‹fl Makinalar› Mühendisleri Birli¤i Dergisi
‹fl Makinalar› Mühendisleri Birli¤i yay›n organ›d›r.
Üç ayda bir yay›nlan›r.

i

ç

i

n

d

e

k

i

l

e

r

ISSN 1306-6943

Önsöz
2006 A¤ustos

.........................................................

4

Say›: 15

‹MMB Ad›na Sahibi
Muzaffer KÖYLÜ
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Bayram Ali KÖSA
Yay›n Komisyonu
Muzaffer KÖYLÜ
Duran KARAÇAY
Bayram Ali KÖSA
Murtaza BURGAZ
‹smail UYAR
Müslüm AYDIN
Mustafa S‹LPAGAR
Faik SOYLU
Erdinç FIRAT
‹lyas TEK‹N
Yaz›flma Adresi
Cevat Dündar Caddesi Kavac›kl› ‹fl Merkezi No: 15/37
Ostim / ANKARA
Tel: 0.312 385 78 94 • Faks: 0.312 385 78 95
www.ismakinalari.org
e-posta: ismakinalari@ismakinalari.org
e-posta: ismakinalari@ttnet.net.tr
Grup e-posta: ismakinalari@yahoogroups.com
Grup e-posta üyelik adresi:
ismakinalari-subscirbe@yahoogroups.com
Bask›
Pelin Ofset
Mithatpafla Caddesi No: 62/4 K›z›lay / ANKARA
Tel: 0.312 418 70 93 • Faks: 0.312 418 10 46
e-post: info@pelinofset.com.tr
www.pelinofset.com.tr
Bu dergi üyelerine ilgili kurum ve kurulufllara
ücretsiz olarak da¤›t›l›r.
Yay›nlanan yaz›lardaki sorumluluk yazarlar›na,
ilanlardaki sorumluluk ilan veren kurum ve kiflilere aittir.
Yay›nlanan yaz›lar ücret ödenmez.
Yay›nlanmayan yaz›lara geri iade edilmez.
‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2006

Kule Vinçlerde Besleme Elektrik Enerjisi ve
Topraklama Ba¤lant›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Bak›m ve Çevre

8

.............................................

Turboflarj Ar›za Tablosu
‹fl Makinalar› Elektri¤i

10

.................................

15

....................................

Kar›flt›r›c› Hazne Kazalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Mühendislik Etik Ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Tünel Kazma Makinalar›ndan TBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Düflünenlerin Düflünceleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Asfalt Yap›m›nda Kullan›lan Agregay› Kullan›m
Öncesi Stoklama Tekni¤i

45

...............................

Hidrolik Sistemlerde Diflli Pompalar›n
‹flletmeye Al›nmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Yol Tünellerinde Güvenlik Ekipmanlar›

55

..............

Etkinliklerimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Sektörden Haberler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Safra Tafl› - Safra Kesesi Hastal›klar› Safra
Tafllar› Nas›l ve Kimlerde Oluflur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Atatürk’ten Sözler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Çaya Kaç fieker
Sa¤l›kl› Yaflam

61

...........................................

62

.............................................

Bugünün ve Gelece¤imizin Önemli Konusu

MESLEK L‹SELER‹ VE MESLEK E⁄‹T‹M‹
Sanayimizin ihtiyac› olan nitelikli insan gücünü yaratacak yap›lar›n (kurumlar›n ve sistemlerin)
eksikli¤i birkaç ayd›r bas›nda, televizyonlarda, s›k konuflulur hale geldi. ‹MMB olarak bizler de 3
senedir bu konuda yay›n yaparak kamuoyunun dikkatini çekmeye çal›flt›k.
Ankara Sanayi Odas›, Koç fiirketler Grubu ve Sabanc› fiirketler grubunun meslek liselerine
yönelik aç›klamalar›yla konu ülke gündemine girdi.
Bu y›l üniversite s›nav›na 1.537.433 kifli girdi. S›nava girenlerin 1.116.049’u hiçbir okula giremeyerek, aç›kta kalacak. Ö¤rencilerin y›l boyunca harcad›klar› emek, ailelerin harcad›¤› para
karfl›l›¤›n› bulamad›¤› gibi bu insanlar›n ne yapacaklar› konusunda bir plan da yoktur. Bunlar
meslegi olmayan, bundan dolay› da ifl deneyimi eksik nitelikleri s›n›rl› iflgücüdür. Beklentilerine
bak›ld›¤›nda da bunlar›n bilek gücüne dayal› isgücü olma talepleri de c›l›zd›r. Tek seçenek
Üniversite olarak planlanm›fl ve flartland›r›lm›fllard›r.
Ülkemizin genç nüfüs yap›s› avantaj olmas› gerekirken, yanl›fl ve kötü planlamalar yüzünden,
sorun haline dönüflmektedir.
Meslek Liseleri müfredatlar›n›n üniversite s›navlar› için yetersiz olmas›, ö¤rencilerin kendi
bölümleri d›fl›ndaki bölümler girememesi buralardan genel liselere kaç›fl› h›zland›rd›. Bu okullar›n
baz› bölümleri ö¤renci bulamamaktan dolay› kapanma noktas›na geldi. On y›ll›k süreç içinde
Meslek Liselerinin say›s› olmas› gereken say›da artmad›, teknik yeterlilikleri geliflmedi ve sanayicilerin beklentilerinin gerisinde kald›. Bu nedenle sanayicileri de bu okullardan is gücü istihdam
etmekten kaç›nd›. Bu okul ö¤rencilerinin diger ö¤renciler gibi üniversite ve masabafl› ifl beklentileri ifl yerlerinde istikrars›zl›k ve baflar›s›zl›k getirdi. Meslek egitiminin amac›; insanlar› diploma
sahibi yapmaktan öte üretken nitelikli hale getirmek olmal›d›r. Dünyadaki geliflim izlendi¤inde nitelikli ucuz iflgücünün bol oldu¤u ülkelerde sanayinin h›zla büyüdü¤ünü ve bu ülkelerin rekabette
öne ç›kt›¤›n› görülmesine ra¤men, ülkemizde tersine bir rota izlenmifltir.
Meslek Yüksek Okullar›n›n üniversitelere dönüfltürme çabalar› da bu uygulaman›n dramatik bir üst boyutudur. Sanayicinin, üretim makinalar›n› tan›yan, uretim yöntemleri konusunda
ön bilgi sahibi, alet kullanabilen ön deneyim sahibi insanlar talebini, pratikten yoksun teorik bilgi
sahibi, masabafl› ifl arayan insan tipi elbette karfl›layamazd›.
Meslek e¤itiminde de¤iflimi yaratmak için;
Ö¤rencilere yaflam boyu ö¤renme temel becerilerinin kazand›r›lmas› gerekmektedir.
Kamu ve özel sektör iflbirli¤i sa¤lanmal›d›r. Özel sektörün dinamizmine ayak uydurulmal›d›r.
Meslek e¤itimini özendirici sosyal ve ekonomik koflullar oluflturulmal›d›r.
Meslek egitiminde amaç; meslekte yeterlilik seviyesini sa¤lamak olmal›d›r. Ö¤renciyi
diploma veya belge sahibi yapmak meslekte yeterlilik anlam›na gelmemektedir.
Meslek liseleri ve genel e¤itim aras›nda toplumun sayg›nl›k alg›lama denkli¤i yok.
Bu nedenle meslek lisesi mezunlar›na ve meslek sahiplerine toplumsal sayg›nl›¤› art›r›c›
faaliyetleri tüm kesimlerin katk›da bulunmas› gerekir. Meslek lisesi mezunlar›, mesleki
yeterlilikleriyle piyasan›n ihtiyac›n› karfl›lar seviyede mezun olduklar›nda toplumun sayg›nl›k
alg›lamas› kendi lehlerine yükselecektir.
Konu boyutlar› ve içeri¤i ile toplumumuzun gelece¤ini ilgilendirmektedir. Devlet kurumlar›,
ünivesiteler, meslek odalar›, sendikalar, sivil toplum örgütleri asgari müfltereklerde h›zla karar
alarak kay›plar›m›z› azaltmak, gelece¤imizi kurtarmak için ad›mlar atmak zorunday›z.
‹fl Makinalar› Mühendisleri Birli¤i Derne¤i olarak bu konuda üzerimize düflen her görevi yapmak
arzusunda oldu¤umuzu belirtir, sayg›lar sunar›m.
Duran KARAÇAY
‹MMB Yön. Kurl. Bflk. Vekili
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KULE V‹NÇLERDE BESLEME ELEKTR‹K
ENERJ‹S‹ VE TOPRAKLAMA BAGLANTISI
BESLEME KAYNA⁄I

V‹NC‹N RAYA MONTES‹

Vincin elektrik tesisat›; personelin güvenli¤ini ve iyi çal›flma düzenini sa¤lamak için çok iyi
tas a rl a nm › flt›r. Sizin yap ac a¤ ›n›z tes isat da
standartlara uygun olmal›d›r. Afla¤›da genel flemaya uygun bir örnek verilmifltir.

• Genellikle, nötr hatt› toprakl› gerilim
da¤›t›c› (Bütün gerilim düflümlerinin topland›¤›
yerdir.) afla¤›da ki korumalar› içermelidir :
• Birleflmeden sonra ki da¤›t›m kutusu;
diferansiyel roleye ba¤l› bir adet otomatik devre
kesiciyle donat›lmal›d›r. O aç›k devre durumunda ayarlanacakt›r.
• E¤er kablo, personele de¤erse; 15 ve 30
mA aras›nda ki ak›mlar› sens edebilecek
durumda olmal›d›r.
• Genellikle ray boyuna yerlefltirilmifl,
fleks›b›l besleme kablosunun bafl›nda vincin
elektri¤ini manuel olarak kesebilme özelli¤ine
sahip çok kutuplu bir devre kesiciyi içeren bir
vinç besleme kontrol panosu. Bu panoda ki
devre kesici, kilitlenebilir olmal›, hata durumunda kolayca bak›m yapabilmek için “aç›k devre “
konumunda kilitlenmelidir.
NOT : Vinç, kablo tanburunda sonra,
beslemede bir ar›za olmas› durumunda,
vinçden bu ar›zay› izole eden Ana fialter
sayesinde kendi kendini korur.
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SAB‹T V‹NÇ

V‹NC‹N TOPRAKLANMASI
Bu; renkli kotuma kablosuyla (sar›-yeflil) genel topraklama hatt›na ba¤l›, topraklama levhalar›n›n ba¤lant› noktas›na (terminale) çeflitli flekillerde ba¤lan›r.
NOT: Ana beslemenin nötr iletkenini kesinlikle toprak hatt› gibi kullanmay›n. Koruma (topraklama) hatt› devaml› olmal› ve her hangi bir
kesme devresinden ba¤›ms›z olmal›d›r.
RAYLARIN TOPRAKLANMASI
Raylar, elektriksel dirençleri k›sa devre edilecek flekilde, uygun ray noktalar›ndan ba¤lanmal›d›r. Bu sebeple, elektrik ba¤lant›s›, asla ray
ba¤lant› somunlar›na ba¤lanmaz. Bu flöyle olmal›d›r:
• Minumum temas boyu; 28 mm olacak flekilde bak›r iletken (tel) ya da topraklama kablosu raylara civatalan›r ya da kaynat›l›r.
• Ya da minumum temas boyu 50 mm olacak flekilde, bir demir iletken raylara kaynat›l›r.
Bütün topraklamalar ve iletken plakalar, civatalanmal› ve kablo sonlar› ya da terminaller
lehimlenmelidir.
Raylar, iletkenlerle topr a kl ama levh as ›na
ba¤l› olm al›. Bu ba¤l a nt› çok iyi olm al› ki rayl ar›n
d ir e nci; topr a kl ama levh as ›n›n dir e nc ine eflit olsun. (En iyi topr a kl ama; dir e ncin yakl afl›k olarak
s›f›ra eflit old u¤u topr a kl am ad›r ve maks imum
t o pr a kl ama dir e nci 8 ohm.’u aflmam al ›d › r . )

TOPRAKLAMA
Topraklama tesisat›, standartlara uygun olmal›d›r. Bunun için flunlar gereklidir :
• Topraklama aparatlar›n›n topraklanmas›.
• Raylar›n topraklanmas›.
• Topraklama aparatlar›n›n ba¤lant›lar› müstakil ve toprak alt›ndan olmal›d›r. Koruma devresinin devaml›l›¤› (kopuk olup olmad›¤› ) periyodik olarak çek edilmelidir.
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FARKLI TOPRAKLAMA BA⁄LANTILARI
Bunlar; afla¤›dakilerden biriyle , flantiye taraf›ndan haz›rlan›r:

fiekil-1: Topraklama çubu¤u (elektrik kurallar›na uygun
tipte), ve ya yuvarlak çelik Ø33x45 ve 1,5 / 2 mt boyunda)

BESLEME KABLOSU
Fleks›b›l, çoklu kablo olup; 3 faz iletkenli ve
sar›- yeflil boyal› bir nötr iletkeni içerir. Dördüncü iletken (nötr hatt› ) n›n, topraklama terminaline ba¤lanmas› için; ucu lehimlenmeli ya da
kelepçe tak›lmal›d›r. Kablonun hasarlanmas›
sonucu, ciddi tehlikeler olabilir.
Bunun için:
• Kabloyu, çürümelere karfl› dayan›kl› tipten
seç.
• Kablo izolasyonunu herhangi bir hasardan;
kablo tanburu, tanbur yar›¤›, viraj-radyüs ayarlay›c› eklemi ve buraya suspansiyonlu kabloyla asarak koru.
• Sar›lan kablo; kablo tanburunun üzerine
ba¤lan›r. (Ba¤lant›s› yap›l›r) Ray ortas›ndan
uza¤a gider gitmez, maksimum sar›m boyu
azal›r. ‹ki ray aras›nda ki orta noktaya “a“ kadar
mesafede, kablo yöneltici vard›r.

fiekil-2: 1 m2’lik topraklama levhas›, dikey konumda olacak.

Derleyenler
Duran KARAÇAY (Makina Mühendisi)
Mehmet ‹fi (Elektronik Mühendisi)
fiekil-3: Kesitli ç›plak bak›r ya da iletken çelik (Bunlar›n direnci; toprak iletkeninin direncine eflit olacak, bak›r›n kesiti: 28 mm2 ve çeli¤in kesiti: 50 mm2 olacak), boylar›ndan
derin bir yere, Shalov iletkenle gömülmeli ki topraklama
direnci güvenilir olsun.
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(Kaynak : Potain kule vinç montaj kitab›)
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BAKIM VE ÇEVRE
Çevre Bütün Dünyay› Etkiliyor, insanlarda
çevreyi etkilemektedir ve etkileyebilir.
‹nsanlar›n çevre üzerindeki etkileri gün geçtikçe daha belirginleflmektedir.
Toplumlar›n de¤erleri de¤ifliyor ve çevre bilinci art›yor ve daha fazla insan, insan faaliyetleriyle
do¤an›n durumu aras›ndaki ba¤lant›lar›n bilincine
var›yor.
Endüstri dünyas›n›n ürün ve süreçlerden do¤an çevresel etkileri azaltmas› yolundaki talepler
de art›yor.
Bu nedenle endüstrinin, çevreyi iyilefltirme
çabalar›na katk›da bulunmas› ve faaliyetlerin
çevreye duyarl›l›k göstererek yürütülmesi gerekmektedir.
Ürünlerin tam yaflam döngülerinin dikkate
al›nmas›; iflletme sürecinde çevreye etkisinin kullan›c›lar taraf›ndan da benzer derecede bir çevre
hassasiyetinin benimsenmesinin sa¤lanmas›;
Dünya üzerinde çevre standartlar›n›n uygulanmas› için tüm çal›flanlar›n iflin içine al›nmas›.
Bu konuda kaynak olarak al›nan standartlar
Çevre Yönetim Sistemleri kapsam›nda karfl›m›za
ç›kmaktad›r
• Çevre Yönetim Sistemleri (Environment Management System)
• EMS, firmalara çevre ile ilgili politikalar›n› belirleme ve çevremize nas›l katk›da bulunabileceklerini konusunda yard›m eder. EMS’nin iki esas
standard› :
• EMAS ve
• ISO 14001 ’dir.
EMAS nedir?
EMAS; endüstrinin üretim sürecinde uygulanan bir düzenlemedir. EMAS çevre yönetim sistemlerini uygulamakla kalmay›p ayn› zamanda
otoritelere ve halka firman›n yapt›¤› bu aktiviteleri peryodik olarak duyurmaktad›r.
ISO 14001 nedir?
Uluslararas› çevre yönetim standard›n›n gelifltirilmesi ile ilgili çal›flmalar ilk olarak 1993’de Rio
Konferans›nda bafllam›flt›r. ISO 14001 olarak adland›r›lan bu yeni döküman, ISO 14000 ailesinin
bir parças›n› oluflturmaktad›r.Bir seri farkl› çevre
standard› içeren ISO 14001, 1996 y›l›nda sertifika olarak verilmeye bafllanm›flt›r.

8

ISO 14001, üretim süreci s›ras›ndaki hizmetler,aktiviteler ve ürünlerin tümünün çevreye etkisine odaklanm›flt›r.
Bu yönetim sistemlerinin ›fl›¤› alt›nda konumuzu yak›ndan ilgilendiren zararl› at›klar› ve bunlar›n
etkilerinin neler oldu¤una bir bakal›m.
D‹ZEL YAKITLAR VE ÖZELL‹KLER‹
Dizel teknolojisi ve dizel yak›tlar kamyon, otobüs, ifl makineleri ve sanayi motorlar›nda gelecek
uzun y›llar boyunca egemen olacak motorlu tafl›tlar içinde önem tafl›yacakt›r. Dizel yak›tlar›n ve
dizel motorlar›n dünya çap›nda yak›t bulunabilirli¤i ve yak›t ekonomisi aç›s›ndan büyük avantajlar› vard›r.
Ancak di¤er yak›t ve motorlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, daha yüksek parçac›k ve nitrojen oksit
emisyonu gibi baz› dezavantajlar› söz konusudur.
Geçen 15-20 sene içerisinde dizel motorlardan yay›lan emisyonlar, yasal düzenlemelerle büyük iyileflmeler sa¤lanm›flt›r.
Ancak yasa koyucular daha fazla iyileflme peflindedirler.
Egzost Emisyonlar›
Nox - Nitrojen oksitler
Nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit
(NO2)
-Mukozay› (baz› uzuvlar›n iç yüzeyini kaplayan
salg›l› zar) tahrifl eder. Tehlikelidir.
PM - Partikül Madde
Kurum, yanmam›fl mazot art›klar› ve motor
ya¤lar›
-Hidrokarbon ba¤lar›d›r. Tehlikeli ve zararl›d›r.
HC - Hidrokarbonlar
Karbon ve hidrojen bileflimleri ailesi
-Kötü kokulu maddelerdir. Tahrifl edici ve zararl›d›r.
CO - Carbon monoksit
Carbon ve oksijen bileflimleridir
-Yüksek konsantrasyonlarda zararl›d›r ve
bo¤ulmaya neden olur.
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Makina Ya¤lar› Özellikleri
Ya¤lama
Enerjiyi geçirmesi
Motorda sürtünmeden kaynakl› afl›nmay›
azaltmas›
Motoru temiz tutmas›
Pas› önlemesi
Motorun hareket eden parçalar›n› so¤utmas›
Yar›klar› kapamak
Makina ya¤lar›n›n yukar›da bahsedilen olumlu
yararlar›n›n yan›nda geri dönüflümlerinin sa¤lanamamas› nedeniyle çevreye zararlar› çoktur.
Motorlu araç ve ifl makinalar›nda kullan›lan
madeni ya¤lar›n çevreye olumsuz etkilerinin
azalt›lmas› için;
- Üretici firmalar›n tavsiye etti¤i ya¤ cinsleri
kullan›lmal›,
- Üretici firmalar›n tavsiye etti¤i peryodlarda
de¤ifltirilmeli,
- At›k ya¤lar toplanmal›, do¤aya at›lamamal›d›r. Mümkünse geri dönüflümü sa¤layacak teknolojiler gelifltirilmeli.
Gürültü
• Gürültü standartlara giren yeni bir çevre problemi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu problemi
tan›mlamak kolay olmamaktad›r. Ancak al›nan
önlemler insan kula¤›n›n herhengi bir problem olmadan tolere edebilece¤i desibel limitleri ile belirlenmektedir.
• Probleme neden olan kriterler ise motor gürültüsü, arac›n rüzgara karfl› rezistans›ndan oluflan
gürültü, lastiklerin yapm›fl oldu¤u gürültü, vb.
fieklinde geliflmektedir.
Gürültü kirlili¤inin önlenmesi için;
- Motorlar›n kontrol ve ayarlar› üretici firma
tavsiyelerine uygun olarak yap›lmal›d›r.
- Makinalar›n zincir, palet, kay›fl gibi harekeli
elemanlar›n gergi ayarlar› düzgün yap›lmal›d›r.
- Makinalarda sars›nt›, titreflim yapan elemanlar›n balans ayarlar› yap›lmal›d›r.
ÇEVRE ETK‹LER‹N‹N AZALTILMASINDA
KAMU VE ‹LG‹L‹ KURULUfiLARA ÖNEML‹
GÖREVLER DÜfiMEKTED‹R.
KAMUNUN GÖREVLER‹
•Teknik e¤itimde ifl makinalar›n›n bak›m ve onar›m›yla ilgili dersler müfredata konmal›d›r.
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• ‹fl makinalar›n›n tescili ve fenni muayenelerinin
yap›lmas›n› sa¤layacak yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
‹fi MAK‹NALARI TEMS‹LC‹ F‹RMALARA DÜfiEN GÖREVLER
• Firmalar›n hizmet a¤› geniflletilmeli, hizmet kalitesi artt›r›larak iflçilik ve yedek parça bedelleri ülkemizin koflullar›na uygun hale getirilmeli.
• Firmalar›n sat›fl sonras› hizmetlerde görev yapan personel e¤itimli olmal›,
• Yetkili servis olarak hizmet veren atelyelerin
personeli e¤itilmeli, atölyelerin flartlar› iyilefltirilmelidir.
• ‹fl makinas› operatörlerine iflbafl› e¤itimleri verilmeli
‹fi MAK‹NASI SAH‹PLER‹NE DÜfiEN
GÖREVLER
• ‹fl makinalar›n› e¤itilmifl belgeli operatörler kullanmal›,
• ‹fl makinalar›n›n peryodik bak›mlar›n›n zaman›nda ve e¤itimli personel taraf›ndan yap›lmas›
sa¤lanmal›,
• ‹fl makinalar›nda bak›m ve onar›mlarda üretici
firmalar›n tavsiyesine uyulmal›, kullan›lan yedek
parçalar kaliteli olmal›.
Çevre ve bak›m konular›nda bütünsel bak›fl
aç›s›
Motorlu araçlar ve ifl makinalar›nda bak›m süreçlerinde çevresel etkilerin afla¤›daki yollar ile en
aza indirilmesi sa¤lanmal›d›r:
• Ürünlerin tam yaflam döngülerinin dikkate al›nmas›;
•Kullan›c›lar ve bak›mc›lar taraf›ndan da benzer
derecede bir çevre hassasiyetinin benimsenmesinin sa¤lanmas›; Dünya üzerinde çal›fl›lan her bir
noktada çevre standartlar›n›n eksiksiz uygulanmas› gerekmektedir.
Sonuç olarak;
• Bak›m süreçlerinin çevre etkileri yukar›da bahsedilen konularla s›n›rl› olmad›¤› bilinmelidir.
• Üretim süreçlerinde ürünlerin yaflam döngülerinin sa¤lanmas› için yap›lan çal›flmalar›n, makinalar›n iflletme süreçlerindede sürdürülmesi gerekmektedir.
• Çevre ile ilgili faaliyetler tüm operasyonlar›n bir
parças› olmal›d›r.
Ali ÖZDERE
Makina Mühendisi
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TURBOfiARJ ARIZA TABLOSU
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‹fi MAK‹NALARI ELEKTR‹⁄‹
Tan›mlar ve Devre fiemalar›n›n Okunmas›
DÜZENLEME VE KULLANIfi
"Elektriki dokümanlar›n kullan›fl›"
Elektriki sistemlerle ilgili bilgiler yedek parça
listeleri ile birlikte bulunmaktad›r. Bu bilgiler
afla¤›daki flekilde gurupland›r›lm›flt›r.
1- Yerleflim resimleri
2- Devre semalar›ndaki elektriki elemanlar›n tan›tma iflaretleri
3- Devre flemalar›
4- Ba¤l a nt› tabl olar› - Hat uçlar› (terminal kut ular›)
5- Ba¤l a nt› tabl ol ar› - Komple soketler (komple fifl)

l- Yerleflim resimleri
Yerleflim resimleri (flekil l ve 2) 3-D deki veya flematik flekilde detayland›r›larak gösterilmifltir ve önemli elektriki elemanlar›n yerleri belirtilmifltir. Elemanlar kendi parça kodlamalar›
ile gösterilmifllerdir.
Elemanlar DIN 40719 da bulunan harfler ile
kodland›r›lm›fl olup harflerin manalar› sayfa 4
ve 5’te belirtilmifltir.

Blinker röleleri: Sürekli aç›p kapatan röleler.

‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2006
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2- Devre flemas›ndaki Elektriki Elamanlar›n Tan›tma ‹flaretleri
Devre flemas›ndaki elektriki elamanlar›n tan›tma iflaretleri, devre flemas›n› izah edebilecek flekilde sistematik olarak düzenlenmifltir. Semboller elemanlar›n hem devre flemas›nda hemde tesisattaki kullan›lmas›n› gösterir. Keza elamanlar›n parça numaralar›m bulmaya da yarar.
Tan›tma iflaretleri Türkçe ve ‹ngilizce olarak kolonlarda gösterilmifltir.
1. Parça
2. Miktar
3. Düzenleme
4. Ak›m hatt›
5. Yeri
6. Parça nosu

(Part)
(Quantitiy)
(Designation)
(Current path)
(Location)
(Part no)

2.1. Parça / (Part)
Bu kolonda bütün elektriki elemanlar alfabetik olarak liste edilmifltir. Elemanlar›n kodlama harfleri DIN 40719’a göre belirlenmifltir. DIN 40719’dan ç›kar›lan bir k›s›m kodlar sayfa 4 ve 5 te görülebilir.
2.2. Miktar / (Quantitiy)
‹lgili parçadan makina üzerinde kaç tane oldu¤unu gösterir.
2.3. Düzenleme / (Designation)
Bu kolonda elektriki eleman›n›n tipini (örnek gösterge lambas›n›) ve kullan›lma maksad›n› (örnek
hidrolik ya¤ seviyesi minumum) belirlenmektedir.
2.4. Ak›m Hatt› / (Current path)
Ak›m hat numaralar› devre flema ka¤›d›n›n üst k›sm›ndad›r. Ak›m hatt› devre flemas›nda elektriki eleman›n yeri hakk›nda bilgi verir.
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Birinci rakam (veya sayfa say›s›n›n 10’dan fazla olmas› halinde ilk iki rakam) sayfa numaras›n›
verir. Bunu takip eden rakamlar ise eleman›n bulundu¤u hat numaras›n› verir.
Örnek : Alternatör
“Ak›m hatt›” yazan k›s›mda “105” okunur. Buradan alternatörün devre flemalar›nda 1. sayfada,
05 nolu ak›m hatt›nda oldu¤u belirlenir.
2.5. Yeri / (Location)
Yaklafl›k olarak elektriki parçan›n monte edildi¤i yeri gösterir.
2.6. Parça No / (Part no)
Bu k›s›mda verilen rakamlar yedek parça nosudur. Bu k›s›mda yedek parça numaras› verilmemifl ise, bu parça elektriki sistemle ilgili olmas›na ra¤men bir baflka komple grupta bulunmaktad›r.
Parça numaras› ilgili yedek parça sayfas›ndan (komple grubun) sayfas›ndan bulunabilir.
Örnek: Solenoid valflerin parça numaras› hidrolik veya pnömatik sistemden bulunabilir.
Eski tan›tma sisteminde bu gibi parçalar afla¤›daki kod ile belirtilmektedir.
1.719 999
Bu kod gerçek parça numars› olmay›p, bu parçaya ait yedek parça numaras› yukar›da anlat›ld›¤› gibi bulunabilir.

‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2006
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3. Devre fiemas›
Devre (ak›m ak›fl) flemas› makinan›n elektrik devresini bütün detaylar› ile göstermektedir. Devre flemas›nda elektriki güç kaynaklar› ile elemanlar aras›ndaki ba¤lant› ve elemanlar›n fonksiyonlar› mümkün oldu¤unca gösterilmektedir. Devre flemalar›nda fonksiyon gruplar› A4 ebad›ndaki sayfalarda gösterilmifltir.
Bütün elemanlar elektriksiz (çal›flmaz) durumda (ak›m ve gerilim tatbik edilmedi¤i) ve hareketli
elemanlar›nda herhangi bir hareketin bulunmad›¤› durumlarda gösterilmifltir.
Kullan›lan semboller DIN 40700, 40703, 40708 ve 40711’den 40716’ya kadar olan standartlara
uygundur. DIN standartlar›ndan ç›kar›lan semboller kitapç›¤›n sonunda bulunmaktad›r.
Gösterilen bütün elemanlar 2.1’de izah edildi¤i gibi iflaretlenmifltir. Düfley çizilen ak›m hatlar› 2.4
maddesinde anlat›ld›¤› gibidir ve pozitiften negatife do¤ru çal›fl›rlar. Sa¤ tarafta numaralar› verilen
yatay hatlar ise afla¤›daki durumlar› göstermektedir.
30 = Pozitif (+) (kontak aç›lmam›flken elektrik mevcut)
15 = Pozitif (+) (kontak aç›l›nca elektrik mevcut)
31 = Negatif (-) (toprak)
Kesiflen ak›m hatlar›n›n yan›ndaki rakamlar daha ilerki sayfalarda çal›flmas› gösterilen ilave ba¤lant›lar› göstermektedir.

Örnek :

Rölenin alt›ndaki kod numaras›, bu konta¤› enerjilendiren bobinin bulundu¤u sayfa ve ak›m hatt›n› göstermektedir.

Örnek :

Rölenin veya anaht ar›n (switchin) kontak uçlar›nd aki rakamlar gerçek parça uçlar › nda bul unan ba¤l a nt› num aralar›n›n ayn›s›d›r.

Örnek :

Di¤er sayfalardaki kontaklarda açma veya kapama etkisine sahip
rölelerin tan›t›lmas›nda; rölenin enerjilendirme sar›m›n›n (bobinin)
bulundu¤u ak›m hatt›n›n alt›ndaki k›s›mdan bilgi al›nabilir.

Örnek :

K 8 Rölesi 104 ak›m hatt›nda kapat›c› kontak vazifesi görmektedir. Birlefltirme noktalar› (içi bofl daireler) ilgili terminal (strip
say›labilir) veya soket ba¤lant›lar›n› tan›mlar.
Bak. 4. madde de ba¤lant› tablolar› : terminal fiflleri
Bak. 5. madde de ba¤lant› tablolar› : terminal soketleri için

S: Kapat›c› kontak
O: Aç›c› Kontak

Örnek :
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x 6.1
x 6 terminal stripinin, 1 nolu ucunda hatlar birleflmifltir.
Ak›m hatt› boyunca yaz›lan rakamlar kablo kesintilerine vermektedir.

Örnek :

Kablo kesiti : 10 mm
Ak›m hatlar› üzerindeki harfler ise kablo renklerini vermektedir.

Örnek :

Renk kodlar›:
bl : mavi
br : kahverengi
ge : sar›

gn : yeflil
gr : gri
rt : k›rm›z›

sw : siyah
vi : mor
ws : beyaz
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4. Terminal Uçlar› Ba¤lant› Tablosu
Ba¤lant› tablolar›nda terminal kutular›ndaki elektriki elemanlar aras›ndaki ba¤lant› gösterilmektedir. Bunlar tesisattaki terminal uçlar›n›n gerçek numaralar›d›r. Devre flemas›ndaki tan›tma iflaretleri çeflitli terminal uçlar›n›n gerçek yerleri hakk›nda bilgi verir.
Ba¤lant› tablolar›n›n kullan›lmas›yla kablolar›n üzerinde kablonun ba¤lanaca¤› yer hakk›nda bilgi verici etiket kullan›lmas›na gerek kalmam›flt›r.
fiekil 1 ve 2'de RH 30C hidrolik excavator’e ait terminal kutular› ve ilgili ba¤lant› tablosu gösterilmektedir. Terminal kutusunda, her bir yan›nda bir ucu bulunan 4 tane ana terminal ve her bir taraf›nda iki ucu bulunan 23 tane kontrol hatt› terminali vard›r.
Ba¤lant› tablosu afla¤›daki gibi gruplanm›flt›r.
1. Uç noktalar›
(end points)
2. Köprüler
(Bridges)
3. Terminal numaras›
(Terminal nos)
4. Terminal tipi
(Types of terminal)
5. Kablo kesit alan›
(Cable cross sections)
6. Gerilim
(potential)
7. Uç Noktalar›
(End points)
4.1. Uç noktas›
Uç noktas› numaralar› terminaldeki ba¤lant› yerini gösterir. Numaralar ba¤lant› noktalar›n› ve al›c›y› belirtir. 1 ve 2 nolu uçlar üstte, 3 ve 4 nolu uçlar alttad›r.
Örnek 1: 1 nolu terminalin 1 ve 2 nolu uçlar› 1 nolu terminalden G3’e (flarj dinamosuna) irtibat› temin etmektedir. (devre flemas› s.16, ak›m hatt› 105)
Örnek 2: 6 nolu terminalin 3 ucu K6 rölesine 86 numara ile ba¤lanm›flt›r. Kablolar›n üstünde uç
numaralar›n› belirten birer bilezikleri vard›r. Bilezikler 1’den fazla kablonun söküldü¤ü zaman ilgili
kablonun do¤ru terminale ba¤lanmas›n› kolaylaflt›r›r.
Uç noktas›n›n önündeki
diyod’u gösterir.

sembolü terminal noktas›na do¤ru anod ba¤lant›s› olan bir

Uç noktas›n›n önündeki
diyod’u gösterir.

sembolü ise katod k›s›m› terminal noktas›ndan yana olan bir

Rölelerin üzerindeki 85 ve 86 nolu uçlar daima endüksiyon bobini gösterir.
4.2. Köprüler
Terminal ç›k›fllar›n›n art›r›lmas› için ilgili terminal noktalar› içten birbiri ile köprüler vas›tas›yla
ba¤lanm›flt›rlar. Köprülendirilmifl terminallerin numaralar› ayn›d›r ve bunlar dikey kal›n bir çizgi ile
birlefltirilmifltir.
4.3. Terminal No
Bütün terminallre ait numara bantlar› burada liste edilmifltir. Ayn› numaralar kablolar›n üzerindeki bantlarda da mevcuttur.

20

‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2006

4.4. Terminal tipleri
Bu kolonda imalatç›n›n terminal kodlamas› gösterilmifltir.
4.5. Kablo kesit alan›
Bu kolondo ise kablolalar›n kesit alanlar› belirtilmifltir.
4.6. Gerilim
‹lgili terminaller aras›ndaki gerilim (voltaj) de¤eri bu kolonda verilmifltir. Herhangi bir yaz›l› de¤er
yoksa bu de¤er 24 Volt’tur.
4.7. Uç noktalar›
4.1. nolu maddedeki gibidir.

‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2006
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5. Fifl (soket) Ba¤lant›lar› Tablosu
Çok uçlu fifl ba¤lant›lar› ile ilgili tabloda erkek ve difli k›s›mlar belirtilmifltir. (Resim 1)
1- Difli k›s›m ucu (End point – sleeve connections)
2- Çap kesitleri
(çap inch-mm)
3- Numara
(Number)
4- Erkek k›s›m
(End point – pin connections)
5.1. Uç noktas›
Bu kolondo difli k›s›ma ait uç noktalar›n›n numaralar› verilmifltir.
5.2. Çap alan› mm2 (4.5 nolu maddeye bak)
5.3. Numara
Burada verilen numara ilgili veya erkek difli k›s›ma ait olup, soket ba¤lant›s›n›n iç k›sm›nda da
görülmektedir.
5.4. Bu k›s›m da verilen numara erkek uca aittir.
Spare Parts List

Derleyen :
Mustafa S‹LPA⁄AR
Makina Mühendisi
(Kaynak : O&K Teknik Yay›nlar›)
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KARIfiTIRICI HAZNE KAZALARI
Bu yaz›mda flantiyelerimizin bafl köflesini iflgal eden beton santralleri, asfalt ve mekanik
plentlerde ölümcül kaza riski yüksek olan kar›flt›r›c› haznelerinde (mikser) meydana gelen
olaylardan bahsedece¤im.
Birinci olarak tan›k olmad›¤›m anlat›lan ve
meydana gelifl flekli ile unutamayaca¤›m bir ifl
kazas›d›r. Fazla mesainin olmad›¤› bir pazar günü 4-5 yafllar›ndaki o¤lunu beraberinde flantiyeye getiren bir beton santral operatörü temizlik
yapmaya niyetlenir. O¤lunu kumanda panelini
bafl›nda operatör koltu¤una oturtur ve d›flar›
ç›kmamas› için kabini kilitler. Yan›na keski ve
çekicini alarak panmikserin (beton kar›flt›rma
haznesinin) içine girer. Can› s›k›lan çocuk önünde durdu¤u kumanda panosunun tufllar›na basarak istemeden kar›flt›r›c› hazneyi çal›flt›rarak
babas›n›n ölümüne sebeb olur. Burada iki temel ifl disiplini ihmali söz konusudur. Birincisi ifl
sahalar›na akli melekesi geliflmemifl birinin getirilmesi, ikincisi ise tesis temizli¤i yap›l›rken tesisin ana flalterinden enerjisinin kesilmemesidir.
‹kinci olay çal›flt›¤›m bir flantiyede meydana
geldi. Asfalt sezonu bafl›nda ifle yeni bafllam›flt›m . Beton mikser kamyon flöförlerimizden biri
askerden dönen lise mezunu kardeflini ifle
yerlefltirmek amac›yla izinsiz olarak flantiyeye
getirdi¤ini ö¤rendi¤imde hem tecrübesiz olmas› hemde bilgimiz d›fl›nda flantiyeye getirilmesinden dolay› memleketine gönderilmesini istemifltim. Sezon bafl›nda ifle ça¤r›lan meslek lisesi mezunu mekanik plent operatör yard›mc›s›
ortam›n tozlu olmas›n›, bir sonraki meslek lisesi mezunu ise aç›k ö¤retime devam etmek istedi¤ini bahane ederek ifli b›rakt›lar. ‹fl sezonun
aç›lmas› yüzünden daha önce flantiye sahas›ndan uzaklaflt›rd›¤›m›z genci ifle ça¤›rmak zorunda kald›k. ‹fl ortam›n›n risklerinden bahsederek çal›flma esnas›nda çok dikkatli olmas›
konusunda kendisini mekanik plent operatör
yard›mc›s› olarak ifle ald›k. Operatöre yeni ifle
al›nan yard›mc›s›na da göz kulak olmas›n› tembihledik.
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‹zinde bulundu¤um bir gün proje müdürü telefon etti. Operatör yard›mc›s›n›n bir ifl kazas›
geçirdi¤ini ve hastaneye acilen sevk edildi¤ini
bildirdi. Hastaneye gitti¤imizde aya¤›n›n ezik ve
muhtelif k›r›klar› oldu¤unu ö¤rendik. Kopma
noktas›na gelen damar ve sinirleri dikilmiflti. Kan
dolafl›m›n›n olmas› ve ayaktaki yaralar›n iyileflmesinden sonra k›r›k tedavisine bafllanacakt›.
Befl günlük bir bekleyiflten sonra kan dolafl›mda
düzelme olmamas› ve ayakta kangren oluflumu
bafllamas› üzerine diz kapa¤›n›n alt›ndan ayak
kesilmek zorunda kal›nd›.
‹zin dönüflü olay›n nas›l meydana geldi¤ini
soruflturdu¤umda, operatör kamyonlar›n tamam›n yüklenip gönderilmesinden sonra tesisin
yükleme silosunu doldurduklar›n› ve plenti boflta çal›fl›r durumda tuttu¤unu söyledi. ‹htiyac›n›
gidermek üzere kumanda odas›n› terk etti¤ini
olay›n nas›l meydana geldi¤ini görmedi¤ini belirtti. Olay mahalinde bulunan bir kamyon floförü ise bir hayk›rma sesi duydu¤unu çevresine
bakt›¤›nda önce kimseyi görmedi¤ini sonra
mekan›k plent yan›nda yatan operatör yard›mc›s›n› fark etti¤ini söyledi. Operatör yard›mc›s›
taburcu olduktan sonra olay›n oluflunu afla¤›daki flekilde anlatt›.
Kendilerine gün bitiminde yap›lmas› söylenmesine ra¤men akflam erken flantiyeye dönmek için temizli¤e bafllad›¤›n› bunun için operatörün talimat›n› beklemedi¤ini belirti. Kamyonlar›n ara verdi¤i esnada ve plent çal›fl›rken
temizli¤in kolay ve zahmetsiz olmas› sebebi ila
mikser kapaklar›n› açarak temizlik yapmak üzere ayaklar›n› kar›flt›rma haznesinin kenar›na
koydu¤unu ve küskü ile temizlik yaparken dengesini kaybetti¤ini, kazan›n bundan dolay› olufltu¤unu söyledi. Mevcut iflleyen bir sistem olmas› dolays› ila daha önce dikkatimizi çekmeyen plentde bu kazadan sonra tekrar benzeri
olmamas› için elektrik sisteminde daha önce
fabrikasyon olarak yap›lmamas›na ra¤men çal›fl›rken temizlik yap›lmamas› için kapak aç›l›nca
elektri¤i kesecek flekilde bir devre kesici anahtar koyduk.
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‹fl kazas›n›n soruflturmas›n› yapacak bakanl›k müfettifllerinin benzer prensiple çal›flan di¤er tesisleride gündeme getirebilece¤ini düflünerek orijinal dizaynlar›nda olmamas›na ra¤men Asfalt plentinin ve beton santralinin kar›flt›r›c› haznelerinede ayn› devre kesici koyduk.
Bütün tesis operatörlerine bu olaydan sonra tesislerini çal›fl›rken temizlik yapmamalar› ve temizli¤e kalkt›klar›nda ana flalterden elektri¤i kesip, kumanda odas›n› kilitleyip anahtar›n› beraberlerine almalar›n› belirten talimnamelerini imzalatt›k.
Bu olay›n meydana gelmesinden sonra devre
kesicilerin çal›fl›p çal›flmad›¤› ilgili flantiyelerin
makine flefleri taraf›ndan sürekli takipte tutuldu.
Tesis temizlikleri mesai bitiminden sonra ve en
az iki kiflinin nezaretinde kontrollü flekilde yap›lmas› dikkatle takip edildi. Bu titizli¤e ra¤men bir
baflka flantiyede asfalt tesis kar›flt›r›c›s›n›n paletlerinin de¤iflim ihtiyac›n›n oldu¤u bir zamanda
makine formeni ve operatör ilgili makina flefinin
bilgisi d›fl›nda elektrik kesilmesi meydana gelince paletleri de¤ifltirmeye karar verirler.Operatör
kesintinin daha önce olan kesintiler gibi uzun sürece¤ini öngörerek devre kesici anahtar› bir flekilde çal›fl›r durumdan ç›kar›r. Son palete gelin-

di¤inde aniden elektrikler gelir ve tesis enerjilenince kar›flt›r›c› kontrol d›fl› çal›flarak tesis operatörünün gö¤sünden yaralanmas›na sebep olur.
Hastaneden taburcu olmas›ndan sonra operatöre devre kesici anahtar› niye devre d›fl› b›rakt›¤›n› ve ana flalteri neden kapatmad›¤› soruldu¤unda, kesintinin uzun süre sürece¤ini tahmin etmesi sebebi ile emniyet tedbiri almas›na gerek duymad›¤›n› ve kesintiden sonra kumanda sisteminde anahtarlar›n faal durumda kalaca¤›n› düflünemedi¤ini belirtmifltir.
Yukar›da bahsedilen üç örnekten bizim ç›karaca¤›m›z temel ders yaz›l› bildirilen kurallar›n
hayat kurtarmad›¤›d›r. fiantiyelerde ifl güvenli¤inden sorumlu olanlar›n mevcut öngörülen kurallar›n insanlardan taraf›ndan nas›l dikkate
al›nmayaca¤›n› ak›llar›ndan ç›karmamas›d›r. Bu
yaz› kapsam›nda yazmay› düflündü¤üm tafl›y›c›
band kazalar› ila ilgili k›sm› sizlerinde kat›l›mc›
olman›z› sa¤lamak için bir sonraki bask›ya aff›n›za s›¤›narak b›rak›yorum. Yaflad›¤›n›z veya
nakil yolu ile edindi¤iniz olaylar› bildirmeniz rica
eder, sa¤l›kl›, mutlu ve kazas›z günler dilerim.
Mustafa Silpa¤ar
Makina Mühendisi

MÜHEND‹SL‹K ET‹K ÖLÇÜTLER‹
Mühendisler, görevlerinin icras› s›ras›nda insanlar›n güvenli¤ini, sa¤l›¤›n› ve refah›n› herfleyin
üzerinde tutmal›d›rlar.
Mühendisler insanlar›n güvenli¤i, sa¤l›¤› ve refah›n›n mühendislik ürünü yap›lara, makinalara,
ayg›tlara ve ifllemlere ba¤l› oldu¤unun bilincinde
olmal›d›rlar.
Mühendisler kitle sa¤l›¤› ve refah› aç›s›ndan
güvenli olmayan ve mühendislik standartlar›na
uymayan tasar›mlar› kabul etmemeli ve onaylamamal›d›rlar.
E¤er mühendislerin profesyonel anlamda verdikleri kararlar insanlar›n güvenli¤ini, sa¤l›¤›n› ya
da refah›n› tehdit edecek biçimde baflkalar› taraf›ndan çi¤nenirse, mühendisler müflterilerini ya da
iflvereni olas› sonuçlar hakk›nda uyarmal›d›rlar.
Mühendisler, sorumlu olduklar› tasar›m, ürün
ya da sistemlerin kullan›m ömrü süresince güvenli iflletilebilmesi için kullan›c›lara yay›nlanm›fl
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veriler, test kurallar› ve kalite kontrol prosedürleriyle ilgili bilgi vermeye gayret etmelidirler.
Mühendisler, planlar›n tasar›m›na onay vermeden önce sorumlu olduklar› tasar›m, ürün ya
da sistemlerin güvenli¤i ve güvenilirli¤i üzerine incelemelerde bulunmal›d›rlar.
Mühendisler her ne zaman iflleriyle do¤rudan
ilgili olan ve kitle güvenli¤i ya da sa¤l›¤›n› tehdit
edece¤ine inand›klar› bir duruma flahit olurlarsa
yetkili kurumlar› ya da kiflileri durumdan haberdar
etmelidirler.
E¤er mühendisler, burada belirtilen ilkelerin
baflka Kifli ya da kurumlarca ihlal edildi¤ine inan›yorsa, bu bilgiyi yetkili kurumlarla yaz›l› olarak
paylaflmal› ve yetkili otorite sahibiyle konunun
ayd›nlat›lmas› için iflbirli¤ine gidip yard›mc› olmal›d›rlar.
Mühendisler yaln›zca yetkin olduklar› alanda
hizmet sunmal›d›rlar.
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Mühendisler, yaln›zca e¤itimini ald›klar› ve deneyim sahibi olduklar› özel teknik alanda mühendislik görevlerini icra etmelidirler.
Mühendisler e¤itimini ald›klar› ya da deneyim
sahibi olduklar› bir alan›n›n d›fl›nda kalan iflleri kabul edebilirler; fakat bu durumda verecekleri hizmet protein kendi alanlar›na giren k›sm›yla sinirli
olmal›d›r. Projenin di¤er k›s›mlar› yetkin meslektafllar, dan›flmanlar ya da di¤er çal›flanlar taraf›ndan gerceklefltirilmelidir.
Mühendisler kariyerleri süresince profesyonel
anlamda kendini gelifltirmeli, yönetimleri alt›ndaki di¤er mühendislerin profesyonel ve etik anlamda geliflmeleri için olanak sa¤lamal›d›rlar.
Mühendisler, müflterileri ve iflverenleriyle profesyonel iliflkilerinde güvenilir olmal›, ihtilaf ve
menfaat uyuflmazl›¤› oluflmas›ndan ya da böylesi bir izlenim verilmesinden kaç›nmal›d›rlar.
Mühendisler iflverenleri ve müflterileriyle her
türlü menfaat uyuflmazl›¤›ndan kaç›nmal›, yarg›lar›n› ve sunduklar› hizmetleri etkileyecek herhangi bir ifl iliflkisi, menfaat ya da durum hakk›nda iflveren ve müflterilerini olabildi¤ince çabuk bilgilendirmelidirler.
Mühendisler kendileri ile iflverenleri ya da
müflterileri aras›nda menfaat uyuflmazl›¤› yaratacak herhangi bir ifli almamal›d›rlar.
Mühendisler ayn› projedeki ya da ayn› projeyle ba¤lant›l› olarak sunduklar› hizmetler karfl›l›¤›nda birden fazla kifli ya da kurumdan bütün kifli ya
da kurumlar›n bilgisi ve oluru olmadan ücret almamal›d›rlar.
Mühendisler iflveren ya da müflterilerinin haberi olmaks›z›n ürünler, hammaddeler ya da tedarikcileri belirleme karfl›l›¤›nda herhangi bir parasal kazan›mda bulunmamal›d›r.
Mühendisler tafleronlardan, tafleronlar›n temsilcilerinden ya da müflteri ve iflverenleri ile ifl yapan üçüncü flah›slardan, do¤rudan ya da dolayl›
olarak, yapt›klar› ise mahsuben hediye ya da teflvik almamal›d›rlar. Kamu ya da iflveren yönetmelikleri bu tür hediyelere izin verse dahi mühendisler menfaat uyuflmazl›¤› kan›s› yaratmamak içinden bundan uzak durmal›d›rlar.
Mühendisler bir kamu kuruluflunda üye, dan›flman ya da çal›flan olarak görev yaparken, sahibi ya da çal›san› olduklar› özel sektor kurulufllar›ndan hizmet al›m› ile ilgili de¤erlendirme çal›flmalar›na kat›lmamal›d›rlar.
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Mühendisler, çal›flt›klar› flirketin bir yöneticisinin ya da çal›san›n›n üyesi bulundugu resmi ya
da özel kurumlardan, çal›flt›klar› flirketle olan
ba¤lant›lar›n› aç›klamadan ya da buradan ayr›lmad›klar› sürece, ifl almamal›d›rlar.
Düzenlemeler, standartlar ya da resmi kanunlar üzerinde çal›san muhendisler, tarafs›zl›¤› sa¤lamak ve menfaat uyuflmazl›klar›n› önlemek için
sa¤duyulu yarg›larda bulunmal›d›rlar.
Mühendisler, çal›smalar› sonucunda bir projenin baflar›l› olamayaca¤› kanaatine vard›larsa
müflteri ve iflverenlerini bilgilendirmeli ve onlara
bu yönde önerilerde bulunmal›d›rlar.
Mühendisler üzerinde çal›flt›klar› proje kapsam›nda kendilerine gelen her türlü bilgiyi gizli tutmal› ve bu bilgiyi kiflisel kazanç sa¤lamak için
kullanmamal›d›rlar.
Mühendisler, yasal bir zorunluluk oluflmad›kça, flimdiki ya da önceki iflverenleri veya müsterileri hakk›nda, onlar›n izni olmadan, teknik süreç
ya da ifl iliflkileri ile ilgili hiçbir bilgiyi aç›klamamal›d›rlar.
Mühendisler, yasal bir zorunluluk oluflmad›kça, üyesi bulunduklar› herhangi bir komisyona ait
gizli bilgi ya da bulgular› aç›klamamal›d›rlar.
Mühendislere müflterileri taraf›ndan verilen tasar›mlar, müflterinin aç›k izni olmadan ço¤alt›lmamal›d›r.
Mühendisler inflaat ya da baflka bir kontrat›
yönetirken tüm ilgili kiflilere karfl› adil ve dürüst bir
biçimde davranmal›d›rlar.
Mühendisler, araflt›rma-gelifltirme, plan, tasar›m, bulufl gibi telif haklar› veya patente tabi olabilecek biçimde katk›da bulunacaklar› iflleri kabul
etmeden önce bu haklara dair karfl› tarafla bir uzlaflma içinde bulunmal›d›r.
Mühendisler herhangi bir durumda kendi hatalar› varsa bunu kabul etmeli, hatalar›n› ya da
yanl›fl kararlar›n› mazur göstermek için gerçekleri çarp›tmamal›d›rlar.
Mühendisler iflverenlerinin bilgisi olmadan sahip olduklari iflin d›fl›nda profesyonel anlamda
çal›flmamal› ya da ifl kabul etmemelidirler.
Mühendisler baflka iflverenlerden ya da piyasadan yanl›fl bilgilendirme ya da vaat verme yoluyla eleman çekme davran›fl›nda bulunmamal›d›rlar.
Mühendisler itibar ve tan›n›rl›klarini sunduklar›
hizmetler yoluyla oluflturmal›lar, baflkalar› ile haks›z rekabet içine girmemelidirler.
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Mühendisler sunduklar› hizmetlerle ilgili anlaflma görüflmeleri yaparken sahip olduklar› yetkinlik ve profesyonel nitelikleri temel almal›d›rlar.
Mühendisler, profesyonel anlamda karar verme süreçlerini etkileyecek flekilde, flartl› sözleflmeleri önermemeli ya da kabul etmemelidirler.
Mühendisler, kendileri ya da çal›flma arkadaslarina ait akademik ve profesyonel nitelikleri çarp›tmamal› ya da yanl›fl yans›t›lmas›na izin vermemelidirler. Daha önce gerçeklefltirdikleri projelerdeki kendi rol ve sorumluluklar›n› abartmamal› ya
da yanl›fl yans›tmamal›d›rlar. Herhangi bir ise
baflvuru s›ras›nda verilen sunumlar ya da broflürler, iflverenleri, çal›flma arkadafllar›, ortak giriflimleri ya da baflar›lar› ile ilgili konular› yanl›fl yans›tmamal›d›r.
Mühendislerin teknik literatur ya da teknik olmayan yay›nlar için haz›rlad›klar› makaleler gerçeklere dayanmal›d›r.
Tez, makale, rapor gibi birden fazla kiflinin katk›s› olan teknik yay›nlarda katk›s› olan herkesin ismine yer verilmelidir. Önerilmifl ya da kabul edilmifl yay›nlarda ismi yer alan di¤er yazarlar, makalenin yay›na gönderilmesinden önce ortak yazarl›k konusunda uzlaflma içinde olmal› ve di¤erlerinin yay›nlanmam›fl çal›flmalar› bu makalede temel
teflkil ediyor ya da önemli bir ö¤eyse, bu kiflilerden yaz›l› bir olur belgesi almalar› gerekir.
Teknik yaz›flmalar, yazarl›k konusunda aç›k biçimde tan›mlanm›fl ve uygun biçimde da¤›t›lm›fl
prosedürlere uymal›d›r. Bu prosedürler, üniversite
ya da iflveren taraf›ndan ac›klanm›fl ve da¤›t›lm›fl
olmal›, ayn› zamanda mühendisler odas›n›n etik
uygulamadaki önerilerini dikkate almal›d›r.
Kaynak belirtmeden fikir ya da eser kullan›m›
etik de¤ildir.
Mühendisler, yanl›fl ya da kötü niyetle, do¤rudan ya da dolayl› olarak, di¤er Mühendislerin itibarlar›n›, geleceklerini ya da ifle al›nma ihtimallerini zedeleyecek davran›fllarda bulunmamal›lar,
baflkalar›n›n yapt›¤› iflleri ayr›ms›zca elefltirmemelidirler.
Mühendisler, iflverenlerine ait ekipman›, sarf
malzemelerini, laboratuar ya da ofis alanlar›n› d›flar›ya ait özel ifllerini yürütmede kullanmamal›d›rlar.
Mühendisler yaln›zca sayg›n kifli ve kurumlarla iliflki içinde olmal›d›rlar.
Mühendisler dürüst olmad›¤›n› bildikleri ya da
buna inand›klar› kifli ya da kurumlarla iliflki içinde
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bulunmamal›, kendi isimlerinin ya da çal›flt›klar›
flirketin isminin bu kifli ya da kurumlar taraf›ndan
kullan›lmas›na izin vermemelidirler.
Mühendisler etik disi davranislari gizlemek icin
muhendis olmayan kisiler, kurumlar ya da ortakliklar ile iliskileri kullanmamalidirlar.
Mühendislerin kamuoyuna yapt›klar› duyurulara tarafs›z ve gerçekci olmal›d›r.
Mühendisler kamuoyunun bilgisini artt›racak
ve mühendislik baflar›lar›n›n yanl›fl flekilde anlafl›lmas›n› önleyecek yönde çal›flmal›d›rlar.
Mühendisler iflleriyle ilgili her raporda, aç›klamada ya da tan›kl›kta nesnel ve gerçekci olmal›d›rlar. Bu tür yay›nlarda konuyla ilgili tüm bilgilere
yer vermelidirler.
Mühendisler, yasal bir konuda bilirkiflilik yaparken, konunun mühendislik yönüyle ilgili bir
aç›klamay› yaln›zca bu konuda teknik anlamda
yetkin olup görüfllerinin do¤rulu¤u ve uygunlu¤una inan›yorlarsa yapmal›d›rlar.
Mühendisler, ilgili bir üçüncü kifli ya da kifliler
taraf›ndan önerilmifl veya ücreti ödenmifl olacak
biçimde mühendislik konular›yla ilgili bir aç›klama
ya da yorum yap›yorsa, bu yay›n›n bafl›nda kendilerini ve ad›na çal›flt›klar› kifli ya da kiflileri beyan etmeliler, durumdan nas›l bir maddi kazan›mlar› olabilece¤ini belirtmelidirler.
Mühendisler yapt›klar› iflleri anlat›rken gerçege sad›k kalmal›lar, baflka bir mesle¤in yada kiflinin onurunu rencide edecek biçimde kendilerini
öne ç›karmamal›d›rlar.
Mühendisler görevlerini icra ederken bu ifllerin
çevresel etkilerini gözönünde bulundurmal›d›rlar.
Mühendisler plan ve tasar›mlar›n›n çevreye etkilerini dikkate almal›d›rlar. E¤er bu etki kitle sa¤l›g› ve güvenli¤ine aç›k bir tehdit oluflturuyorsa 1.
ilkedeki önerileri uygulamal›d›rlar.
Mühendisler görevlerinin icras› s›ras›nda sürdürelebilir kalk›nmay› göz önüne almal›d›rlar.
Mühendisler bugünün ihtiyac›n› karfl›larken
gelecekteki nesillerin gereksinimlerini karfl›lamas›n› engellemeyen kalk›nma biçimlerini de¤erlendirmelidirler. E¤er projenin iktisadi, çevresel ve
sosyal yönleri aras›ndaki dengesizlik kamu sa¤l›g› ve güvenli¤ine aç›k bir tehdit oluflturuyorsa 1.
ilkedeki önerileri uygulamal›d›rlar.
Çeviren
Ali ÖZDERE
Makina Mühendisi
(Kaynak : www.asme.org)
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TÜNEL KAZMA MAK‹NALARINDAN TBM
(14. Say›dan Devam)
KAZI YAPMAK
Kaz›n›n nas›l yap›d›¤› TBM in genel görüntüsünü gösteren resim (Resim-12) üzerinde
anlat›lacakt›r.

Resim 12: TBM in genel görüntüsü

1-Elektirik motoru 2-De¤iflken debili hidrolik
pompalar 3-Kesici kafay› döndüren hidrolik
motorlar 4-Ana yatak 5-Kesici kafa 6-TBM i tünel aynas›na dogru iten itme silindirleri 7-TBM
itildikçe kaz›lan malzemeyi boflaltan kapaklar
8-Bas›nç boflaltma kapaklar› 9-Birinci konveyör 10-‹kinci konveyör 11-Çamur vagonlar› 12Segman montaj yeri, makina bir ilerleme peryodunda bir segman geniflli¤i kadar ilerler ve itme
silindirleri geri çekilir.
TBM aflag›daki ifllemleri s›ras›yla yapar.
1- Makina kendini tünel aynas›na do¤ru her
biri 125 ton kuvvetle itme yapabilen 24 adet
hidrolik itme silindirlerini (6) arkada en son konan tünel segmanlar› kenar›na bast›rarak iter.
Kaz› süresince bu itme ifllemi devam eder.

Resim 13: TBM itme görüntüsü
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2- Kesici Kafa (5) 3 numaral› hidrolik motorlar›n tahrik edilmesiyle döner. Kesici kafa
üzerindeki kaz›c› ve kesici uçlar kazma ifllemini
yapar. Kesici kafan›n önünde bulunan on adet
malzeme alma kapaklar›ndan ihtiyaç olan
kadar gerekli say›da kapa¤› operatör aç›k tutar.
Bu kapaklardan malzeme kaz› odas›na yüklenir. Kaz› odas›ndaki boflaltma plakalar› (7)
arac›l›¤› ile kaz›lan malzeme birinci bant (9)
üzerine dökülür. Buradan ikinci banta (10)
dökülen kaz› malzemesi gentri alt›nda bekleyen
tren katar›ndaki çamur vagonlar›na (11) yüklenir. Konveyör boflaltma noktas› sabit olup
trenin hareketiyle bofl vagonlar bu noktaya
s›rayla getirilir.

Resim 14: Vagonlar›n dolum görüntüsü
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Her periyot da segman geniflli¤i kadar 1.2
m+0.1m kaz› yap›l›r. Kaz› yap›l›rken kesici kafa
ilerlemenin yar›s›na kadar bir yönde di¤er yar›s›nda ise farkl› yönde dönderilir. Bu ifllem ana
rulman›n her iki yönde dönmesini sa¤lamak,
devaml› ayn› yönde dönerek yüklenmemesi ve
kesici uçlar›n devaml› ayn› yönde afl›nmamas›
için iki yönlü yap›l›r.
Delme ifllemi s›ras›nda arkadan istikamet
belirlemek için gönderilen lazer ›fl›n› kontrol bölümünde operatörün gördü¤ü target üzerine
düflerek makinan›n yönü hakk›nda operatöre
bilgi verir.
Yönlendirme: Tünel aynas›n›n durumu sürekli olarak topo¤rafik aletlerle takip edilir.
Makinan›n yönlenece¤i taraf (sa¤, sol, afla¤›,
yukar›) bilgisayar ile hesaplanarak lazerin pozisyonu tayin edilir. Yönlendirme itme pistonlar› ve artikülasyon silindirlerinin bas›nçlar›n›
ayarlayarak ve lazer kullan›larak yap›l›r.
Bir ad›ml›k tünel kaplamas›, 6 adet beton
segmandan oluflan bir ringdir. Segmanlar›n
ring içinde birbirlerine göre pozisyonlar› sabittir. Ancak ring tünel kesitinin meydana getirdigi
düzlem içersine hesaplanan bir aç›yla konur.
Ringin ortalama geniflli¤i 1.2 m olmakla birlikte
bir kenar› öbürüne göre 4 cm k›sad›r. Yeni konulacak segman gurubunun bir önceki ringe
göre nas›l konulaca¤›n›n tesbiti hesaplanan
aç›ya göre yap›l›r.
Segman ‹ndirilmesi: Tünel aks›nda haraket
edebilen segman kald›rma vinç mekanizmas›yla segmanlar segman arabas›ndan indirilir.

Enjeksiyon yap›lmas›: Kaz› yap›l›rken ayn›
zamanda Tünel makinas›n›n enjeksiyondan korunmas› için kuyruk f›rçalar›n›n bulundu¤u bölüme özel kuyruk gresi özel pompalarla enjekte
edilir. Miktar olarak ortalama her ring için 16-18
k¤ gres ya¤›d›r. Ringle toprak aras›na dolana
kadar yeterli miktarda beton enjeksiyon, beton
enjeksiyon vagonundan al›n›p enjeksiyon pompas›yla bas›l›r.
Tren Tünelden Ç›kar: Yedi adet dolu çamur
vagonu, bir bofl enjeksiyon vagonu, iki adet
bofl segman arabas›, bir personel vagonu ve
bir lokomatiften oluflan tren katar› tünelden ç›kar portal alan›na gelir.
Segman Montaj›: Kaz› ve enjeksiyonun tamamlan›p trenin gentrinin alt›ndan ayr›lmas›yla
segman montaj iflçileri segman montaj›na bafllarlar indirilmifl segmanlar montaj s›ras›na göre
segman montaj vinciyle (erektörle) montaj yap›larak bir ring oluflturulur. Segmanlar birbirne ve
bir önceki ringe c›vatalarla ba¤lan›r. C›vatalar
pünomatik s›kma aletleriyle s›k›l›r. Bu c›vatalar
belirli bir süreden sonra tekrar sökülür.
Montaj s›ras›nda segmanlar›n kenar›ndaki
contalar›n y›rt›lmamas›na dikkat edilmeli.
Kaz› malzemesi dökümü: Kaz› malzemesi,
çamur çukuruna vagonlar›n devirme rampas›n›n önünden geçerek devrilmesiyle dökülür.
Burdan Ekskavatör ve kamyonlar yard›m›yla
kaz›lan malzeme uzak bir alana tafl›n›r.
Enjeksiyon Harc› yüklenir: Önceden belirlenen özelliklerde santralda üretilir arakar›flt›r›c›ya sevk edilir. Ara kar›flt›r›c›dan enjeksiyon
vagonuna yüklenir.
Beton segmanlar yüklenir: Portal vinç depolama yerinden beton segmanlar› al›r segman
arabas›na yükler.
‹ki adet segman arabas›n›n her birine üçer
adet yüklenir.

Resim 15: Segman indirilme görüntüsü
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Tren tünele girer: Yedi adet bofl çamur vagonu, bir adet dolu enjeksiyon vagonu, iki adet
dolu segman arabas›, bir personel vagonu ve
bir lokomotif ile tren katar› tünele girer gentirinin alt›nda gereken yerde durur.
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Resim 16: Segman montaj resmi 1-2 Segman arabas›, 3 Segman indirme vinci, 4 Segman montaj vinci

Sonra yukar›da anlat›lan ifllemler tekrar edilir.
Tünel kaz›s› biter: Tünel kaz›s› resimde görüldü¤ü gibi biter. Kaz› yapan ekipten bir kaç personel tünel kazma makinas› kapaklar›ndan ç›kar ve bayraklar› gösterirler

Resim 17: Tünel kaz›s› bitifl görüntüleri

TBM ÇALIfiIRKEN TUTULAN FORMLAR
123456-

Vardiya bak›m formu
: Her vardiya operatörü doldurur
Günlük ilerleme tablosu
: Tünel flefi ve makina flefi tutar.
Tünel ilerleme ve ring raporu : Vardiya mühendisi tutar.
Günlük faliyet raporu
: Tünel flefi tutar.
TBM genel raporu
: Maakina flefi TBM le ve tünelle ilgili faliyet ve ar›zalar› rapor eder.
Tünel hatt› toprak üstü kotlar› ölçülür ve raporlar› harita etüt flefi taraf›ndan tutulur.
Bu raporlar her tünel ve makinaya göre de¤ifliklik gösterebilece¤i için buraya konulmam›flt›r.
SONUÇ:

Tünel kazma ifllerini daha kolay ve emniyetli hale getiren bu makinalarla her zemin koflullar›nda
Ülkelerin ve flehirlerin alt yap›lar› daha h›zl› ve güvenilir yapmak mümkün olcakt›r. 2006 y›l›nda
Türkiye de on adetin üzerinde TBM çal›flmaktad›r. Bunlar›n tamam› rayl› sistemler için kullan›l›yor
olacaklard›r.
Duran KARAÇAY
Makina Mühendisi
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DÜfiÜNENLER‹N DÜfiÜNCELER‹
TEKN‹K ELEMAN ‹HT‹YACIMIZIN G‹DER‹LMES‹NE YÖNEL‹K ÖNER‹LER
Önce mesleki e¤itimle ilgili flimdiye kadar
olan geliflmelere k›sa göz atarak, konumuza
girmekte yarar görüyorum.
Bilim ve teknolojinin geliflme h›z›na uygun
e¤itim listesini ve iflgücünü yetifltirme, ulusal ve
uluslar aras› ihtiyaçlara göre program yap›lmas› gereklili¤i mesleki e¤itimi ön plana ç›karmaktad›r. Bu nedenle 5., 6., 7., befl y›ll›k kalk›nma
planlar›nda %65 teknik %35 genel e¤itim hedeflenmifltir, fakat bügün dahi bu rakamlar›n
tersi geçerlidir. Ayr›ca meslek lisesi mezunlar›n›n büyük ço¤unlu¤u kendi alan›nda çal›flamamaktad›r.
‹flçi, iflveren ve devlet iflçisinin mesleki e¤itimdeki ilk uygulamas› asanör (okul sanayi ortaklafla e¤itimi) dur. 1978 de 1 y›ll›k proje olarak
bafllat›lm›fl daha sonra TAÇE (Türk-Alman ç›rakl›k e¤itimi), MESKA, TAMEM (Türk-Alman
mesleki e¤itim projesi) bunlar› izlemifltir. Bunlar›n d›fl›nda mesleki e¤itim çal›flmalar› vard›r.
Fakat yukar›da belirtilenler tamir ve bak›m elmanlar› yetiflmifl olan e¤itim kurulufllar›d›r.
‹yi yetiflmifl insan gücü kalk›nma ve toplumsal refah›n temel kayna¤›d›r. Ayr›ca mesleki
e¤itimin verimlili¤e etkisi çok fazlad›r.
Operatör ve bak›m elamanlar›n›n d›fl›nda; tamir, bak›m, sevk ve organizasyonlara yard›mc›
olacak ana elamanlara (teknisyen, tekniker vb.)
ihtiyaç duyulmaktad›r. Üniversitelere ba¤l›
meslek yüksek okullar› ifl makinalar› bölümü bu
bofll›¤u henüz, dolduramamaktad›r.
‹fl makinalar›nda kilit elemanlar operatör ve
bak›m elemanlar›d›r. Milyonlarca dolar›n yat›r›ld›¤›, makinalar›n teslim edildi¤i ve ço¤u yerde
günde 24 saat çal›flt›r›lan ve fakat, bu kilit eleman›n seçiminin tamamen tesadüflere, bazan
tavsiyelere b›rak›ld›¤› elemanlar... Hatta okuma
yazmas›na bile bak›lmadan operatör veya bak›m eleman› olarak görevlendirilen insanlar…
Yukarda çal›fl›r durumda 60000 civar›nda bir ifl
makinas› park›ndan söz edildi. fiu halde En az
60000 operatör ve bir okadar da bak›m eleman› gereklidir. Hatta vardiyal› çal›flmalar dikkate
al›n›rsa say›y› belki iki kat›na ç›karmak gerekir.

Herhalukarda yaklafl›k 200-250 bin operatör ve
bak›m eleman› çal›flmaktad›r. Bu elemanlar
rastgele bir yerlerden toplan›lmaktad›r. Di¤er bir
ifade ile bu say›daki insan gücünün temin edilebildi¤i bir kaynak yoktur. Bu kaynak nerededir.
Bu güne kadar kimse böyle ihtiyac› dikkate alarak bir kaynak yaratamam›flt›r. Rastgele gücü
yerinde delikanl›lar bu ifllere soyundurulur ve
dev ifl makinalar› kendilerine teslim edilir.
Baz› bölgelerde okuma yazmas› olmayan ve
hatta Türkçe bilmeyen elemanlar makinalar›n
sorumlulu¤una verilir.
B‹R EG‹T‹MC‹N‹N ‹FADE ETT‹G‹ G‹B‹ ‹Y‹
B‹R KALAS SU ‹LE GELEN RASTGELE
KÜTÜKTEN SEÇ‹LMEZ; UYGUN A⁄ACI
BULMAK LAZIMDIR.
Konuya ne Milli E¤itim Bakanl›¤› ne de di¤er
e¤itim kurulufllar› ciddi olarak yaklaflm›fllard›r.
MEB say›sal okullaflma peflindedir. Meslek kazand›rma, slogan haline getirilmenin d›fl›nda
kendi haline b›rak›lm›flt›r. Baz› çabalar yok de¤ildir; bunlara iflaret edilecektir. Fakat, ifl makinalar›n› çal›flt›ran ve bak›m›n› yapan personelin
yetifltirilmesi konusunda yeterli bir çaba görülmemektedir; ‹fl makinas› sahipleri de bu alanda
sistemi zorlamamaktad›r.
OPERATÖR VE BAKIM ELEMANLARININ
E⁄‹T‹M‹:
Y›llar önce, T.C. Karayollar› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan Elaz›¤'da Uzmanl›k Okulu ad› alt›nda bir okul aç›lm›flt› O günlerdeki ad›yla Erkek Sanat Enstitülerinin Motor bölümü mezunlar›, bu okula al›n›p 1 y›l süre ile ö¤renimden geçiriliyor ve uzman olarak Karayollar› bünyesinde, bak›m enspektör-uzman elemanlar olarak
çal›flt›r›yordu. Sonra bu okul kapat›ld› ve yerine
baflka bir okul veya baflka bir adla herhangibir
e¤itim kurumunun aç›ld›¤›n› hat›rlam›yorum.
Bu paraleldeki baz› geliflmeler ise afla¤›da
özetlenmifltir:
a. 80 li y›llarda Yap› Meslek Liselerinin bünyesinde "‹fl Makinalar› Bölümleri" aç›ld›.
Devam› 43. sayfadad›r.

40

‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2006

fiu s›ralarda toplam bölüm say›s› 20 civar›nda
olmal›d›r. Aç›lan bu bölümlerin ders programlar›
için önerilerimiz olmufltu. Ancak, öncelikli önerimiz bu bölümlerin Yap› Meslek Liseleri içinde de¤il Motor Meslek Liseleri içinde aç›lmas›yd›. Bununla birlikte bir ad›m at›lm›flt›. O zamanlar çal›flt›¤›m firman›n Ankara fiubesinde Bölüm Ö¤retmenlerine ‹flbafl› E¤itimini de sa¤lad›k. Sözkonusu bölümlerin ‹fl makinalar› alan›nda ciddi bir
ad›m oldu¤unu kabul etmekle beraber uygulamal› çal›flmalar›n yetersiz oldu¤unu ve ‹fl Makinalar› alan›ndaki geliflmelerin takibedilemedi¤ini belirtmek zon›nday›m.
b. Üniversitelerimizin baz›lar›nda, özellikle ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümlerinde ve Maden Mühendisli¤i bölümlerinde "‹fl Makinalar›" konusu
bir sömestrelik ders olarak okutulmaktad›r. Bunu
ilk bafllatan da ‹TÜ dür. Bunlar›n d›fl›nda ne bir
master program› ne de do¤rudan ‹fl Makinalar›
Servis Mühendisli¤i gibi programlar› vard›r.
c. ‹nflaat-hafriyat iflleri ile u¤raflan flirketler-iflletmeler, genellikle makina mühendislerini al›r
makina ikmal ve bak›m iflleri için istihdam eder ve
imkanlar› ölçüsünde kendi bünyesinde iflbafl› e¤itimi ile yetifltirir veya kendilerinden ifl makinas›n›
ald›¤› distribütör firmalar›n›n e¤itim imkanlar›ndan
yararlan›r. Bu da uzun süre alan bir u¤raflt›r.
d. Operatör ve bak›m elemanlar› ise, bulunabilirse daha önce operatörlük yapm›fl olanlar aras›ndan seçilir; veya kamyon floförlü¤ü yapm›fl
olanlardan al›n›r.
Di¤er bir kaynak da makinalar›n bak›m› için
çal›flt›r›lan ve ad›na ya¤c› denilen elemanlard›r.
Bunlar genellikle ilkokulu bile yar›da b›rakm›fl
olanlardand›r. Ya¤c›lar zamanla operatör olur.
Traktör sürücüleri de operatör temin edilen
kaynaklardan biridir.
S›ralanan bu kaynaklardan seçim, geçmifl
tecrübelere ve çevreden edinilen bilgilere göredir. Tecrübesiyle isim yapm›fl operatörler firmalar
aras›nda kap›fl›l›r.
e. TMMOB nin Makina mühendisleri Odas› "‹fl
Makinalar› Kullanma Sertifikas›" veya operatörlük
belgesi veren kurslar› düzenlemektedir. ‹MMB
nin de benzer çal›flmalar› vard›r. Bu çabalar, soruna çözüm aray›fllar›n›n sonucudur ve bir dereceye kadar soruna çözüm getirebilmektedir. En
az›ndan yararl› bir hizmetin ilk ad›m›d›r.
Yukarda verilen aç›klamalar, konu üzerinde
baz› çal›flmalar›n oldu¤unu, baz› ad›mlar›n at›ld›¤›n› en az›ndan ihtiyac›n fark›nda olundu¤unu
göstermektedir. Fakat;yetersizdir.
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OPERATÖR-BAKIM ELEMANLARI OKULU
VEYA OKULLARI :
Kanaatimize göre sorunun çözümü tektir ve
bu da E⁄‹T‹MD‹R. Onun için bu derece geliflmifl
teknolojilerin ürünü olan ‹fl Makinalar›n›n art›k
egitimli personele teslim edilmesinin zaman›d›r.
Bu zaman çoktan gelmifltir. Bunun sa¤lanmas›
için konuya hitabeden Meslek Okullar› aç›lmal›d›r. Okullar›n aç›lmas› için ayr› bir yasaya gerek
de yoktur. MEB ihtiyaca göre gerekli yat›r›m› yapar ve yapmal›d›r Yukarda verilen çal›fl›r operatör
ve bak›m personelinin say›s› gösterge olarak al›n›rsa senede 1O bin civar›nda yeni eleman yetifltirilmesinin zorunlu oldu¤u ortaya ç›kacakt›r
OKULUN ADI: Operatör ve Bak›m teknisyeni
Okulu, ‹fl Makinalar› Uzmanl›k Okulu (‹fl Makinalar› Meslek Yüksek Okulu da denebilir.) olabilir.
Süre: 1 y›l
G‹R‹fi KOfiULLARI:
• Meslek Lisesi motor bölümü veya Yap› Meslek
Lisesi ‹fl Makinalar› bölümü mezunu
• Cinsiyet fark› aranmayabilir.
• Oto ehliyetli - E belgeliler tercih edilir.
• Erkek adaylar - Askerli¤ini yapm›fl.
• Katalog okuyacak derecede teknik ‹ngilizce bilgisine sahip olanlar tercih edilir.
• Elektrohidromekanik bilgilere sahibolmak.
• Bilgisayar kullanmak.
• ‹fl makinalar›n› kullanmaya engel fiziksel ve zihinsel rahats›zl›¤› olmamak.
• Bu mesle¤e istekli olmak.
Bu özellikleri tafl›yan adaylar uzmanl›k okuluna al›n›rlar.
Bir y›l süreli bu Uzmanl›k okulunun ders (Müfredat) program› afla¤›daki gibi olabilir:
Konular:
1. YARI YIL:
a. ‹fl makinalar› kavram› ve s›n›fland›r›lmas› s›n›flar›n tan›t›m›, farkl› makina ve modeller. Kullanma alan ve amaçlar›
b. ‹fl makinalar›n› oluflturan organlar ve sistemler. tan›t›m› ve çal›flma prensipleri.
• Motor ve aktarma organlar›.
• Hidrolik sistemler.
• Elektrik ve elektronik sistemler-kumanda
devreleri.
• Elektrik - elektronik kodlar.
• Ataflmanlar
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c. Bak›m ve bak›m peryodIar›.
d. Bak›m›arda kullan›lan sarf malzemeleri.
• Filitreler
• Yak›tlar – ya¤lar.
• So¤utucu s›v›lar ve katk› maddeleri – flartland›r›c›lar.
• Özel ataflman bak›m›ar›.
2. YARIYIL:
a. Pratik çal›flmalar.
• Kullanma teknikleri - ifle göre makina seçimi ve
kullan›lmas›.
• De¤iflik ifl makinalar› üzerinde uygulamal› çal›flma Yükleyici – Kamyon – Ekskavatör – Dozer –
Grader – Scraper – Bekoloder - Vinçler Kablolu
ekskavatörler.
b. Uygulamal› peryodik bak›mlar.
c. Belli bir seviyeye kadar ar›zac›l›k ve ar›z›lara müdahele.
d. Ünitelerin indirilip bindirilmesi.
e. Performans testleri.
• Bas›nç, devir ölçme - elektronik kumanda
devrelerinin kontrolu - kodlar› okuma ve de¤erlendirme
• Manifold bas›nc› ölçme, performans de¤erlendirme
• Yürüyüfl tak›mlar› ölçme ve karar verme
• Günlük çal›flma ve ar›za bildirim raporlar›
haz›rlama
• Üretim bak›m›ndan makinalar›n performans›n›
ölçme.
B‹T‹RME SINAVI – SERT‹F‹KA / D‹PLOMA
SINAVI:
Bu s›nav iki aflamal›d›r. Ö¤renciler, teorik bilgiler s›nav›ndan geçtikten sonra uygulamal› s›nava al›n›r. Uygulamal› s›nav makinalar›n do¤rudan
kullan›lmas›na yöneliktir. Her uzman enaz üç de¤iflik ifl makinas›n› baflar› ile kullanabilmelidir
3 y›lda bir e¤itimler kurs veya seminer fleklinde uygulamal› olarak yeni teknolojilere uygun
tekrarlanmal›d›r.
AÇIKLAMALAR:
• ‹fl makinalar› sahipleri, sözkonusu okullardan
mezun olanlar› "Operatör ve Bak›m Eleman›" olarak kullanmak zorundad›r. Belgesiz eleman çal›flt›r›lmayacakt›r. Trafik yasas›nda oldu¤u gibi ehliyetsiz sürücü araç kullanamayacakt›r. Yasa söz
konusu olacaksa mevcut trafik yasas›na bir madde ilave edilerek soruna çözüm bulunabilir.

44

• Ö¤renim s›ras›nda uygulamal› çal›flmalar do¤rudan ‹fl Makinalar› üzerinde yap›lacak ve bunun
için de do¤rudan ‹fl Hafriyat Makinalar› sahibi firmalar›n imkanlar›ndan yararlan›lacakt›r. Konu ile
ilgili ç›rakl›k yasas›ndan yararlan›labilir. Bilindi¤i
gibi ç›rakl›k yasas› uyar›nca, Meslek Liselerin›n
ö¤rencileri haftan›n üç günü konular› ile ilgili kurulufllarda pratik çal›flma yaparlar. Kurulufllar bu
ö¤rencileri çal›flt›rmak zorundad›r. Staj ad› da verilen bu çal›flma bütün sene boyunca devam
eder.
• ‹fl Makinas› sahipleri mevcut operatör ve bak›m
personelini bu okullarda ücreti karfl›l›¤›nda okutabiiir. Ancak belge - diploma almak için mutlaka
yukarda s›ralanan özellikleri karfl›lamalar› gerekir.
• Benzer uygulama Türk Ordusunda vard›r. Orduda mevcut ifl makinalar› teknisyen Astsubaylar
taraf›ndan kullan›l›r. Önerilen Uzmanl›k okulu
program› için, Ordumuzda uygulanan talimnameler ve teknik programlardan yararlan›labilir.
• ‹fl makinalar› art›k elektrohidromekanik yap›dad›r. Tüm motor ve aktarma organlar› ile hidrolik
sistemler elektronik kumandal›d›r. Bu nedenle
operatör ve bak›m elemanlar›n›n bu sistemlere
hakim olabilecek bilgi ve becerilerle donat›lmalar› gerekir. ELEKTROMEKANITOR- ELEKTROHIDROMEKANITOR vb. gibi yeni mesleklerden
sözedilmektedir. Bafllam›fl bulunan ve gelecekte
tamamen bu yönde geliflecek olan bu yeni mesleklerin benimsenmesi ve Meslek Lisesi veya
Teknik Lise programlar›n›n bu yeni mesleklere
uyum sa¤layacak flekilde de¤ifltirilmeleri laz›md›r. ‹fl Makinas› Operatörü ve bak›m eleman› ayn› eleman olabilir. Hatta ayn› eleman olman›n
sa¤layaca¤› üstünlükler vard›r.
SONUÇ: Türkiyemiz'deki bir ihtiyaç dikkate
al›narak önerimiz sunulmufltur. Önerimizin tek
bafl›na soruna çözüm getirece¤ine ve tüm flikayetlerin bu flekilde ortadan kalkaca¤›na ‹nanmak
yanl›flt›r. Ancak, önerimiz konunun en az›ndan
tart›fl›lmas› aflamas›n› bafllatabilir ve bafllatmakd›r. Özellikle ‹fl Makinas› sahipleri ile ‹MDER ‹MMB - TMMOB gibi kurumlarla Teknik Ö¤retim
Genel Müdürlü¤ü - TCK Genel Müdürlü¤ü vb.
devlet kurulufllar›ndan uzmanlarla bu konun ayr›nt›l› olarak ele al›nmas›, tart›fl›lmas› ve somut
sonuçlara ulaflt›r›lmas› zorunlu bir ihtiyaçt›r.
Bu sunum, böyle bir tart›fl›may› bafllatabilirse
amac›na hizmet etmifl demektir.
Sayg›lar›mla
‹brahim ANLAfi
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ASFALT YAPIMINDA KULLANILAN AGREGAYI
KULLANIM ÖNCES‹ STOKLAMA TEKN‹⁄‹
Girifl
Y›llar boyu Amerikan mütehahhit firmalar› ve
asfalt üreticileri oldukça pahal› olan agrega
malzemesini kurutma ifllemini araflt›rd›lar. Bu
firmalar agregay› daha az bir harcamayla kurutabilmek, agregadan rutubeti uzaklaflt›rabilmek
için muhtelif yöntemleri denediler. Büyük kurutucular, büyük brülörler, kar›fl›k kurutma sistemleri ve iyi hava ak›m sistemlerini incelediler.
Agregay› kurutulmufl olarak stoklamak yerine agregan›n rutubetlenmesini önlemek ve kurutma maliyetini düflürmek daha avantajl›yd›.
D ü zgün stokl ama yapmak ve dren aj›n ger e kl il i¤ ine önem verm eyi ger e kt irir. Bu ifllem para
t as a rr ufu ve üretim kap as it es ini artt › rm an›n en
k olay yol ud u r .
Düzgün stok yapman›n iflletmenize flu yararlar› olacakt›r.
1-Kurutma maliyetini düflürür.
2-Üretim kapasitesini artt›r›r.
3-Stoklama maliyetini düflürür.
4-Malzeme maliyetini düflürür.
5-Ekipman ve elektrik gücünü düflürür.
6-Segragasyon ve gradasyon hatalar›ndan
do¤acak sorunlar› azalt›r.
7-Yükleyicinin bak›m maliyetini düflürür.
ZEM‹N
G e çm i flte agr ega stok alanl ar› zem ine herh a ngi bir drenaj ifllem yap › lm a ks ›z›n, so¤ u k
bunkerl erin ark as › nda olacak flekilde yap›lm›flt›r.
Stok yap›lacak zemin herhangi ifllem yap›lmad›¤› zaman yumuflakt›r ve bu yumuflak zemin zaman içerisinde agrega ile kar›flarak agrega kayb›na sebep olur. Bu kay›p parad›r. Bundan baflka agregay› sudan kurtarmak iflin ana
temelidir. Agrega ›slak yüklenmifl veya ya¤murdan ›slanm›fl olabilir. Agrega için suyu tutmak
oldukça kolayd›r. Islanm›fl agregadan stok sahas›nda suyunu alman›n yolu yoktur.(flekil 4)
E¤im ve drenaj olmamas› nedeniyle stok suyu tutmaktad›r.
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fiekil-4

Stok sahal ar › nda haz›rl a nm am›fl zem i nler
üzer ine daha önce y›¤ › lm›fl malz em enin üzer in e
yeni üretilmifl malz em eyi stokl ad ›¤ ›m › zda agr eg alar kar›fl›r. Yükl ey ici oper at örü yeni üretilmifl
a gr eg ay› alm aya çal›fl›r, bu ifll emi yap a rken agr eg al ar› sür e kli olarak birb ir ine kar › flt ›r›r. Bu örnekl eme gen e ldir. Agr eg an›n ayn› büy ü kl ü kl e rde
olm am as ›n›n genel seb ebi bu ifllemd i r . ( fl ekil 5).
Stok alan› zemini sert yap›da ise, operatör
yukar›da anlat›lan problemleri yaflamayacakt›r.
Operatör sert zeminli stok sahas›nda çok daha
verimli çal›flacakt›r.
E¤im verilmifl ve sert zemine sahip asfalt serilmifl stok alanlar› asflat plentinin kuruldu¤u
alandan daha genifl olacakt›r.

fiekil-5
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Stok alan›ndan al›nm›fl agrega numunelerinde
Bulunan nem oran› Kuzey Calorina/U.S.A

Birimler % dir.

fiekil-6

Düflük yak›t tüketimi
Asfalt plentinizin verimlili¤i önemlidir. Kurutma maliyetini düflürmek için agregadan bafllamal›s›n›z. Agregay› kurutucuya göndermeden
önce agregan›n içinde bulunan nemi düflürmeniz gerekir. fiekil-6’da kuzey kaliforniyada bulunan bir firman›n stok alan› detay› verilmifltir.
Nem ölçümleri için al›nan numuneler flekil 6 da
gösterilmifl yerlerden zeminden 121 cm yüksekten, yeni yap›lm›fl agregadan al›nm›flt›r. Sonuçlar Çizelge-1’dedir. Stok alan› dairesel ve
çap› yaklafl›k 220 metredir. Bafllang›ç ve bitifl
noktalar› aras›nda yaklafl› 121 cm kot fark› vard›r. Bu e¤imin amac› su drenaj›n›n kendi kendine uygun flekilde olmas›d›r.
Bu e¤im ne kadar olmal›d›r? E¤imin en verimli drejan› sa¤lamas› gerekti¤i aflikard›r. Fakat mevcut zemin ve flantiye flartlar›na göre uygun flekilde yapmak önemlidir.
Büyük ebattaki (No.67s ve No.5s) agrega
normal olarak çabuk kurur ve suyu drenaj
eder.No:5s agrega sert oldu¤undan dolay› nemi almas› zor olup ölçülmemifltir. Bu faktörleri
düflünerek malzemeleri afla¤›daki flekilde s›n›fland›rabiliriz:
Kaba agregalar, ince agregaya göre segregasyona dirençli de¤ildir.
‹nce malzemede stok alan›nda daha genifl
yüzey vard›r.
‹nce malzeme kal›n malzemeye göre stokta
daha fazla yüzeye sahip oldu¤u için daha fazla
nem tutacak ve nemi drenaj yapamayacakt›r.
‹nce malzeme bünyesinde daha fazla su tutatacakt›r.
Y›l boyunca yap›lan s›cak kar›fl›m asfaltlar›n
agregas› 75%-80% oran›nda ince malzemeden
oluflmaktad›r.
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Çizelge-1

Çizelge-2’de farkl› stok yüksekliklerinde
al›nm›fl numunelerin ortalama nem oranlar›
gösterilmifltir.
E¤imsiz ve asfalt döflenmemifl zemine ait
Stok sahas›ndan al›nan agrega numuneleri

Birimler % dir.

Çizelge-2

Çizelge-3’de stok sahas›n›n e¤imli ve asfalt
serilmifl zemin ile düz zemin ve asfalt serilmemifl malzeme stoklanmas› durumunda nem
oran de¤iflimleri gözükmektedir.
Nem karfl›laflt›rma tablosu

Birimler % dir. Çizelge-3
A: E¤imli ve asfalt kapl› zemin
B: E¤imsiz ve kaplamas›z zemin

Çizelge-4’te E¤imli ve asfalt zeminli stok sahas›ndan ve e¤imsiz ve asfalt kaplanmam›fl zeminli stok sahalar›ndan al›nm›fl agrega numunelerinin bünyesinde bulunan nem oranlar› k›yaslamas› vard›r. E¤imli ve asfalt kapl› zeminden al›nan agrega numunesinin nem oran›
2,26% daha azd›r.
Zemin de¤iflimine göre ortalama nem oranlar›
Karfl›laflt›rma tablosu

Birimler % dir. Çizelge-4
A: E¤imli ve asfalt kapl› zemin
B: E¤imsiz ve kaplamas›z zemin
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Çizelge-5 üretim oranlar› ve yak›t kullan›m›n›
göstermektedir. Bu de¤erler endüstriyel standartlar›nda al›nm›flt›r, deniz seviyesi yüksekli¤inde, standart barometerik bas›nçta, 21ºC s›cakl›kta ve 150ºC kar›flma s›cakl›¤›ndad›r. fiekilde gösterilmifl olan nem, agregadan ç›kar›lm›fl olan nem miktar›d›r.
E¤imsiz ve asfalt döflenmemifl zemine ait
Stok sahas›ndan al›nan agrega numuneleri

Birimler % dir. Çizelge-5
A: E¤imli ve asfalt kapl› zemin
B: E¤imsiz ve kaplamas›z zemin

Çizelge-6 e¤imli zemin ve serilmifl malzeme
sto¤undan agrega kullan›lmas› durumunda
üretim art›fl›n› ve yak›t kullan›m›n›n düflümünü
göstermektedir. Double barrel kurutucu ile
83ton/saat veya 664 ton/gün verim art›fl› olmufltur. Sadece agregan›n içinde bulunan nem
oran›n› 2,26% düflürerek asfalt plentinin üretim
kapasitesini 42% artt›rm›fl ve 2,27 lt/ton yak›t
tasarrufu sa¤lar. Baflka hiçbir teknik asfalt
plentinin bu kadar çok üretimini artt›ramaz.
E¤imli ve asfalt kapl› zeminin kazançlar›

Çizelge-6

Afla¤›daki grafikte agregan›n nem oran›
düflürülmesi durumunda üretim kapasitesinin
nas›l artt›¤›n› göstermektedir. fiekil-7’de ideal
stok sahas› e¤imini yükleyicinin çal›flaca¤› yer
sert zeminli ve e¤imin üst taraf›dan yükleme
yap›lacak, en iyi su drenaj› yap›lacak flekilde
göstermektedir.

fiekil-7

Normal olarak herbir ülkenin farkl› bölgelerinde hava flartlar›, agrega malzemesi ve nem
oranlar› farkl›l›k gösterir. Herhalikarda e¤im verilmemifl ve zemini asfalt kaplanmam›fl (sertlefltirilmemifl) stok alanlar›nda agregan›n içinde
bulunan nem oran› 5% veya daha fazlad›r.Bu
nem fazlal›¤› e¤imli ve asfalt kaplanm›fl zeminli
arazide 25%-30% düflmesi beklenir.‹nce malzemenin daha fazla nem oran›na sahip oldu¤unu hat›rlamak gerekir. Kar›fl›mda kullan›lan ince
malzeme fazla oldu¤undan asfalt kar›fl›m› yaparken daha fazla nemi azaltmak gerekecektir.
Çizelge-8 counterflow tipi kurutucunun üretim tablosunu göstermektedir.
Çizelge-9 double barrel f›ç› tipi kurutucu
üretimini göstermektedir.
Not: Her iki tablonun kapasitleri ve agregalar›n nem oranlar›n›n farkl› oldu¤u dikkate al›nmal›d›r.

Çizelge-8

Çizelge-9
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Zayi malzeme oran›n› düflürmek
Müteahhit firmalar üretim için kulland›klar›
malzemenin bir k›sm›n›n zayi olaca¤›n› biliyorlar. Beklentiler 3-5% zayi oran›d›r fakat nem zayiat› pek hesaplanmaz.
Stok sahas›n›n asfalt ile kaplanmas› tüm agrega zayiatlar›n› yok etmeyebilir ancak gerekli
alt limitlere indirece¤i kesindir.
Düflük elektrik ve ekipman maliyetleri
Asfalt serilmifl stok alanlar› ekipmalarda birkaç yöntemle maliyetleri düflürür. Sert zeminli
bir arazide yükleyici daha rahat çal›fl›r.Yükleyici
asfalt serilmifl zeminde kovay› doldurmak için
daha az direnç görece¤inden daha az güce ve
daha az yak›t tüketimine sahip olacakt›r. Dolay›s› ile yükleyici zorlanarak de¤il kolay bir flekilde çal›flacakt›r. Bu sebepten dolay› bak›m masraf› ve lastik masraflar›n en az seviyede olacakt›r. Bak›m ile ilgili yap›lan masraflar›n 10%, genel makinaya yap›lan masraflar›nda 25% azald›¤›n› bak›m ve tamir maliyet analizinden rahatl›kla tesbit edilebilir.
Asfalt plentinin kulland›¤› agregan›n nem
oran› düflük oldu¤u zaman, brülorün kullanaca¤› hava miktar› düflük olacakt›r, bu sebepten
dolay› hava ile d›flar› at›lan ince/toz agrega miktar› düflecek, filitrelerin temizlenme periyodu
azalacak, daha az güç ve elektrik kullan›m›
sa¤layacakt›r.
Ekonomik olarak hakl› nedenler-Özet
Bütün asfalt plentlerinde kullan›lacak olan agregan›n neminin al›nm›fl olmas› afla¤›daki sebeplerden dolay› üretim maliyetleri düflürecektir.

5-Asfalt plentinin kuru agrega ile çal›flmas›
plentten ç›kan su buhar›n›n az olmas›n› neden
olur. Beslemede kullan›lan agregan›n içinde
nem oran› düflük oldu¤u için, bu agregay› kurutmak için kullan›lan yak›t miktar› düflecektir.
Düflük hava tüketimi elektrik tüketimini azalt›r,
kurutucunun iç k›s›mlar›n›n bak›m periyodu
uzat›r, toz tutucular›n daha az s›kl›kla temizlenmesini sa¤lar.
6-En çok tasarruf kurutucuda kullan›lan yak›t miktar› düflmesinden sa¤lanacakt›r. (agregan›n nem oran› düfltü¤ü zaman ›s›tmak için
harcanacak yak›t miktar›da düflük olacakt›r)
7-Artt›r›lm›fl plent üretim kapasitesi ton bafl›na s›cak kar›fl›m asfalt›n maliyetini düflürecektir
(iflçilik,elektrik, ekipman amortisman›, sigorta
masraflar›, kiralama masraflar› vb). Toplam üretilecek miktar› daha k›sa sürede teslim etme
flans› do¤acakt›r.
8-Plentin kapasitesi artaca¤›ndan günlük
serilmifl asfalt miktar› artacak ve günlük maliyetler sabit oldu¤u düflünülerek (personel ücretleri vb.) serilen asfalt fazla olaca¤›ndan daha
verimli ve karl› bir çal›flma olacakt›r. Serilen asfalt›n ton bafl›na maliyeti azalacakt›r.

Çeviren:
Müslüm AYDIN
Makina Mühendisi
Kaynak : ASTEC Tecnical Paper T-129
(www.astecins.com)

1-Sert zeminli stok sahalar› malzeme zayiyat›n› düflürecektir.
2-Yükleyici zorlanarak çal›flmad›¤› için düflük yak›t tüketimi, az afl›nma, düflük bak›m ve
tamirat masraflar› olacakt›r.
3-Üretilen asfalt›n hatal› üretim(segragasyon
ve yap›flkanl›k flekilde) yap›lmas› neticesinde
do¤acak cezalar› ve hatal› üretim sonucu kullan›lamayan malzeme kay›plar›n› azalt›r.
4-Asfalt plentinin daha kuru agrega ile beslenmesi plenti daha temiz yapar. Plentin bak›m
için durma periyotlar› azal›r.
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H‹DROL‹K S‹STEMLERDE D‹fiL‹ POMPALARIN
‹fiLETMEYE ALINMASI
1. Yeni pompan›z› makinan›za monte etmeden önce yap›lacaklar ifller:
a) Hidrolik tank›n›z› ve ba¤lant› ana hidrolik
hortumlar›n›z› boflalt›n›z. Çünkü hidrolik donan›mda eski pompadan gelen ve hidrolik ya¤
içersinde bulunan, görülen veya görülmeyen
afl›nd›r›c› metal tafllar›n›n d›flar› at›lmas› gerekmektedir. ‹yice temizleyiniz.
b) Hidrolik sistemininizde daha önceden
meydana gelen ar›zal› valflerinizi demonte ederek kontrol ediniz.
c) Tüm hidrolik kullan›c›lar›n›n (hidrolik silindir,
hidromotor vs.) içersinde bulunan hidrolik ya¤lar› boflalt›n›z. Hidrolik ya¤ so¤utucu tahliye tapas›n› aç›p, çapak kontrolü yaparak temizleyiniz.
d) Hidrolik donan›m›z›ndaki eskimifl ve y›pranm›fl hidrolik hortum ve ba¤lant›lar› yenileyiniz. Özellikle niteli¤ini kaybetmifl emifl hidrolik hortumlar›n› yenileyiniz.
e) Makinan›za monte edece¤iniz yeni hidrolik diflli pompan›za ait olan bas›nç emniyet ve
flok valf gruplar›n› mutlaka açarak sürgü, yay ve
yuva kontröllerini yap›n›z. Afl›r› çizilmifl ve set
yapm›fl sürgüler (spool – plunger) ile k›r›k yada
bozulmufl yaylar› mutlaka yenileyiniz.
f) Kontrol etti¤iniz pompa bas›nç emniyet
valfinin ayar bas›nc›n› s›f›r konumuna getiriniz.
g) Hidrolik donan›m›n›zda bulunan tüm bas›nç hatt›, dönüfl hatt› ve emifl hatt› eski filitlerelerini at›n›z. Makina imalatç›s›n›n belirledi¤i
orijinal filtreleme de¤erlerine sahip yeni filtreler
tak›n›z.
h) Hidrolik tank›n›z› ve içinde bulunan emifl
süzgecini mutlaka söküp temizlemifl olman›z
gerekmektedir.
i) Temizlenmifl hidrolik tank›n›z›n vanalar›n›
kapat›p tank›n maksimum gösterge seviyesine
kadar makina imalatç›s›n›n belirledi¤i do¤ru
hidrolik ya¤›n› koyunuz.
j) Yeni hidrolik diflli pompan›z› monte edece¤iniz motor veya flanzuman üzerindeki pompa
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kaplinini kontrol ediniz. Bozuk, boflluklu veya
hasarl› kaplinleri mutlaka de¤ifltiriniz. Aksi
takdirde bozuk kaplin pompa flaft›n›n sa¤l›kl› dönmesini sa¤layacak olan nedeniyle
pompa flaft diflli veya kamas›, rulmanlar ve
sonuçta pompa diflli ve gövdeleri k›sa sürede hasar görebilir.
2. Pompan›n makinaya montaj›n›n yap›lmas›:
a) Pompa flaft›n›z› montaj yerine geçirerek
pompa ön kapa¤›n›n faturas›n›n yuvaya tam
oturdu¤unu gördükten sonra kapak civatalar›n› veya somunlar›n› s›k›n›z. Bu mekanik ba¤lant› s›ras›nda kulland›¤›n›z c›vata ve somunlar
en kötü koflullarda 9.8 kalitesinde olmal›d›r.
Son s›kma ifllemini torkla yaparak her civatan›n
eksenel basma yükünü eflitlemifl olursunuz.
b) Hidrolik tank›ndan gelen ve daha önce
özellikle yumaflakl›k ve delik kontrolü yapt›¤›n›z
emifl hortum veya hortumlar›n içersini hidrolik
ya¤›n› doldurarak pompa emifl hortumlar›n› uygun civatalarla ba¤lay›n›z. Hortum flanfl o’ringlerinin do¤ru yerlefltirildi¤ini mutlaka kontrol etmifl olmal›s›n›z.
c) Yine, kontrolden geçirmifl oldu¤unuz bas›nç hatt› hortumlar›n› o’ringlerini kontrol ederek gresle o’ring yuvas›na yap›flt›rarak flanfllar›ndan pompan›z›n bas›nç hatt›na ba¤lay›n›z.
Özellikle çok kademeli pompalarda bas›nç hatt› hortumlar›n do¤ru kademeye ba¤lan›p ba¤lanmad›¤›n› kontrol ediniz.
ÇOK ÖNEML‹: Sökülmüfl tüm hidrolik hortumlarda daha önceden kapatt›¤›n›z bez parçalar›n› ç›kar›n›z ve hortum için kaç›p kaçmad›¤›n› hortum ba¤lant›lar›n› yapmadan önce elle
kontrol ediniz.
d) Tüm hortum ba¤lant›lar› tamamland›ktan
sonra valf kontrolleri yap›ld›ktan sonra hidrolik
tank vanalar›n› aç›n›z. Bu s›rada hidrolik ya¤
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tank sevityesinin düflüflünü izleyerek eksilen
ya¤› tamamlay›n›z.
e) Pompa emifl hatt› filtre ç›k›fl›n›, yoksa
pompa emifl flanfl civatalar›n› hidrolik ya¤ ç›kana kadar hafif gevfletiniz. Ya¤ ç›kmaya bafllay›nca tekrar çok iyi bir flekilde s›k›n›z. Aksi takdirde pompan›n hava emmesine sebep olursunuz.
3. Hidrolik diflli pompan›n iflletmeye al›nmas›:
a) Bütün kontrol ve kumanda valfleri boflta
iken makinan›z› çal›flt›rmadan önce kontaklayarak (marfl devresi ile) pompan›z›n flaft›n›n birkaç tur atmas›n› sa¤lay›n›z. Bunu birkaç kez
yapt›kdan sonra pompan›z› harekete geçirecek
olan motoru çal›flt›r›n›z.
b) Motorun çal›flt›r›lmas› s›ras›nda pompan›n
bulundu¤u bölgeden veya hidrolik donan›m›ndan anormal bir ses gelip gelmedi¤ine dikkat
ediniz. Makinan›z bu konumda yeni pompa
ile boflta 10-15 dakika çal›flmal›d›r.
c) Süre bitimine kadar hidrolik tank ya¤ seviyenizi ve hidrolik ba¤lant› hortumlar›n›n ya¤
kaçaklar›n› sürekli kontrol ediniz.
d) Yukar›daki ifllemler s›ras›nda herhangi bir
anormal durum meydana gelmiflse pompa bas›nç emniyet valflerini iflletme bas›nçlar›na
ayarlay›n›z. Bu ayarlar makinan›z›n kullan›c›lar›n›n (hidrolik silindir, hidromotor vs.) hareketi s›ras›nda yap›lamaz. Kullan›c›lar›n stoklar›n sonunda bas›nç emniyet valfleri devreye girece¤inden bu anda ayarlare yap›lmal›d›r.
e) Bas›nç emniyet valf ayarlar›ndan sonra
hidrolik donan›m›n›zda mevcutsa flok valf ayarlar›da yap›lmal›d›r. E¤er flok valf bas›nçlar›n› bilmiyorsan›z iflletme bas›nçlar›n›n %15 üzerindeki
bas›nç de¤erlerine flok valfleri ayarlayabilirsiniz.
f) Daha önce boflalt›lm›fl kullan›c›lar›n (hidrolik silindir, hidromotor vs.) içine ya¤ dolaca¤›ndan hidrolik ya¤ tank seviyesini tekrar kontrol ediniz.
g) Tüm kullan›c›lar (hidrolik silindir, hidromotor vs.) tam içeri çekili iken hidrolik ya¤ tank seviyesi maksimum d›flar›da iken minimum seviyede olacak flekilde hidroloik tank ya¤ seviyesini ayarlay›n›z.
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h) Hidrolik tank›n›zdaki s›cakl›k göstergesini
85°C’nin üzerine ç›kmad›¤›n› çal›flma s›ras›nda
kontrol ediniz. Yeni pompan›z› iflletme s›ras›nda ilk 5 saat içersinde s›k s›k elle kontrol ederek afl›r› ›s›n›p ›s›nmad›¤›n› gözlemleyiniz.
i) Hidrolik donan›m›n›zda afl›r› ›s›nma tespit
edersiniz mutlaka hidrolik ya¤ so¤utucunuzu
öncelikle kontrol ediniz. So¤utucunuz kirli olabilir. So¤utucunuz fanl› ise fan motoru çal›flm›yor olabilir.
j) Yeni pompan›z› afl›r› s›cakl›k ve iflletme
bas›nçlar›n›n üzerinde çal›flt›rmay›n›z. Aksi takdirde pompan›zda yanmalar flaft kesmeleri, rulman bozulmalar›, gövde çatlamalar› gibi problemler meydana gelebilir.
4. Yeni hidrolik diflli pompan›z›n ve dolay›s›yla hidrolik sisteminizin sa¤l›kl› çal›flmas› için
makina imalatç›s›n›n periyodik bak›m kurallar›na uyunuz. E¤er elinizde peryodik bak›m listeleri mevcut de¤ilse;
a) Her 50 saate bir hidrolik ya¤ kaçaklar›n›,
hidrolik ya¤ seviyesini ve ya¤›n durumunu
kontrol ediniz.
b) Her 250 saatte bir hidrolik ya¤ filtrelerini
ve hidrolik ya¤ tank seviyesini kontrol ediniz.
c) Her 500 saatte bir hidrolik ya¤ filtrelerini
yenileri ile de¤ifltiriniz.
d) Her 1500-2000 saatte bir hidrolik ya¤›n›z›
komple de¤ifltiriniz. Bu ya¤ de¤iflimlerinde hidrolik tank havaland›rma sisteminin çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz. Hidrolik pompalar›n›z›n
ba¤lant› civatalar›n›n ve somunlar›n›n s›k›l›klar›n› kontrol ediniz.
e) Her 6000 saatte bir hidrolik diflli pompan›z›n bak›m›n› yap›n›z.
Önemli Not: Hiçbir zaman ka¤›t filtre elamanl› filtrelerinizi temizlemek suretiyle tekrar
kullanmay›n›z, at›n›z.
Derleyen
Bayram Ali KÖSA
Makina Mühendisi
Kaynak : Hattat Otomotiv Pazarlama A.fi.
(Teknik Bülteni)
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YOL TÜNELLER‹NDE GÜVENL‹K EK‹PMANLARI
Tünel Ayd›nlatmas›: Ayd›nlatma sistemi insan gözünü tünelde azalan görüfle kolayca
adapte eder. Acil ç›k›fl yerleri ve acil durum birimlerinde sürekli acil durum ayd›nlatmas› vard›r.
Havaland›rma Sistemleri: CO miktar›n›n otomatik olarak tespit edilmesiyle oluflan kirlili¤i fanlar vas›tas›yla d›flar› do¤ru atarak tünelde temiz
hava kalmas›n› sa¤lar.
Trafik ‹zleme: fiayet tünelin içinden bir acil
durum ihbar› gelirse, kontrol odas›ndaki görevlilerin önündeki ekranda otomatik olarak bu kesimdeki kamera görüntüleri ç›kar.
Acil Durum Ç›k›fllar›: Özel iflaretlerle ve ›fl›klarla gösterilmifltir. Yang›n durumunda daima
arac›n›z› hemen terkedin ve ›fl›kl› acil ç›k›fllara gidin. Acil ç›k›fllar›n yang›na dayan›kl› ve duman
geçirmez kap›lar› vard›r.
Trafik Radyosu: ‹flaretler trafik bilgilerini veren radyo kanal›n›n frekans›n› gösterir. Tünele
girmeden radyonuzu Fm frekans›na ayarlay›p
aç›n. Tünel iflletmesince yap›lan anonslar› dinleyin, talimatlar› yerine getirin.
Acil Durum ‹stasyonlar›: Tünel boyunca s›k
aral›klarla durum istasyonlar› vard›r. Bu istasyonlarda
• Tünel kontrol merkezine ba¤l› acil durum telefonlar
• Yang›n söndürücüleri bulunur
Acil Park fieritleri: Arac›n›z ar›zal›¤›nda flaflörlerinizi yak›p sa¤ fleritte bekleyin. Anons ve telefonlar arac›l›¤› ile tünel iflletme personeli müdahale edecek ve gerekti¤inde arac›n›z tünel a¤›zlar›ndaki acil park fleritlerine çekilecektir.
TÜNELE G‹RERKEN NELER YAPMALISINIZ
• Radyonuzu aç›n›z.
• Farlar›n›z› yak›n›z, varsa günefl gözlü¤ünüzü ç›kar›n›z.
• Trafik ›fl›klar›na ve levhalar›na uyunuz.
• Önünüzdeki araçlarla aran›zda emniyetli bir
mesafe b›rak›n›z.
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• Sollama yapmay›n›z.
• Dönüfl yapmay›n›z. Acil durumlar hariç durmay›n›z.
TRAF‹K SIKIfiMASINDA NELER
YAPMALISINIZ
• ‹kaz lambalar›n› (Flaflör) yak›n›z.
• Yavafl gidiyorsan›z veya duruyorsan›z, ara mesafeyi koruyunuz.
• Trafik duruyorsa, arac›n›z›n motorunu durdurunuz.
• Radyodaki mesajlar› dinleyiniz.
• Trafik görevlilerince anons ile verilen talimatlara
veya de¤iflken mesaj iflaretleri ile verilen talimatlara uyunuz.
Dikkat: Tünele girmeden önce yak›t durumunuzu ve radyonuzu kontrol ediniz !
ARIZA VEYA KAZA DURUMUNDA
NE YAPMALISINIZ.
• ‹kaz lambalar›n› (Flaflör) yak›n›z.
• Arac›n›z› acil park fleridine veya bankete almaya çal›fl›n›z.
• Arac›n›z›n motorunu durdurunuz.
• Arac›n›zdan ç›k›n›z.
• Gerekirse ve mümkünse yaral›lara yard›m
ediniz.
• Tünelin sa¤ duvar›nda bulunan S.O.S. cihazlar›na giderek yard›m isteyiniz.
ARACINIZ VEYA B‹R BAfiKA ARAÇ
YANIYORSA
• Arac›n›zda yang›n ç›km›fl ise ve imkan varsa,
arac›n›z› tünel d›fl›na ç›kar›n›z.
• E¤er bu mümkün de¤il ise, arac›n›z› sa¤a çekiniz, arac›n›z›n motorunu durdurunuz ve derhal
arac›n›z› terk ediniz.
• Tünelin sa¤ duvar›nda bulunan S.O.S. cihazlar›na giderek yard›m isteyiniz.
• Mümkünse, tüneldeki yang›n söndürücüleri
kullanarak yang›n› söndürünüz.
• Mümkünse yaral›lara ilk yard›m yap›n›z.
Dikkat : Atefl ve Duman sizi öldürebilir. Arac›n›z›
de¤il, can›n›z› kurtar›n !
Kaynak : Emniyet Genel Müd. Trafik fiubesi Yay›nlar›
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ETK‹NL‹KLER‹M‹Z
ETK‹NL‹K 1
Türkiye ve dünyada ifl makinalar› sektöründe önemli markalardan biri haline gelen Hidromek;
büyüme hikayesini ve markalaflma sürecini 9 May›s 2006 tarihinde, ‹fl Makinalar› Mühendisleri Birli¤i’nin üyeleri ile paylaflt›. Ankara Atl› Spor Kulübünde düzenlenen sunum;
Hidromek Pazarlama Müdürü Mehmet BÜYÜKHACIRLI ile Sat›fl ve Sat›fl sonras› Hizmetler Koordinatörü Merih ÖZGEN Taraf›ndan yap›ld›. Sunumda, Hidromek’in tarihçesi ve geliflim sürecinin yan›nda, ifl makinalar› dizel motor teknolojisindeki dünyadaki son geliflmeler konusuna da genifl yer verildi. Kat›l›m›n yo¤un oldu¤u geceye, sunumun ard›ndan yemekle devam edildi. Tasar›m konusunda
da çok önemli yat›r›mlar› olan Hidromek; ARGE konusundaki çla›flmalr›nda ODTÜ-‹TÜ ve TÜB‹TAK
ile bir iflbirli¤i yapmaktad›r. Bu sunum nedeniyle Hidromek Ltd. fiirketine teflekkür ederiz.

ETK‹NL‹K 2
23 May›s 2006 Tarihinde BORUSAN MAK‹NA A.fi. Derne¤imiz üyelerine Caterpillar ‹fl Makinalar›n›n; ya¤ kirlilik kontrolu, düzenli bak›m anlaflmalari, revizyon programlar›, onar›lm›fl
makina parça ve komponentleri ve ACERT dizel motorlar konusunda bir seminer verdi. Caterpillar ACERT dizel motorlarda EGR valflerinin kald›rarak, dizel motorun daha düflük devirlerde çal›flt›r›lmas›yla motor ›s›lar›n›n düflürüldü¤ü, bununda nitrik asit oluflumuna engel oldu¤u, düflük devir nedeni ile de yak›t sarfiyatlar›n›nda azalt›ld›¤›n›n anlat›ld›¤› bu seminer için BORUSAN A.fi.’ye
teflekkür ederiz.
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ETK‹NL‹K 3
31 May›s – 04 Haziran 2006 Tarihinde ‹stanbulda düzenlenen ANKOMAK 2006 Fuar›n
Derne¤imiz bir standla yer alm›flt›r. ‹MMB dergilerimizden çok say›da dergi fuarda ziyaretçilere ve
standlar› olan firmalara verilmek suretiyle ‹MMB’nin sektördeki yeri ve önemi anlat›ld›. ‹fl makinalar›
sektörü de çal›flan meslektafllar›m›za Derne¤imiz konusunda bilgiler verildi.

SEKTÖRDEN HABERLER
Çukurova ‹thalat ve ‹hracat A.fi. 11 Temmuz 2006 tarihinde Ankara’da Ahmet Taner K›fllal›
Spor salonu aç›k alan›nda TEREX marka kanal kaz›c› – yükleyici ve teleskopik forkliftlerin tan›t›m›n› yapt›.
Derne¤imize yap›lan daveti üyelerimize duyurarak üyelerimizin etkin kat›l›m›n› sa¤land›. Çeflitli
e¤lenceli etkinliklerle bafllayan sunum Terex kanal kaz›c› yükleyici ve teleskopik forklift gösterileri
ile devam etti.
Çukurova ‹thalat ve ‹hracat A.fi. Genel Müdür Yard›mc›s› Sn.Ediz Calapo¤lu; büyüyen sektörü,
döviz art›fl›n›n frenlemesine izin vermemek, moral sa¤layarak insanlar› kayg›lardan uzak tutmak istediklerini söyledi¤i gecede, kat›l›mc›lar oldukça hofl vakit geçirdiler.
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SAFRA TAfiI - SAFRA KESES‹ HASTALIKLARI
SAFRA TAfiLARI NASIL VE K‹MLERDE OLUfiUR?
Safra tafllar›; kolesterol tafllar›, pigment tafllar› ve kar›fl›k tafllar olmak üzere üç çeflittir.
Bunlar›n oluflumunda çeflitli nedenler(gebelik,
fliflmanl›k, siroz, geçirilmifl mide ameliyat› gibi)
gösterilebilir. Yaflla birlikte görülme s›kl›¤› artar.
Kad›nlarda, çok do¤um yapanlarda ve aç›k tenli olanlarda s›k görülür.

LABORATUAR TESTLER‹
Kronik kolesistitte normal insanlar›nkine
benzer; akut kolesistitte ise lökositoz görülür.
Safra yollar› tafllar›nda alkalen fosfataz ve bilirübinlerde yükselme (sar›l›k) görülür.

SAFRA TAfiI-SAFRA KESES‹
HASTALIKLARINDA YAKINMA

D‹REKT F‹LMLER
Ço¤u zaman baflka amaçlarla çekilen direkt
filmlerde baz› tafllar görülebilir.

AKUT KOLES‹ST‹TTE (AN‹ ‹LT‹HAPLANMA)
Özellikle a¤›r bir yemekten sonra mide bölgesinde ve sa¤ tarafta a¤r› görülür. S›k aralarla
olan a¤r› k›sa zamanda devaml› hal al›r. A¤r›
ço¤u zaman s›rta vurur. Bulant› ve kusma s›kt›r. Atefl, çarp›nt› s›k görülen yak›nmalard›r.
KRON‹K KOLES‹ST‹TTE
Tekrarlayan sa¤ üst kadran a¤r›s› en önemli
yak›nmad›r. A¤r› daha çok s›rta ve bele vurur.
A¤r› 30 dk dan 4-5 saate kadar sürebilir.Ya¤l›
g›dalara karfl› toleranss›zl›k, kar›nda fliflkinlik flikayetlerine s›k rastlan›r.
SAFRA YOLU TAfiLARINDA YAKINMALAR
Tamamen sessiz olabilece¤i gibi sar›l›k, yüksek atefl, titreme (kolanjit),fliddetli kar›n a¤r›s›
(pankreatit) görülebilir. Sa¤ üst kadran a¤r›s›,
bulant›, kusma en s›k görülen yak›nmalard›r.

RADYOLOJ‹K TETK‹KLER

ULTRASONOGRAF‹
Safra kesesi tafl ve iltihab›n› göstermede %
95-99 baflar›l› bir yöntemdir. Safra yollar› tafllar›n›n tan›s›nda % 60 civar›nda baflar›l› ancak
safra yollar› genifllemelerini gösterdi¤i düflünülürse ilk baflvurulacak vazgeçilmez tan› yöntemidir.
B‹LG‹SAYARLI TOMOGRAF‹ (CT)
Safra tafllar› için çok fazla baflvurdu¤umuz
yöntem de¤ildir. Ancak pankreatit tan› ve tedavi takibi için s›k kulland›¤›m›z tan› yöntemidir.
MANYET‹K REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)
Özellikle MR-ANJ‹OGRAF‹ yöntemi safra yollar› tafllar›n›n ay›r›m›nda kullan›lan önemli tan›
arac›d›r.

TANI

PTC (PERKÜTAN TRANSHEPAT‹K KOLANJ‹OGRAF‹)
Özellikle t›kanma sar›l›¤› ay›r›c› tan›s›nda kullan›l›r. Ciltten karaci¤er içine oradan safra yoluna ilerlenen kateter yard›m› ile film çekilir.
ERCP Özel endoskop ile mideden girilerek
duodenuma oradan da safra kanal›na girilerek
film çekme esas›na dayan›r. T›kanma sar›l›¤›
ay›r›c› tan›s›nda kullan›l›r.

MUAYENE
Sa¤ üst kadranda hassasiyet, akut kolesistitte safra kesesinin ele gelmesi v.b. bulgular
saptan›r.

OPERAT‹F-POSTOPERAT‹F KOLANJ‹OGRAF‹
Laparoskopik ya da aç›k kolesistektomi
ameliyatlar›nda safra yoluna kateter yerlefltirilerek film çekme esas›na dayan›r. Safra yollar›n›n

SAFRA TAfiLARINDA OLUfiAB‹LECEK
DURUMLAR
Safra kesesinin ani iltihaplanmas›, gangren ve
delinmeler olabilir. Safra kesesindeki tafl e¤er
safra yollar›na düflerse sar›l›k, safra yollar›nda
ciddi iltihaplanma, pankreatit geliflebilir.
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incelenmesinde çok yararl›d›r. Safra yollar›na
kateter yerlefltirilen ameliyatlarda ameliyat sonu film çekilerek de¤erlendirilir.

Ancak teknik yetersizlikler ya da laparoskopik
ameliyata uygun olmayan durumlarda (afl›r› yap›fl›kl›k, safra yolunda tafl) aç›k ameliyat yap›l›r.

SAFRA TAfiI VE SAFRA KESES‹
HASTALIKLARINDA TEDAV‹

SAFRA YOLLARINDA TAfi
Safra yollar›ndaki tafl; iltihap, sar›l›k ve pankreatit gibi acil durumlara sebep olmuflsa hasta
derhal ameliyata al›n›p safra yollar› temizlenir.
Acil olmayan durumlarda ise safra yollar›ndaki tafl için iki yol izlenebilir. Birincisi aç›k
ameliyatta safra kesesi al›n›p safra yollar› temizlenir. Di¤er yol ise ameliyat öncesi safra yolu ERCP ile temizlendikten k›sa süre sonra laparoskopik kolesistektomi yap›l›r.

SESS‹Z SAFRA TAfiLARI
Çeflitli çal›flmalarda safra tafllar›n›n % 20-50
oran›nda herhangi bir flikayete neden olmad›¤›
belirtilmifltir. Birçok araflt›rmac› bu kimselerin tedaviye ihtiyaçlar› olmad›¤›n› düflünür. Ancak ileri
yafllarda kalp-damar-solunum sistemi bozukluklar› ortaya ç›kaca¤›ndan cerrahi tedavi sorunlar›
çok daha artacakt›r. Özellikle fleker hastalar›nda
oluflabilecek komplikasyon ciddi sonuçlar do¤urabilir. Bu yüzden bu kimselerin belli yafltan önce ameliyat edilmesi do¤ru olacakt›r.
AKUT KOLES‹ST‹T
Mutlaka hastaneye yat›r›lmal›, a¤›zdan beslenme kesilip serum ve antibiyotik tedavisi bafllanmal›d›r. Bu arada ameliyat haz›rl›klar› yap›l›p
erken ameliyata al›nmal›d›r. Erken dönemde ilk
1-2 gün laparoskopik ameliyat baflar› ile yap›labilir, ancak geçecek süreye ba¤l› olarak laparoskopik ameliyat› yapmak zorlaflacak; bu durumda hastaya aç›k kolesistektomi yap›lacakt›r.
KRON‹K KOLES‹ST‹T
Gerekli ameliyat haz›rl›klar›n› takiben hasta
için en uygun zamanda ameliyat yap›l›r. Standart ameliyat laparoskopik (kapal›) ameliyatt›r.

SAFRA TAfiLARINDA AMEL‹YATSIZ TEDAV‹ [ameliyat olamayacak hastalarda denenecek yöntemlerdir]
‹LAÇ TEDAV‹S‹
Tafl eritici ilaçlar baz› tip tafllar› eritmede baflar›l› olurlar. ‹laç kullan›m› kesilince tafl tekrar
oluflabilir bu nedenle ömür boyu kullanmak gereklidir. Ayr›ca bu ilaçlar›n uzun süre kullan›m›ndaki yan etkileri bilinmemektedir. Ayn› zamanda pahal› ilaçlard›r.
TAfi KIRMA
Henüz deneysel evrede olan metottur. Baz›
tip (kalsiyum içeren) tafllar k›r›labilir. Safra yollar›na düflen tafl parçalar› ERCP ile temizlenmelidir. Tekrar tafl oluflma oran› çok yüksektir.

BEN HAYATTA EN ÇOK BABAMI SEVD‹M..!
Hayatta ben en çok babam› sevdim
Karaçal›lar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarp› bacaklar›yla -ha düfltü,ha düflecekNas›l koflarsa ard›ndan bir devin
O çapk›n babam› ben öyle sevdim

Sevinçten uçard›m hasta oldum mu
40 › geçerse atefl,ça¤r›rlar ‹stanbul'a
Bir helalleflmek ister elbet,di¤'mi,o¤luyla!
Tifoyken baflard›m bu aflk oyununu
Ohh dedim,¤ögsüne gömdüm burnumu

Bilmezdi ki oturdu¤umuz semti
Geldi mi de gidici-hep,hep acele ifli!Ça¤›n en güzel gözlü maarif müfettifli
Atlastan bakard›m nereye gitti
Öyle öyle ezberledim gurbeti

En son teftifline ç›kana de¤in
Kofltururken ard›ndan o uçmaktaki devin
Daha baflka tür aflklar,genifl sevdalar için
Aç›ld› nefesim,fikrim,canevim
Hayatta ben en çok babam› sevdim.
Can YÜCEL

‹fi MAK‹NALARI MÜHEND‹SLER‹ B‹RL‹⁄‹ • A⁄USTOS 2006

59

ATATÜRK’TEN SÖZLER
• Ya baflaramazsa demek, o milletin ölmüfl
oldu¤una hükmetmek demektir. Bu sebeple
millet hayatta oldukça ve fedakarca çal›flmaya
devam ettikçe baflar›s›zl›k söz konusu olamaz.
• Vatan ve milletin kutsal de¤erlerini kurtarma ve koruma konusunda, son sözü söyleyecek ve bunun hükmünü uygulayacak kuvvet,
bütün vatanda bir elektrik flebekesi haline gelmifl olan; mlli hareketin kahramanl›k ruhudur.
• Milletin fertleri, yaln›z düflman›n karfl›s›nda
bulunanlar de¤il, köyde, evinde, tarlas›nda bulunan herkes, silahla savaflc› gibi kendini görevli hissederek, bütün varl›¤›n› mücadeleye
verecektir.
• Kendiniz için de¤il, ba¤l› oldu¤unuz ulus
için elbirli¤i ile çal›fl›n›z. Çal›flmalar›n en yükse¤i budur.
• Bir ulusun evlatlar›n›n fedakarl›klar›, kahramanl›klar› için ölçü bulunumaz.
• Tarih, bir milletin kan›n›, hakk›n›, varl›¤›n›
hiçbir zaman inkar etmez.
• Bence bir ulusta onurun, namusun ve insanl›¤›n varl›¤› ve kal›c›l›¤›, mutlaka o ulusun
özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤›na sahip olmas›yla
mümkündür.
• Bir ulusun baflar›s›, mutlaka bütün ulusal
güçlerin bir yöne yöneltilmesiyle mümkündür.
• Ülke, ulus hizmetlerinde önder olmak isteyenlerin esin kayna¤› ulusun gerçek duygular›
ve istekleridir. Bizim söz edilmeye de¤er bir
hareketimiz varsa, o da ulusun duygu ve e¤imlerinin varl›¤›na de¤inmeye çal›flmakt›r. Her
türlü baflar› s›rr›n›n, her çeflit erkin gerçek kayna¤›n›n ulusun kendisi oldu¤una inanc›m›z
tamd›r.
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• Gerçek zafer, savafl alanlar›nda baflar›l› olmak de¤il, as›l zafer, baflar›lar›n kaynaklar›n›
güçlendirmek, ulusu yükseltmektir.
• Ne kadar zengin ve refah sahibi olursa olsun, ba¤›ms›zl›ktan mahrum bir millet, geliflmeler önünde uflak olmaktan öteye bir davran›fl›
hak edemez.
• Özgürlü¤ün de, eflitli¤in de, adaletin de
dayanak noktas›, ulusal egemenliktir.
• Bireysel özgürlü¤ü s›n›rlamak, devletin de
temeli ve görevidir. Çünkü devlet, bireysel özgürlü¤ü sa¤layan örgüt olmakla birlikte, ayn›
zaman da, bütün özel çal›flmalar›, genel ve ulusal amaçlar için birlefltirmekle yükümlüdür.
• Bir milletin siyasi e¤itiminde, sosyal e¤itiminde, vatan sevgisinde noksan varsa, öyle bir
millet egemenli¤ini gerekti¤i derecede kuvvetle
elinde tutamaz.
• Tam ba¤›ms›zl›k, denildi¤i zaman, siyaside, maliyede, ekonomide, adalette, askerlikte,
kültürde ve bu gibi konularda tam ba¤›ms›zl›k
ve tam özgürlük demektir.
• Her hükümetin amac› halk›, kudretine oldu¤u kadar, flefkatine de içtenlikle inand›rabilmektedir.
• Siyasal kavgalar›n ço¤u sonuçsuzdur.
Ama toplumsal çal›flmalar için her zaman verimlidir.
• Ulustan gerçe¤i saklayanlar kendilerinin
de aldand›klar›na inanmal›d›rlar.
• Ülke ifllerinde, ulus ifllerinde, gerçek ifllerde duyguya, hat›ra, kardeflli¤e ve dostlu¤a bak›lmaz.
• Ulusa efendilik yoktur. Hizmet etmek vard›r. Bu ulusaa hizmet eden onun efendisi olur.
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SA⁄LIKLI YAfiAM

DÜZENL‹ SPORUN YARARLARI
Güç ve kuvvet artar.
Solunum verimlili¤i artar.
Zindelik ve kendine güven artar.
Kandaki kolesterol seviyesi azal›r.
Genç görünmeye yard›mc› olur.
S›rt a¤r›lar› azal›r.
Tansiyon azal›r.
Stres, gerginlik ve depresyon azal›r.
Kalbin verimlili¤i artar.
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Kas gücü verimlili¤i artar.
Dinlenirken kalp at›fl› azal›r.
Kalp krizi ihtimâli azal›r.
Vücuttaki ya¤ azal›r.
Daha ince olmay› sa¤lar.
Y›llar›n›za sa¤l›kl›, tatl› bir hayat katar.
‹fl ve di¤er faaliyetlerdeki verimlilik artar.
Daha olumlu bir kiflilik kazand›r›r.
Hayat›n›zdan daha çok zevk alman›z› sa¤lar.
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