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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için
hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir.

ÖNSÖZ

İş sağlığı ve güvenliğinin uygulama alanlarının büyük bir kısmında, bu kitapta ele alınacak
olan makine ve teçhizat kavramlarının içinde değerlendirilebilecek yapılarla karşılaşılmaktadır. İş
sağlığı ve güvenliği alanında çalışacak bir kimsenin bu konuda bir fikir sahibi olmadan, cihazları
ve sistemleri tanımadan doğacak riskleri kestirebilmesi, önlemesi ve ilgili yönetmelikleri
uygulaması çok zor olacaktır.
Bu sebeple Makine ve Teçhizat-I kitabının devamı niteliğinde olan elinizdeki kitapta
üretim yöntemlerinin tanıtılmasına birleştirme yöntemleri ile devam edilecek, yine makine
sanayinin ve makinelerin vazgeçilmezi olan aktarma ve bağlama elemanları tanıtılacak, makine
kavramı kapsamına giren kazanlar ve basınçlı kaplar hakkında bilgi verildikten sonra çok
kullanılan iş makinelerinden bahsedilecektir. Sonrasında imalat ortamlarında karşılaşılacak olan
levhalar anlatıldıktan sonra makine ve teçhizat kapsamına giren başlıca iş sağlığı ve güvenliği
konularına değinilecektir.
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KISALTMALAR
-

DC: Doğru akım
DA: Doğru akım
AC: Alternatif akım
AA: Alternatif akım
°C: Santigrad derece
s: saniye
V: Volt
TS: Türk Standartları
kg: kilogram
MJ: megajul
kcal: kilokalori
vb : ve benzeri
cm: santimetre
km: kilometre
mm: milimetre
LPG: Likit (sıvı) Propan Gazı
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YAZAR NOTU
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1. BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ

19

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Kaynakların sınıflandırılması nelerdir?
1.2. Metallerin kaynak kabiliyetleri nelerdir?
1.3. Kaynak çeşitleri nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Kaynak yapımının amaçlarını sıralayarak bu işlemin yararlarını sebepleri ile yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kaynak kavramının
anlar

Kaynakların çeşitli
özelliklerine
göre
sınıflandırılmasını yapar
Kaynak çeşitlerinin
görevlerini açıklar
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Anahtar Kavramlar
Kaynak, Kaynak çeşitleri, Kaynakların sınıflandırılması
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Giriş
Bu bölümde en başta kaynak kavramının ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Genel
olarak insanların kaynakları hangi amaçla kullandıkları ve bu amaçlara uygun olarak hangi
kaynak çeşitlerinden faydalanmaları gerektiğini açıklayacağız. Bu sebeple kaynakların işlem
cinslerine ve kaynak yapılacak olan metalin kaynak kabiliyetine göre sınıflandırılmalarını
irdeleyeceğiz.
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Kaynak
Tanım: İki tane aynı metal, ya da iki tane ayrı metalin ısı kullanarak veya basınç
kullanarak ilave elektrot kullanmadan ya da kullanarak yapılan birleştirme işlemine kaynak adı
verilir.
Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden kullanarak
ve aynı cinsten veya erime aralığı aynı ve yaklaşık bir malzeme katarak veya katmadan
birleştirmeye metal kaynağı adı verilir. İki parçanın birleştirilmesinde ilave bir malzeme
kullanılırsa, bu malzemeye ilave metal adı verilir.
Plastik Malzeme Kaynağı: Aynı veya farklı cinsten termoplastik (sertleşmeyen
plastik) malzemeyi ısı ve basınç kullanarak ve aynı cinsten bir plastik ilave malzeme katarak
veya katmadan birleştirmeye plastik malzeme kaynağı adı verilir

1.1.

Kaynağın Sınıflandırılması

1.1.1. Kaynağı İşlem Cinsine Göre Sınıflandırma
Ergitme Kaynağı; malzemeyi yalnız sıcaklığın tesiri ile bölgesel olarak eritip, ilave
metal katarak veya katmadan birleştirmektir.
Basınç Kaynağı; malzemeyi genellikle ilave metal katmadan basınç altında bölgesel
olarak ısıtıp birleştirmektir.

1.1.2. İmalat Cinsine Göre Sınıflandırma
El Kaynağı: El kaynağında kaynak aleti elle kumanda edilir. Yardımcı aletlerde yine
elle idare edilir.
Mekanik Kaynak: Kaynak aleti burada da elle kumanda edilir. Fakat yardımcı aletler
mekanik olarak çalışır.
Yarı Otomatik Kaynak: Kaynak işlemi kaynakçı tarafından kumanda edilir, kontrol
edilir ve sonuçlandırılır. Kaynak otomatik olarak devam eder.
Tam Otomatik Kaynak: Kaynak işlemi kaynakçı tarafından başlatılır. Fakat önceden
belli edilmiş bir programa göre devam eder. Durdurma tekrar kaynakçı tarafından yapılır.

1.1.3. Kaynağın Amacına Göre Sınıflandırma
Birleştirme Kaynağı: İki veya daha fazla parçayı çözülmez bir bütün haline getirmek
için yapılan kaynaktır.
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Doldurma Kaynağı: Bir iş parçasının hacmindeki eksikliği tamamlamak veya hacmini
büyütmek, ayrıca korozyona veya aşındırıcı tesirlere karşı korumak amacıyla sınırlı bir alan
dâhilinde malzeme kaynak etmektir. Mesela, kaplama, zırhlama ve tampon tabaka kaplama
doldurması gibi.
Metalin kaynak sırasında erimesini etkileyen parametreler şunlardır:
•
•
•
•
•
•

1.2.

Metal kalınlığı ve bağlantı tipi
Isı iletkenlik
Esas metalin kaynak öncesi sıcaklığı
Ergime sıcaklığı
Elektrodun açısı ve hareketi
Isı girdisi

Metallerin Kaynak Kabiliyeti

Metalik malzemeler, kaynak işlemi ile şekillendirmeye aynı derecede yatkın
bulunmamaktadırlar. Kaynağa elverişlilik olarak tanımlanabilecek bu teknolojik kavram, bir
birleştirme veya dolgu işleminde seçilen malzeme, uygulanan yöntem ve konstrüksiyon ile
kalınlık faktörleri bir arada düşünülür.
Bir malzemenin kaynak kabiliyetinin yüksek olduğu ifadesinden, o malzemenin ön
görülen yöntemle, herhangi bir önlem almadan tasarlanmış konstrüksiyona uygulanabilmesi
anlaşılmaktadır. Bu uygulama sonucu elde edilen kaynak dikişinin ise amaçlanan kalite
seviyesinde olması ön şart olarak ortaya çıkar.
Konstrüksiyon, tasarlanmış bir yapının boyutları, biçimi ve kesitleri ile tanımlanabilir.
Bir konstrüksiyonda önceden belirlenmiş bu boyut, biçim ve kesitlere bağlı kalınarak seçilen
malzeme ile imal edilmesi öngörülmüş bulunan mekanik ve diğer dayanım özelliklerine
ulaşılabilmeyi sağlamaktadır. Bu durumun gerçekleşebilmesi ise, seçilen kaynak yönteminin
bu konstrüksiyona uygulanabilmesi ön şartına bağlı bulunmaktadır.
Kaynak endüstride hem tamir amacıyla hem de dolgu yapmak amacıyla geniş bir şekilde
kullanılmaktadır. Çok eskiden perçin çok popüler bir birleştirme yöntemi iken bugün kaynak
onun yerini almıştır. En çok gemilerde, kazanlarda, köprülerde, depolama tanklarında, boru
hatlarında, otomobil endüstrisinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bir kişiye “Kaynakçı”
diyebilmek için o kişinin o işten profesyonelce para kazanması gerekir.

1.3.

Kaynak Çeşitleri

40’dan fazla çeşidi olan kaynağı aşağıdaki tablodan görüldüğü gibi sekiz grupta
toplayabiliriz.
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Tablo 1: Kaynak çeşitleri

1.3.1. Ark Kaynağı
Birleştirilecek parçaların arasından sürekli elektrik arkının geçmesiyle doğacak ısıdan
faydalanarak ilave bir elektrot kullanılarak yapılan birleştirme şeklidir.

Resim 1: Ark kaynağı
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Resim 2: Ark kaynağı bölümleri

1.3.2. Pirinç Kaynağı
Bakır, pirinç, bronz, çelik ve paslanmaz çelik gibi metallerin ikisini veya daha fazlasını
birleştirmek amacıyla eriyen pirinç elektrot kullanarak oksi-asetilen gazı altında yapılan
birleştirme şeklidir.
Lehimden daha güçlü bağlantı sağlanır. Tamirlerde önemli rol oynar.

Resim 3: Kaynak yapım işi

28

Resim 4: Pirinç kaynak

1.3.3. Direnç Kaynağı
Özellikle saçların birleştirilmesinde küçük bir noktasal bölgesinden elektrik akımı
geçirip doğan ısıdan faydalanarak basınç uygulamak suretiyle yapılan kaynak şeklidir.

Resim 5: Direnç kaynağı (a)
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Resim 6: Direnç kaynağı (b, c, d, e)
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1.3.4. Katı Hal - Dövme Kaynağı
Kaynatılacak iki parça tav fırınında ısıtılır. Tav rengi kızıl hale gelince basınç
kullanılarak katı durumdayken iki parça birleştirilir.

Resim 7: Katı hal – dövme kaynağı
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1.3.5. Termit Kaynağı
Termit bir birim toz alüminyum ile üç birim demir oksit karışımına denir. Bu kaynak
kırılan rayların tamirinde çok kullanılır.

Al2 + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3 + Isı

Resim 8: Termit Kaynağı www.rayennur.com

1.3.6. Gaz Ergitme Kaynağı
Yakıcı (oksijen) ve yanıcı (asetilen) iki gaz kullanarak eriyen elektrot ile yapılan
birleştirme şekline denir.
Oksi-Asetilen Gaz Ergitme Kaynağı
•
•

Yanıcı gaz (ASETİLEN):
Özgül ağırlığı = 1,17 kg/m3 (hava = 1,29 kg/m3)
 Isıl değeri = 13600 kcal/m3
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 Alev sıcaklığı (Oksijen ile) = 3120 °C
 (Hava ile) = 2100 °C
 Tutuşma hızı (Oksijen ile) = 1310 cm/s
 (Hava ile) = 130 cm/s
 Kokusu = Sarımsak kokusu
Oksi-asetilen kaynak yönteminde, kaynağın tarifinden de anlaşıldığı gibi gerekli olacak
ısı ve sıcaklık birisi yakıcı, birisi yanıcı olan iki gazın yaklaşık 3000 °C civarında yanması
sonucu elde edilir. Malzemenin yapısına uygun ilave dolgu metali (elektrot) kullanılır ve bu
metalin erimesi sonucu kaynak yapılır. Yanıcı olarak kullanılacak gazlarda şu özellikler
aranmalıdır;
1.
2.
3.
4.

Gazın ısıl değeri yüksek olmalı
Alev sıcaklığı yüksek olmalı
Çok hızlı şekilde tutuşmalı
Ucuz olmalı ve kolay elde edilmelidir.

Bu açılardan bakıldığında hava gazı, metan, propan, bütan, hidrojen ve asetilen
gazları arasında en uygun olanı asetilen gazı olduğunu söyleyebiliriz.

Resim 9: Gaz ergitme kaynağı
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1.3.7. Ergitme Kaynağı Ark Kaynağı
Tarihçe: 1885 yılında erimeyen karbon elektrot kullanarak parça ile elektrot arasında
ilk kez ark teşekkül ettirilmiştir. İlave elektrot kullanılarak ark kaynağı yapılmıştır. Bu usul
Benardos kaynak yöntemi olarak anılır.

Resim 10: Benardos ve Zerener kaynak yöntemi
1889 yılında Zerener arkı güçlendirmek için çift karbon elektrot kullanmıştır. 1890
yılında Yugoslav Slavianoff hem ark teşekkül ettiren hem de eriyen elektrot kullanarak
bugünkü ark kaynağının temelini atmış oldu.


Ark Üflemesi: Bir telden bir akım geçtiği zaman manyetik bir alan meydana gelir. Bir
elektrik arkı da hareket halindeyken bir iletken kabul edildiğinden onun etrafında da
manyetik bir alan meydana gelir. Bu manyetik alan kaynak esnasında erimiş haldeki
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metali oynatır. İşte buna ark üflemesi denir. Ark üflemesi kaynak esnasında yetersiz
birleşme (incomplete fusion) kusuruna neden olur.


Ark üflemesinin yanma çentikleri, kararsız nüfuziyet, kıvrık tırtıllar, düzgün olmayan
genişlikte dikişler, gözenekler, dalgalı tırtıllar ve aşırı püskürtme gibi kusurlara sebep
olur. Bu durum da kaynak işleminde istenmez. Bu nedenle bazı düzeltici önlemlere
başvurulur:
– Örtülü metal ark yönteminde 250 amperin üzerindeki çalışmalarda alternatif akım
tercih edilmeli.
– Ark kuvvetinin ark üflemesine karşı koymasına yardımcı olmak üzere ark boyu
mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı.
– Kaynak akım şiddeti azaltılıp, ark hızının da yavaşlatılması.
– Elektrota ark üflemesi yönünde eğim verilir.
– Dikişin her iki ucuna kuvvetli birer punta vurulur, ayrıca dikiş boyunca sık punta
kaynakları uygulanabilir.
– Örtülü elektrod ve ince çaplı elektrod kullanmak

Resim 11: Elektrikli ark kaynak makine çeşitleri

1.3.7.1.


Elektrik Ark Kaynak Makineleri:

Doğru Akımla (DC) Çalışan
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Dinamolu Kaynak Makinesi: Bu makine motor ve dinamodan meydana gelir. Motor
benzinli-dizel motoru olabildiği gibi elektrik motoru da olabilir. Dinamo elektrik üretir.
Dinamoyu çeviren ise normal (benzin-dizel) motordur. Bu makinelerin dönen kısımları fazla
olduğundan sık sık arıza yaparlar verimleri yüksek değildir.
Redresörlü Kaynak Makinesi: Doğru akım (DC) kaynak makinesi olarak da bilinir.
Gerilimi yükselten, akımı düşüren, dalgalı akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştüren
makinedir. Elektrot ve şase bağlantılarında, artı ve eksi kutupların yeri değiştirilebilir.


Dalgalı Akım Kaynak Makinesi (AC):

Transformatörlü Kaynak Makinesi: Akım türünü değiştirmeden gerilim ve akım
değerini ayarlar. Makine çıkışında eksi kutup elektroda, artı kutup kaynatılacak parçaya
(şaseye) bağlanır. 220 V şehir şebeke cereyanı 60-70 V a düşer. Başlangıçta 9-12 amper olan
akım şiddeti sonuçta 500 ampere kadar çıkar. Böylece yüksek akımla çalışma imkânı doğar.


Doğru Akım (DC) VE Alternatif Akım Kaynak Makinelerinin Karşılaştırılması:

1. Genel olarak her ikisinde de arkın kararlılığı aynıdır,
2. Özellikle yüksek akım şiddetiyle yapılan kaynaklarda D.A da ark üflemesi daha fazla olur.
3. A.A da ark üflemesi oluşmaz.
4. D.A da elektrot istenen kutba bağlanabilir.
5. Kaynak jeneratörlerinde verim % 50 iken transformatörlerde verim % 80’ dir.
6. Transformatörlerin alış maliyeti daha azdır.
7. D.A da kaynak erime gücü % 2 daha fazladır.
8. Jeneratörün enerji masrafı aynı güçteki transformatörünkinden % 60 daha fazladır.
9. Transformatörlerin bakım maliyeti daha azdır.


Kaynak Elektrodları

Elektrot; kaynak işlemi sırasında üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, iş
parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan ve gerektiğinde ergiyerek
kaynak ağzını dolduran kaynak malzemesine ELEKTROD denir.
Yukarıdaki tariften de anlaşılacağı gibi elektrotu ergiyen ve ergimeyen tip olmak üzere
iki ana gruba ayırmak mümkündür.
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A ) Ergiyen tip elektrotlar: Bu elektrotlar hem arkın oluşmasını hem de eriyerek
gerekli kaynak metalini sağlar. Çeliklerin kaynağında kullanılan çıplak, özlü ve örtülü olmak
üzere üç ayrı türde üretilirler.
 Çıplak elektrotlar: Bu tür elektrotlar belirli alaşımlardan hazırlanmış, toz altı,
MIG-MAG kaynağı için kangala sarılmış, TIG ve oksi- asetilen kaynağı için
belirli boylarda kesilmiş dolu tel çubuklardır.
 Özlü elektrotlar: Bunlar da bir tür çıplak elektrottur. Ancak bir boru şeklinde
üretilmiş ve içlerinde öz diye adlandırılan, arkın stabilizasyonu ve kaynak
metalinin alaşımlanmasını sağlayan bir madde vardır. Özün yanması ile oluşan
gaz dolayısıyla bu elektrotlarda havanın kaynak banyosuna olumsuz etkisi daha
azdır.
 Örtülü elektrotlar: İlk defa İsveçli Oscar Kjelberg tarafından 1904 yılında
üretilmiş olan örtülü elektrotlarda, çıplak kaynak telinin üzerine sarma, daldırma
veya ekstrüzyon ile geçirilmiş bir örtü maddesi vardır.
Örtülü Elektrod Türleri:
– Rutil tip: Kabuk malzemede başlıca Ti2O ( yaklaşık % 35) bulunur.
Tutuşturulmaları kolaydır, sıçrama kayıpları azdır .
– Asidik tip: Örtülerinde daha çok demir oksit ve manganez bulunur. Bu
elektrotlar çabuk akan düz dikişler verir.
– Oksitli tip: Örtülerinin % 60’ını demir oksit (Fe2O3, Fe3O4) oluşturur ,yalnız
düşük karbonlu ve alaşımsız çeliklerin kaynağında kullanılır .
– Selülozik tip: Örtülerinde yandıkları zaman gaz haline geçen organik maddeler
bulunur . Her pozisyondaki kaynakta özellikle de yukarıdan aşağıya doğru
dikişlerde kullanılır.
– Bazik tip: Örtünün büyük kısmını, kalsiyum klorür ve diğer toprak alkali
karbonatlar oluşturur. Curuflarının kalkması diğer elektrotlara göre daha zordur.
Bütün kaynak pozisyonları için uygundur. Sünekliği diğerlerine göre daha
yüksek dikişler oluşur. Örtüleri nem çekici olduğu için kuru yerlerde
depolanmalıdır.
 Özel tip elektrotlar: Bu gruba derin nüfuziyet elektrotları ve demir tozlu
elektrotlar girer.
B ) Ergimeyen tip elektrot: Bu tip elektrot kaynak esnasında ergiyerek kaynak ağzını
doldurmaz. Sadece ucu ile iş parçası arasında kaynak arkı oluşur.
Elektrod Örtüsünün Görevleri:
1. Gaz oluşumunu sağlar. Bu gazlar;
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a) Arkın stabil (dengeli) olmasını sağlar .
b) Arkı havaya yani O2, N2 ye karşı korur.
2. Curuf oluşturur. Bu curuf;
a) Ergimiş metal içinde istenmeyen maddeleri bağlar ve kabuk halinde toplar. Ergimiş
metali korur.
b) Ergimiş metali gazlardan korur. Yavaş soğumasını sağlar.
3. Ergimiş metalin alaşımını sağlar;
a) Kabuktaki maddeler, ergiyen metalde yüksek sıcaklıkta yanarak azalmış maddeleri
takviye eder.
b)Kabuğa demir tozu karıştırılarak elektrodun gücü arttırılır.(Yüksek güçlü elektrodlar
gibi)
4. Ark etkisini arttrır.
a) Uç kısımda kabuk bir krater oluşturur. Bu krater arkın üfleme yönünü düzeltir.
b) Krater, kaynak yerine değerek belli bir ark boyu oluşturur.

1.3.8. Gazaltı Ark Kaynağı:
Kaynak bölgesini havanın ve çevrenin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla çeşitli
gazlar kullanıldığı için, gazaltı kaynağı olarak adlandırılır. Kaynak bölgesi hava ile temas
ederse, kaynak işlemi sağlıklı olmaz.
Bu yöntemde kullanılan gazlar, aynı zamanda yanmayı hızlandırarak daha fazla ısının
açığa çıkmasını sağlar. Bu da kaynak nüfuziyetini arttırır. Kaynak işleminde kullanılan gaz ve
elektrot cinsi, kaynağa adını verir.
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Resim 12: Gaz altı ark kaynağı modeli
Gazaltı Ark Kaynağı Türleri
1 ) Eriyen Elektrotla Yapılan Gaz altı Ark



Soy gaz atmosferinde (MIG)
Karbondioksit atmosferinde (MAG)

2 ) Erimeyen Elektrotla Yapılan Gaz altı Ark



Erimeyen tek elektrotla (TIG)
Erimeyen çift elektrotla (Ark Atom)

MIG kaynağı (metal inert gas): Soy gaz atmosferi altında eriyen elektrodla yapılan bu
gazaltı kaynağı türü, SIGMA kaynağı olarak da bilinir. MIG sembolü, Metal Inert Gas
ifadesinin baş harflerinin alınmasıyla oluşturulmuştur. Soy gaz olarak genellikle, argon gazı
kullanılmaktadır. Helyum veya argon+helyum karışımı da kullanılır. Çelik malzemelerin MIG
kaynağında ise argon gazına %3 ila 6 oksijen, %5 ila 13 karbondioksit gazları karıştırılır.
Karışımda oksijen bulunması, arkın kararlılığını ve erimiş damlaların yüzeyde kolayca
tutulmalarını sağlamaktadır. Ayrıca gözenek oluşumunu da önler. Hafif metallerin kaynağında
argon gazının saf yüksek olmalıdır.
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MIG kaynağında doğru akım kullanılır ve elektrod, genellikle pozitif kutba bağlanır(ters
kutuplama). Böylece hem derin bir nüfuziyet, hem de oksit tabakasının parçalanması sağlanmış
olur. Bilinen dikiş biçimlerinin hepsine MIG kaynağı uygundur. MIG kaynağı ile, hemen
hemen bütün malzemelerin kaynaklanması mümkündür. Fakat bazı hususlara dikkat
edilmelidir. Örneğin, alüminyum ve alaşımlarının kaynağında yalnız doğru akım kullanılır ve
otomatik olarak ilerleyen kaynak teli, oksit çözme özelliğinden dolayı daima pozitif kutuba
bağlanır.

Resim 13: MİG/MAG modeli
Kaynak ağızlarının iyi temizlenmesi, dikişte gözenek oluşumunu azaltır. Bakır ve
alaşımlarının kaynağında ise, gerekli durumlarda 200 ila 400 °C lik bir ön tavlama uygulanır.
Yüksek erime verimi ve nüfuziyet derinliklerine ulaşması, relatif büyük devrede kalma,
kaynak hızlarının büyüklüğü, sıçrama ve yanma kayıplarının küçüklüğü, gaz hatalarına karşı
emniyet ve yeterli dayanım yöntemin üstün yönleridir.
MAG kaynağı (Metal Activ Gas): Eriyen elektrodla karbondioksit atmosferi altında
yapılan, gazaltı kaynak usulüdür. MIG kaynağından tek farkı, kullanılan koruyucu gazın
karbondioksit olmasıdır. Bu nedenle MIG kaynağında kullanılan kaynak donanımı, MAG
kaynağında da kullanılır.
MAG kaynağı, alüminyum ve alaşımları gibi kolayca oksitlenen malzemelerin
kaynağında kullanılmaz. Büyük oranda çelik malzemelerin kaynağında kullanılmaktadır.
Karbondioksit gazının saf ve kuru olması gerekir. Bulunabilecek rutubet, dikişi gevrekleştirir
ve gözenek oluşumuna sebep olur. CO2 metal banyosunu N2 ve H2 olan korur fakat oksidasyona
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engel olamaz. Kaynak sıcaklığında karbondioksit gazı, karbonmonoksit (CO2↔CO + ½O2 ) ve
oksijene ayrışır. Ayrıca CO2, sıvı haldeki demir ile birleşerek demiroksit meydana getirir.
Demir oksit ise manganez ve silisyum ile birleşerek, bu elementlerin kaybına sebep olur. Bu
kayıpların karşılanabilmesi için kaynak telinin bu elementlerce zengin olması gerekir.
MAG kaynağında doğru akım ve ters kutuplama kullanılır. Erime gücü akım şiddetine
bağlıdır. MAG kaynağında kısa ark boyu ile çalışılır. Ark boyu, 1-2 mm arasındadır. Kaynak
tabancası mümkün olduğu kadar parçaya dik olarak tutulmalıdır. Ark boyunun büyük tutulması
halinde, dikiş içerisinde gaz kabarcıkları kalır. El ile yapıldığında, bütün pozisyonlarda kaynak
yapılabilir. Otomatik MAG kaynaklarında, derin nüfusiyetli ve düzgün görünüşlü dikişler elde
edilir. Karbondioksit gazının argon gazına göre daha ucuz olması, nüfusiyetinin daha fazla
olması, daha yüksek kaynak hızıyla çalışması ve ortaya çıkan ultraviyole ışınların daha az
olması MAG kaynağının MIG kaynağına göre üstün yanlarıdır. Ancak yüzey MIG kaynağına
göre daha pürüzlüdür.
Helyum, argon gibi gazlar ve bu gazların karışımlarından oluşan koruyucu gazların
kullanıldığı kaynak türüdür. Bu kaynak türünde ergiyen ve ergimeyen elektrotlar kullanılabilir.
Ergiyen tip elektrotla yapılan kaynakta elektrot ergiyerek; kaynak bölgesini doldurur.
Ergimeyen tip elektrot kullanıldığında, elektrotun kendisi ergimez; kaynak bölgesini ergitir.
Çelik malzemelerin yanı sıra bakır ve alüminyum gibi malzemelerin kaynatılmasında da
kullanılır.
TIG Kaynağı (Tungsten Inert Gas): TIG sembolü, “Tungsten Inert Gas” kelimelerinin
baş harflerinin alınmasıyla meydana getirilmiştir. Önceleri bu kaynağa Argon ark kaynağı da
denilirdi. TIG kaynağında tungsten elektrod ile iş parçası arasında ark teşekkül ettirilir ve bu
ark havanın tesirinden argon veya helyum gazı atmosferi ile korunur. Kaynak işlemi için ayrıca,
kaynak ilave metaline ihtiyaç vardır. Kaynak üfleci kaynak esnasında, su ve hava ile
soğutulmaktadır. TIG kaynağında başlangıçta helyum daha sonra argon gazı kullanılmıştır.
Helyum gazı havadan hafif, argon ise ağırdır. Bu nedenle helyum uçar ve koruma kabiliyeti
azalır. Fakat argon, havadan daha ağır olduğu için erimiş metali daha iyi korur. Helyum aynı
akım şiddetinde daha yüksek ark gerilimi verdiği için iletkenliği yüksek malzemelerde (Cu)
helyum kullanılır. Bu yöntem başlıca demir dışı metallerin, asal çeliklerin kaynaklanması için
kullanılır. İstenirse ark içinde katkı çubuğu tutulur. Genellikle doğru akım kullanılır ve elektrod
erimemesi için ( - ) kutba bağlanır. Ancak alüminyum ve magnezyum alaşımlarının kaynağında
alternatif akım kullanılır. Böylece yön değişimi ile oksit tabakası bozulduğundan kaynak
mümkün olur. Doğru akımda elektrodun negatif kutba bağlanması durumunda (direkt
kutuplama) derin bir nüfuziyet sağlanır, fakat erimiş banyoda elektriksel temizleme tesiri
yoktur. Bu sebepten yüzeyde oksit tabakasının meydana geldiği, hafif metallerin kaynağında
böyle bir kutuplama uygun değildir. Direkt kutuplama bakır ve paslanmaz çelik gibi
malzemelerin kaynağında uygun olmaktadır. Ters kutuplama halinde, elektrod fazla ısınır ve
bu kutuplama hafif metallerde ince saçların kaynağında kullanılır.
TIG Kaynağının Üstünlükleri :
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•
•
•
•
•

Kaynak hızı yüksektir.
Kaynak ısısı bir bölgeye teksif edilebilir.
Isıl distorsiyonlar azdır.
Kaynak dikişleri temizdir ve kaynaktan sonra temizlemeye gerek yoktur.
Kolay mekanize edilebilir.

Gazaltı Ark Kaynağının Avantajları
•
•
•
•
•
•
•

Gaz altı ark kaynağı örtülü elektrot ark kaynağına göre daha hızlıdır. Çünkü
tükenen elektrotun değiştirilmesi için kaynağın durdurulması gerekmez.
Curuf oluşmadığı için her paso sonrasında curuf temizliği işlemine gerek
kalmaz. Kaynak metalinde curuf kalıntısı oluşma riski olmadığı için daha
kaliteli kaynak elde edilir.
Daha düşük çaplı elektrotlar kullanıldığından, aynı akım aralığında yüksek
akım yoğunluğuna ve yüksek metal yığma hızına sahiptir.
Gaz altı kaynağı ile elde edilen kaynak metali düşük hidrojen miktarına
sahiptir, bu özellikle sertleşme özelliğine sahip çeliklerde önemlidir.
Gaz altı kaynağında daha derin bir nüfuzi yet sağlanır. Küçük köşe
kaynakları için daha uygundur.
İnce malzemelerin kaynağında örtülü elektrot ark kaynağına göre daha iyi
sonuç verir.
Hem yarı otomatik hem de tam otomatik kaynak sistemleri de kullanıma çok
uygundur.

Gazaltı Ark Kaynağının Dezavantajları:
•
•
•

•

Gaz altı kaynak ekipmanları, örtülü elektrot ark kaynağı ekipmanlarına göre
daha karmaşık daha pahalı ve taşınması daha zordur.
Gaz altı kaynak torçu iş parçasına yakın olması gerektiği için örtülü elektrot
ark kaynağı gibi ulaşılması zor alanlara kaynak yapılması daha zordur.
Sertleşme özelliği olan çeliklerde gaz altı kaynağı ile yapılan kaynak
birleştirmeleri çatlamaya daha eğilimlidir. Çünkü örtülü elektrot ark
kaynağında olduğu gibi kaynak metalinin soğuma hızını düşüren bir curuf
tabakası yoktur.
Gaz altı kaynağı gaz korumasını kaynak bölgesinden uzaklaştırabilecek hava
akımlarına karşı ek bir koruma gerektirir. Bu nedenle açık alanlarda kaynak
yapmaya elverişli değildir

1.3.9. Tozaltı Kaynağı:
Bu yöntemde kaynak bölgesinin dış etkilerden korunması, karışım halindeki tozlar
(silisyum, manganez vb.) yardımıyla sağlanır. Diğer kaynak türlerinde olduğu gibi ark
oluşumu; kaynak teliyle, kaynatılacak parça arasında meydana gelir.
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Resim 14: Tozaltı kaynağı
Tozaltı Kaynağının Avantajları
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seri üretime elverişlidir.
Kaynak dikişi sağlamdır.
Yapımında koruyucu maske kullanmaya gerek yoktur.
Toz karışım oranları değiştirilerek, adi elektrotla kaliteli malzemeler
kaynatılabilir.
Otomatik olarak çalışma imkânı vardır.
Gazaltı kaynak makinesine dönüştürülebilir.
Dar aralıklara kaynak yapma imkânı vardır.
Kaynak ağzı açmaya gerek yoktur.
Sanayinde yaygın olarak kullanılır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kaynak ile ilgili doğru bilgi içermemektedir?
a) Aynı iki metalin ısı kullanılarak birleştirilme işlemidir.
b) Farklı iki metalin basınç kullanılarak birleştirilme işlemidir.
c) Kaynak sırasında elektrot kullanılabilir.
d) Aynı iki metalin bağlantı kablosu ile bağlanmasıyla gerçekleştirilir.
e) Farklı cinsten termoplastik malzemeyi ısı kullanarak birleştirme işlemidir.
2. Aşağıdakilerden hangisi kaynağın sınıflandırmalarından değildir?
a) Basınç kaynağı
b) Tam otomatik kaynak
c) Mekanik kaynak
d) Konstrüksiyon kaynak
e) El kaynağı
I.
Esas metalin kaynak öncesi sıcaklığı
II.
Elektrodun kalınlığı
III.
Elektrodun açı ve hareketi
3. Yukarıdakilerden hangisi metalin kaynak sırasında erimesini etkileyen
parametrelerdendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III
4. Aşağıdaki kaynak çeşitlerinden hangisi birleştirilecek parçaların arasından sürekli
elektrik geçmesiyle doğacak ısıdan faydalanarak yapılan birleştirme şeklidir?
a) Gaz ergitme kaynağı
b) Pirinç kaynağı
c) Termit kaynağı
d) Lehim
e) Ark kaynağı
5. Aşağıdaki kaynak çeşitlerinden hangisi saçların birleştirilmesinde küçük bir
noktasal bölgesinden elektrik akımı geçirip doğan ısıdan faydalanarak basınç
uygulamak suretiyle yapılan kaynak şeklidir?
a) Gaz ergitme kaynağı
b) Pirinç kaynağı
c) Direnç kaynağı
d) Lehim
e) Katı hal kaynağı
6. Aşağıdaki kaynak çeşitlerinden hangisi kaynatılacak iki parça tav fırınında ısıtıp
tav rengi kızıl hale gelince basınç kullanılarak katı durumdayken iki parçanın
birleştirildiği yöntemdir?
a) Gaz ergitme kaynağı
b) Pirinç kaynağı
c) Direnç kaynağı
d) Lehim
e) Katı hal kaynağı
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7. Aşağıdakilerden hangisi doğru akım kaynak makinelerinin özelliklerindendir?
a) Ark üflemesi oluşmaz
b) Elektrot istenen kutba bağlanabilir
c) Verim %80 ve daha fazladır.
d) Alış maliyeti daha azdır.
e) Bakım maliyetleri daha azdır.
8. Aşağıdaki elektrot çeşitlerinden hangisi belirli alaşımlardan hazırlanmış, toz altı,
MIG-MAG kaynağı için kangala sarılmış, TIG ve oksi- asetilen kaynağı için belirli
boylarda kesilmiş dolu tel çubuklardan oluşur?
a) Özlü elektrotlar
b) Örtülü elektrotlar
c) Çıplak elektrotlar
d) Özel tip elektrotlar
e) Ergimeyen elektrot
9. Aşağıdakilerden hangisi elektrod örtüsünün görevlerinden değildir?
a) Curuf oluşturur
b) Gaz oluşumunu sağlar
c) Ark etkisini arttrır
d) Ergimiş metalin alaşımını sağlar
e) Yüksek metal yığma hızına sahiptir
10. Aşağıdakilerden hangisi tozaltı kaynağının avantajlarından değildir?
a) Dar aralıklara kaynak yapma imkânı vardır
b) Kullanımı pek yaygın değildir.
c) Seri üretime elverişlidir
d) Gazaltı kaynak makinesine dönüştürülebilir
e) Kaynak dikişi sağlamdır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
Cevaplar
1) d
2) d
3) d
4) e
5) c
6) e
7) b
8) c
9) e
10) b
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2. BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Lehim nedir? Lehimin üstünlükleri ve sakıncaları nelerdir?
Yapıştırma nedir? Yapıştırmanın üstünlükleri ve sakıncaları nelerdir?
Yapıştırıcı malzemelerin özellikleri nelerdir?
Perçin bağlantıları nelerdir?
Perçin çeşitleri ve kullanım alanları nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Aklınıza gelen ve farklı metal bağlama çeşitleri nelerdir?
Konuyu okuduktan sonra hangi bağlama çeşidinin diğerlerine oranla daha üstün özelliklere
sahip olduğunu düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Lehim ile bağlama
yapım yöntemini açıklar
Yapıştırma ile bağlama
yapım yöntemini açıklar
Perçin ile bağlama
yapım yöntemini açıklar
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Anahtar Kavramlar
Lehim, yapıştırma, perçin bağlantıları
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Giriş
Bu bölümde metal-imalat sanayisinde çok önemli bir yeri olan lehim kavramı üzerinde
duracağız. Lehimin öneminin yanı sıra yapıştırma yöntemini ve çeşitlerini inceleyeceğiz. Daha
sonra da kaynak teknolojisinin gelişmesiyle önemi artan perçin bağlantılara değineceğiz.
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Birleştirme Teknikleri
2.1.

Lehim

İki metal parçanın, kendilerinden daha düşük sıcaklıkta ergiyen ilave bir malzeme
yardımıyla birbirlerine ısı etkisi ile bağlanması işlemidir. Çelik, dökme demir, bakır, çinko,
pirinç, bronz gibi metal malzemeler çok iyi lehim yapılabilmekte olup seramik ve metallerde
birbirine lehimlenebilmektedir. Lehim bağlantılarında, ergimiş lehim malzemesi adezyon ve
difüzyon yoluyla parçalarla bir alaşım oluşturur. Lehimin yapıldığı sıcaklık, lehim
malzemesinin ergime sıcaklığından yüksek, birleştireceği parçaların ergime sıcaklığından ise
düşük olmalıdır.
Üstünlükleri
•
•
•
•
•
•
•

Ergime olmadığı için kaynaktaki gibi kristal yapıda önemli bir değişme
olmaz ve ince parçalar yanmaz.
İşlem için gerekli ısı enerjisi azdır.
Çentik etkisi yoktur.
Isıl, elektriksel iletkenlik iyidir ve iyi sızdırmazlık sağlanır.
Kolay ve çabuk yapılabilen ucuz bir birleştirme yöntemidir.
Temiz bir yüzey elde edilir. İlave bir işlem gerektirmez.
Birleştirilen yüzeylerin arası lehimle dolacağı için geçme yüzeyin de
toleransa gerek yoktur.

Sakıncaları
•
•
•

Başlıca sakıncası yüksek sıcaklıktaki işletme koşullarına uygun
olmamasıdır.
Lehim malzemesinin mukavemeti iyi bir kaynak bağlantısının
mukavemetinden azdır.
Lehim malzemesi pahalıdır

Malzeme ve Teknoloji Lehimler, lehim alaşımının ergime sıcaklığına göre yumuşak ve
sert lehim olmak üzere iki gruba ayrılır. Ergime sıcaklığı;
•
•

450°C’nin altında olanlar Yumuşak Lehim
450°C’nin üstünde olanlar ise Sert Lehim olarak isimlendirilirler.

Yumuşak lehim, fazla yük taşımayan, sızdırmazlık gerektiren, mukavemet açısından
fazla zorlanmayacak, nispeten düşük işletme sıcaklığına sahip yerlerde çalışacak parçaların
birleştirilmesinde kullanılır. Elektronik devrelerde, küçük teneke kutularda, su borularında
geniş uygulama alanı bulmaktadır. Yumuşak lehim için kalay, kurşun, çinko kullanılır.
Sert lehimlerin ergime sıcaklığı 450-1000 oC arasındadır. Yumuşak lehime göre daha
büyük kuvvetler iletebilirler. Hem sızdırmazlık sağlaması hem de kuvvet iletmesi istenen
bağlantılarda kullanılırlar. Sert lehim için pirinç, bakır ve gümüş alaşımları kullanılır.
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•
•
•
•
•
•

Mil-göbek bağlantılarında,
Boru-flanş bağlantılarında,
Motosiklet ve bisikletlerin boru konstrüksiyonlarında,
Yağ, yakıt ve hava taşıyan boru bağlantılarında,
Taşıt radyatörlerinde,
Kimya sanayinde vb yerlerde basit ve ucuz olarak uygulanabilmektedirler.

Resim 15: Lehim çeşitleri
Teknoloji bakımından lehim işlemi iki basamakta gerçekleştirilir. Ön hazırlık
Lehimleme işlemi ile bağlantının gerçekleştirilebilmesi için parçalarla lehim malzemesi
arasında alaşım oluşturulmalıdır. Bu ön hazırlık işlemi birleştirmede adezyon (yapışma) ve
difüzyon bağının iyi oluşabilmesi için yüzeylerin metalik temiz olması gereklidir. Bağlanacak
yüzeyler kir, yağ, oksit tabakası, boya ve benzeri yabancı maddelerden temizlenmelidir.
Temizleme işlemi
Fiziksel yol ile:
•
•
•
•

Tel fırça,
Zımpara,
Eğe,
Rayba

Kimyasal yol ile:
•

Hidroklorik asit,
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•
•
•

Kloridik asit “tuz ruhu”,
Potasyum hidroksit,
Çinko klorür eriyikleri

Dekapan (Lehim pastası) kullanılması durumunda bileşimlerinde bulunan fosfat, bor,
silikat yardımı ile pastalar yüzey temizliği yanı sıra oksitlenmeye karşıda koruma görevi
yaparlar. Pasta kullanılması durumunda ek bir temizleme sıvısı kullanılmasına gerek yoktur.
Sert lehimde yüzeylerin korunması amacıyla boraks kullanılır.

2.1.1. Tek tek üretimde kullanılan lehimleme yöntemleri
•Havya ile lehimleme: Yumuşak lehimde uygulanır. Elektrik veya gaz alevi ile ısıtılan
havya, elle hareket ettirilerek lehim alanının ısınması ve lehim malzemesinin ergimesi sağlanır.
•Alevi lelehimleme: Yumuşak lehimde ve sert lehimde uygulanır. Lehim alanı
doğrudan gaz alevi ile ısıtılır ve lehim malzemesinin ergiyip lehim aralığına yayılması sağlanır

2.1.2. Seri üretimde kullanılan lehimleme yöntemleri
•Blok sistemi ile lehim: Lehimlenecek parçalar hazırlanarak ısıtıcı lı metal blok üzerine
konulur. Blok üzerinde bulunan parçaları ısıtır. Bu arada lehim malzemeleri ergiyerek lehim
aralığına yayılmaya başlar.
•Tuz banyosunda lehim: Toz (pasta) , halka ve ya tel şeklindeki lehim malzemeleri
yerleştirilmiş parçalar ergimiş tuz bulunan ve ısıtılan bir kapta lehimlenir.
•Daldırma yöntemi “Banyo” ile lehimleme: Parçalar lehim malzemesi ergimiş
durumda bulunan ve ısıtılan bir banyoya daldırılırlar. Yumuşak ve sert lehimde kullanılan bir
yöntemdir.
•Fırında Lehim: Toz(pasta) ,halka veya tel şeklindeki lehim malzemeleri yerleştirilmiş
parçalar elektrik ile ısıtılan lehim fırınına konulur. Hem yumuşak hem de sert lehimde
kullanılan bir yöntemdir.
•Elektrik direnç lehimi: Lehim malzemesinin elektrik akımı ile ısıtılıp ergitilmesi
esasına dayanır.
Ergime sıcaklığı 900°C’ın üzerinde olan sert lehimlere yüksek sıcaklık lehimi denir.
Koruyucu gaz ve ya vakum altında lehim yapılır. İndiksiyon, Lazer, Elektron ve Koruyucu gaz
altında fırında lehim, yüksek sıcaklık lehimleri için özel yöntemlerdir. Sert lehimde alevle
ısıtma ve ergitme yapılır. Yapılış şekli kaynağı andırdığından gümüş ve pirinç esaslı sert
lehimler gümüş kaynağı, pirinç kaynağı (sarı kaynağı) şeklinde isimlendirilirler.
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Resim 16: Alev ile lehimleme

2.2.

Yapıştırma

Kaynak ve lehim; ısı yardımıyla yapılan ve genellikle metalik malzemelere (plastik
kaynağı göz ardı edilerek) uygulanan bağlama yöntemleridir. Bu yöntemlerde ısı nedeniyle
ortaya çıkan şekil değişiklikleri özellikle hassas cihaz tekniğinde istenmemektedir. Ayrıca
gittikçe artan ölçüde metal olmayan malzeme kullanımı farklı birleştirme
tekniklerine/malzemelerine gereksinimi ortaya çıkmaktadır.
Yapıştırma bağlantısı, aynı veya farklı iki malzemenin metalik olmayan bir ara malzeme
(yapıştırıcı “zamk”) ile çözülemeyecek şekilde birleştirilmesi ile elde edilir.
Yapıştırma işlemi yapıştırılacak elemanların yüzeylerinin kimyasal veya fiziksel
yöntemlerle temizlenmesinden sonra yüzeylerine çok ince (0,1–0,3mm) bir yapıştırıcı tabakası
sürülerek, kullanılan yapıştırıcının cinsine bağlı olarak oda sıcaklığında veya daha yüksek
sıcaklıklarda ve belirli bir süre basınç altında veya basınçsız tutularak yapılır.
Yapıştırma bağının mukavemeti, yapıştırıcı ile yüzeyler arasındaki yüzeye yapışma
kuvveti (adezyon) ve yapıştırıcının kendi molekülleri arasındaki bağa (kohezyon) bağlıdır.
Adezyon kuvvetinin büyük olması yapıştırıcının yapıştırılacak yüzeyin tümüne
yayılması ile mümkün olur. Yapıştırmanın ön işlemden sonra gerçekleştirilmesi bu nedenledir.
Yapıştırma yöntemi ile kağıt, deri (kösele),ahşap, seramik, lastik gibi malzemeler çok uzun bir
süredir birleştirilmektedir. Son yıllarda yeni yapıştırıcıların geliştirilmesi ile metalik parçaların
birleştirilmesinde de yapıştırıcıların kullanımı artmıştır.
Yapıştırıcılar mil göbek bağlantıları, cıvataların çözülmeye karşı emniyete alınması,
hafif metal konstrüksiyonları vb. yerlerde yoğun olarak kullanılmaktadırlar.
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Yapıştırıcı bağlantılarının diğer çözülemeyen bağlantılara göre üstünlükleri
olduğu gibi sakıncalı yönleri de vardır.
Üstünlükleri:
•
•
•
•
•
•

Uygulanması kolay, ucuz ve çabuktur.
Ana malzemede herhangi bir delik, çentik vb. açılmadığında kesit
zayıflamaz. Mukavemet kaybı yoktur.
Kaynakta olduğu gibi kristal yapıda değişmeler, ısıl gerilmeler ve
gevrekleşmeler oluşmaz.
Gerilme dağılımı yaklaşık her noktada eşit olduğundan sürekli mukavemette
yorularak kopma tehlikesi azdır. Boşluklar kolayca doldurulabildiğinden
korozyona karşı koruma görevi yapar. Çatlak korozyonu tehlikesi yoktur.
Farklı malzemelerin birleştirilmeleri mümkündür.
Sönümleme ve izolasyon özelliklerine sahip olup, istenirse iletken ve
yalıtkan olarak faydalanılabilir.

Sakıncaları:
•
•
•
•

•
•

Ön hazırlık (yüzeylerin temizlenmesi) hassasiyet gerektirir ve zaman alır.
Çeki, eğilme ve soyma zorlanmasında mukavemetleri düşüktür. Bu nedenle
şekillendirme, yapıştırıcı kaymaya zorlanacak biçimde yapılmalıdır.
Genel olarak diğer bağlantı şekillerine göre mukavemetleri sınırlı ve
ömürleri kısadır. Bağlantının özellikleri zamanla değişebilir (yaşlanma).
Çalışma sıcaklığı artarsa (80°C-120°C) mukavemetleri daha da düşer. Yeni
özel bazı yapıştırıcılar ile bu sınırın 450°C gibi yüksek değerlere çıkartılmış
olması bu sakıncayı gidermektedir. Birleştirme için basınç ve/veya ısı
gerektirirler.
Yapıştırıcıların mukavemetlerinin düşük olması büyük yapıştırma yüzeyi
gerektirir.
Bağlantıda kalite kontrolü yapmak zordur.

Malzeme ve Teknoloji
•Yapıştırma malzemeleri polimer (yapay reçine) esaslı malzemeler olup bunların en çok
kullanılanları epoksit, fenol, polyester ve akrildir. Piyasada çeşitli isimler (Araldid, Redux,
Akemi, Epilox, Agomed) ve semboller (404) altında satılmaktadırlar. Üreticiler tarafından bu
yapıştırıcıların özellikleri ve kullanım alanları tablolar halinde verilmektedir.

2.2.1. Yapıştırıcı Malzemeleri ve Özellikleri
2.2.1.1.

Epoksiler

Epoksiler, yapıştırıcı sistemlerinin en eski, en yaygın ve en çeşitli olanıdır. Metal, cam
ve seramik gibi çoğu mühendislik malzemesinin yapıştırılmasında kullanılabilir. Bu
yapıştırıcılar, yüksek yapışma, iyi çekme, ve kayma dayanımı, yüksek rijitlik, sürünme direnci,
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küçük büzülme miktarıyla kolay sertleşme ve yüksek sıcaklıklara iyi tolerans sunmak üzere
tasarlanabilen güçlü, dayanıklı yapıştırıcılardır.

2.2.1.2.

Cyanoakrilatlar:

Bunlar; iki yüzey arasına ince bir film halinde dağıtıldıklarında polimerize olan sıvı
monomerlerdir. Cyanoakrilatlar mükemmel çekme dayanımı, hızlı sertleşme ve yüksek kabuk
ömrüne sahiptir ve hemen hemen tüm ticari plastiklere yapışırlar. Yüksek maliyetleri, zayıf
sıyırma dayanımları ve gevreklikleri başlıca sınırlamalarıdır. Yüksek sıcaklıkta bağ özellikleri
zayıftır ve etkin sertleşme, iyi bir bileşen tespit işlemi gerektirir.

2.2.1.3.

Anaerobikler:

Anaerobikler havayla temas ettiğinde sıvı kalan, tek bileşenli termoset polyester
akriliklerdir. Bu yapıştırıcılar son derece kullanışlı olup yağlı yüzeyler de dahil olmak üzere her
şeyi yapıştırabilirler. Bağlantılar titreşime dayanıklıdır ve neme ve diğer çevresel etkilere karşı
iyi sızdırmazlık sağlar. Ancak kısmen gevrektir ve işletme sıcaklıkları 150oC ile sınırlıdır.

2.2.1.4.

Akrilikler:

Akrilik esaslı termoplastik yapıştırıcılar nispeten yenidir ancak yüksek dayanıma,
tokluğa ve kullanışlılığa sahiptir ve yüzeyleri yağlı ve kirli olsa bile plastikler, metaller,
seramikler ve karma malzemeler dâhil değişik malzemelere yapışabilirler. En önemli
zayıflıkları arasında, yüksek sıcaklık dayanımının düşük olması, alev alabilirlik ve
sertleşmemiş haldeyken bile kötü kokusu sayılabilir.

2.2.1.5.

Üretanlar:

Üretan yapıştırıcılar, genellikle 65oC’den düşük sıcaklıklar ve büyük uzamaya maruz
kalabilecek uygulamalar için hedeflenen geniş ve değişik bir polimer ailesidir. Diğer yapısal
yapıştırıcılara oranla üretanlar; iyi esneklik ve toklukla beraber iyi düşük sıcaklık yapışması
sunar. Ancak kısmen neme hassastırlar, çoğu kimyasal ortamda ayrışırlar ve zehirli bileşenler
veya sertleştirici ürünler içerebilirler.

2.2.1.6.

Silikonlar:

Silikon termosetler havadaki nemi alarak veya birleştirilen yüzeydeki nemi emerek
sertleşirler. Metaller, cam, kağıt, plastik ve lastiklerin tümü birleştirilebilir. Yapıştırıcılar
nispeten pahalıdır ve sertleşme hızı düşüktür; ancak oluşturulan bağlantılar neme, sıcak suya,
oksitlenmeye ve değişik hava koşullarına dayanıklıdır; ayrıca düşük sıcaklıklarda esnekliklerini
sürdürürler.
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Yüksek Sıcak Yapıştırıcıları:

2.2.1.7.

290oC’nin üzerindeki sıcaklıklarda dayanımın sürmesi gerekiyorsa, bu yapıştırıcılar
tercih edilmelidir. Temel uygulaması havacılık-uzay sanayi olan bu yapıştırıcıların yüksek
maliyet ve uzun sertleşme süreleri en önemli zayıflıklarıdır.

Sıcak Eriyikler:

2.2.1.8.

Çoğu kez doğru yapısal yapıştırıcı olarak düşünülmeyen sıcak eriyik yapıştırıcıları,
özellikle karma malzeme gruplarında yük iletmek amacıyla artan oranda kullanılmaktadır.
Genel olarak ısıtılmış sıvı halinde uygulanırlar ve erimiş yapıştırıcı soğurken bağ oluştururlar.
Sıcak eriyikler birkaç dakika içinde hissedilir dayanım oluşturur ancak yüksek sıcaklığa maruz
bırakılırsa yumuşar ve sürünür ; soğutulduğunda ise gevrekleşir.

2.2.2. Yapıştırıcıların Sınıflandırılması
Yapıştırıcılar bileşen sayılarına ve sertleşme sıcaklıklarına göre sınıflandırılırlar.
Sertleşme sıcaklığına göre
•

Soğuk yapıştırıcılar: Oda sıcaklığında sertleşirler

•

Sıcak yapıştırıcılar: 80°C ile 200°C arasında sertleşirler.

Yapıştırıcı malzemesinin bileşimine göre ise
•

Tek bileşenli: Yapıştırma ve katılaşma için gerekli tüm maddeleri içerirler
(Uhu, Patex,..). Yapıştırma işleminden önce başka bir madde ile
karıştırılmalarına gerek yoktur. Kimyasal yapılarına göre yüzeye yayılma
sırasında su meydana gelen yapıştırıcılara sertleşme sürecinde basınç
uygulanarak suyun dışarı çıkması sağlanır. Bazı tek bileşenli yapıştırıcılarda
basınç uygulanmasının nedeni budur.

•

İki bileşenli: Asıl yapışmayı sağlayan reçine ile katılaşmayı sağlayan ikinci
bileşen yapıştırma işleminden önce uygun oranda ve şekilde karıştırılır. Bu
yapıştırıcılar yapıştırma işleminde genellikle basınç veya kuvvet
gerektirmez. Sertleşme süresi genelde uzundur. Soğuk yapıştırıcılar genelde
iki bileşenlidir (Araldid, Uhu, Plus,..).

Yapıştırıcılar genelde katı, sıvı, pasta ve toz halinde olurlar.

2.2.3. Yapıştırma Prosesi
Teknoloji bakımından yapıştırma işlemi aşağıda gösterilen ana kademelerden oluşur.
a) Ön hazırlık
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b)
c)
d)
e)
•

•
•
•
•

Yapıştırıcı hazırlanması
Yapıştırıcının yüzeylere sürülmesi
Yapıştırıcı sürülmüş parçaların bekletilmesi
Yapıştırıcının cinsine göre parçaların basınçlı ve basınçsız olarak birbirine temas
ettirilmesi

Ön hazırlık: Yapıştırılacak yüzeyler işlenir ve temizlenir. Yüzeyin pürüzlülüğü ve
temizliği bağlantının mukavemetini önemli şekilde etkilemektedir. Hazırlık
sırasında yüzeydeki yağ, kir pas, boya vb aseton, benzol, benzin ve mazot gibi
malzemeler kullanılarak giderilir; yapıştırıcının pürüzler arasına girip sertleşerek bir
şekil bağı oluşturması için yüzey zımpara vb. ile pürüzlendirilir; yıkanır ve
kurutulur.
Yapıştırıcı hazırlanması: İki bileşenli zamklardaki yapıştırıcı ve katılaştırıcı
bileşenler yapıştırma işleminden önce birbirine karıştırılır. Bu şekil de hazırlanan
zamk bir süre bekletilir veya derhal yüzeylerin üzerine sürülür.
Yapıştırıcının yüzeylere sürülmesi: Yapıştırıcının cinsine göre fırça veya tabanca
ile yapılır. Bu işlem yapılırken dikkat edilecek husus zamk tabakasının çok ince
(0,1–0,3mm) olmasıdır.
Yapıştırıcı sürülmüş parçaların bekletilmesi: Yapıştırıcının cinsine bağlı olarak
bu süreler imalatçı tarafından belirtilir.
Yapıştırıcının cinsine göre parçaların basınçlı ve basınçsız olarak birbirine
temas ettirilmesi: Yapıştırıcının sertleşmesi sırasında parçaların birbirine
bastırılması gerekiyorsa düzgün dağılımlı bir basma temin etmek için gerekli
düzenlemeler yapılmalı, tertibatlar (tespit perçini, yay vb.) kullanılmalıdır. Bu işlem
5dakika ile 50 saat arasında değişir.
Konstrüksiyon önerileri:

•

Yapıştırma mukavemetinin artması, yapıştırma alanının büyütülmesi (eğimli
kesilmiş yüzey, bindirme bağlantısı, kapak levhaları kullanımı ile arttırılmış yüzey
vb.) ile sağlanır.
Bindirme uzunluğu l ≈ (15 –20) .s olmalıdır.
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Resim 17:
Bağlantı olabildiğince kayma gerilmeleri etkisinde kalacak biçimde şekillendirilmelidir.
Bağlantı doğrudan çekme, soyma, yırma etkisinde kalmamalıdır. Parçalarda uygun kıvırma,
katlama, takviye eleman kullanma gibi tedbirler alınmalıdır.
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Resim 18: Bağlantı elemanları

2.3.

Perçin Bağlantıları

Perçin çözülemeyen bağlantı elemanıdır. Kaynak teknolojisindeki hızlı gelişme
sonucunda yerini çoğunlukla kaynaklı bağlantılara bırakmıştır. Sınırlı olarak çelik kazan ve kap
konstrüksiyonlarında ve hassas cihaz tekniğinde kullanılmaktadır.
Perçin bağlantıları




Köprü; tren, kule gibi çelik yapılarda ve uçaklarda kuvvet taşımak için
Yüksek basınçlı kazanlarda kuvvet taşımak ve sızdırmazlık sağlamak için
Düşük basınçlı kaplarda yalnızca sızdırmazlığı sağlamak için yapılmaktadır
Perçin bağlantısının sakıncalı yönleri





Birleştirilecek parçaların delinmesi sebebiyle malzeme mukavemetinin azalması,
Bindirme parçalan, kapak parçalan ve perçin başları nedeniyle malzeme israfı ve ağırlık
artışı
İşçilik yönünden fazla zaman alması
Perçin bağlantısının faydalı yönleri





Kaynak bağlantılarında olduğu gibi birleşme yerinde ergime sebebiyle kristal yapıda
değişmeler (mukavemet azalması) olmaması,
Isıl etkilerden dolayı kontrol edilemeyen iç gerilmeler ve çarpılmalar olmaması,
Kalite kontrol yöntemlerinin çok basit olması
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2.3.1. Perçin Çeşitleri
Dövülmemiş perçin silindirik bir gövde ve bir baş kısmından ibarettir. Perçinler
kullanıldıkları yerlerin özelliklerine göre çeşitli biçim ve tiplerde üretilir. Parçaları
sökülemeyecek şekilde sızdırmazlık sağlamak veya sadece bağlamak amacıyla kullanılır.
Bunun için perçinler; biçimlerine, yapıldığı gereçlere ve kullanım yerlerine göre sınıflandırılır.
(TS 94)





Çelik yapı perçinleri; çelik karkas, köprü, uçak vb. çelik levha ve profillerle yapılan ve
belli mekanik yükleri taşıyan endüstri tesislerinde kullanılır.
Kazan perçinleri, buhar kazanları veya basınç altında çalışan kapalı kapların yapımında
kullanılır.
Lokomotif perçinleri, lokomotif ve çelik araç yapım ve onarımında kullanılır.
Diğer perçinler; gemi, mutfak eşyaları yapımında ayrıca kayış, balata birleştirmelerinde
kullanılır.

Resim 19: Perçin bağlantı çeşitleri
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Resim 20: Perçin bağlantı çeşitleri

2.3.2. Perçin Malzemeleri
Perçinin kapama baş teşkili için dövülmesi esnasında büyük şekil değiştirme özelliğine
sahip olması istenir. Bu sebepte perçin malzemesi olarak St 34 ve St 44 kullanılır. Perçinleme
işleminde perçin malzemesinin perçinlenen malzemelerle aynı olmasına dikkat etmek
gereklidir. Cu, Al ve çeşitli alaşımlardan yapılan perçinler ayrıca yalıtkanlık istenen yerlerde
poliyamid, teflon gibi plastik malzemelerden yapılan perçinlerde kullanılmaktadır.
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Uygulamalar

67

Uygulama Soruları

68

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi lehim ile ilgili doğru bilgi içermemektedir?
a) İki metal parçanın daha düşük sıcaklıkta ergiyen ilave bir malzeme yardımıyla
birbirlerine ısı etkisi ile bağlanması işlemidir.
b) İki tane ayrı metalin basınç kullanarak ilave elektrot kullanmadan yapılan
birleştirme işlemidir.
c) Farklı iki malzemenin metalik olmayan bir ara malzeme ile çözülemeyecek
şekilde birleştirilmesi işlemidir.
d) Aynı iki malzemenin metalik olmayan bir ara malzeme ile çözülemeyecek
şekilde birleştirilmesi işlemidir
e) İki tane aynı metalin ısı kullanarak ilave elektrot yardımıyla birleştirilmesi
işlemidir.
2. Aşağıdakilerden hangisi lehimin üstünlüklerindendir?
a) Maliyeti
b) Tutuş özelliği
c) Yüksek sıcaklıkta kullanılabilme
d) Kristal yapısının bozulma süresi
e) Her işletmede kullanılabilme
3. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak lehimin kullanım alanlarından değildir?
a) Sızdırmazlık gerektiren alanlar
b) Fazla yük taşınması gereken araçlar
c) Düşük işletme sıcaklığına sahip yerler
d) Elektronik devrelerin yapısında
e) Su borularının birleşim yerlerinde
4. Aşağıdakilerden hangisi lehimle bağlanacak yüzeylerin temizliğinde kullanılan
fiziksel yöntemlerdendir?
a) Rayba
b) Tuz ruhu
c) Potasyum hidroksit
d) Çinko klorür eriyikleri
e) Hidroklorik asit
5. Aşağıdaki lehimleme yöntemlerinden hangisi lehim alanı doğrudan gaz alevi ile
ısıtılıp ve lehim malzemesinin ergiyip lehim aralığına yayılması sağlanan bağlama
şeklidir?
a) Havya ile lehimleme
b) Blok sistemi ile lehim
c) Daldırma yöntemi
d) Alevi lehimleme
e) Fırında Lehim
6. Aşağıdakilerden hangisi yapıştırma yönteminin kaynak ve lehimle bağlama
yöntemine olan üstünlüklerindendir?
a) Hassas cihazlarda kullanım
70

b) Ön hazırlık süresi
c) Kullanım ömürleri
d) Yüksek sıcaklıklarda dayanıklılık
e) Kalite kontrol kolaylığı
7. Aşağıdaki yapıştırma yöntemlerinden hangisi metal, cam ve seramik gibi mühendislik
malzemelerinin yapıştırılmasın sıklıkla kullanılır?
a) Epoksiller
b) Akrilikler
c) Üretanlar
d) Silikonlar
e) Anaerobikler
8. Aşağıdakilerden hangisi perçin bağlantıların kullanım alanlarından değildir?
a) Çelik yapılar
b) Basınçlı kazanlar
c) Ağır yükler taşıma
d) Sızdırmaz kaplar
e) Elektronik aletler
9. Aşağıdakilerden hangisi perçin bağlantıların faydalarındandır?
a) Parçalarda bıraktığı iz
b) İşçilik süresi
c) Kristal yapıdaki değişim
d) Malzeme israfı
e) İşçilik maliyeti
I.
Çelik köprü
II.
Buhar kazanları
III.
Lokomotif
IV.
Balata birleştirmeleri
10. Yukarıdakilerden hangisi perçinlerin kullanım alanlarındandır?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV
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Cevaplar
1) a
2) d
3) b
4) a
5) d
6) a
7) a
8) e
9) c
10) e
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3. ÇÖZÜLEBİLEN BAĞLAMA ELEMANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Çözülebilen Bağlama elemanlarının sınıflandırılması.
3.2. Cıvata ile bağlama yönteminin özellikleri.
3.3. Saplama ile bağlama yönteminin özellikleri.
3.4. Bağlantı elemanlarının çözülmesine karşı alınacak tedbirlerin sıralanması.
3.5. Kamalı birleştirme çeşitlerinin sıralanması.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Aklınıza gelen bağlantı yöntemlerini bir yere not ediniz.
Çevrenizde gördüğünüz, cıvata ile bağlanmış elemanların gündelik hayatınızda
çoğunlukla karşımıza çıktığı alanlar nelerdir? Listeleyiniz.

75

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Çözülebilen bağlama
elemanlarının
sınıflandırılmasını yapar
Cıvata ile bağlama
yönteminin esaslarının ve
kullanım alanlarının önemini
bilir
Saplama ile bağlama
yönteminin esaslarının ve
kullanım alanlarının önemini
bilir
Kamalı birleştirme
çeşitlerinin
sınıflandırılmasını yapar
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Anahtar Kavramlar
Cıvata, vida, saplama, kama
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Giriş
Bu bölümde çözülebilen bağlama elemanlarının neler olduğunu, hangi amaçlarla
kullanıldıklarını ve kullanım alanlarını inceleyeceğiz. Çözülebilen bağlama elemanlarından
cıvata, saplama ve kamalı birleştirmeyi inceleyerek birbirlerine olan üstünlüklerini ve
sakıncalarını inceleyeceğiz.

78

ÇÖZÜLEBİLEN BAĞLAMA ELEMANLARI
3.1.

Cıvata Bağlantıları

Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar
makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşlarının, silindir
kapaklarının bağlantısında, çelik konstrüksiyonlarda ve benzeri birçok yerde bağlantı elemanı
olarak kullanılırlar.
Cıvataların teknikte çok kullanılmalarının sebepleri;





Çözmek ve bağlamak çok kolaydır.
Standart olarak hazırlanmışlardır.
Kolay imal edilirler.
Değişik uygulamalar için değişik tipleri mevcuttur.

Çok pratik ve kullanışlı olmalarına rağmen bazı dezavantajları;





Kendi kendine çözülmemesi için emniyet önlemleri almak gerekir.
Vidanın merkezleme kalitesi yoktur.
Kertik (Çentik) tesiri ile kopabilir,
Ötelemenin dönmeye çevrilmesinde verim düşüktür.

Cıvata, dış yüzeyinde vida bulunan
Somun, iç yüzeyinde vida bulunan elemandır.
Bağlama elemanı olarak somunlu, somunsuz ve saplama olmak üzere üç şekilde
kullanılır. Saplamaların bir tarafı doğrudan doğruya bağlanacak parçaların birine vidalanır.
Saplamalar sık sık çözülmesi gereken sistemlerde kullanılır.

Resim 21: Cıvatalı Bağlantı Konstrüksiyon Örnekleri
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3.1.1. Vida
Vida silindirik çubukların dış ve dairesel deliklerin iç yüzeyine açılmış helis şeklinde
kanaldır. Vidayı; p hatve, silindir çapı d ve eğim açısı ß olmak üzere üç ana faktör karakterize
eder.

Vidaların sınıflandırılması:

3.1.1.1.

Profillerine göre sınıflandırma:


Üçgen (Metrik, Whitworth): Tepe açısı 50°- 60° olan ikizkenar veya eşkenar
üçgen profilli vidalardır. Bağlantı amaçlı vidalarda kullanılır



Trapez: Trapez vidalar, diş kesitleri ikizkenar yamuk biçiminde olan vidalardır.
Hareket iletimi maksadıyla ana millerinde, sonsuz vidalarda ve pres millerinde
kullanılırlar. Açıları 30°dir



Testere: Diş profilleri dik yamuk biçiminde olan vidalardır. Bu vidalarda
dişlerin yanal yüzeyleri arasında 30 + 3° profil açısı bulunur



Yuvarlak: Kesitleri belli bir yarıçapa göre kavisli vidalardır. Dişlerin yanal
yüzeyleri arasında 30° profil açısı bulunur. Fazla yüklere maruz millerde kumlu,
tozlu ve paslanmaya müsait olan millerde kullanılırlar



Kare: Vida dişi kesiti kare biçiminde olan vidalardır. Kuvvet ve hareket
iletiminde kullanılır. Kare vidanın standardı yoktur

Resim 22: Profillerine göre cıvatalar
Helis yönüne göre sınıflandırma:


Sağ helis



Sol helis
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Resim 23: Helis yönüne göre cıvatalar
Ağız sayısına göre sınıflandırma:


Bir ağızlı:



İki ağızlı:



Üç ağızlı:



Dört ağızlı:

Vidaların sistemlerine göre sınıflandırılması:


Metrik dişli vida: Diş profili açısı 60° olan bir eşkenar üçgen vidadır.



Metrik normal vida: Metrik vidalardan aynı anma çapı için verilen adımlardan
en büyük olanıdır.



Metrik ince vida: Aynı anma çapında normal vidadan daha küçük adımlı
vidadır.



İnç vida: İnç vida adımı 25,4 mm'deki vida dişi sayısı şeklinde gösterilen üçgen
vidadır.



ISO inç vida: ISO tarafından kabul edilen inç esaslı vidalardır (TS 61/20).



Birleştirilmiş (unified) normal vida (unc-vida): Amerika, İngiltere ve
Kanada'nın üçlü anlaşma yaparak askerî amaçlar için kullandıkları, diş açısı 60°
olan normal inç vida serisidir.

Kullanma amacına göre sınıflandırma:


Bağlama vidaları: Makine parçalarının sökülebilir şekilde bağlanmasında
kullanılan vidalardır. Örneğin; üçgen profilli vidalar, bağlama vidalarıdır.
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Hareket vidaları: Hareket ve kuvvet iletiminde kullanılan vidalardır. Örneğin;
trapez, yuvarlak, testere ve kare vidalar hareket vidalarıdır. Hareket vidalarıyla
dönme hareketleri, doğrusal hareketlere dönüştürülür.



Boru vidası: Boru ve bağlantı parçalarında, hidrolik sistemlerde ve benzeri
yerlerde kullanılan silindirik ve konik vidalardır. Silindirik ve konik boru vidası
olarak iki çeşittir.



Silindirik boru vidası: Boru ve bağlantı elemanlarındaki mekanik
bağlantılarda, musluk supaplarında, valflerde vb. yerlerde kullanılır. Diş açısı
55° vidadır.



Konik boru vidası: Sızdırmazlığın vida dişi açılmış kısımda arandığı genel
olarak tekstil makineleri ve tapalarda vb. yerlerde kullanılan vidadır (TS 10036).

3.1.2. Cıvata Malzemeleri
Cıvata ve somunlar genellikle çelikten imal edilirler. Ayrıca çeşitli amaçlar için Al
alasından, pirinç, teflon, polyamid gibi malzemeler de kullanılmaktadır.
Cıvataların mekanik özellikleri kabartma olarak başlarına yazılır. İlk sayı 10 ile
çarpılarak cıvata malzemesinin kopma sınırı, iki sayı birbiri ile çarpılarak akma sınırı bulunur.
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Resim 24: Cıvata malzemeleri

3.2.

Saplamalar

Saplama, her iki ucuna vida açılmış başsız bağlantı elemanlarına denir. Saplamalar vida
çapına göre anılır. Siparişlerde vida çapı (d), serbest boyu (l), standart numarası ve malzemesi
belirtilir. Örneğin Saplama TS1025/1-M16x80-8.8.
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Resim25: Saplama ölçüleri

3.3.

Somunlar

Parçaları birbirine çözebilir şekilde bağlamaya yarayan ortasında vida açılmış
deliklerden cıvata, saplama takılmak suretiyle parçaları birbirine bağlayan elle, tornavida veya
anahtarla sökülüp takılacak şekilde yapılan elemanlara somun denir.

3.4.

Rondelalar

Rondela, birden fazla parçanın cıvata, somun vb. elemanlarla bağlanması sırasında
oturma yerlerindeki yüzeylerin zedelenmesini önlemek, bağlantının kendiliğinden çözülmesini
engelleyerek bağlantı yerindeki vida başını kapatmak veya somun yükünü geniş yüzeye
yaymak için kullanılan metalden yapılmış makine elemanına denir.
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Resim26: Rondela modelleri

3.5.

Çözülmeye Karşı Emniyet Tedbirleri

Bir cıvata bağlantısının iyi bir ön gerilme kuvveti verilerek sıkılmış olması çözülmeye
karşı en büyük emniyetidir. Ancak değişken olarak etki eden işletme kuvvetinden dolayı ön
gerilme kuvveti azalıp vida dişleri arasında oluşturduğu sürtünme ortadan kalkabilir. Bu da
cıvata bağlantısının gevşemesine sebep olur. Tehlikeli olan bu durumun önüne geçmek için
şekil bağlı ve kuvvet bağlı emniyet tedbirleri alınmaktadır.
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Resim27: Güvenlik tedbirleri
Cıvatalar genellikle boşluklu yani cıvata çapı delik çapından daha küçük olarak monte
edilir. Bu durumda sıkma işleminin sonucu olarak somunun ve cıvata başının alın yüzeyleri
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altında bulunan parçalar belli bir kuvvet ile sıkılır. Cıvata da aynı kuvvet ile çekiye zorlanır.
Sıkma sırasında meydana gelen bu kuvvete ÖN GERİLME kuvveti denir.
Cıvataların ön gerilmeli takılmaları,
1.Sızdırmazlığı sağlar: Cıvata bağlantılarının ön gerilme ile sıkılmalarının bir nedeni
kazan kap, boru, motor silindirleri gibi sistemlerde sızdırmazlığı sağlamaktır. Cıvataları
sıktığımızda parçalar Fön ön gerilme kuvveti ile birbirlerine bastırılır. Çalışma sırasında etki
eden kuvvet etki ederse cıvatada ek bir uzama meydana gelir. Bu ek uzama sıkılan parçaları
gevşetir, parçalar üzerindeki sızdırmazlığı sağlayan ön gerilme kuvveti azalır.
2.Değişken zorlanma durumunda, gerilme genliğini azaltarak cıvataların ömrünü
arttırır: Yüksek değişken zorlanmalara maruz cıvatalarda ön gerilme kuvveti, değişken
zorlanmaların genliğini azaltır ve cıvataların daha uzun süre dayanmalarını sağlar. Bu
koşullarda çalışma kabiliyetini arttırmak için cıvatalar esnek denilen şekilde yapılır. Esnek
cıvataların özelliği dG gövde çapının d3 vida iç çapından daha küçük yapılmasıdır.

3.6.

Transmisyon Cıvataları

Kuvvet veya hareket iletiminde kullanılan vida mekanizmalarına transmisyon cıvataları
denir. Çalışma bakımından transmisyon cıvatalarının çalışma prensibine çok yakın olup yük
altında sıkılan cıvatalar, çektirme cıvata mekanizmaları veya sık sık çözülüp bağlanan
sistemler, tutturma cıvata mekanizmaları da bu gruba sokulabilir.
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Resim 28: Transmisyon Cıvataları
Transmisyon cıvatalarında genellikle bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin
yüksek olması istenir. Üçgen profilli vidalarda profil eğimi nedeniyle sürtünme direnci arttığı
için verim azalır. Bu nedenle üçgen profil uygun değildir.
Bunun dışında üçgen profilli vidaların adımlarının küçük olması eksenel hareketin
yeteri kadar çabuk olmasını engellediğinden üçgen profil tercih edilmez. Aynı çapta büyük
adımlı üçgen profil ise cıvata kesitini zayıflatacağı için uygun değildir. Bütün bu sebepler
dikkate alındığında trapez, testere veya kare profiller tercih edilmektedir.
Cıvata somun sistemi hareket bakımından sınıflandırılırsa;





Somun sabit, cıvata dönme ve öteleme hareketi yapar.
Cıvata sabit, somun dönme ve öteleme hareketi yapar.
Cıvata dönme hareketi, somun öteleme hareketi yapar.
Somun dönme hareketi cıvata öteleme hareketi yapar.

Yapı bakımından bağlama ve transmisyon cıvataları arasında fark yoktur. Ancak
transmisyon cıvataları yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı üçgen profilli olmazlar. Çalışma
prensibi bakımından bağlama ve hareket cıvataları arasındaki tek fark transmisyon
cıvatalarında somun ile cıvata arasındaki hareketin yük akında yapılmasıdır. Bu nedenle
transmisyon cıvatalarının çalışma prensibi bağlama cıvatalarının sıkma prensibine benzer.
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Ancak burada cıvataya tatbik edilen moment, bir döndürme momenti ve (F) kuvveti de ön
gerilme kuvveti değil, nominal kuvvet veya yüktür.
Hareket cıvatalarında somun ile cıvata arasındaki hareket yük altında yapılır. Bu
nedenle hareket cıvatalarının çalışma prensibi bağlama cıvatalarının sıkma prensibine benzer.
Ancak burada cıvataya uygulanan moment bir döndürme momenti ve cıvata üzerindeki eksenel
kuvvette ön gerilme kuvveti değil nominal kuvvet veya yüktür. Hareket cıvatalarına uygulanan
döndürme momenti de somun ve cıvata dişleri arasındaki sürtünme momenti ve yataklama
sistemindeki sürtünme momenti olmak üzere iki direnç momenti yenen bir momenttir.

3.7.

Pimli Birleştirmeler

Tanımı: Pimler, parçaları hareketsiz fakat sökülebilir bir şekilde birleştiren silindirik
veya konik makine elemanlarıdır. Pimler TS 2337 ve TS 1024’e göre ölçü ve şekil bakımından
standartlaştırılmışlardır.
Pimlerin görevi; parçaların karşılıklı durumlarını sabit olarak merkezlemek, birbirine
geçen parçaları bağlamak ve eksenine dik olmak şartıyla bağladığı parçaların etkilendiği
kuvvetleri karşılamak veya iletmektir.

3.7.1. Pimlerin Çeşitleri
Pimler biçimlere göre çeşitleri aşağıda çıkarılmıştır.
Silindirik pimler












Düz sertleştirilmemiş pim
Düz sertleştirilmiş pim
Düz iç vidalı pim
Düz kertikli pim
Düz ucu basamaklı kertikli pim
Düz ortası kertikli pim
Düz başa doğru kertikli pim
Düz ortaya doğru kertikli pim
Düz yarı kertikli boyunlu pim
Düz yuvarlak başlı kertikli pim
Düz havşa başlı kertikli pim

Konik pimler






Sade pim
Vidalı, vidalı kısmı sabit pim
Vidalı, konik kısmı sabit pim
İç vidalı pim
Kertikli pim
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3.8.

Vidalı pimler
Çentikli pimler
Çatal maşalı (gupilya) pimler
Çentikli pim: Genellikle merkezleme işlerinde kullanılırlar. Silindirik ve konik
olarak yapılırlar ve çevrelerinde üç adet çentik vardır.

Kamalı Birleştirmeler ve Çeşitleri

3.8.1. Kamalar, Çeşitleri ve Ölçüleri
Kamalar; dişli çark, kasnak, kavrama gibi hareket ve güç ileten makine parçalarını
millerin üzerine sökülebilir şekilde birleştirilmesini ve aynı zamanda mildeki hareketin
aktarılmasını sağlayan makine elemanlarıdır. Enine ve boyuna olmak üzere iki gruba ayrılır.
Mil eksenine paralel konumda çalışan kamalara boyuna kamalar denir. Mil eksenine dik
konumda çalışan kamalara ise enine kamalar denir. Enine kamalar daha çok enine gelen
kuvvetleri karşılama ve ayar işlerinde, özel amaçlar için kullanılır. Enine kamalar
standartlaştırılmamıştır. Şekil 3.9 a’da enine kamalara ait örnek Şekil 3.9 b’de birleştirme
örneği görülmektedir.

Resim 29: Kamalar

3.8.2. Kama çeşitleri:
Enine kamalar
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Tek tarafı eğimli kama
Çift tarafı eğimli kama

Boyuna kamalar


Eğimli kamalar
o Düz kamalar
o Düz, yassı kamalar
o Düz, oyuklu kamalar
o Düz, çakma kamalar
o Düz, yassı, çakma kama
o Düz, oyuklu çakma kama
o Teğet kamalar



Eğimsiz kamalar
o Kalın kama
o İnce kama
o Memeli kama
o Yarımay kama

Resim 30: Kama çeşitleri


Özel kamalar
o Kamalı miller: Fazla zorlanan hareket aktarma elemanlarında tek kama,
kuvveti karşılamayabilir. Bu gibi durumlarda kamalı miller kullanılır.
Kamalı mil, üzerine eşit aralıklı kanalların açılmasıyla oluşan elemandır.
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Resim 31: Kanalı mil
Mile yuva açıp feder yerleştirmek yerine milin kendisi birçok uygu kamasının profilini
üzerinde taşıyan bir formda üretilir. Kamaların profili dikdörtgen, üçgen ve evolvent şeklinde
olabilir. Kamalı mil ile göbek arasındaki merkezleme iç çapa göre, dış çapa göre ve yanaklara
göre yapılır. Üzerinde taşıdığı elemanların eksenel yöndeki hareketine çok elverişlidir. Vites
kutularında çok kullanılır. Profiller yüzey basıncına zorlanmaktadır.

3.9.

Mil Göbek Bağlantıları

Mil üzerine yerleştirilen dişli çark, kasnak, volan gibi disk şeklindeki elemanlara genel
anlamda GÖBEK denir. Mil ve göbek tek bir sistem meydana getirecek şekilde birbirlerine
şekildeki gibi bağlanırlar. Mil veya göbek üzerine bir moment veya eksenel bir kuvvet
uygulandığında, bu moment veya kuvvet hiç kayma olmadan milden göbeğe veya göbekten
mile iletilebilmelidir.

3.9.1. Genel Bilgiler
Çoğunlukla bir mil ile bir göbeğin (dişli çark, kayış kasnağı, zincir çarkı, kavrama
göbeği, varyatör çarkı, fan gövdesi, türbin çarkı...) moment aktaracak şekilde birbirine
bağlanmasıdır.
Konstrüktif isteklere bağlı olarak çok değişik şekillerde olabilirler;





Çözülemez
Kuvvet bağlı
Şekil bağlı
Eksenel harekete imkân veren vb

Mil ile göbek arasında bir döndürme (burulma) momenti iletilir.
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Resim 32: Mil ile göbek

3.10. Konik Geçmeler
İçi konik olarak işlenmiş göbek çok defa bir cıvata yardımı ile sağlanan eksenel kuvvet
etkisi ile aynı koniklikte işlenmiş mil üzerine sürülerek bağlantı sağlanır. Temas yüzeyleri dönel
ve temas sürekli olduğundan basıncın eşit yayılmış olduğu kabul edilir. Çok sık veya seyrek
sökülüp takılan bağlantılarda, gemi pervanelerinin şafta tespitinde, matkaplarda, takım
tezgâhlarında kullanılır.

3.11. Sıkma Geçmeler
Yüzeyler arasındaki basınç cıvataların sıkılması ile sağlanmaktadır. Bu tür bağlantılar
göbeğin mil üzerine istenilen yere takılmasına veya montaj sırasında gerekli ayarlamaların
yapılmasına imkân verir.
Ayrıca göbekte düzgün bir basınç dağılışı meydana getirmeleri sebebiyle ovalleşme
ortadan kalkmaktadır. Kötü yönü ise çok karmaşık olmaları ve tam emniyetli olmamalarıdır.
Son zamanlarda rondela, spiral, burç-spiral şeklinde yaylar kullanılmaktadır.

3.12. Bilezik Kamalar (Urdingen Halkaları)
Eksenel yönde sıkınca radyal yönde büyüyen elemanlardır. Bu işlem sırasında bilezik
ile mil ve bilezikile gövde arasında bir basınç oluşur. İletilecek moment uygulandığı anda
basınçtan dolayı bir sürtünme momenti meydana gelir.

3.13. Sıkı Geçmeler
Bu tip bağlantılarda mil ve göbek arasındaki moment ve hareket iletimi geçme yüzeyleri
arasında çap farklılığı sayesinde oluşturulan basınç ile sağlanmaktadır. Bu nedenle başlangıçta
milin dış çapı (dM) göbeğin delik çapından (dG) büyük yapılır. Moment uygulandığında, geçme
yüzeyleri arasında sürtünme kuvveti meydana gelir.
93

Sıkı geçmeleri montaj şekillerine göre:



3.13.1.

Eksenel sıkı (pres) geçmeler
Radyal sıkı geçmeler olmak üzere ikiye ayırarak inceleriz.

Eksenel Sıkı (Pres) Geçmeler

Parçalar oda sıcaklığında eksenel bir kuvvetin yardımıyla monte edilirler. Eksenel
yönde itme hızının 2mm/s'yi geçmemesi gerekir. Montaj sırasında mil ucunun kazıma yapıp
malzeme kaldırmaması, ayrıca merkezlemeyi kolaylaştırmak amacıyla uç kısımda yaklaşık
5°'lik bir açıyla 2.5mm. kadar pah kırılmalıdır. Pres geçmede parçaların yüzey pürüzlülüğü
bozulabilir. Bu durum bağlantıyı olumsuz etkileyeceğinden önemli yerlerde kullanılacak
bağlantılar mil ve göbek yüzeylerinin arasına gönderilen basınçlı yağ tabakası yardımı ile
yapılır.

3.13.2.

Radyal Sıkı Geçmeler

Bu geçmelerde genellikle göbek ısıtılır. Sıcaklık parçaların birbiri üzerine rahatlıkla
geçirilmesine olanak verecek dereceye kadar yükseltilir. Soğuma sırasında delik çapı büzülür
ve istenilen sıkılık sağlanır. Isıtma işlemi, 100°C'a kadar sıcak plakalar üzerinde, 350°C'ta kadar
yağ banyosunda, 700°C'ta kadar ise fırında veya alevle yapılabilir. Bazen de mil soğutularak
çapın küçülmesi sağlanır. Soğutma işlemi, -70°C'ta kadar kuru buz (karbondioksitkan) 190°C'ta kadar ise sıvı hava ile yapılır. Sıcak geçmelerde yüzey pürüzleri bozulmaz.

3.14. Esnek Bağlantılar
Özellikle hassas cihaz tekniğinde kullanılan bu bağlantılarda parçalardan biri kolay ve
oldukça büyük şekil değiştirecek şekilde yapılır.

Resim 33: esnek bağlantı parçaları
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3.15. Pim, Perno ve Esnek Segman Bağlantıları
3.15.1. Pimler
Pimler küçük makine elemanları olup bağlama, merkezleme ve emniyet elemanı olarak
kullanılırlar.
Silindirik, konik ve çentikli pimler olarak sınıflandırılabilirler.
Silindirik pimler: Toleranslı olarak monte edilirler. Delikleri de hassas işçilik
gerektirir. Çentikli pimler bu hassasiyeti gerektirmez. Delikleri kaba olarak işlenebilir. Aynı
prensip elastik “esnek” pimler içinde geçerlidir. Konik pimlerinde delikleri raybalama işlemine
tabi tutulmalıdır.
Konik pimler: Tam konik, vidalı veya iç vidalı olabilirler.
Çentikli pimler: Tam çentikli, yarım çentikli veya kısmi çentikli olabilir. Uygulamada
esnek pim adını taşıyan pimlerde kullanılmaktadır. Bunlar yarıklı boru şeklindedir.

3.15.2. Pernolar
Pernolar silindirik elemanlar olup mafsallı yani dönme serbestliğine sahip küçük
tekerleklerin, kasnakların ve ruloların taşıyıcı elemanlara bağlanmasında ve piston-biyel
bağlantılarında kullanılan elemanlardır.
Başsız (a,b), başlı(c,d,e,f), tespit edilebilmeleri için delikli(b,c,d) veya vidalı(e)
olabilirler.

3.15.3. Esnek Segmanlar
Seeger emniyet halkaları diğer deyişle segmanlar göbekleri, mil veya pernoları eksenel
yönde tespit eden elemanlardır. Bu elemanlar kullanma yerlerine göre mil (a,d,g), göbek (b,d,f)
ve genel (c,h,i) segmanlar olmak üzere sınıflandırılabilirler. Makine elemanları olup bağlama,
merkezleme ve emniyet elemanı olarak kullanılırlar. Yay çeliklerinden yapılıp ısıl işleme tabi
tutulan bu elemanların takılmaları ve sökülmeleri çok kolaydır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi çözülebilen bağlantı elemanlarından cıvatanın özelliklerinden
değildir?
a) Genellikle çelikten imal edilirler
b) Makinaların montajında kullanılırlar
c) Dış yüzeylerinde vida bulunur.
d) İmal edilmeleri kolaydır.
e) Kolay şekil değiştirebilirler.
2. Aşağıdaki vida çeşitlerinden hangisi diş profilleri dik yamuk biçiminde olan
vidalardandır?
a) Üçgen vida
b) Testere vida
c) Yuvarlak vida
d) Kare vida
e) Trapez vida
3. Aşağıda yer alan çözülebilen bağlantı elemanlarından hangisi birden fazla parçanın
bağlanması sırasında oturma yerlerindeki yüzeylerin zedelenmesini önlemek ve somun
yükünü geniş yüzeye yaymak için kullanılan makine elemanıdır?
a) Somunlar
b) Cıvatalar
c) Rondelalar
d) Saplamalar
e) Pimler
4. Aşağıda yer alan çözülebilen bağlantı elemanlarından hangisi hareket ileten makine
parçalarının millerin üzerine sökülebilir şekilde birleştirilmesini ve aynı zamanda
mildeki hareketin aktarılmasını sağlayan makine elemanlarıdır?
a) Kama
b) Pim
c) Konik geçmeler
d) Segman bağlantıları
e) Pernolar
I.
Parçaların birbiri üzerine rahatlıkla geçirilmesi için ısıtma yapılır
II.
Sıcak geçmelerde yüzey pürüzleri bozulmaz
III.
Bağlantılar göbek yüzeylerinin arasına basınçlı yağ gönderilerek yapılır
IV.
Eksenel bir kuvvetin yardımıyla monte edilirler
5. Yukarıda yer alan özelliklerden hangisi radyal sıkı geçmelere ait özelliklerdendir?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve IV
d) III ve IV
e) I, II, III
6. Aşağıdakilerden hangisi vidaların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasında yer
alır?
a) İnç vida
b) Metrik dişli vida
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c) İki ağızlı
d) Trapez
e) Boru vidası
7. Aşağıdakilerden hangisi çözülebilen bağlantı elemanlarının çözülmesine karşı
alınabilecek tedbirlerden değildir?
a) İyi ön gerilme kuvveti verilerek sıkılmış olması
b) Ön gerilme kuvvetinin arttırılmasını sağlamak
c) Dişliler arasındaki sürtünmeyi azaltmak
d) Cıvata bağlantısının gevşemesini belirli aralıklarla kontrol etmek
e) Kuvvet bağlı emniyet tedbirleri almak
8. Aşağıdaki özelliklerden hangisi pimlere ait değildir?
a) Bağlama, merkezleme elemanı olarak kullanılırlar
b) Emniyet elemanı olarak kullanılırlar
c) Silindirik, konik ve çentikli pimler olarak sınıflandırılabilirler
d) Isıl işleme tabi tutulurlar
e) Delikleri de hassas işçilik gerektirir
9. Mil göbek bağlantılarının özelliklerinden üç tanesini sıralayınız.
-

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

-

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

-

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

10. Silindirik pim çeşitlerine örnekler veriniz.
-

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

-

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

-

........................................................................................................................
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Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

E
B
C
A
B
E
C
D
-Mil ve göbek tek bir sistem meydana getirecek şekilde bağlanır
-Kuvvet hiç kayma olmadan milden göbeğe veya göbekten mile iletilir
-Mil üzerine yerleştirilen dişli çark, kasnak, volan gibi disk şeklindeki göbek
yerleştirilir.
10) -Düz sertleştirilmemiş pim
-Düz sertleştirilmiş pim
-Düz iç vidalı pim
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4. HAREKET İLETİM ELEMANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Aks iletim yönteminin özellikleri nelerdir?
Mil ile iletim yönteminin özellikleri nelerdir?
Kayış kasnak mekanizmasının kullanım yöntemi nasıldır?
Kayış kasnak mekanizmasının avantaj ve dezavantajlar nelerdir?
Kayış gerdirme sistemlerinin özellikleri nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Bir cismin konumunu değiştirmek için kayış kullanmamızın bize sağlayacağı kolaylıkları hiç
düşündünüz mü? Sizce bu durum bize nasıl bir iş kolaylığı sağlar? Bölüm dâhilinde yer alan
konuları okuduktan sonra verdiğiniz cevapta ne gibi değişimler yaparsınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Aks ile iletim yönteminin
üstünlük ve sakıncalarını
belirtir
Mil ile iletim yönteminin
üstünlük ve sakıncalarını
belirtir
Kayış kasnak
mekanizmasının
kullanımının önemini ifade
eder
Kayış gerdirme sistemlerinin
hangi durumlarda
kullanılması gerektiği
ayrımını yapar
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Anahtar Kavramlar
Aks, mil, kasnak, kayış, kayış gerdirme
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Giriş
Bu bölümde hareketli bağlantı elemanlarından olan aks ile bağlama, mil ile bağlama,
kasnak ve kayış sistemlerini inceleyeceğiz. Böylece herhangi bir malzeme üzerinde bağlantı
elemanlarını kullanacağımız zaman var olan bu yöntemlerden hangisinin amaca yönelik en
verimli eleman olacağına karar verebileceğiz. Bağlantı elemanlarının üstün ve zayıf
özelliklerini inceleyerek cisimler üzerine kuvvet aktarımda dikkat edilmesi gereken hususlar
hakkında bilgi sahibi olacağız.
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AKSLAR VE MİLLER
Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki
elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

4.1.

Akslar

Genel olarak düz elemanlardır. Kasnak, tekerlek, çark, makara gibi elemanları taşımakta
ve bu nedenle esas olarak eğilmeye zorlanmaktadırlar. Akslar statik veya değişken
zorlanmaların etkisi altında kalmaktadır.

Resim: Aks elemanları
Dönen Akslar: her zaman değişken zorlanma etkisindedir
Sabit Akslar: zorlanma şekli dış kuvvetin zamana göre değişkenliğine bağlıdır.



4.2.

Kuvvet statik ise zorlanma statik
Kuvvet değişken ise zorlanma değişkendir

Miller

Makinalarda, hareketi dönme hareketi olan parça ve elemanların kullanılması
konstrüktif açıdan çok çeşitli avantajlar sağlar.
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Resim: Mil çeşitleri
Gerek motor elemanında, gerek güç iletim hattında ve gerekse makinanın asıl işlevinin
yerine getirildiği bölümlerde mümkün olduğu kadar dönme hareketi yapan parça ve elemanlar
kullanılmaya çalışılır. Bu parça ve elemanların dönmelerine izin verecek şekilde
desteklenmeleri (yataklanmaları) gerekecektir.
Ek olarak, dönen bir parçadan bir diğerine enerji akışı (güç iletimi) söz konusu olacaktır.
Bazı basit sistemlerde bu istekler her hangi bir başka eleman kullanılmadan yerine getirilebilir.
Daha sık uygulanan bir çözüm ise dönen parça ve elemanları üzerinde taşıyan ve taşıdığı bu
parçalar arasında enerji akışına da imkân veren ayrı bir elemanın kullanılmasıdır.
-

-

Düz veya dirsekli ( krank mili ) olabilirler
Aynı elemanlar için taşıyıcı olmakla beraber esas olarak güç ileten elemanlardır.
Bundan dolayı ana zorlanma olarak burulmaya taşıyıcı eleman olduklarından da
eğilmeye çalışmaktadırlar.
Miller de dönen elemanlar olduklarına göre daima değişken zorlanmanın etkisi
altındadır.

Bir aks veya mil şekillendirilirken gerilme dağılımını eşitlemeye çalışmak, milin
hafifletilmesini sağlayacağı için tercih edilir. Eş gerilme dağılımlı mil şekli pek kullanışlı
olmadığı için eş gerilme dağılımına olabildiğince yaklaşabilmek amacıyla kademeli miller
yapılmaktadır. Kademeli şekillendirme, milin üzerinde taşıdığı elemanların kolayca monte
edilmesine de olanak sağlamaktadır.
Muylular, Milin yataklarla desteklenen kısmıdır. Milin ucunda radyal yüke zorlanan (a)
veya ara yerde (b) bulunabilir, eksenel kuvvette alabilen konik muylu (c) da vardır.
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Resim: Muylular

4.3.

Kayış Kasnak Mekanizmaları

Bir milden diğerine güç ve hareket iletmek için kullanılan mekanizmalardır. Döndüren
ve döndürülen elemanlar arasında hareket iletimi bu elemanlara sarılı kayış ismi verilen esnek
bir eleman aracılığı ile yapılır.

Resim: Kayış kasnak modeli

4.3.1. Kayış Kasnak Mekanizmalarının Avantajları






Kayış elastik bir malzemeden yapıldığı için darbeleri sönümler
Yapıları basit olduğundan ucuzdurlar
Büyük eksen aralıklarında güç ve hareket iletebilirler
Ani yük büyümelerini iletmez bu nedenle emniyet elamanı olarak çalışırlar.
Çevrim oranının değiştirilmesi basittir.
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Resim: Kasnaklar




Moment yönü değiştirilebilir
Tek kayışla birden fazla mil döndürülebilir
Boşa alınması basittir

Resim: Kayış bağlama çeşitleri
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Resim: Avara kasnağı ile

Resim: Gergi kasnağını kaldırarak

Resim: Eksen uzaklığını değiştirerek
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4.3.2. Kayış Kasnak Mekanizmalarının Dezavantajları:






Çok yer kaplarlar ve yatak kuvvetleri oldukça büyük olabilir.
Hareket iletiminde kısmi kayma (%1-%2) olduğundan tam ve sabit bir çevrim oranı
sağlanamaz.
Kayışta zamanla meydana gelen uzama ve aşınma sebebiyle aks aralığını değiştiren
düzeneğe veya germe kasnak düzenine gerek vardır.
Kayışın esnekliği sıcaklık ve rutubetle değişir.
Sürtünme katsayısı toz ,pislik ve rutubetle değişir.

4.3.3. Kayış -kasnak mekanizmasında kullanılan kayış çeşitleri








Düz Kayış
V Kayış
Tırtıllı (Siligel)Kayış
Yuvarlak Kayış
Dişli Kayış
Birleştirilmiş V Kayış
Çift Profilli V Kayış

Resim: Kayış çeşitleri

4.3.3.1.

Düz kayışlar:

Kösele kayışlar: Sığırların sırt derilerinden yapılıp tabaklanmış olan kösele kayışlar
yüksek bir çekme mukavemetine sahiptir. Kalınlığı 3 ile 7 mm arasında değişen bu kayışlar iki
veya üç tabakalı yapılarak daha büyük kalınlıklara ulaşılır. Genellikle kayışın kıl tarafı kasnak
üzerine oturtulmalıdır. Kösele kayışların bükülme kabiliyetini arttırmak için üretim sırasında
bunlara bir miktar hayvansal esaslı yağ emdirilir.
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DIN standartlarında bükülme kabiliyetine göre üç kalite sınıfı vardır:




S -Standart,
G -Bükülür,
HG -Yüksek derecede bükülür,

Kauçuk kayışlar: Birbirlerine kauçukla yapıştırılmış ve vulkanize edilmiş birkaç
dokuma tabakasından meydana gelir.
Tekstil kayışlar: Yapay ipek, sentetik yün, pamuk, naylon, perlon gibi doğal veya
sentetik liflerin emprenye edilmesi ile yapılan çekme mukavemetleri yüksek ancak sürtünme
katsayıları düşük olan kayışlardır.
Çok tabakalı kayışlar: Yüksek çekme mukavemetine sahip olan; tarafsız eksen
üzerinde bulunan tabakası plastik malzemeden üst ve alt tabakaları ise kösele veya biri plastik
diğeri kösele olan kayışlardır. ( Extremultus 80 -81 )

Resim: Çok tabakalı kayışlar

Kayış kollarında meydana gelen kuvvetler:




Hareket kayış ile kasnak arasında meydana gelen sürtünme yolu ile iletilir.
Sürtünmenin meydana gelebilmesi için kayışın kasnak üzerinde bastırılması gerekir.
Yani Fn basma kuvvetinin meydana gelmesi gerekir.
Bir momentin etkisi altında kasnak dönmeye başladığında basma kuvvetinden
dolayı μFn sürtünme kuvveti meydana gelir.
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Gergi kasnaklı düzen:
Gergi kasnaklı düzenin sahip olduğu avantajlar şunlardır:





Daha küçük ön gerilme verilir,
Kayış uzunluğu otomatik olarak ayarlanır,
Sarım açısı büyüktür,
Küçük kuvvetlerde ve hareketsiz halde gergi kasnağı boşaltılırsa küçük kayış
zorlanması olur.

Gergi kasnaklı düzenin sahip olduğu dezavantajları ise şunlardır:



Kayışın fazla eğilip bükülmesi ile yüksek eğilme frekansı ve çabuk yorulma
meydana gelmesidir.
Gergi kasnağı gevşek kayış tarafına yerleştirilir.

V Kayışlar:

4.3.3.2.

Kayışının geçmişi 16. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bu yüzyılda kaldırma
makinelerinde kullanılan kendir halatlarının zamanla konikleştiği ve başlangıçta daire kesitli
halatların deformasyona uğradıktan sonra daha büyük yükleri taşıyabileceği gözlendi. Bu
yüzyıldan sonra deri, kauçuk ve kauçuğa batırılmış kumaştan kayışlar üretilmeye çalışıldı.
Fakat gerek kayışın sonsuzluğu, gerek ise kasnak tabanına oturması engellenemediği için
başarılı olunamadı. 1.Dünya savaşı sonunda otomotiv teknolojisi ilerlerken taşıma elemanları
yeterli olmamaya başladı. V Kayışı konusu yeniden ele alındı. Bir dizi denemelerden sonra V
Kayışı; yani paralel olmayan yanakları ile güç taşıyıcı eleman bugünkü şeklini aldı. Yapılan
denemelerde kayış kasnağın etrafında dönerken kasnak çapına orantılı olarak değişen 39 -40
derecelik yanak açısı bulundu.
V kayışlarının en önemli üstünlüğü eğik yüzeyleri sebebiyle daha büyük çevre kuvveti
iletebilmeleridir.
Düz kayışlara göre avantajları şunlardır:




Yataklara ve mile gelen kuvvet daha küçüktür.(Aynı kuvvet için)
Eşit ön gerilme kuvveti altında moment iletimi düz kayışların üç katıdır.
Büyük çevrim oranı uygulanabilir( i ≅15 ) “gerekli sarım açısı daha küçük
olduğundan”.

Düz kayışlara göre dezavantajları ise şunlardır:



Kesitleri düz kayışa göre daha kalın olduğundan, malzeme içi sürtünmeden,
dolayı daha çok ısınırlar.
Yüksek devirlerde oluşan ısının atılabilmesi için tedbir almak gerekir.
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Bu kayışlar biri mukavim diğeri yumuşak olmak üzere iki ana malzemeden oluşmuştur.
Bu iki ana malzemenin yerleştirilme şekline göre üç tip V kayışı vardır:
a. Birkaç tabakalı mukavim kısım “ kordon dokuma “ (1) kesitin çekme tarafına ve
kauçuktan (2) yapılan yumuşak kısım kesitin basma tarafına yerleştirilmiştir.
b. Kord’tan yapılan ipler (1) kesitin tarafsız kısmına yerleştirilmiştir. Çekme ve
basma kısımları ise kauçuktandır (2)
c. Çekme ve basma kısımları kauçuktan (2) yapılmış olup mukavim kısmı oluşturan
dokuma bütün kesit boyunca yerleştirilmiştir.

Resim: Kayış tipleri
a ve b’de belirtilen her iki tip kayış kauçuklu bezden (3) yapılan koruyucu bir tabaka ile
kaplanmışlardır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sonsuz normal V kayışı
Sonlu V kayışı uç birleştirme
Dar V kayışı
Varyatörlerde kullanılan geniş V kayışı
Dişli V kayışı (daha fazla bükülebilmesi için)
Çift taraflı V kayışı
Birleştirilmiş V kayışları
Çok profilli (tırtıllı) V kayışlar

Resim: V kayışları
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4.3.3.3.

Dişli Kayışlar:

Hareket iletimini kapalı şekille gerçekleştirmesi sebebiyle çalışma prensibi bakımından
zincir mekanizmalarına benzer. Malzemeleri açısından ise kayış-kasnak mekanizmalarına
benzemektedir.
Darbeli ve beklenmeyen ek yüklerde kayma hareketi
emniyetsizdirler. Ayrıca diğer kayış tiplerine göre daha pahalıdırlar.

yapamadıklarından

Bu kötü özelliklerine karşın: Çevrim oranının sabit olması, hareketin hassas olarak
senkronize edilmesi, yağlanma gerektirmemesi, çalışma sırasında çok az ısınması, gürültüsüz
çalışması, çok küçük çaplı kasnakların kullanılmasına olanak sağlaması gibi üstünlükleri
sebebiyle genellikle hafif bir konstrüksiyon meydana getiren mekanizmalarda, elektrikle
çalışan yazı makinalarında, hareketin hassas olmasını gerektiren büro makinalarında ve
yağlama gereksinimi olmadığından besin maddeleri üreten makinalarda kullanılırlar.

Resim: Dişli kayış
Dişli kayışlar, çekme elemanı, dişler ve cephe ile arka kaplamalar olmak üzere dört ana
elemandan oluşmuştur. Güç ileten kısmı oluşturan çekme elemanı tek tabaka halinde çelik
tellerden veya çok ince kauçuk tabakası içine yerleştirilmiş ip dokudan meydana gelmiştir. Bu
eleman üzerine neopren veya vulkolan dökülerek eşit aralıklarla dişler meydana getirilmiş,
dişlerin ön kısmı aşınmaya dayanıklı bir dokuma tabakası ile arka kısmı ise neoprenden
yapılmış bir tabaka ile kaplanmıştır.

4.4.

KASNAKLAR

Düz kayış kasnakları genel olarak çelik, dökme çelik dökme demir ( v ≤25 m/s ise)
veya kaynak yöntemi ile yapılır. Çok küçük zorlanma ve devir sayıları için hafif metalden veya
plastikten imal edilirler. Kayışın üzerinden çıkmasını önlemek için, v ≥20 m/s olması
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durumunda, kasnağın dış yüzeyi bombeli yapılır. Kasnak yüzeyi oldukça düzgün (Rz=25μm)
olmalıdır. Kasnaklar tek parçalı veya iki parçalı (söküp takma kolaylığı için) yapılırlar.
V Kayış kasnakları genel olarak dökme demirden küçük güçlerde presleme yoluyla
saçtan yapılırlar. Tek kanallı veya çok kanallı olabilirler. Etken çapı değiştirilebilen tipleri de
vardır.
Dişli kayış kasnakları alüminyum, pirinç, çinko alaşımı gibi hafif malzemeden veya
plastikten yapılır. Kasnaklar bazen çelik veya dökme demirden de imal edilirler. Hafif metalden
imal edilmeleri halinde dökme demir veya çelikten yapılan göbek çembere civatalarla bağlanır.
Kayışı merkezlemek için kasnaklarda tek veya çift taraflı yan flanşlar yapılır. Dişli kayış
kasnakları 2’ye ayrılır:
a)
b)

Kayışı merkezlemek için tek taraftan veya iki taraftan flanşlı
Al veya plastik kasnağa dökme demir veya çelik göbeğin montajı

Resim: Kayış kasnakları

4.5.

KAYIŞ GERDİRME SİSTEMLERİ

Kayışın kasnak üzerine bastırılması, kayış imal edilirken çevre uzunluğu biraz kısa
yapılarak, gergi kasnağı kullanarak, aks aralığını (eksenler arası mesafeyi) açarak sağlanır.
Gergi kasnağı kayışın iç veya dış kısmına yerleştirilebilir. Kayıştaki gerilmenin sabit tutulması,
hidrolik, pnömatik, ağırlık veya yay kuvveti ile sağlanır. Aks aralığının değiştirilmesi ise
motoru kaydırarak karşı ağırlık ile veya otomatik olarak gerginlik sağlayan sistemlerle sağlanır.
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Resim: Kayış gerdirme sistemleri
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda yer alan hareket iletim elemanlarından hangisi kasnak, makara gibi elemanları
taşımakta ve bu nedenle esas olarak eğilmeye zorlanmaktadır?
a) Aks
b) Miller
c) Kayış
d) Kasnak
e) Dişli
2. Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi millere aittir?
a) Daima değişken zorlanmanın etkisi altındadır
b) Döndürülen elemanlar arasında hareket iletmek için kullanılır
c) Küçük güçlerde presleme yoluyla saçtan yapılırlar
d) Hafif metalden veya plastikten imal edilirler
e) Farklı elemanlar için birleştirici görev üstlenir
3. Aşağıdakilerden hangisi kayış kasnak sisteminin avantajlarından değildir?
a) Ani yük büyümelerini iletmez
b) Maliyeti düşüktür
c) Güç iletimini sağlar
d) Darbeleri sönümler
e) Sürtünme katsayısı değişkendir
4. Aşağıdakilerden hangisi kayış kasnak mekanizmalarında kullanılan düz kayış
çeşitlerindendir?
a) Dişli kayış
b) V kayış
c) Tırtıllı kayış
d) Kösele kayış
e) Yuvarlak kayış
5. Aşağıdakilerden hangisi gergi kasnaklı düzenin sahip olduğu dezavantajlardandır?
a) Sarım açısı büyüktür
b) Daha küçük ön gerilme verilir
c) Kayış uzunluğu otomatik olarak ayarlanır
d) Gergi kasnağı gevşek kayış tarafına yerleştirilir
e) Hareketsiz halde gergi kasnağı boşaltılırsa küçük kayış zorlanması olur
6. Aşağıdakilerden hangisi V kayışların düz kayışlara göre avantajlarındandır?
a) Kesit kalınlıkları
b) Malzeme içi sürtünmeden
c) Açığa çıkan ısı miktarı
d) Mile gelen kuvvet miktarı
e) Yüksek devirde kullanım
7. Aşağıdakilerden hangisi dişli kayışların özelliklerinden değildir?
a) Çalışma prensibi bakımından zincir mekanizmalarına benzer
b) Malzemeleri açısından kayış-kasnak mekanizmalarına benzer
c) Kayma hareketi yapamazlar
d) Maliyetleri düşüktür
e) Yağlanma gerektirmez
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8. Aşağıda yer alan düz kayışlardan hangisi çekme mukavemetleri yüksek ancak sürtünme
katsayıları düşük olan kayışlardandır?
a) Tekstil kayışlar
b) Kauçuk kayışlar
c) Çok tabakalı kayışlar
d) Kösele kayışlar
e) V kayışlar
9. Kasnak türlerini ve özelliklerini sıralayınız.
- ......................................................................................................................
- .....................................................................................................................
- .....................................................................................................................
10. Kayış kollarında meydana gelen kuvvetler neleri sağlar?
- ......................................................................................................................
- .....................................................................................................................
- .....................................................................................................................
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Cevaplar
1. A
2. A
3. E
4. D
5. D
6. D
7. E
8. A
9. -Düz kayış kasnakları: Hafif metalden veya plastikten imal edilirler.
-Kayış kasnakları: Dökme demirden küçük güçlerde presleme yoluyla saçtan yapılırlar
-Dişli kayış kasnakları: Kayışı merkezlemek için kasnaklarda tek veya çift taraflı yan
flanşlar yapılır.
10. -Hareket kayış ile kasnak arasında meydana gelen sürtünme yolu ile iletilir.
-Sürtünmenin meydana gelebilmesi için kayışın kasnak üzerinde bastırılması gerekir.
-Bir momentin etkisi altında kasnak dönmeye başladığında basma kuvvetinden dolayı
μFn sürtünme kuvveti meydana gelir.
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5. DESTEKLEME ELEMANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Destekleme elemanları nelerdir?
Kaymalı yatakların çalışma prensipleri nelerdir?
Yuvarlamalı yatak destek elemanlarının özellikleri nelerdir?
Yuvarlamalı yatak destek elemanlarının çeşitleri nelerdir?
Rulmanlı yatak malzemelerinin çalışma prensipleri nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Destekleme elemanlarının kullanım alanlarını, avantaj ve dezavanlajlarını günlük
hayatınızda karşılaştığınız makine ve malzemeleri düşünerek yanıtlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Destekleme elemanlarının
özellik ve çeşitlerinin sıralar
Kaymalı yatakların çalışma
prensiplerinin neler
olduğunu açıklar
Yuvarlamalı yatak destek
elemanlarının özelliklerinin
sıralar
Yuvarlamalı yataklar destek
elemanlarının çeşitlerini
ayırt eder
Rulmanlı yatak
malzemelerinin çalışma
prensipleri açıklar
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Anahtar Kavramlar
Destekleme elemanları, kaymalı yatak, yuvarlamalı yatak, rulmanlı yatak
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Giriş
Bu bölümde destekleme elemanları hakkında vererek kaymalı yatak, yuvarlamalı yatak,
rulmanlı yatak kullanılarak yapılan desteleme yöntemlerini inceleyeceğiz. Bu yöntemlerin
kullanım yerleri hakkında bir fikir sahibi olunduktan sonra hangi koşullarda hangi yöntemlerin
kullanılmasının daha uygun olabileceği hakkında bilgi sahibi olacağız.
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Destekleme Elemanları
Dönel ve doğrusal hareketlerini bir yerden başka bir yere nakletmek amacıyla millerin
üzerlerine dişli çark, zincir, kayış-kasnak ve kavramalar gibi makine elemanları bağlanır.
Yataklar; millerin bu görevlerini yapabilmesi için desteklik yapar ve millerin hareketini
kolaylaştırır. Dönel ve doğrusal hareket altında kuvvet ve hareket ileten mil, aks ve tabla gibi
elemanların eksenel ve radyal yöndeki kuvvetleri taşıyan ve destekleyen makine elemanlara
yatak denir.
Destekleme elemanlarının temel amacı: hareket halindeki elemanları desteklemektir.
Destekleme elemanları kaymalı yataklar ve yuvarlanmalı yataklar (rulmanlar) olarak 2’ye
ayrılır.

5.1.

Kaymalı Yataklar

Bir milin yüzeyi üzerinde kayarak dönmesini sağlayan elemanlara kaymalı yatak denir.
Kaymalı yatakta; amaç mil ile yatak arasında kalın bir yağ filmi oluşturarak metalin metale
temasını engellemek, böylece sürtünmeyi düşürmek ve aşınmayı ortadan kaldırmaktır

Resim: Kaymalı yataklar

5.2.

Yuvarlanmalı Yataklar (Rulmanlar)

Yataklar iki eleman arasındaki bir veya birkaç yönde izafi harekete minimum sürtünme
ile izin veren fakat kuvvet doğrultusundaki harekete engel olan destekleme elemanlarıdır.
Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan
yataklara rulman adı verilir. Rulmanlı yataklar, genellikle iki adet bilezik (biri iç diğeri dış
bilezik olmak üzere) ve dönen elemanlardan meydana gelmektedir. Ayrıca dönen elemanları
tutan bir kafes vardır. İç ve dış bileziğin izafi hareketleri sonucunda mil ve benzeri makine
elemanlarına yataklık ederler.
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Resim: Rulmanlı yatak
Rulmanlı Yatakların Sınıflandırılması


Yuvarlanma elemanlarının tipine göre; rulmanlı yatakları yuvarlanma
elemanlarının şekline göre, “bilyalı ve makaralı” sınıflandırabiliriz.

Resim: Yuvarlanma elemanları tiplerine göre rulmanlar


Maruz kaldıkları yüklere göre; taşıyabileceği yüklere göre de “radyal ve
eksenel” olarak sınıflandırabiliriz. Genellikle eksenel rulmanlı yataklar eksenel,
radyal rulmanlı yataklar radyal kuvvetleri taşıyan yataklardır.
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Resim: Rulmanlı yatak çeşitleri

5.2.1. Sabit bilyalı rulmanlar
Sabit bilyalı rulmanlar, dış bilezikleri, iç bilezikleri ve bilye ile kafes tertibatları olan
çok yönlü kullanılabilen parçalarına ayrılmayan basit yataklardır. Bu ürünler çalışma sırasında
hassaslık gerektirmezler ve bakımları kolaydır; tek ve çift sıralı tasarımları mevcuttur.
Bu tarz rulmanlarda bilyaların küresel yapısı nedeniyle bilyaların sadece üst noktası
halka yataklarına temas etmektedir. Bu nedenle makaralı rulmanlara göre daha az yüzey teması
sağladıklarından daha az sürtünme ile daha yüksek devir sayıları elde edilebilir. Bilyalı
rulmanlar tüm rulman tipleri içerisinde en yüksek devir sayısı sınırına eşittir.

Resim: Sabit bilyalı rulmanlar
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5.2.2. Konik makaralı rulmanlar
Konik makaralı rulmanlar, konik yuvarlanma yolları olan iç ve dış bileziklerden ve
kafesli konik makaralardan oluşurlar. Bu rulmanlar parçalarına ayrılabilir. Böylelikle, iç bilezik
masuralar ve kafesle birlikte dış bilezikten ayrı olarak monte edilebilir. Konik makaralı
rulmanlar, yüksek radyal yüklerin yanında tek bir yönden gelen eksenel yükleri de
karşılayabilirler.

Resim: Konik makaralı rulmanlar

5.2.3. Radyal Rulmanlı Yataklar
Bu grupta esas olarak radyal ve bunun yanısıra eksenel yükte taşıyabilen Tek sıralı sabit
bilyalı (a), radyal ve eksenel yük taşıyan Eğik bilyalı (b), milin 10-20 eğim yapmasına izin veren
İki sıralı oynak (c) ve Magneto tipi (d) sadece radyal yük taşıyan Silindirik makaralı (e), İğneli
(f), radyal kuvvetin yanı sıraeksenel kuvvette taşıyan konik makaralı (g), milin 10-20eğim
yapmasına izin veren çift sıralı masuralı oynak (h) ve Tek sıralı masuralı (i) rulmanlar vardır.

Resim: Radyal Rulmanlı Yataklar
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5.2.4. Eksenel Rulmanlı Yataklar
Bunlar sadece tek yönde eksenel yük taşıyan düz destek plakalı Tek yönlü bilyalı(a),
küresel destek plakalı Tek yönlü bilyalı(b), çift yöndeeksenel yük taşıyan düz destek plakalı
Çift yönlü bilyalı(c), küresel destek plakalı Çift yönlü bilyalı(d), tek yönlü gerdirmeli ve
asimetrik masuralı oynak (e), tek yönlü simetrikmasuralı oynak (f)

Resim: Eksenel Rulmanlı Yataklar

5.3.

Rulmanlı yatak malzemeleri

Rulmanlı yatakların bilezikleri ve dönen elemanları derinlemesine sertleşme özelliği
olan 100Cr6 gibi malzemeden veya sementasyon çeliklerinden imal edilirler. Sertleşme işlemi
sonrasında 58-65HRC değerinde bir sertlik elde edilir.
Rulman çelikleri, rulman türlerinin çeşitli kısımlarının yapımında kullanılan çeliklerdir.
Bu çelikler, rulmanlarda yer yer meydana gelen, çok yüksek çekme, basınç, devamlı titreşim
ve aşınma etkilerini karşılamak durumundadır. Bu nedenle özel kimyasal bileşim yanında, tam
sertleştirme veya yüzey sertleştirme işlemleri de gerekir.
Rulmanın çalışma ortamı da rulman malzemesinin seçiminde önemli rol oynar. Örneğin
çalışma sıcaklığı 1250C üzerinde olması durumunda sıcaklığa dayanıklı çelikler kullanılmalıdır.
Korozyonlu ortamlar da ise martenzitik paslanmaz çelikler kullanılmalıdır. Rulman
malzemeleri vakum ergitme yöntemi ile imal edildiğinden, mikro yapısında kalıntı veya metal
olmayan malzemeler en az düzeydedir.
Gösterim Şekli
Rulmanlar uluslararası kabul edilmiş standart boyutlarda çeşitli firmalar tarafından
üretilmektedir. Firmaların kataloglarında rulmanların boyutları, yük taşıma kabiliyetleri
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belirtilmektedir. Ancak ifade şekillerinin ortak olması amacıyla uluslararası bir gösterim tarzı
geliştirilmiştir.
Esas alınan boyutlar;




Delik çapı ( d )
Dış çap ( d )
Genişlik ( B )

Resim: Rulmanlar
Burada önemli nokta aynı delik çapına çeşitli dış çap ve genişliklerin karşı gelmesidir.
Bunu ifade etmek için boyut serisi denilen ve 00, 02, 03, ... şeklinde iki rakamdan oluşan bir
gösterim tarzı ortaya konulmuştur. Bu gösterim tarzında birinci rakam genişlik serisini, ikinci
rakam ise dış çap serisini ifade etmektedir. Rulmanı ifade eden gösterimin (Ana kod’un); ilk
rakam veya harfi rulman cinsini (Örn: 6, 16, N, NU, 30,...), ikincisi genişlik serisini(0, 1, 2...),
üçüncü dış çap serisini, son iki rakamda delik çapını vermektedir.
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Resim: Rulman özellikleri

Resim: Rulman istatistik özellikleri

5.4.

Rulman Ömrü

Genelde iç bilezik, bazı durumlarda dış bilezik döner olduğundan, dış kuvvetler sabit
olsa bile yuvarlanma elemanı veya bilezik yüzeyi değişken zorlanmalara maruz kalır. Yorulma
aşınması dediğimiz Pitting olayı meydana gelir. Rulmanın yük taşıma kabiliyeti “Dinamik Yük
sayısı (C)” ile belirlenir.
Katalog ömrü L10 ya da B10 ile gösterilir. 10 alt indisi rulman ömrünü tamamlamadan
%10 kırılma ya da bozulma ihtimalini belirtir. (%90 Güvenilirlik) Dış bilezik sabit ve sabit
yükte çalışan bir rulman için iç bileziğin 1 milyon devire ulaştığı yüke dinamik yük sayısı (C)
denir.
Bir rulmanlı yatağın temas yorulmasına ilişkin ilk belirtilerin ortaya çıkmadan
erişebildiği çalışma süresi rulman ömrü olarak adlandırılabilir. Rulman kataloglarında verilen
dinamik yük sayısını belirten C değeri rulmanlı yatağın bir milyon tekrarda hasara uğramadan
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taşıyabileceği yük miktarını verir. Aşağıdaki tabloda bir rulman kataloğundan alınmış olan
değerler verilmiştir. Bu değerlerin yanı sıra üretici firma tarafından ilave bazı değerlerde
verilebilmektedir
Kataloglarda verilen bu C değerleri 1500C ye kadar geçerlidir. Daha yüksek sıcaklılar
için C değeri fT katsayısı ile çarpılır.

Resim: Rulman taşıma kapasiteleri
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda verilen destekleme elemanlarından hangisinin kullanım amacı amaç mil ile
yatak arasında kalın bir yağ filmi oluşturarak metalin metale temasını engellemektir?
a) Kaymalı Yataklar
b) Yuvarlanmalı Yataklar
c) Konik makaralı rulmanlar
d) Sabit bilyalı rulmanlar
e) Radyal Rulmanlı Yataklar
2. Aşağıdakilerden hangisi radyal rulman çeşitlerinden değildir?
a) Eğik bilyalı
b) İki sıralı oynak
c) Magneto tipi
d) İğneli
e) Tek yönlü gerdirmeli
3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi rulmanlı yatak malzemelerinin özelliklerindendir?
a) Dönen elemanları sementasyon çeliklerinden imal edilirler
b) Alçak basınç alanlarında kullanıma uygun olmalı
c) Yapısında metal olmayan malzemeler yüksek düzeydedir
d) Titreşimlere dayanıklılığı azdır
e) Aşınmaya karşı yüzeylerine kaplama yapılır
4. Aşağıdakilerden hangisi konik makaralı rulmanlara ait özelliklerden değildir?
a) Parçalarına ayrılabilir
b) İç bilezik masuralar dış bilezikten ayrı olarak monte edilebilir
c) Kafesli konik makaralardan oluşurlar
d) Tek bir yönden gelen eksenel yükleri de karşılayabilirler
e) En yüksek devir sayısı sınırına eşittir
I. Radyal
II. Eksenel
III. Bilyalı
IV. Sabit bilyalı
5. Yukarıda yer alan destekleme elemanlarından hangisi rulman yataklarının
sınıflandırılmalarında yer alır?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) I, II, III
e) I, II, III, IV
6. Aşağıdakilerden hangisi rulman malzemesinin seçiminde önemli olan etkenlerden
değildir?
a) Rulman çelikleri
b) Rulmanın çalışma ortamı
c) Rulmanın kullanım süresi
d) Rulmanlı yataklarının yapıldığı malzeme
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e) Aşınma etkilerini karşılamayacak malzeme

I. Rulmanın tipi ve büyüklüğü
II. Yağlama ve soğutma durumu
III. Kafes dizaynı
IV. Rulman boşlukları
7. Yukarıdakilerden hangisi rulmanın hız kapasitesinde etkin olan faktörlerdendir?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) I, II, III
e) I, II, III, IV

8. Destekleme elemanlarının temel amacı nedir?
- ...................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................

9. Rulmanlarda meydana gelen pitting olayını kısaca açıklayınız.
- ..................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................

10. Rulman ömrü ifadesini kısaca açıklayınız.
- ..................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................
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Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A
E
A
E
D
C
D

8) Hareket halindeki elemanları

9) Genelde iç bilezik, bazı durumlarda dış bilezik döner olduğundan, dış kuvvetler
sabit olsa bile yuvarlanma elemanı veya bilezik yüzeyi değişken zorlanmalara
maruz kalır. Yorulma aşınması dediğimiz Pitting olayı meydana gelir.
10) Bir rulmanlı yatağın temas yorulmasına ilişkin ilk belirtilerin ortaya çıkmadan
erişebildiği çalışma süresi rulman ömrü olarak adlandırılabilir
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6. YAYLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.

Yayların özellikleri nelerdir?
Yayların çeşitleri nelerdir?
Yayların kullanım alanları nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Yaşamımızda hemen hemen her alanda kullanılan yayların kullanım amaçları nelerdir?
Hangi malzemelerde hangi özelliklere sahip yaylar kullanabiliriz sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Yayların
esneklik
özelliği gösteren aletler
olduğunu açıklar
Farklı
özelliklere
sahip
yayların
hangi
amaçlarla
kullanılabileceklerini ayırt
eder
Yayların
kullanım
alanlarına örnekler verir

149

Anahtar Kavramlar
Yaylar, yay çeşitleri
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Giriş
Çevremizde bir çok alet veya malzemenin yapımında kullanılan yayların kullanım
amaçlarına ve çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmasını yaparak yaşamımızda sağladığı
kolaylıklara açıklık getirilmesini sağlayacağız.
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YAYLAR
Gerek yapıldıktan malzemelerin elastiktik özellikleri ve gerekse şekillerinden dolayı dış
etkenler (kuvvet, moment) altında başka makina elemanlarına kıyasla daha büyük bir oranda
şekil değişikliğine uğrayabilen ve dış etkenler ortadan kalktıktan sonra tekrar eski şekil ve
konumlarını alabilen bu sırada iş (potansiyel enerji) depo edip bu enerjiyi kısmen geri veren
makina elemanlarıdır.
Pek çok makina elemanından fonksiyonunu yerine getirirken şeklini koruması çeşitli
zorlanmalar karşısında belli bir sınırın üstünde deforme olmaması istenirken yaylarda tam
tersine büyük elastik deformasyonlar istenir.
Teknikte Yaylar








Enerji depolayıcı olarak: Ventil klapelerinin geri itilmesinde, kumanda çubuklarının
hareketinde veya saat mekanizmalarında biriktirilen enerji bir hareket sağlar.
Kuvvet sınırlayıcı olarak: Preslerde,
Darbe söndürücü olarak: Raylı taşıtların tampon yayları, taşıt yaylan ve kavrama
yaylarında olduğu gibi hareketli kütlelerin durdurulmasında,
Kuvvet ölçmek için: Dinamometre ve bazı kantar mekanizmalarında,
Kuvvet bağının sağlanması için: Aşınma veya bir hareketten sonra mekanizmayı
tekrar yerine getirmek için; kapı yayı, sübap yayları, marş motoru ve şarj dinamosundaki
kömür itici yaylar
Kuvvetin dağıtılması için: Koltuk veya yatak yayları
Titreşim tekniğinde çeşitli yerlerde: Titreşimli eleklerde, ileticilerde, karıştırıcılarda,
çekiçlerde, titreşimli masalarda, makinaların desteklenmesinde ve yataklanmasında
olduğu gibi çok çeşitli amaçlarda kullanılır.
Yaylar meydana gelen gerilmeye göre




Burulma yayları
Eğilme yayları
Çeki –Bası yayları

Yaylar şekillerine göre;







Yaprak yaylar
Helisel yaylar,
Çubuk yaylar
Disk yaylar
Bilezik yaylar
Kauçuk yaylar şeklinde sınıflandırılabilirler.

Temel Kavramlar
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Yay karakteristiği: Yaya etkiyen kuvvet (veya burulma momenti) ile şekil
değiştirme (boy değişimi veya burulma açısı) arasındaki bağıntıdır. Yay
karakteristikleri yükselen, doğrusal veya alçalan şekillerde olur.



Yay Malzemeleri: Yay imalinde kullanılan çeliklerin aşağıdaki özelliklere
sahip olması istenir.
a)
Yüksek elastiktik sınırı, eğer elastiktik sınırı belli değilse yüksek
akma sınırı (faydalanılabilecek geniş bir elastik şekil değiştirme bölgesi
bakımından)
b)
Yüksek zaman mukavemeti ve sürekli mukavemet değerleri
(özgül titreşimlerin ve aşırı yüklerin karşılanması için)
c)
Yüksek uzama ve büzülme özelliği (soğuk şekil vermeyi
mümkün kılacak yeterli plastik şekil değiştirme özelliği bakımından)

DIN normlarına göre yuvarlak yay çelikleri için üç esas kalite öngörülmüştür.




6.1.

Küçük ve genellikle statik yükler için
Statik ve değişen yükler için
Büyük statik ve değişken yükler için

Yaprak Yaylar

6.1.1. Tek tabakalı yaprak yaylar
Hassas cihaz tekniğinde ve elektrik sanayiinde kontaktör olarak kullanılan bu yaylar
şekil bakımından dikdörtgen, üçgen ve trapez mesnetleme bakımından da tek taraflı ankastre
ve iki taraflı serbest mesnetli olabilirler.

Resim: Tek tabakalı yaprak yay

153

6.1.2. Çok Tabakalı Yaprak yaylar:
Teorik olarak geniş bir tek tabakalı yayın eşit dilimlere bölünüp bu dilimlerin üst üste
getirilmesi ile elde edilir.

Resim: Çok tabakalı yaprak yay

6.2.

Bilezik Yaylar

Konik yüzeyleri ile temasta olan iç ve dış bileziklerden yapılmıştır. Etki eden eksenel
kuvvet altında dış bilezikler radyal doğrultuda genişlerken iç bilezikler büzülür. Böylece dış
bilezikler çekmeye iç bilezikler ise basmaya zorlanır.

6.3.

Disk ( Pul ) Yaylar

Yer darlığından dolayı küçük boyutlarda büyük kapasitenin istendiği durumlarda disk
yaylar kullanılır. Bu yaylar darbeli çalışan sistemlerde, makinaların temellere tespitinde
kullanılmaktadır. Bu yayların karakteristiği h/s oranlarına bağlıdır, h/s=1,41 - 2,1 değerleri
arasında karakteristiğin orta kısmı yatay bir şekil alır. Yani kuvvet sabit olmasına rağmen
deformasyon artmaktadır. Bu olay yay düzgünleştiğinde meydana gelir. h/s>2,83 için
karakteristik s şeklindedir. Bu durum aniden çalışan mekanizmalar için uygundur.

Resim: Disk yayı
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6.4.

Çubuk Yaylar

Basit bir çubuk şeklinde olan bu yaylar burulma titreşimlerinin söndürülmesinde,
burulma momenti ölçülmesinde, ayarlı moment anahtarlarında, elastik kavramalarda vb.
yerlerde kullanılır. Bağlantı için çubuk uçları çeşitli şekillerde yapılabilir. Çentik etkisinin
önüne geçmek amacıyla uç kısımlarda boyut büyütülür ve geçiş kısımları iyi bir şekilde
yuvarlatılır.

Resim: Çubuk yay

6.5.

Helisel Yaylar

Helisel yaylarda yay telinin herhangi bir kesiti burulma momenti sebebiyle burulmaya,
kesme kuvveti ile de makaslamaya zorlanır.

Resim: Helisel yaylar
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6.6.

Çeki Yayları

Çekme kuvveti ile zorlanan yaylardır. Bu gruptaki yaylar genellikle belirli bir Fo ön
gerilme kuvveti altında sarılarak üretilirler. Yaya etkiyen kuvvet ön gerilme kuvvetinden büyük
olduğu taktirde yay esneyip uzamaya başlar.

Resim: Çeki yayları

6.7.

Kangal Yaylar

Dönme ekseni etrafında geri getirme momenti oluşturan kangal yaylar taşıtların
marşlarında manivelaların geri getirilmesinde, emniyet tırnaklarının bastırılmasında vb.
yerlerde kullanılırlar. Şekil ve üretim bakımından basma veya çekmeye zorlanan yayların
benzeri olan kangal yayla çalışma sırasında oluşan ana zorlanma bakımından bu yaylardan
farklı olarak eğilmeye çalışmaktadırlar.

Resim: Kangal yay
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6.8.

Helisel Konik Yaylar

Tek bir yay ile değişken karakteristik elde edilmek istendiğinde helisel konik yaylar
kullanılır. Maksimum gerilme geniş olan kısımdan dar olan kısma doğru azalır.

Resim: Helisel konik yay

6.9.

Kauçuk Yaylar

Kauçuğun elastik özellikleri yay olarak kullanılmasında çelik yaylara göre çok farklı
olanaklar sağlar. Tamamen aynı karakterde bir malzeme olduğu için kauçuk yayların şekilleri
çelik yaylardan farklı olur. Bu yaylar mukavemetlerinin azlığı sebebiyle genellikle büyük bir
takoz olarak biçimlendirilirler.
Kauçuk yaylar genellikle taşıtların ve makinelerin yataklanmasında, elastik
kavramalarda, tamponlarda ve benzeri titreşim halinde çalışan sistemlerde sönümleme elemanı
olarak kullanılır.
Malzeme olarak doğal veya yapay kauçuk kullanılır. Her ikisinin elastik özellikleri aynı
olmakla birlikte yapay kauçuğun ısıya, benzin ve yağa karşı dayanımı yüksek, aşınma
mukavemeti daha fazla ve yaşlanma süresi daha uzundur.

Resim: Kauçuk yay
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yayların kullanım amaçlarından değildir?
a) Kuvvetin dağıtılmasını sağlamak
b) Enerji depolamak
c) Kuvveti ölçmek
d) Darbelerin etkisini azaltmak
e) Titreşimlere dayanıklılığı azdır
2. Aşağıdakilerden hangisi şekillerine göre yay sınıflandırılmasına dahil edilebilir?
a) Burulma yayları
b) Eğilme yayları
c) Çeki –Bası yayları
d) Disk yaylar
e) Bükülme yayları
3. Aşağıdakilerden hangisi yay imalinde kullanılan çeliklerin sahip olması istenen
özelliklerden değildir?
a) Yüksek düzeyde sertlik
b) Yüksek elastiktik sınır
c) Yüksek akma sınırı
d) Yüksek zaman mukavemeti
e) Yüksek uzama özelliği
4. Aşağıda verilen yay çeşitlerinden hangisi hassas cihaz tekniğinde ve elektrik sanayiinde
kontaktör olarak kullanılmaktadır?
a) Bilezik Yaylar
b) Çubuk Yaylar
c) Disk ( Pul ) Yaylar
d) Tek tabakalı yaprak yaylar
e) Çok Tabakalı Yaprak yaylar
5. Aşağıda verilen yay çeşitlerinden hangisi yer darlığından dolayı küçük boyutlarda
büyük kapasitenin istendiği durumlarda kullanılmaktadır?
a) Bilezik Yaylar
b) Çubuk Yaylar
c) Disk ( Pul ) Yaylar
d) Tek tabakalı yaprak yaylar
e) Çok Tabakalı Yaprak yaylar
6. Aşağıda verilen yay çeşitlerinden hangisi yay telinin herhangi bir kesiti burulma
momenti sebebiyle burulmaya uğramaktadır?
a) Bilezik Yaylar
b) Çubuk Yaylar
c) Helisel Yaylar
d) Tek tabakalı yaprak yaylar
e) Çok Tabakalı Yaprak yaylar
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7. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kauçuk yaylara ait özelliklerdendir?
a) Titreşim halinde çalışan sistemlerde sönümleme elemanı olarak kullanılır
b) Taşıtların marşlarında manivelaların geri getirilmesinde kullanılır
c) Emniyet tırnaklarının bastırılmasında kullanılır
d) Ayarlı moment anahtarlarında
e) Darbeli çalışan sistemlerde kullanılır
8. Aşağıdakilerden hangisi çubuk yayların sahip olduğu özelliklerden değildir?
a) Elastik kavramalarda
b) Burulma momenti ölçülmesinde
c) Ayarlı moment anahtarlarında
d) Burulma titreşimlerinin söndürülmesinde
e) Küçük boyutlarda büyük kapasitenin istendiği durumlar
9. DIN normlarına göre yuvarlak yay çelikleri için üç esas kalite özelliğini belirtiniz.
- ................................................................................................................................
- ................................................................................................................................
- ................................................................................................................................
10. Çeki yaylarının özelliklerini kısaca açıklayınız.
- ................................................................................................................................
- ................................................................................................................................
- ................................................................................................................................
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Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

E
D
A
D
C
C
A
E
Küçük ve genellikle statik yükler için, Statik ve değişen yükler için,
Büyük statik ve değişken yükler için
10) Çekme kuvveti ile zorlanan yaylardır. Yaya etkiyen kuvvet ön
gerilme kuvvetinden büyük olduğu taktirde yay esneyip uzamaya başlar.
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7. BASINÇLI KAPLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Basınçlı kaplar hangi amaçlarla kullanılır ve sınıflandırılmaları nelerdir?
Kompresör çeşitleri nelerdir? Hangi işte hangi kompresör kullanılır?
Buhar kazanları çeşitleri nelerdir? Hangi işte hangi buhar kazanı kullanılır?
Brülör çeşitleri nelerdir? Hangi işte hangi brülör kullanılır?
Kazan elemanları nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Basınçlı kaplardan herhangi birinin kullanıldığı bir işletmede hangi güvenlik
önemlerinin alınması gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

amaçla
açıklar

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kompresörlerin hangi
kullanıldıklarını

Kompresörlerin
kullanım amaçlarına göre
sınıflandırılmasını yapar
Buhar kazanlarının
hangi
amaçla
kullanıldıklarını açıklar
Buhar kazanlarının
kullanım amaçlarına göre
sınıflandırılmasını yapar

amaçla
açıklar

Brülörlerin
hangi
kullanıldıklarını

Brülörlerin kullanım
amaçlarına
göre
sınıflandırılmasını yapar
Kazan elemanlarının
neler olduğunu açıklar
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Anahtar Kavramlar
Kompresör, buhar kazanları, brülörler, sıvı yakıtlar, kazan elemanları
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Giriş
Bu bölümlü basınçlı kap elemanlarından olan kompresör, buhar kazanları, brülörleri
inceleyeceğiz. Konumuz dâhilinde inceleyecek olduğumuz bu basınçlı kapların hangi amaçlar
doğrultusunda kullanıldıklarını irdeledikten sonra her birinin içerdiği farklı türlerinin
sınıflandırılmasını yapacağız. Aynı zamanda bu kapların kullanımı sırasında alınması gereken
tedbirlerden de bahsedeceğiz.
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Basınçlı kaplar
7.1.

Kompresörler

7.1.1. Pistonlu Kompresörler
Pistonlu kompresörler kendi aralarında üç gruba ayrılır.


Aksiyal Pistonlu Kompresör



Lamelli Kompresör



Vidalı Kompresör

7.1.1.1.

Aksiyal Pistonlu Kompresörler

Aksiyal pistonlu kompresörler, bir silindir ve bu silindir içinde doğrusal hareket yapan
pistondan oluşur. Piston tek yüzeyi ile sıkıştırma yapabileceği gibi, dönüşümlü olarak iki yüzeyi
ile de sıkıştırma yapabilir. İki yüzeyi ile sıkıştırma yapan pistonların her iki yüzeyinin de eşit
büyüklükte olması gerekmez. Şekillerde örneği verilen pistonlu kompresörlerde olduğu gibi,
piston yüzeyleri sıkıştırılan havanın hacmi ile orantılı olarak farklı büyüklüklerde olabilir.

Resim:
Düşük basınçlarda (7-8 at kadar) çalışan kompresörler genellikle pistonunun tek yüzeyi
ile sıkıştırma yapan, iki kademeli ve ara soğutmalı kompresörlerdir. Kademe basınç oranı 2.5 3.5 arasında değişir. Kapasiteleri nispeten yüksektir.
Aksiyal pistonlu kompresörler buhar gücü veya elektrik enerjisi ile tahrik edilirler.
Buhar gücünden yararlanmak hem ekonomik olmakta hem de kompresörün çalıştırılması
açısından kolaylıklar sağlamaktadır. Yüksek kapasiteli kompresörlerde genellikle buhar
gücünden yararlanılır Küçük kapasiteli pistonlu kompresörler ise sadece elektrik motorları ile
tahrik edilirler.
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Resim:

7.1.1.2.

Lamelli Kompresörler

Yandaki şekilde Lamelli kompresör şematik olarak gösterilmiştir. Kendi ekseni
etrafında dönen piston üzerinde ince kanallar ve bu kanallar içinde serbestçe hareket edebilen
lameller mevcuttur. Piston dönmeye başladığında lameller merkezkaç kuvvetinin etkisi altında
dışarı doğru çıkar ve silindir iç yüzeyine bastırırlar. Lameller arasında oluşan odacıklara
hapsedilen hava, odacık hacmi küçüldükçe sıkıştırılmış olur. Şekildeki I No'lu odacıkta emilen
hava bulunur. Bu odacığın hacmi odacık adedi ile çarpılırsa bir devirde emilen hava hacmi
hesaplanır. I No'lu odacık, dönerek II No'lu odacık konumuna gelince, sıkışma sona ermiş olur.
Kompresör dışındaki supap ise kompresör durduğunda şebeke havasının kompresöre geri
dönmesini önler.
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Resim:
Çalışma prensibi basit olan bu kompresörün pratik uygulaması o kadar kolay
olmamaktadır. Yüksek kapasitelere ulaşabilmek, kaçakları minimuma indirebilmek için
pistonun yüksek devirle dönmesi gerekir. Diğer tarafta yüksek dönme hızı, lamellerin silindir
iç yüzeyine daha fazla bastırılmasına ve dolayısıyla aşınmaların artmasına neden olur.
Aşınmaları azaltacak önlemler üzerinde titizlikle durmak gerekecektir.
Bu tür kompresörlerde gömlek soğutması yapılarak tek kademede 4 atmosfere
ulaşılmaktadır. Basınç değerini 7-8 atmosfere çıkarabilmek için, aksiyal pistonlu
kompresörlerde olduğu gibi, ara soğutmalı birbiri ile seri olarak çalışan iki kompresör
gereklidir.
Kapasiteleri 6000 m3/h 'e kadar çıkabilmektedir. Çoğunlukla elektrik motoru ile tahrik
edilirler. Boyutları, aksiyal pistonlu kompresörün boyutlarından küçüktür.

7.1.1.3.

Vidalı Kompresörler

Aşağıdaki şekil bir vidalı kompresörü şematik olarak gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü
gibi, vida dişleri yarım daire şeklindedir. Kompresör dişleri şekilde görüldüğü gibi
döndüğünde; E'den giren hava, dişler ile silindir iç yüzeyi arasında hapsedilerek basınç
bölmesine götürülür ve burada basınçlı ortama (A) sıkıştırılarak itilir. Bu kompresörün iki mili
vardır. C milini motor tahrik eder. Bu milin hareketi d ve e dişlileri üzerinde f miline iletilir.
Vidalar hareket ederken ne kendi aralarında nede silindir iç yüzeyine sürtünürler. Bu nedenle
aşınma hiç yoktur. Vidalar yağlanmadığı için sıkıştırılan gaza yağ artıklarının da karışma
tehlikesi yoktur. Basınç odası ile hava emiş odası kesin sınırlarla ayrılmamış olmasına rağmen
genede hava kaçakları çok azdır. Yüksek devirli kompresörlerdir. Küçük basınç değerleri tek
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kademede, 7-8 atmosferlik basınçlar ise ara soğutmalı olarak iki kademede elde edilir.
Kapasiteleri 200-15000 m3/h arasında değişir.

Resim:

7.2.

Buhar Kazanları

Tanım: Herhangi bir yakıtın (Katı, Sıvı, Gaz) yakılması sonucu veya elektrik veya
nükleer enerji kaynağı kullanılarak sudan istenilen sıcaklık, basınç ve miktarda buhar elde
etmeye yarayan basınçlı kapalı bir kaptır.

173

Resim:

7.2.1. Buhar Kazanlarının Sınıflandırılması
Kullanılış yerlerine göre:





Sabit kazanlar
Portatif kazanlar
Lokomotif kazanlar
Gemi buhar kazanları

Buhar kazanları kazan basınçlarına göre:




Alçak basınçlı kazanlar
Yüksek basınçlı kazanlar
Süper kritik basınçlı kazanlar

Ocak cinsine göre:



Dıştan ocaklı kazanlar
İçten ocaklı kazanlar

Kullanılan yakıt cinsine göre:




Kömür yakan kazanlar
Sıvı yakıt kullanılan kazanlar
Gaz yakıt kullanılan kazanlar
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Konsrüksüyonuna göre:


Duman borulu kazanlar
o Alev borulu
o Alev-duman borulu
o Su borulu kazanlar
Kazanları değişik kriterlere göre sınıflandırmak mümkündür.
1. Isı alan akışkanın özelliklerine göre:
a) Sıcak su kazanları ( kalorifer kazanları )
b) Kaynar su kazanları
c) Kızgın yağ kazanları
d) Buhar kazanları
1. Alçak basınç (0,5 bar )
2. Yüksek basınç ( 0,5 bar’dan yukarı )
2. Kazanın ihtiva ettiği su hacmine göre:
a) Büyük su hacimli kazanlar
b) Küçük su hacimli kazanlar
c) Çok küçük su hacimli kazanlar ( buhar jeneratörleri )
3. Alev – duman gazlarının dolaşım durumuna göre:
a) Alev borulu, duman borulu, alev – duman borulu kazanlar
1 geçişli ( tek geçişli )
2 geçişli
3 geçişli
b) Su borulu kazanlar
c) Alev borulu- su borulu kazanlar
4. Suyun dolaşım şekline göre:
a) Tabii (doğal) dolaşımlı kazanlar
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b) Cebri dolaşımlı kazanlar
5. Yaktığı yakıta göre:
a) Katı yakıt yakan kazanlar
b) Sıvı yakıt yakan kazanlar
c) Gaz yakıt yakan kazanlar
d) Çok yakıt yakan kazanlar
e) Yanabilir endüstri artığı ve çöp yakan kazanlar
f) Atık ısı (çürük gaz ) kazanları
g) Elektrikle ısı veya buhar üreten kazanlar
Yanma hücresinin (ocağının ) konumuna göre:





İçten ocaklı kazanlar
Dıştan ocaklı kazanlar
Ön ocaklı kazanlar
Arka ocaklı kazanlar

Resim: Duman borulu kazan

7.2.2. Alev duman borulu kazanalar
Küçük sanayide ve küçük gemilerde kullanılır. Yanma ocak adı verilen kapalı bir alanda
gerçekleşir. Yanma sonucu ortaya çıkan gazlar duman boruların içinden geçirilir. Duman
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boruların dışında buharlaşmakta olan su bulunur. Sıcak gazlardan suya ısı geçişi, gazlar alev ve
duman borulardan akarken sağlanır.
Su kazanlarının avantajları;
•
•
•
•
•

Konstrüksiyonları basittir
İmalat ve işletmeleri kolaydır
Kazan içindeki su miktarı fazla olduğundan sıcak su depolarlar. Dolayısıyla
buhar yükünün zamanla değiştiği işletmeler için uygundur.
Buharın sudan ayrılma yüzeyi büyük olduğundan buharın kuruluk derecesi
yüksektir.
Kazanın su tarafındaki yüzeylerinde biriken kazan taşlarının temizlenmesi
kolaydır.

Dezavantajları:
•
•
•
•

Gövdeleri büyük olduğu için yüksek basınçlar için imalatı zordur. Genellikle 20
bar basınca göre yapılırlar.
Isıl verimleri %85 civarındadır.
Ağır ve hacimce büyüktür.
Su hacimleri büyük olduğundan kazanın rejime geçmesi için zamana ihtiyaç
vardır.

Resim: Su kazanı
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7.2.3. Su borulu kazanlar
Yüksek sıcaklık ve basınçta buhar üretimi için kullanılırlar. Bu tip kazanlarda
buharlaşan su küçük çaplı borular içinde, sıcak duman gazları ise borular dışındadır. Kazana
taşı (kireçlenme) temizlenmesi zordur. Dolayısıyla besleme suyunun iyi arıtılması gerekir.
Avantajları;
•
•
•
•

Ocak içinde en sıcak yerde bulunan su küçük miktarlara bölündüğünden emniyet
büyük ölçüde artar.
Borunun patlaması halinde su buhar haline gelip tahliye edilebilir.
Ani ve büyük yük değişmelerine elverişlidir.
Çabuk rejime girerler.

7.2.4. Büyük Su Hacimli Kazanlar
Genel olarak bu tip kazanlar, küçük sanayide küçük gemilerde kullanılır. Kazan içindeki
boruların dışında buharlaşan su , boruların içinde ise sıcak duman gazları bulunur. Bu tip
kazanlar alev borulu, duman borulu ve alev-duman borulu olmak üzere üç tipte incelenebilir.

7.2.5. Alev Borulu Kazanlar
Alev borulu kazanlar, ortalarında boydan boya geçen bir veya daha fazla sayıda alev
borusu olan silindirik kazanlardır. Yakıt genellikle alev boruları içinde yakılmakla beraber
düşük kalorili kömürler kazan dışındaki ocaklarda yakılır. Yanma gazlarına kazan içinde
uzunca bir yol izlettirilerek ısıları mümkün olduğu kadar alındıktan sonra bacaya gönderilir.
Gazların kazan tesisatındaki her bölümden geçişine çekiş denir. Birinci çekiş gazların alev
borusu içindeki geçişi, ikinci çekiş kazanın arka tarafına yerleştirilen kızdırıcı borular arasında
geçişidir.
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Resim: Alev borulu kazan
Bazı kazanlarda üçüncü çekiş, alev borusunu terk eden yanma gazlarının kazanın alt
yarısının bir tarafından öne, diğer yarısından tekrar geriye geçirilmesi ya da besleme suyu
ısıtıcısına (ekonomizer) gönderilmesi şeklinde meydana gelir. Bu kazanların tek alev
boruluların16 atü’ye kadar buhar üretebilmekte ve ısıtma yüzeyleri 20- 60 m2 kadar
yapılabilmektedir. Birden fazla alev borusu halinde 18-20 atü basınca, 160- 600 m2 ıstma
yüzeyine çıkarılabilmektedir.
a) Yatay alev borulu kazanlar
b) Dikey alev borulu kazanlar

7.2.6. Duman Borulu Kazanlar
Silindirik bir gövdenin içine yerleştirilmiş boru demetlerinden teşekkül eder. Ocak adı
verilen bir hacimde yakılan yakıttan elde edilen sıcak duman gazları, duman borularının içinden
geçirilerek suyun buharlaşması sağlanır.
a) Dik Duman Borulu kazan: Buhar ihtiyacının az olduğu atölyelerde, küçük sanayide,
boyahanelerde ve döner vinçlerde kullanılan bir kazan çeşididir. Verimleri 0.65, ısıtma
yüzeyleri en fazla 20 m2 ve buhar kapasiteleri en fazla 500 kg/h değerlerindedir. Bu kazanlarda
malzeme korozyonu vardır. Buharla temasta olan duman borularının sıkça tahrip olmasına
neden olur.
b) Dönüş Duman Borulu Kazan: Bu kazan konstrüksiyonu çok basit ve dış ocaklıdır,
her türlü yakıtı yakabilir.
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c) Lokomotif Kazanı: Buhar makinasının veriminin küçük olması halinde, bunlarla
birlikte kullanılır.

7.2.7. Alev‐ Duman Borulu Kazanlar
Hem alev borusundan hem de duman borularından meydana gelen kazan çeşitleridir.
Genel olarak yakacak alev borusunun içindeki ocak kısmında yakılır. Sıcak duman gazları alev
borusuun ocak olmayan diğer kısmını geçtikten sonra duman borularına girer. Asıl ısıtma
yüzeylerinin büyük kısmı duman borularından oluşur. Alev-duman borulu kazanların alev
borululara göre daha küçük hacim kaplaması bir üstünlüktür. Duman borularının
temizlenmesinde karşılaşılan güçlükler bu tip kazanların sakıncalarıdır.
a) Lokomobil kazanı: Buhar makinası da hemen yanında olan tipleri yapılmıştır. BU
şekilde güç üretimi de sağlanmaktadır. Ocağın küçük olması nedeniyle yanma iyi olmayabilir.
Bir ön ocak ilavesi ile bu kazanda düşük ısıl değerli yakacaklarda yakılabilir. Kızdırıcı, arka
duman kutusuna yerleştilebildiği gibi lokomotif kazanlarına benzer olarak büyük duman
borularının da içine konabilir.
b) İskoç Tipi Buhar Kazanı: Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 20 bar’dan
küçük doymuş veye az kızmış buhar ihtiyacı için çok kullanılan bir kazan çeşididir. Duman
gazlarının kazan içindeki geçiş sayısı iki veya üç olabilir. Genellikle gemilerde kullanılan tipleri
iki geçişlidir, karada kullanılan tipleri ise üç geçişlidir.
c) Kalorifer Kazanı: Bu kazan çeşidi alçak basınçlı buhar üretimi için çok
kullanılmaktadır. En büyük üstünlükleri, imalatlarının basit, katı yakacak yakılması halinde
ızgara yerleştirilmesinin ve kül almasının kolay olmasıdır. Sakıncaları ise ocağın alt kısmı su
ile temasta olmadığından ısıl kaybı fazladır, 6 bar basınçtan yüksek işletme şartlarında
kullanılması önerilmez.
d) Alev Geri Dönüşlü Kazanlar: Bu kazanda alev borusunun arkası kapalı olduğundan
alevin ve duman gazlarının öne ve arkaya olan iki geçişi alev borusunun içindedir. Üçüncü
geçiş ise alev borusunun dışındaki duman borularından oluşur. Borular içindeki duman gazı hız
diğer alev- duman borulu kazanlardan biraz daha fazla olarak 20-30 m/s değerlerindedir.
Kazanın buhar yükü 40-80 kg (buhar)/m2h, buhar kapasitesi ise 13 t/h değerine kadar
çıkabilmektedir. Bu kazanda duman gazı hızının yüksek olması yük kaybını artırdığından doğal
baca çekişi yeterli olmayabilir. Bu nedenle sistemde ilave bir vantilatör veya aspiratörün
sağladığı zorlanmış çekmeye gerek vardır.
Alev-Duman Borulu Kazanların Üstünlükleri





Yapıları basittir
İşletmeleri, suyun şartlandırılma isteği daha basittir.
Büyük su hacminden dolayı yük değişimlerine daha iyi uyum sağlar.
İmal maliyetleri daha azdır.
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Boyutları ufaktır (daha az yüksekliğe ihtiyaç gösterir)
Taşınması ve montajı kolaydır.

Alev-Duman Borulu Kazanların Sakıncaları





Belirli işletme basıncına (20 bar) ve belirli buhar üretim (15 t/h) miktarına imal
edilebilirler.
Buhar üretimi büyük su hacminden dolayı daha uzun zaman alır.
Büyük su hacminden dolayı, bilhassa bir külhan çökmesi veya dış zarf
yırtılmasında, çok miktarda buharın ortaya çıkması sonucu tahribata sebep
olabilir.
Su sirkülasyonu zayıftır

7.2.8. Su Borulu Kazanlar
Yüksek sıcaklık ve basınçta buhar üretimi su borulu kazanlar ile sağlanır. Kaynamakta
olan küçük çaplı boruların içinde sıcak duman gazları ise boruların dışındadır. Boruların içinde
oluşabilecek kazan taşının temizlenmesi zor olduğu için besi suyu çok iyi arıtılmalıdır. Boru
boyları genellikle 50-100 mm değerindedir. Su borulu kazanları düz ve kıvrılmış borulu olarak
iki gruba ayırmak mümkündür.
a) Düz Su Borulu Kazanlar: Borular ocak içine, su ve buhar deposu olarak kullanılan
gövde ise, üst kısma yerleştirilmiştir. Su arka kollektörden geçerek su borularına gelir ve ön
kollektörden sirkülasyonunu tamamlar. Kızdırıcı, genellikle buhar deposunun alt tarafına
yerleştirilir ve depodan alınan buhar bu borularda kızdırılır.
b) Kıvrılmış Borulu, Su Borulu Kazanlar





Isı geçişi yönünden düz borular uygun olmadığı,
Kıvrılmış boruların uzama ve kısalmalara daha iyi uyabildiği,
Depoya radyal olarak girip daha fazla boru yerleştirilmesine olanak sağladıkları,
Boru yerleşiminde büyük bir fleksibilite yaratıkları

İçin kıvrılmış borulu kazanlar kullanılmaya başlamıştır.
c) Cebri (zoraki) Dolaşımlı ( sirkülasyonlu) Kazanlar: Yüksek basınçlarda kazandaki
su dolanımı kötüleşmektedir. Su borulu kazanlar yüksek basınçlarda buhar üretmek üzere
yapıldıklarından genellikle 160 atü’nün üstündeki kazanlarda su dolanımını cebri olarak
sağlama yoluna başvurulur. Amaç ekonomizerden itibaren kazanda bir sirkülasyon sağlamak
suretiyle boruların içindeki suyun tamamen buharlaşmasını önlemek ve böylece yabancı
maddelerin ve tuzun çeperlerde katılaşmayıp solüsyon halinde kalmasını sağlamaktır. Su içinde
zamanla artan birikintiler ise blöfle dışarı atılırlar.
İki çeşit cebri dolanım ayırt edilmektedir:
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1-Harcanan buhar miktarının 3 ila 20 katına varan su dolanımı
2- Harcanan buhar miktarına eşit su dolanımı

1- Harcanan Buhar Miktarından Daha Fazla Su Dolanımı Sağlayan Kazanlar
Bu tipin en tanınmışı La Mont kazanıdır. Bu kazanda toplayıcıda toplanan su, bir pompa
yardımıyla paralel gruplar halindeki buharlaştırıcı borulara basılır. Isıtma yüzeyi yükü yüksektir
ve gemi v.s gibi hareket halindeki vasıtalarda kullanılmaya da elverişlidir. Löffler kazanı da bu
gruptan bir kazan olup bunda su yerine kızgın buhar sirkülasyonu sağlanır. Pompa,
buharlaştırma deposundan doymuş buharı alır ve kızdırıcıya basar. Kızgın buharın 1/3 ü
kullanma yerine gönderilir, kalanı ise buharlaştırma deposuna sevk edilerek sahip olduğu ısıdan
depodaki suyun buharlaştırılması sağlanır.
2- Harcanan Buhar Miktarına Eşit Su Dolanımı Sağlanan Kazanlar
Bu grubun tanınmış ismi Benson kazanıdır. Bu kazanda kıvrılmış borular içine besleme
suyu 224,65 atü kritik basınç dolaylarında sevk edilir. Su sıcaklığı da kritik sıcaklık (374 oC)
dolaylarındadır ve su, bu basınç ve sıcaklıkta herhangi bir hacim değişikliğine uğramaksızın
buhar durumuna geçer. BU sebeple özel buharlaşma deposuna ihtiyaç kalmamaktadır. Kritik
basınçtaki buhar, kullanma basıncına ( örneğin 160 atü) düşürülerek kullanılır.
Bu grubun diğer bir tipi de Benson kazanına benzeyen Sulzer kazanıdır. Bensonun
paralel gruplar halindeki küçük çaplı buharlaştırıcılarına karşıt Sulzer’de uzun ve daha büyük
çaplı borular bulunmaktadır. Buhar üretimini arttırmak için bu borular paralelolarak birleştirilir.
Ekonomizer son çekişte; buharlaştırıcı ve kızdırıcı ilk çekişte yani radyasyon alanında bulunur.
Bileşiminde tuz bulunan sular için buharlaştırıcı sonona bir tuz ayırma kabı konmuştur ve buhar
burada tuzlu sudan ayrılarak kızdırıcıya gönderilir.
Bu gruptaki bir diğer tip de Velox kazanıdır. Son zamanlarda bunların fuel-oil ve gaz
yakıt yakanlarında 200-300 m/s gaz hızlarına ulaşılarak ısı geçirme katsayısı büyük ölçüde
arttırılmaktadır. Dolayısıyla ısıtma yüzeyleri de çok tutulabilmektedir.
Su Borulu Kazanların Üstünlükleri





Herhangi bir boru yarılmasında kazandaki suyun çok az bir kısmı süratle buhara
dönüştüğünden büyük bir tehlike yaratmaz.
Isıtma yüzeyi fazlve su hacmi az olduğundan birim ısıtma yüzeyinden daha fazla
buhar elde edilir. Ayrıca daha kısa zamanda buhar üretilir.
Yüksek basınçlarda ve büyük kapasitelerde imal edilme imkanı vardır.
Daha iyi bir su sirkülasyonu vardır.

Su Borulu Kazanların Sakıncaları



Daha hassas bir su şartlandırılması ister.
İlk imal maliyeti daha fazladır.
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Daha dikkatli bir işletme ister.
Kapladığı hacim ve boyutlar daha fazladır.

7.2.9. Buhar Jeneratörleri
Buharı depo etmeden üretip sisteme gönderen, çok düşük su hacimleri ile çalışan
ünitelerdir. Su borulu tipler bir su serpantinine basılan suyun serpantin çevresince ısıtılıp buhar
fazına geçirilmesi esasına dayalı çalışır. Buhar jeneratörleri, spiral su borulu, dik su borulu,
yatık su borulu veya bunların karışımı şeklinde konstrüksiyonlarda olabilir.

Resim: Buhar jeneratörü
Buhar Jeneratörlerinin Kullanım Alanları





Buhar jeneratörleri buhar kalitesinde ve ani yük değişimlerinde problem
yaşanmayacak ve düşük kaliteli buhar ihtiyacının duyulduğu her yerde,
Kapalı çevrimli sistemlerde ve çok yüksek işletme basınçlarına kadar (örn. 60
bar)
50 ile 2000 kg/h arasında buhar üretimi için;
Otel, Motel, Çamarşırhane, Kuru temizleme, Beton kürleme tesisleri, Ziraat,
Meşrubat, İlaç, Deri, Tekstil, Konfeksiyon, Mandra, Konserve ve Kimya
sanayinde ve endüstride, buhar ihtiyacı olan her yerde rahatlıkla buhar
üretiminde kullanılır.
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7.3.

Brülörler

Brülörün görevi yakıtlarda mevcut olan enerjiden ısı olarak yararalanmasını
sağlamaktır. Büyük su hacimli kazanlarda genellikle gaz veya sıvı yakıt kullanılır. Brülörlerede
yanma havası sıcakılığı genellikle 5 C⁰ ile 40 C⁰ arasında olmalıdır. Nedeni ise zararlı madde
emisyonu düşük bir yanma gerçekleştirmek ve brülör ömrünün uzun olmasını sağlamak. Ayrıca
bu yanma havasında klor ve halojen bileşimli korozif bileşenler bulunmamalıdır.

Resim: Brülör

7.4.

Sıvı Yakıtlar
Sıvı yakıtlar aşağıdaki kategorilere ayrılır:
Motorin: Kükürt oranı % 0,2’nin altında,
•
•
•

Hu=10256 kcal/kg MJ/kg
Fueloil No.4 ve No:6
Hu=9875kcal/kg veya 9562 kcal/kg

Fuel-oil No.4 veya No.6 için işletme şartları kazan üreticisine sorulmalıdır. Sıvı yakıtın
cinsine bağlı olarak çeşitli brülör tipleri mevcutttur. Buna göre brülörler basınç püskürtmeli,
buhar basıncı püskürtmeli ve dönel yakıcılı brülölrler olmak üzere üçe ayrılırlar.
Basıç Püskürtmeli Brülörler: Burada sıvı yakıt pompa basıncı ile bir meme üzerinden
sıvı yakıt dumanı haline püskürtülür. Bu brülör genelde motorin püskürtmekte kullanılır.
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Buhar Basınçlı Püskürtmeli Brülörler: Sıvı yakıt yanma başlığına buhardan
yararlanarak püskürtülür. Bu yöntem genelde büyük kapasite aralıklarında kullanılır.
Dönel Yakıcılı Brülörler: Burada sıvı yakıt çok hızlı bir şekilde dönen kaplara verilir.
Dönme etkisi ve kabın iç yapısının konik şekli sayesinde sıvı yakıt yanma odası yönüne doğru
akarak, santrifüj kuvveti ile yüksek hızda dışarıya çıkan püskütme havası yardımıyla pülverize
edilir. Dönel yakıcılı brülörler tercihen fueloil No.4 veya No:6 yakılmasında kullanılır. Bu
brülörler motorin, sıvı yakıt artıkları, hayvani ve kızarma yağları ile kolza yağı içinde kullanılır.

7.5.

Çift Yakıtlı Brülörler

Bunlar genelde sıvı veya gaz yakıtla çalışan brülörlerdir. Yakıt türü, gaz beslenmesinin
kesildiği zamanlarda manuel veya otomatik olarak sıvı yakıta değiştirilir. Bu tip brülörler
genelde kesintisiz bir beslenme salayabilmek için büyük sistemlerde kullanılır. Sanayide
çoğunlukla doğalgaz + LPG veya biogaz uygulamaları görülmektedir.
Çift yakıtlı brülörlerde, yakıtın dolaştığı güzegah tamamıyla ayrıdır. Sıvı yakıt,
pompadan ve sıvı yakııt selenoidlerinden geçer. Yakıtın cinsine göre memede pülverize olur.
Dolayısıyla sıvı yakıtın brülörü kirletmesi veya performansı düşürmesi söz konusu değildir.
Endüstride yayagın olarak kullanılmaktadır. Her iki yakıt içinde panoda seçici bir anahtar
vardır. Brülörün her iki yakıtada uyumlu tek bir brülör beyni ve alev sensörü vardır. Büyük
brülörlerde her iki yakıt için ayrı kam düzeneği mevcuttur.

7.6.

Çok Yakıtlı Brülörler

Büyük kapasiteli olan bu tiplerde, gaz, sıvı yakıt ve kömür tozu kullanılır. Özellikle
çimento ve kireç sektöründe kullanılmaktadır.

7.7.

Akışkan Yataklı Kazanlar

Akışkan yataklı reaktörlerin, kimya sanayisinde birçok proseste kullanımı daha eskilere
dayanıyor olsa da, kömür yakan kazanlar olarak kullanılmasına 1970’li yıllardan sonra
başlanmıştır. Sonrasında da akışkan yatakta yakma teknik olarak endüstriyel boyutlu buhar
üretimi ve elektrik enerjisi üretiminde önemli bir yer edinmiştir.
Akışkan yatakta yakma teknolojisinin, katı yakıtların yakılmasıyla buhar üretilmesinde
belirgin avantajları bulunmaktadır. Bu sistemlerin anahtar noktası, yakıt esnekliği ve düşük
emisyonlardır.

7.8.

Kazan Elemanları

OCAK: Yakacakların uygun bir şekilde yakılarak ısı enerjisinin elde edildiği hacimlere
ocak denir. Ocaklar şekil, kapasite ve yakma sistemleri bakımından çok çeşitlidir. Bunlar:
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Duvarların konstrüksiyonuna göre;




Dolu refrakter duvarlı
Hava soğutmalı refrakter duvarlı
Su cidarlı

Ocak içindeki basınca göre;




Dengeli çekme
Basınçlı
Aşırı doldurmalı

Yakacak cinsine göre;





Kömür
Sıvı
Gaz
Artık yakacak yakanlar olmak üzere ve çeşitli yakma sistemlerine göre
sınıflandırılırlar.

7.8.1. Kızdırıcılar:
Asıl ısıtma yüzeylerinden çıkan ıslak buhara sabit basınçta ısı verilerek, buhar
çevriminin veriminin arttırılmasının sağlandığı elemandır. Kızdırma sıcaklığı ne kadar artarsa
verim o kadar yükselir. Kızma sıcaklığını sınırlayan etken kızdırıcı malzemesinin
mukavemetidir. Kızdırıcı tipleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1.) Konveksiyonlu kızdırıcılar
2.) Radyasyonlu kızdırıcılar
3.) Kombine kızdırıcılar
4.) Ayrı ateşlenen kızdırıcılar

7.8.2. Ekonomizörler:
Kazan besleme suyu, kazanın asıl ısıtma yüzeylerine girmeden önce ekonomizör adı
verilen elemanlar içinde duman gazları ile ısıtılabilir. Bu şekilde kazana gönderilen su ile
buharlaşmakta olan su arasındaki sıcaklık farkı küçüldüğünden kazandaki ısıl gerilmeler azalır,
su içindeki gazların çıkışı kolaylaşır ve kazanın ısıl verimi artar.

186

Resim: Ekonomizör

7.8.3. Hava Isıtıcıları
Hava ısıtıcılarında yakma havası duman gazları ile ısıtılarak, yakıt tasarrufu ve ocakta
daha iyi yanma sağlanır. Havanın her 50°C fazladan ısıtılması, yakıtta %2,5 tasarruf sağlar.
Hava Isıtıcıları, ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkarak bacaya verilen
duman gazları üzerinde bulunan ısının bir bölümünü geri kazanmak amacıyla kullanılırlar. Geri
kazanılan bu ısı, kazanda yakma havası olarak kullanılan taze havaya verilebileceği gibi, tesiste
ısıtma, pişirme, kurutma, vb. amaçlar için kullanılacak havaya da verilebilir. Bir hava
ısıtıcısında, kazanda yakılan yakıt cinsine bağlı olmakla birlikte 200°C ve daha büyük duman
gazı sıcaklıklarından ekonomik olarak yararlanmak olanaklıdır.
Hava Isıtıcısı Uygulama Alanları (Geri Kazanılan Isının Kullanım Alanları )


Buhar, Kaynar Su ve Kızgın Yağ Kazanlarında
o Kazan yakma havasının ön ısıtılmasında,
o Kazan dairesine yakın bir mahallin ısıtılmasında,
o Tesiste ısıtma, pişirme, kurutma, vb. amaçlar için kullanılacak sıcak
havanın ön ısıtılmasında veya ısıtılmasında.

Hava ısıtıcılarının üstünlükleri şunlardır;
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Hava ısıtıcına giren hava sıcaklığı ekonomizere giren su sıcaklığından daha
düşük olduğundan duman gazları hava ısıtıcısında daha düşük bir sıcaklığa kadar
kolaylıkla soğutulabilir
Hava ısıtıcındaki basınçlar su ısıtıcına göre çok daha azdır.
Daha düşük hava sıcaklık kat sayısı ile tam yanmaya yaklaşıldığından yanma
verimi artar.
Küçük yüklerde dahi yakıtın tutuşması kolaydır.
Tutuşmanın hızlanması daha geniş yük aralığında çalışmayı sağlar.
Yanmanın iyileşmesi ve ocak sıcaklığının artması kompakt kazanların imalatına
imkân verir.
Sıcak hava ile toz kömür kurutulduğundan taşınması, beslenmesi ve yakılması
kolaylaşır.
Çok nemli testere talaşı, odun zeytinyağı ve pancar atıkları sıcak hava ile
kurutularak kolayca yakılabilir.
Aynı çeşitli bölgelerin ısıtılmasında ve bazı maddelerin kurutulmasında sıcak
havadan yararlanılabilir.

Bu üstünlüklere karşılık sakıncaları;






Havanın ısınması stoker ve ocak duvarlarının refrakterlerinde çabuk
bozulmalara neden olduğundan ilave bir bakım masrafı doğurur.
Sıcak hava içine karışabilen yanıcı tozlar tutuşarak önemli tahribat yapabilir.
Hava ısıtıcısının mümkün olduğu kadar küçük projelendirilmesi vantilatör ve
kanalların uygun dizaynı için dikkatli bir ön çalışma gerekir.
Hava kaçaklarını karşılamak için vantilatör kapasitesi arttırılır.
Hava ve duman tarafındaki kaçakların tespiti kolay değildir.

7.8.4. Kurum üfleyiciler:
Yanma sonunda ortaya çıkan kül, kurum gibi elemanların duman gazları ile
sürüklenerek ısı transferi yüzeylerine yapışması, bu yüzeylerden geçen ısı transferini olumsuz
yönde etkiler. Bu nedenle böyle istenmeyen tozların toplanacağı yüzeyleri temizlemek için,
buhar veya basınçlı hava ile çalışan kurum üfleyici adı verilen cihazlar kullanılır.

7.8.5. Toz tutucular:
Katı yakacak yakan buhar kazanlarının duman gazlarında sürekli olarak önemli
miktarlarda kül ve kurum gibi tozlar bulunur. Özellikle kızdırıcı, ekonomizör, hava ısıtıcısı ve
asıl ısıtma yüzeylerini temizlemek için kurum üfleyiciler çalıştırıldığında duman gazındaki
tozlar daha artar. Bu tozları tutarak, duman gazının nispeten zararsız birşekilde bacadan
atmosfere verilmesi gerekmektedir. Bunun için toz tutucuları kullanılmaktadır. Buhar
kazanlarında toz tutucusu olarak siklon, ıslak tutucu ve elektrostatik filtre gibi cihazlar
kullanılır.
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7.8.6. Degazörler:
Su içerisinde erimiş halde bulunan oksijen malzeme üzerinde çukurlar halinde,
karbondioksit ise bütün yüzeyde korozyon meydana getirir. Besi suyu kazana basılmadan önce
karbondioksitten tamamen, oksijenden ise mümkün mertebede temizlenmiş olması gerekir. Gaz
alma işlemi için pratikte ısıl yöntem kullanılır. Gaz alınacak su ile buhar ters yönde birbiri ile
karşılaştırılır. Buhar yoğuşarak aşağıda toplanırken, yoğuşmayan gazlar havalıktan dışarı atılır.

7.8.7. Flaş Tankı
Yüksek basınçtaki kazan suyu veya kondensten alçak basınçlı flaş buhar elde etmek için
flaş tankı kullanılır. Flaş tankları blöften geri ısı kazanmada ve açık devreli buhar sistemlerinde
yüksek basınçlı kondensten ısı geri kazanmada kullanılır.

7.8.8. Blöf Tankı
Kazan boşaltma suyu kazanda su seviyesini düşürürken atılan su dip blöf suyu yüksek
basınçlı su olup, doğrudan rögara verilmez. Bunun için bir blöf soğutma tankı kullanılır.

7.8.9. Besi Suyu Pompaları
Buhar kazanlarının emniyetli ve düzenli çalışabilmesi için en önemli yardımcı
elemanlardan biri besi suyu pompasıdır. Besi suyu pompaları küçük kapasiteli kazanlarda su
seviyesine göre zaman zaman çalışmasına karşılık, büyük kapasiteli kazanlarda debisi
ayarlanarak sürekli çalışır.

7.9.

Buhar Kazanlarının Emniyet ve Kontrol Elemanları

Presostatlar: Basınç kontrol elemanlarıdırlar. Kazan üzerinde iki adet olmalıdırlar.
Bunlardan birisi limit presostat olup, ayarlanan değerde brülörü durdurur. Bir diğeri basınç ayar
presostatı olup, brülör cinsine göre oransal veya on-off kontrolü yapabilir.
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Resim: Presostat
Manometreler: Kazan buhar basıncının okunmasına yararlar. Kazan üzerinde tedbir
amaçlı iki adet bulunur. Manometrede çalışma basıncı, cihaz ölçüm aralığının yaklaşık ¾’ünde
olmalıdır.

Resim: Manometre
Su Seviye Göstergesi: Su seviye göstergeleri işletme esnasında buhar kazanlarındaki
su seviyesinin tam ve doğru bir şekilde bilinmesi için konulan emniyet cihazlarıdır.
Emniyet Ventilleri: Bu cihazlar buhar kazanlarında ayarlandıkları basınçta
kendiliğinden açılarak kazandaki fazla buharı dışarı atar. Ağırlıklı veya yaylı cinsli olabilir.
Kazan üzerinde iki adet kullanılmalıdır.
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Resim: Emniyet kemeri valfi
Patlama Kapağı: Patlama kapağı kazan üreticisi sorumluluğunda olup gaz
patlamalarına karşı alınmış bir önlemdir. Gazların basıncının artmasıyla meydana gelen
patlamanın etkisiyle kapak geri itilir ve basıncı alınır.
Alarm Sistemi: Otomatik su besi cihazından kumanda alan bir sesli bir ışıklı alarm
konulur.
Kazan Otomatik Besi Cihazı: otomatik su besi cihazı, kazanda ayarlanan su seviyesi
azaldıkça, besi pompalarına kumanda ederek kazana otomatik olarak su basılmasını ve
seviyesinin sabit tutulmasını temin eder. Kazan üzerindeki en önemli emniyet ve kontrol
elemanıdır.
Blöf Kontrol Vanası: Kazan içerisindeki tuz konsantrasyonunu ayarlamak için üst blöf
yapılır. Yüksek oranda tuz içeren kazandaki su dışarı atılarak yerine çok daha az tuz içeren taze
su alınır. Böylece kazandaki tuz konsantrasyonu düşürülür. Üst blöf yapılmazsa, su yüzeyinde
köpükleme olur ve buharla birlikte yüksek oranda tuz içeren su sürüklenir. Tuzlu su kontrol
cihazlarının arızalanmasına, eşanjör yüzeylerinde birikim olmasına, buhar kapanlarının
tıkanmasına, boruda ve cihazlarda korozyona sebep olur.
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Uygulamalar

192

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda verilen kompresör çeşitlerinden hangisi bir silindir ve bu silindir içinde
doğrusal hareket yapan pistondan oluşup buhar gücü ve elektrik gücü ile tahrik edilirler?
a) Aksiyal Pistonlu Kompresör
b) Lamelli Kompresör
c) Vidalı Kompresör
d) Buharlı kompresör
e) Alev duman borulu kazan
2. Aşağıda verilen kompresör çeşitlerinden hangisi elektrik motoru ile tahrik edilir ve
pistonun yüksek devirle dönmesi silindir iç yüzeyine daha fazla bastırılmasına ve
dolayısıyla da aşınmaya sebep olur?
a) Aksiyal Pistonlu Kompresör
b) Lamelli Kompresör
c) Vidalı Kompresör
d) Buharlı kompresör
e) Alev duman borulu kazan
3. Aşağıdakilerden
hangisi
kullanılış
yerlerine
göre
buhar
kazanlarının
sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Sabit kazanlar
b) Portatif kazanlar
c) Lokomotif kazanlar
d) Alçak basınçlı kazanlar
e) Gemi buhar kazanları
4. Aşağıdakilerden hangisi su kazanlarının avantajlarındandır?
a) Buharın sudan ayrılma yüzeyinin büyük olması
b) Gövdeleri büyük olması
c) Isıl verimleri %85 civarında olması
d) Ağırlıklarının fazla olması
e) Su hacimlerinin büyük olması
5. Aşağıdakilerden hangisi su kazanlarının dezavantajlarındandır?
a) Kazan taşlarının temizlenmesi
b) Hacimce büyük olmaları
c) Kazan içindeki su miktarı fazla olması
d) İmalat olanakları
e) Konstrüksiyonları basit olması
6. Aşağıda verilen kazan çeşitlerinden hangisi duman borulu kazanlara aittir?
a) Lokomobil kazanı
b) İskoç Tipi Buhar Kazanı
c) Kalorifer Kazanı
d) Alev Geri Dönüşlü Kazanlar
e) Dönüş Borulu Kazan
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7. Aşağıdakilerden hangisi alev duman borulu kazanların üstünlüklerindendir?
a) Su sirkülasyonu özelliği
b) Boyutları
c) Büyük su hacmi
d) Buhar üretimi kapasitesi
e) İşletme basınç değeri
8. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?
a) Buhar kazanları
b) LPG tankları
c) Kompresörler
d) Benzin tankı
e) Otoklavlar
9. Kapalı kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir?
a) Brülör
b) Barometre
c) Manometre
d) Duman boruları
e) Sirkülasyon pompası
10. Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır?
a) Çalışma yapılan katta
b) Çalışma yapılan katların en üst katında
c) Çalışma yapılan katın bodrumunda
d) Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada
e) Bina içinde herkesin kolayca ulaşabildiği bir alanda
11. Buhar kazanlarının emniyetinde kullanılacak kontrol elemanları nelerdir?
- .................................................................................................................................
- .................................................................................................................................
- .................................................................................................................................

Cevaplar
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1)
2)
3)
4)
5)

A
B
D
A
B

6)
7)
8)
9)

E
A
D
C

10)

D
11) Presostatlar
Manometreler
Su Seviye Göstergesi
Emniyet Ventilleri
Patlama Kapağı
Alarm Sistemi
Kazan Otomatik Besi Cihazı
Blöf Kontrol Vanası
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8. İŞ MAKİNELERİ

198

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Forkliftlerin sahip olmaları gereken özellikler nelerdir?
Forklift çeşitlerini ve kullanım alanlarını
Forklift seçiminde ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları
Transpaletlerin sahip olmaları gereken özellikleri
Vinçlerin sahip olmaları gereken özellikleri
Vinç çeşitlerini ve kullanım alanlarını
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Forkliftlerin
sahip
olmaları gereken özellikleri
açıklar
Forklift çeşitlerini ve
kullanım alanlarını sıralar
Forklift seçiminde ve
kullanımında dikkat edilmesi
gereken hususları sıralar
Transpaletlerin sahip
olmaları gereken özellikleri
açıklar
Vinçlerin
sahip
olmaları gereken özellikleri
açıklar
Vinç çeşitlerini ve
kullanım alanlarını sıralar
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Anahtar Kavramlar
forklift, transpalet, vinç

202

Giriş
Bu bölümde iş makinelerini ele alacağız. İlk olarak iş makinelerinden olan forklift ve
transpaletleri inceledikten sonra bu makinenin kullanım alanlarına ve kullanımları sırasında
dikkat edilmesi gereken hususlara değineceğiz. Daha sonra vinçlerin kullanım alanlarını ve
kullanımları sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarını ele alacağız.
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İŞ MAKİNALARI
8.1.

Forkliftler ve Transpaletler

8.1.1. Forkliftin Özellikleri
Tanımı

8.1.1.1.

Bir yükün yatay ve dikey hareketini yapan bir istifleme aracıdır. Forklift (istif makinesi),
herhangi bir yükü çatallı kolları ile alıp kaldırarak belirli bir mesafeye taşıyıp istif etmeye
yarayan taşıma ve kaldırma makineleridir. Sanayi kesimlerinde depolama, gümrük, stoklama,
ambarlama vb. iş yerlerinde ekonomik olarak iş yapan makinelerdir. Bu makineler ile
malzemelerin yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri yapılır. Yapılacak olan işin cinsine göre
asansöre veya boma ataşman bağlantısı yapılarak iş yaptırılır.

Özellikleri

8.1.1.2.

Forkliftlerin yük kaldırma kapasiteleri 1-40 ton arasında değişir. Genelde yük kaldırma
yükseklikleri 3-7 metredir. Özel maksatlarla 8-9 metreye yük kaldıran modelleri vardır. Dolgu
veya havalı lastikler kullanılabilir. Havalı lastik, operatör konforu sağlar ve ekonomiktir ancak
çivi veya metal çapakların bulunduğu mekânlarda patlayacağından bu tür mekânlarda dolgu
lastik kullanmak daha mantıklıdır. Direksiyon donanımı, arka lastiklere kumanda eder ve
dönme işlemi arka tekerleklerle yapılır.
Özellikle kaldırma ve istif için dizayn edildiklerinden forkliftlerin uzak yerlere yük
taşınması mümkün değildir. Kapalı alanlarda 4-8 km/h, açık alanlarda ise 10-15 km/h hızda
kullanılır.

8.1.2. Forklift Çeşitleri
Kullandıkları Enerji Çeşitlerine Göre Forklift Çeşitleri

8.1.2.1.





Dizel forkliftler (mazot)
Elektrikli (akülü) forkliftler
Benzinli forkliftler
LPG forkliftler (likit propan gazı)

Hareket İletim Sistemine Göre Forklift Çeşitleri

8.1.2.2.





Debriyajlı forkliftler (kumanda ve kontrol düzenleri)
Tork konvertörlü forkliftler (kumanda ve kontrol düzenleri)
Hidrostatik forkliftler (kumanda ve kontrol düzenleri)
Elektrik motorlu forkliftler (kumanda ve kontrol düzenleri)
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Kullanıldıkları Yere Göre Sınıflandırma

8.1.2.3.





8.1.2.4.

Genel amaçlı forkliftler
Sık depolama forkliftleri
o Yüksek istifleyiciler (uzatmalı forkliftler)
o Taretli istifleyici
o Yerden kumandali forklift
Özel forkliftler
o Konteyner taşıyıcısı
o Yandan uzatmalı forklift

Kullandıkları Enerji Çeşitlerine Göre Forklift Çeşitleri

8.1.2.4.1. Dizel Forkliftler
İçten yanmalı motorlu ve dizel yakıt kullanan bu forkliftler, en rahat kullanımı olan
forkliftlerdir. 24 saat kullanılıp dizel yakıtı tamamlanarak yine 24 saat kullanılmaya devam
edilebilir. Ancak egzoz emisyonu sebebiyle kapalı, havalandırması iyi olmayan mekânlarda
kullanımı mümkün değildir. Genellikle dış mekânlarda tercih edilir. Kaldırma kapasiteleri
yüksek makinelerde tercih edilir. Konteyner taşımacılığında kullanılanların kapasiteleri 40 tona
kadar çıkar.

Resim: Dizel Forkliftler
Dizel forkliftler, seri ve ağır kullanım şartlarında ağır yük kapasitelerinde çalışmak
üzere dizayn edilmiştir. Genellikle geniş, kapalı, yarı açık ve açık alanlarda çalışmaya
uygundur. Yüksek güç üretimi sağlayan dizel motor, son teknoloji ürünü olan ve tüm dünyada
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tanınan tork konvertör güç iletim sistemi ve hidrolik sistemi, dizel forkliftlere kullanımda en
büyük avantajı sağlar. Düşük yakıt tüketimine, 20.000 saati aşan dizel motor ömrüne ve çevre
dostu dizel motora sahiptir. Bazı özellikleri;





Çelikten üretilmiş asansör profili,
Düşük titreşimli otomatik transmisyon,
Ses ve ısı korumalı motor kaputu,
Operatöre kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde yerleştirilmiş kontrol kolları
vardır.

8.1.2.4.2. Elektrikli (Akülü) Forkliftler
Çalışma bilgilerini gösteren dijital panele, yumuşak ve verimli performans sağlayan
bilgisayar kontrollü hidrolik sistemine, su ve nem bulunan ortamlarda geçirmezliği sağlayan
izolasyona, ekonomik çalışma sağlayan forklift tasarımına, dayanıklılığı ve üretkenliği
sağlayan tasarımına, operatöre rahat, konforlu ve verimli çalışma ortamı sağlayan ergonomik
sürüş tasarımına, kolay ve hızlı bakım yapılabilme özelliklerine sahiptir.

Resim: Elektrikli forkliftler
Aküsünden temin ettiği elektrik enerjisi aracılığıyla çalışan bu tip forkliftler, “0” egzoz
emisyonu dolayısıyla gıda sektörü gibi sektörlerin vazgeçilmezidir. Bakım maliyeti dizel kadar
olmasa da 3-4 yılda bir aküsünün yenilenmesi gereken bu tip forkliftlerde, çift vardiya
çalışılmak istendiğinde bir de yedek akü bulundurmak gerekecektir. Zira bir akü yaklaşık olarak
1 vardiyada bitecektir. Şarj süresi ise yaklaşık 8 saat sürecektir. Yedek akü alınması gerekliliği,
maliyeti ve işletme giderlerini artıracaktır.
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8.1.2.4.3. Benzinli Forkliftler
Benzin motorları ile tahrik edilir ancak ekonomik olmayışları nedeniyle son yıllarda
kullanımı çok azalmıştır.

8.1.2.4.4. LPG'li Forkliftler
İçten yanmalı motorlu ve LPG tüp kullanan bu forkliftler, egzoz emisyonu açısından
akülü ve dizel forklift arasında bir noktadadır.

Resim: LPG’li forklift
Egzoz emisyonu, dizel kadar yoktur. Kapasiteleri dizel forkliftlere nazaran düşüktür.
Hem iç hem dış mekânlarda kullanılacak ise tercih edilir. LPG tankı olarak normal mutfak
tüpleri de kullanılabilir ancak bu durumda tüpün içindeki gazın % 25’i boşaltılamaz (tüp yatık
durduğundan). Özel forklift tankı kullanıldığında bu tür bir israf söz konusu olmaz.
Ekonomik çalışma, dayanıklılık ve üretkenliği sağlayan tasarıma sahip olan bu
forkliftler; yüksek güç üreten motorlara ve düşük yakıt tüketimine, çevre dostu motorlara,
operatöre rahat, konforlu ve verimli çalışma ortamı sağlayan ergonomik sürüş tasarımına
sahiptir. Yakıt tankının doldurulması ve değiştirilmesi pratik olmadığından ağır iş konularında
çalıştırılmaları uygun değildir. Bazı özellikleri;




Geniş görüş açısı sağlayan asansör dizaynı,
Yükseklik ayarlı direksiyon sayesinde uzun süreli kullanımlarda operatöre en
rahat kullanım pozisyonu seçme olanağı,
İsteğe bağlı LPG sistemiyle sorunsuz çalışmadır.
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8.1.2.5.

Hareket İletim Sistemine Göre Forklift Çeşitleri

8.1.2.5.1.1. Debriyajlı Forkliftler (Kumanda ve Kontrol Düzenleri)
Bu forkliftlerin yürüyüş sistemleri motordan alınan dönme hareketinin debriyaj dişli
kutusu (şanzıman), şaft, diferansiyel, aks aracılığıyla tekerleklere iletilmesinden ibarettir.
Makinelerin çalışması sırasında çok sık debriyaj problemi olduğundan üretici firmalar artık bu
tip forkliftleri üretmemektedir.

8.1.2.5.1.2. Tork Konvertörlü Forkliftler (Kumanda ve Kontrol Düzenleri)
Yürüyüş sistemleri, motordan alınan dönme hareketinin tork konvertör, şanzıman, şaft,
diferansiyel, aks aracılığıyla tekerleklere itilmesinden oluşur. Dizel, benzinli, LPG’li
forkliftlerde yaygın olarak kullanılır. Tork konventerli kavrama sistemi genel olarak tüm iş
makinelerinde kullanılır. Debriyajlı forkliftlere nazaran operatör yönünden kullanım kolaylığı
vardır. Bu tip forkliftlerin aynı zamanda şanzımanları da hidroliktir.

8.1.2.5.1.3. Hidrostatik Forkliftler (Kumanda ve Kontrol Düzenleri)
Klasik yürüyüş sistemi bu forkliftlerde yoktur. Yani kavrama (tork konvertör veya
debriyaj), şanzıman, şaft, diferansiyel gibi hareket iletim elemanları kaldırılmış, bunların yerine
hidrostatik pompa ve hidrostatik motor konulmuştur. Basınçlı hidrolik yağ ile döndürülen
hidrostatik motorlar doğrudan (direkt) tekerlekleri döndürür. Basıncı oluşturan hidrostatik yağ
pompası ana motordan tahrik alır. Elektrikli modellerde pompa dönüşü bir elektrik motoru ile
sağlanır.

8.1.2.5.1.4. Elektrik Motorlu Forkliftler (Kumanda ve Kontrol Düzenleri)
Elektrikli forkliftlerde yürüyüş, akü grubundan beslenen elektrik motorlarının
tekerleklere akuple bağlanmasıyla sağlanır. Bu şekilde makine, elektrik motorlarının döndürme
hareketi ile yürüyüş yapar.

8.1.2.6.

Kullanıldıkları Yere Göre Sınıflandırma

8.1.2.6.1. Genel Amaçlı Forkliftler
Klasik forklift tipidir. Aynı zamanda dengeli forkliftler diye de adlandırılır. Çünkü
yükün ağırlığı ile dengelenir.

8.1.2.6.2. Sık Depolama Forkliftleri
Yerden kazanma amacıyla malların elden geldiğince yükseklere istiflenmesi gereken
yerlerde çalışmak için tasarlanmıştır. Dar açıklıklı forkliftlerdir.
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Yüksek istifleyiciler (uzatmalı forkliftler)
Bu adı, tüm sütun ve çatal biriminin yükü kaldırmak için yükselmesinden alır.
Makinenin tekerlekleri arasındaki uzaklık, aynı boydaki bir istifleyicininki kadardır. Buna
karşın gövdesi daha küçüktür. Gövdeden itibaren ön tekerleklere kadar sütun ayaklar uzanır.
Asıl sütun bunun üstünde ileri geri çekilerek tekerleklerin içine doğru alınır. Forklift çok daha
kısa mesafede dönüş yapabilir. Yüksek istifleyici sık sık geriye doğru hareket ettirildiğinden
operatör, forklifte yanlamasına oturur.
Taretli istifleyici
Sütun hareketsizdir. Buna karşın çatalları makinenin her iki yanına doğru 90 derece
döndürülebilen bir taret mekanizması vardır. Taret döndükten sonra çatallar yüke doğru uzanır.
Normal forkliftlerde makinenin yüke doğru dönmesi durumu burada yoktur. Taret
döndüğünden aks açıklığı yüksek istifleyicilerden bile daha dardır.
Yükün çapraz uzunluğuna bağlı olarak 1,6 m’ye kadar düşen bu açıklık nedeniyle
makine ilerlediği koridor boyunca raylarla yönetilir. Böylece aracın koridor içinde bir sürücü
tarafından yönetilme zorunluluğu ortadan kalkar. Taretli istifleyiciler, yükü 9 metre yüksekliğe
kadar kaldırabildiklerinden operatör, gözüyle belirleyeceği yükseklikleri tablo üstündeki bir
buton yardımıyla önceden ayarlayabilir. Büyük mağaza ve depolarda bütün boşluklardan
yararlanılır.
Yerden kumandalı forklift
Genel amaçlı forkliftlerin girip çalışamadığı çok küçük ve dar alanlarda asansör
fonksiyonları bulunan, batarya ile tahrikli özel amaçlı forkliftlerin makine üzerinde operatör
mahali ve direksiyon yoktur. Kaldırma, taşıma, istifleme işleri yerdeki bir operatör tarafından
yapılmaktadır. 1000-1200 kg civarında kaldırma kapasiteleri olabilir.

8.1.2.6.3. Özel Forkliftler
Konteyner taşıyıcısı: Konteyner istif etme, taşıma amacıyla imal edilmiş yüksek
kaldırma kapasiteli özel forkliftlerdir. Konteyneri yandan ve üstten kavramak suretiyle alabilen
tipleri mevcuttur.

8.1.3. İşletmelere ve Yapılacak İşe En Ugun Forklifti Seçerken Dikkat
Edilecek Hususlar





Tonaj
Asansör, yatay kaydırma
Ataşman (eşya grubuna göre yardımcı ekipman)
Lastik seçimi
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8.1.4. Görevler
Forklift operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda:







İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
İş talimatını inceler.
Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar.
Forklifti çalıştırmadan önce günlük kontrollerini yapar (motorun yağı, suyu,
aküsü, lastikleri, asansör zincirleri vb.).
Çalışmış olduğu alanı düzenli bir şekilde kullanarak taşınacak malları kontrollü
bir şekilde almak, taşımak, yüklemek, boşalmak ve istiflemek gibi işleri yapar.
Forkliftin periyodik bakımının zamanında yapılmasını sağlar.

Forklift operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç gereç ve
ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı, iş güvenliği, çevre koruma düzenlemeleri,
mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak görev ve işlemleri yerine getirir.

8.1.5. Forklift ile Çalışma Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
- İleriye doğru olan trafik izlenmelidir.
- Dikiz aynalarından arkadaki trafik izlenmelidir.
- Sağ taraftaki trafik izlenmelidir.
- Sol taraftaki trafik izlenmelidir.
- Aracın gösterge ve ışık kumanda tabloları izlenmelidir.
- Yük taşıma, kaldırma ve indirilmesi sırasında çatallar, geriye doğru 15 derece eğik
olmalıdır.
- Çatallar üzerine yüklenen yük, operatörün ileriye doğru olan görüşünü engelliyorsa
forklift geriye doğru hareket ettirilerek yük nakil edilmelidir. Geri hareket esnasında korna
çalınmalı, arka trafik devamlı kontrol edilerek araç kullanılmalıdır. Gerekirse gözcü
bulundurulmalıdır. Gözcünün işaretlerine göre hareket edilmelidir.
- Forklift iş makinesinin üzerinde yolcu taşınması yasaktır. Yüksek bir yerde iş
yaptırılması için çatal kızaklarını asansör yuvasından belirli bir yüksekliğe çıkarmada, paletler
üzerine sabit ataşmanlar yaptırılır. Üzerine binecek olan kişinin en az vücudunun yarısının
madeni kafes içinde rahat olarak hareket edebilecek şekilde olması, kişinin yere düşme
tehlikesine maruz kalmaması sağlanmalıdır. Başka bir şekilde forklift ile insan taşımak,
kazalara sebebiyet verebilir.
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- Kara yolu trafiğinde forklifttin azami hızı 20 km/saattir. Kavşaklara, görülmeyen tepe
üstlerine ve virajlara yaklaşırken korna çalınarak uyarı işaretleri verilmelidir.
- Depo ve kapalı alanlarda, yeteri kadar aydınlık olmayan yerlerde aracın üzerindeki
farlar ve sinyaller kullanılmalıdır.
- Çatallar üzerine yüklenen yük, iş makinesinin yatay ekseni üzerinde ve ağırlık merkezi
ekseninin doğrultusunda olmalıdır. Aksi hâlde, aracın hareketi esnasında yükün devrilmesine,
dönüş manevralarında aracın devrilmesine sebep olabilir.
- Çatal kızak sisteminin yer ile olan paralelliğini, asansör boşluğu içinde dikine olarak
bulunan iki adet gal zinciri sağlamaktadır. Bu zincirler, eşit uzunlukta olmalı ve 30-40 nu. motor
yağı ile yağlanmalıdır. Bunlardan herhangi birinin kısa olması veya arızalanması, yükte
dengesizlik meydana getirerek kazalara sebebiyet verebilir.
- Forklift iş makinesinin iş bitiminde çatalları yere indirilir ve araç, el freni ve diğer
frenler ile sabitlenir.
- Tehlikeli eğimli yollarda yüklü durumdaki forklift ile eğim aşağıya doğru inerken geri
geri gitme hareketinde bulunulmamalıdır. Aksi hâlde, yükün yere düşmesine sebep olunur (Bu
husus, kazalara sebep olabilmektedir.).
- Yük indirmede ve kaldırmada asansör ve çatallar ileriye doğru eğilmelidir.
- Forklift iş makinesi çatalları üzerine, kapasitesinden fazla yük yüklenmemelidir.
Denge ağırlığını aşan ağır yüklerin taşınmasında forklift arka ağırlığı üzerinde, ağırlık veya
insan bulundurulmamalıdır.
- Kara yolu trafiğinde forklifttin azami hızı 20 km/saattir. Kavşaklara, görülmeyen tepe
üstlerine ve virajlara yaklaşırken korna çalınarak uyarı işaretleri verilmelidir.
- Depo ve kapalı alanlarda, yeteri kadar aydınlık olmayan yerlerde aracı üzerindeki
farlar ve sinyaller kullanılmalıdır.
- Çatallar üzerine yüklenen yük, iş makinesinin yatay ekseni üzerinde ve ağırlık merkezi
ekseninin doğrultusunda olmalıdır. Aksi hâlde, aracın hareketi esnasında yükün devrilmesine,
dönüş manevralarında aracın devrilmesine sebep olabilir.
- Çatal kızak sisteminin yer ile olan paralelliğini, asansör boşluğu içinde dikine olarak
bulunan iki adet gal zinciri sağlamaktadır. Bu zincirler, eşit uzunlukta olmalı ve 30-40 nu. motor
yağı ile yağlanmalıdır. Bunlardan herhangi birinin kısa olması veya arızalanması, yükte
dengesizlik meydana getirerek kazalara sebebiyet verebilir.
- Forklift iş makinesinin iş bitiminde çatalları yere indirilir ve araç, el freni ve diğer
frenler ile sabitlenir.
211

- Tehlikeli eğimli yollarda yüklü durumdaki forklift ile eğim aşağıya doğru inerken geri
geri gitme hareketinde bulunulmamalıdır. Aksi hâlde, yükün yere düşmesine sebep olunur (Bu
husus, kazalara sebep olabilmektedir.).
- Yük indirmede ve kaldırmada asansör ve çatallar ileriye doğru eğilmelidir.
- Forklift iş makinesi çatalları üzerine, kapasitesinden fazla yük yüklenmemelidir.
Denge ağırlığını aşan ağır yüklerin taşınmasında forklift arka ağırlığı üzerinde, ağırlık veya
insan bulundurulmamalıdır.
- Kaldırılmış yüklerin altından insanların geçmesi, tehlikeli ve yasaktır.
- Yükün aşağı indirilmesi hızlı olmamalıdır. Yük yavaş yavaş indirilmelidir.
- Aracın çatalları üzerine yüklenen yükün emniyetli olması, makinenin hareketlerinde
yere düşmemesi gerekir. Operatör, yüklenecek yükün aracın standartlarına uygun olup
olmadığını kontrol ettikten sonra yük konulmalıdır.
- Yakıt deposunda, yağlamadan dolayı oluşan yağ sızıntıları olmamalıdır. Yakıt ikmali
yapılırken ve yağ sızıntısı olan bir motora ateş ile yaklaşılmamalıdır (sigara içilerek vb.).
- Kapalı alanlara girilirken girilecek olan alanların ölçüleri, aracın gabari ölçülerine
uygun olmalıdır. Tehlike oluşturulmamalıdır. Operatör, bu tür yerlerde aracın dışına doğru
sarkarak hareket etmemelidir. Operatör araç kullanırken baret takmalı, operatör ayakkabısı ve
giysilerini giymelidir.
- Operatör, makine üzerinde tamir ve bakım yaptıktan sonra avadanlık ve takımları araç
üzerinde gelişigüzel bırakmamalıdır.
- Operatör aracı üzerinde 6 kg’lık yangın söndürme cihazı bulundurmalı, yangın tüpü
oturduğu yerden rahatça alabileceği bir yerde olmalıdır. İçinde yönetmelikte belirtilen
malzemelerin olduğu ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.
- Kara yolu trafiğine çıkabilmesi için operatör, operatör belgesi yanında (G) sürücü
belgesine sahip olmalıdır. Trafik kurallarını ve işaretlerini iyi bilmelidir.
- Kara yolu trafiğinde başka araçları takip ederken hızının yarısı kadar metre cinsinden
takip mesafesi ile önündeki aracı takip etmelidir. Örneğin 20 km/saat hızla giden bir forklift iş
makinesi, önündeki aracı 10 metre mesafeden takip etmelidir.
- Forklift iş makinelerinin çalışma alanının zemini düz ve sağlam olmalı, kasisli
zeminlerde araç yavaş ve dikkatli kullanılmalıdır. Forkliftin dikkatsiz ve aşırı hızda
kullanılması hâlinde yük düşebilir ve kaza olabilir.
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- Eğimli yollarda yüklü durumdaki bir forklift ile inişte ani fren yapılmamalıdır. Aksi
hâlde aracın veya yükün devrilmesine sebebiyet verilebilir.
- Tehlikeli eğimli yollarda zorunlu olarak forklift iş makinesinin park edilmesi
durumunda, el freni ile araç sabitlenir. Eğim aşağı olan yollarda, ön tekerleğin ve arka
tekerleğin önüne takoz konulmalıdır. Eğim yukarı olan yollarda, arka tekerleklerin ve ön
tekerleklerin arkasına takoz konulmalıdır. Araç birinci veya ileri vitese takılmalıdır, yansıtıcı
konulmalıdır.
- Kara yolu üzerinde arızalanan bir forklift iş makinesinin ön ve arka yönlerine, uygun
mesafede arkadan ve karşıdan gelen araçların 150 metre önceden görebilecekleri şekilde
reflektör konulmalıdır.
- Forklift ile kara yolunda gece seyredilirken karşıdan karşıya geçen araçlar ve önünde
takip eden araçlar, kısa far yakılarak ikaz edilmelidir. Yeteri kadar aydınlatılmamış olan
tünellerde uzun farlar yakılmalıdır. Yeteri kadar aydınlatılmamış olan kapalı yerlerde ve açık
yerde kısa farlar kullanılmalıdır.
- Yasaklar, işaretler ve yüksekteki elektrik, telefon ve havai hatlara dikkat edilerek araç
kullanılmalıdır. Kapalı yerlerde, köşe dönüşlerinde, araç ve yayaların çalıştığı mahallerde
forkliftler üzerindeki ses ve ışık işaretleri kullanılarak hareket edilmelidir.
- Çalışma anında 20 km/saat hız üzerinde araç kullanılmamalıdır. Aksi hâlde yük
devrilebilir.
- Virajlı, eğimli, dönüşlü yollarda aşırı hızda forklift kullanılmamalıdır. Devrilme riski
yüksek olduğu için araç devrilebilir. Eğimli yatık yollarda yük yüklenmemelidir. Aksi hâlde
araç devrilebilir.39
- Forklift ile uzun malzemelerin taşınmasında yük, halat ile bağlanmalı dengesi
bozulmayacak şekilde sağlam olmalıdır. Forklift çalışma alanına, başkalarının ve diğer
araçların girmemesi için gerekli uyarıların yapılması gerekir.
- Forklift iş makinesinin çalışma alanı, operatör tarafından önceden kontrol edilmelidir.
Çökme, batma ve kazaya sebebiyet verebilecek durumda olup olmadığının kanıtlanması
gerekir.
- Araç üzerinde kaynak işlemlerinin yapılması durumunda, akümülatörün + (artı)
kutbunun kablosu yerinden sökülmelidir. Yangın çıkması durumunda, yangın tüpü köpüğü ilk
önce motorun alt kısmına doğru sıkılmalı, ikinci aşamada ise motor kaputu aralanarak motorun
üst kısmına köpük püskürtülmelidir. Kaputun hemen açılması, içeriye oksijen girişini
arttıracağından yanmayı şiddetlendirecektir. Yangınlarda bu hususa önemle dikkat edilmelidir.
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8.1.6. Transpaletler
8.1.6.1.

Transpaletlerin Tanımı

Palet taşıma araçları, yük paletlerinin fabrika içi taşımalarında yardımcıdır. Güvenlik
kontrol kolu sayesinde istenen her işlevi, problemsiz ve kolayca yerine getirir. Palet taşıma
araçları, iş yerlerindeki fiziksel zorlanmayı ortadan kaldırır ve kısa mesafe taşımalarında pahalı
araçların kullanılmasını engeller. Palet taşıma araçlarının birçok modeli mevcuttur.

Resim: Transpalet
Modellerin çatal uzunlukları 800-2000 mm arasında değişirken kaldırma kapasiteleri ise
3000 kg’a kadardır. Ayrıca paslanmaz çelik veya galvanizli tasarımlarda ilave paslanma40
koruması bulunur. Sürüş ve park frenli modeller, eğimli alanlardaki çalışmalarda ilave güvenlik
sağlar. 58 mm’lik çatal yüksekliği sayesinde alçak paletleri taşıyabilir. 2000 kg ve 3000 kg
yükü bir kişi kolayca taşıyabilir. Oturmuş durumda yükseklik 85- 95 mm, yükü kaldırmış
durumda maksimum 195 mm'dir. Bu özelliği ile bütün Euro paletlerin altına girebilmektedir.
Konstrüksiyon çelikten olup en zor çalışma şartlarına dayanıklıdır. Her bir tekerlekte “zz” tipi
kapalı ikişer adet rulman kullanılmıştır.
Palet taşıma araçları, iş yerlerindeki fiziksel zorlanmayı ortadan kaldırır ve kısa mesafe
taşımalarında pahalı araçların kullanılmasını engeller. Bu iniş, istenen ve arzu edilen konumda
durdurulabilir. Hidrolik sistemde ISO 37 hidrolik sistem yağı kullanılmaktadır. Kesinlikle
otomobil fren hidrolik yağı kullanılmamalıdır. Diğer bütün mafsal, mil ve pernoların periyodik
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olarak gres ve ince yağ ile yağlanması, transpaletin ömrünü uzatacaktır ve çalışma sistemi
sağlığı açısından da gereklidir.
Tekerlek seviyesi çaptan 20 mm düştüğü zaman, tekerlekleri kesinlikle değiştirmek
gerekir. Tekerlek değişim zamanı, tam olarak teker taşıyıcıların zemine değmeye başladığı
andır. Tekerlek değiştirmeyi geciktirmek, teker taşıyıcıların aşınmasına sebep olacak ve bir süre
sonra daha fazla masraf çıkaracaktır.
Hidrolik pompa, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü bir sisteme sahiptir. Pompada
poliüretan keçeler kullanılmaktadır. Hidrolik sistemde ISO 37 hidrolik sistem yağı
kullanılmalıdır.

Transpaletlerin Özellikleri ve Bölümleri

8.1.6.2.
-

8.2.

Paletlenmiş yüklerin profesyonel taşınmasında kullanılır.
3000 kg’a kadar taşıma kapasitesi vardır.
Üç fonksiyonlu güvenlik kontrolü, kaldırma, yürütme ve indirme özelliklerine
sahiptir.
Hassas yüklerin taşınmasında, indirme hızı ayarlanabilir.
Sert krom kaplı piston ve basınç boşaltma ventilli hidrolik sistemi
bulunmaktadır.
Aşınmaya dayanıklı tekerlekler ve standart özelliklerde sürüş tekerlekleri
polüretan, yük tekerlekleri polyamid bulunur.

VİNÇLER

8.2.1. Tanım
Elle veya basit araçlarla taşınması mümkün olmayan malzemeleri kaldırma, başka bir
tarafa dönerek ve/veya hareket ederek aktarma, yer değiştirme, malzemeleri yükleme, boşaltma
işlerinde kullanılan makinelere vinç veya crean (kreyn) denir. Vinç, sandık ve balya gibi yükleri
kaldırmaya yarayan araçtır.
Vinç insan gücü ile kaldırılamayan, nakledilemeyen yüklerin gerektiğinde 360° dönerek
muhtelif mesafe ve yüksekliklere kaldırma ve indirme, yükleme ve boşaltma işlerini yapan
makinelere verilen genel addır. İngilizce karşılığı “crane”dir. Bir vinç, düşey ve yatay yönde
hareket edebilmesi sayesinde her tipte yükün yerini değiştirebilir. Standart bir vinç uzunluğu
10-40 metre arasında ve standart bir vinç kapasitesi de 10-60 ton arasındadır.
Vincin önüne ve arkasına ilave edilen destek ayaklarla daha ağır yükler de kaldırılabilir.
Vinçlerin en önemli kısmı, vitesle verilen güçle hareket sağlayan bir çark çemberidir. Vinçteki
çark çemberi dönerek üzerine sarılı kabloyu hareket ettirir. Çark çemberinden başka bir kulaklı
tekerlek bulunur. Bazı vinçler raylar üzerinde hareket eder ve sabittir, bazıları da büyük araçlara
kurulmuş seyyar vinç şeklindedir. Gemilerde kullanılan vinçler ise küçük makinelerle veya
motorlarla çalışır.
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Vinç, yükün dikey hareketini sağlayan bir kaldırma aracıdır. Vinçler, düşey ve yatay
hareketleri sayesinde genel anlamda her türlü yükün yerini değiştirebilen makinelerdir. Bu
makineler genellikle ağır yüklerin kaldırılmasında ve zemine batmış makinelerin
kurtarılmasında kullanılır. Bum uzunlukları 10-40 m, kapasiteleri de 10-60 ton arasında değişir.
Pinyon dişli üzerinde 360° dönebilen tipleri olduğu gibi 180°lik dönüş yapan çeşitleri
daha çok kullanılır.

8.2.2. Vinç Çeşitleri
Kullanıldıkları, monte edildikleri ve çalıştıkları yerlere, yapılarına, yapacakları işlere,
yürüyüşlerine, hareket kabiliyetlerine, bum yapılarına, enerji kaynaklarına göre
sınıflandırılabilir ve bu sınıflara ilaveler yapılabilir.

8.2.2.1.





8.2.2.2.



8.2.2.3.

Hareket Kabiliyetlerine Göre
Sabit vinç
Lastik tekerlekli vinç
Paletli vinç
Ray üzerinde hareketli vinç
o
Köprülü vinçler
o
Kule vinçler

Kaldırma Kabiliyetlerine Göre
Hidrolik - halatlı vinçler
o
• Teleskopik bumlu vinçler
o
• Kurtarıcılar
Halatlı vinçler
o
• Açık kafesli vinçler
o
• Sabit vinçler
o
• Fabrika tipi vinçler

Hareket Kabiliyetlerine Göre

8.2.2.3.1. Sabit Vinçler
Belirli bir yere tespit edilmiş vinçlere sabit vinçler denir. Bu makineler fabrika, liman,
garaj vb. sabit tesislerde kaldırma, taşıma, depolama işlerinde kullanılan makinelerdir. Sabit
vinçlerde ulaşım bumu, yatayla 20 ile 75 derecelik açı altında, düşey eksen etrafında her iki
yöne 180 derece dönebilir.
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Resim: Sabit vinç
Sabit vinçlerde bum uzunluğu 10-60 m arasında, kaldırabileceği yük miktarı da 2-10 ton
arasında değişir.

8.2.2.3.2. Lastik Tekerlekli Vinçler
Bu tip vinçler, genellikle bir kamyon üzerine monte edildiklerinden nakil kolaylığı
nedeniyle çeşitli işlerde kullanılma özelliğine sahiptir.

Resim: Vinç
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Avantajları:





Bir iş yerinden diğerine kolaylıkla ve kısa zamanda gider.
Hareket sırasında özel römork ya da çekiciye ihtiyaç yoktur.
Çeşitli aparatlar kullanılarak diğer iş makinelerini çekebilir.
Geçtikleri yolları bozmaz.

Dezavantajları:





Yumuşak arazilerde verimleri çok düşük olduğundan bu tür ortamlarda
çalıştırılamaz.
Çok ağır ve devamlı işlerde kullanılamaz.
Kamyonun girebileceği işlerde çalışır, başka işlerde çalışamaz.
Maliyetleri yüksektir.

8.2.2.3.3. Paletli Vinçler
Manevra ve yürüyüşü, vincin güç kaynağından hareket alan bir palet grubu tarafından
sağlanır.

Resim: Vinç
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Avantajları:




Yumuşak arazilerde lastik tekerlekli vinçlerden daha verimlidir.
Çok ağır ve devamlı işlerde (taş ocaklarında) sürekli çalışabilir.
Çalışma dönüşleri 360 derecedir.

Dezavantajları:




Yer değiştirme hızları azdır (saatte 1,5 km gibi).
Kısa mesafeler hariç, diğer çalışma yerlerine başka bir aracın üzerinde gider.
Paletleri yolda giderken zemini bozar.

8.2.2.3.4. Ray Üzerinde Hareketli Vinç
Ray üzerinde taşıyıcılara yerleştirilmiş vinçlere denir (portal taşıyıcı üzerine
yerleştirilmiş vinçler)

8.2.2.3.5. Köprülü Vinçler
Köprülü vinçlerin kullanılma yerleri genellikle açık fabrikalar, atölyeler, limanlar,
maden ocakları gibi çalışma alanlarıdır. Bu tip vinçlerin köprü altında çalışan tipleri de vardır.

Resim: Köprülü vinç
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Kaldırma kapasiteleri (güçleri) 1 ton ile 40 ton arasında olup bum uzunlukları 20 m
civarındadır.
Çift kirişli gezer köprülü vinçler, yüksek kaldırma kapasiteleri ve ağır kullanım şartları
için ideal çözümü içerir. Güçlü yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde diğer kaldırma
ekipmanları ile karşılaştırıldığında daha ekonomik olduğu ortaya çıkar. Çift kirişli gezer
köprülü vinçler, geniş bir müşteri istek yelpazesini hızlı, verimli ve kaliteli bir şekilde
karşılayabilmek için standart üretim kapasitesine göre (100 tona kadar) seri şekilde
üretilmektedir. Ağır hizmet sınıfı uygulamalar için çift kirişli gezer köprülü vinçler, açık arabalı
olarak da dizayn edilebilir.
Kaldırılacak yükün büyük bir bölümü, ana kaldırma kapasitesinden az ise daha hızlı bir
yardımcı kaldırma ünitesi, aynı araba üzerine eklenebilir.

8.2.2.3.6. Kule Vinçler
Bu vinçlerin çalışma sahaları özellikle yüksekliği fazla olan yerlerdir. Kule vinçlerin
paletli lastik tekerlekli tipleri mevcuttur. Kule yükseklikleri 20-60 m arasındadır. Bum
uzunlukları 6 m ile 30 m arasında olup kaldırma kapasiteleri 0,3 ton ile 10 ton arasındadır.

Resim: Kule vinç
Kule vinçlerin dengeli olarak çalışmalarını sağlamak için rüzgâr, ivme ve çalışma
yükseklikleri göz önünde tutularak kule bumunun boyu tayin edilmelidir. Bumu mümkün
olduğunca dik çalıştırılmalıdır. Lastik tekerlekli kule vinçler, raylı kule vinçler gibi çeşitleri
vardır.

8.2.2.4.

Kaldırma Kabiliyetlerine Göre

Kaldırma kabiliyetine gore vinçler aşağıda sıralanmıştır.

8.2.2.4.1. Hidrolik - Halatlı Vinçler
Teleskopik bumlu vinçler: Bumları iç içe girip çıkarak uzayıp kısalan vinçlerdir.
Yaklaşık olarak 15-55 ton kapasiteleri vardır. Bu tip vinçler, genellikle bir kamyon üzerine
monte edildiklerinden nakil kolaylığı nedeniyle çeşitli işlerde kullanılma özelliğine sahiptir.
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Avantajları:





Bir iş yerinden diğerine kolaylıkla ve kısa zamanda gider.
Hareket sırasında özel römork ya da çekiciye ihtiyaç yoktur.
Çeşitli aparatlar kullanarak diğer iş makinelerini çekebilir.
Geçtiği yolları bozmaz.

Dezavantajları:





Yumuşak arazilerde verimleri çok düşük olduğundan bu tür ortamlarda
çalıştırılmaz.
Çok ağır ve devamlı işlerde kullanılamaz.
Kamyonun girebileceği işlerde çalışır, başka işlerde çalışamaz.
Maliyetleri yüksektir.

Kurtarıcılar: Esas olarak lastik tekerlekli, dizel motorla çalışan ve bumu şasi ortasına
monte edilmiş, taşıyıcı özelliği olan bir vinç türüdür.

8.2.2.4.2. Halatlı Vinçler
Baraj, geniş nehir yatakları, bataklık ve çok yumuşak arazilerde, köprü inşaatlarında
kullanılan iş makineleridir. Kaldırma, taşıma, temizleme ve kurtarma işlemlerinde kullanılır.
Çalışmaları, kafes kirişlerinden iki kule arasına gerilmiş halatlar üzerinde hareket eden
palangalarla sağlanır.

8.2.3. Vinç Kullanıcısı (Operatör)
Vinç operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içinde vinçleri kullanarak çeşitli yüklerin
yükleme boşaltma işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli
kişidir. MMO, düzenlediği kurslar sonucu operatörlük belgesi vermektedir.

Operatörün Sorumlulukları

8.2.3.1.
-

Operatörler için güvenlik en önemli konudur. Çalışacağı alanın güvenliği
sağlanmadan çalışmamalıdır.
Makinesini, göstergeleri, camları daima temiz tutmalıdır.
Çalışmadan önce bütün takımları, takım kutusuna koymalıdır.
Operatör, makine içindeki yük kaldırma cetvelini kullanmayı (okumayı)
öğrenmelidir.
Kaldırılacak olan yükü kaldırmadan önce yük ve mesafe cetvelinde gösterilen
değerlere uygun şekilde kaldırmalıdır.
Gözü az gören, kulağı iyi duymayan, sağlığı yerinde olmayan, alkol ve uyarıcı
madde kullanan operatörler makine kullanamaz.
Çalışacağı alanın çevresini, uyarıcı levha ve bariyerle korumaya almalıdır.
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Vinç Operatörünün Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

8.2.3.2.

Vinçlerin en önemli aksamları mayna-vira teşkilatıdır. Mayna-vira teşkilatı, vinçlerin
esas işlevi olan yük kaldırma sistemini çalıştırır. Bu kısımda yük taşıyan esas eleman
halatlardır.
Bu noktada halatarla ilgili önemli hususların bilinmesi ve uygulanması gerekir.
Halatların kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar













Aşırı yüklemeden kaçınılmalıdır.
Özellikle soğuk havalarda ani yüklenmeden kaçınılmalıdır.
Halatta deformasyon oluşmuşsa ilgililere bildirilmelidir.
“Limit siwitch”e güvenerek çalışılmamalıdır.
Vinçlerle çektirme yapılmamalıdır. Halat deformasyonu aşağıdaki şekillerde
oluşursa halat, işletmeden çıkarılmalıdır.
1 halat hatvesinde 6 veya daha fazla kopuk tel varsa,
Bir kordonda 3 tel kopuksa ya da iç yüzeyde kopuk tel görünüyorsa,
Halat kordonlarında ezilme, yassılaşma, sıkışma görülüyorsa (Bu durum
halatların üst üste sarılması nedeniyle olabilir.),
Kuş kafesi oluşmuşsa (Ani yüklenme ile oluşur.),
Kordonlarda uzama varsa,
Gam yaptıysa (bir yerden bükülmesi),
Halat yüksek hızda çalıştırılırsa (Yüksek hızla mayna vira yapılırsa halat kısa
sürede aşınacaktır.) halat işletmeden çıkarılmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi elle veya basit araçlarla taşınması mümkün
olmayan malzemeleri kaldırma, başka bir tarafa dönerek ve/veya hareket ederek
aktarma, yer değiştirme, malzemeleri yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan
makinelere verilen genel addır?
a) Forklift
b) Transpalet
c) Vinç
d) Buhar kazanları
e) El arabası
2. Aşağıdakilerden hangisi forklift operatörünün dikkat etmesi gereken hususlardan
değildir?
a) İşçi sağlığı
b) İş güvenliği
c) Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü
d) Forklifti çalıştırdıktan sonra günlük kontrollerini yapma
e) İş talimatını inceleme
3. Aşağıdakilerden hangisi forkliflerin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan
değildir?
a) Tonaj
b) Asansör, yatay kaydırma
c) Ataşman
d) Lastik seçimi
e) Forklift iç dizaynı
4. Aşağıdakilerden hangisi hareket iletim sistemlerine göre forklift sınıflandırılmasında
yer almaz?
a) Debriyajlı Forkliftler
b) Tork Konvertörlü Forkliftler
c) Hidrostatik Forkliftler
d) Elektrik Motorlu Forkliftler
e) Sık Depolama Forkliftleri
5. Aşağıdakilerden hangisi hareket kabiliyetlerine göre vinç sınıflandırılmasında yer
almaz?
a) Sabit vinç
b) Halatlı vinçler
c) Lastik tekerlekli vinç
d) Paletli vinç
e) Ray üzerinde hareketli vinç
6. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sabit vinçlerin sahip olduğu avantajlardan
değildir?
a) Bir iş yerinden diğerine gidişleri
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b) Hareket sırasında özel römork ya da çekici ihtiyaçları
c) Çeşitli aparatlar kullanılarak diğer iş makinelerini çekebilmeleri
d) Geçtikleri yollarda bozma özellikleri
e) Yumuşak arazilerde çalıştırılabilmeleri
7. Aşağıda verilen forklift çeşitlerinden hangisi yürüyüş sistemleri, motordan alınan
dönme hareketinin tork konvertör, şanzıman, şaft, diferansiyel, aks aracılığıyla
tekerleklere itilmesinden oluşmaktadır?
a) Debriyajlı Forkliftler
b) Tork Konvertörlü Forkliftler
c) Hidrostatik Forkliftler
d) Elektrik Motorlu Forkliftler
e) Sık Depolama Forkliftleri
8. Dizel forkliftlerin sahip olması gereken özellikleri sıralatınız.
- .........................................................................................................................
- .........................................................................................................................
- .........................................................................................................................

9. LPG’li forkliftlerin sahip olması gereken özellikleri sıralatınız
- .........................................................................................................................
- .........................................................................................................................
- .........................................................................................................................
10. Forklift ile çalışma yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan beş tanesini
açıklayınız.
- .........................................................................................................................
- .........................................................................................................................
- .........................................................................................................................
11. Transpaletlerin sahip olması gereken özellikleri sıralayınız.
- .........................................................................................................................
- .........................................................................................................................
- .........................................................................................................................
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Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

C
D
E
E
B
E
B

8) Çelikten üretilmiş asansör profili,
Düşük titreşimli otomatik transmisyon,
Ses ve ısı korumalı motor kaputu,
Operatöre kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde yerleştirilmiş kontrol kolları vardır.
9) Geniş görüş açısı sağlayan asansör dizaynı,
Yükseklik ayarlı direksiyon sayesinde uzun süreli kullanımlarda operatöre en rahat
kullanım pozisyonu seçme olanağı,
İsteğe bağlı LPG sistemiyle sorunsuz çalışmadır.
10) - İleriye doğru olan trafik izlenmelidir.
- Dikiz aynalarından arkadaki trafik izlenmelidir.
- Sağ taraftaki trafik izlenmelidir.
- Sol taraftaki trafik izlenmelidir.
- Aracın gösterge ve ışık kumanda tabloları izlenmelidir.
- Yük taşıma, kaldırma ve indirilmesi sırasında çatallar, geriye doğru 15 derece eğik
olmalıdır. Aşınan ya da kırılan parçanın değiştirilmesi kolaydır. Ayrıca gövde
maliyetini düşürdüğü için ekonomik yönü de vardır.
11) Paletlenmiş yüklerin profesyonel taşınmasında kullanılır.
-3000 kg’a kadar taşıma kapasitesi vardır.
-Üç fonksiyonlu güvenlik kontrolü, kaldırma, yürütme ve indirme özelliklerine
sahiptir.
-Hassas yüklerin taşınmasında, indirme hızı ayarlanabilir.
-Sert krom kaplı piston ve basınç boşaltma ventilli hidrolik sistemi bulunmaktadır.
-Aşınmaya dayanıklı tekerlekler ve standart özelliklerde sürüş tekerlekleri
polüretan, yük tekerlekleri polyamid bulunur.
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9. EL ALETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.

Kontrol ve vida sıkma aletlerinin nelerdir?
Basit kesici ve şekillendirici aletlerinin nelerdir?
Delici aletler ve özellikleri nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kontrol ve vida sıkma
aletlerinin neler olduğunu
açıklar

Basit
kesici
ve
şekillendirici aletlerinin neler
olduğunu açıklar

Delici aletler
özelliklerini açıklar

ve
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Anahtar Kavramlar
Kontrol Kalemleri, tornavida, pense, yan keski, kargaburun, kablo soyma pensi,
keski, cımbız, nokta, bız, eğe, çekiç
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Giriş
Bu bölümde basit kesici ve şekillendiri aletlerin neler olduklarını göreceğiz. Bu aletlerin
kullanılmaları sırasında almamız gereken önlemlerin neler olduğunu sıralayacağız. Daha sonra
delici kırıcı ve delici aletlerin neler olduklarını sıralayarak kullanım alanlarını belirteceğiz.
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EL ALETLERİ
9.1.

KONTROL VE VİDA SIKMA ALETLERİ

9.1.1. Kontrol Kalemleri
Kontrol kalemleriyle devrede enerji veya kaçak olup olmadığı ve cihaz kontrolü gibi
işlemler yapılır.
Bu kontrol işlemleri yapılırken dikkatli olunmalıdır. Kontrol kalemleri ile ölçüm
yapılırken dik tutulmalıdır ve dikkatli olunmalıdır. Yan tutulması veya dikkatsiz ölçüm
yapılması neticesinde kısa devre (faz-nötr, faz-faz çakışması) durumu ile karşılaşılabilinir.
Kontrol kalemlerinin uçları hassas olduğundan tornavida yerine kullanılması doğru değildir.
Tornavida yerine kullanılması durumunda uçları çabucak bozulur; ayrıca tornavidalar
kadar darbelere dayanıklı olmadıklarından çabucak kırılıverir. Kontrol kalemi ancak ve ancak
devrede gerilim olup olmadığının kontrolünde kullanılır.

Resim: Kontrol kalemleri
Kontrol kalemlerini iki grupta incelemek mümkündür:



Lambalı kontrol kalemleri
Dijital kontrol kalemleri

9.1.2. Tornavidalar
Tornavidalar vidaların sökülmesinde ve sıkıştırılmasında kullanılır. Tornavidaların
uçları çelikten yapılmış olup sap kısımları ve hatta gövdelerinin bir kısmı yalıtılmıştır. El
giremeyen yerlere vida takılmasında kullanılan özel tornavidaların uç kısımlarına vida tutma
düzenekleri ilave edilmiştir.
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Resim: Tornavida
Tornavida avuç içindeki parçaları sökmek amacıyla kullanılmamalıdır. Tornavidanın
ucu kayarak avuç içine saplanabilir. Bu yüzden yerde veya masa üstünde çalışılmalıdır. Bozuk
uçlu tornavidalar kullanılmamalıdır. Bunlar vida başlarını bozarak vidaları sökülemez hale
getirebilir.
Ayrıca aşağıdaki tornavidaların dışında özel amaçlar için imal edilmiş çok çeşitli
tornavidalarda bulunmaktadır. Vida başlarının şekillerine, kalınlıklarına göre çeşitli tip ve
boylarda tornavidalar bulunur.
Tornavida çeşitleri:






Düz uçlu tornavida (düz başlı vidalar için kullanılır.)
Yıldız uçlu tornavida (yıldız başlı vidalar için kullanılır.)
Saatçi tornavidası takımı
Çok uçlu tornavida
Şarjlı tornavidalar
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9.2.

Basit Kesici ve Şekillendirici Aletler

9.2.1. Pense
İletkenleri, küçük parçaları tutmaya, çekmeye, sıkıştırmaya ve bükerek şekil vermeye
yarayan bir alet olan pensenin sap kısımları izole edilmiştir. Elektrikçilerin kullandığı penseler
daha kuvvetli olup metal kısma yakın olan bölgeye elin temas etmemesi için kaymayı önleyici
çıkıntılar yapılmıştır. Elektronikçilerin kullandıkları ise daha küçük yapıda bazıları kolay
açılması için yaylıdır ve sap kısmında çıkıntı yoktur. Bazılarında ise ağız ve sap kısmına ilaveler
yapılarak iletken ve sac kesme gibi işler için de kullanılabilmektedir.

Resim: Pense
Ayrıca ayarlı pense, papağan pense, düz ve eğri segman penseleri ile kerpeten de değişik
amaçlar için imal edilmiş pense gurubunda sayılan aletlerdir. Ancak bu aletleri kullanırken
elinizi veya parmaklarınızı kıstırmamak için dikkatli olmanız gerekmektedir.

9.2.2. Yan keski
İletkenleri kesmek amacıyla kullanılan bu aletin de elektrikçiler ve elektronikçilerin
kullanabileceği şekil de yapılmış olanları vardır. Bunun yanında daha kalın kabloları kesmek
için kablo makasları kullanılabilir.

Resim: Yan keski
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9.2.3. Kargaburun
Penseye göre ağız kısmı daha ince ve uzun olması nedeni ile pensenin sığamayacağı
yerlerdeki parçaların tutulması ve daha küçük ölçüdeki bükme, kıvırma ve şekillendirme
işlerinde kullanılır. Düz ve eğri ağızlı olmak üzere çeşitleri vardır.

Resim: Kargaburun

9.2.4. Kablo Soyma Pensi
Bu alet ile 6 mm² ye kadar olan iletkenlerin izole dediğimiz kabuk kısımlarını içindeki
iletken kısma zarar vermeden soyabiliriz. Gerekli ayarı yaptıktan sonra iletkenin ucunu
sıktığımızda sadece iletkenin üstündeki yalıtkan kısım kesilir. Pensi açmadan çektiğimizde
kesilen kısım çıkartılarak kablonun ucu açılmış olur.

Resim: Kablo soyma pensi
Bunun yanında kablo sıyırma pensi, kablo ucu ve kablo pabucu sıkma pensi farklı
amaçlar için imal edilmişlerdir. Ayrıca daha kalın kabloları soymak amacı ile yapılmış kablo
dış kılıf soyma bıçağı da vardır.

9.2.5. Keskiler
Çok çeşitli amaçlar için yapılmış olan keskilerin ağızların açılış şekline göre adları da
değişmektedir. Keski, genel olarak odun taş ve metal gibi malzemelere şekil verme işine
yarayan ve özellikle oymacılıkta ayrıca ahşap işlerinde, mobilya sektöründe ağırlıklı olarak
kullanılan bir tür gereçtir.
238

Resim: Keski çeşitleri

9.2.6. Cımbız
Kargaburnun tutamayacağı kadar küçük ve kargaburnun zarar verebileceği kadar hassas
malzemeleri tutmaya ve çekmeye yarayan bu aleti eline batan küçük tel parçalarını çıkartmak
için kullanabileceğin gibi elektronik devrelerdeki malzemeleri sökerken ya da montajını
yaparken kullanabilirsin. Aynı zamanda hem elin yanmamış olur hem de yer dar olduğu için
daha rahat çalışma yapabilirsin.
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Resim: Cımbız çeşitleri

9.2.7. Nokta
Bir işaretleme aracıdır. Ayrıca matkapla delik delerken matkap ucunun kaymaması için
matkap ucuna yuva açmak için kullanabilirsiniz.

Resim: Nokta

9.2.8. Çizecek (Bız)
Bu aleti üzerinde çalışma yapılacak metallerde markalama ve işaretleme amacıyla
kullanabilirsiniz. Çizgilerin daha anlaşılır olması için çizim yapılacak yüzeye bakırsülfat eriyiği
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sürerek yüzeyi renklendirebilirsiniz. Çizeceğin benzeri olan bız, biraz daha kalın malzemeden
yapılmış olup tornavida gibi sapı vardır. Bu özelliğinden dolayı yumuşak malzemeleri el ile
delmek ve ağaç üzerine tutturulacak vidalar için vida yuvası açmakamacıyla kullanabilirsiniz.
Böylelikle vidayı tahtaya daha rahat tutturabilirsiniz.

9.2.9. Bıçak ve Çakı
Çeşitli kesme işlemleri için kullanabilir. Uçlarının kesilmiş ve çalışma dışında kapalı
durumda taşınmalıdır. Dik olarak yüklenmemelidir. Aniden kapanması parmaklarınıza zarar
verebilir. Ayrıca amacının dışında tornavida olarak kullanılmasında çeşitli tehlikeleri olabilir.
Kesiciler kalın kablo kılıflarının (izoleli kısımların) soyulmasında kullanılır.

Maket Bıçağı

9.2.10.

Çakıya göre daha keskin olan bu aletin uç kısmı kesmediği zaman kırarak her zaman
keskin halde bulundurma avantajı vardır. Bıçaklarını değiştirilebilme özelliğinden dolayı
bileme diye bir problemi yoktur.

Resim: Maket bıçağı

Çekiçler

9.2.11.

Ağırlıkları 100 ila 1500 gram arasında değişir. Kullanım amacına göre çeşitli
malzemelerden ve değişik şekillerde yapılır. (Lastik, plastik, prinç, kurşun, demir vs.) Çekicin
sapı yerinde oynamamalıdır. Çalışma sırasında fırlamasını önlemek için sapının uç kısmına
kama çakılmalı veya kafa yandan delinerek sapa vidalanmalıdır. Sap kısmında ele zarar
verebilecek çatlak ve çıkıntılar bulunmamalıdır. Daha ağır işçilikler için balyoz adı verilen
aletler kullanılır.


Lastik
Çekiç:
Bobinajcılıkta
izoleli
iletkenlerin
zedelenmeden
şekillendirilmesi, araba kaportalarındaki küçük darbelerin boyaya zarar
vermeden düzeltilmesinde kullanılabilir.
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Resim: Çekiç


Plastik Çekiç: Genellikle dökümden yapılmış motor kapaklarını ve pervaneleri
yerleştirmek ve trafo saclarının düzeltilmesi gibi işlerde kullanılabilir. Plastik
çekiçlerin bulunmadığı hallerde bazı ustalar ağaç takozlar kullanarak metal
çekiçlerin zararlarını önlemektedir.

Resim: Plastik çekiç



Metal Çekiçler: Lastik ve plastik çekiçlerin zayıf kaldığı bazı düzeltme ve
sıkıştırma işlemlerinde kurşun ve pirinç çekiçler kullanılır. Demir ve çelikten
yapılmış çekiçler ise çivi çakma, kalın metallerin düzeltilmesinde ve keski, murç
gibi aletlerle yapılacak tamirat çalışmalarında kullanılır.

Resim: Çelik çekiç
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Eğeler

9.2.12.

Üzerindeki dişler yardımı ile talaş kaldırılarak metallerin yüzeylerinin düzeltilmesi
çapaklarının alınması ve istenen biçim ve ölçüye getirilmesi gibi çeşitli tesviye işlemlerinde
kullanılır. Özellikle bakır alüminyum gibi yumuşak metallerin eğelenmesi sırasında dişleri sık
sık dolduğundan tel fırçalar ile temizlenmeleri gerekir.

Eğe Çeşitleri

9.2.12.1.

Eğelere şeritlerine göre isim verilmiştir.

Resim: Eğe çeşitleri








Yassı (lama)
Kare
Yuvarlak
Balıksırtı (yarım yuvarlak)
Bıçak
Kılıç
Üçgen

Bunların yanında kendinden saplı saatçi eğeleri ve özel eğeler de imal edilmiştir.

9.2.13.

Testereler

Aynı anda tabakalar halinde talaş kaldırarak kesme işlemi yapan aletlerdir. PVC boruları
kalın kesitli bakır kabloları, metal ve plastik maddeler ile ağaçtan yapılmış malzemelerin
kesilmesi işlemlerinde kullanılır. Testere lamaları, bir inç uzunluğundaki mesafede bulunan diş
sayısına göre ince, orta ve kaba olarak imal edilir. Testerelerin kesmesinin kolay olması ileride
sıkışmaması için dişlerine çeşitli çaprazlar verilir.

243

Kullanılış yeri ve amacına göre çeşitleri bulunmaktadır.




9.2.14.

Demir testeresi
o
Kollu testere
o
Hidrolik testere makinesi
o
Daire testere makinesi
Ağaç testeresi
o
Pala
o
Kolastar
o
Tilkikuyruğu
o
Kıl testeresi
o
Oyma testeresi
o
El testeresi

Makaslar

Levha şeklindeki (sac, kâğıt, presbant, karton) malzemeleri keserek şekillendirmeye
yarayan aletlerdir.

9.3.

KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

9.3.1. Kesici Aletler
Metalleri kesmek amacıyla kullanılır ve çeşitli isimlerle adlandırılır; spiral, avuç
taşlama, canavar vs. Bu aleti kullanırken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Yüksek hızda
çalışan aletler olduğundan sıkı tutulması ve kaydırılmaması gerekir. Spiral ile kesme yapılırken
dikkatli olunmadığı takdirde aletin ucuna takılan spiral taşı kırılarak elinize veya yüzünüze
geldiğinde üzücü kazalara sebep olur. Spiral taşlamaların uçları makinelerin gücüne göre
değişik çapta kesme-taşlama yapan uçlar takılmaktadır. Standart olarak 110- 180-230...Ø çapta
olanlar kullanılmaktadır.

Resim: Kesici alet
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9.3.2. Delici Aletler (Matkaplar)
Ekseni etrafında dönerek parça üzerinden talaş kaldırmak suretiyle dairesel (silindirik)
boşluklar oluşturan kesici takımlara matkap denir. Matkap ucunun takıldığı kısma mandre adı
verilir. Matkap uçlarının devir sayıları ve uçlarının bilenme açıları delinecek malzemenin
sertliğine göre değişir.

Resim: Delici alet
Uygun olmayan devirde kullanılan matkap uçları kısa zamanda körelir veya yanar. Ağzı
bozulmuş matkap uçlarının doğru bir şekilde bilenmesi gerekir. Ağaç, demir ve beton delmek
için farklı uçlar kullanılmaktadır.
Matkap ucu çeşitleri:



Elmas uçlu matkap ucu seti: Beton yâda duvar delmek amacıyla kullanılır.
Düz (delici) uçlu matkap ucu seti: Metal levhaların delinmesinde kullanılır. Bu
uçlar sac ucu diye de adlandırılır.

Delik delme amacıyla kullanılan makinelerin çeşitleri şunlardır:





Kırıcı-delici matkap (darbeli breyz)
Kırıcı matkap
Tezgâh tipi matkap
Masa üstü

9.3.3. Kırıcı Delici Matkaplar
El breyzi olarak adlandırılan bu aletin darbeli, darbesiz, çift devirli ve devir ayarlı olmak
üzere çeşitleri vardır. Ayrıca gücüne göre matkap ucu takılan mandren kısmı büyük ve küçük
matkap uçları için değiştirilebilir. Kırma işlemleri için kırma konumuna alınarak kırıcı uç
takılır. Artık kullanılmayan elle çalışan göğüs matkapları ile de karşılaşabilirsiniz.
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Resim: Kırıcı delici matkap

9.3.4. Tezgâh Tipi Matkaplar
Bu tezgâhlar çok çeşitli amaçlara göre değişik tip ve hızda imal edildiklerinden
gördükleri işin cinsine göre adlandırılır. Bazılarının devir sayısı dönüş yönü ve delme hızı çok
basit olarak değiştirilmekte veya programlanabilmektedir. Bu tezgâhların motor gücü yüksek
olduğundan delinecek parça tezgâha monte edilmiş mengeneyle sabitlenmelidir. Ayrıca
yumuşak malzemeler delinirken çok dikkatli olunmalıdır.

Resim: Tezgâh tipi matkap
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9.3.5. El Tipi Matkap
Tahta ve benzeri yumuşak yüzeylere delik açmak için kullanılır. Tamamen el-kol
gücüne dayalı olarak çalışır. Yapılan işin özelliğine uygun olarak uç seçimi yapılır.

Resim: El tipi matkap

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol kalemlerinin özelliklerinden değildir?
a) Devrede enerji veya kaçak olup olmadığı anlaşılmasını sağlar
b) Ölçüm yapılırken 450 açı ile tutulmalıdır
c) Dikkatsiz ölçüm yapılması neticesinde kısa devre oluşturabilir
d) Tornavida yerine kullanılabilir
e) Tornavidalar kadar dayanıklı değildir
2. Aşağıda yer alan basit kesici ve şekillendirici aletlerden hangisinin görevi pensenin
sığamayacağı yerlerdeki parçaların tutulması ve daha küçük ölçüdeki bükme, kıvırma
ve şekillendirme işlerinde kullanılmaktır?
a) Tornavida
b) Yan keski
c) Kargaburun
d) Keski
e) Cımbız
3. Aşağıda yer alan basit kesici ve şekillendirici aletlerden hangisinin görevi çalışma
yapılacak metallerde markalama ve işaretleme yapmaktır?
a) Bız
b) Yan keski
c) Kargaburun
d) Çakı
e) Cımbız
4. Aşağıdaki yer alan şekillendirici aletlerden hangisi dökümden yapılmış motor
kapaklarını ve pervaneleri yerleştirmek ve trafo saclarının düzeltilmesi gibi işlerde
kullanılabilir?
a) Lastik Çekiç
b) Plastik Çekiç
c) Metal Çekiçler
d) Eğe
e) Testere
5. Aşağıda yer alan kesici ve delici aletlerden hangisinin görevi ekseni etrafında dönerek
parça üzerinden talaş kaldırmak suretiyle dairesel boşluklar oluşturan kesici
takımlardandır?
a) Matkap
b) Keski
c) Çekiç
d) Cımbız
e) Kırıcı matkap
6. Matkap ucu çeşitlerini sıralayınız.
-.....................................................................................................................................
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-.....................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................
7. Delik delme amacıyla kullanılan makinelerin çeşitlerini sıralayınız.
-.....................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................

8. Eğelerin kullanım amaçları nelerdir, açıklayınız?
-.....................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................
9. Kablo soyma pensinin kullanım amaçları nelerdir, açıklayınız?
-.....................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................
10. Tornavida çeşitlerini nelerdir, açıklayınız?
-.....................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................
-.....................................................................................................................................

251

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)

B
C
A
B
A
Elmas uçlu matkap ucu seti: Beton yâda duvar delmek amacıyla
kullanılır. Düz (delici) uçlu matkap ucu seti: Metal levhaların
delinmesinde kullanılır. Bu uçlar sac ucu diye de adlandırılır.
7) Kırıcı-delici matkap (darbeli breyz), Kırıcı matkap, Tezgâh tipi matkap,
Masa üstü
8) Üzerindeki dişler yardımı ile talaş kaldırılarak metallerin yüzeylerinin
düzeltilmesi çapaklarının alınması ve istenen biçim ve ölçüye
getirilmesi gibi çeşitli tesviye işlemlerinde kullanılır.
9) 6 mm² ye kadar olan iletkenlerin izole dediğimiz kabuk kısımlarını
içindeki iletken kısma zarar vermeden soyabiliriz.
10) Düz uçlu tornavida (düz başlı vidalar için kullanılır.), Yıldız uçlu
tornavida (yıldız başlı vidalar için kullanılır.), Saatçi tornavidası takımı,
Çok uçlu tornavida, Şarjlı tornavidalar
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10. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İş sağlığı ve güvenliği sırasında yapılması gerekenler nelerdir?
10.2. CE işaretinin hangi amaçlarla kullanılır?
10.3. Kişisel koruyucu donanımları kullanım amaçlarına göre sınıflandırınız?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

İş sağlığı ve güvenliği
sırasında
yapılması
gerekenleri bilir
CE işaretinin hangi
amaçlarla
kullanıldığını
sıralar
Kişisel
koruyucu
donanımların
amaçlarına
göre
sınıflandırılmalarını
yapar
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Anahtar Kavramlar
İş Sağlığı, İş güvenliği, CE işareti, koruyucu donanımlar
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Giriş
Bu ünite ile iş sağlığı ve güvenlini sağlamak amacıyla kullanılan kişisel koruyucu
donanımların neler olduklarını sıralayacağız. Kullanılan koruyucu donanımların yapılacak işe
ve işin gerçekleştirildiği ortama göre değiştiğini böylelikle sağlığa ve güvenliğe en uygun
donanımların seçiminde önemli bir birikime sahip olacağız.
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
KKD Nedir?
Kişisel Koruyucu Donanım bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı
korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir
cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder.

10.1. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
Kişisel Koruyucu Ekipmanların Amacı Nedir?
İş sahasındaki mevcut ve potansiyel tehlikelerden çalışanların korunmasıdır.
Tehlikeler
–
–
–
–
–
–
–
–

Hareket eden nesneler,
Yüksek ve düşük sıcaklıklar,
Işık radyasyonu (kaynak, taşlama, ısıl işlem,
Düşen nesneler,
Keskin, sivri kenarlı nesneler,
Zemin Koşulları
Kimyasal maddeler
Toz, duman, buhar, . . .vb.

4857 sayılı İş Kanunu
(10.06.2003)

10.2. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddeler
( 77‐ 89 )
MADDE 77‐ İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli
her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve
güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki
hususlara uyulacaktır:
a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır.
Tüm kişisel koruyucu donanımlar;
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1) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
2) İşyerinde varolan koşullara uygun olacaktır.
3) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
4) Kişisel donanımlar
a) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır.
b) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu
donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu
donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin
olacaktır.
c) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma
süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin
özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak
belirlenecektir.
d) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların,
zorunlu hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan
dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.
e) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere
kolayca ulaşılabilecektir.
f) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve
onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, sağlıklı
şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.
g) İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı
konusunda bilgilendirecektir.
h) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak
eğitim verecektir.
i) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına
uygun olarak kullanılacaktır.
j) Koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler
tarafından anlaşılır olacaktır.

10.3. Kişisel Koruyucu Donanım kapsamı:






Koruyucunun kendisi
Aksesuarları
Yedek parçaları
İşleve göre anlık değiştirilebilen parçaları
Başka koruyucularla birleşince oluşan cihaz, alet vb. girmektedir.

Örnek: Baretin bandı
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10.4. CE işareti




CE işareti, Avrupa Birliğinin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve
ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir uygunluk
işaretidir.
Kalite güvencesine ilişkin değildir.
Ürünün temel gerekler (İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki
yaşamı ile sağlığı) çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik
koşullarına uygun olduğunu gösterir.

10.5. Kullanım kılavuzunda
a. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi,
b. Depolama, kullanım, temizlik, bakım, onarım ve dezenfekte etmeye
ilişkin bilgiler
c. Söz konusu KKD’ nin sağladığı koruma düzeyi ve performans sonuçları,
d. KKD veya belirli parçalarının kullanma ömrü veya son kullanma tarihi,
e. Taşımaya uygun paketleme şekli,
f. İdeogram ve piktogram gibi işaretlerin anlamı,
g. Eğer varsa standardın referans numarası,
h. KKD’lerin tasarımını yapan onaylanmış kuruluşun unvanı, adresi ve
kimlik numarası gibi bilgiler yer almalıdır.

Direktifin Kapsadığı Alan Uyumundan Sorumlu Kuruluş
1. Alçak Gerilim Cihazları: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
2. Basit Basınçlı Kaplar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
3. Gaz yakan aletler: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
4. Sıcak su kazanları: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
5. Elektromanyetik uyumluluk: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
6. Makinalar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7. Sivil kullanım için patlayıcılar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
8. Otomatik olmayan tartı aletleri: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
9. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
10. Asansörler: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
11. Dondurucular: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
12. Basınçlı kaplar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
13. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü: Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
14. Floresan lambalarda enerji etkinliği: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
15. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar: Sağlık Bakanlığı
16. Tıbbi cihazlar: Sağlık Bakanlığı
17. In vitro tıbbi tanı cihazları: Sağlık Bakanlığı
18. Oyuncaklar: Sağlık Bakanlığı
19. Gezi amaçlı tekneler: Denizcilik Müsteşarlığı
20. İnşaat malzemeleri: Bayındırlık veİskan Bakanlığı
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21. Kişisel korunma donanımları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
22. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları: Telekomünikasyon Kurumu
23. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar: Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

10.6. Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
Baş Koruyucuları

10.6.1.




Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan
koruyucu baretler
Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz saç fileleri)
Koruyucu başlık (kumaştan veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler,
gemici başlıkları ve benzeri)

Kulak Koruyucuları

10.6.2.






Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar
Tam akustik baretler
Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar
Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları

Göz Ve Yüz Koruyucuları

10.6.3.






Gözlükler
Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)
X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, kızılötesi, görünür radyasyon
gözlükleri
Yüz siperleri
Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, koruyucu baretlere
takılabilen maskeler veya baş bantlı maskeler)

Solunum Sistemi Koruyucuları

10.6.4.






Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
Hava beslemeli solunum cihazları
Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
Dalgıç donanımı
Dalgıç elbisesi

El ve Kol Koruyucuları

10.6.5.


Özel koruyucu eldivenler:
o Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
o Kimyasallardan
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o Elektrikten
o Sıcak ve soğuktan
Tek parmaklı eldivenler
Parmak kılıfları
Kolluklar
Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)
Parmaksız eldivenler
Koruyucu eldivenler

Ayak Ve Bacak Koruyucuları

10.6.6.
















Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri
Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar
Parmak koruyuculu ayakkabılar
Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları6.5.Isıya dayanıklı
ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar
Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler
Tahta tabanlı ayakkabılar
Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları
Dizlikler
Tozluklar
Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter
geçirmez)
Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı

Cilt Koruyucuları

10.6.7.


Koruyucu kremler / merhemler

Gövde Ve Karın Bölgesi Koruyucuları

10.6.8.







Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler
(delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı)
Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler
Isıtmalı yelekler
Cankurtaran yelekleri
X ışınına karşı koruyucu önlükler
Vücut kuşakları / kemerleri
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10.6.9.

Vücut Koruyucuları

10.6.9.1.

Düşmelere karşı kullanılan donanım:




10.6.9.2.

Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla
birlikte)
Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşüt tipi emniyet kemeri)

Koruyucu giysiler:












Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)
Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri)
Kimyasallardan korunma sağlayan giysi
Kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan
giysi
Isıya dayanıklı giysi
Termal giysi
Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi
Toz geçirmez giysi
Gaz geçirmez giysi
Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve
benzeri)
Koruyucu örtüler

10.7. Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılmasının Gerekli Olabileceği İşler
ve Sektörler
10.7.1.

Baş Koruyucuları

10.7.1.1.

Koruyucu baretler









İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yüksekte çalışma platformlarının üstünde,
altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma
işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri
Çelik köprüler, çelik yapılar, direkler, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek
fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı
ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalar
Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar
Toprak ve kaya işleri
Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde
yapılan dekapaj işleri
Cıvatalama işleri
Patlatma işleri
Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler
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Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir
işleme, presle sıcak demir işleme, döküm işleri
Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, makinalar, silolar, bunkerler ve boru
hatlarında yapılan işler
Gemi yapım işleri
Demiryolu manevra işleri
Mezbahalarda yapılan işler

10.7.2.

Ayak Koruyucuları

10.7.2.1.

Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları







Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları
İskelelerde yapılan çalışmalar
Karkas yapıların yıkım işleri
Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla
yapılan çalışmalar
Şantiye alanı ve depolardaki işler
Çatı işleri

Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları

10.7.2.2.















Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek
fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları,
vinçler, ısı ve enerji santrallerinde yapılan işler
Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj
işleri
Tadilat ve bakım işleri
Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir
işleme, presle demire şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme
fabrikalarında yapılan işler
Taş ocaklarında ve açık ocaklarda yapılan işler, kömür işletmelerinde yapılan
dekapaj işleri
Taş yontma ve taş işleme işleri
Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi
Seramik endüstrisinde kalıp işleri
Seramik endüstrisinde fırınların kaplanması
Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri
Taşıma ve depolama işleri
Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle yapılan işler
Gemi yapım işleri
Demiryolu manevra işleri

Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar

10.7.2.3.


Çatı işleri
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Kaygan zeminde çalışma gerektiren ve delinme riski içeren işler

Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar

10.7.2.4.


Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar

Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları

10.7.2.5.


Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler

Yüz VE Göz Koruyucuları

10.7.3.

10.7.3.1.
Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz
koruyucuları















Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri
Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma,
biçimlendirme işleri
Taş yontma ve şekillendirme işleri
Cıvatalama işleri
Talaş çıkaran makinelerde yapılan talaş toplama işleri
Presle sıcak demir işleme
Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri
Aşındırıcı maddelerin püskürtülerek kullanıldığı işler
Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle
yapılan işler
Sıvı spreylerle çalışma
Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma
Radyant ısı ile çalışma
Lazerle çalışma
Biyolojik ajanlarla çalışılan işler

10.7.4.

Solunum Sistemi Koruyucuları

10.7.4.1.

Respiratörler/ Solunum cihazları







Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı
alanlar veya gaz yakan endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar
Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar
Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar
Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki
çalışmalar
Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan
çalışmalar
Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri
266






Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında
yapılan çalışmalar
Sağlık ve güvenlik riski meydana getirebilecek düzeyde toz oluşan işler
Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğutma tesislerinde yapılan çalışmalar
Biyolojik ajanların olduğu işler

10.7.5.

İşitme Duyusunun Korunması

10.7.5.1.

Kulak koruyucuları






Metal şekillendirme presleriyle çalışma
Pnömatik matkaplarla çalışma
Havalimanlarının yer işletmelerinde çalışanların yaptığı işler
Kazık çakma işleri
Ağaç ve tekstil işleri

10.7.6.

El, Kol ve Vücut Korunması

10.7.6.1.

Koruyucu giysi






Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan
işler
Sıcak malzemeler ile veya onların civarında yapılan ve ısı etkisinin hissedildiği
yerlerdeki çalışmalar
Düz cam ürünleriyle çalışma
Kumlama işleri
Derin dondurucu odalarda çalışma

Ateşe dayanıklı koruyucu giysi

10.7.6.2.


Kapalı alanlarda kaynak işleri

Delinmeye dayanıklı önlükler

10.7.6.3.



Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri
El bıçaklarıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler

Deri Önlükler

10.7.6.4.




Kaynak işleri
Demir dövme işleri
Döküm işleri
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10.7.6.5.
Ön kolun (kolun bilekle dirsek arasında kalan bölümü)
korunması


10.7.6.6.

Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri

Eldivenler






Kaynak işleri
Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında, keskin
kenarlı cisimlerin elle tutulması
Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar
Aşırı sıcak ve soğuk temas gerektiren işler
Biyolojik ajanların olduğu işler

Metal örgülü eldivenler

10.7.6.7.




Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri
Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan
sürekli kesim işleri
Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi

İklime Dayanıklı Giysi

10.7.7.


Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada çalışma

Yansıtıcı Giysi

10.7.8.


10.7.9.

Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar

Emniyet Kemeri





İskelelerde çalışma
Prefabrik parçaların montajı
Direk ya da sütunlarda çalışma
Çatı İşleri

Güvenlik Halatları

10.7.10.





Kule/yüksek vinç kabinlerinde çalışma
Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım
kabinlerinde çalışma
Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma
Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma

ekipmanlarının

yüksek
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Derinin Korunması

10.7.11.



Malzeme kaplama işleri
Tabaklama (dericilik) işleri
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

271

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

272

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi göz koruyucu donanımlardan değildir?
a) Gözlükler
b) Kapalı gözlük
c) X-ışını gözlüğü
d) Yüz siperleri
e) Ark kaynağı maskeleri
2. Aşağıdakilerden hangisi baş koruyucu donanımlardan değildir?
a) Endüstride kullanılan koruyucu baretler
b) Saçlı derinin korunması için kullanılan donanımlar
c) Koruyucu başlıklar
d) Siperliksiz saç fileleri
e) Yüz bandı
3. Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucu donanımlardan değildir?
a) Kulak tıkaçları
b) Baretler
c) Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar
d) Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
e) İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları
4. Aşağıdakilerden hangisi özel koruyucu eldivenlerin kullanım nedenlerindendir?
a) Makinelerden
b) Kimyasallardan
c) Dumandan
d) Elektrikten
e) Sıcak ve soğuktan
5. Bir ürünün kullanma kılavuzunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?
a) İmalatçının veya yetkili temsilcisinin kimlik bilgileri,
b) İdeogram ve piktogram gibi işaretlerin anlamı
c) KKD’ nin sağladığı koruma düzeyi ve performans sonuçları
d) KKD veya belirli parçalarının kullanma ömrü veya son kullanma tarihi,
e) Taşımaya uygun paketleme şekli
6. Aşağıdakilerden hangisi CE işareti ile ilgili doğru değildir?
a) Avrupa Birliğinin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilmiştir.
b) Ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir.
c) Kalite güvencesine ilişkin bir özelliktir.
d) Ürünün insan sağlığı açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösterir
e) Ürünün can ve mal güvenliği açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu
gösterir

7. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu ekipmanların kullanılma nedenlerinden
değildir?
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a) Yüksek sıcaklık
b) Sivri cisimler
c) Radyasyon
d) Duygusal ortamlar
e) Kimyasal maddeler
8. Kişisel koruyucu donanımlar nedir?
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
9. Solunum sistemi koruyucularına örnek veriniz?
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
10. Gövde ve karın bölgesi koruyucularına örnek veriniz?
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
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Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

D
E
B
C
A
C
D

8) Kişisel Koruyucu Donanım bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı
korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış
herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder.
9) Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, Hava beslemeli solunum cihazları,
Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları, Dalgıç
donanımı, Dalgıç elbisesi
10) Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler, Isıtmalı
yelekler, Cankurtaran yelekleri, X ışınına karşı koruyucu önlükler, Vücut kuşakları
/ kemerleri
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11. GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Güvenlik işaretlerinin görevlerini, kullanım alanları nelerdir?
11.2. Uyarı işaret ve levhalarının kullanma koşulları nelerdir?
11.3. Uyarı işareti kullanan kişilerin dikkat etmesi gereken kurallar nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Güvenlik işaretlerinin
görevlerini, kullanım alanları
nelerdir?
Uyarı
işaret
ve
levhalarının
kullanma
koşulları nelerdir?
Uyarı işareti kullanan
kişilerin
dikkat
etmesi
gereken kurallar nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
Güvenlik işaretleri, sağlık işaretleri, uyarı işaretleri, levhalar
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Giriş
Bu ünitede iş sağlığı ve güvenliğinde önemli bir yere sahip olan güvenlik işaret ve
levhalarını, kullanım amaçlarını ve bulunması gereken koşulları inceleyeceğiz. Böylelikle
sağlık ve güvenlik açısından uygun koşullara sahip olan bir işletmenin özelliklerini
irdeleyeceğiz.
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GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ
11.1. İşaret
Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal,
sözlü iletişim ya da el–kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren,
tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir.
Yasak işareti: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı
yasaklayan işarettir.
Uyarı işareti: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında
uyarıda bulunan işarettir.
Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili
bilgi veren işaretlerdir.
İşaret levhası: Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve
gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhadır.
Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhadır.
Güvenlik rengi: Özel bir güvenlik anlamı verilen renktir.
Sembol veya piktogram: Bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde
kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranışı tanımlayan şekildir.
Işıklı işaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan
aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğidir.
Sesli sinyal: İnsan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir
düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış sestir.
Sözlü iletişim: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş
sözlü mesajdır.
El işareti: Çalışanlar için tehlikeli olabilecek manevra yapan operatörü yönlendirmek
için, ellerin ve/veya kolların, önceden anlamları belirlenmiş hareket ve pozisyonlarıdır.
Operatör: İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişidir.
İşaretçi: İşareti veren kişidir.
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11.2. İşaret çeşitleri
•Sabit ve kalıcı işaretler
•Geçici işaretler

Sabit ve Kalıcı İşaretler

11.2.1.

Sabit ve kalıcı işaret levhaları;







Yasaklamalar,
Uyarılar ve yapılması zorunlu işler,
Acil kaçış yollarının,
İlk yardım bölümlerinin yerlerinin, belirtilmesi ve tanınması için kullanılmalıdır.
Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler,
İşaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenmelidir.

Geçici İşaretler

11.2.2.

Gerekli hallerde





İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak;
Tehlike sinyali vermek,
İnsanların belli bir takım hareketleri yapması ve acil tahliyesi için ışıklı işaretler,
sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılmalıdır.
Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan
kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılmalıdır.

İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması aynı derecede etkili ise, aşağıdaki
işaretlerden herhangi biri kullanılabilir:




Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi
Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme
El işaretleri veya sözlü haberleşme

Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.




Işıklı işaret ve sesli sinyal
Işıklı işaret ve sözlü haberleşme
El işaretleri ve sözlü haberleşme

Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır
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Resim: Güvenlik işaretleri
Güvenlik işaretinin işlevi aşağıda belirtilenler tarafından olumsuz etkilenmemesi için;







Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı türden bir
başka emisyon kaynağının bulunması önlenmelidir.
Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir.
Karıştırılma ihtimali olan, iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmamalıdır.
Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır.
Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmamalıdır.
Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmamalıdır.

İşaretler ve sinyal aygıtları imalindeki karakteristik özelliklerini ve işlevsel niteliğini
korumak için,




Düzenli aralıklarla temizlenmeli,
Kontrol, bakım ve tamiri yapılmalı,
Gerektiğinde değiştirilmelidir.

11.3. İşaret Levhalarıyla İlgili Asgari Gerekler
Temel Nitelikler
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Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları
içerecektir.
İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına
dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

Kullanım Koşulları

11.3.1.

İşaret levhaları;








Özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına,
Genel tehlike olan yerlerin girişine,
Engeller dikkate alınarak,
Görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda,
İyi aydınlatılmış,
Erişimi kolay
Görünür bir şekilde yerleştirilmelidir.

Makine koruyucu donanımları



11.3.2.

Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya
yapay aydınlatma kullanılmalıdır.
İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da
kaldırılır.

Yasaklayıcı işaretler

Daire biçiminde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal
çizgi şeklinde olmalıdır. (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsar)
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Resim: Güvenlik levhaları

Uyarı işaretleri

11.3.3.



Üçgen şeklinde
Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve olmalıdır.

(sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)
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Resim: Uyarı işaretleri

Emredici işaretler

11.3.4.



Daire biçiminde,
Mavi zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır.
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(mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)

Resim: Emredici işaretler

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri

11.3.5.



Dikdörtgen veya kare biçiminde,
Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır

(yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)
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Resim: Acil çıkış işaretleri

Resim: Kızılay / İlk yardım İşareti

Yangınla mücadele işaretleri

11.3.6.



Dikdörtgen veya kare biçiminde,
Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram
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(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)

Resim: Yangın müdahale işaretleri

11.4. Boru Ve Kaplar Üzerindeki İşaretler İle İlgili Asgari Gerekler
•İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile
bunları ihtiva eden veya taşıyan görünür borular;
•Renkli zemin üzerinde piktogram veya sembol bulunan etiket ile işaretlenmelidir.
•İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı ya da boyama biçiminde olmalı ve görünür
yüzeylere yerleştirilmelidir.
•Borular üzerinde kullanılan işaretler, vanalar ve bağlantı yerleri gibi tehlikeli noktaların
yakınına görünür şekilde ve uygun aralıklarla konulmalıdır.
•Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlar, odalar veya kapalı
yerler, uyarı işaretleri ile belirtilmelidir.
•Değişik tehlikeli madde ya da preparatın depolandığı yerlerde, genel tehlikeyi belirten
uyarı işareti kullanılabilir.
•Bu işaret veya etiketler depolama bölgesinin yakınına ya da depo için kullanılan odanın
giriş kapısına yerleştirilmelidir.
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11.5. Yangınla Mücadele İşaretleri İle İlgili Asgari Gerekler
Yangınla mücadele ekipmanı özel bir renk ile belirtilmeli ve yerini bildiren bir işaret
levhası ve/veya bu gibi ekipmanın bulunduğu yer ya da erişim noktaları için özel bir renk
kullanılmalıdır.




Bu tür ekipmanı belirlemede kırmızı renk kullanılmalıdır.
Kırmızı alan, ekipmanın kolayca tanınabilmesi için yeterince geniş olmalıdır.
Bu tür ekipmanın bulunduğu yeri işaretlemek için yangınla mücadele işaret
levhaları kullanılmalıdır.

11.6. Engeller Tehlikeli Yerler Ve Trafik Yollarını Belirlemek İçin
Kullanılan İşaretler İle İlgili Asgari Gerekler
•Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler;
işletme tesisleri içinde işçilerin çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, birbirini takip
eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir.
•İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır.
•Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı
büyüklükte boyanmalıdır.

Resim: Trafik işareti
Trafik Yollarının İşaretlenmesi
•Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, işçilerin korunmasını
gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir
şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilmelidir.
•Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar
arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilmelidir.
•Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve
kaldırımlar yoksa uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenmelidir.
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11.7. Işıklı İşaretler İçin Asgari Kurallar
Genel Hususlar
Işıklı işaretler,
o –iyi görünür ve seçilir olmalı,
o –aşırı ışık nedeniyle parlamamalı veya yetersiz ışık nedeniyle görünürlüğü
azalmamalıdır.
 Işıklı işaretlerin sinyal gönderen ışıklı alanı,
o –tek renk ya da,
o –belirli bir zemin üzerinde piktogramdan ibaret olmalıdır.
 Kullanılan tek renk renk tablosuna uygun olmalıdır.


Özel Kullanım Kuralları


Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa,
o –aralıklı gönderilen işaret sürekli işaretin belirttiğinden daha fazla tehlikeli
bir durumu ya da
o –daha acil olarak yapılması istenen müdahale ya da eylemi ifade eder.

Işığın yanık kalma ve sönük kalma süreleri aşağıdaki gibi olacaktır;





Mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlamalı ve
Diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmamalıdır.
Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte
kullanılıyorsa, aynı kodlama kullanılmalıdır.
Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem
altında tutulmalı ve yedek bir lamba bulundurulmalıdır.

11.8. Sesli Sinyaller İçin Asgari Kurallar
Genel Hususlar
Sesli sinyaller;









Ortam gürültüsünden hayli yüksek,
Ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak
Şekilde duyulabilir bir ses düzeyinde olmalıdır.
Teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir,
Diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden açıkça ayırt edilebilir olmalıdır.
Eğer bir aygıt sabit ve değişken frekansta sesli sinyal yayıyorsa;
Aygıtın yaydığı değişken frekanslı sinyal, sabit frekanslı sinyale göre daha
tehlikeli bir durumu veya
Daha acil olarak yapılması istenen müdahale ya da eylemi ifade eder.
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11.9. Sözlü Haberleşme İçin Asgari Kurallar
Genel Hususlar
Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü haberleşmede;





Belirli bir formda veya kodlanmış haldeki kısa metinler, cümleler, kelime veya
kelime grupları kullanılmalıdır.
Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık olmalıdır.
Konuşanın konuşma becerisi ve dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir sözlü
iletişime uygun olmalıdır.
Sözlü haberleşme doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıtayla yayınlanan insan
sesi ya da yapay insan sesi ile olacaktır.

Özel Kullanım Kuralları
Sözlü iletişim, el–kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda
verilen komutlar kullanılacaktır.









Başlat: bir işlem veya hareketi başlatmak için
Dur: bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için
Tamam: bir işlemi sona erdirmek için
Yukarı: bir yükü yukarı kaldırmak için
Aşağı: bir yükü aşağı indirmek için
İleri – geri – sağ – sol : (Bu komutlar uygun el hareketleri ile eşgüdümlü olacak
şekilde kullanılacaktır.)
Kes: acil olarak durdurmak için
Çabuk: güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için

11.10.El İşaretleri İçin Asgari Gerekler
Özellikler
El işaretleri;





kesin,
yalın,
yapılması ve anlaşılması kolay olmalı ve
benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olmalıdır.

Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa;



•bunlar simetrik olarak hareket ettirilmeli ve
•bir harekette sadece bir işaret verilmelidir.

Özel Kullanım Kuralları
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İşaretçi: El–kol hareketleri ile işaretleri veren kişi,
Operatör: İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi
İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol hareketleri
kullanmalıdır.
İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bütün
manevraları görsel olarak izleyebilmelidir.
İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki
işçilerin güvenliğini sağlamaktır.
İşaretçi bütün manevraları göremiyorsa ek olarak bir veya daha fazla işaretçi
konuşlandırılmalıdır.
Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği
durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat istemelidir.

Yardımcı unsurlar:






Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir.
İşaretçi,
o –ceket,
o –baret,
o –kolluk veya kol bandı gibi
Ayırt edici eşyalardan bir veya daha fazlasını giymeli ya da uygun bir işaret aracı
taşımalıdır.
Ayırt edici eşyalar;
o –parlak renkli,
o –tercihen hepsi aynı renkte ve
o –sadece işaretçilere özel olacaktır.
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Resim: El işaretleri
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Uygulamalar

297

Uygulama Soruları

298

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

299

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sabit ve kalıcı levhaların kullanım amaçlarından değildir?
a) Yasaklamalar,
b) Uyarılar ve yapılması zorunlu işler,
c) Acil kaçış yollarının
d) Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler,
e) Günlük kullanılan eşyaların üzeri
2. Aşağıdakilerden hangisi kırmızı rengin anlam ve amaçlarındandır?
a) Tehlike alarmı
b) Uyarı işareti
c) Zorunluluk işareti
d) Acil kaçış işareti
e) Tehlike yok
3. Aşağıdakilerden hangisi sarı rengin tehlike, hareket ve davranışlarındandır?
a) Tehlikeli hareket veya davranış
b) Dikkatli ol önlem al
c) Kişisel koruyucu donanım kullan
d) Normale dön
e) Ekipmanların yerinin gösterilmesi
4. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik işaretinin olumsuz etkilenmemesi için yapılması
gerekenlerden değildir?
a) Görülmesi kolay bir yerde durmalarını sağlamak
b) Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir
c) Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmamalıdır
d) İki ışıklı işaretin aynı anda kullanılmasına dikkat edilmeli
e) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmamalıdır
5. Aşağıdakilerden hangisi işaret levhalarının kullanım koşullarından değildir?
a) Engeller dikkate alınarak,
b) Görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda,
c) İyi aydınlatılmış,
d) Erişimi kolay olmamalı
e) Görünür bir şekilde yerleştirilmelidir
6. Aşağıdakilerden hangisi boru ve kaplar üzerindeki işaretler ile ilgili asgari gereklerden
değildir?
a) İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı ya da boyama biçiminde olmalı ve
görünür yüzeylere yerleştirilmelidir.
b) Borular üzerinde kullanılan işaretler, vanalar ve bağlantı yerleri üzerine daha kolay
görünmesi amacıyla yapıştırılmalıdır.
c) Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlar, odalar veya
kapalı yerler, uyarı işaretleri ile belirtilmelidir.
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d) Değişik tehlikeli madde ya da preparatın depolandığı yerlerde, genel tehlikeyi
belirten uyarı işareti kullanılabilir.
e) Bu işaret veya etiketler depolama bölgesinin yakınına ya da depo için kullanılan
odanın giriş kapısına yerleştirilmelidir.
7. Aşağıdakilerden hangisi yangınla mücadele işaretleri ile ilgili asgari gereklerden
değildir?
a) Kırmızı renk kullanılmalıdır
b) Yeterince geniş olmalıdır
c) Kolayca tanınabilmelidir
d) Sarı renk kullanılmalıdır
e) Levhaları kullanılmalıdır
8. Aşağıdakilerden hangisi ışığın yanık kalma ve sönük kalma süreleri ile ilgili yanlış
bilgidir?
a) Mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlamalı ve
b) Diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmamalıdır.
c) Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyaller kullanılmalıdır
d) Sesli sinyalle birlikte kullanılıyorsa, aynı kodlama kullanılmalıdır.
e) Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında
tutulmalı ve yedek bir lamba bulundurulmalıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü
haberleşmede dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
a) Kodlanmış haldeki kısa metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları
kullanılmalıdır.
b) Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık olmalıdır.
c) Konuşanın konuşma becerisi güvenilir bir sözlü iletişime uygun olmalıdır.
d) Dinleyenin kişi hiçbir şekilde iletişime katılmamalıdır.
e) Sözlü haberleşme doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıtayla yayınlanan insan
sesi ya da yapay insan sesi ile olacaktır.
10. Aşağıdakilerden hangisi el işaretleri için kullanılması gereken özel kullanım
kurallarından değildir?
a) İşaretçi, el–kol hareketleri ile işaretleri veren kişi,
b) İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bütün
manevraları görsel olarak izleyebilmelidir.
c) Operatör, işaretçinin talimatları ile hareket eden kişi
d) Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği
durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat istemelidir.
e) İşaretçi bütün manevraları göremiyorsa göremediği levhayı göz ardı etmelidir.
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Cevaplar
1) E
2) A
3) B
4) D
5) D
6) B
7) D
8) C
9) D
10) E
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12. MAKİNE KORUYUCULARI VE EL ALETLERİNDE
GÜVENLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Makine koruyucu önlemler nelerdir?
12.2. Makine koruyucularının çeşitleri nelerdir?
12.3. El aletlerinin kullanımında alınması gereken tedbirleri sıralayınız?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

305

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Makine
koruyucu
önlemlerin neler olduğunu
açıklar.
Makine
koruyucularının
sınıflandırılmasını yapar.
El
aletlerinin
kullanımında
alınması
gereken tedbirleri sıralar.
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Anahtar Kavramlar
Makine Koruyucuları, el aletleri
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Giriş
Ünitemiz kapsamında makinelerin kullanımı sırasında alınabilecek önlemlerin neler
olduğunu sıralayacağız. Herkesçe bilinmekte olan ancak iş kazalarının en önemli nedenlerini
oluşturan insan kaynaklı kazaların büyük bir kısmı makine koruyucu önlemlerinin
alınmamasından kaynaklıdır. Bu önlemler üst düzey gelişmiş aletlerin yanı sıra basit el
aletlerinde de alınması geren önlemleri içermektedir. Böylece iş güvenliği kapsamında alınması
gereken tedbirlerin hem bilinçli hem de tam anlamıyla gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
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MAKİNE KORUYUCULARI ve EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
12.1. Makine Koruyucuları
Makine koruyucusu, adından anlaşıldığının tersine makineyi korumak için kullanılan
aparatlar değil insanı makinenin tehlikelerinden korumak için kullanılan aparatları
kastetmektedir. Yani makine koruyucularının amacı makineyi değil insanı korumaktır. İş
yerlerinde makinelerin hareketli bölümleri is kazalarına yol açmakta ve tehlike kaynağı
olmaktadır. Makinelerin hareketli kısımlarının makine koruyucuları kullanılarak koruma altına
alınması basta makine operatörleri olmak üzere tüm çalışanlara güvenli bir ortam yaratacaktır.
Makine koruyucularının kullanılması, belli bir güvenlik hiyerarşisinin belli bir
basamağında gerçekleşir. Eğer makine kaynaklı bir tehlike kaynağında ortadan kaldırılamıyor
veya risk düzeyi kabul edilebilir bir seviyeye çekilemiyorsa makine koruyucusu kullanmak
kaçınılmazdır. Bahsedilen güvenlik hiyerarşisi şekilde gösterilmiştir.

Resim: Makine koruyucu yöntemleri
Yaklaşık 10 milyon çalışana dair verileri kapsayan SGK verilerine göre 2010 yılında 62
bin 903 is kazası yasandı, 533 meslek hastalığı tespit edildi. Bunların 1.444’ü ölümle
sonuçlandı. Aşağıda yer alan Grafikte SGK verilerinden yararlanılarak hazırlanmış olan is
kazalarının sebeplerinin dağılım grafiği görülmektedir. Yaşanan is kazalarının en önemli
nedenleri; bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması ve kesmesi, düsen
cisimlerin çarpıp devirmesi, kişilerin düşmesi ve makinelerin sebep olduğu kazalar seklinde
sıralanmıştır.
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Resim: İş kaza dağılımı

12.1.1.

Makine Kaynaklı Kaza Nedenleri

Çalışanları makinelerden kaynaklanabilecek tehlikelere karsı koruyabilmek için
öncelikle tehlike yaratan/ yaratabilecek olan noktaların tespitinin yapılması olacaktır.
Çalışanlar, makinelerle çalışırken makinelere dokunma, makine ile içindeki veya üzerindeki bir
malzeme veya sabit bir yapı arasına sıkışma, makinenin hareket halindeki parça veya
kısımlarına çarpma veya sarılma, makineden sıçrayan malzemenin çarpması gibi nedenlerle
kazaya maruz kalabilirler. Burada bahsedilen tehlikeler mekanik kaynaklı olmasına rağmen
bunların dışında hemen dikkat çekmeyebilen elektrik (statik elektrik dahil), ısın yayılması,
sıcaklık, toz ve duman, gürültü ve titreşim, kimyasal maddeler, yanıcı ve parlayıcı ve patlayıcı
maddeler gibi mekanik olmayan kaza nedenleri de mevcuttur.
Çok çeşitli makine söz konusu olsa bile tehlikeli hareketler neredeyse aynıdır.
Makinelerin tehlikeli kısımları genellikle dönel hareketli elemanlar (dönme hareketleri), gidipgelme veya kayma hareketli elemanlar (karşılıklı ve uzunlamasına hareketler), dönel/kayma –
sürme hareketli elemanlar (kesme, ezme bükme hareketleri), salınım hareketli elemanlar
(makaslama işlemleri) baslıkları altında incelenmektedir. Her mekanik hareket farklı
derecelerde de olsa potansiyel olarak tehlike arz etmektedir. Prensip olarak makineler
incelendiğinde ise makinelerin operasyon noktaları (delen, ezen, kesen gibi işlem yapan
kısımlar), transmisyon (güç iletimi) düzenleri (kayışlar, kasnaklar, zincirler ve dişliler gibi) ve
makine çalışırken hareket halinde olan diğer hareketli düzenekler insanlara zarar verebilme
potansiyeline sahiptir.
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Makinenin yapısı itibariyle bazı makine parçalarının çalışma yapıları tehlike
barındırmaktadır. Makinenin dönen kısımları, sağa ve sola, ileri ve geri giden bölümleri,
hareketi veya malzemeyi nakleden aparatları çalışmaları sırasında insana zarar verme
potansiyeli taşımaktadır. Bir dikkatsizlik anında ya da istem dışı bir şekilde bu parçaların
çalıştığı sırada temas edilmesi çoğunluğu uzuv kaybı bir kısmı ise ölüm ile sonuçlanan is
kazalarını doğurmaktadır.

Resim: İş kazasına sebep unsur
İsin yapılması ve yapısı itibariyle tehlikeli potansiyeline sahip islerde mevcuttur. Bu
islere örnek olarak kesme, delme, ayırma ve eğme isleri verilebilir. Bu islerin yapılmasına
ilişkin örnekler çok sık olarak rastlanmaktadır çünkü bu tarz islerin büyük bir kısmı en küçük
atölyelerde bile yapılabilmektedir. Bu islerin yapılması sırasında makinelerin barındırdığı
tehlike noktaları aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir. Resimde ise bir giyotinin çalışması
sırasında hem makine hem de işlem gören parça kaynaklı tehlikeli kesme noktaları
gösterilmiştir.
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Resim: Tehlikeli kesme noktası
İşlem gören parçanın eğilmesi sırasında çevresinin açıkta bulunması da makinenin
ucunun açıkta bulunması kadar risk teşkil etmektedir. Resimde parçaya sekil veren bir punç
makinesi gösterilmekte ve bu makinenin çalışması esnasında var olan sıkışma noktaları oklarla
gösterilmektedir.

Resim: Sıkışma noktası
Makinenin dönen kısımları ve motordan aldığı hareketi diğer birimlere ileten kayış,
zincir gibi malzemeler, özellikle eller ve kolların sıkışmasına, is elbiselerinin takılmasına ve
cilt ile temas sonucunda yaralanmalara ve hatta takılan parçanın vücut ile bağlantısına dayalı
olarak ölümlere neden olabilir. Bunun yanı sıra bu bölümlerden parça fırlaması söz konusudur.
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Resim: Tehlike örnekleri
Tehlikeli işlemlerde makinelerden parça fırlama tehlikesi yanında işlem gören
malzemelerin fırlaması ve çarpması da söz konusudur. Bu tarz olaylar çalışma ortamındaki
birçok risk faktöründen kaynaklanıp zincirleme olarak diğer kazalara yol açabilmektedir.
Resim.7 de ilk olarak sağa sola hareket eden makinelerin sabit yerlere yakın olması durumunda
arada sıkışma tehlikesine dikkat çekilmek istenmiştir. Ayrıca makinadan çıkan islenmiş ürünün
de çalışanı sıkıştırma riski olabileceği unutulmamalıdır. Resim.7 içerisinde bulunan diğer
küçük resimlerde hareketli ve dönen parçaların arasına ve çevresine uzuvların sıkışabileceği ya
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da keskin parçalar tarafından uzuv kayıplarına yol açılabileceği gösterilmek istenmiştir. Bu tarz
kazalara anlık dikkatsizlik ya da hatalar yol açmakta olduğu için bu gibi makine ve parçalara
karsı önlem almak öncelikli olmalıdır.
Ayrıca bu önceliği bu gibi durumlara alınabilecek önlemlerin hem düşük maliyetli hem
de kolay uygulanabilir olması nedeniyle tercih etmek gerekmektedir. Makinelerden çapak,
parça ya da malzeme fırlaması gibi riskleri teşkil eden makinelerde sadece makine operatörünü
koruyacak şekilde önlem almak her zaman yeterli olmayabilir. Makinenin çevresinde bulunan
yollar ya da işlem yapılan parçanın çıktığı yer geçiş yollarına yakın olduğu zaman geçen
insanlar içinde tehlike oluşturacaktır.

Makine Koruyucularının Özellikleri ve Çeşitleri

12.1.2.

Makineye koruyucu planlarken uyulması gerekli temel ilkeler mevcuttur ve bu ilkelere
uyulmadan tam anlamıyla iyi bir koruyucu tasarlamış olma mümkün değildir. Bunun nedeni de
koruyucu tasarlanırken hem koruma görevi yerine getirmesi hem de makineden beklenen işlevi
aksatmaması konularına dikkat edilmemesidir ya da bu iki konuyu bir arada ele almamaktır.
Koruyucu tasarımında temel bakış açısı bir taraftan makineyi çalıştıran operatörün hareketlerini
engellememek iken diğer taraftan da makinenin üretim kapasitesini düşürmemek olmalıdır.
Koruyucu tasarımında yukarıda açıklanan bakış açısı ele alındığında uyulması gereken bazı
noktalar aşağıdaki gibi olabilmektedir:










Tasarlanan koruyucu, işlem noktasına (tehlikeli noktalara) makine ile çalışan
veya diğer bir kişinin ulaşmasını engellemelidir.
Koruyucu makineden çıkartıldığı zaman makine çalışmamalıdır.
Uzun ömürlü maddeden yapılmalı ve dayanıklı olmalıdır.
Çalışanlar koruyucuları kolayca çıkaramamalıdır. Ancak bakım, onarım tarzı
isler yapılacağı zaman kolayca açılabilmelidir.
Makineden herhangi bir parça fırlamasını önlemelidir.
Mevcut tehlike kaynağını kontrol altına almaya yararken kendisi yeni bir tehlike
kaynağı olmamalıdır.
Çalışanı geciktirmemeli, isini zorlaştırmamalı ve isin yapılmasını
engellememelidir.
Mümkünse makinenin bakımının yapılacağı zamanlarda koruyucunun
çıkmamasına özen gösterilerek tasarım yapılmalıdır.
Ayrıca bakım gerektirmemelidir.

Makine koruyucularının yapısal özellikleri ele alındığında tasarımında uzun süreli
ergonomik çalışmaların rolü büyüktür. Tasarım ölçüleri, bu çalışmalar sonucunda ortaya
çıkmış, birçoğu da standart ve mevzuatlarda yerini almıştır.
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Resim: Makine koruyucuları
Genellikle kayış-kasnak, zincir-dişli, konveyör vb. gibi transmisyon manikalarının
hareketli elemanları iç kısımların görünebilmesi veya yağlama gibi amaçlarla perfore saçlar, tel
örgüler gibi malzemelerle korunur. Aşağıda, bu amaçla en sık kullanılan tel örgüler için, uzuv
boylar dikkate alınarak, izin verilen koruyucu açıklık ve uzaklıkları gösterilmiştir. İyi bir
makine koruyucusu amacına uygun olarak farklı özelliklere sahip olacak olsa bile her şeyden
önce teması engellemeli (vücut kısımları, el, kol…), çalışana güvenli bir çalışma sunmalı ve
ilave bir tehlike oluşturmamalıdır.
Tabi birde kullanılacak olan makine koruyucusunun 3840 sayılı Türk Standardı olan
“Makinalarda İş Kazalarına Karsı Genel Güvenlik Kuralları”’na uygun olması gerekmektedir.
Bu standart, is kazalarına karsı makine koruyucularının proje, yapım ve uygulamaları
sırasındaki kriterleri makinaların tehlikeli kısımlarına karsı alınabilecek önlemleri ve mekanik
olmayan tehlikeleri kapsamamaktadır.
Makine koruyucuları, makinelerde yapılacak her ise uygun olmalıdır. Hareket edebilen
veya kapak seklindeki koruyucuların kilit mekanizması bulunmalı ve bu koruyucular her
kullanımdan önce kilitlenmelidir.
Ayak pedalı ile çalışabilen makinelerde yalnızca bir ayağın girebileceği şekilde
koruyucular olmalıdır. Bu koruyucuların bilinçli olarak çıkarılmaması veya kullanışsız hale
getirilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Çalışanın makine veya tezgâhın çeşitli
kısımlarında çalışmasını gerektiren durumlarda, bu tezgâh veya makinenin bir tane çalıştırma
düğmesi ve birden fazla durdurma düğmesinin olması gerekmektedir. Tezgâh ya da makinenin
birden fazla tarafında aynı anda çalışma gerekmekte ise her çalışanın yakınında bir adet
çalıştırma ve en az bir adet durdurma düğmesi bulunmalıdır. Çalıştırma düğmeleri senkronize
olarak basılmadığı takdirde makinenin çalışmaması gerekmektedir.
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Makine koruyucuları özelliklerine ve yapılan isin niteliğine göre çok çeşitlenmektedir
















Sabit koruyucular
Kilitlemeli koruyucular
Kumanda tipi koruyucular
Otomatik koruyucular
Yaklaşma koruyucular
Ayarlanabilir koruyucular
Kendi kendine ayarlanabilen koruyucular
Durdurma veya Ters Döndürme sistemi
o Mekanik durdurma sistemi
o Foto – Elektrik durdurma sistemi
o Basınca duyarlı taban
o Kapasitif ve Ultrasona aygıtlar
İki elle kumanda sistemi
Koruyucu tabla
Besleme ve çıkarma aygırları
Mekanik engelleme aygıtları
o Yatay hareketli tabla
o Düşey hareketli tabla
o Eylemsizlik koruyucu sistemi
o Dönmeyi (rotasyonu) algılayan aletler
Zamanlama aygıtları
o Gecikmeli anahtarlar
o Otomatik geciktirme cıvatası
o Elle çalışan geciktirme cıvatası

12.2. El Aletlerinde Genel Olarak Alınması Gerekli Tedbirler











Yapılacak işe uygun olmalı
Bakımlı olmalı
Bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı
Uygun yerde muhafaza edilmeli
Arızalı olan el aletleri derhal değiştirilmeli veya onarılmalı
Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmamalı, çatlak kırık olmamalı
Sapları yağlı ve kaygan olmamalı
Boru ve çubuk gibi rastgele uzatma kolu kullanılmamalı
Küçük parçalarla çalışırken mengene ile tutturulmadan çalışılmamalı
Çalışan makineler durdurulmadan el aleti ile müdahale edilmemeli

Çekiçle Çalışma Yapılırken Uyulacak Tedbirler

12.2.1.




Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı
Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı
Çekiç ağzının kenarları ile malzemeye vurulmamalı çekiç başı malzemeye
paralel şekilde vurulmalı,
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İyi su verilmiş sert çekiç ile sert çelik malzemeye vurmamalı
Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı
Ahşap sapları budaksız, elyaflı ağaçtan uygun biçim ve boyutta olmalı, kenarları
yuvarlatılmış, kıymıksız olmalı,
Bozulan ve çapaklanan çekiç başları eğe veya zımpara taşı ile düzeltilmeli,

Tornavida ile Çalışma Yapılırken Uyulacak Tedbirler

12.2.2.







Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli
Tornavida saplarının pürüzlenmemesine dikkat edilmeli
Tornavidaya çekiçle vurulmamalı
Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmemeli
Tornavida zımba, kama, keski, manivela gibi kullanılmamalı
Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı

Anahtarlar ile Çalışma Yapılırken Uyulacak Tedbirler

12.2.3.






Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı
Anahtar iterek değil çekerek kullanılmalı
Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı
(Anahtar özel olarak yapılmış değilse) Anahtara çekiç vurulmamalı
Anahtar başka amaçla (Çekiç veya manivela gibi) kullanılmamalı

Eğeler ile Çalışma Yapılırken Uyulacak Tedbirler

12.2.4.








Yapılacak işe uygun olmalı
Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı
Eğeler manivela gibi kullanılmamalı
Eğelenecek malzeme sağlam bir şekilde bağlanmalı
Küçük eğeler fazla bastırılmamalı
Talaşlar (Elle değil) fırça ile temizlenmeli
Eğelerden (Eski eğelerden) zımba keski vs. Yapılmamalı

Keskiler ile Çalışma Yapılırken Uyulacak Tedbirler

12.2.5.





Keski başında oluşacak çapaklar zımparataşı veya eğe ile temizlenmeli
Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
Keski ve çekiç sıkıca tutulmalı
Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

Raspalar ile Çalışma Yapılırken Uyulacak Tedbirler

12.2.6.





Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı
Sapsız raspa kullanılmamalı
Vücuda doğru raspalama yapılmamalı
İş parçası mengeneye bağlanmalı, elle tutulmamalı
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Raspa manivela gibi kullanılmamalı

Manivele ve Sökme Aletleri

12.2.7.





12.2.8.

Yapılacak işe uygun seçilmeli,
Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli,
Sert çelikten yapılmamalı,
Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmalıdır.

Havyalar





Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli,
Uygun havalandırma yapılmalı,
İş parçası pense veya kelepçe ile tutulmalı
Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı

Diğer El Aletleri İle Çalışma Yapılırken Uyulacak Tedbirler

12.2.9.




Penseler, tel makasları ve kıskaçlar ile keskin tel, yay gibi malzeme kesilirken,
telin uçlarından biri uygun şekilde sabit hale getirilmelidir.
Seyyar elektrik lambaları, uygun evsafta olmalı, düşük gerilimle çalışmalıdır.
Seyyar elektrikli el aletleri, çift izolasyonlu olmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucu önlemlerinden değildir?
a) Kişisel koruyucu donanımlar
b) Yönetimsel önlemler
c) Uyarıcı sistemler
d) Mühendislik önlemler
e) Makineleri en üst verimle çalıştırmak
2. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının nedenlerinden değildir?
a) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması,
b) Bir veya birden fazla cismin ezmesi,
c) Bir veya birden fazla cismin batması ve kesmesi,
d) Düsen cisimlerin çarpıp devirmesi,
e) Kişilerin düşmesi dikkatli çalışması
3. Aşağıdakilerden hangisi makine kaynaklı kaza nedenlerinden değildir?
a) Tehlike yaratabilecek olan noktaların tespitinin yapılması
b) Parça fırlama özelliğine sahip materyaller
c) İşlem gören parçanın eğilmesi
d) Makinenin dönen kısımları
e) Kayış, zincir gibi parçalar
4. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu tasarımında uyulması gereken hususlardan değildir?
a) Makineden herhangi bir parça fırlamasını önlemelidir.
b) Mevcut tehlike kaynağını kontrol altına almaya yararken kendisi yeni bir tehlike
kaynağı olmamalıdır.
c) Çalışanı geciktirmemeli, isini zorlaştırmamalı ve isin yapılmasını engellememelidir.
d) Mümkünse makinenin bakımının yapılacağı zamanlarda koruyucunun çıkmamasına
özen gösterilerek tasarım yapılmalıdır.
e) Koruyucu önlemler sadece makine çalışırken alınmalıdır.
5. Makine koruyucuları özelliklerine ve yapılan isin niteliğine göre sınıflandırıldığında
aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?
a) Sabit koruyucular
b) Kilitlemeli koruyucular
c) Kumanda tipi koruyucular
d) Otomatik koruyucular
e) Manuel koruyucular
6. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin kullanımı sırasında alınması gereken tedbirlerden
değildir?
a) Kolayca ulaşılabilecek bir alanda muhafaza edilmeli
b) Arızalı olan el aletleri derhal değiştirilmeli veya onarılmalı
c) Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmamalı, çatlak kırık olmamalı
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d) Sapları yağlı ve kaygan olmamalı
e) Boru ve çubuk gibi rastgele uzatma kolu kullanılmamalı
7. Aşağıdakilerden hangisi çekiçle çalışırken alınması gereken önlemlerden değildir?
a) Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı
b) Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı
c) Çekiç ağzının kenarları ile malzemeye vurulmamalı çekiç başı malzemeye paralel
şekilde vurulmalı,
d) İyi su verilmiş sert çekiç ile sert çelik malzemeye vurmamalı
e) Malzemeyi el ile dikkatli bir şekilde tutulmalıdır.
8. Aşağıdakilerden hangisi tornavida ile çalışırken alınması gereken önlemlerden değildir?
a) Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli
b) Tornavidaya çekiçle vurulmamalı
c) Tornavida ucu dikkatlice bilenmemeli
d) Tornavida zımba, kama, keski, manivela gibi kullanılmamalı
e) Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı
9. Aşağıdakilerden hangisi anahtarla çalışırken alınması gereken önlemlerden değildir?
a) Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı
b) Anahtar iterek kullanılmalı
c) Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı
d) Anahtara çekiç vurulmamalı
e) Anahtar başka amaçla kullanılmamalı
10. Aşağıdakilerden hangisi eğeler ile çalışırken alınması gereken önlemlerden değildir?
a) Eğe üzerindeki talaşlar elle temizlenmeliler
b) Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı
c) Eğeler manivela gibi kullanılmamalı
d) Eğelenecek malzeme sağlam bir şekilde bağlanmalı
e) Küçük eğeler fazla bastırılmamalı
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Cevaplar
1) E
2) E
3) A
4) E
5) E
6) A
7) E
8) C
9) B
10) A
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13. BASINÇLI KAPLARDA GÜVENLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.

Basınçlı kapların nelerdir?
Basınçlı kapların kullanımı sırasında oluşan İSG tehlikeleri nelerdir?
Basınçlı kapların kullanımı sırasında alınması gereken önlemleri nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

327

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Basınçlı
kapların
neler olduğunu tanımlar
Basınçlı
kapların
kullanımı sırasında oluşan
İSG tehlikelerini sıralar.
Basınçlı
kapların
kullanımı sırasında alınması
gereken önlemleri sıralar.
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Anahtar Kavramlar
Basınçlı kaplar
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Giriş
Bu bölümünde basınçlı kapların neler olduğunu, basınçlı kapların kullanımları sırasında
oluşan İSG tehlikelerinin neler olduğunu ve basınçlı kapların kullanımı sırasında alınması
gereken önlemleri sıralayacağız.
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BASINÇLI KAPLARDA GÜVENLİK
13.1. Tanımlar
Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap
birden fazla hazneden oluşabilir.
Basınçlı kap: İç basıncı 0,5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir.
Basınçlı ekipman: Her türlü basınçlı kap ile bunlar ile bağlantılı boru donanımı, emniyet
donanımları ve basınçlı aksesuarlar anlamına gelmektedir. Eğer; varsa basınçlı ekipman
üzerindeki flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma mapası vb. basınçlı kısımlara bağlı
elemanlar da buna tanıma dahildir.
Emniyet aksesuarları: Basınçlı kabın emniyetle işletilmesini sağlamak için gerekli olan
cihazlardır.
1. Basınç düşürme cihazları: İzin verilen limit aşıldığında devreye girerek basıncı
tamamen veya limit içinde kalacak şekilde düşüren cihazlardır. Emniyet valfları, patlama diski,
bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme sistemleri, gibi.
2. Otomatik sistemler: Ayarlanan limit aşıldığında devreye girerek hata düzeltme
imkânlarını faaliyete geçiren, tesisi kısmen veya tamamen kapatan ya da durduran sistemlerdir.
Basınç ve sıcaklık şalterleri, akışkan seviye swiçleri, emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve
düzenleme cihazları.

13.2. Basınçlı Kap Çeşitleri














Kazanlar,
Gaz tüpleri,
Hava tankları,
Lpg tankları,
Kompresörler,
Boru hatları,
Sınaî gaz tankları.
Kriojenik tanklar,
Otoklavlar,
Hidrolik akışkan devreleri,
pnomatik akışkan devreleri,
Soğutma üniteleri,
Hidrofor vb.

331

13.3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğündeki Emniyet Cihazları

Resim: Cihazlar

13.4. Basınçlı Kaplardan Kaynaklanan İSG Tehlikeleri






İnfilak Tehlikesi
Parçalanma Tehlikesi
Boğulma – zehirlenme
Yangın – patlama
Kimyevi ve termal yanıklar

İnfilak Tehlikesinden Korunma Tedbirleri

13.4.1.












Tasarım ve imalat yetkili teknik elemanlarca yapılmalıdır.
Tasarım v e imalatta gerekli tedbirler alınmalıdır.
Kaplar gerekli emniyet cihazları ile donatılmalıdır.
Uygun yerleşimi sağlanmalıdır.
Ehliyetli elemanlarca işletme ve bakımı sağlanmalıdır.
Periyodik bakım ve deneyleri yapılarak belgelendirilmelidir.
Maruziyet alanı belirlenmeli ve ilgisizlerin girmesi önlenmelidir.
Çalışmalar en az elemanla yürütülmelidir.
Düzenli olarak sicil kayıtları tutulmalıdır.
İşletme -bakım talimatları hazırlanmalıdır.
Elektrik tesisatı exproof olmalı ve paratoner bulundurulmalıdır.
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13.4.2.
Parçalanma Tehlikesinden Korunma Tedbirleri (şarapnel
etkisi)








Tasarımda parça fırlama risk azaltıcı tedbirler alınmalıdır.
İmal usullerinde uygun teknikler seçilmelidir.
Basınçlı kabın yer seçiminde dikkatli olunmalıdır.
Gerekli hallerde sütre yapılarak parça yayılımı önlenmelidir.
Periyodik basınç testleri yapılarak rapora bağlanmalıdır.
Tehlikeli alanlara giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.
Bakımlar ehliyetli elemanlarca yapılıp belge ve kayıtlar uygun tutulmalıdır.

Boğulma ve Zehirlenme Tehlikesinden Korunma Tedbirleri

13.4.3.








İmalatta ve yer seçiminde çalışılan maddeler dikkate alınmalıdır.
Genel veya mevzi havalandırma tesis edilmelidir.
Gaz dedektörü ve alarm cihazları bulundurulmalıdır.
Çalışanlar eğitilerek dosyalarına belge konulmalıdır.
Kişisel koruyucu donanımlar temin edilerek kullanımı sağlanmalıdır.
Riskli alanlarda en az eleman ile çalışılmalıdır.
Gerekli yerlere ikaz levhaları asılmalıdır.

Yangın ve Patlama Tehlikesinden Korunma Tedbirleri

13.4.4.





Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda sıcak işler özel izinle yürütülmelidir.
Bu bölümlerde çalışanlar ve bakım onarımcılar yangın konusunda
eğitilmelidir.
Geç tutuşan yanıcı maddeler yakınında sıcak çalışma sonrası yeterli bir süre
yangın kontrolleri sürdürülmelidir.
Yakıt deposu vb. parlayıcı madde bulaşıkları bulunan kaplarda kaynak
çalışması yapmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Kimyevi ve Termal Yanıklar

13.4.5.





Kimyevi ve termal yanıklara sebep olan maddeler bunlardan korunma ve ilk
yardım konusunda çalışanlar eğitilmelidir.
İş bitiminde son kontrol ve testler yapılmalıdır.
Termal yanıklar için; maske, bot, tozluk, iş elbisesi, deri önlük vb. kişisel
koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
Bu işlerde çalışmalar özel izinle, yetkililer nezaretinde yapılmalıdır.
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13.5. Buhar Kazanları ile Çalışmalarda Güvenlik
13.5.1.

Buhar Kazanların Sınıflandırılması

Buhar kazanları; yukarıda bahsedildiği gibi, imal usulleri, işletme şartları, çalışma
teknikleri, konstrüksiyon tarzları gibi çeşitli özellikleri dikkate alınarak tasniflere tabi
tutulmaktadırlar. Ancak muhtemelen konunun yeniliği sebebi ile bugüne kadar buhar kazanları
konusunda iş güvenliği yönünden bir tasnife rastlanmamıştır. Buhar kazanlarının iş güvenliği
yönünden tasnifinin basınç özelliği dikkate alınarak yapılması kanaatimizce uygun olacaktır.
Bu sınıflandırma tekniğine dolaylı olarak kısmen İşçi sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü’nde de işaret edilmektedir. Madde 218’de kazanlar doğrudan tasnif edilmemekle
birlikte madde metinlerinin içinde alçak basınçlı ve yüksek basınçlı kazanlar kavramlarına yer
verilmiş ve tedbirler sayılmıştır.
a) Alçak basınçlı buhar kazanları: 1.05- 2.0 kg/cm2
b) Orta basınçlı buhar kazanları: 2.01- 6.0 kg/cm2
c) Yüksek basınçlı buhar kazanları: 6.01- üzeri kg/cm2 şeklinde sınıflandırılabilir.
Buhar kazanlarının bu tasnifinden sonra kazanlarla ilgili iş güvenliği risk unsurlarından
kısaca bahsetmek yerinde olacaktır.
Bu noktadan hareketle, kazan dairelerinin çalışılan bölümlerden tamamen ayrı, tek katlı,
yeterli yükseklikte ve havadar olması gerektiği anlaşılmakta ise de: bazı hususların daha
açılması ve düzenlenmesi gereği de ortaya çıkmaktadır.
Buhar Kazan Dairelerinin Özellikleri











Yer seçimi,
İnşa tarzı,
Bina boyutları,
Su tasfiye,
Bu özellikleri şöyle bir sistematik içinde ele almak uygun olacaktır.
Yakıt depoları,
Elektrik tesisatı.
Drenaj sistemi,
Havalandırma,
Baca

13.5.2.

Buhar Kazan Dairelerinde Yer Seçimi

Kazan dairesinin işyerinin diğer bölümlerinden tamamen ayrı ve yeterli uzaklıkta, bir
alana yerleştirilmesi en uygun çözüm yoludur. Ancak mevcut alanın buna fırsat vermemesi
durumunda giriş, çıkışları ayrı olan diğer bölümlerden yangına ve patlamalara karşı dayanıklı,
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(diğer bölümlere açılan kapısı –penceresi olmayan) duvarlar ile ayrılmış bölümlerin
kullanılması yoluna gidilmelidir.
Bu yerin seçiminde kot olarak yüksek, hava ihtiyacının kolay sağlanabileceği, gürültü,
toz, gaz, duman vb. zararlılar ile hâkim rüzgârın baca gazlarını rahatça atabileceği yönlerin
dikkate alındığı kriterlere önem verilmelidir.

Buhar Kazan Dairelerinin İnşa Tarzı

13.5.3.

Kazan dairesi tasarımında;





Yangın ve patlamalara dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik
konstrüksiyon yapı tarzının seçilmesi,
Ses ve ısı yalıtımı tekniklerinin uygulanması, (Gerekli durumlarda
operatörler için tecritli bölüm uygulamasına gidilmesi)
Kapı ve pencerelerin dışarı açılacak şekilde yapılması,
Tavanın hafif malzemeden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması,

gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

13.5.4.

Buhar Kazan Dairelerinin Bulunduğu Bina Boyutları

Kazanların yerleştirildiği binaların boyutlandırılması yapılırken kazanın önünde
operatörlerin kullanacağı yeterli genişlik, pompaların, su tasfiye sistemi ve diğer gerekli tesisat
ve tertibatlar için, ileride olabilecek gelişme ve değişmelerde dikkate alınarak yeterli boşluklar
bırakılmalıdır.

13.5.5.

Buhar Kazan Dairelerinde Drenaj Sistemi

Kazan dairelerinde bol miktarda su kullanımı, toz, is, vb. oluşumu ve buna bağlı olarak
husule gelen temizlik ihtiyacı gibi hususlar dikkate alınarak atık sulara karşı uygun şekil ve
boyutlarda drenaj sistemi tasarım ve tesisi yoluna gidilmelidir.
Ayrıca sıvı yakıt kullanımı yakıt sızıntı ve kaçaklarının ve bunlarla kirlenmiş suların
toplanacağı ikinci bir drenaj sistemi düşünülmelidir. Kazan dairesi zemin kotunun uygun
olmadığı durumlarda, yeterli ebatlarda toplama çukuru ve terfi pompaj sistemine yer
verilmelidir.

13.5.6.

Buhar Kazan Dairelerinde Havalandırma ve Baca

Havalandırma: Kazan dairelerinde çalışma ortam havasını kirletebilecek toz, gaz ve
dumanların dışarı atılmasını sağlayacak ve çalışma ortam havasının kirlenmesini önleyecek,
mümkünse tabii, mümkün olmadığı durumlarda cebri çekişli genel havalandırma sistemi
oluşturulmalıdır. Ayrıca yüksek ısı kapasiteli kazan dairelerinde yanma havasının çalışma
ortamı dışından emilmesi sağlanmalıdır.
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Baca: Kazan dairelerinin en yüksek noktasını oluşturan bu elemanın mukavemeti, çekiş
gücü, yüksekliği, çapı temizliği ve yıldırıma karşı korunması dikkat edilmesi gerekli hususlardır

13.5.7.

Buhar Kazan Dairelerinde Yakıt Depoları

Kazanlarda kullanılacak yakıtlar (doğal gaz vb. hariç) uygun yer ve şartlarda
depolanmalıdır. Sıvı yakıtların depolanmasında standartlara uygun yatay ya da dikey silindirik
ve 7 kg/cm2’ lik iç basınca dayanacak tanklar tercih edilmelidir. Bu tankların yerleştirileceği
bölümler kazan dairelerinden yanmalara ve patlamalara karşı dayanıklı duvarlar ile ayrılmış
olmalıdır.
Bu tecrid hadisesinde, iki yönlü etki dikkate alınmalıdır. Sıvı yakıt tanklarında seviye
göstergesi, havalandırma bacası, temizleme deliği, taşma ve kaçakları önleyici sütre, havuz,
kanal ve toplama çukurlarından oluşan drenaj sistemi, donmaları önleyici yalıtım ve ısıtma
sistemi, dip boşaltma ve su alma ağzı, bulunmalıdır.

13.5.8.

Buhar Kazan Dairelerinde Su Tasfiye Sistemi

Tabiattan sağlanan sular hemen hiçbir zaman kazanlarda doğrudan kullanım için uygun
değildir. Tasfiye işlemine tabi tutulmadan kullanılan sular, kazanlarda çeşitli türlerde çamur ve
taş oluşumlarına sebep olduğundan, suların, kazanlarda tasfiye edilerek kullanımı gereklidir.
Tasfiye işlemi için birkaç teknik geliştirilmiş bulunmaktadır.
Suların, çeşitli reçine ve kum katmanlarından geçirilmesi, kimyevi maddeler ile iyon
değiştirilmesi, manyetik alanlardan faydalanılması ve arı su kullanılması gibi teknikler en çok
kullanılanlarıdır. Kazan dairesi kurulurken, kullanılması düşünülen suyun kimyevi ve fiziki
özellikleri incelenip en uygun tasfiye sistemi seçilerek, boyutları dikkate alınmalı, tesisat ve
stok tankları için yeterli genişlikte uygun yer ayrılmalıdır.

13.5.9.

Buhar Kazan Dairelerinde Elektrik Tesisatı

Kazan dairelerinde, parlayıcı-patlayıcı gaz, toz, duman ve benzerlerinin her an oluşacağı
dikkate alınarak elektrik tesisatının, toz almaz ve kıvılcım çıkarmaz özelliklerde yapılması
sağlanmalıdır. Ana dağıtım ve tevzi panoları mümkün olduğunca tehlike bölgesi dışına
yerleştirilmelidir.
Elektrik tesisatı, gaz yakan kazan dairelerinde tamamen eksproof olmalı ve gaz alarm
tesisatı tesis edilmelidir. Aydınlatma yeterli olmalı ve etanş elemanlardan oluşmalıdır. Kazan
dairelerinde yanıcı malzemeler ile çalışıldığı ve ortamın ıslak olması dikkate alınarak iyi bir
topraklama ve paratoner tesisatı yapılmalıdır.
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13.5.10.

İmalat İle İlgili Belgeler

“Her imalatçı firma kazana ait bütün karakteristik değerleri belirtir” belge ile İmalat
Yeterlilik ve standart uygunluk belgelerini alıcıya verecek ve alıcı bu belgeleri işyerinde
bulunduracaktır.

13.6. Kompresörlerde Güvenlik
Endüstrinin hemen her dalında kullanılan makinelerin başında kompresörler gelir.
Kompresörler gerek teknik özellikleri gerek kullanım yoğunluğu açısından İSG yönünden
yüksek riskler taşırlar.

13.6.1.

Kompresörlerin Yerleştirilmesi

• Kompresörler patlamalara karşı dayanıklı diğer bölümlerden ayrı uygun bir bölüme
yerleştirilmelidir.
• Kompresör dairesi uygun ve yeterli şekilde havalandırılmalıdır.
• Kompresör dairesi giriş havası temiz olmalı, toz, parlayıcı, patlayıcı ve korozif
maddeler içermemelidir.
• Kompresörler ısı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
• Kompresör dairesinin zemini düz, toz tutmayacak şekilde olmalı, kompresör bir kaide
üzerine monte edilmeli, ayakları yere düzgün bir şekilde basmalıdır.
• Kompresör kurutucu, tank, filtre sistemiyle paket bir ünite olarak kullanılacaksa uygun
şekilde tasarımlanarak yerleştirilmelidir.

13.6.2.

Kompresör Elektrik Tesisatına Bağlanması

• Kompresör dairesinin enerji besleme hatları yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalı
ve test ve kontrol edilerek devreye alınmalıdır.
• İmalatçıların talimatlarına uygun panolar ve koruma tesisatı hazırlanmalıdır. 3.
kompresör uygun topraklama bağlantısı yapıldıktan sonra elektrik tesisatına bağlanmalıdır.
Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantısı topraklama hattı kullanılmalıdır.
• Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
• İlgili mevzuatın gerektirdiği diğer kurallara da uyulmalıdır.
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Montaj Sonrası Testler ve İlk Çalıştırma

13.6.3.

Kompresörün montajının tamamlanması ve gerekli kontrollerin yapılmasından sonra
yetkili elemanlarca montaj sonrası testlerinin yapılması ve rapor düzenlenmesi gereklidir.

İşletme ve Bakım Talimatı

13.6.4.

Kompresörler için imalatçıların kılavuzlarında belirtilen ve operatörleri yönlendiren
gerekli hususları düzenleyen işletme ve bakım talimatları hazırlanmalıdır.

13.7. Basınçlı Kaplar (Tank ve Tüpler )
Amaç

13.7.1.

Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte bu talimatın amacı;






Basınçlı gaz tüpleri ile ilgili güvenlik önlemlerini belirlemek.
Tüm personelin basınçlı gaz tüplerinin ve ilgili ekipmanların taşınması, depolanması ve
kullanılmasıyla ilgili potansiyel risklerden haberdar olmasını sağlamak.
Çalışma alanında işleri nedeniyle basınçlı gaz tüplerini kullanacak personelin ilgili
güvenlik düzenlemelerini anlamalarını ve tam anlamıyla uygulamalarını sağlamak
Bu talimatın uygulanmasından tesis/atölye şefi sorumludur.
Tüm çalışanlar basınçlı gaz tüpleri ile ilgili güvenlik önlemlerine uymakla yükümlüdür.

13.7.2.

Genel Gereklilikler










Lastik hortumların üzerinde kesik, çatlak, yanık ve aşınmış yüzey olup
olmadığı sürekli olarak kontrol edilecektir, kullanırken ve depolarken keskin
kenar ve köşelerden, üzerine düşebilecek ağır cisimlerden, kıvılcım ve
ateşten korunacaktır.
Hortumların üzerinden araç geçmesi engellenecektir.
Kırmızı renkteki hortum asetilen ve diğer yanıcı gazlar için kullanılacaktır.
Hortumlar yeterli ve eşit uzunlukta olacak, gereğinden uzun hortum
kullanılması engellenecek ve hortumlar regülatör ve tüplerin üzerine
sarılmayacaktır.
Bakır ve bakır alaşımlı malzemenin asetilen tüplerinde kullanılması yasaktır.
Şalomenin yakılması ve kullanılması üretici firmanın kullanım talimatlarına
uygun olarak yapılacaktır.
Şalomenin vanasını açtıktan sonra bir müddet beklenilecek, içindeki hava
tamamıyla çıkmadan ve gaz basıncı normale dönmeden kesinlikle
yakılmayacaktır.
Gaz tüpleri kesinlikle kompresöre yakın bir yerde bırakılmayacak ve
kullanılmayacaktır.
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Taşıma

13.7.3.





13.7.4.

Depolama










13.7.5.









Taşıma esnasında tüm tüplerin vana koruyucu kapakları üzerlerinde
olacaktır.
Tüpler, regülatör ve hortumlar üzerindeyken taşınacaksa, taşıyıcı arabalar
kullanılacak ve taşıma esnasında vanalar mutlaka kapatılacaktır.
Tüpler kesinlikle yuvarlanarak taşınmayacak, araçtan indirilirken yüksekten
düşmesine izin verilmeyecek, kontrollü bir şekilde indirilecektir.
Oksijen tüpleri diğer yanıcı gazlarla birlikte taşınmayacaktır.

Basınçlı Gaz tüplerinin depolama alanına depolanan gazların isimleri
kolaylıkla okunacak şekilde yazılacaktır.
Gaz tüpleri daima dik pozisyonda tutulacak, düşmeye karşı zincirle
bağlanacak ve koruyucu kapakları üzerinde olacak şekilde depolanacaktır.
Birden fazla türde basınçlı gaz tüpü depolanıyorsa türlerine göre
gruplanacak, yanıcı ve yakıcı gazlar özellikle ayrı (min 6m) tutulacaktır.
Boş ve dolu tüpler ayrı ayrı depolanacak ve üzerlerine “BOŞ”,“DOLU”
etiketleri asılacaktır.
Depo alanı iyi havalandırılacak, basınçlı gaz tüpleri direkt güneş ışığına
maruz bırakılmayacak, korozyona neden olabilecek şartlardan9
k0orunacaktır.
Depo alanındaki aydınlatma ve elektrik sistemi güvenli türde olacaktır.
Depo alanı diğer yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanıldığı ya da
depolandığı alanlara uzak olacaktır.(20 m)
Tüplerin depolandığı alana “Sigara İçilmez”, “Yangın Tehlikesi”, “Yanıcı ve
Patlayıcı Madde” işaretleri asılacaktır.
Depo alanının dışına yeterli sayıda ve uygun tipte yangın söndürücüler
yerleştirilecek ve yerleri levhalarla belirtilecektir.

Kullanım

Basınçlı Gaz Tüpleri daima dolu olarak düşünülecek ve kullanılırken gerekli özen
gösterilecektir.
Şekilleri ve ağırlıkları dolayısıyla elle taşınmaları güçtür, dip tarafları üzerinde
yuvarlanabilirler ancak kesinlikle yere yatırarak taşınmayacaktır.
Kesinlikle bir destek veya kaldırma malzemesi olarak kullanılmayacaktır.
Oksijen tüplerinin yağlı el, eldiven yada bez parçalarıyla tututlması kesinlikle yasaktır.
Tüplerin vana ve diğer aksamı temiz tutulacaktır.
Kullanılmayan tülerin vanaları kapatılacaktır.
Kullanım ve depolama esnasında ısı kaynaklarından, kaynak ve kesim işlerinden
sıçrayan kıvılcımlardan uzak tutulacaktır.
Gaz kaçaklarının kontrolü kesinlikle ATEŞLE yapılmayacak, sabun köpüğü
kullanılacaktır.
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Eğer herhangi bir sebeple asetilen ya da propan tüpü aşırı derecede ısındıysa aşağıdaki
gibi davranılacaktır.
Regülatör ve diğer ekipmanları çıkartın
Gaz tüpünü açık havaya alın
Soğuk suya daldırın veya üzerine soğuk su tutun
Vanayı açın ve tüp boşalıncaya soğuk su uygulamaya devam edin.
Asetilen, bazı metaller ve bileşikleriyle, özellikle bakır ve gümüş, temas ettiğinde
patlayıcı madde özelliği gösterebilir. Bu nedenle asetilenin bakır veya %70 den fazla
bakır içeren bileşiklerle temasına engel olunacaktır.
Kapalı bir ortamdaki az miktarda asetilen, oksijen veya propan herhangi bir kıvılcım
vasıtasıyla patlamayla sonuçlanan tehlikeli durumlara neden olabilir.
Oksijen kokusuzdur ve yanmaz ancak yanmayı kolaylaştırır ve hızlandırır. Bu nedenle
yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda saklanmayacaktır.
Vanalar daima yavaş açılacaktır.
Gazı kesmek için vanalar yeteri kadar sıkılacaktır, haddinden fazla güç harcanarak
sıkılmaya çalışılmayacaktır.
Regülatörler yada vanalar donmuş ise, çözmek için sıcak su kullanılmayacaktır. Ateş
kullanılması kesinlikle yasaktır.
Kesme veya kaynak aparatları, basınç ayarlayıcı regülatörler ve geri tepme
valfları olmadan kullanılmayacaktır.
Hortumlar kaliteli ve ilgili standartlara uygun olacak ve bağlantıları uygun kelepçelerle
yapılacaktır. Bağlantılar için kesinlikle tel,ip vb. gibi geçici çözümler kullanılması
yasaktır.
Tüm tüplerin üst tarafında üretici ismi, seri numarası, boş/dolu ağırlığa ek olarak,
o Maksimum basınç
o Gazın ismi
o Tüp üzerinde yapılmış test tarihi yer alacaktır.
Yanıcı gazlardan kaynaklanan yangınlarda kesinlikle su kullanılmayacaktır.
Eğitim
Bu talimatla ilgili olarak tesislerde üç ayda bir eğitim verilecektir.

13.7.6.

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri ve Test Teknikleri

Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya
başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda
bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve
deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından
yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.
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Uygulamalar

341

Uygulama Soruları

342

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

343

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplardan değildir?
a) Hava tankları
b) Lpg tankları
c) Kızdırıcılar
d) Kompresörler
e) Boru hatları
2. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği tüzüğündeki emniyet cihazlarından
değildir?
a) Manometre
b) Barometre
c) Termometre
d) Blöf valfi
e) Patlama kapağı
3. Aşağıdakilerden hangisi infilak tehlikesine karşı alınması gereken tedbirler arasında yer
almaz?
a) Kaplar gerekli emniyet cihazları ile donatılmalıdır
b) Periyodik bakım ve deneyleri yapılarak belgelendirilmelidir.
c) Herkesin görebileceği bir alanda yer almalı
d) Düzenli olarak sicil kayıtları tutulmalıdır
e) İşletme -bakım talimatları hazırlanmalıdır
4. Aşağıdakilerden hangisi yangın ve patlama tehlikesine karşı alınması gereken tedbirler
arasında yer almaz?
a) Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda sıcak işler özel izinle yürütülmelidir.
b) Bu bölümlerde çalışanlar ve bakım onarımcılar yangın konusunda eğitilmelidir.
c) Geç tutuşan yanıcı maddeler yakınında sıcak çalışma sonrası yeterli bir süre yangın
kontrolleri sürdürülmelidir.
d) Yakıt deposu vb. parlayıcı madde bulaşıkları bulunan kaplarda kaynak çalışması
yapmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
e) Gaz dedektörü ve alarm cihazları bulundurulmalıdır
5. Aşağıdakilerden hangisi boğulma tehlikesine karşı alınması gereken tedbirler arasında
yer almaz?
a) Kişisel koruyucu donanımlar temin edilerek kullanımı sağlanmalıdır
b) İmal usullerinde uygun teknikler seçilmelidir
c) Riskli alanlarda en az eleman ile çalışılmalıdır
d) Genel veya mevzi havalandırma tesis edilmelidir.
e) Gaz dedektörü ve alarm cihazları bulundurulmalıdır
6. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kapların periyodik kontrolleri sırasında yapılması
gerekenlerden değildir?
a) Monte edilip kullanılmaya başlamadan önce bakım yapılmalı
b) İmalinin bitiminde bakım yapılmalı
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c) Kullanım ömrü dolunca bakım yapılmalı
d) Yılda bir periyodik olarak bakım yapılmalı
e) Sonuçları sicil kartına işlenmeli
7. Kazan dairesi tasarımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
8. Basınçlı kaplardan kaynaklanan isg tehlikeleri nelerdir?
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
9. Basınç düşürme cihazları ne işe yarar?
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
10. Kompresörlerin yerleştirilmesinde uyulması gereken kurallar nelerdir?
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
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Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)

C
B
C
E
B
C

7) Yangın ve patlamalara dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı
tarzının seçilmesi, Ses ve ısı yalıtımı tekniklerinin uygulanması, Kapı ve
pencerelerin dışarı açılacak şekilde yapılması, Tavanın hafif malzemeden yapılması
ve tabii havalandırmaya müsait olması,
8) İnfilak Tehlikesi, Parçalanma Tehlikesi, Boğulma – zehirlenme, Yangın – patlama,
Kimyevi ve termal yanıklar
9) İzin verilen limit aşıldığında devreye girerek basıncı tamamen veya limit içinde
kalacak şekilde düşüren cihazlardır. Emniyet valfları, patlama diski, bel verme
çubukları, kontrollü basınç düşürme sistemleri, gibi.
10) Kompresörler patlamalara karşı dayanıklı diğer bölümlerden ayrı uygun bir bölüme
yerleştirilmelidir. Kompresör dairesi uygun ve yeterli şekilde havalandırılmalıdır.
Kompresör dairesi giriş havası temiz olmalı, toz, parlayıcı, patlayıcı ve korozif
maddeler içermemelidir.
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14. GÜVENLİK İLE İLGİLİ YASAL DAYANAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.

Basınçlı kapların kullanım koşullarını içeren yasa maddeleri nelerdir?
Kazanlarda, basınçlı kaplarda ve kompresörlerde alınacak güvenlik
tedbirlerin yasa ve yönetmeliklerdeki yeri nedir?

348

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

349

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Basınçlı
kapların
kullanım koşullarını içeren
yasa maddelerinin neler
olduğunu bilir
Kazanlarda, basınçlı
kaplarda ve kompresörlerde
alınacak güvenlik tedbirlerin
yasa ve yönetmeliklerdeki
yerini açıklar.
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Anahtar Kavramlar
İSG yasaları, İSG yönetmelikleri
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Giriş
Basınçlı kapların sanayide çokça kullanması ve kullanımlarının da gerekli güvenlik
tedbirleri alınmadığında tehlikeli boyutlara ulaştığı bilinmektedir. Bu nedenle kitabımızın son
bölümünde basınçlı kaplar ve basınçlı kapların kullanımı sırasında alınması gereken önlemlerin
yasal dayanakları ifade edilmektedir.
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İSG YASA VE YÖNETMELİKLERİ
14.1. Yönetmelikler
14.1.1.

Madde 223

Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul
edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya
başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay
kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve
herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir
raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır.

14.1.2.

Madde 244

Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından
sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük
onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya
mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına
veya defterine işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede
müsaade edilen en yüksek basıncının 1, 5 katı ile yapılacaktır.
I. Zorlayıcı testler (deformatif) : Basınçlı kap üzerinde bulunan her noktanın belirli
bir kuvvetle zorlanmasıdır.
a)
Hidrolik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda
bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılarak
sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.
b)
Pnömatik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda
bir gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının
irdelenmesi tekniğidir.

II. Zorlayıcı olmayan testler (non deformatif): Basınçlı kabın hassas yerlerinin özel
yöntemlerle incelenmesidir. Basınçlı kaba zorlayıcı test tekniklerinin uygulanmasında sakınca
görülmesi halinde uygulanırlar.
a)
Gözle muayene testi: Malzeme üzerindeki süreksizlik muayenesinin
gözle yapılması işlemidir. Uygulanması:
1. Önce yüzey temizliği yapılır.
2. Yüzeyler koordinatlara ayrılır.
3. Uzmanlarca çıplak gözle veya mercek altında göz muayeneleri
yapılır.
4. Hassas noktalar ve riskli bölgeler tekrar muayene edilir.
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Not: Zorlayıcı testlerden sonra bu test tekrar uygulanmalıdır
b)
Sıvı sızdırma testi (Penetrasyon testi): Özel hazırlanmış bir sıvının
muayene yüzeyine sürülmesi ve siyah (UV) ışını altında yüzeyin incelenmesi
tekniğidir. Uygulanması:
1. Önce yüzey belirlenir ve temizliği yapılır.
2. Yüzeye penetrasyon sıvısı sürülür.
3. Sonra yüzey temizlenerek normal veya siyah UV ışını altında göz
muayeneleri yapılır.
Not: Bu teknik süreksizliğin yüzeyde ve açık olması halinde iyi netice verir.
c)

Manyetik partiküler testi - Islak floor ışığı testi
– Radyografi testi (gamma ve x-ray)
– Ultrasonik test

Islak flor ışığı m. P. T.: Bu metod süreksizliklerin manyetik kuvvet
çizgilerini bozması esası üzerine kurulmuştur. Uygulanması:
1.
2.
3.
4.
5.

Kabaca yüzey temizliği yapılır.
Problarla manyetik alan oluşturulur.
Alana manyetik tozlar dökülür.
Manyetik akı çizgilerinde sapmalar gözlenir.
Manyetik alanın yönü değiştirilerek test tekrarlanır.

Not: Bu test yalnızca manyetik malzemelere uygulanabilir. Köşelerde ve kaynak
yerlerinde yanıltıcı netice verebilir.




Alana manyetik tozlar dökülür.
Manyetik akı çizgilerinde sapmalar gözlenir.
Manyetik alanın yönü değiştirilerek test tekrarlanır.

Not: Bu test yalnızca manyetik malzemelere uygulanabilir. Köşelerde ve kaynak
yerlerinde yanıltıcı netice verebilir.
d)
Radyografi testi (gamma ve x-ray): Bu metot; x ışınlarının, malzemede
ki süreksizlik durumunda film negatifleri üzerinde daha koyu alanlar
oluşturması tekniğine dayanılarak geliştirilmiştir. Uygulanması:
1. Test yapılacak alanda gerekli radyasyon güvenlik önlemleri
alınmalıdır.
2. Uygulama uzman elemanlarca yapılmalıdır.
3. Kalınlık değişim yerlerinde olan süreksizliklerde tesbit zorluğu
vardır.
4. Süreksizlik derinliğinin belirlenmesi güçtür.
5. Sıkıca kapalı süreksizliklerin belirlenmesi uzmanlık gerektirir.
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e)
Ultrasonik Test: Malzeme üzerine yönlendirilen (ultrasonik) ses
dalgalarının, malzemedeki süreksizliklerden farklı yansıması temeli üzerine
kurulmuştur. Üç parçadan oluşur:
1. Elektronik sinyal üreteci
2. Sinyalleri mekanik titreşimlere dönüştürme sistemi
3. Geri dönüş sinyallerini algılayıp geliştiren ve görüntüleyen sistem

14.2. Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak
Güvenlik Tedbirleri
14.2.1.

Madde 202

• Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, fennin ve
tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış ve kazanlar, sağlam bir
taban üzerine uygun bir şekilde monte edilmiş olacaktır.

14.2.2.

Madde 203

Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir
plaka konulacaktır:
1) İmalatçı firmanın adı,
2) Kazanın numarası,
3) İmal edildiği sene,
4) En yüksek çalışma basıncı.

14.2.3.

Madde 204

Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları
bulunacaktır:
1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı
manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızıçizgi ile
işaretlenmiş bulunacaktır. Manometrenin işaretleri, kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan
rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.
2) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.
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3)Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır.
Bunlardan en az bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır.
Göstergenin bağlantı borusunun çapı, ısıtma yüzeyi 25 metrekareye kadar olanlarda 25
milimetreden, 25 metrekareden büyük ısıtma yüzeyi olan kazanlarda 45 milimetreden az
olmayacaktır. Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su
seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır.
4) Su göstergesinin kazanla olan bağlantısı, en az su seviyesinin 15 santimetre altında
ve çamur seviyesinden 45 santimetre yukarıda olan bir yerde bulunacaktır. Bütün göstergelerin
giriş ve çıkışlarına, kazan basıncına uygun birer adet vana veya musluk konacaktır. Bağlantı
borusu üzerinde, başka bir delik açılmış olmayacak bunlar doğrudan doğruya kazana
bağlanacaktır. Bütün göstergeler, kazanın önünden veya yanından, normal çalışma durumunda
görülebilecek şekilde yerleştirilmiş Olacaktır.

14.2.4.

Madde 205

Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve bunlar, doğrudan
doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları arasında bağlantı borusu üzerinde,
hiç bir şekilde buharın geçmesini engelleyecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır.
Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk
yapmayacak paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.
Emniyet supapları, titreşim yapmadan ayarlanabilecek ve ehliyetsiz kimselerin, ayarı
bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış veya mühürlenmiş olacaktır. Emniyet supapları, fazla
basınçtan dolayı, çıkan buharı dışarı atarken, çalışanlara zarar vermeyecek şekilde teçhiz
edilmiş olacaktır. Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600
kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.

14.2.5.

Madde 206

Her imalatçı firma, kazanın bütün teknik karakteristiğini gösteren ve muayenesinin
Hükümet veya mahalli idarenin kabul ettiği teknik elamanlar tarafından yapıldığını belirten bir
belgeyi, alıcıya verecek, işveren de bu belgeyi istenildiğinde ilgililere gösterecektir.

14.2.6.

Madde 207

Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya
başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda
bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve
deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından
yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.
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14.2.7.

Madde 208

Her işveren, işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutacak, bunlara,
yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işleyecektir.

14.2.8.

Madde 209

Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile
yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya
kadar kullanılmayacaktır.

14.2.9.

Madde 210

Kazanlar ehliyeti Hükümet veya mahalli idareler tarafından kabul edilen kişiler
tarafından işletilecektir.

14.2.10.

Madde 211

Kazanların giriş ve çıkış boruları üzerine, birer adet ana stop valfı konulacak, bunlar
çabuk ve kolay kapanacak şekilde olacak ve buhar yoğunlaşması halinde kullanılmak üzere,
kazanlarda blöf tertibatı yapılacaktır. Birlikte çalışan kazanların her birinde ayrı ayrı stop valfı
bulunacaktır.

14.2.11.

Madde 212

Yakıtları otomatik olarak verilen kazanlardaki yakıt besleyicilerinin çalışma basıncına
veya sıcaklığına uygun olarak ayarlanabilen bir tertibatı bulunacaktır.

14.2.12.

Madde 213

İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir
bölmede veya binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki katta, işçi çalıştırılmayacaktır.
Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışılan işyerlerindeki kazan
dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır. Kazan dairelerinin
tavanı, gerektiğinde kazan üzerine çalışmaya kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır. Kazan
daireleri sürekli olarak havalandırılacaktır, Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde,
uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.

14.2.13.

Madde 216

Kazanlarda yakıt olarak havagazı ve benzerleri kullanıldığı hallerde, gaz besleme
boruları üzerinde ayarlanabilir bir musluk ve sulu emniyet kapları bulunacaktır.
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14.2.14.

Madde 217

Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır
1) Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda; akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıldığı
hallerde, Cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapakları
bulunacaktır. Yerden 2 metre yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne, yeteri
sağlamlıkta koruyucu bir siper konacaktır.
2) Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar çıkış yerleri ile ön ısıtıcıların
üzerine en az birer adet emniyet supabı konacaktır.
3) Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir ağız
bulunacaktır.
4) Arı su kullanılmayan kazanlarda, kazantaşı oluşumunu önlemek için tasfiye edilerek
yumuşatılmış su kullanılacaktır.
5) Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri tepme klepesi (ek
valf) bulunacak ve bu boru, ateşin en sıcak bölgesinden geçmeyecektir.
6) Besleme suyunun kazana ön ısıtıcılardan geçirilerek verildiği hallerde, bunlarda da
stop valfı ve geri tepme klepesi bulunacaktır.
7) Paralel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme klepesi
konacaktır.
8)25 metrekare veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı sistemde çalışan
en az iki tertibatla beslenecek ve bunlardan biri, enjektör tipi veya buhar türbinli pompa
olacaktır. Isıtma yüzeyi 25 metrekareden az olan kazanlar, tekniğe uygun şekilde beslenecektir.
9) Buhar kazanlarının ön ısıtıcılarında; bir emniyet supabı, su giriş ve çıkış sıcaklığını
gösteren termometreler, ön ısıtıcılarla kazan arasında, iyi kapanan damperler ve iç kısımda
biriken tortu ve çamuru temizlemek için, tapa veya kapaklar bulunacaktır.

14.2.15.

Madde 218

Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki
tedbirler alınacaktır:
1) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110¼C
geçmeyecektir.
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2) Her sıcak su kazanına bir adet genişleme kabı ve borusu (nefeslik) konacak, bunun
bulunmadığı kapalı sistemlerde, genişleme valfı bulunacaktır. Genişleme valfı, çalışma
basıncına göre ayarlanabilecek ve fazla basıncı önleyecek şekilde yapılmış olacaktır.
3) Genişleme borusu ile genişleme valfından çıkacak sıcak sular, çalışanlara zarar
vermeyecek şekilde dışarı atılacaktır.
4) Her alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanının besleme suyu boruları üzerine,
en az birer adet stop valfı ve geri tepme klepesi konacaktır.
5) Paralel çalışan alçak basınçlı buhar kazanıyla sıcak su kazanlarının çıkışlarına, stop
valfı ve geri tepme klepesi konacaktır.
6) Alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanlarına otomatik yakıt verildiği hallerde,
kazan basıncının 1 kilogram/santimetrekarenin (bir atmosferin) üzerine çıkmasını önleyecek ve
yakıtı kesecek bir tertibat bulunacaktır.
7) Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın
120 C nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.
O

8) Alçak basınçlı buhar kazanlarında besleme suyu, ocaktaki ateşin karşısına gelen
kazan kesimine verilecektir.
9) Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üzerinde ise,
kazana doğrudan doğruya verilmeyi boru tesisatına bağlanacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kapların kontrol ve deneylerinin yapılmasıyla ilgili
doğru yasal bilgi içermemektedir?
a) Kontrolleri hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlarca
yapılır.
b) İmalinin bitiminden sonra kontrolleri yapılmalıdır.
c) Büyük onarımlardan sonra kontrolleri yapılmalıdır.
d) En az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde kontrolleri yapılmalıdır.
e) Periyodik bakımları 3 ayda bir yapılmalıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap üzerinde bulunan her noktanın belirli bir kuvvetle
zorlanması sırasında kullanılan test tekniklerindendir?
a) Gözle muayene testi
b) Manyetik partiküler testi
c) Pnömatik test
d) Sıvı sızdırma testi
e) Radyografi testi
3. x ışınlarının, malzemede ki süreksizlik durumunda film negatifleri üzerinde daha koyu
alanlar oluşturması tekniğine dayanan basınçlı kap test tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Gözle muayene testi
b) Manyetik partiküler testi
c) Pnömatik test
d) Sıvı sızdırma testi
e) Radyografi testi
4. Özel hazırlanmış bir sıvının muayene yüzeyine sürülmesi ve siyah (UV) ışını altında
yüzeyin incelenmesine dayanan basınçlı kap test tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gözle muayene testi
b) Manyetik partiküler testi
c) Pnömatik test
d) Sıvı sızdırma testi
e) Radyografi testi
5. Aşağıdakilerden hangisi Her basınçlı kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma
tarafından konulacak yazılı bir plakalarda bulunması gereken bilgilerden değildir?
a) İmalatçı firmanın adı
b) En yüksek çalışma sıcaklığı
c) Kazanın numarası
d) İmal edildiği sene
e) En yüksek çalışma basıncı
6. Aşağıdakilerden hangisi kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren ölçü
cihazlarından değildir?
a) Manometre
b) Termometre
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c) Sulu emniyet kabı
d) Su seviye göstergesi
e) Vana veya musluk
7. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda,
alınması gereken tedbirlerden değildir?
a) Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar giriş yerlerine en az birer adet
emniyet supabı konacaktır.
b) Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir ağız
bulunacaktır.
c) Arı su kullanılmayan kazanlarda, kazantaşı oluşumunu önlemek için tasfiye edilerek
yumuşatılmış su kullanılacaktır.
d) Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri tepme klepesi
bulunacaktır.
e) Paralel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme klepesi
konacaktır.
8. Aşağıdakilerden hangisi Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile
yapılan çalışmalarda alınması gereken tedbirlerden değildir?
a) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 1 at’ü ve sıcaklık ise 521 ¼C
geçmeyecektir.
b) Genişleme borusu ile genişleme valfından çıkacak sıcak sular, çalışanlara zarar
vermeyecek şekilde dışarı atılacaktır.
c) Paralel çalışan alçak basınçlı buhar kazanıyla sıcak su kazanlarının çıkışlarına, stop
valfı ve geri tepme klepesi konacaktır
d) Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın
120O C nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır
e) Alçak basınçlı buhar kazanlarında besleme suyu, ocaktaki ateşin karşısına gelen
kazan kesimine verilecektir
9. Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışılan işyerlerindeki kazan
dairelerinde alınması gereken önlemlerden değildir?
a) Diğer atölyelere açılan pencere bulunmamalı
b) Diğer atölyelere kapıları bulunmamalı
c) Kazan dairelerinin tavanı kazan boyundan yüksekte olmalı
d) Kazan daireleri sürekli olarak havalandırılmalı
e) Kazan dairesi işçilerin kolayca ulaşabilceği bir alanda bulmalı
10. Aşağıdakilerden hangisi ilgili yönetmelik gereğince buhar kazanlarında bulunması
gereken emniyet supabına ait güvenlik tedbirlerinden değildir?
a) 2 adet bulunmalı
b) Kazanın çalışma basıncına göre ayarlanmalı
c) Tutukluk yapmayacak paslanmaz malzemeden yapılmış olmalı
d) Herkesin kullanabilmesi için kolay açıp kapanabilmeli
e) Buhar atarken çalışanlara zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmeli
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Cevaplar
1. E
2. C
3. E
4. D
5. B
6. C
7. A
8. A
9. E
10. D
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