KIfiIN KARLI HAVALARDA ARAÇ KULLANMAK
Yüksek konsantrasyon ve öngörü yetene¤i, direksiyon ve gaz pedal›n›n özenli kullan›lmas›, ani yön de¤ifltirmelerin engellenmesi gibi temel kurallar k›fl›n çok daha önemli hale gelir. Bunlara uyuldu¤unda tafl›t›n kayma tehlikesi azal›r. Ancak yine de kayma meydana gelirse sürücünün tafl›t›n reaksiyonunu bilmesi çok önemlidir. Bunun için kayma ya da sürüfl e¤itimlerini izlemek ve bu e¤itimlere kat›lmak en do¤rusudur.
Karl› ve Buzlu Yollarda Sürücünün Yapmas› Gerekenler
• Mecbur kalmad›kça arac›n›zla bu tür hava flartlar›nda yola ç›kmay›n›z. Siz ne kadar tedbir al›rsan›z al›n, sizden baflka
sürücüler ayn› duyarl›l›¤› göstermeyebilir. E¤er arac›n›zla ç›kman›z flartsa geceden uygun bir yere park ediniz. Park etti¤iniz yer bir rampan›n bitimi olmas›n, sabah rampa buz tutmufl olabilir ve zorlanabilirsiniz.
• K›fl mevsiminde iyi görüfl çok önemlidir. Arac›n›z›n camlar›n› ve d›fl dikiz aynalar›n› mutlaka kardan ve buzdan ar›nd›r›n›z, çünkü gözetleme yerleri güvenlik riski tafl›r. Tavandaki kar› da temizlemeyi ihmal etmeyiniz, çünkü ani fren an›nda
tavandan düflecek kar parças› görüflünüzü engelleyebilir.
• Motoru çal›flt›rd›ktan sonra tam olarak ›s›nmas›n› bekleyiniz. K›fl flartlar›nda so¤uk motor problem yaratabilir.
• Arac›n kaloriferini açarak iç mekan›n ›s›nmas›n› sa¤lay›n›z. Arac›n iç ›s›s› uygun s›cakl›¤a gelince arac›n›z› hareket ettiriniz. Yeterli s›cakl›k sa¤lanmadan yola ç›kt›¤›n›zda mont, manto benzeri kal›n giysilerinizi ç›kartmak istemeyebilirsiniz.
Bu tip kal›n k›yafetler manevra kabiliyetinizi azaltaca¤›ndan, tehlike yaratabilir.
• Camlar› da kalorifer yard›m› ile ›s›tarak bu¤u yapmas›n› engelleyiniz.
• Radyo ve televizyondan hava durumunu izleyiniz. Buzlanm›fl yollara girmemeye çal›fl›n›z. Buzlanm›fl yollarda zincir tak›n›z. Yak›nlar›n›za gidece¤iniz yeri ve tahmini var›fl saatinizi söyleyiniz. Geç kal›rsan›z yetkililere haber vermelerini isteyiniz.
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• Kar› ve buzu eritmek amac›yla ön cama s›cak su dökmeyiniz, cam çatlayabilir.
• Tafl›t›n›z›n sizi so¤uktan koruyaca¤›na güvenmeyiniz. Tafl›t›n›z ar›za yapabilir. Her zaman k›fl koflullar›na uygun giyininiz.
• Kötü görüfl koflullar›nda farlar› yakmak yarar›n›za olacakt›r. Bu ; kar, ya¤mur ve bunlara benzer havalarda ak›ll›ca bir
uygulamad›r. Di¤er sürücüler taraf›ndan görülmek kendi görüfl mesafeniz kadar önemlidir.
• Ya¤›fll› havalarda farlar ile arka stop lambalar› hemen çamurla kaplanabilir. Görülmek ve kazaya sebebiyet vermemek
için lamba ve farlar gerekirse araçtan inilerek s›k s›k temizlenmelidir.
• Sürücülerin yol, hava ve görüfl flartlar›na göre mutlaka h›zlar›n› ayarlamalar› ve limitlerini aflmamalar› gerekir.
• Kötü hava koflullar›nda araç takip mesafesi daha da önemlidir. Bu nedenle k›fl sürüfllerinde beklenmeyen durumlara
karfl› daha dikkatli olunuz ve öndeki arac› daha güvenli mesafeden takip ediniz. Buzlu, kaygan yollarda, öndeki tafl›tlar› normaldeki takip mesafenizin iki üç kat› mesafeden takip ediniz.
• Yollarda biriken sulardan h›zl› geçilmesi halinde arac›n›z “su yast›¤›” üzerinde kayarak kontrolden ç›kabilir. Bu nedenle,
su görülen yerlerden yavafl geçilmesi gerekir.
• Yolda bulunan buz, kar alt›nda kalarak görünmeyebilir ve kötü sürprizlere neden olabilir. Bu nedenle yol düz de olsa yola h›z›n›z› artt›rmadan devam edin. Buzlanabilece¤i tahmin edilen yüksek kesimler, günefl almayan gölgeli yerler, viyadük, köprü gibi alttan ve üstten rüzgar alan yol kesimlerine yaklafl›l›rken h›z›n derhal düflürülmesi gerekir. Çünkü buralar buz tuzaklar› olabilir. Bu yerlerde art› derece s›cakl›klarda bile buzun erimesi daha uzun sürer. H›z›n›z› bu bölgelere
gelmeden düflürün, çünkü aya¤›n›z› aniden gazdan çekmekle kesintili frenlemede oldu¤u gibi kaygan zeminde savrulabilirsiniz.
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• Yolda buz varsa ve ani fren yapman›z gerekiyorsa, ABS'li tafl›tlarda: Frene çok sert olmamakla beraber güçlüce bas›n,
pedal›n titredi¤ini hissedeceksiniz. Bu ABS'nin çal›flt›¤›n› gösterir. ABS'siz tafl›tlarda: Kesinlikle sert bir flekilde frene
basmay›n; bunun yerine frene hafifçe basarken motora kompresyon yapt›rarak durun.
• Otoyollar ve ifllek caddelerdeki kar çabuk temizlenir. Ancak bu size yanl›fl bir güven vermesin, çünkü en yak›n ç›k›flta
veya yan yollara sapt›¤›n›zda tamamen farkl› bir yol durumu ile karfl›laflabilirsiniz.
• Kar ya da don ihtimali olan günlerde arac›n›z› park etti¤inizde ön ve arka silecekleri kald›rman›z yerinde olur. Cam›n
donmas›n› engellemek için de geceleri cam› folyo veya kal›n karton ile kaplayabilirsiniz. Ayr›ca donma ihtimali oldu¤undan el frenini çekmeyiniz. Çünkü el freni teli dondu¤unda içerden kol indirilse bile fren boflalmayacak, ayr›ca yap›flan
balatalar yüzünden sistem zarar görebilecektir. Don beklenen durumlarda arac› park ederken viteste b›rak›p el frenini
hiç çekmemek do¤ru olur.
• Donan kap› kilitleri için buz çözücü kimyasal ürünlerden yararlanabilirsiniz. Kar ya¤›fl›ndan önce park etti¤inizde sileceklerinizi kald›rmam›flsan›z, onlar da buz tutarak cama yap›flm›fl olabilir. Yap›flan silecekleri yumuflak hareketlerle kald›rmak gerekir. Araca binerken kilitteki buzu çözmek için anahtar› çakmakla ›s›tmak da çözüm olabilir. Kar ve buz kal›nt›lar›n› temizlemek için kesinlikle su s›k›p silecek çal›flt›rmamal›s›n›z. Çünkü s›kt›¤›n›z su da hemen donup görüntünün
daha da bozulmas›na neden olabilir.
• E¤er lastiklerin önünde kar birikmiflse lastikleri kalk›fltan önce temizleyerek tutunabilecekleri bir zemin yaratmak gerekir. Kaygan zeminde kalk›fl yaparken gaz ve debriyaj çok hassas kullan›lmal›d›r. Fazla ve ani gelen güç patinaja neden
olur. Bu nedenle çok az gaz verip debriyaj› yavafl b›rakmak gerekir. Lastikler patinaja düfltü¤ünde gaz› azalt›p, gerekirse debriyaja basmal›s›n›z.
• Karl› ve buzlu zeminlerde ilerlerken az gaz ve olabildi¤ince az fren kural›na dikkat edilmelidir. Ani gaz patinaja, ani ve
sert fren tekerleklerin kilitlenip arac›n belirsiz yönlere dönmesine, spinlere yol açabilir.
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• Yokufl ç›karken de olabildi¤ince büyük vites seçilip, gaz pedal›na çok kontrollü basmak gerekir. Araç ç›kmakta zorlan›rsa, hafif zigzaglarla e¤im etkisi azalt›labilir.
• Kar koflullar›nda en çok kaza virajlarda görülür. Kuru zeminde oldu¤u gibi karl› zeminde de virajlara yavafl girmek ilk
kurald›r. Viraja do¤ru h›zda ve aç›da girmek büyük önem tafl›r. Viraj içinde de mümkün oldu¤unca sabit h›zda ilerlemek
gerekir. Virajda kontrolsüz yap›lacak bir fren, kaymaya ya da spine yol açabilir.
Patinaj zinciri takarken uyulmas› gereken ilk kural, zincirin lastik ölçüsüne uygun seçilip çekiflin oldu¤u tekerleklere tak›lmas›d›r. E¤er zinciriniz eski tipse, tekerle¤e takabilmek için önce arac› ya krikoyla kald›rmak ya da zinciri yola sererek arac› üzerine ç›karmak gerekir. Lastik tam olarak zincirin üzerine ç›kt›¤›nda, d›flta kalan baklalara üstteki halkalar tak›l›r ve gergilerle sabitlenir. Zincirdeki baklalar›n tamam›n›n ayn› yönde durmas› ve herhangi bir dönmenin olmamas›, birkaç metre
sonra kopmas›n› önlemek için büyük önem tafl›r.
Alafl›ml› çelikten üretilen ve birkaç dakikada tak›labilen yeni tip zincirlerse piyasada "takmatik" ad›yla bilinir. Takmatik zinciri takmak için kasnak görevini üstlenen çelik tel ya da halat›n, lasti¤in üst taraf›ndan geçirilmesi, ba¤lant› kancalar›n›n tak›lmas› ve gergi lasti¤iyle sabitlenmesi gerekir. Patinaj zincirleri tak›ld›ktan sonra yaklafl›k yüz metre kadar gidilip zincirin
bofllu¤u kontrol edilmeli, gerekirse gergileri yeniden ayarlanmal›d›r.
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