EKONOM‹K ARAÇ KULLANIMI
Bir ticari tafl›t›n yak›t tüketimini belirleyen faktörler sabit ve de¤iflken faktörler olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Yak›t tüketimini etkileyen sabit faktörleri; araçla birlikte gelen ve kolay kolay de¤ifltirilemeyen faktörler oluflturur: Motor,
flanz›man oranlar›, çekifl düzene¤i, aks oran›, araç bofl a¤›rl›¤›, arac›n aerodinamik katsay›s›, lastik profili ve say›s›, hava
ve yak›t filtresi özellikleri, enjeksiyon sistemi, vb. Sabit özellikler, genel olarak ticari tafl›t›n kullan›m amac›na göre üreticiler
taraf›ndan seçilir.
Yak›t tüketimini etkileyen de¤iflken faktörleri; kilometre bafl›na durufl kalk›fl, çal›fl›lan co¤rafyan›n topografik özellikleri, ortalama sürat, arac›n bir günde iflletilme zaman›, yük miktar›, hava koflullar›, araç üzerinde bulunan ve sürücünün insiyatifiyle çal›flt›r›lan ek güç tüketen ayg›tlar, vb. birçok öznel veya co¤rafi de¤iflken oluflturur. Araç kullan›c›s›n›n tecrübesi ve
bilgisi de yak›t tüketimini etkiledi¤i için de¤iflken faktörler aras›nda.
Tafl›t›n ifle uygunlu¤u: Ticari tafl›t uzmanlar›, yak›t tüketimini azaltmak için öncelikle çal›fl›lan arac›n yap›lan ifle “teknik
olarak” uygun olmas› gerekti¤i konusunda birleflmektedir. Burada sözü edilen “uygunluk”, sabit ve de¤iflken faktörlerin birbirlerini tamamlamas› ve optimum çözümün bulunmas› olarak tarif edilir.
Sürücünün kumanda etti¤i devir say›s›na ba¤l› olarak arac›n h›z›n› ve performans›n› belirleyen motor gücü, flanz›man oranlar›, aks oran› ve lastik çap› de¤erlerinin, yap›lan ifle ve yolun teknik ve co¤rafi yap›s›na uygun seçilmemesi durumunda
motor ömrü ve yak›t tüketimi kötü yönde etkilenir.
Örne¤in flantiye kullan›m›na uygun üretilen bir tafl›t, uzun yol nakliyesinde kullan›l›rsa yak›t tüketimi artar. Çünkü yüksek
oranl› flanz›man ve diferansiyele sahip flantiye araçlar›, sürücülerin uzun yolda yasal azami h›za ekonomik devirlerde ulaflmas›na izin vermez. Aks oranlar› 5.0 ve 6.0 olan benzer özelliklere sahip iki tafl›t›n karfl›laflt›r›lmas›nda km bafl›na 3 kereden fazla duran tafl›tlardan düflük aks oran›na sahip olan daha az yak›t tüketir. 0’dan 50 km/saat h›za ise 6.0 aks oran›na
sahip araç daha önce ç›kar.
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Yak›t ve ya¤: Motorlarda kullan›lacak motor ya¤lar›n›n mutlaka üreticilerin o motor için önerdi¤i kalite seviyesinde olmas›
gerekir. Maliyeti düflürmek için kullan›lan ucuz ve düflük kaliteli yak›t, motora ve çevreye zarar verir. Tortu ve t›kanma problemlerini beraberinde getirerek çeflitli sorunlar yarat›r. Kaliteli yak›t, maliyetine ra¤men tam yanma sa¤lar ve çevreyi en az
seviyede kirletir, performans› artt›r›r, tamir ve bak›m maliyetlerini azalt›r.
Filtre ve ayr›flt›r›c›: Yak›t filtreleri ve ayr›flt›r›c›lar, yanman›n tam yap›labilmesi ve performansl› kullan›m aç›s›ndan büyük
önem tafl›r. Yak›t içerisinde bulunan tortular›,parçac›klar› ayr›flt›ran filtreler, klasik yap›lar›na ra¤men yak›t ayr›flt›rma için
ekonomik ve kolay çözüm sunar ve böylece yak›t ekonomisi sa¤lar.
Türkiye’de kullan›m› oldukça yayg›n olan çift yak›t filtresi, yak›t› iki defa süzmesinin yan›nda motarda yak›lacak yak›t›n temiz ve s›cak olmas›n› da sa¤lar. Dizel motorlarda kullan›lan ek bir donan›m olan yak›t su ayr›flt›r›c›s›, su moleküllerini yak›ttan ayr›flt›r›r. Elektronik kontrol ve yüksek bas›nçl› püskürtme birimlerine sahip motorlarda kullan›lacak ihtiyaca uygun filtre ve su ayr›flt›r›c› seçimi, yak›t ak›fl›n›n tam olmas›n› sa¤lar.
Is›tma: Uygun s›cakl›ktaki yak›t›n yanma performans› daha iyi olaca¤›ndan yak›t›n ›s›t›lmas› yak›t ekonomisi sa¤lar. Yak›t›n
›s›t›lmas› için ek yak›t ›s›t›c› sistemlerin kullan›lmas› gerekir. Yak›t ›s›t›c› ekipmanlar, so¤uk iklim koflullar›nda yak›t›n donmas›n› ya da özelli¤ini kaybedip jelleflmesini önler. Is›t›lm›fl yak›t hatt› özellikle s›f›r derecenin alt›nda çal›flacak tafl›tlar için vazgeçilmezdir. Baz› tafl›tlarda ›s›t›lm›fl yak›t borusu yak›t deposundaki yak›t› da ›s›t›r. Is›t›c› donan›mlar genelde elektrikle çal›fl›r. Bir baflka düzenekte ise motor so¤utmas›nda kullan›lan radyatör suyunu yak›t› ›s›tmak için kullan›r.
Aerodinamik yap›: Uzmanlar yak›t tüketimini etkileyen en önemli faktörler aras›nda arac›n aerodinamik yap›s›n› da gösterirler. Arac›n dizayn›n› üreticiler yapt›¤› için bu konuda kullan›c›lar›n fazla söz hakk› bulunmaz. Fakat yine de kimi unsurlara dikkat ederek yak›t tüketimi azalt›labilir. Örne¤in araçta rüzgar yükü oluflturacak gereksiz aksesuarlar›n kald›r›lmas› veya brandalar›n iyi flekilde ba¤lanarak rüzgar› kesmelerinin önüne geçilmesi yap›lmas› gerekenler listesinde yer al›r.
Sürücü: Rampa ç›k›fl› gibi flartlarda yüksek gazla gidilmesi gerekti¤inden sürücünün rolü çok büyük önem arz etmez. Ancak düzlük kesimlerde sürücüler aras› farklar net biçimde ortaya ç›kar. Daha az h›zlanmaya ve yavafllamaya ihtiyaç duyan
sürücü, sert h›zlanma ve sert fren yapan meslektafl›ndan her zaman daha az yak›t tüketerek yol al›r. Arac›n› tan›yan ve uygun devirleri tercih eden sürücüler, yak›t ekonomisi üzerinde büyük etkiye sahiptir.
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Son y›llarda özellikle ticari tafl›t üreticileri ve büyük nakliye firmalar› çeflitli e¤itimler düzenleyerek sürücülere yak›t ekonomisi sa¤lama yöntemlerini ö¤retmektedir. E¤itim çal›flmalar›n›n yan› s›ra otomatik flanz›man gibi çeflitli teknolojik geliflmeler de sürücü etkilerini azaltman›n, spor kullan›mlardan kaç›nman›n ve maliyeti düflünen bir sürücü neslinin yetiflmesinin
arac› olmaktad›r.
Yak›t Tüketimini Etkileyen Faktörler
1) Yuvarlanma direnci: Yol ve lastik aras›nda meydana gelen sürtünmedir. Tafl›t lasti¤i yük alt›nda deforme olarak yola
daha fazla bas›nç uygulad›¤›ndan yuvarlanma direnci artar. Yüksek bas›nç alt›nda çal›flan lastik ›s›n›r. Motorun yak›t
kullanarak elde etti¤i enerji ›s› formuna dönüflür.
2) Yer çekimi: Yer çekiminin tafl›ta uygulad›¤› etki kendini yokufllarda gösterir. Tafl›t daha fazla yak›t harcar.
3) Hava direnci: Aerodinamik katsay› tafl›t›n seyrüsefer esnas›nda havay› yarmak için gösterece¤i eforu belirler. Aerodinamik katsay›n›n düflük olmas› tafl›t›n az yak›t harcamas› ile do¤ru orant›l›d›r. Bunun yan›nda sürat artt›kça tafl›t›n harcayaca¤› yak›t miktar› h›za ba¤l› olarak artacakt›r.
Yak›t Tüketimini Azaltman›n Püf Noktalar›
Kullan›lan lastik tipi yuvarlanma direncini etkiler. Uzun mesafe tafl›malar için kullan›lacak ideal lastik “Energy” olarak tabir
edilen lastik tipidir. Enerji lastikler düflük yuvarlanma direncine sahiptir.
Yuvarlanma direncini ve maliyeti azaltmak için lasti¤in do¤ru bas›nçta kullan›lmas› gerekir. Düflük bas›nçta kullan›lan lastikler, deforme olur ve yak›t tüketimini artt›r›r. Yüksek bas›nçta kullan›lan lastikler, lastik s›rt›n›n zarar görmesine ve yere temas eden bölümlerin daha fazla afl›narak tafl›t›n yola tutunmas›n› engeller.
Bu durumda nas›l lastik seçeceksiniz?
Yeni tafl›t sat›n ald›¤›n›zda üretici firmalar›n hemen hepsi, ticari tafl›t›n kullan›laca¤› ortama uygun lastik sunar. ‹flletmelerin lastiklerini yenilerken de tafl›t›n kullan›laca¤› ortama göre lastik seçmeleri gerekir. Belirleme ifllemi, kamyonun
3

seyrüsefer yapaca¤› yolun durumuna ve iklim flartlar›na göre yap›lmal›d›r. Kar›fl›k uygulamalar olarak adland›rd›¤›m›z
asfalt ve yol d›fl› kullan›m›n›n söz konusu oldu¤u durumlarda, lastik seçimi tafl›t›n en çok seyrüsefer zaman›n› geçirece¤i yol ve iklim durumuna göre yap›lmal›d›r. Seçilecek desenin yak›t tüketimine etkisi büyüktür. Diflli lastikler yol d›fl›
kullan›m›na uygunken asfalt kullan›m›nda sürtünme katsay›s› artaca¤› için, yak›t tüketimi artacakt›r.
YAKIT DEPOSU

Gidilecek mesafe ile orant›l› hacimde kullan›lacak yak›t deposu ile gereksiz yak›t tafl›nmaz ve böylece yak›t tasarrufu sa¤lan›r.
Deponun yap›ld›¤› materyalin a¤›rl›¤›n› ve kullan›m flartlar›n› göz önünde bulundurmak gerekir. Alüminyum depolar hafif ve kullan›fll› olmalar› sebebiyle tercih edilir. Ancak otoyol kullan›m› için elveriflli olan alüminyum yak›t tanklar›, yol d›fl› operasyonlarda
yeterli sa¤laml›¤a sahip olmad›klar› için bu koflullarda çelik depolar önerilmektedir. Yak›t deposu, tafl›tlara çeflitli boyutta uygulan›r. Bu depolar kimi zaman kullan›c› tercihi do¤rultusunda daha büyük hacimli yak›t tanklar› ile de¤ifltirilebilir. Ülkemizde orta
ve a¤›r s›n›f kamyon ve çekicilerin yak›t depolar› istek üzerine 600/1000 litre hacimli olanlarla de¤ifltirilmektedir.
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