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 Yataklar
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 Yataklar iki eleman arasındaki bir veya birkaç yönde izafi harekete, minimum sürtünme ile

müsaade eden fakat kuvvet doğrultusundaki harekete engel olan elemanlardır.

 İzafi hareketin dönme olması halinde destekleyen elemana yatak, doğrusal olması halinde

kızak denir.

 Genellikle milleri ve aksları destekleyen yataklar, kaymalı ve yuvarlanmalı olmak üzere iki

gruba ayrılabilir.

 Kaymalı yataklarda yüzeyler arasında kayma hareketi ve rulmanlarda ise yüzeyler arasında

yuvarlanma hareketi vardır.

 Giriş

Kaymalı (a) ve yuvarlanmalı (b) yataklar
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 Kaymalı Yataklar

Yatak üzerinde kuvvetin doğrultusu yatağın (veya milin) eksenine dik veya eksen

yönünde olabilir. Sadece radyal yük taşıyan yatağa radyal, sadece eksenel yük

taşıyana eksenel, hem radyal hem eksenel yük taşıyan yatağa radyal-eksenel

denir.

Radyal yataklar Eksenel yataklar
Radyal-Eksenel yataklar
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Bir kaymalı yatak sistemi, dönen mil ve sabit yatak olmak üzere esas olarak iki

parçadan meydana gelmektedir. Yatak mili tamamen veya kısmen sarabilir. Yatak çapı

D ve mil çapı da d olmak üzere radyal boşluk; c = D - d olur.

Radyal boşluk ile mil yarıçapının oranına ise izafi yatak boşluğu denir. 

Bir kaymalı yatak sisteminde mil merkezi ile yatak merkezi üst üste gelmez. Bu iki

merkezin tek merkez haline gelmesi için yatak yükünün çok küçük ve mil hızının

sonsuz olması gerekir. Bu pratikte mümkün değildir.
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Mil ile yatak merkezlerinden geçen doğruya hareket doğrusu denir. Bu doğru

üzerindeki yağ filmi kalınlığı minimumdur ve h0 ile gösterilir.

Mil merkezi (O1) ile yatak merkezi (O) arasındaki uzaklığa yatağın eksantrikliği (e)

denir ve e = OO1 = c - h0’dır.

Eksantrikliğin radyal boşluğa oranı ise eksantriklik oranı () olup; 

şeklinde yazılabilir. 

Bu ifadeye göre  ve          değerleri milin yatak içindeki davranışını belirler.
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Pmax: maksimum yatak basıncının açısal konumu

P0: yağ filminin sona erdiği noktanın açısal konumu

: yük bölgesi başı ile sonu arsındaki açı

Mil yatak sisteminde radyal ve 

eksenel basınç dağılımı 
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Bir mil yatak sisteminde muylunun saat yönünde döndüğü ve değişken kalınlığı h

olan bir yağ filmi ile desteklendiği kabul edilsin.  açısal hızı ile dönen mil sabit bir

u çevresel hızına sahiptir. Yüzeylerin eğriliği ihmal edilebilir kabulü kullanılarak xyz

referans eksen takımı şekildeki gibi alınabilir.

Mil yatak sistemi ve bir yağ elemanının serbest cisim diyagramı 
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Hız gradyanı ile basınç arasındaki ilişki 

 Şekilde verilen yüzeylerin girişinde 

ve bu nedenle pozitiftir. 

Yani x’in değeri azaldıkça film içinde

meydana gelen p basıncı artmaktadır.

 Yüzeylerin orta bölgesinde olur. 

Bu ise p basıncının maksimum olması demektir. 

 Yüzeylerin çıkışında olduğundan 

olur. 

Bu ise x değeri azaldıkça film içinde meydana gelen

p basıncının azalması demektir.
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Buna göre hızın yağ filmi kalınlığınca değişimi şekilde gösterildiği gibi lineer ve

parabolik hız değişimlerinin birbirine eklenmesiyle elde edilir.

Yağ tabakasında hız dağılımı 
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 Minimum Yağ Film Kalınlığı (h0) 

 Minimum yağ film kalınlığının kabul edilebilir en küçük değeri mil ile yatağın

yüzeylerinin pürüzlülüğüne bağlıdır. Çünkü yatağın sıvı sürtünme şartlarında

çalışabilmesi için yağ film kalınlığının yüzey pürüzleri toplamından büyük olması

gerekir.

Minimum yağ film kalınlığı değişik oranları için bulunmaktadır.

 Hidrodinamik yağlama şartlarında yatakta açığa çıkan ısı; yağlama yağı tarafından

yatak dışına taşınamayacak derecede büyük olduğu zaman, soğutma amacıyla

yatağa, basınç altında ilave yağ gönderilir.

 Yatağa daha fazla yağ gönderilerek soğutmanın sağlanmasında en yaygın olarak

kullanılan metot; yatağın tam orta bölgesine açılan bir kanala yük bölgesinin

karşısındaki bir delikten yağın gönderilmesi şeklindedir.
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Bu tür bir yatak ve bu yataktaki basınç dağılımı Şekilde gösterilmiştir. 

Yağ kanalının ortalama yatak basıncına etkisi 
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Yağ basıncının lineer değiştiği durum 

Yağ hızının parabolik değişimi 
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 Sıvı sürtünmesi şartlarında yani kayma yüzeyleri birbirinden tam olarak ayrılmış

durumda çalışan yataklarda bile makine harekete geçerken veya durma sırasında mil

ve yatak arasında metalik temas dolayısıyla kuru veya sınır sürtünme meydana

gelmektedir.

 Kaymalı yataklarda önemli olan adezyon aşınması veya bunun şiddetli şekli olan

yenme aşınmasıdır.

 Sürtünme ve aşınma bölümünde belirtildiği gibi bu tip aşınmayı önlemek için

alınacak tedbirlerden biri temastaki malzemelerin farklı yapıda ve sertlikte

olmasıdır.

 Bu yüzden yatak sisteminde mil çelikten ve yatak, yatak malzemesi denilen ve

çelikten daha yumuşak olan malzemeden yapılır.
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Yatak malzemelerinde istenilen özellikler: 

• İyi bir basma ve yorulma mukavemeti,

• Aşınmaya ve korozyona dayanıklılık,

• Gömme kabiliyeti yani yağda bulunan veya dışarıdan gelen sert parçaları,

bunlardan kaynaklanan abrazyon aşınmasını önlemek için bünyesine gömebilme,

• Küçük sürtünme katsayısı,

• İyi bir yapışma kabiliyeti,

• Düşük ısıl genleşme katsayısı,

• Kolaylıkla işlenebilme,

• Düşük maliyet
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 Yuvarlanmalı (Rulmanlı) Yataklar 

Kaymalı yataklardan farklı olarak rulmanlı yataklarda, desteklenen ve destekleyen

elemanlar arasında bir yuvarlanma hareketi mevcuttur. Bunu gerçekleştirmek için

destekleyen ve desteklenen elemanlar arasına bilya veya makara şeklinde yuvarlanma

elemanları ve kafesten oluşan bir sistem konulmaktadır.

Rulmanlı yatak sistemi 
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Rulmanlı yatakların avantajları: 

• Hareketin başlangıcında ve çalışma sırasında oluşan sürtünmeler arasında çok

az bir fark vardır.

• Sürtünme katsayısı düşük dolayısıyla enerji kaybı azdır.

• Eksenel bakımdan az yer işgal ederler.

• Yağlanması basit, yağ sarfiyatı az, bakım ve değiştirilmesi kolaydır.

• Boyutlarının standart olup piyasada hazır bulunması.

Dezavantajları ise, 

• Yüksek devirlerde çok gürültülü çalışması.

• Ömürlerinin daha az olması ve devir sayısıyla ömrün azalması.

• Radyal yönden daha büyük bir yer işgal etmesi.

• Sönümleme kabiliyetinin az olması.
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 Rulmanlı yatakların sınıflandırılması yuvarlanma elemanına ve taşıdıkları kuvvete

göre yapılır.

 Yuvarlanma elemanına göre Şekilde görüldüğü gibi bilyalı (a) ve makaralı olarak

makaralı rulmanlar ise silindirik (b), masuralı (c), konik (d) ve iğneli (e) şeklinde

olabilirler.

 Taşıyabilecekleri yüke göre ise radyal yük taşıyan radyal, eksenel yük taşıyan

eksenel ve hem radyal hem eksenel yük taşıyan radyal-eksenel rulmanlar

mevcuttur.

Yuvarlanma elemanları 
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1. Radyal rulmanlar 

 Sabit bilyalı rulman, rulmanların kullanılabileceği bütün

devir sayıları için uygun ve fiyatı diğer rulmanlara göre

nispeten ucuz olduğundan en çok kullanılan rulman tipidir.

Sabit bilyalı rulman

Eğik bilyalı rulman

 Eğik bilyalı rulmanlar α=40˚ lik bir imalat temas açısına

sahiptirler. Bu nedenle eğik bilyalı rulmanlar radyal yükün

yanı sıra oldukça yüksek bir eksenel yük taşıyabilirler.
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Oynak bilyalı rulman

 Oynak bilyalı rulmanlar, milin yatak yuvasına göre belirli bir

eğim yapmasına izin verir. Böylece işleme ve montaj

hatalarından dolayı milin eğilmesi sonucu yuvarlanma

elemanının sıkışması önlenir.

Silindirik rulmanlar 

 Silindirik makaralı rulmanlar nispeten büyük yükler az ve orta

devir sayılarında kullanılırlar. Silindirik makaralı rulmanlar

parçalara ayrılabildikleri için takma ve sökme işlemleri daha

kolaydır.
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Konik rulmanlar 

 Konik makaralı rulmanlar, eğik bilyalı rulmanların karşıtıdır.

Temas açısı daha büyük olduğu için, radyal kuvvete oranla

daha büyük eksenel kuvvet taşıyabilirler. Yataklar parçalara

ayrılabilir dolayısıyla dış ve iç bilezikler yerlerine ayrı ayrı

takılabilir.



11

Page 21www.garipgenc.comwww.garipgenc.com

İğneli rulmanlar 

Oynak makaralı rulmanlar 

 Oynak makaralı rulmanlar, makara ile hareket yüzeyi

arasındaki temas alanının özelliğinden dolayı büyük ve

darbeli yükler için uygundur. Ayrıca eksen kaçıklıklarının

dengelenmesi için elverişlidir.

 İğneli rulmanlar, radyal yönden sınırlı boyutlara sahip

yerlerde kullanılır.
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2. Eksenel rulmanlar 

 Genellikle orta büyüklükteki eksenel kuvvetleri taşıyan sabit eksenel rulmanlar,

radyal kuvvet taşımazlar.

 Çalışma sırasında merkezkaç kuvvetinin etkisindeki bilyaların yerinden

çıkmaması için yatağa gelen eksenel kuvvet belirli bir değeri aşmamalıdır.

 Bu yüzden yüksek devirlerde elverişli değillerdir.

 Çift yönlü eksenel yataklar, her iki yönden gelen eksenel kuvvetleri taşıyabilirler.

Tek yönlü eksenel yataklar 

Çift yönlü eksenel yataklar 
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 Rulmanların malzemesi

 Bileziklerin ve yuvarlanma elemanlarının imalatında malzeme olarak yüksek

yüzey basınç mukavemetine sahip, yorulmaya, korozyona ve aşınmaya dayanıklı

olan rulman çeliği kullanılır.

 Kafesler; hafif, aşınmaya dayanıklı ve yeteri kadar mukavemetli olan saç, bronz,

alüminyum, pirinç, plastik gibi malzemelerden yapılmaktadır.
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 Rulmanlar uluslar arası kabul edilen standart boyutlarda imal edilirler. İmalatçı

firmalar rulmanların boyutları ve yük taşıma kabiliyetleri hakkında bilgi veren

kataloglar yayınlarlar.

 Bir anlaşma sağlamak için tüm rulman tipleri için uluslar arası bir sembolleştirme

tarzı vardır.

 Rulmanların sembolleştirilen standart boyutları; delik çapı d, dış çap D ve genişlik

B dir.

 Genel olarak rulmanların sembolleştirilmesi sayılarla yapılır.

 Sayının birinci rakamı rulman tipini, ikincisi genişlik serisini, üçüncüsü dış çap

serisini, son iki rakam ise delik çapını ifade eder.

 Rulmanları sembolleştirme tarzı 
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 d = 20 ile 480 mm çaplar için sembol d/5 ile ifade edilir.

• Örneğin d = 80 mm çapın sembolü 80/5 = 16 olur.

 Rulman tipi:

• Sabit bilyalı: 6

• Eğik bilyalı: 7

• Silindirik makaralı: N

• Konik makaralı: 3

• Masuralı: 2 ile simgelenmektedir.

 Örneğin 32218 rulmanında sırasıyla: 3 ile konik makaralı rulman olduğu, 2 ile

genişlik serisi, 2 ile dış çap serisi ve 16 ile 18x5=90 mm iç çapı olduğu

simgelenmiştir.
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 Rulmanlarda yorulma ve plastik şekil değiştirme 

 Yuvarlanma elemanları ile hareket yüzeyleri arasındaki temas alanları çok küçük

olduğundan bu yüzeylerde Hertz tipi yüzey basınçları oluşur. Bu basınçların

etkilerini, rulmanlı yatakların sabit (n≤1 dev/dak) ve döner (n>1 dev/dak)

olmalarına göre iki gruba ayırabiliriz.

Sabit rulmanlarda plastik deformasyon 

 Sabit rulmanlı yatakların temas

alanlarında bir plastik şekil değiştirme

(ezilme) meydana gelir.

 Yükün durumuna göre bu plastik şekil

değiştirme 0,0001.db (db: yuvarlanma

elemanı çapı) değerini aşması neticesi

yatak normal çalışmaz hale gelir.
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Döner rulmanlarda yorulma 

 Döner rulmanlı yataklarda Şekilde

görüldüğü gibi kuvvetin dağılımı altta

maksimum ve yanlarda ise sıfırdır.

 Dönme hareketinden dolayı her bir eleman

sıfırdan maksimum değere değişen bu

zorlanma etkisinde kalmaktadır.

 Sonuç olarak temas yüzeylerine gelen

yüklemeler değişken ve hareket yuvarlanma

olduğundan yuvarlanma elemanlarının ve

bileziklerin yüzeylerinde yorulma aşınması

(pitting) meydana gelir.
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 Rulman seçimi 

 Döner rulmanlı yatakların seçimi nominal ömür (L), dinamik yük sayısı (C) ve

eşdeğer yük (F) olmak üzere üç faktöre göre yapılır.

Nominal Ömür (L): 

 Döner rulmanların ömürleri gerçek ve nominal ömür olarak iki şekilde ifade edilir.

Gerçek ömür; bir rulmanın yuvarlanma elemanlarında veya bileziklerinde ilk

yorulma belirtileri oluşuncaya kadar gerçekleşen toplam devir sayısı veya çalışma

saatidir. Yani gerçek ömür, tek bir rulman için geçerli olan bir ömürdür. Nominal

ömür ise aynı rulman tipinden oluşan bir rulman grubuna aittir ve o gruptaki

rulmanların %90’ının eriştiği veya aştığı ömür olarak ifade edilir.

 Nominal ömür milyon devir cinsinden (L) veya çalışma saati (Lh) olarak ifade

edilir. Bu iki kavram arasında; bağıntısı mevcuttur. 

Burada n; dev/dak olarak dönme hızıdır. 
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Dinamik Yük Sayı (C): 

 Rulmanlı yatağın bir milyon devirlik bir nominal ömre eriştiği yük olarak ifade

edilir. Bu değer, rulman kataloglarında verilmektedir.

Dinamik Eşdeğer Yük (F):

 Rulmanlı yataklar aynı anda hem radyal (Fr) hem de eksenel (Fa) kuvvetlere maruz

kalabilirler. Dinamik eşdeğer yük (F), yorulma bakımından bileşke yük gibi tesir

eden radyal (radyal yataklarda) veya eksenel (eksenel yataklarda) bir yüktür.

Dinamik eşdeğer yük,

F (N)= Fr .cos β+ Fa .sinβ

F=X.Fr + Y.Fa

sinβ ve cos β değerleri rulmanın tipine ve büyüklüğüne göre değişir

ve bunlar rulman kataloğunda X ve Y katsayıları olarak verilir.

bağıntısı ile hesaplanır. 
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 X ve Y faktörleri, Fa/Fr oranına ve temas açıları küçük yataklarda Fa/C0

oranına bağlı olarak belirlenir. Burada C0; rulman kataloglarında verilen

statik yük sayısıdır.

 Tabloda sabit ve eğik bilyalı rulmanlara ait X ve Y faktörleri verilmiştir.

X ve Y faktörlerinin değeri 
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 Rulmanlı yataklarda nominal ömür, dinamik yük sayısı ve dinamik eşdeğer yük

arasında,

Burada p, bilyalı yataklar için p=3 ve makaralı yataklar için p=10/3 değerini alan bir 

sayıdır. 

bağıntısı mevcuttur. 

Döner rulmanlı yatakların seçimi şu yönteme göre yapılır: 

• Yatağa gelen Fr ve Fa kuvvetleri bulunur ve bunlara göre dinamik eşdeğer yük F

hesaplanır.

• Makinanın özelliğine göre L veya Lh cinsinden yatağın ömrü tayin edilir.

• Çalışma koşullarına göre yatağın tipi seçilir, F ve L veya Lh yardımıyla dinamik yük

sayısı C hesaplanır.

• Hesaplanan C ve mil çapı d’ye göre kataloglardan rulman seçilir. Seçilen rulmanın

katalogdaki dinamik yük sayısının, hesaplanan değere eşit veya büyük olması

gerekir.
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https://www.youtube.com/watch?v=mesqLrExZ-w

 Faydalı videolar

https://www.youtube.com/watch?v=HcfcMfA4m9A

https://www.youtube.com/watch?v=z-77BY_XKVc

https://www.youtube.com/watch?v=Mybf-XCA4H4

https://www.youtube.com/watch?v=xhtq8xqBXwE


