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Rulmanların yağlanması 1) sıvı yağ, 2) gres ile yapılır. 

SIVI YAĞ İLE RULMAN YAĞLANMASI: Sıvı yağ ile yağlanan bir rulmanın dönmeye direnci 1)rulmanın 

modeline ve taşıdığı yüke  2)yağın viskozitesine, miktarına ve rulmanın dönme hızına bağlıdır. 

Dönmeye direnç kullanılan yağ miktarı ve viskozitesi arttıkça artar. Önem verilen ilk faktör güvenceli 

yağlama olduğu için dönmeye direnç ikinci planda kalır. Bu anlamda sızıntıların ve yağların 

buharlaşması etkisini aşmak için ve iyi yağlama sağlamak için daha fazla miktarda ve genelde daha kalın 

yağ (yüksek viskozite) kullanılır.      

Genel olarak ağır yük kaldıran ve yavaş dönen rulmanlar yüksek viskoziteli yağlar gerektirir. Hafif yük 

kaldıran ve hızlı dönen rulmanlar ince yağ gerektirir. 

GRES İLE RULMAN YAĞLANMASI: Rulmanlar yüksek basınç gres pompası ile yağlandıkları zaman bu 

görev dikkatle yapılmalıdır. Yüksek basınç rulmanlara zarar verebilir, gresi israf eder, aşırı gres 

miktarından ötürü sıcaklığın artmasına yol açar, rulmanın dışını “kirletir”. Uygulamaların en çoğunda 

rulmanın bilyalar arasındaki boşluk hacminin yarısı veya üçte biri kadar gres miktarı yeterlidir. Genelde 

bundan büyük miktarlar dönme esnasında sızdırmazlıklardan (conta) otomatikman dışarıya deşarj 

edilecektir.  Bazı uygulamalarda  sözü edilen miktarlardan fazla veya daha az gres miktarı gerekebilir. 

Çok küçük dönme direncine ihtiyaç varsa rulman çok küçük miktar gresle yağlanılır. Aksine rulman çok 

ağır(yavaş) dönüyorsa ve kir/toz/nem ve dış etkenlere maruz ise o zaman nerdeyse tamamen gres ile 

doldurulabilir.  

Genellikle, yüksek dönme hızları ve yüksek sıcaklıklar gresleme aralıklarını normal şartlara kıyasla 

kısaltır. 

 

Yağlama bir rulmanın içinde aşağıdaki görevleri 

yerine getirir:                                                                               

1- Kayar yüzeylerin yağlanması (bilyalar veya 

makaralar ile kafesin arasında yer alan 

sürtünmenin azalması)                                                                                               

2-Döner yüzeylerin (bilyalar veya makaralar ile     

yatakların) yağlanması                                                                    

3- Rulman içinde korozyona-pasa karşı koruma                   

4- dış etkenlerin (toz, nem vs) rulmana 

girmesinin önlenmesi                                                                                            

5- Isı aktarmasına yardım etmek (ısının rulmanın 

dış gövdesine akması).  

 

Yağlama filminin 

kalınlığı, insan 

saçının 1/20 

kalınlığı kadardır  
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Gresleri temiz kapların içinde muhafaza ediniz, greslemeyi temiz pompa ve aletler ile yapınız. Gres 

kaplarını kapalı şekilde muhafaza ediniz. Rulmanları gres ile çok  doldurmayınız, dışarıya taşan gres 

etrafı kirletecektir. Aşırı gres miktarı rulman sıcaklığını artıracaktır. 

Teçhizat uzun zaman çalışmıyor ise milleri ve greslenen yatakları periodik olarak döndürünüz/ hareket 

ettiriniz, gres veya yağ tabakası yenilenerek rulmanların hassas yuvarlanma yollarının oksidasyon ve 

korozyona uğraması önlenir. Contaları ve havalandırma deliklerini muntazam şekilde kontrol ediniz. 

 

Çalıştırma önerileri  

Çalıştırma tecrübeniz olmayan bir rulmanın yağlama aralıklarını teçhizat üreticisinin talimatlarına 
uygun olarak tatbik ediniz. Yüksek kalite yağlama ürünleri daha uzun yağlama aralıkları sağlayacaktır, 
bununla birlikte rulmanların çoğu için senede en az bir kere temizleme ve yeniden yağlama gereklidir. 
Rulman büyük ise, yüksek devirde çalışıyorsa, çalışma sıcaklığı 60°C derecenin üstünde ise, daha sık 
yağlayın.Özellikle kirli ortamlarda çalışan rulmanlar daha sık yağlama gerektirir.  
 
Mümkünse teçhizatın içinde olan yağlama ürününü belli zamanlarda denetleyin, gereken bakım 
hakkında bilgi edinebilirsiniz.                                                                                                                                                     
Gresin rengi koyulaşmış ise okside olmaya başlamış demektir. Orijinal renkten bir uzaklaşma 
ıslaklıklığın bulunduğuna dair bir işarettir. Sertleşmis gresler değiştirilmelidir.   
Kullanılmış ve yeni yağı kıyaslayın. Kullanılmış yağ bulanık ise su ile kirletildiğinin işaretidir. Koyulaşmış 
yağlar çamurlaşmış olabilir. Koyu renkli depozitler yağın kirli olduğuna  veya kömürleşmeye başladığına 
dair işarettir. Yüksek kaliteli yağlar, veya belirli çalışma şartları için özel tasarlanmış yağlar, sıradan 
ticari yağlara kıyasla çok daha uzun ömürlü olurlar.  
 
Gerektiğinden fazla miktarla yağlamayınız. Bir yatak veya rulmanda yağlamayı sağlayan gres yalnızca 
sürtünme yüzeylerine değen gres miktarıdır. Fazladan gres miktarları bilyaların aşması gereken bir 
direnç olup rulman içinde sıcaklığın artmasına neden olur. Dönme hızı arttıkça rulmanın fazladan gres 
miktarına hassasiyeti artar. Genellikle dönme hızı arttıkça daha ince ve daha yüksek kaliteli yağlama 
ürünü kullanmak gerekir. Ağır yükler ve düşük dönme hızları daha kalın yağlama ürünleri gerektirir 
fakat ürün kalitesinin yüksek olması yine şarttır.    
 

Yenileme yağlama ürünü tatbik edilince genellikle kulanılmış-eski yağlama ürününü yerinden çıkarır, 
yerine geçer. Eski yağlama ürünü önemli derecede oksidasyona uğramış ise veya çok kirli ise, sistemi 
evvela ince bir yağla temizleyin ve yeni yağlama ürününü ondan sonra tatbik edin. 

 

Rulman ve yatakların uzun ömürlü olması için aşırı derecede ısınmaları önlenmelidir. Rulmanlardaki 
bilya ve makara yuvarlanma yolunda ve yataklarda,  renk bozulması aşırı derecede ısındıklarının 
kesin bir işaretidir. Bozulmuş renk mavi, veya siyah-mavi arası olur. LE yağlama ürünleri 
rulmanların,yatakların çalışma sıcaklığını düşürmek ve enerji tüketimini azaltmak için mükemmeldir. 
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Diğer sürtünmeler birçok zaman aşırı ısınma yaratabilir. Rulman contasının ve rondelaların aşırı 
derecede sürtünme yapmamasına dikkat edin.  
Dışarıdan gelen ve mil üstünden aktarılan ısının yarattığı genleşmelerden dolayı rulman ve yatakların 
kleransı(iç boşluklar) etkilenir, rulmanın içinde önyük yaratarak ekstra baskı kuvvetlerine yol açar. 
Yüksek sıcaklık genleşmesinin aşırı olabileceği uygulamalarda özel tasarlanmış rulmanlar 
kullanılmalıdır.   
Aşırı ısınma yanlış yağlamadan meydana gelebilir. Sıvı yağ ile yağlanan blok rulmanlarda(plummer blok) 
yağ seviyesi en alttaki bilyanın ortasına kadar olmalıdır.  Gres ile yağlanıyorsa bilyaların arasındaki 
boşlukların üçte biri gres ile doldurulur.  
Rulmanın takıldığı yuva çarpılmış ise, aşırı ısınma bundan meydana gelebilir. Ayrıca rulmanda yüksek 
gerilim noktası yaratabilecek yabancı metal talaşlarını ve diğer maddeleri yuvadan uzaklaştırın. Yuvanın 
doğru boyutlarda olup rulmanı gereksiz yere sıkmadığına emin olun, gerekirse yuvayı genişletin.      
 
Kirlilik rulman ve yatakların ömrünü önemli şekilde kısar. Kirliliğin işaretleri aşınmış(parlaklığı solmuş) 
yüzeyler ve ciddi şekilde iz taşıyan bilya/makaralar ve yuvarlanma yollarıdır. İnce aşındırıcı tozlar 
rulmana girince yüzeylerin pürüzsüzlüğüne müdahale eder yüzeyleri bozar, oysa daha büyük kirletici 
partiküller çentik ve çiziklerin oluşmasına yol açarak rulmanın dağılmasına neden olur.     
Temizlik çok önemlidir. Temiz bir ortamda ve temiz aletler ile çalışın, rulmanlar hassas makine 
parçalarıdır  dikkatle elleçleyin, değiştirirken temizleyin.  
Rulmanlar çok az elleçlenmelidir. Montaj anına kadar ambalajdan çıkarmayın. Sökülmüş rulmanları 
kirlilikten koruyun. 
Yağlama ürünlerinizi ve yağlama ekipmanınızı belirli aralıklarda kontrol edin. Kirli yağ ve gresler kirliliği 
rulmanın içine  taşıyacaktır. Tüm yağlama ürünleri stokunuzun kirlilikten korunmasını sağlayın. Gres 
pompalarını ve yağdanlıkları kapalı muhafaza edin.  
Contalar kırık, yıpranmış çarpılmış ise, tozlar, kirleticiler ve diğer yabancı maddeler rulmanın içine 
girebilir. Su veya ıslaklık mevcut ise, rulmanın içine girmesini önleyecek sızdırmazlık elemanları 
kullanmak gerekir. Kirlilik devamlı bir sorun teşkil ediyorsa rulman blokunu alüminyumdan yapılmış 
hafif bir koruyucu kutunun içine yerleştirmeyi deneyin. Bu yapılması kolay ve ucuz olan,  rulman veya 
yataklama yüzeylerini toz ve kirlilikten korumaya yardımcı bir sistemdir. Çift dudaklı sızdırmazlık 
elemanları da rulman kirlenmesini önlemekte faydalıdır.    
 
Yağlama süreçlerini standartlaştırın, ve yağlamanın yalnız tecrübeli personel tarafından yapılmasına 
izin verin. 
 
Yalnız en üst kalite yağlama ürünleri kullanın. Sıradan yağlayıcılara kıyasla, yüksek kaliteli yağlama 
ürünlerinin performansı, aşınmanın azalmasında, bakımların ve istenmeyen duruşların azalmasında,  
çok büyük fark yapabilir. 
 
Rulmanın rondajı gerektiği şekilde yapılırsa, arızalar, erken bozulmalar ve duruşlar önlenir. 
Çalıştırmanın ilk bir iki saati rulman ömründe en önemli zamandır. Her yeni takılmış rulmanı dikkatle 
gözlemleyin, kendine özgü sesi ve sıcaklığını öğrenin. Rondaj süresi birkaç saat ile birkaç hafta arasında 
değişebilir, fakat genellikle 24 saat yeterlidir. Her zaman için, rondaj süresi bittikten sonra bir iki gün 
içerisinde rulmanın kontrol edilmesi gerekir. Yağlama ürününü gözden geçirin. Kirli ise değiştirin.  
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Ses bir semptomdur. Doğru çalışan bir rulmanda tatlı bir hırıldama sesi ve gresin çıkardığı sesten 
başka sesler duyulmaz. Başka her ses rulmanda bir sorun olduğunun bir işaretidir. Yeni bir rulmanı 
tornavida veya stetoskop yardımı ile dinleyin. Gıcırtılar yetersiz yağlamaya işarettir. Metalik sesler 
metallerin direk temas etmelerinin veya kötü ayarın bir belirtisidir. Pürüzsüs temiz ses tonları, 
dönmeyen yuvarlanma yolunda oluşmus izlerin belirtisidir. Düzensiz gelen sesler bozuk 
bilyanın/makaranın işaretidir. Çatırtı ve hışırtılar kirlilik demektir.    
 

Birçok rulman dokanamayacak kadar sıcak olur. Rulmanın normal çalışma sıcaklığını tanımayı öğrenin. 
Alışılmış, normal sıcaklığının üstünde bir sıcaklık genellikle rulmanın sorun yaşadığını belirtir. Bunun 
nedeni eksenel veya radiyal önyükler, hatalı hizalama, sıkı contalar veya başka nedenlerden 
kaynaklanan aşırı sürtünmeler olabilir. 
 

Sızdırmazlık elemanlarını aşınma veya bozulma için inceleyin, gerekirse değiştirin. Bir-iki dakikalık bir 
kontrol sayesinde daha sonra olabilecek arızları ve duruşları önleyebilirsiniz. 
 
Rulman arızaları %95’i aşan bir oranda yanlış montaj, rulmana uygun olmayan çalışma şartları ve 
benzeri, gözlemleme ile farkedilebilecek nedenlerden kaynaklanır. Bununla birlikte, bu arızaların bir 
çoğu yüksek kaliteli yağlama ürünleri kullanımı ile önlenebilir veya geciktirilebilir. 
 
Radiyal kuvvetler altında doğru çalışan bir rulman kolayca farkedilir. Doğru takılmış, maksimum çalışma 
kuvvetinin altında çalıştırılan, temiz tutulan ve yeterli yağlanan bir rulmanın bilya yuvarlanma yolunun 
hafifçe mat bir görünümü olur. Leping olmuş bir yüzey ile aynı görünümü olur. Aşınma hemen hemen 
hiç yoktur.  
 

Rulmanın doğru çalıştığını belirten diğer işaretler arasında, bilya veya makaraların yuvarlanma 
yollarının tam ortasında yuvarlanması ve yuvarlanma izlerinin yolların kenarları ile tam parallel olması 
yer alır. 

    
Arıza analizi 

Yabancı maddeler - Rulmanlar, bilya ile yuvarlanma yolu arasındaki çok yüksek basınç yüzünden 

ve yuvarlanmadan dolayı özellikle küçük parçacıkları bilya ile yol arasına sürükledikleri için, 

yabancı maddeler ve kirliliğe karşı çok hassastır.   

Kirlilik ve yabancı maddeler tüm rulmanlar için en sık arıza nedenidir. Kirleticiler rulmanın içine ilk 
montajda, tamir esnasında, dış ortamdan rulmanın içine sızarak, veya kirli yağlama ürünleri ile girebilir.  
İnce veya yumuşak kirletici parçacıkları, ince bir zımpara veya leping etkisi yapacaktır. Yuvarlanma 
yolları bilya veya makaraların temas patikasında aşınacak, bilyalar aşınacak, sonuçta rulman 
gevşeyecek ve ses çıkarmaya başlayacaktır.  
Demir veya başka metal parçacıkları gibi sert, iri taneli yabancı maddeler, genel olarak metallerde 
küçük baskı izleri yaratır. Bazen rulmanın tutukluk yapmasını ve her iki bileziğin dönmesine yol 
açabilirler.  
 
Su, asitler veya başka korozyona yol açabilecek maddeler, metallerin üstüne kahve-kırmızı renk bir 
kaplama ve yuvarlanma yollarında çok küçük delikler oyarak rulmanların bozulmasına neden olurlar.   
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Çürütücü  oksitlerin bilyalar ve yuvarlanma yollarının üstünde aşındırıcı lepingi andıran etkisi olur, ve 
bu yüzden renkleri mat gri olarak etraftaki diğer kahve-kırmızı renklerden gayet farklı olur.  

 

Aşırı yük - Aşırı yükler metallerin yorulmasına sebep olarak, metallerin yüzey tabakasının 

kırılmasına yol açarlar. Bu bozulma süreci küçük bir alanda başlar fakat hızla yuvarlanma yolunun 

ve bilyaların tüm yüzeyini kaplar. Bu bozulma prosedürü en sık şekilde iç yuvarlanma yolunda 

başlar.  

Hatalı hizalama ve eksenel kaçıklık – Bilyaların veya makaraların yuvarlanma izi yuvarlanma yolunun 
kenarlarına parallel değilse, bu hatalı hizalama veya radiyal ve aynı zamanda eksenel kuvvetlerin 
olduğuna işarettir. Tek sıra bilyalı rulmanlarda kafeslerin kırılmasına, aşınmasına neden olur. Eksenel 
kaçıklık kafesin dış veya iç yuvarlanma yoluna sürtünmesine neden olur.   
 

Çentiklenme – Bilya veya makaraların yuvarlanma yoluna derin izler bırakmaları demektir. 
Genellikle montaj esnasında direk bilyalara veya makaralara yansıyan yanlış vuruşlardan veya çok 
kuvvetli bir vuruştan olur. Çalışma esnasında aşırı ağır kuvvetlerden olur.  

Yalancı çentiklenme- Dönmeyen fakat uzun müddet vibrasyona maruz kalan rulmanlarda olur. 
Aşındırıcı kirlilik bu çentiklenmeyi önemli şekilde artırır. Önyük verilerek veya daha kalın yağlama ürünü 
kullanarak önüne geçilir. Yalancı çentiklenme depolamada veya taşımalarda meydana gelebilir. 
  
 

Sıcaklık- Sıcaklıktan doğan arızalar genel olarak orta ve yüksek hız uygulamalarında olur. Nedenler 
arasında, yağlamanın olmaması, yağlayıcının bozulması, yağlayıcının kirlenmesi, çok fazla yağlayıcı, 
aşırı yükler, veya bileziklerin genleşmesi yer alır. Ayrıca, hatalı hizalama kafeslerin sürtünmesine yol 
açarak sıcaklıklarını artırır. Ve son olarak dışarıdan gelen sıcaklık. 

Sıcaklık kafesin okside olmasını hatta bilya veya makaraların veya yuvarlanma yollarının yumuşamasına 
yol açabilir. Bu durumda bol ve iyi yağlama sayesinde bilya ve yuvarlanma yollarının bozulmasına 
rağmen çalışma sürdürülebilir.  
 
 
Rulman arızalarının nedenini anlamak hiç bir zaman kolay değildir. Ancak yağlayıcı ürünün durumunu, 
bilya veya makaraların, milin ve rulman yuvasının durumunu kontrol etmek, birçok kez arızanın 
nedenleri hakkında size bilgi sağlayabilecektir. 
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LE Yağları 
 
LE Monolec® sanayi yağları ince yağ gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. İçerdikleri Monolec® 
aşınmayı önleyici katkı maddesi kazıma-sürtünme aşınmasını engeller. Ayrıca üstün kalite baz yağlar ve 
oksidasyonu önleyici katkıları sayesinde oksidasyon ve korozyon benzersiz şekilde önlenir.  
 
LE Duolec® kapalı dişli kutusu yağları daha ağır yağ gerektiren rulman yağlaması uygulamaları için en 
iyi çözümdür. Çalışma sıcaklığı genellikle azalır. Aşınma asgariye iner. Duolec® katkı maddesinin 
yarattığı koruma filmi sayesinde rulman ve yatakların hassas yüzeyleri korunur. 
 
LE Gresleri 
 
LE 3751/3752 ALmagard® genel amaçlı gresleri, ağır hizmet rulmanlarına maksimum koruma sağlamak 
için tasarlanmıştır. İçerdikleri Quinplex® özel katkı maddesi sayesinde ağır darbelere dayanırlar. Bu 
gresler rulmanın hassas yüzeylerini pas ve korozyona uğraması ihtimalini azaltır. Toz ve kirleticilerin 
sisteme sızmasına karşı benzersiz bir önlem oluştururlar. Özel katkı maddesi Almasol® sayesinde 
sürtünme, aşınma, sıcaklık azalır.    
 
LE 1274/1275 Almaplex® sanayi gresleri ve 4700/4701/4702 Monolec® sanayi gresleri öncelikle fabrika 
içi uygulamaları için tasarlanmıştır. Uygun viskozite baz yağları sayesinde  küçük dönme direnci 
sağlarlar. LE 1274/1275 sürtünme–aşınma ve ısınmayı önlemek için Almasol® katkı maddesini içerir. 
LE4700/4701/4702 Monolec®, merkezi gresleme sistemleri için tasarlanmıştır, LE’nin özel aşınmayı 
önleyici katkısı Monolec® içerir. 
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