak, iﬂi çabuk bitirmeyi teﬂvik etmek.
‹ﬂleri sürüncemede b›rakman›n bir
baﬂka nedeni ise baz› iﬂlerin büyüklükleri, uzunluklar› ya da karmaﬂal›klar› yüzünden gözümüzde büyümeleridir. Hery
Ford'un “Küçük parçalara bölersen
hiçbir iﬂ zor de¤ildir” ö¤üdünü dinlemeliyiz.

Kötü Planlama
Bir atasözü “Planlama yapmamak,
baﬂar›s›zl›¤›n plan›n› yapmakt›r”der. Kötü planlaman›n kendi yaratt›¤›m›z bir zaman h›rs›z› oldu¤u aç›kt›r. Görünüﬂte
ayn› derece aç›k bir çözümü var gibidir.
“Üstün bir planlama!”

Yan›t Gelmesini Bekleme
Yan›t beklemek çevrenin dayatt›¤› bir
faktördür. Bizim kontrolümüzde de¤ildir.
Ancak baz› taktikleri kullan›p bu sorunu
çözebiliriz.
1. Beklemekte oldu¤unuz kiﬂiyi aray›p önceli¤inizi ve sorununuzu
anlat›n.
2. Her kap›ya baﬂvurun ulaﬂmak istedi¤iniz sonucu anlat›n.
3. Karﬂ›n›zda üst kademede biri ç›karsa kendi amirinizi devreye sokun.
4. ‹lgili herkesin yan›t, bilgi vs. ald›¤›nda en k›sa sürede temasa
geçmesini isteyin.
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‹kinci Yasa: Temel De¤erlerimiz
Doyumumuzun Temelidir.
Mükemmel bir ahlaka sahip olmak
için 12 erdemi yerine getirmeliyiz.
1. Kendini tutma “Ruhsuzluk yeme,
yücelik içme”
2. Sessizlik “Yaln›zca sana ya da
baﬂkalar›n›n yarar›na ﬂeylerden
konuﬂ, havadan sudan konuﬂmaktan kaç›n”
3. Düzen “Her ﬂeyin bir yeri ve her
iﬂin bir zaman› vard›r”
4. Kararl›l›k “Yapman gerekene karar ver, karar verdi¤ini mutlaka
yap”
5. Tutumluluk “Yaln›z baﬂkalar›n› ya
da kendimize yararl› ﬂeylere para
harca israf etme”
6. Çal›ﬂkanl›k “Zaman kaybetme her
zaman yararl› bir ﬂeyle meﬂgul ol
gereksiz faaliyetten kurtul”
7. ‹çtenlik “Zararl› hilelere baﬂvurma”
8. Adelet “Haks›zl›k yapma hiç kimseye zarar verme”
9. Ölçülülük “Aﬂ›r›dan kaç›n”
10. Temizlik “Bedenimizin, giysilerimizin pis olmas›na izin verme”
11. Sükunet “Ufak ﬂeyler veya kazalar amac›n› engellemesin”
12. ‹ffet “Ad›n› lekeleyecek hallerden
kaç›n”

Üçüncü Yasa: Günlük U¤raﬂlar›n›za Temel De¤erlerimizi Yans›tt›¤›nda ‹ç
Huzuru Yaﬂars›n›z.
Bizim aç›m›zdan neyin en önemli oldu¤unu keﬂfedip onunla ilgili bir ﬂeyler
yapmak iç huzura ulaﬂmak demektir. Bu
kadar basit oldu¤u halde dünyan›n en
zor iﬂidir. Çünkü onunla araya ivedi görünen daha önemsiz iﬂler girer.

‹nsanlar›n rahatl›k bölgelerine e¤ilmeleri do¤al bir yaklaﬂ›md›r. Çünkü güvenilir
ve kötü süprizlerle karﬂ›laﬂ›lmaz. Bir hedef, var olan planl› durumla bir çal›ﬂmay›
gösterir. Öyleyse tan›m› gere¤i bir hedefe ulaﬂmak, yeni bir ﬂey yapmak rahatl›k bölgesinden ç›k›p yeni ufuklara dolanmakt›r. ‹nsan rahatl›k bölgesinden
ç›kmak istemez. Çünkü bir hedefi yoktur. Bir hedefe ulaﬂmak için ak›ll› hedefler kullan›lmal›d›r. Bunlar;
• Belirgin olmas›
• Ölçülebilir olmas›
• Eyleme dönük olmas›
• Gerçekci olmas›
• Zaman›nda gerçekleﬂmesidir

Rahatl›k bölgemizden
ç›kman›n önündeki üç
engel vard›r,
Birinci engel:
Görünmez kurul: Baﬂkalar›n›n de¤erine göre yaﬂamak yerine kendi de¤erinize ba¤l› kalmak ve hayat›n› onlarla
k›lmak gerekmektedir.

‹kinci engel:
Duvar: Bazen koﬂullar›n ya da geçmiﬂteki hatalar, sorumluluklar veya dayatma k›s›tlamalar›n oluﬂturdu¤u duvarlarla sar›lm›ﬂ oldu¤unu hissederiz. Baﬂkalar›n›n ne düﬂündü¤ü önemli de¤ildir.
Kendimizi ve de¤erlerimizi benimserseniz, dünya da sizi benimser.

Üçüncü engel:
De¤iﬂme korkusu: Baﬂar›s›zl›ktan
korktu¤umuz için de¤iﬂimden korkar›z.
Baﬂar›s›zl›k korkusu hedeften uzak durmada çok güçlü bir güdüdür. Baﬂar›s›z olmaktansa hiç denememeyi tercih ederiz.

Beﬂinci Yasa: Günlük Planlar
Yapmak Odaklamay› Art›rarak Zaman›m›z› Ço¤alt›r.
Bir iﬂi plamlamaya ne kadar çok zaman ay›r›rsak onu yapmaya o kadar az
zaman gerekir. Bugünkü iﬂ yo¤unlu¤unun sizin program›n›z d›ﬂ›nda kendili¤inden bir plan yapmas›na izin vermeyin.
Kaynak: ‹nternet
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Vibrasyonlu Çekiçlerde
Uygulamaya Göre Model Seçme Yöntemi
Vibrasyonlu çekiç kavram›, yöntemin kullan›m› aç›s›ndan çok daha önceki senelere dayanmas›na ra¤men, seri üretimi ve yayg›n kullan›m› itibari ile 70'li senelerden itibaren zemin
uygulamalar›nda s›kça görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Genel amac›, zemin ›slah ve iyileﬂtirme yöntemlerinin ana veya destek ekipman› olarak,
materyali itibariyle ahﬂap,beton veya çelik olmak
üzere kaz›klar› - direkleri - standart veya özel
yap›land›r›lm›ﬂ profileri ve ucu kapal› veya aç›k
borular› zemin içerisine sürmek, iﬂlevi nedeniyle
geçici olarak sürülenleri daha sonra geri çekmektir. Ayr›ca gevﬂek topra¤› s›k›ﬂt›rma benzeri baz› vibrosyon uygulamalar›nda da kullan›m alan› hergün biraz daha artmaktad›r.
Vibrasyonlu çekicin kullan›labilmesi için;
a. Yeterli çal›ﬂma enerjisini alabilece¤i bir
güç kayna¤›na,
b. Bu enerjiyi aktaracak olan yeterli dayan›mdaki hidrolik güç aktarma hortumuna
c. Zemin içine sürece¤i eleman› güç kaybetmeden ve hasar vermeden tutabilecek yap› ve güçteki çene tertibat›na ihtiyaç vard›r. Vibrasyonlu çekiç uygulamalar›n›n sorunsuz ve uzun vadeli iﬂleyebilmesi için bu ekipmanlar›n seçiminde de
çekiç seçimi kadar hassas olunmas› gereklidir.
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Vibrasyonlu Çekiç
Modelleri
Kullan›m ﬂekli aç›s›ndan vibrasyonlu çekiçler 4 ana gurupta toplanabilir

• Ekskavatöre monte kullan›lan
1- Küçük kapasiteli

• Serbest sal›n›mda kullan›lan
2- Normal Frekansl›
3- Yüksek Frekansl›
4- Serbest Rezonansl›
Ekskavatöre Monte Çekiçler özel imal
edilen modeller hariç, hem a¤›rl›k s›n›rlamas›ndan dolay› çakma kapasitesinin düﬂüklü¤ü ve hemde dikey olarak eksvatörün kald›rabilece¤i yüksekli¤in s›n›rl›l›¤›
nedeniyle 8 - 9 metre'den uzun elemanlar› sürmeye uygun de¤ildir.
Bu çekiçlerde s›n›rl› ebattaki
çekiç gövdesinden daha fazla
güç al›nabilmesi için çift eksantrikli tipler tercih edilmelidir, bu özellik ekskavatöre iletilen titreﬂimi minimum-
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da tutarak maksimum güç elde edilmesini sa¤lar. Bu çekiçlerin
kullan›laca¤› farkl› marka ve model ekskavatöre uyumunda sorun ç›karmamas› aç›s›ndan, ekskavatörün ya¤ hatt› d›ﬂ›nda
kendi bünyesinda ya¤ ak›ﬂ valfine sahip olmal›d›r.
Kullan›lacak çekiç, çakaca¤› eleman› yerden rahat alabilmesi için çekiçten mafsall› 90° dönebilen çene tipine sahip olmal›d›r. Mini vibratör tipleri mekanik olarak mafsaldan kendileri döndü¤ü için bu gibi çeneye ihtiyaç göstermezler.
Serbest sal›n›mda kullan›lan çekiçler de önce eksantrik
dönüﬂünün dakikada 1600 devirle döndü¤ü ve karﬂ› a¤›rl›k
pozisyonu sabit,kontrolsüz rezonansa sahip normal rezonansl› tabir edilen çekiçler kullan›lmaktayd›.
Daha sonra ayn› enerji ve a¤›rl›kla daha yüksek santrifüj kuvveti elde edebilen, eksantrik dönüﬂünün 2000 devir / dakika'n›nüzerinde oldu¤u yüksek frekansl› çekiçler üretildi. Bu çekiçlerde
frekans›n yüksek olmas›, daha k›sa fas›ladaki amplitude aral›¤›
nedeniyle geri çekme kuvvetinin, ayn› ebattaki normal frekansl›
çekice göre daha düﬂük olmas›na neden olur. Bu sebeple yüksek frekansl› çekiçler, profil veya palplanj çakmadaki üstün performas›n yan›nda boru sürmede geri çekerken daha düﬂük performans gösterirler. Çünkü Profil, zemini örseleyerek ilerledi¤inden geri çekilirken dirençle karﬂ›laﬂmaz, ancak boru, fiziki yap›s›
nedeniyle zeminde s›k›ﬂmaya maruz kalabilece¤inden geri çekilirken direnç gösterir. Bu modellerde de karﬂ› a¤›rl›k pozisyonlar›
sabit oldu¤undan kontrolsüz rezonans mevcuttur.
Vibrasyonlu çekiçlerin, yaratt›klar› sürme enerjisinin tamam›n› eleman›n ilerlemesinde kullanmas›na kadar geçen çal›ﬂma süresinde oluﬂturdu¤u titreﬂim, çevre aç›s›ndan hem ses
ve hem de yap› örselemesi nedeniyle sorun yaratmaktayd›.
Sürme enerjisini oluﬂturan eksantrikteki karﬂ› a¤›rl›klar›n pozisyonu ayarlanarak santrifüj kuvvetinin ayarlanabildi¤i
serbest rezonansl› çekiçler üretildi. Tüm üretici firmalar taraf›ndan imal edilen bu modeller yukar›da
bahse konu sorunlar› ortadan kald›rd›klar› için
ﬂehir merkezlerinde tercih edilmektedirler.
Ancak di¤er modellere göre, bu modellerin ilk yat›r›m maliyetleri de yüksek
olmas›n›n yan›nda, bu modellerin
de frekanslar› yüksek oldu¤undan çekme kuvvetleri yüksek frekans özellikleri
gösterir.

Çekiç Seçilirken Dikkat
Edilmesi Gerekenler
Bir projede kullan›lacak çekici seçerken aﬂa¤›daki kombinasyonu beraber ele almak gerekmektedir.
• Zemin Etüd neticesi
• Zemine sürülecek element
• Çekiç modeli
• Üretim metodu
• Bu dört faktör göz önünde bulundurularak ve yukar›daki bilgiler ›ﬂ›¤›nda çekiç modeli seçildi¤inde aﬂa¤›daki faktörler belirlenmiﬂ olmal›d›r.

Sonuç
• Çakabilirlik ( Evet / Hay›r)
• Sürme zaman›n›n tesbiti
• Refü noktas›n›n tesbiti
• Geri çekmek mümkünmü ?
• Statik taﬂ›ma kapasitesinin tespiti
• Çak›lan element üzerindeki yükün tahmini
Tüm bu de¤erlerin cevab›nda seçilen çekicin ebat ve modeli ile yeterli neticeler al›n›yorsa, do¤ru seçim yap›lm›ﬂ demektir.

Çakabilirlik
Yukar›daki de¤erler aras›nda yer alan çakabilirlik için baz›
tahminler yapmak gerekir, bunun için elde bulunmas› gereken
de¤erler için aﬂa¤›daki formüller kullan›l›r;

1- Eksantrik Moment
Mr =

Me x r

Mr= Eksantrik Moment (kgm)

Me = Eksantrik karﬂ› a¤›rl›¤› (kg)
r = Karﬂ› a¤›rl›¤›n yar› çap› (m)

2- Santrifüj Kuvveti (max)
Fc = w2x Mr / 1000

Fc = Santrifüj Kuvveti (kN)

w = Dönüﬂ H›z› (rad/s)
Mr = Eksantrik Moment (kgm)
2

Fc = ((2 x π x n) /60) x Mr / 1000
n = Devir (RPM)

3- Amplitude
A

= 2 x a = 2 x 1000 x Mr / Mdyn
A = amplitude (mm)

Mr = Eksantrik Moment (kgm)

Mdyn = Dinamik a¤›rl›k(kg)
Not: Mdyn = Vibrasyonlu Çekiç dinamik a¤›rl›¤› +
Çene a¤›rl›¤› + element a¤›rl›¤›

‹ﬁ MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ DERNE⁄‹

4- Güç
P

= Q x p / 600
P = Güç (kW)
P = Ya¤ bas›nc› (bar)
Q = Hidrolik ya¤ debisi (lt/min)

Not : Hidrolik sistemde enerji, güç ünitesi ç›k›ﬂ›nda, hortumda ve hortum ba¤lant›lar›nda kayba u¤rar. Hortum boyuna
göre artan bu kay›p 45 metrelik bir hortum için % 12-15 mertebelerindedir. Çekicin güç hesab›nda bu kay›p mutlaka hesaba kat›lmal› ve güç ünitesinin de¤il, çekice ulaﬂan hidrolik de¤erlerle hesap yap›lmal›d›r.

5- Sürme Gücü
Fp

= Fm + Fc
Fp = Sürme Gücü (kN)
Fm = Toplam a¤›rl›k çekiç+çene+element (kN)
Fc = Santrifüj kuvveti (kN)

6- Zemin Direnci
Dinamik etkiden kaynaklanan statik zemin direnci son derece küçüktür. Sürme gücü, dinamik zemin direncinin yeterince üstünde olmal›d›r. Zeminin genelde oluﬂunda bulunan kil'in amplitude direnci kumdan daha yüksektir. Hesaplamalarda birinci kural aﬂa¤›da yer alan kabullerdir.
Kil: Amplitude > 6 mm
Kum: Amplitude > 3 mm
Bu hesaplamalar neticesinde ve yukar›da sonuç maddesinde yer alan de¤erlere göre yap›lan seçimin sonucunda
aﬂa¤›daki hususlar aﬂ›lmam›ﬂ olmal›d›r.
• Yeterli enerji s›n›r›
• Sürülen elementin taﬂ›ma s›n›r›
• Hesaplanan risk analizi
• Çevrede yap› de¤iﬂimi
Tüm bu faktörler tamamland›¤›nda Vibrasyonlu Çekiç'in
do¤ru seçilmiﬂ oldu¤u neticesine ulaﬂ›l›r. Kullan›c›n›n tüm bu
kararlar›ndan sonra son aﬂama marka tespitidir.

Üreticiler Nas›l Mukayese Edilmesi
Marka Seçilirken yat›r›m›n finansal yönü önemli omakla
birlikte, ilk yat›r›m maliyetine etki eden güvenli kullan›m, verimlilik, uzun ömür gibi faktörler ilk dikkat edilecek hususlard›r.
Bu konuda, tabiidir ki güven veren bir marka, sat›n al›nan
mala sahip ç›kacak güvenilir bir mümessil veya sat›ﬂ firmas›,
denenmiﬂlik öncelikle bak›lacak faktörlerdir. Ancak mukayese
edilecek markalarda baz› de¤erlerin neyi ifade etti¤i ve bu de¤erlerin hesap ﬂekilleriyle, neticede nas›l bir sonuç do¤uraca¤› konusu aﬂa¤›da yer almaktad›r.

a - Eksantrik Moment (Eccentrik Moment)
Makinan›n verimli çal›ﬂma ömrünün uzun olmas› için küçük olmal›d›r. Büyük ise eksantrik yataklar›na fazla yük biner,
aﬂ›nmay› art›r›r. Ayr›ca daha fazla ya¤ debisi gerektirir.
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b- Maksimum Frekans (Max. Frequency)
Büyüdükçe çakma gücü artarken çekme gücü azal›r. Daha fazla ya¤ debisi gerektirir.

c- Santrifüj Kuvveti ( Centrifugal Force)
Sürme ( Çakma) de¤erinin önemli faktörüdür. Artt›kça
çakma de¤eri artar

d- Statik Çekme Gücü ( Static line-pull )
Elementi ( Boru veya profil) sürüldü¤ü zeminden geri çekerken kullan›lan güçtür. Yüksek olmal›d›r.

e- Masimum ya¤ debisi ( Max. Oil flow)
Çekicin ›s›nmadan sürekli çal›ﬂabilmesi, birlikte çal›ﬂan yüzeylerin daha az aﬂ›nmas›, makinan›n verimli çal›ﬂma ömrünün uzun olmas› için yüksek olmal›d›r. Kay›plar›n hesaba kat›lmas› için güç ünitesinin de¤il çekiçte oluﬂan ya¤ debisine
dikkat edilmelidir.

f- Amplitude
Elementi sirkelemesi için gereklidir, bir anlamda rezonans›
oluﬂturur. Yüksek olmal›d›r.

g- Toplam A¤›rl›k ( Total Weight)
Sürme (çakma) gücünün bir di¤er faktörüdür. Yüksek olmal›d›r ancak vibrasyonlu çekici kald›racak vinç kapasitesi de
göz ard› edilmemelidir.

H- Sürme Gücü ( Penetration Force)
Vibrasyonlu çekicin elementi ( Boru, profil, kaz›k vs.) çakma kuvvetidir. Tabii ki yüksek olmal›d›r.
Tüm bu de¤erler göz önüne al›nd›¤›nda ve yukar›da verilen formüllerle markalar›n gerçek teknik de¤erleri elde edildi¤inde, kullan›c›n›n; mevcut iﬂini tamamlayabilecek kuvvette,
uzun zamanda kendine en az tamir bak›m masraf› ç›karacak
ve en verimli kullanabilece¤i vibrasyonlu¤u çekici seçece¤i
kuﬂkusuzdur.
Özdo¤an ANBAR
Makina Mühendisi TBT MAK‹NA LTD.ﬁT‹.
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Yeni Emisyon
De¤erlerinin Getirdikleri
Kamyon Egzozlar›ndan Ç›kan Karbondioksit
Gaz› 2020'de Yar›ya Düﬂebilir.
özellikle kalabal›k yerleﬂim
yerlerinde önemli bir fayda
sa¤lamaktad›r. Volvo Kamyon, Volvo FE'nin melez tipini 2009'da piyasaya ç›karmay› planlamaktad›r.

Volvo Kamyon'a göre emisyon sorununu de¤iﬂik aç›lardan ele alarak, kamyonlardan ç›kan karbondioksit gaz›n›
2020'den önce yüzde 50 azaltmak mümkün olabilecek. Sürücü e¤itimi ve nakliye
planlamas›na ek olarak alternatif yak›tlar›n
da sunumu, yak›t tüketiminin önemli ölçüde düﬂmesine yard›mc› olacakt›r.
Volvo Kamyon Avrupa Bölümü Baﬂkan› Claes Nilsson; “Çevre stratejimizin
önemli bir bölümünü, araçlar›m›z›n yak›t
tüketimini azaltmak amac›yla sürdürülen
teknolojik araﬂt›rmalar oluﬂturmaktad›r,
Bugünün araçlar› 1975'tekilere göre yüzde 40 daha az yak›t tüketmektedir. Gelecek 10-15 y›l içinde, bu yönde devam
ederek her y›l yak›t tüketimini yüzde 1 daha düﬂürmeyi planl›yoruz” diyor.

Melez araçlar önemli yak›t
tasarrufu sa¤layabilir
Daha yüksek yak›t verimine eriﬂmek
için baﬂka bir yol ise melez diye bilinen
yöntem, yani dizel motorunu bir elektrik
motoruyla birleﬂtirmektir. 2006 Mart ay›nda Volvo öncelikle yerel da¤›t›m iﬂlerinde
çal›ﬂmak üzere kendi merkezinde eﬂsiz
bir melez çözüm geliﬂtirmiﬂ ve bu araç
yüzde 30'a kadar yak›t tasarrufu sa¤lam›ﬂt›r. Araç durdu¤u zamanlarda sadece
elektrik motoru ile çal›ﬂt›¤›ndan hiç at›k
gaz ve gürültü ç›karmamaktad›r. Bu ise

Claes Nilsson; “Melez
teknolojisi önemli yak›t tasarrufu sa¤layabildi¤i için bizi
çevresel hedeflerimize ulaﬂt›rma yolunda önemlidir” diyor.
“Bu yüzden sadece yerel da¤›t›mla s›n›rl› kalmay›p uzun
yol nakliye kamyonlar› için de
melez çözümler üreterek yaklaﬂ›k yüzde
5-10 tasarruf elde etmeyi ümit ediyoruz.”

Daha iyi nakliye planlamas›
ve sürücü e¤itiminin, çevresel sonuçlar› çok k›sa sürede al›n›yor
Nakliye firmalar› yak›t tüketimi ve
çevre için çok ﬂey yapabilir. Örne¤in sürücülere verilen ekonomik sürüﬂ e¤itimi
sayesinde baz› hallerde yak›t tüketiminde yüzde 20'ye varan azalmalar sa¤land›¤› gibi, ‹sveç'te yap›lan uzun vadeli gözlemler, yüzde 3-6 civar›nda kal›c›
güç ve yak›t tasarrufu yap›labilece¤ini
göstermiﬂtir. Volvo'nun Dynafleet nakliye
bilgilendirme sistemi gibi planlama programlar›n›n bileﬂimi ile uzun vadeli etkiler
çok daha büyük olabilir.
Dynafleet, nakliye firmalar›n›n iﬂlerini
daha iyi planlamalar›na yard›mc› olarak
daha az boﬂ veya yar›-dolu nakliye yapmalar›n› sa¤lamaktad›r. Büroda standart
bir PC ve kamyonda Volvo'nun Dynafleet donan›m ve yaz›l›m›n›n bulunmas›yla
nakliye iﬂletmecisi gerçek zamanl› olarak, kamyonun konumunu, sürüﬂ durumunu ve servis gereksinimini izleyebilir.
Bu ise her bir nakliye görevinde arac›n
uygun ve verimli kullan›m›n› planlama,
kontrol ve izlemeye olanak sa¤lar.

Volvo Kamyon nakliye bilgilendirme
sistemleri Pazarlama Müdürü Per-Anders
Grösfjeld “Boﬂ seferlerin oran› 1995'den
beri yüzde 25 olarak sabittir. Bu yüksek
oran, verimi ve böylece emisyonlar› etkileyecek bir potansiyel oldu¤unu gösteriyor.
Dynafleet, nakliye firmalar›ndaki kamyon
kullan›m› ile ilgili planlama ve izlemenin
önemi hakk›ndaki bilinci artt›r›yor.” diyor.

Daha verimli nakliye için
modüler sistem
Volvo kamyon taraf›ndan geliﬂtirilen
ve e¤er izin verilen toplam katar boyu
25,25 metre olarak kabul edilirse üç katar yerine bunlar› iki katara dönüﬂtürmek
olarak ortaya ç›kan EMS (European Modular System) ile her kamyon daha etkili biçimde kullan›labilir. EMS sistemine ‹sveç ve Finlandiya'da izin verilmekle beraber AB'nin di¤er ülkelerinde izin verilen
azami uzunluk 18,75 metre ile s›n›rl›d›r.
“Uygulamada EMS, her kamyonun
hacim veya a¤›rl›¤›n› yüzde 50 artt›rmak
anlam›na geliyor. E¤er bu sisteme Avrupa'n›n di¤er ülkelerinde de izin verilirse,
karbondioksit emisyonlar› ve trafik s›k›ﬂ›kl›¤› önemli ölçüde azalt›labilir. “ diyor,
Claes Nilsson.

Alternatif yak›tlar›n kar›ﬂ›m›
Günümüzde alternatif yak›tlara eriﬂim
s›n›rl›d›r ve durum muhtemelen 2020'de
de ayn› olacakt›r. S›n›rl› miktarda mevcut
olandan en iyi ﬂekilde faydalanmak ve k›sa vadede ölçülebilen kazançlar sa¤lamak için Volvo Kamyon alternatif yak›tlar›n düﬂük oranlarda mazota kar›ﬂt›r›lmas›n›
desteklemektedir. Bugünün kamyonlar›
motor ve yak›t sisteminde de¤iﬂiklik yapmaya gerek duyulmaks›z›n yüzde 5'e kadar alternatif yak›t kar›ﬂ›m›na uygundurlar.
Claes Nilsson; “Büyük miktarlarda alternatif yak›t üretmek zaman alacak, ancak bugün bile 2020'de karbondioksit
emisyonunu azaltmak için yapabileceklerimiz var”diye sözlerini tamaml›yor.
Kaynak: Volvo
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Çocu¤uma
Sadece bu sabah için, içimden a¤lamak
geldi¤i halde yüzünü gördü¤ümde gülümseyece¤im
Sadece bu sabah için, ne giymek istedi¤inin seçimini sana b›rakaca¤›m ve gülümseyerek ne kadar yak›ﬂt›¤›n› söyleyece¤im
Sadece bu sabah, çamaﬂ›rlar› y›kamaktan
vazgeçip seninle parkta oynamaya gidece¤im

Bu ö¤leden sonra büyüdü¤ünde ne olaca¤›n hakk›nda hiç can›m› s›kmayaca¤›m. Ya
da seni ilgilendiren konularda ikinci bir düﬂünce üretmeyece¤im.
Bu ö¤leden sonra kurabiye piﬂirirken bana yard›m etmene izin verece¤im ve tepende
dikilip düzeltmeye çal›ﬂmayaca¤›m.
Bu ö¤leden sonra istedi¤in oyunca¤›
alaca¤›m

Bu sabah bulaﬂ›klar› lavaboda b›rak›p
bulmacan›n nas›l çözüldü¤ünü bana ö¤retmeni izleyece¤im

Bu gece seni kollar›mda tutaca¤›m ve nas›l do¤du¤unu seni ne kadar çok sevdi¤imi
anlataca¤›m

Ö¤leden sonra telefonun fiﬂini çekip bilgisayar› kapataca¤›m ve arka bahçede oturup
seninle köpükten balonlar› uçuraca¤›m

Bu gece küvette sular› s›çratmana izin verece¤im ve sana hiç k›zmayaca¤›m

Bu ö¤leden sonra dondurma arabas› için
ç›¤l›klar att›¤›nda sana hiç k›zmayaca¤›m ve
gelirse bir tane alaca¤›m

Bu gece geç saate kadar oturmana ve balkonmda oturup y›ld›zlar› saymana izin verece¤im

Bu gece sen dua ederken parmaklar›m›
saçlar›na dolaﬂt›r›p bana en büyük arma¤an›
verdi¤i için tanr›ya ﬂükredece¤im. Kay›p çocuklar›n› arayan anne ve babalar› düﬂünece¤im. Yatak odalar› yerine çocuklar›n›n mezarlar›n› ziyaret edenleri ve hasta odalar›nda donuk bak›ﬂlarla daha fazla içlerinde tutamad›klar› ç›¤l›klar›yla hasta çocuklar›n› seyreden
anne babalar› düﬂünece¤im. Sonra senin
için Allah’a ﬂükredece¤im.
Ve bu gece yana¤›na iyi geceler öpücü¤ü
kondurdu¤umda seni biraz daha s›k› ve biraz
daha uzun tutaca¤›m kollar›mla. Allah’a senin
için teﬂekkür edip bize yaln›zca bir gün daha
vermesi için yakaraca¤›m........
Baban ve Annen

Bu gece yan›na uzan›p en sevdi¤im TV
programlar›n› bir kenara b›rakaca¤›m.

Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi
Hidrolik Pnömatik sektörünün ilk kongresi 5. yaﬂ›n› kutluyor
5. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi bildirileri, kurslar›, atölye çal›ﬂmalar›, yurt d›ﬂ›ndan
konuklar›, sergilen ürün ve hizmetleri ile bir uygulama okulu niteli¤inde haz›rlan›yor
•

Makina Mühendisleri Odas› ad›na ‹zmir ve ‹stanbul ﬁubeleri
taraf›ndan düzenlenen Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve
Sergisi 23-26 Ekim 2008 tarihlerinde izmir’de Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek.
• Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresinin tan›t›m› amac›yla Gaziantep, Denizli, Konya ve Adana’da düzenlenen konferanslara 800’ü aﬂk›n mühendis ve teknik eleman kat›ld›.
Makina Mühendisleri Odas› ad›na ‹zmir ve ‹stanbul ﬁubeleri
taraf›ndan ‹zmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 2326 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenecek olan Hidrolik Pnömatik Kongresi’nde hidrolik alan›nda Endüstriyel, Mobil ve Marin
Hidrolik, Hidrolik Devre Elemanlar› ve Uygulama Teknikleri,
Oransal ve Servo Sistemler, Hidrolik Ak›ﬂkanlar, S›zd›rmazl›k, Filtreleme, Sistem Güvenli¤i ve Enerji Tasarrufu, Sektörel Uygulamalar, Hidrostatik Tahrik ve Kapal› Devre Teknolojisi, Yülk Duyarl›
Kontrol Sistemleri , ‹ﬂ ve Tar›m Makinalar› konular› ele al›nacak.
Pnömatik alan›nda; Pnömatik Devre Elemanlar› ve Uygulama Teknikleri, Bas›nçl› havan›n Haz›rlanmas›, Pnömatik Kontrol,
Sistem Güvenli¤i ve Enerji Tasarrufu ve Sektörel Uygulamalar ele
al›nacak. Otomasyon ve kontrol tekni¤i alan›nda Oransal ve
Servo Kontrol, Hidrolik Pnömatik Sistemlerinin Simülasyonu,
Kontrol Alg›lama ve Ölçüm Elemanlar›, Hidrolik ve Pnömatikte
Mekatronik Uygulamalar konular› ele al›nacak.
Kongre kapsam›nda “Kontrol ve Otomasyon Teknolojisinde Hidrolik Pnömatik E¤itiminin Önemi” konulu bir panel
düzenlenlenecek.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kongrede düzenlenecek olan kurslar:
Hidrolik Sistemlerde Ar›za Arama Teknikleri, Ar›za nedenleri
ve Çözümleri
Pnömatik Sistemlerde Ar›za Arama Teknikleri, Ar›za nedenleri ve Çözümleri
Hidrolik ve Pnömatik Silindirlerde Kullan›lan S›zd›rmazl›k Elemanlar›, Seçimi, Kullan›m ve Montaj Teknikleri ve S›k Karﬂ›laﬂ›lan Problemler
Hidrolik Sistemlerde Ba¤lant› Tekni¤i
Kongrede düzenlenecek atölye çal›ﬂmalar›:
Hidrostatik Tahrik ve Kapal› Devre Tekni¤i
Elektronik Ölçüm Tekniklerinin Hidrolikte Kullan›lmas›
Hareketli Sistemlerde Hortum Deformasyonunun Giderilmesi için Kablo Kanallar›n›n Kullan›lmas›
Hidrolik Sistemlerde Çevrimiçi (On-line) Kirlilik Ölçümü ve
Faydalar›
Dört Kadranl› Pompa
PVG Oransal Valfler ve Yük Duyarl› Pompa Kombinasyonlar›
Yük Tutma Valflerinin Seçim Kriterleri
Hidrolik Pnömatik S›zd›rmazl›k Elemanlar›nda Dünya’daki
Geliﬂmeler ve Bunlar›n Uygulama Alanlar›na Etkileri
Hidrolik Ba¤lant›larda S›zd›rmazl›k Uygulamalar› ve Karﬂ›laﬂ›lan Problemlerin Çözümü

23-26 Ekim 2008
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - ‹zmir
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DO⁄ALGAZ KULLANILAN ﬁEH‹RLERDEK‹ KONUTLARDA 1000 kcal / saat ISI ‹HT‹YACI ‹Ç‹N
GEREKL‹ OLAN
TÜM YAKIT TÜRLER‹N‹N KEND‹ ‹Ç‹NDE MAL‹YET KARﬁILAﬁTIRMA TABLOSU
( 31 Temmuz 2008 tarihinde belirlenmiﬂ olan KDV Dahil fiyatlarla )
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DO⁄ALGAZ KULLANILAN ﬁEH‹RLERDEK‹ KONUTLARDA 1000 kcal / saat ISI ‹HT‹YACI ‹Ç‹N
GEREKL‹ OLAN
TÜM YAKIT TÜRLER‹N‹N KEND‹ ‹Ç‹NDE MAL‹YET KARﬁILAﬁTIRMA TABLOSU
( 31 Temmuz 2008 tarihinde belirlenmiﬂ olan KDV Hariç fiyatlarla )
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Elektrik Motorlar›nda Meydana Gelebilecek Mekanik Ar›zalar
ARIZA

SEBEPLER‹

G‹DERME YOLLARI

Hata, aktarma organlar› veya tahrik edilen
makinada olabilir.

Güç aktarma elemanlar›n› kontrol edin ve
düzeltin.

Kay›ﬂl› sistemlerde kay›ﬂ çok gergin.

Kay›ﬂ› gevﬂetin. Kay›ﬂ ek yerini kontrol edin.
Kay›ﬂ germe makaras› kullan›n.

Motor ve makine akuplaj›nda merkezleme
hatas› var.

Makine ve motor mili eksenlerini ayn› eksene
getirin.

Diﬂli çarkla hareket aktarmada hata var.

Tahrik sistemini düzeltin. Karﬂ›l›kl› çal›ﬂan diﬂlilerin
do¤ru ölçüde birbirine geçmiﬂ olmas›n› sa¤lay›n.

Tahrik sistemi veya tahrik edilecek makinan›n
balans› iyi de¤il.

Bu elemanlar›n balans›n› kontrol edin

Rulmanlar bozuk.

Rulmanlar› kontrol edin gerekiyor ise
yenileyin.

Tesbit civatalar› gevﬂek.

Civatalar› gevﬂemeyecek ﬂekilde s›k›ﬂt›r›n

Sar›m k›sa devresi var.

Elektriki ar›zalar bölümüne bak›n

Tahrik elemanlar›n›n (kaplin veya kasnaklar)
balans› iyi de¤il.

Motor rotorunu, kendisine akuple edilmiﬂ
olan kaplin veya kasnak ile yeniden
balans edin.

Yata¤a gerekti¤inden çok fazla ya¤ bas›lm›ﬂ.

Rulmandaki fazla ya¤› al›n sonraki ya¤
ilavelerinde aﬂ›r› ya¤lamamaya dikkat edin.

Rulmana ya¤ konmam›ﬂ.

Rulman› ya¤lay›n

Rulman kapaklar›n›n s›zd›rmazl›¤› (conta ve
keçesi vs.) bozulmuﬂ

Rulman kapa¤›n› düzenleyin keçeleri yenileyin,
bozulmuﬂ s›zd›rmazl›k elemanlar›n› ve gerekiyor ise
rulman› yenileyin.

Rulman kuru çal›ﬂ›yor.

Ya¤lamaya dikkat edin.

Hatal› rulman

Rulman› de¤iﬂtirin.

Rulman çok çabuk
aﬂ›n›yor.

Rulman aﬂ›r› yükleniyor.

Kay›ﬂ germe kuvveti, diﬂli yüzey bas›nc› ve kavramadan
kaynaklanan yükler ile sistemin tümünü kontrol edin.
Varsa aﬂ›r› aksiyal kuvvetleri bertaraf edin.

Motor yük alt›nda aﬂ›r›
›s›n›yor

Rotor statora sürtüyor.

Rulman ve yuvalar›n› kontrol edip gerekli düzeltmeleri yap›n gerekiyor ise rulman› yenileyin.

D›ﬂar›dan motor yata¤›na vibrasyonlar
intikal ediyor.

Motoru d›ﬂar›dan gelen vibrasyonlara karﬂ›
izole edin.

Rulman üzerinden elektrik ak›m› geçiyor.

Kaça¤› giderin.

Motor akuple durumda
çok titreﬂiyor.Kavrama
çözüldü¤ünde titreﬂim
kalk›yor.

Motor, makinadan ayr›,
yaln›z baﬂ›na çal›ﬂ›rken
titreﬂiyor.

Motora yol verilince veya yatak
ya¤land›ktan hemen sonra
yatakta aﬂ›r› ›s›nma oluyor.

Uzun zaman çal›ﬂt›ktan
sonra yatak aﬂ›r› ›s›n›yor.

Gres ile ya¤lanan rulmanlarda ›sl›k sesi var.

Çal›ﬂan motorun rulman
d›ﬂ çemberinin bir taraf›
çukurlaﬂ›yor.
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Kafes Rotorlu Asenkron Motorlarda Meydana Gelebilecek
Elektrik Ar›zalar›
ARIZA

SEBEPLER‹

G‹DERME YOLLARI

En az iki faz kesiktir.

Sigortalar›, kablolar› ilgili vida ve klemensleri kontrol edin.
(Bozuk buﬂonlar›n de¤iﬂimi s›ras›nda
motoru devre d›ﬂ› b›rak›n.)

Termik veya termistörlü faz koruma rölesi motoru
devreden ç›karm›ﬂt›r.

Termik, termistör ve röleyi kontrol edin.

Faz›n biri kesik (bu durumda motora el ile ilk
hareket verildi¤inde her iki yöne dönebilir.)

Kesik olan faz› kontrol edin, gerekiyor ise
sigortay› yenileyin.

Karﬂ› moment çok büyük.

Tahrik sistemini kontrol edip yeniden düzenleyin,
motoru boﬂta deneyin.

ﬁebeke gerilimi düﬂük.

Gerilimi ölçün.

Faz›n biri motor yol ald›ktan sonra kesilmiﬂtir.

ﬁebeke ve hatlar› kontrol edin.

Rotor k›sa devre çubuklar› kopuk (bu takdirde
stator devresindeki ampermetre peryodik olarak
sal›n›m yapar.

Rotoru kontrol edin, gerekiyor ise yenileyin.

Motor ba¤lant›s› yanl›ﬂ (Y›ld›z ba¤lant› yerine üçgen
ba¤lant› yap›lm›ﬂ olabilir.i)

Motor ba¤lant›s›n› düzeltin.

Motor aﬂ›r› yüklenmiﬂ.

Çekti¤i ak›m› kontrol edin.

ﬁebeke gerilimi yüksek veya düﬂük.

Ak›m ve gerilimi kontrol edin.

Motor iki faz’a kalm›ﬂ.

Kesik faz› araﬂt›r›n.

Rotor statora sürtüyor.

Hava aral›¤›n› kontrol edin.

So¤utma yeterli de¤il hava kanallar› t›kanm›ﬂ.

Havaland›rma kanallar›n› temizleyin.

Rotor k›sa devre çubuklar›nda döküm hatas› var.

Rotoru de¤iﬂtirin.

Motor aﬂ›r› yüklü.

Yükü normale getirin.

Termik do¤ru ayarlanamam›ﬂt›r

Termik ayar›n› düzeltin.

Statorda sar›m k›sa devresi olabilir.Baz› bobinler
kavrulmuﬂ görünümdedir.

Stator sarg›lar›n› yenileyin.

Motorda anormal gürültü var.

Mekanik veya elektrikî bir hata olabilir.

Elektriki ar›zalarda, çal›ﬂan motorun ak›m› kesildi¤inde gürültü de kesilir, mekaniki ar›zalarda ise,
motorun dönme h›z›na ba¤l› olarak ses de¤iﬂir.Elektriki ar›zalarda yetkili servisimize müracaat
edin. Mekaniki ar›zalarda gerekli kontrolleri yap›n,
gerekiyor ise yataklar› de¤iﬂtirin.

Kutup say›s› de¤iﬂtirilebilir
motorlarda yanl›ﬂ
devir say›s›.

Ba¤lant› yanl›ﬂ.

Ba¤lant›y› kontrol edin ve düzeltin.

Kutup say›s› de¤iﬂtirilebilir
motor yaln›z bir h›zda
dönüyor.

Sebepler normal motorlarda oldu¤u gibidir.

Yukar›daki tavsiyeler çerçevesinde motorun dönmedi¤i devir için ba¤lant›lar›n› kontrol edin.

Faz gerilimleri farkl›.

Gerilimi kontrol edin.

Motor gerilim alt›nda dönmüyor, motordan herhangi
bir ses gelmiyor.
Motor gerilim alt›nda
dönmüyor ve aﬂ›r›
manyetik ses var.
Motor yük alt›nda kalk›ﬂ
yapm›yor, u¤ultu yap›yor.

Motor boﬂta çal›ﬂ›yor fakat
yükte devir düﬂüyor.

Motor boﬂta ›s›n›yor.

Motor yük alt›nda aﬂ›r› ak›m
çekiyor ve aﬂ›r› ›s›n›yor.

Rotor ›s›n›yor, devir düﬂüyor
motor u¤ulduyor.
Motor çal›ﬂt›ktan bir müddet
sonra duruyor.

Statorda mevzii ›s›nmalar var.

Stator sarg›s› ﬂaseye temas ediyor.
Faz ak›mlar› farkl›.
Stator sarg›lar›nda k›sa devre var.

Hat ve sarg›lar› kontrol edin.

Hat veya sarg›larda kopukluk var.
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Bilezikli Asenkron Motorlarda Meydana Gelebilecek
Elektrik Ar›zalar›
ARIZA

F›rçalardan k›v›lc›m ç›k›yor.
ve f›rçalar çabuk aﬂ›n›yor.

Stator devresindeki ampermetre periyodik olarak
sal›n›m yap›yor. (Takriben
saniyede 6 defaya kadar.)
Stator devresindeki ampermetre periyodik olarak
sal›n›m yap›yor. (Takriben
saniyede 6 defaya kadar.)

SEBEPLER‹

G‹DERME YOLLARI

F›rçalar›n konumu kötü, f›rçalar bilezi¤e tüm yüzeyden temas etmiyor. F›rça basma bas›nc› küçüktür

F›rçalar›n konumu ve temas durumu
iyileﬂtirilmeli.Normal basma kuvveti 1.8-2 N/ cm2

Bilezik ovalleﬂmiﬂtir, bilezikler ark sonucu kirlenmiﬂ
veya çizilmiﬂtir.

Bilezik düzeltilmeli, f›rça ve bilezikler temizlenmeli ve
bilezikler polisaj edilmeli.

F›rça seçimi yanl›ﬂt›r.

Rekofa M70 veya S›rma A12 S kalite f›rça tavsiye
edilir.

Rotor devresinde kötü temas, veya f›rçalar›n kötü
basmas›, yahut yol verici devresinde kötü temas
vard›r.

Rotor devresi, f›rça durumu ve yol verici devresi
kontrol edilmelidir.

Sulu yol vericinin konsantrasyonu eﬂit de¤ildir.

Sulu yol vericilerde her faza ait bölmedeki yol
verme s›v›s›n›n konsantrasyonu eﬂitlenmeli.

En az iki faz kesiktir.

Sigortalar, iletkenler ve klemensler kontrol edilmeli.

Gerilim kesiktir.

ﬁebeke iletkenleri ve sigortalar kontrol edilmeli.
Sigortalar›n yenilenmesi esnas›nda stator ak›m›
kesik olmal›d›r.

Stator veya rotor fazlar›nda kesiklik var.

Kesik faz iletkeni ve ilgili sigorta kontrol edilmeli.
Sigorta yenilenmelidir.

Motor çal›ﬂm›yor ve gürültü
yok.

Motor gerilim alt›nda dönmüyor ve aﬂ›r› manyetik ses
var.

Tahrik sistemi gözden geçirilmeli, yük kontrol
edilmeli, gerekiyor ise azalt›lmal›.
Karﬂ› moment çok büyüktür.
Motor, kavramas› çözülüp boﬂta denenmeli.
Motor yük alt›nda dönmüyor,
manyetik gürültü normal
düzeydedir.
ﬁebeke gerilimi düﬂüktür.

ﬁebeke gerilimi ölçülmeli, gerekiyorsa iletken kesiti
büyütülmeli.

Rotor devresinde kesiklik vard›r. (Rotor veya yol
verme devresinde)

Rotor ve yol verme devresi kontrol edilmeli.

Yol alma esnas›nda faz›n biri kesilmiﬂtir.

Fazlar› kontrol edin.

Rotor devresinde kesiklik olmuﬂtur. Rotor ak›m
devresi, f›rçalar ve yol verme sistemi ba¤lant› ve
temas yerlerinde kopukluk vard›r.

Rotor devresindeki f›rçalar, klemensler, k›sa devreyi
sa¤layan ﬂalter kontaklar› ve yol verici kontrol
edilmeli.

Motor boﬂta yol ald›ktan
sonra yükte çal›ﬂm›yor.
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ARIZA

Motor boﬂta ›s›n›yor.

Statorda mevzii ›s›nmalar var

Motor da anormal gürültü
var.

Motor yük alt›nda aﬂ›r› ak›m
çekiyor ve aﬂ›r› ›s›n›yor.

Rotorda mevzii ›s›nmalar var.

Motorda küçük yüklemelerde dahi devir düﬂmesi
fazla oluyor.

Faz ak›mlar› farkl›.

SEBEPLER‹

G‹DERME YOLLARI

Motor ba¤lant›s› yanl›ﬂ. ( Y yerine D gibi )

Motor ba¤lant›s›n› düzeltin.

ﬁebeke gerilimi yüksek.

ﬁebeke gerilimi ve boﬂtaki ak›m› ölçün.

So¤utma yeterli de¤il, hava kanallar› t›kanm›ﬂ.

Havaland›rma kanallar›n› temizleyin.

Statorda sar›m k›sa devresi olabilir. Baz› bobinler
kavrulmuﬂ görünümdedir.

Stator sarg›lar›n› yenileyin.

Mekanik veya elektrikî bir hata olabilir.

Elektriki ar›zalarda, çal›ﬂan motorun ak›m› kesildi¤inde gürültü de kesilir, mekaniki ar›zalarda ise,
motorun dönme h›z›na ba¤l› olarak ses de¤iﬂir.
Elektriki ar›zalarda yetkili servisimize müracaat
edin. Mekaniki ar›zalarda gerekli kontrolleri yap›n,
gerekiyor ise yataklar› de¤iﬂtirin.

Motor aﬂ›r› yüklenmiﬂ. ﬁebeke gerilimi yüksek veya
düﬂük.

Çekti¤i ak›m› kontrol edin. ak›m ve gerilimi
kontrol edin.

Motor iki Faz’a kalm›ﬂ.

Kesik faz› araﬂt›r›n.

Rotor statora sürtüyor.

Hava aral›¤›n› kontrol edin.

Rotorda sar›m k›sa devresi vard›r veya rotor
sar›mlar›nda kopukluk vard›r.

Motor yetkili biri taraf›ndan demonte edilerek gözden geçirilmeli gerekiyor ise, stator ve/veya rotor
yap›mc› fabrikaya gönderilmelidir.

Motor gücü küçük kal›yor.

Karﬂ› moment küçültülmeli.

Gerilim düﬂümü çok fazlad›r.

ﬁebeke gerilimi ve iletken kesitleri kontrol edilmeli.

Yol verme direncinin bir bölümü devrede kalm›ﬂt›r.

Yol verici ve kontak elemanlar› kontrol edilmeli,
dirençleri ölçülmeli.

Faz gerilimleri farkl›. Hat veya sarg›larda
kopukluk var.

Gerilimi kontrol edin.Hat ve sarg›lar› kontrol edin.

Sarg›lar ﬂaseye temas ediyor.

Sarg›lar› kontrol edin.

Faz gerilimleri farkl›. Hat veya sarg›larda
kopukluk var.

Gerilimi kontrol edin.Hat ve sarg›lar› kontrol edin.

Haz›rlayan: Engin Murat BAHAR
Makina Mühendisi
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Kuruluﬂundan Bugüne
‹.M.M.B. Seminer ve E¤itim Faaliyetleri
13.10.1998

“Mobil Vinçler”; KARUN SERV‹S A.ﬁ.

26.11.1998

“Kaya Delme Teknolojisi”; ATLAS COPCO

04.12.1998

“Filtreler ve Yedek Parça Litronik Hidrostatik Sistemler”; ÇUKUROVA ‹THALAT ve ‹HRACAT TÜRK A.ﬁ.

09.03.1999
05.06.1999

‹.M.M.B. Seminer ve E¤itim Faaliyetleri

“‹ﬂ Makinalar› Lastikleri So¤uk Sistem Kaplama Teknolojisi ve Lastik Ar›zalar› Konulu”;
Sn. A.Kadir ÖZCAN Ltd. ﬁti.

“Türkiye de Ulaﬂ›m”; ‹nﬂ.Yük. Müh. Say›n
Mete Orer.

17.12.2002

“Darbeli Kaya Delici Makinalar ve Delici Tak›mlar” ERKOM; Sn. Atilla Uslu.

11.03.2003

“Yerüstü ve Yer alt› Kayaç Kaz›s›-Yükleme
Çözümleri”; UDT; Sn Mehmet Emin ÜNVER.

13.05.2003

“Türkiye de ‹malat Sanayi Nas›l Geliﬂtirilir?”
Sn. ﬁükrü Er.

10.06.2003

“‹ﬂ Makinalar›nda Yeni Teknolojik Geliﬂmeler”; Borusan Makina.
“‹çten Yanmal› Motorlarda Kullan›lan Filtrelerin Fonksiyonel Özellikleri”; Asaﬂ Filtre.

08.06.1999

“Ya¤lar ve Ya¤lama Teknikleri”; SHELL
COMPANY; Ahmet Güven

21.10.2003

13.07.1999

“Filtreler ve Filtrelerin Ya¤ De¤iﬂim Süresine
Etkisi”; F‹LPA; Sn Engin Deviren

09.12.2003

“Pazarlama ‹letiﬂimi ve Stratejileri” Alban.

13.04.2004

“Hidrolik Sistemlerde Diﬂli Pompalar ve Valfler”; Hattat Otomotiv-Hema Grubu-HPC Hidrolik.

15.06.2004

“Dünyada Beton Santrallerinde Geliﬂim ve
‹htiyaçlar”; MEKA.

12.10.2004

“‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i”; DETAM LTD ﬁT‹.

22.12.2004

‘ﬁirketlerin Yeniden Yap›lanmas› ve Bir Yönetim Deneyimi’; ÇUKUROVA ‹THALAT VE
‹HRACAT TÜRK A.ﬁ..

13.01.2005

“Bak›m Onar›m Hizmetleri Loctite Ürünlerinin Seçimi ve Kullan›lmas›”;TÜRK HENKELLOCT‹TE Gurubu.

08.02.2005

“BOYA” “AKZO NOBEL ve KEM‹PAZ Ltd ﬁti.”

22.03.2005

“Motor Ya¤lar›” MOB‹L O‹L TÜRK A.ﬁ.

12.04.2005

“Metallerin Kayna¤›”; KAYNAK TEKN‹⁄‹ T‹CARET SANAY‹ ( AS KAYNAK ) A.ﬁ.

10.05.2005

“Cummins Dizel Motorlarda Teknolojik Yenilikler”; Hamamc›o¤lu Müeseseleri T.A.ﬁ.; Sn. ‹brahim
Anlaﬂ.

07.06.2005

“Dizel Motorlar› ve ﬁanzumanlar›” S‹F OTOMOT‹V A.ﬁ.; Sn. Recep Çimen.

14.09.2005

“New Holland Nef Dizel Motorlar› ve Ekskavatörlerde Hidrolik Pompalar›n Pozitif Ak›ﬂ
Sisteminin Yak›t Tüketimine Etkileri”; Hasel
‹stif Makinalar› Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.

01.10.2005

‹stanbul Üniversitesi Ayaza¤a kampüsündeki “II.
‹ﬂ makinalar› sempozyumunda” Derne¤imiz Yürütme Kurulunda görev ald›.

23.11.2005

“Yurtd›ﬂ› Projeler için K›rma Eleme Tesisi
Tasar›m›”; Aymak LTD. ﬁT‹.

20.12.2005

“Temel Hidrolik” H‹DROSER LTD. ﬁT‹.

13.02.2006

MEGEP Projesi kapsam›nda, Ankara Ö¤retmen
evinde yönetim kurulundan üç üyemiz meslek
lisesi “‹ﬂ Makinalar› Bölümü Müfredat›n›n”
haz›rlanmas›na katk›da bulundu.

12.10.1999

“Makina Al›mlar›nda Garanti ve Servis Konusu Komisyon 18’in Çal›ﬂma Raporunu”;
Sn B. Ali KÖSE.

04.11.1999

“Yükleme ve Nakliye Makina Seçimi,”; O&K
Çaykara Organizasyonu Kaz›,

09.11.1999

“K›rma Eleme Y›kama Tesisleri”; SWEDELA;
Sn. Mustafa Ayy›ld›z.

13.06.2000

“ISO 9000 Kalite Çal›ﬂmalar›”; Sn. Faik Soylu.

10.10.2000

“Bilgisayar Destekli Bak›m”; Derya Teknik ve
Lojistik Hizmetler

14.11.2000

“‹ﬂ makinalar›n da Tamir ve Bak›ma Yönelik
Kaynak ‹ﬂ ve ‹ﬂlemleri”; Gedik Holding; Gazi
Üni. Yrd. Doç. Dr. ‹brahim Ertürk .

13.03.2001

“‹ﬂ Makinalar› Lastiklerinin Yenilenmesi”;
Sn, Say›n Orhan Geredelio¤lu.

10.04.2001

“‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i”; Sn. Bayram Ali
Kösa

08.05.2001

“‹nﬂaat Sektörünün Bugünkü Durumu, Bu
Konudaki Mühendislik Hizmetleri, Ülkemizin Bugünü ve Yar›n›”; Türk Müteahhitler Birli¤i Baﬂkan› Sn. Kadir Sever.

12.06.2001

“Aç›k Maden ‹ﬂletmeleri ve Taﬂ Ocaklar›nda
Kullan›lan ‹ﬂ Makinalar›”; Hitachi-Enka Pazarlama; San Mehmet Küçüko¤lu ve Sn. Aycan Akal›n.

13.11.2001

“Türkiye de siyasi partiler kanunu ve seçim
yasalar›”; Sn. Erol Tuncer.

16.01.2002

“Dünyada ﬁirket Evlilikleri”; Çukurova Ziraat;
Genel Müd. Yard. Sn Taner Sönmezer ve Sn
Ceyhan Savut

09.04.2002

“Çevre Raporu; Dünyam›z Nereye Gidiyor”
Volvo; Sn. ‹lkay Fidan.

11.06.2002
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“Bas›nçl› Hava Da¤›t›m ﬁebekesi Projelendirme Esaslar›”; ERKOM Ltd. ﬁti.; Sn. Atilla Uslu

15.10.2002

“Boru Hatt› ‹nﬂaat›n›n Aﬂamalar› ve bu Aﬂamalarda Kullan›lan Makina ve Ekipmanlar”;
MAATS ve HDM.

21.02.2006

“Motor Ya¤lar› ve Akaryak›t Sektöründeki Geliﬂmeler”; The Shell Company Of Turkey LTD. ﬁT‹.

07.03.2006

“Yol Yap›m Makinalar› ve Uygulamalar›”; MAKFALT Asfalt makinalar› Tic. Ltd. ﬁti. ile Borusan
makina Aﬁ.

21.03.2006

“‹ﬂ Makinalar›nda kullan›lan Filtreler”; Ece
Elektrik ve Makina San. Ltd. ﬁti..

23.05.2006

“Caterpillar ‹ﬂ Makinalar›n›n; ya¤ kirlilik kontrolu, düzenli bak›m anlaﬂmalar›, revizyon
programlar›, onar›lm›ﬂ makina parça ve kompenentleri ve ACERT Dizel motorlar” Borusan
Makina A.ﬁ; A. Do¤ruer, S. Engin, B. Arapo¤lu

09.06.2006

“‹ﬂ Makinalar›nda Kullan›lan Dizel Motorlardaki Son Yenilikler”; Hidromek Ltd. ﬁti.
Merih Özgen, Mehmet Büyükk›rcal›.

12.09.2006

“Vibrasyonlu çak›c›lar›n çal›ﬂma sistemi, çak›c›lar›n seçilmesi, J; TBT Makina Ltd. ﬁti.; Sn. Özdo¤an Anbar, Mr. Gianluca Baraghini Tolga Tekeﬂ

31.10.2006

“Çelik Halatlar”; Güven Çelik Halat Ltd. ﬁti.; (Ramazan Gürler, Ahmet Ça¤lar, Ertu¤rul Ener, Serkan
Ünsal.

14.11.2006

“Volvo ve iﬂ makinalar›nda güvenlik”; Volvo
Türk ve Akça Makina; Mahir Hocao¤lu, Dündar Bozkurt, U¤ur Baﬂtürk, Nurettin Çevik.

12.12.2006

“Havaland›rma tünelleri, yaklaﬂ›m tünelleri ve
kanalizasyon tünellerinin aç›lmas›nda kullan›lan makinalar”; Erkom Ltd. ﬁti. Atilla Uslu, Gilbert
Kimpel.

27.02.2007

“Dünyada ikinci el makina pazar›n›n iﬂleyiﬂi,
ikinci el makinalar›n fiyatland›r›lmas› ve
Ritchie Bros Auctioneers’›n Tan›t›m›’ Ritchie Bros. Auctioneers; Sn. Barbaros Güç.

12.03.2007

16.03.2007

23.03.2007

27.03.2007

30.03.2007

Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Gnl. Sekreterimiz
Ostim Ç›rakl›k meslek okulunda; Ostim yönetimince haz›rlanan “Meslek Liselerinden beklentiler” konulu seminere kat›larak Derne¤imizin görüﬂlerini aç›klad›lar.
“‹ﬂ makinalar› tarihçesi” Gazi Üniversitesi
Mak. Müh. Son s›n›f ö¤rencileri için MMO‹MMB-Sektör firmalar›; Mak. Müh. Sn. Halil
OLKAN’›n sundu¤u.
Gazi Üniversitesi Mak. Müh. son s›n›f ö¤rencileri için düzenlenen 2. Seminer olan “Temel
Hidrolik” konulu seminere kat›ld›k. Sunum
Hidroser Ltd. ﬁti.’nden Mak. Müh. Sn. Oktay
SA⁄LAM taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
“‹ﬂ Makinalar›n›n uydu, internet arac›l›¤›yla takip edilmesi, 20 Ton s›n›f› ekskavatörlerin teknik karﬂ›l›ﬂt›r›lmas›, dizel motorlarda EGR sistemi”; Enka Pazarlama ‹hracat
ve ‹thalat A.ﬁ.; Sn. ‹brahim Kaynak.
Gazi Üniversitesi Mak. Müh. son s›n›f ö¤rencileri
için düzenlenen iﬂ makinalar› tan›t›m› seminerinin
üçüncüsü gerçekleﬂtirildi. Seminerde “Dozer,
yükleyici, ekskavatör, greyder’in tan›mlar›,
görevleri” görsel olarak anlat›ld›. Sunum sektör
firmalardan Borusan Makina taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Sunumu Erhan ÖKTEM yapt›.

06.04.2007

Gazi Üniversitesi Mak. Müh. son s›n›f ö¤rencileri için düzenlenen 4. seminer olan “Bas›nçl›
hava ve Vidal› Kompresörler” konulu seminere kat›ld›k. Sunumu Hamamc›o¤lu firmas›ndan Mak. Müh. Sn. Cenk ÖZF‹DAN yapt›.

13.04.2007

Gazi Üniversitesi Mak. Müh. son s›n›f ö¤rencileri için düzenlenen seminerlerin beﬂincisi gerçekleﬂtirildi. “Pnömatik” konulu semineri Hidrel firmas›ndan Sn. Fatih KAN sundu.

27.04.2007

Gazi Üniversitesi Mak. Müh. son s›n›f ö¤rencileri
için düzenlenen seminerlerin alt›nc›s› gerçekleﬂtirildi. “Ekskavatör” konulu seminer ENKA firmas›ndan Sn. ‹brahim KAYNAK taraf›ndan sunuldu.

22.05.2007

“Product Link (iﬂ makinalar›n›n takibi, iﬂletimi bilgilerinin uzaktan elde edilmesi) ile 6
Sigma kalite yönetimi”; Borusan Makina Servis ve Tic. A.ﬁ.; Levent Gülbahar ve Hasan
Tahsin Güven.

20.08.2007

20 A¤ustos-28 Eylül 2007 tarihleri aras›nda Tüprag K›ﬂlada¤ Alt›n Madeni tesislerinde, çevre
köylerden daha önce iﬂ makinalar› ile ilgileri olmayan kiﬂilere teorik ve pratik Dozer e¤itimleri
verilmiﬂ ve baﬂar›l› olan 13 kiﬂiye tesislerde düzenlenen törenle baﬂar› belgeleri verilmiﬂtir.

03.11.2007

“Hidrolik ve Pnömatik S›zd›rmazl›k Elemanlar›” Kastaﬂ Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.; Sn.
Hakan ﬁentürk ve Sn. Nihat Öziri.

11.12.2007

“Kamyon üstü mobil vinç uygulamalar›”;
Kardelen Mühendislik Mak. Otom. San. ve Tic
A.ﬁ.; Sn. Ahmet Ali Ak .

21.1.2008

Üyemiz Makine Mühendislerine “Usta Ö¤retici
E¤itimi” (Pedogojik Formasyon E¤itimi)

18-20.01.2008

Makina mühendislerine yönelik “Temel Hidrolik E¤itimi” düzenlendi.

11-13.02.2008

Ustalara yönelik “Temel Hidrolik E¤itimi” düzenlendi.

14-16.03.2008

Ustalara yönelik “Temel Hidrolik E¤itimi” düzenlendi.

21.03.2008

Makina mühendislerine yönelik “Temel Hidrolik E¤itimi” düzenlendi.

14-19.04.2008

Derne¤imiz e¤itim salonunda “Ya¤c›-Bak›mc›” e¤itimi düzenlendi.

15.5.2008

Üyemiz Makine Mühendislerine “Usta Ö¤retici
E¤itimi” (Pedogojik Formasyon E¤itimi)

12.05-06.2008

K›ﬂlada¤ Alt›n Madeni iﬂleticisi olan TÜPRAG
firmas› iﬂyerinde CAT 785C kamyon operatörü
e¤itimi verildi. Bu e¤itime 16 iﬂçi kat›ld›.

10.06.2008

“Doosan Marka Motorlar ve Yerli Üretimler”; SANKO Makina Pazarlama ve Ticaret
A.ﬁ.; Servis Müdürü Sn. U¤ur Küllük.

13.06.2008

Üyesi oldu¤umuz MAKTEK (Makine Teknik
Komitesi) ‹ﬂ Makinalar› Alt Çal›ﬂma Gurubu’nun ‹MDER’in ‹stanbuldaki merkezinde
yapt›¤› toplant›ya kat›ld›k.

7-9.07.2008

Fernas ‹nﬂaat Ltd. ﬁti. Sivas-Kangal ﬁantiyesinde “Ya¤c›-Bak›mc› e¤itimi” düzenlendi.

15-17.07.2008

Age ‹nﬂaat A.ﬁ. A¤r› ﬁantiyesinde “Ya¤c›-Bak›mc› E¤itimi” düzenlendi.

‹.M.M.B. Seminer ve E¤itim Faaliyetleri
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‹MMB Dergilerinde Yay›nlanm›ﬂ Yaz›lar Fihristi
SAYI 1
•
•
•
•
•

ﬁantiyelerde Genel ‹ﬂletmecilik Konular
‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Hidrolik
Hidrolik Silindirlerde ‹ç Kaçak m›?
Turbo Chargerlerin Yap›s› ve Çal›ﬂma Prensibi

•
•
•
•
•

Hidrolik M›r›c›lar›n Seçimi ve Çal›ﬂma Prensipleri
Aç›k Maden ‹ﬂletmecili¤inde Makine Uygulamalar›
ﬁantiyelerde Genel ‹ﬂletmecilik Konular›
Asfalt Plentleri
Hava Filtrelerinin Bak›m› ve De¤iﬂtirilmesi

SAYI 8

SAYI 2

Asfalt Emisyonlar›
Otonuzun Güvenli¤i ‹çin Neler Yapabilirsiniz
Beton Santrallar›nda Çimento Nakil ve Depolama Ekipmanlar›
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri (Haz›r Beton Santrali Otomasyonu)
Yürüyüﬂ Tak›mlar›
Primer Darbeli K›r›c›lar
Yeni Nesil Motorlarda Yak›t Sistemi
A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂler Yönetmeli¤i

SAYI 9
•
•
•
•
•
•
•
•

SAYI 3
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrolik K›r›c›lar›n S›n›fland›r›lmas›
Aç›k Maden ‹ﬂletmecili¤inde Makine Uygulamalar›
K›r›c›lar ile ‹lgili Temel Bilgiler
Asfalt Plentleri

Yak›t›n So¤ukta Ak›ﬂ Performans›
REXROTH A10V Hidrolik Pompalar
Yürüyüﬂ Tak›mlar›
Beton Santrallerinde Helezon Konveyörler
Püskürtme Beton Uygulamas›
At›k Madeni Ya¤lar
K›ﬂ ﬁartlar› ‹çin Sürüﬂ Tavsiyeleri
Lastiklerin Depolanmas›

• ﬁantiyelerde ‹ﬂ Emniyeti

SAYI 10
SAYI 4

• Aç›k Maden ‹ﬂletmecili¤inde Makine Uygulamalar› III. Bölüm Üretkenlik
•
•
•
•
•

ﬁantiyelerde ‹ﬂ Emniyeti
Güvenlik Kurallar›
Dizel Motorlar› ‹çin Motorin
Asfalt Finiﬂeri-1
K›r›c›lar ‹le ‹lgili Temel Bilgiler-2

SAYI 5
• Asfalt Finiﬂeri - 2
• Çivili Lastik Kullan›m›n›n Asfalt Yüzeyine ve ‹nsan Sa¤l›¤›na verdi¤i
zararlar
• Bor Madeni !
• Bsk ve Agrega

SAYI 6
•
•
•
•
•
•
•
•

Dizel Motorlarda Yanma, Yanma at›klar›
Bütümlü S›cak Kar›ﬂ›m (BSK) S›k›ﬂt›rma ve Çözüm Önerileri
Yürüyüﬂ Tak›m›n›n Ömrünü Etkileyen Nedenler
Bak›m ve Onar›m ‹ﬂlerinde Al›ncak Güvenlik Tedbirleri
Çal›ﬂt›rmadan Önce
Lastik Ömrünü Etkileyen 176 Faktör
Dizel Motorlarda Teknolojik Geliﬂmeler
Setan Say›s›

SAYI 7
•
•
•
•

Bütümlü S›cak Kar›ﬂ›m (BSK) S›k›ﬂt›rma ve Çözüm Önerileri
Lastik Tekerlekli Silindirlerde S›k›ﬂt›rma Tekni¤i
Yürüyüﬂ Tak›m›n›n Ömrünü Etkileyen Nedenler
Malzemenin Kald›rma, Taﬂ›nma, ‹stifleme ve Depolanmas›nda Al›nacak Güvenlik Tedbirleri
• Haz›r Beton Tesisleri (Beton Santraleri)

66

•
•
•
•
•
•
•
•

Koruyucu Tamir ve Bak›m Kaynaklar›
Yürüyüﬂ Tak›mlar›
‹ﬂ Sa¤l›¤› Güvenli¤i ve Uzmanl›¤›
A¤›r Hizmet Dizel Motor Ya¤lar›ndaki Son Geliﬂmeler
Püskürtme Beton Uygulama Üzerine Görüﬂler
Muhtelif Yüzeyler Üzerine Uygulamak Üzere Boya Seçim Kriterleri
K›zg›n Ya¤ ve K›zg›n Ya¤ Sistemleri Hakk›nda Genel Bilgiler
Biyodizel

SAYI 11
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dizel Yak›t Katk›lar›
Yürüyüﬂ Makaralar›nda Aﬂ›nma
Kayaç Delme ‹ﬂ Makinalar›
Cummins Dizel Motorlar›nda Yak›t Sistemi
Bas›nçl› Kaplar ‹le Yap›lan Çal›ﬂmalarda Güvenlik
Püskürtme Beton
Polimer Modifiye Bitüm
CE ‹ﬂareti
‹ﬂ Makinalar›nda Hava Filtrelerinin Bak›m›nda Dikkat Edilecek Hususlar

SAYI 12
• ‹ﬂ Makinalar›nda Kullan›lan Dizel Motorlarda Egzoz Gaz Emisyon
K›s›tlamalar› ve Kontrolü Srateji ve Teknolojileri
• Biyo Yak›t Nedir, Biyodizel Konusunda Ülkemizde Geliﬂmeler
• Kayaç Delme Tekni¤ine Yönelik Kayaç Bilgileri
• (ABS) Kilitlenmeyen Fren Sistemi
• ﬁantiyelerde Dizel Yak›t Stoklama-Da¤›t›m-Kullan›mla ilgili Sorular
ve Çözüm Önerileri
• Vibrasyon
• Uzun Süreli Bekletilecek ‹ﬂ Makinalar›n›n Korunmas› Yöntemi
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SAYI 13

SAYI 18

•
•
•
•
•

Bilgisayar Destekli Makina Takip Program›
CE ‹ﬂareti
Vibrasyon
Kayaç Delme Tekni¤ine Yönelik Kayaç Bilgileri
‹ﬂ Makinalar›nda Kullan›lan Dizel Motorlarda Egzoz Gaz Emisyon
K›s›tlamalar› ve Kontrolü Srateji ve Teknolojileri
• Mobil Vinç ‹ﬂletme Bilgileri
• Tünel Kazma Makinalar› TBM
• Kiﬂisel Koruyucu Donan›mlar

SAYI 14
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tünel Kazma Makinalar› TBM
Kullan›lm›ﬂ Motor Ya¤lar› ve Yok Edilmesi
Delme Tekni¤ine Yönelik Kayaç Bilgileri
Çevre Dostu Yeﬂil Otomobiller
Bilgisayar Destekli Makina Takip Program›
Önce Emniyet
Kiﬂisel Koruyucu Donan›mlar
Mobil K›rma-Eleme Ekipmanlar›
Otomobillerde Kullan›lan Ekipman K›saltmalar›

•
•
•
•
•
•
•

Kule Vinçlerde Besleme Elektrik Enerjisi ve Topraklama Ba¤lant›s›
Bak›m ve Çevre
Turboﬂarj Ar›za Tablosu
‹ﬂ Makinalar› Elektri¤i
Kar›ﬂt›r›c› Hazne Kazalar›
Tünel Kazma Makinalar› TBM
Asfal Yap›m›nda Kullan›lan Agregay› Kullan›m Öncesi Stoklama
Tekni¤i
• Hidrolik Sistemlerde Diﬂli Pompalar›n ‹ﬂletmeye Al›nmas›

SAYI 16
K›ﬂ ﬁartlar›nda Makina Çal›ﬂt›rma
‹ﬂ Makinalar›n›n Tescili ile ilgili Esaslar
‹ﬂ Makinalar› Elektri¤i
LNG Tesislerinin ‹ﬂletilmesi Talimatlar›
Paletli Pomplar ve Devresinde Ar›zac›l›k
Makina ve Ekipman Yönetiminin Temel 10 Kural›
Hidrolik Sistemlerde Gürültü ve Önlemleri
Makinalar›n›z›n K›ﬂl›k Bak›m›n› Yapt›n›z m›?
Bas›nçl› Kaplar ile Yap›lan Çal›ﬂmalarda Güvenlik

SAYI 17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrolik Akümülatörler
Delici Makinalarda Vidal› Kompresör Ünitesi
Uydu Teknolojisi ile ‹ﬂ Makinas› Takip Sistemi
Lastik Tiplerinin Akaryak›t Tüketimine Etkisi
Elektrik ‹ﬂ Kazalar›n› Oluﬂturan Etkenler
Komatsu Yedek Parça Sistemati¤i

SAYI 19
• ‹ﬂ Makinalar› Dizel Motorlar›nda Aﬂ›r› Is› Yükselmesi Sebebleri ve
Çözümleri
• Hidrolik Sistemlerde; Pistonlu Pompalar›n Gürültülü Çal›ﬂma Sebepleri
• RSM Stabilizasyon Modülleri
• Otomobillerde Elektronik Dizel Yak›t Sistemi
• Akümülatörler (Aküler)

SAYI 20

SAYI 15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vidal› Komresörler
Enerji Tasarrufu Sa¤lanmas›nda En Basit Uygulamalar
Hidrolik Sistemlerde Ya¤ Filtreleri
CATERPILLAR HEUI Yak›t Sistemi
‹ﬂ Kazalar› 4
Titreﬂimler Elektri¤e Dönüﬂüyor
Nükleer Yak›t Çevrimi
Çelik Halatlar ve Teller
CATERPILLAR Yedek Parça Sistemati¤i
AB Otomobillere %18 Emisyon S›n›r› Getiriyor

•
•
•
•
•
•

Kaya Delicilerde Toz Toplay›c›
Akümülatörler (Aküler)
‹ﬂ Makinalar›nda Kullan›lan Semboller
Yayg›n Kullan›lan A¤›r Hizmet Dizel Motorlar›n Özellikleri
Kaplinler
Dizel Araçlarda Birim Enjektör Sistemi

SAYI 21
•
•
•
•

Hidrolik Sistemlerde Flushing
Dizel Sistemleri
Kamyon Üstü Vinçler
Dizel Motorlar›n Emisyon De¤erlerindeki Geliﬂmeler ve Düﬂük Kükürtlü Motorine Geçiﬂ
• Rulmanlar Hakk›nda S›kça Sorulan Sorular

SAYI 22
•
•
•
•
•
•
•

‹klime Odaklanmak "Yenilenebilir Yak›tlar"
Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar›n Sevis Ömrü
S›zd›rmazl›k Elemanlar›
Rulmanlar Hakk›nda S›kça Sorulan Sorular
Modern Pozisyonlama Teknolojileri Makina Kontrol Sistemleri
Asfalt Kaplamada Bak›m Metodlar›
Kaçak Ak›m ve Korunma Yollar›

SAYI 23
• Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu
• Dizel Partikül Filtreli (DPF) Otomobiller ve Dizel Partikül Filtresi Tek-

nolojisi
•
•
•
•
•
•

Bas›nçl› Hava Hatlar›n›n Korunmas› ve Tüketim Analizler
Yumuﬂak Yolvericiler (Softstarter) Ne Zaman Tercih Edilmeli
S›zd›rmazl›k Elemanlar› 2
Vibrasyonlu Çekiçlerde Uygulamaya Göre Model Seçme Yöntemi
Yeni Emisyon De¤erlerinin Getirdikleri
Motorlar Meydana Gelebilecek Mekanik ve Elektrik Ar›zalar›
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6. Ola¤an Genel Kurulumuzu Yapt›k
6. Ola¤an Genel Kurulumuzu, 12 Nisan 2008 Tarihinde OST‹M ODTÜ Teknokent de baﬂar›yla gerçekleﬂtirdik.
Genel Kurulumuz Divan Baﬂkanl›¤› seçimi ile baﬂlad›, Dernek üyelerimiz, Sn. Sabahattin Ak›n divan baﬂkan›, Sn. Karaca Karakaﬂ baﬂkan yard›mc›s›, Sn. Adnan Edizcan yazman üye seçildi. Sayg› duruﬂundan
sonra, Gündem oybirli¤i ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Baﬂkan›’m›z Sn. Muzaffer Köylü ve
Denetçi Sn. Faik Soylu s›ras›yla ‹MMB ‹ktisadi ‹ﬂletmesine ve Derne¤e ait faaliyet ve denetçi raporlar›n› okudu. Üyelerin oy birli¤i ile ‹MMB ‹ktisadi ‹ﬂletmesi ve
‹MMB Derne¤i yönetim ve denetim kurullar› s›ras›yla ibra edilerek seçimlere baﬂland›.
Yeni dönemde yönetimde görev almayan Baﬂkan›m›z Sn. Muzaffer Köylü, üyelerimiz; Say›n ‹smail Uyar ve Say›n Müslüm Ayd›n aday olmayarak yerlerini yeni üyelere b›rakt›lar.
Genelde kurulda yönetim ve denetim kuruluna seçilen üyelerimiz aras›ndaki görev da¤›l›m›, 15 Nisan 2008 Tarihinde yap›lan ilk yönetim kurulu toplant›s›nda aﬂa¤›daki gibi olmuﬂtur.
6. Dönem Yönetim Kurulu
Duran KARAÇAY
Yön. Kurl. Baﬂk.
Mustafa S‹LPAGAR
Yön. Kurl. Baﬂk. Yrd.
Bayram Ali KÖSA
Muhasip Üye
Muhittin BÜKER
Yazman Üye
Murtaza BURGAZ
Üye
Selami ÇALIﬁKAN
Üye
Halil OLKAN
Üye
Denetim Kurulu
Faik SOYLU
‹lyas TEK‹N
K. Erdinç FIRAT

Den. Kurl. Bﬂk.
Üye
Üye

Kurucu yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, önceki dönemlerde yönetim turulu baﬂkanl›¤› ve üyeli¤i yapan arkadaﬂlar›m›za, Derne¤imizin bugüne taﬂ›nmas›nda eme¤i geçen, desteklerini esirgemeyen sektörümüzün güzide firmalar›na ve
tüm üyelerimize teﬂekkür ederiz.

‹MDER’in Toplant›s›na Kat›ld›k
‹MDER'in (Türkiye ‹ﬂ Makinalar› ‹malatç›lar› ve Distribütörleri Birli¤i) daveti üzerine, 14 Nisan 2008 Tarihinde ‹stanbulda
yap›lan, “‹ﬂ Makinalar› Mesleki E¤itimi” konusunda iﬂbirli¤i imkanlar›n›n artt›r›lmas›na yönelik bir toplant›ya kat›ld›k. Bu konuda
oluﬂabilecek bir kurumsallaﬂma için haz›r oldu¤umuzu bildirdik. Derne¤imizi bu toplant›da 4. ve 5. Dönem Yönetim Kurulu
Baﬂkan›m›z Sn. Muzaffer KÖYLÜ temsil etti.

68

‹ﬁ MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ DERNE⁄‹

Aktif ‹stihdama Yönelik E¤itim AB
Projesi Müraacat›
‹ﬂ makinalar›na operatör yetiﬂtirmek üzere istihdam garantili AB fonlar›ndan
finansman›n %90'› sa¤lanacak olan bir projeye dernek olarak talip olduk. Aktif ‹stihdam Hibe Tedbirleri çerçevesinde haz›rlad›¤›m›z ‹ﬁMEP projemizi 25.04.2008
Tarihinde müracat dosyas› halinde Merkezi Finans ve ‹hale Birimi’ne teslim ettik. Bu
projeye Müteahhitler Birli¤ine üye firmalardan 70 adet “E¤itimli ‹ﬂçi Talebi” ald›k.
Projede Ostim ‹dare ve ERKUNT Mesleki E¤itim Merkezi ortaklar›m›z, Türkiye
Müteahhitler Birli¤i ise proje iﬂtirakçimizdir.
Projemiz kabul edildi¤i takdirde, 5 grup halinde toplam 70 kiﬂiye iﬂ makinas›
operatörü e¤itimi verilmeye baﬂlanacakt›r.

ANKOMAK Fuar›na Kat›ld›k
25 - 29 Nisan 2008 Tarihleri aras›nda ‹stanbul Yeﬂilköy-CNRExpo'da yap›lan “17.
ANKOMAK ‹ﬂ Makinalar› Yap› Elemanlar› ve ‹nﬂaat Teknolojileri” ihtisas fuar›na stand›m›zla kat›ld›k.
2 senede bir ‹stanbul'da ‹MDER - Türkiye ‹ﬂ Makinalar› ‹malatç›lar› ve Distribütörleri Birli¤i'nin deste¤i ile gerçekleﬂtirilen fuarda stand›m›z› ziyaret eden ziyaretçi ve kat›l›mc› sektör temsilcilerine Derne¤imizi tan›t›c› bilgiler verdik, ayr›ca, kat›l›mc› firma
standlar›n› ziyaret ederek, e¤itim ve seminerler konusunda iﬂbirli¤i imkanlar›n›n araﬂt›r›lmas› ve sektör sorunlar›n›n tart›ﬂ›lmas› konular›nda bilgi paylaﬂ›m›nda bulunduk.

SEKTÖRDEN HABERLER
Çukurova ‹thalat ve ‹hracat A.ﬁ. Ankara
Bölge Müdürlü¤üne Sn. Hasan ﬁükrü KAYACILAR atand›. Dernek üyemiz olan Sn. KAYACILAR'a yeni görevinde baﬂar›lar dileriz.
Borusan Makina Servis ve Tic. A.ﬁ.
Ankara Bölge Servis Müdürlü¤ü’ne Sn. Sinan
SAYAN atand›. Dernek üyemiz olan Sn.
SAYAN’a yeni görevinde baﬂar›lar dileriz
Dernek üyemiz Sn. Tamer DEVEL‹O⁄LU HMF ve Servis Ticaret A.ﬁ.’de Sat›ﬂ
Sonras› Hizmetler Müdürü olarak göreve
baﬂlad›. Sn. DEVEL‹O⁄LU’na yeni iﬂinde
baﬂar›lar dileriz.
Wirtgen Ankara Makina Sanayi ve Ticaret
Ltd. ﬁti. , Ankara - Konya yolu üzerindeki yeni
tesislerinde hizmet vermeye baﬂlad›.
WIRTGEN ANKARA Makina Sanayi,
Wirtgen Gurubun kendi kurmuﬂ oldu¤u firmas› olup, Grup içinde bulunan, Wirtgen
GMBH - Asfalt kaz›ma makinalar›, slipform
beton serme makinalar›, cold recyeling makinalar›, toprak stabilazyon makinalar›, yüzey
maden makinalar›, J. Vögele AG - Asfalt ve
toprak s›k›ﬂt›rma makinalar›n›n Türkiye temsilcili¤ini yapmaktad›r.
Yeni Adresleri : Wirtgen Ankara Makina
Sanayi ve Ticaret Ltd. ﬁti. Wirtgen Ankara
Gölbaﬂ› Tesisleri Ankara - Konya Karayolu 3.
Km. Ankara Caddesi No: 223 06830 Gölbaﬂ›/ANKARA Tel: 0312 485 39 39 Servis Tel:
0312 395 35 10-11 Fax: 0312 485 39 48
AKÇA Makina Otomotiv ‹letiﬂim San.
Tic. A.ﬁ. Ostim'deki yeni yerine taﬂ›nd›. AKÇA Makina Otomotiv ‹letiﬂim San. Tic.
A.ﬁ.'ye yeni iﬂyerinde baﬂar›lar diliyoruz.
Adres ve ‹letiﬂim Bilgileri: 212. sok. (eski
816. sok.) No: 5 (ostim vergi dairesi arkas›)
Ostim/ANKARA Tel: 0312 386 28 00 Fax:
0312 386 28 01 (makina sat›ﬂ) 0312 386 28
02 (yedek parça - servis)
VOLVO ‹ﬁ MAK‹NALARI yeni yerleﬂimlerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Adres: Volvo ‹ﬂ Merkezi, ‹çerenköy
Mah. Engin Sok. No: 9 34753 ‹çerenköyKad›köy/‹STANBUL Tel: 0216 655 75 00
Fax: 0216 469 29 76
09.05.2008 Tarihinde Enka Ankara Bölge Müdürlü¤ünün yeni tesislerinin resmi aç›l›ﬂ› sektör temsilcilerinin geniﬂ kat›l›m›yla düzenlenen bir kokteyle yap›ld›. Adres: Çaml›ca Mah. 145 Sok. No: 9 Gimat Yenimahalle / ANKARA Tel: 0.312 387 40 00 (pbx)
Faks: 0.312 387 42 42

Etkinliklerinizi Derne¤imizle paylaﬂarak dergimizin “Sektör Haberleri”nde yer alabilirsiniz.
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OST‹M’de Kümelenme Çal›ﬂmalar› Devam Ediyor
22 May›s 2008 Tarihinde Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve Çankaya Üniversitesinin ortakl›¤›yla gerçekleﬂen “Kümelendirme Çal›ﬂmas› Ekibi Koordinasyon Toplant›s›”na kat›ld›k.
OST‹M ODTÜ TEKNOKENT'te yap›lan bu toplant›da; çal›ﬂma kapsam›nda, ortak yedek parça havuzunun oluﬂturulaca¤› bak›m-onar›m iﬂlerinin ortaklaﬂa çözülece¤i bir teknoloji izlenme birimi kurularak, küme üyelerinin bilgilendirilece¤i,
üniversite-sanayi iﬂbirli¤iyle Ar-Ge ve inovasyon çal›ﬂmalar›n›n sa¤lanaca¤› ve ihtiyaçlar›n Devlet deste¤i ile karﬂ›lanaca¤›
belirtildi. ‹ﬂ ve ‹nﬂaat Makinalar› kümelenme çal›ﬂmalar›na www.ostim.cankaya.edu.tr web adresinden ulaﬂabilirsiniz.

SANKO Firmas› Semineri
10 Haziran 2008 Tarihinde Sanko Makina Pazarlama ve Tic. A.ﬁ. Üyelerimize Atl› Spor Kulübünde “DOOSAN Marka
Motorlar ve Yerli Üretimleri” konusunda bir seminer verdi.
Seminer aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Dernek Yön. Kurl. Baﬂkan›m›z Sn. Duran KARAÇAY'dan sonra, Sanko Makina
Genel Müdürü Sn. Atilla KÖKSAL firmalar›n› tan›tan bir konuﬂma yapt›. Seminer Servis Müdürü Sn. U¤ur KÜLLÜK
taraf›ndan sunuldu.

MAKTEK ‹ﬂ Makinalar› Alt Komisyonu Topland›
Üyesi bulundu¤umuz MAKTEK (Makina Teknik Komisyonu) ‹ﬂ Makinalar› Alt komisyonunun ‹MDER'in ‹stanbul'daki
merkez ofisinde yapt›¤› toplant›ya kat›ld›k. ‹ﬂ makinalar› konusunda ç›kacak yeni yönetmeliklerin tart›ﬂ›ld›¤› bu toplant›da
Derne¤imizi Koordinatörümüz Sn. M. Akif ÖZ temsil etdi.

TMB Genel Sekreteri Derne¤imizi
Ziyaret etti
09.05.2008 Tarihinde TMB (Türkiye Müteahhitler Birli¤i) Genel Sekreteri Haluk BÜYÜKBAﬁ ve Genel Sekreter Yard›mc›s› Bülent ATAMER
Derne¤imizi ziyaret etti. Müteahhitlik sektöründe yaﬂanan iﬂ makinalar› ile
ilgili sorunlar› ve yap›lacak iﬂbirli¤i görüﬂüldü.

70

E¤itim Çal›ﬂmalar›
Kamyon Operatörü E¤itimi
TÜPRAG Firmas›n›n K›ﬂlada¤ Alt›n Madeni Tesislerinde yeni al›nan 170 Tonluk CAT 785C Kamyonlar›nda istihdam edilecek
operatörlere Derne¤imiz taraf›ndan 12.05-06.06.2008 Tarihleri aras›nda bir ayl›k e¤itim verildi.

Pedagojik Formasyon
E¤itimi
Derne¤imiz üyelerine
ERMEM e¤iticileri taraf›ndan verilen “Pedagojik Formasyon” e¤itiminin ikincisi
15.05.2008 tarihleri aras›nda e¤itim salonunda yap›ld›.

Ya¤c› Bak›mc› Yetiﬂtirme E¤itimleri

1. 14-16.03.2008 Tarihleri aras›nda Derne¤imiz e¤itim salonunda Türkiye Müteahhitler Birli¤ine üye firma elamanlar›na
“Ya¤c› Bak›mc› Yetiﬂtirme E¤itimi” verildi.

2. 07-09.07.2008 Tarihleri aras›nda Fernas ‹nﬂaat Ltd.
ﬁti. firmas›n›n Kangal-S‹VAS dekapaj ﬂantiyesinde bu
program›n ilkini gerçekleﬂtirmiﬂtir. Kat›l›mc›lara konuyla ilgili
teorik ve pratik bilgiler aktar›ld› ve bu bilgileri içeren e¤itim
notlar› da¤›t›ld›.

3. AGE ‹nﬂaat Firmas› A¤r› Yaz›c› Baraj› ﬂantiyesinde Ya¤c›-Bak›mc› Yetiﬂtirme E¤itimi 15-17.07.2008 Tarihleri aras›nda yap›ld›.
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