
                                                 
 
 
 
 

www.leturkey.com 

1 

 GRES DEĞİŞİMLERİ. GRESLERİN UYUMSUZLUĞU. GENEL NOTLAR. 

 

Ekipmanda kullanılan belirli bir gresin(eski) başka(yeni) bir gres ile değiştirilmesi, performans artışı 

talebinden veya çalışma şartlarının değişmesi yüzünden ön görülebilir. Bu durumlarda yeni gresin yalnız 

teçhizat eski gresten tamamen temizlendikten sonra tatbik edilmesi tavsiye edilir. Teçhizatın üretim dışı 

kalmasını gerektiren bu şekilde bir temizleme mümkün olmadığı zaman, eski gresten yeniye geçiş 

teçhizatın çalışma süresince yapılır ve bu süreç boyunca iki gresin birbiri ile karışması kaçınılmazdır.   

Genelde, değişik marka hatta aynı marka fakat değişik model yağlama ürünlerinin birbiri ile karışması 

ekipman için tehlikeli olabilir. Özellikle greslerde, eski ile yeni gres uyumsuz ise, bunun sonucu ekipman 

için son derece zararlı olabilir. Aralarında uyumsuz iki gres birbiri ile karışınca, genelde aşağıda belirtilen 

iki durumdan biri meydana gelir:  

1- karışım sertleşir ve içindeki yağı salamaz duruma gelir(resim) 

                                                                                                                      
veya,  

2- (en sık rastlanan durum), karışım aşırı şekilde yumuşar ve içindeki yağ ayrışarak dışarıya akar(resim).      

 

                                                                                                                                                                                                  

Her iki durumda sonuç aynıdır: Yağlama uygun şekilde olmaz, ekipman yağlamasız kalır.  

Gresler  1)baz yağı, 2)kalınlaştırıcı ve 3)katkı maddelerinden oluşur. İki değişik gres birbiri ile karıştığı 

zaman uyumsuzluk hem kalınlaştırıcılar(çoğu zaman), hem baz yağları hem de katkı maddeleri  arasında 

meydana gelebilir. Kalınlaştırıcıların uyumlu olduğu iki greste, baz yağlar ve katkı maddeleri birbirlerine 

uyumsuz olabilir, sonuç yine aynıdır ekipman yağlamasız kalabilir. 
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 GRES DEĞİŞİMLERİ. GRESLERİN UYUMSUZLUĞU. GENEL NOTLAR. 

 

Ekipman çalışır durumda yapılan gres değişimlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar: 

1- Aşırı gresin sistemden (mesela rulmandan) çıkabilme yolu olduğuna emin olunuz. Aksi taktirde  

rulman zarar görebilir.  

2-Gres değişimini yapmadan evvel rulmanın doğru çalıştığını teyit edin. Spesifikasyonlara aykırı şekilde 

yuvasına oturtulmuş rulmanlar, kötü toleranslar,  sistem yanlışlıkları veya mevcut rulman hasarları, gres 

değişimi ile düzeltilemez.  

3-Rulmanın dolu (100% gres ile doldurulması durumu) çalışabileceğini doğrulayın.  Aşağıda belirtilen gres 

değişimi prosedürü küçük miktar gres ile yağlanan rulmanlarda tatbik edilirse rulman sıcaklığı aşırı 

derecede artabilir. 

Eski ile yeni gresin uyumsuzluğundan doğabilecek ve ekipmanın yağlanmasını olumsuz şekilde 

etkileyecek durumların önüne geçebilmek için ekipman çalışır durumda yapılan gres değişimlerinin 

aşağıda belirtilen şekilde yapılması tavsiye edilir:   

1-Yeni gresi, rulmanın içindeki eski gres olabildiği kadar azaldıktan(harcandıktan) sonra tatbik edin. 

2-Yeni gresi rulman çalışır vaziyette, rulman normal çalışma sıcaklığında iken, yavaş, ve yeni gres 

rulmanın dışına taşana kadar pompalayın.  

3-Bir önceki adımı 2-3 çalışma saatinden sonra, veya rulmanın çalışması sabitleşince tekrarlayın.  

 4-Eski gres ile gresleme aralığı bir haftadan büyük ise, rulmanı tekrar yeni gres ile bir hafta sonra 

standart gresleme şeklinize uygun olarak gresleyin. 

5-Geçici olarak ve en az ilk 2-3 gresleme için rulman içine basılan gres miktarını artırın. Bu şekilde 

rulmanın eski gresten temizlenmesi sağlanır.  

6-Eski gresleme aralıklarına dönmeden evvel, gresleme esnasında rulmandan dışarıya taşan gresi kontrol 

edin. Gresin kalınlığını ve yağ ayrışımı olup olmadığını gözden geçirin.  

6-Enerji tüketimini, Amper çekimini, yağlama aralıklarını, vibrasyonları vs kontrol edin. 

 

Daima:                                                                                                                                                                      

Fitingleri greslemeden evvel temizleyin.                                                                                                                    

Gresi yavaş pompalayın.                                                                                                                                                     

Yeni gresi rulman normal çalışma şartlarında olduğu zaman tatbik edin.  


