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1  Makineye Genel Bakõ      
 
Doseuro dozaj pompalarõ yüksek hassasiyet ve fonksiyonelli i sayesinde , her türlü 
sõvõnõn pompalanmasõnda ve tüm endüstriyel sektörlerde kullanõlabilir. Kullanõlan kaliteli 
komponentler ve do ru seçilen pompa malzemeleri sayesinde pompa çok uzun yõllar 
sorunsuz hizmet verebilir. 
 
 
1.1  Açõklama        
 

 Makinenin ekli ve boyutlarõ  ve tüm aksesuarlarõ ekte verilmektedir. 
 Servis personelinin ve operatörlerin güvenli i için hareketin görülebildi i ( 

piston ) ve müdahale edilebildi i tek bir kapak vardõr. Modele göre bu kapak 
bir veya iki kapaktan olu abilir. 

 Bu makine temiz ve temiz olmayan sõvõlarõn dozlanmasõ için imal edilmi tir. 
BU cihaz ayrõca, 
- Sõvõnõn içinde a õndõrõcõ veya askõda katõ maddeler oldu unda, 
- Sõvõnõn özellikle toksik elementler ve çözeltiler içerdi inde, 
- Sõvõnõn atmosferle temas etmemesi gerekti i durumlarda, 
Kullanõlabilir. 

 Makinede dozaj miktarõnõ ayarlamak için sadece 1 adet kontrol mekanizmasõ 
vardõr. ( Lütfen çizime bakõnõz.) Bu ayar manuel olarak yapõldõ õ gibi arzu 
edilmesi halinde pnömatik ve servo kontrol ile uzaktan yapõlabilir. 

 Besleme gerilimi ve özellikler mü teri tarafõndan belirlenebilir.  Bu durumda 
sõrasõyla a a õdaki de erlerin tarafõmõza bildirilmesi gerekir. ( Voltaj, Frekans, 
Koruma Sõnõfõ, di er bilgiler vs.) 

 
 
2  Makine Üzerindeki Önemli Teknik Veriler   
 
2.1  Teknik Özellikler       
 
Diameter of the membrane : Diyafram Çapõ 
Strokes/min : Strok/Dakika 
Maximum Load : Maksimum Kapasite 
Maximum Pressuer : Maksimum Basõnç 
Met material : Metal Malzeme 
Plastic mat. : Plastik Malzeme 
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Yukarõda belirtilen maksimum kapasiteler teorik olup, gerçek artlarda sõvõ cinsine ve 
di er ko ullara  göre de i ebilmektedir. 
Elektrik motorlarõ rakõma kar õ duyarlõ oldu undan makinenin performansõnõn 
etkileyebilir. 1000 metre’nin üzerinde normalden daha fazla güç ihtiyacõ ortaya çõkar. 
Bu durum IEC 34-1(69 ) normlarõnda bildirilmektedir. 
 
Tablo IV : Rakõma ba lõ olarak elektrik motoru gücünün de i imi 

 
3  Bilinçli ve Bilinçsiz Kullanõm    
 

 Bu makine temiz ve temiz olmayan sõvõlarõn dozlanmasõ için imal edilmi tir. 
BU cihaz ayrõca, 
- Sõvõnõn içinde a õndõrõcõ veya askõda katõ maddeler oldu unda, 
- Sõvõnõn özellikle toksik elementler ve çözeltiler içerdi inde, 
- Sõvõnõn atmosferle temas etmemesi gerekti i durumlarda, 
Kullanõlabilir. 
 
Bu makine yukarõda tarif edilenlerin dõ õndaki akõ kanlar için uygun de ildir. 
 
Örnek : PVC kafalõ bir pompa, asidik çözeltiler için uygundur, bu tip 
pompayla alkali çözeltiler ve solventler dozlanmamalõdõr, aksi takdirde çok 
kõsa sürede makine tamir edilemez derecede hasar görebilir. 

 
Herhangi bir üpheniz oldu unda, kullanõlmasõ gereken sõvõlar ve uygun olan pompa 
malzemeleri için bizimle temas kurabilirsiniz. 
 
4  Kalõcõ Riskler        
 
Kalõcõ risklerden bir tanesi pompanõn salmastra yuvasõndan ( Lütfen çizime bakõnõz ) 
sõzõntõ yapmasõdõr, tavsiyemiz bu tip durumlarda sõzõntõnõn bir boru vasõtasõyla tahliye 
edilmesidir. 
 
Pompada herhangi bir hasar arõza olu tu unda ilk olarak makine içerisindeki sõvõ 
bo altõlmalõ ve basõncõ alõnmalõdõr. Daha sonra uygun temizleyici sõvõlar ve hortum  
vasõtasõyla pompa kafasõnõn içi temizlenmelidir. Sadece temizlik i leminden sonra 
pompa sökülmelidir. Sökme esnasõnda operatör koruyucu önlemleri almõ  olmalõdõr. ( 
Eldiven,gözlük, ayakkabõ, giysi vs. ) 
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5  Ta õma, Nakliye ve Saklama     
 
 Makine daima dik pozisyonda ta õnmalõ, kesinlikle yatay pozisyonda ta õnmamalõdõr.  
Plastik malzemeden yapõlmõ  olan pompalar kuru ve havalandõrmalõ, +10 C - +30 C 
saklanmalõ , õsõ kaynaklarõndan uzak tutulmalõdõr. 
 
6  Montaj        
 
6.1  Makine Kurulumu       
 
Pompanõn kurulumu ve kontrolü için uygun geni  bir alanda montajõ gerçekle tirin. 
Özellikle pompa kafasõ ve ayar dü mesinin rahat bir ekilde kullanõlabilece inden emin 
olun. 
 

 
 

 Pompayõ ekil 1’de oldu u gibi dik bir konumda yerle tirin ve oturdu u 
yüzeyinden rijit ve sert ( beton veya metal ) olmasõna dikkat edin.  

 
 E er pompa dõ arõya monte edilecekse, uygun bir koruma yapõlmalõdõr. ( 

özellikle servo kontrol ve di er hassas aksesuarlar bulunuyorsa ) 
 

 Çõkõ  ba lantõsõnda sökme i lemini kolayla tõrmak için bir drenaj hattõ bõrakõn. 
 

 PVC pompa kafalarõ sadece oda sõcaklõ õnda ve dozlanan sõvõ 10 -40 C 
arasõnda iken sa lõklõ çalõ õr. E er gerekliyse, güne  õ õnlarõna kar õ pompayõ 
koruyun ve dozlanan sõvõnõn sõcaklõ õnõ gözleyin. 
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6.2  Borulama        
 
Makinanõn do ru bir ekilde montajõ ve kullanõmõ için, kullanõcõ a a õdaki tavsiyeleri 
dikkate almalõdõr. 
 

 Kullanõlan borularõn çapõ, pompa giri  ve çõkõ  çapõndan bir boy büyük 
olmalõdõr. ( özellikle emi  hattõnda ve viskoz sõvõlarõn dozlanmasõnda ) 

 100 cPs’ye kadar viskozlu a sahip sõvõlarda boru hattõnda ortalama hõz 0.7 
m/sn.yi geçmemelidir. 

 Emi  hattõ mümkün oldu u kadar kõsa olmalõdõr ve her dirsekte mümkün 
oldu u kadar geni  dönü ler yapõlmalõdõr. 

  
6.3 Yerle tirme        
 
Makineyi do ru olarak yerle tirmek için a a õdaki hususlar dikkate alõnmalõdõr. 
 

 Temelin sa lam ve teraziye alõnmõ  oldu undan ve pompa eksenine hiçbir 
yük gelmedi inden emin olun. 

 
 Pompaya boru ba lantõsõ yapõlmadan önce, borularõn içi temizlenerek 

içerisinde hiçbir kaynak artõ õ vs olmadõ õndan emin olunmalõdõr. 
 

 Borular ayrõ olarak desteklenmeli ve pompaya yük bindirmemelidir. Ayrõca 
borularõn sõcaklõkla uzamasõ durumunda pompa kafasõna baskõ yapmamasõ 
için gerekli önlemler alõnmalõdõr. 

 
 Her zaman birden fazla T ba lantõlarõ, flan lar vs kullanõlmasõ ( sonradan 

manometre, emniyet ventili, sönümleyici vs takõlabilmesi için ) tavsiye edilir. 
 

 Motor fanõnõ elle çevirerek rahat bir ekilde döndü ünden ve sõkõ ma 
olmadõ õndan emin olunuz. 

 
 Borularõn tamamen sõzdõrmaz oldu una ve emi  tarafõndan pompaya hava 

girmedi ine emin olun, aksi takdirde pompa emi  yapamayabilir. 
 

 
6.4  Do ru Montaj        
 

 Emi  tankõnõn , basma tankõndan daha yüksekte oldu u durumda 
montaj 

 
Emi  tankõndaki sõvõ seviyesi, basma tankõndaki sõvõ seviyesinden daha yüksek 
oldu u durumda, sõvõ emme tankõndan basma tankõna serbest olarak akar. 
Yerçekimiyle meydana gelen bu akõ õ engellemek için basma hattõna, emi  
hattõndaki basõnçtan daha fazla basõnç olu turacak bir  “back pressure” vana 
takõlmalõdõr. 
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 Negatif emme yüksekli inde montaj 

 
Dozaj pompalarõnõn NPSH de eri i letme basõncõna göre de i ir. Pompanõn do ru 
olarak çalõ abilmesi için a a õdaki ko ulun gerçekle mesi gerekir. 
 
NPSH montaj > NPSH pompa olmalõdõr. 
 
NPSH :  Net pozif emme yüksekli idir. 
 
NPSH a a õdaki ekilde hesaplanabilir. 
 
NPSH  = Pb + (Pc/ ) – Tv – Pt 
 
Pb = Baro metrik Basõnç 
Pc = Sõvõ Basõncõnõ 
Tv = Sõvõnõn Buharla ma Basõncõnõ 
Pt= Emme hattõndaki Basõnç Kaybõnõ 
 = spesifik a õrlõk  

 
Not : Dü ük kapasiteli pompalarda, pompanõn emi  hattõnõ bo altmasõ için gereken 
süre dikkate alõnmalõdõr. 
 
 deal Montaj 

 
deal bir montaj yapmak için a a õdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 
 Dü ük Emme Yüksekli i 
 Basma basõncõnõn , emme basõncõndan yüksek olmasõ 
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 Katõ Parçacõk çeren Sõvõlarõn Dozlanmasõnda Tavsiye Edilen Montaj 
 
 
Pompayõ do ru bir ekilde monte etmek için a a õdaki hususlar dikkate alõnmalõdõr. 
Emme tarafõnda 0.1 mm-1mm hassasiyetinde bir emi  filtresi kullanõlmalõdõr ve net 
filtrasyon yüzeyi, emi  borusu çapõnõn( alanõnõn ) 10-20 katõ olmalõdõr. Çok yo un 
katõ parçacõk içeren sõvõlarda ve çok yüksek viskoziteye sahip sõvõlarda emi  borusu 
çapõnõn 100 katõ alana sahip sepet tipi filtre önerilir. Büyük bir yüzey alanõ kayõplarõ 
azalttõ õ gibi volumetrik verimin dü mesini engeller. Her duru tan sonra pompa 
kafasõnõn içinin ve boru hattõnõn temizlenmesi tavsiye edilir. 
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 Sürekli Akõ  Olan Boruya Montaj 

 
Bir açma-kapama vanasõ veya çekvanõn dozaj pompasõ çõkõ  borusuna montajõ 
tavsiye edilir. 

 
 
 
 Aksesuarlarõn Montajõ – Emniyet Vanasõ, Manometreler vs. 

 
Pompa çõkõ õna vana montajõ yapõldõysa veya pompa çõkõ  hattõ çok kompleks ve 
uzun bir yapõya sahipse, dozlama esnasõnda ekipmanlar basõnç altõnda ise emniyet 
vanasõ kullanõlmasõ tavsiye edilir. Bu emniyet vanasõ pompayõ, borulamayõ ve takõlan 
di er aksesuarlarõ korur ve kalõcõ hasarlar gelmesini engeller. Vananõn çõkõ õ kolay 
ula õlabilir bir yerde olmalõdõr  ve emme tankõna veya drenaj hattõna ba lanmalõdõr. 
Manometre kullanõlmasõ halinde basõncõn normal olup olmadõ õ, sistemin do ru 
çalõ õp çalõ madõ õ gözlemlenebilir. 
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Not : Emniyet vanasõ daima pompa çõkõ õnda, pompayla, ilk açma-kapama vanasõ 
arasõnda monte edilmelidir, ve daima mümkün oldu u kadar pompa kafasõna yakõn 
olmalõdõr. Emniyet vanasõnõn yanõna bir manometre takõlmasõ tavsiye edilir. 
 
 
 Aksesuarlarõn Montajõ- Pnömatik akümülatör ve Plenum darbe 

önleyici 
 
 
Özellikle yüksek kapasitelerde Plenum tipi darbe önleyicinin pompanõn hemen 
sonrasõna takõlmasõ tavsiye edilir.  Liner bir akõ  elde etmek için bu kaçõnõlmazdõr.  
Darbe sönümleyici pompanõn ömrünü uzatmak ve olu an titre im ve momentleri 
absorbe etmek için tavsiye edilir. 
 

 
 
 

7  Sökme ve Takma  
      
7.1 Takma  
        
Tüm makineler montajõ yapõlmõ  olarak tek parça halinde teslim edilirler. Makinanõn 
tüm komponentleri hakkõnda bilgi sahip olmak ve terminolojiyi anlamak için ekteki 
resim ve diyagramlara bakabilirsiniz. Ekteki resimlerden arõzalõ veya hasarlõ parçalarõ 
tespit edebilirsiniz. Di er çizimler ise hidrolik kõsõmlarõ ( pompa kafasõ ve vanalar ) 
içermektedir. 
 
7.2 Sökme 
 
Makinanõn sökülmesi için a a õdaki hususlara dikkat edilmelidir. Pompa basõnç altõnda 
olabilece inden herhangi bir i leme ba lamadan önce, boru hattõndaki basõnç alõnarak 
pompa çõkõ  ve emme hattõndan ayrõlmalõdõr. 
 

 Pompanõn Hidrolik Parçalarõnõn Sökülmesi 
Pompa kafasõnõn sökülmesi özel dikkat gerektirir. Herhangi bir i lem yapmadan önce 
ekteki tasarõm resimlerine bakõnõz.  
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Vanalar arasõndaki düz contalar her montaj demontajdan sonra de i tirilmelidir, O-
Ringlerin de i imi ise kullanõcõ inisiyatifine bõrakõlmõ tõr. 
Emme ve basma vanalarõ yerçekimi nedeniyle daima  dik eksende çalõ õrlar, aksi 
durumda fonksiyonlarõnõ yerine getirmezler. Vanalar hiçbir ekilde ya lanmamalõdõr ve 
ya la temaslarõ halinde temizlenmelidir. 
 
8  Makinanõn Çalõ tõrõlmaya Hazõrlanmasõ 
 
8.1  Makinanõn hasara kar õ kontrolü 
 
  Makine ilk çalõ tõrmadan önce nakliye ve ta õma esnasõnda meydana 
gelmi  olabilecek hasarlara kar õ makineyi kontrol etmelidir. 
 
 
8.2 Koruyucu Kapaklarõn  kaldõrõlmasõ 
 
Pompa montajõndan önce, emme ve basma vanasõ üzerinde bulunan koruyucu 
kapaklar çõkarõlmalõdõr. 
 
8.3 Pompanõn ve Di li Kutusunun Ya la Doldurulmasõ 
 

 
Pompa di li kutusunda a a õdaki ya lar kullanõlabilir. Ya , seviye göstergesinde i aretli 
yere kadar konulmalõdõr. 
 
Shell    Spirax HD 85 W140 
Esso    Gear Oil GX 85 W140 
Agip    Rofra MP 85 W 140 
Mobil    Mobilube HD 85 W 140 
BP    Nypogear EP 85 W 140 
IP    Pontiax HD 85 W 140. 
lk çalõ tõrmadan 500 saat sonra ya  de i tirilmelidir. Daha sonra ise 3000 saatte bir 

ya  de i tirilmelidir. 
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8.4  Elektrik Motorunun Güç Kayna õna Ba lanmasõ   
 
Elektrik motorunu, ba lantõsõ  yõldõz yada üçgen olarak yapõlabilir. Motor terminal yuvasõ 
ba lantõ için gerekli bilgileri içermektedir.  
 
 

 
 
 
Star Connection : Yõldõz Ba lantõ 
Delta Connection : Üçgen Ba lantõ 
 
9  Regülasyon ve Ayar 
 
9.1  Makinanõn Ayarlanmasõ 
 
Pompa kapasitesi % 100 ile % 0 arasõnda, ayar dü mesinin saat yönünde çevrilmesi ile 
ayarlanabilir. Ayar dü mesi piston stro unu kõsaltarak pompa kapasitesini azaltõr. 
Ayar dü mesinde her komple tur 10 e it parçaya ayrõlmõ tõr ve her parça pompa 
kapasitesine göre maksimum kapasiteni 1/50 veya 1/100’ünün temsil etmektedir. 
 
Ayar dü mesi pompa tipine göre maksimum 5 veya 10 tur çevrilebilir. Dönü  
ekseninde 5 veya 10 parçadan olu an ( Pompa tipine göre ) ölçüm skalalarõ vardõr. 
Bunlarõn her biri maksimum kapasitenin 1/5 veya 1/10’una tekabül eder. 
 
Pump Capacity adjustment parameters  : Pompa kapasitesi ayar parametreleri 
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9.2 Aksesuarlarõn Ayarõ : Emniyet Ventili    
 
Emniyet vanasõnõn do ru ekilde ayarlanmasõ için a a õdaki hususlarõ uygulayõn. 

 Emniyet vanasõnõ a a õda gösterildi i ekilde monte edin. 
 Kalibrasyon vidasõnõ gev etin 
 Pompayõ çalõ tõrõn ve boru hattõndaki tüm havanõn çõkmasõnõ bekleyin. 
 Açma-Kapama vanasõnõ kapatõn. 
 Manometre istenen basõnç de eri okunana kadar yava  yava  kalibrasyon 

vidasõnõ sõkõn. 
 Açma-Kapama vanasõnõ açõn. 
 Kalibrasyonun do ru ekilde yapõldõ õnda emin olmak için açma-kapama 

vanasõnõ tekrar açõn. Manometre okunun açma basõncõ aynõ olmalõdõr. E er 
de ilse yeniden kalibrasyon yapõn. 

 Ekteki resim ve çizimlere bakabilirsiniz. 
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Not : Kalibrasyon Basõncõ ( Açma Basõncõ ) genel olarak, 
 

letme Basõncõ +  % 10’dur. 
Maksimum i letme basõncõ genelde Kalibrasyon Basõncõ + % 15’dir. 
 
 
10  Çalõ tõrma ve Makinanõn Kullanõmõ    
 
10.1  Kontrol Cihazlarõ       
 
Makinede kullanõlabilecek kontrol cihazlarõ ekteki tasarõmlarda gösterilmi tir. 
Makineler normalde sadece manuel kontrol ile teslim edilirler. 
Arzu edildi i takdirde pompa pulse kontrollü olarak temin edilebilir. Pulse kontrollü 
pompalar otomatik olarak devreye sokulup çõkarõlabilir. 
 
10.2 Operasyonlarõn Açõklanmasõ      
 

 Ya  seviyesinin, göstergede istenen de erde oldu undan emin olun. 
Pompalar daima ya sõz olarak teslim edilirler. 

 Elektrik ba lantõlarõnõ kontrol edin ve motorun, gövde üzerinde belirtilmi  
okla aynõ yöne döndü ünden emin olun. 

 Basõlacak sõvõnõn boru hattõnda ve emme tankõnda kurumadõ õndan, 
katõla madõ õndan emin olun. 

 Boru hattõ boyunca tüm vanalarõn açõk oldu undan emin olun. 
 Pompayõ mümkün olan en dü ük i letme basõncõ ile devreye alõn. Pompayõ 

minimum kapasite ile çalõ tõrõn ve kapasiteyi yava  yava  artõrõn. 
 Dozaj pompalarõ kendinden emi lidir.Ancak çok yüksek çalõ ma 

basõnçlarõnda, çok küçük kapasitelerde  emi  problemleri ya anabilir. Bu 
takdirde emme hattõna ve pompa kafasõna manuel olarak ( elle ) sõvõ koymak 
gerekebilir. 
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11 Makinanõn Hizmetten Çõkarõlmasõ     
 
Makineyi devreden çõkarõp sökmeden önce, pompanõn uygun, pompa malzemesine 
korozif etki yapmayacak temizleyicilerle temizlenmesi gereklidir. Çünkü basõlan sõvõlar 
toksik, kostik veya asidik olabilir. Pompa sökülmeden önce pompanõn basõnç altõnda 
olmadõ õndan emin olunmalõdõr.  E er pompa çalõ tõrõlmaksõzõn uzun süre servis dõ õ 
kalacaksa, pompa kafasõ ve di lileri uygun bir koruyucu ya  ile korunmalõdõr. 
 

12 Bakõm, Ayar ve Tamir     
 
 

D KKAT 
 
 

Pompada herhangi bir bakõm yapõlmadan önce a a õdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

 Pompanõn güç kayna õ ile ba lantõsõ kesilmi  olmalõdõr. 
 Boru hattõ ve pompa içerisindeki sõvõlara bo altõlmalõdõr. 
 Servis personeli mutlaka koruyucu gözlük eldiven ve giysi giymelidir. 

 
Pompanõn uzun süre güvenilir, emniyetli ve performanslõ çalõ masõnõ sa lamak için 
a a õdaki kontroller ve de i imler yapõlmalõdõr. 
 

 Tüm kontroller gözle yapõlabilir. Pompanõn parçalarõ korozyon,a õnma ve 
di er hasarlara kar õ kontrol edilir. Özellikle plastik parçalarda çatlak ve 
kõrõlmalara dikkat edilmelidir. 

 A õnmaya maruz parçalar periyodik olarak kontrol edilmelidir. Yedek parçalar 
için a a õdaki tabloya bakõnõz. 

 
 
Tablo VI 

 
 
Ram Gasket 223 : Conta 
226 Movement Sipring : Tahrik Yayõ 
20 Diaphragm : Diyafram 
Complete Aspiration Valve Group : Komple Emme vanasõ Seti 
Complete Delivery Valve Group : Komple Basma Vanasõ Seti 
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 Kullanõcõnõn ilk devreye almadan sonra yaptõ õ tüm kontrolleri kayõt altõnda 
tutmasõnõ tavsiye ederiz. Alõnan bu de erlere göre kullanõcõ  optimum bakõm 
aralõ õnõ tespit edebilir. 

 Diyafram’õn kontrolünde özel özen gösterilmelidir ve en ufak bir 
yõpranma,eskime,hasar göründü ünde diyafram de i tirilmelidir. 

 A a õdaki arõzalar görüldü ü takdirde  ürün derhal komple bakõmdan 
geçirilmelidir, bu arõzalar normal olmayan i letme ko ullarõndan  kaynaklanõr. 
- Vanalara katõ madde kaçarak tõkanmasõ 
- Yõpranmõ  vanalar 
- Yõpranmõ  piston ve contalar 

 Montajda filtreler varsa, servis personeli periyodik olarak filtreleri 
temizleyerek bakõmlarõnõ yapmalõdõr. 

 Tamir i leminden sonra 10.2’de belirtilen adõmlar takip edilerek pompa 
toplanmalõdõr. Elektrik ba lantõsõ yapõlõrken özel dikkat gösterilmelidir. 

 E er kullanõcõnõn ola an ve ola anüstü bakõmlarõ yapma imkanõ yoksa bu 
bakõmlarõn tamamõ Doseuro yetkili personeli veya Doeseuro’nun yetkili 
temsilcisi tarafõndan yapõlmalõdõr. 

 A õnmõ  parçalarõn de i imi oldukça kolay bir i lem olmakla beraber, makine 
ile beraber verilen talimatlar harfiyen yerine getirilmelidir. 

 
 
Kontroller, tamirler,ayarlar ve bakõmlar esnasõnda basõlan sõvõnõn do asõ nedeniyle 
personele zarar gelebilece i dikkate alõnmalõdõr ve a a õdaki hususlara dikkat 
edilmelidir. 
 
 Elektrik motorunda yada pompa kafasõnda õsõtma ceketi varsa yada sõcak bir 

sõvõ dozlanõyorsa  pompa yüzeyleri sõcak olabilir. Servis personeli tarafõndan 
koruyucu eldiven giyilmelidir. 

 
13 Makinanõn olu turdu u Ses ve Titre imler  

 
Fonometrik ölçümler neticesinde elde edilen de erler a a õdadõr. 
 
 
Bu ölçümler makinenin titre im ve ses seviyesi ölçmek için Europen Directive 89/392 
dahilinde yapõlmõ tõr.  Ölçümler esnasõnda esas alõnan yöntemler unlardõr. 
 
 
ISO 3744 “ Acoustics- Determination of Sound Power level of Noise Source – 
Engineering Methods for free-field conditions over a reflecting plane” and ISO 2631 “ 
Guide for evaluation of human exposure to whole body vibration” 
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14  Makinanõn Patlayõcõ Ortamlarda Kullanõlmasõ 
 
Makine bir elektrik motoru tarafõndan tahrik edildi inden, kullanõcõ sipari  esnasõnda 
makinenin nasõl bir ortamda kullanõlaca õnõ bildirmekle yükümlüdür. Kullanõcõ makinenin 
kullanõlaca õ ortam kodunu Doseuro firmasõna bildirmelidir. 
 
Doseuro, patlayõcõ ortamlarda kullanõlmakta olan normal motorlar nedeniyle 
olu abilecek hiçbir sorumlulu u kabul etmez. Patlayõcõ ortamlarda kullanõlacak 
pompalarõn servo-kontrol ile kontrol edilmesi mümkün de ildir. Ancak arzu edildi i 
takdirde pnömatik servo-kontrol kullanõlabilir. 
 
 
15  Zararlõ Maddelerin Uzakla tõrõlmasõ   
 
Kullanõcõ her türlü toksik,zehirli  madde ve sõvõlarõ ülkesinde yürürlükte olan kanunlara 
göre uzakla tõrmakla yükümlüdür. 
 


