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BEYBO BOYA SANAYİ VE TİC. A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ 

RAM BACALARINDA YAPILAN EMİSYON ÖLÇÜMLERİ HAKKINDA 

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
 

1- RAPORUN KONUSU 

 
BEYBO Boya San. Ve Tic. A.Ş. tarafından İTÜ İnşaat Fakültesine yapılan 30.11.2021 tarih ve 

998882 papirus nolu başvuru ile, firmanın Çorlu Tesisindeki RAM bacalarında, Haliç Çevre 

Teknolojileri Müh. Müş. Turz. Ve Sağ. Hiz. Tic. Paz. Ltd. Şti. isimli firma tarafından yapılan TOC 

ve TestMer Ölçüm ve Test Hizmetleri A.Ş. isimli firma tarafından yapılan koku ölçüm 

raporlarının, RAM ünitesinde yapılan işlemler ile birlikte değerlendirilerek, teknik bir rapor 

hazırlatılmasının istendiği anlaşılmıştır. 

 
 

2- ÇALIŞMANIN KAPSAMI 

 
Konu kısmında belirtilen raporun hazırlanması için, firma tarafından sunulan ; 

- 06.07.2021 tarihli “BEYBO BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-ÇORLU ŞUBESİ EMİSYON 

ÖLÇÜM RAPORU” 

- RAM Önü Yıkama işlemlerine ait katalog 

- BEYBO BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-ÇORLU ŞUBESİ HAVA EMİSYONU ÖLÇÜM ÖZET 

RAPORU 

- 2M Laboratuvar Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 11.11.2021 

tarihli “Atıksu Analiz Raporu”. 

- TestMer Ölçüm ve Test Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Ağustos 2021 tarih 

21EM077 sayılı “Koku Emisyonu Ölçüm Raporu” 

belgeler incelenmiş, ayrıca, 21.10.2021 tarihinde yerinde yapılan inceleme sırasında 

tarafımdan istenilen çalışmalara ait hazırlanan notlar, RAM makinelerinden çıkan egzoz 

gazlarındaki TOC ve koku problemi hakkında Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından hazırlatılan 09.07.2019 tarihli “RAM BACALARI FİLTRE KOMİSYON RAPORU”, 

Veliköy OSB Müdürlüğünün üyelerine gönderdiği konu hakkındaki yazı1 ile ekinde yer alan 

Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.07.2018 tarih/E.5658 sayılı ve “RAM 

Makinesi Bacaları Filtre Sistemleri Hk.” konulu yazısı2 incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

 
1 https://www.vosb.org.tr/2018/07/ram-bacalari-filtre-sistemleri/ 
2 https://www.vosb.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/2018-717-%C3%87%C5%9E%C4%B0M-Ram-Makinesi- 
Bacalar%C4%B1-Filtre-Sis.Hak-.pdf 

http://www.vosb.org.tr/2018/07/ram-bacalari-filtre-sistemleri/
http://www.vosb.org.tr/2018/07/ram-bacalari-filtre-sistemleri/
http://www.vosb.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/2018-717-%C3%87%C5%9E%C4%B0M-Ram-Makinesi-
http://www.vosb.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/2018-717-%C3%87%C5%9E%C4%B0M-Ram-Makinesi-
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3- RAM MAKİNESİ (RAMÖZ) VE YAŞANAN PROBLEM 

 
3.1. RAM (RAMÖZ) Makinesi 

Tekstil işletmelerinde, kumaşın son aşamalarına gelindiğinde kullanılan ve kumaşa bazı 

özelliklerin kazandırıldığı makinelerden biri de Ramöz ya da gergefli kurutucular olup, kısaca 

RAM makinesi şeklinde isimlendirilmektedir. 

Ram makineleri hakkında literatürden derlenen bilgiler aşağıda verilmiştir3. 

Ramöz ya da gergefli kurutucu (Alm. Trockenrahmen, Fr. rame sécheuse, İng. stenter dryer, 
tenter), terbiye dairelerinde ısıyayım kurutma ilkesine göre çalışan, kurutma sırasında en ve boy 
ayarının yapılabildiği germeli kumaş kurutma makinesidir. 

Ramöz; kısaca ram makinesi, ıslak işlemden sonra kumaşın kurutulması ve ısıl işlemden geçirilmesi 
veya terbiyesi için kumaş işlemede kullanılan özel bir fırındır. Muamele edilen kumaşın genişliğine 
göre ayarlanabilen ısıtılmış odalardan (kabin) oluşur. Kumaşın fabrika içerisinde enine açık bir 
şekilde iğne ve mandal paletler yardımıyla tutularak kurutulduğu fiksaj ve egalize makinesidir. 

Tekstil   ürünlerinin   boyutsal    formunun    kontrol    edilebilmesi    ve kurutma,    kondenzasyon 
ve termofiksaj işlemlerinde de kullanılabilmesi nedeniyle en çok tercih edilen kurutma 
makineleridir. Ramözlerde kumaşa istenilen en ve boy ayarı verilebilmekte, kumaştaki kırışıklıklar 
giderilebilmekte ve kumaş kenarındaki tutucular dışında hiçbir yere değmeden kumaş geçişi 
sağlanabilmektedir. 

Ramöz makinesi çalışma prensibi 

Tekstil boya-apre tesislerinde kurutma ve apre işlemlerini yapmak için kullanılan makinedir. Gergili 
kurutma makineleri olarak bilinen ramözler, kumaşların makine içerisinde enine bir şekilde iğne 
yada paletler tarafından kenarlarından tutturulduğu, bir çift yürüyen zincirle kumaşın hareketinin 
sağlandığı ve bu esnada kumaşa sıcak havanın gönderildiği kurutma makineleridir. Uzunluğu 
kamara (kabin) sayısına göre değişmektedir. 10 kamaralı olan makinenin uzunluğu yaklaşık olarak 
34 m.'dir. Kabin sayısına göre makinenin uzunluğu 50 metreye kadar çıkabilir. Bu kabin dediğimiz 
bölümlerde sıcak havanın yardımıyla içinden geçen kumaşın kurutulması sağlanmaktadır. Kamara 
içindeki sıcaklıklar ortalama olarak 140 - 180 derece içinde değişmektedir. 

Ram makinesinin arka tarafında bulunan silindirler sayesinde kumaşların çizgilerinin düzgün 
çıkması sağlanmaktadır. Makinenin bir başından diğer başına giderken kat etmiş olduğu mesafeyi 
taşımak amacıyla iğne ve palet adı verilen sonsuz uzunlukta düzenekler kullanılmaktadır. Her iki 
taraftan iğnelenen kumaş istenilen genişlik ayarlanarak ram makinesinin kamaralarının 
aralarından geçirilerek ön tarafında bulunan sallama diye tabir edilen mekanizma ile arabalara 
alınarak ya paketlenirler ya da başka bir işlem görmek amacıyla diğer bölümlere gönderilirler. 

 
Ramöz Makinelerin avantajları 

- Önünde bulunan fulard yardımıyla yanmazlık, buruşmazlık ve su iticilik gibi apre maddelerinin 
empregnasyonundan sonra kurutma ve kondenzasyon işlemlerinin de yapılabilmesi. 

- Sentetik kumaşların termofiksajının yapılabilmesi. 

- Kurutma hızı oldukça yüksektir. Ancak ramözler az kumaş aldıklarından geniş bir alana 
gereksinim duyulmakta ve yine de yüksek hızlarda çalışılamamaktadır. 

- Termosol metodunun (boyalı ve basılmış kumaşların ısı ile fiksaj) uygulanabilmesidir. 

Ramöz makinesinde yapılan işlemler: kurutma, fikse, apreleme (tutuşmazlık, su geçirmezlik, 
yumuşaklık gibi) terbiye işlemleri yapılmaktadır. 

 

3 https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2019/01/ramoz-ram-makinesi.html 

https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2017/05/kumas-nedir-kisaca-tanimi.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2020/10/fiksaj-nedir.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2013/01/tekstilde-egalize-islemi-duzgunlestirme.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2013/01/tekstilde-kurutma-islemleri-kurutma.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2020/10/fiksaj-nedir.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2013/01/tekstilde-kurutma-islemleri-kurutma.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2017/05/kumas-nedir-kisaca-tanimi.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2020/11/fular-makinesi-nedir-silindir-sikma.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2014/06/su-itici-tekstil-yuzeyleri.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2014/01/apre-nedir.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2021/04/emprenye-nedir-emprenye-islemi-nasil.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2012/12/sentetik-lifler-cesitleri-ozellikleri.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2014/01/apre-nedir.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2013/01/kir-ve-su-iticilik-apresi.html
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3.2. RAM Makinelerinde Yaşanan Problem 

Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlatılan 09.07.2019 tarihli 

“RAM BACALARI FİLTRE KOMİSYON RAPORU”’nda, “Ram Bacası Kontrol Sistemleri” başlıklı 

bölümde, özet olarak; 

“RAM bacalarının çıkışındaki atık hava sıcaklığının 120-200 oC olduğu, fikse sırasında 

sıcaklığın 180 oC olduğu, atık gazın kontrolsüz bir şekilde salınması halinde içeisinde CO, 

NO2, SO2, ve uçucu organik bileşiklerin (VOC) bulunacağı, makinelerin çalışması sırasında 

ortaya çıkan koku emisyonlarının kumaşın elyafına ve kalınlığına bağlı olarak bacadan 

atılan sentetik yağ ve tozlar olduğu” 

bilgilerine yer verildiği görülmüş, buna göre RAM makinesi bacalarının çıkışında atmosfere 

verilen atık gaz akımının kontrol edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

RAM makineleri bacasından atılan gaz akımından dolayı rahatsızlık veren VOC ve koku 

problemlerinin bölgede yoğun şekilde yaşanmış olmasından dolayı çözüm bulunması 

amacıyla bir komisyon raporunun hazırlatıldığı, raporun sonuç kısmında ; 

- Bölgedeki tekstil tesislerinde yapılan incelemede 6 farklı türde filtre sisteminin kurulu 

ve faal olduğu, 

- Bu sistemlerin verimlerinin belirlenmesi amacıyla ölçümler yaptırıldığı, bu ölçüm 

sonuçlarına göre bir karşılaştırma raporunun hazırlatıldığı, 

- Tüm sistemler için TOC giderim verimlerinin %68-96 arasında değiştiği, sulu filtre ve 

aktif karbon sistemlerinde TOC değerlerinin yasal limit olan 100 mg/Nm3 değerinin 

altına düşürülemediği, yerli-ithal ESP, yoğunlaştırmalı filtre (kondansatör), sulu 

filtre+ozon kombine sistemlerinin yasal limiti sağladığı, TOC gideriminde başarılı olan 

sistemlerin yeterli düzeyde koku gideriminde başarılı olamadığı, hiçbir sistemin 

yönetmelik koku sınır değeri olan 1000 KB/m3 seviyesine kadar kokuyu gideremediği, 

tespitlerine yer verilerek, sonuç olarak, polyester veya polyester elastanlı kumaşların fikse 

işleminin yapıldığı RAM Makinesi bacalarına kurulması gereken filtrelerin verim olarak 

minimum %85 TOC ve %20 koku giderimini birlikte sağlayacak nitelikte olmasının uygun 

olacağı kanaatine varıldığı belirtilmiştir. 
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4. İNCELENEN TESİSDE YAPILAN İŞLEMLER VE RAM ÖNÜ YIKAMA 

MAKİNESİ 

 
4.1. İncelenen Tesisde Yapılan İşlemler 

06.07.2021 tarihli “BEYBO BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-ÇORLU ŞUBESİ EMİSYON ÖLÇÜM 

RAPORU”ndan, incelenen tesisde yapılan üretim işlemlerinin kumaş boyama, iplik boyama, 

baskı ve konfeksiyon olduğu, kumaş boya ünitesindeki iş akımına ait açıklamalara yer 

verildiği, buna göre, RAM makinesine gelinceye kadar kumaşın hangi işlemlerden geçtiğinin 

açıklandığı, RAM bacalarında yapılan emisyon ölçümlerine yer verildiği görülmüştür. 

Ölçümlerin, cihaz kullanılırken ve kullanılmazken şeklinde 2 şekilde yapıldığı belirtilmiştir. 

Burada cihaz ile kastedilenin, RAM Önü yıkama makinesi olup, bu makine ile, kumaş 

üzerindeki yağların ve kirleticilerin suya alınarak, baca gazı çıkışındaki TOC ve koku 

kontrolünün sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, RAM Önü yıkama makinesinde 

yapılan işlemler incelenerek, kumaş üzerindeki kirleticilerin suya ne miktarda geçtiği ve hangi 

türler olduğunun bilinmesi ile baca çıkışındaki TOC ve koku arasında bir korelasyon 

kurulabileceği kanaatine ulaşılmaktadır. 

 
 
4.2. RAM Önü Yıkama Makinesi Hakkında Açıklama 

RAM Önü Yıkama Makinesi katalog dokümanlarında, makinenin “kumaş üzerinden yağ 

ayırma sistemi” olduğu belirtilerek; 

▪ Ram önü yıkama makinesi; örgü sırasında yağlanan kumaşın üzerinden tozu, kiri ve 

parafini daldırma ve püskürtme yoluyla temizler. Böylece kumaşın fikse işlemine uygun 

hale gelmesini sağlar. Redüktörlü motor tarafından istenilen hız ayarında tahrik edilen 

hareketli nozul sistemi sayesinde kumaş üzerinden yağı ve tüm yabancı maddeleri 

uzaklaştırır. 

▪ Yapılan yıkama işlemi sayesinde kumaşa Ram Makinesinde uygulanan kurutma işlemi 

sırasında doğaya salınan zararlı duman emisyonu problemini etkili bir şekilde ortadan 

kaldırır. 

• Elastomer, polyester ve naylon kumaşı yıkamaya uygun olan Ram Önü Yıkama Makinesi; 60- 

95°C aralığında çalışmaya uygundur. 

açıklamalarına yer verildiği görülmüştür. 

Makinenin, yağ ayırma özelliği olup olmadığının, dolayısıyla kumaş üzerindeki yağı verimli bir 

şekilde alıp almadığının, sonuçta atık gaz akımındaki TOC ve koku azaltılmasına yararının olup 

olmadığının anlaşılması için, firma teknik elemanları tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılmış 

ve elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 
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. RAM Önü Yıkama Makinesinin Yağ Alma Verimi Hakkında Yapılan Çalışma Notları : 

BY00028647 parti numaralı 30/1 polyester viskon çelikli interlok kumaşın fikse işlemi RAM ÖNÜ 

YIKAMA+10 kabin RAM dan geçilerek yapılmıştır. Fikse işlemi öncesi net 700 kg lık parti fikse 

sonunda tartıldığında 680,5 kg gelmektedir. 19,5 kg lık kütle kaybı kumaşın üzerindeki polyester ve 

örgü yağları + parafin + enzim tozlarının fikse RAM’ına girmeden RAM ÖNÜ yıkama makinasında 

80 derece sıcak su ve yağ sökücü kimyasal ile yıkanması sonucu kumaştan ayrılması ile oluşmuştur. 

Buna göre %2,7 kütle kaybı meydana gelmiştir. Bunun sonucunda fikse işlemi yapılan RAM 

makinasında 200 derecede kumaş fikse yapılmasına rağmen TOC değeri %85 (EMİSYON ÖLÇÜM 

RAPORUNA GÖRE) azalmaktadır. 

Çalışma Koşulları : 

RAM MAKİNASI VE RAM ÖNÜ YIKAMA MAKİNASI HIZI: 14 MT/ DK 

KUMAŞ ENİ: 173 CM 

KUMAŞ GRAMAJI: 264 GR/M2 

FİLTREDE KALAN ELYAF: 12,40 GR 

FİLTREDE KALAN YAĞ+SU: 10 LİTRE 

Bu çalışmada, kumaş yıkama sonrası ortaya çıkan atıksuyun da analizi yaptırılmış olup, 2M 

Lab Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 18.11.2021 tarihli analiz 

raporundaki sonuçlardan atıksu içerisinde Yağ-Gres miktarının 313,9 mg/L olarak bulunduğu 

görülmüştür. RAM Önü yıkama cihazında yapılan yıkama işlemi ile kumaştaki yağın bir 

kısmının suya geçmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Yıkama makinesinde 500 litre su kullanılmış olup, buna göre atıksuya geçen yağ miktarının 

kaba bir hesaplamayla 500 litre*313,9 mg/L*10-6 kg/mg = 0,16 kg olduğu hesaplanmaktadır. 

 

 
4.3. RAM Bacalarında Yapılan TOC Ölçüm Sonuçları 

06.07.2021 tarihli “BEYBO BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-ÇORLU ŞUBESİ 

EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU” veya “ÖZET RAPORU”ndan, RAM bacalarında, RAM Önü 

Yıkama cihazı kullanılırken ve kullanılmazken bulunan sonuçlar, sözü edilen rapordan 

alındığı şekliyle, aşağıda verilmiştir 
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Bacalarda bulunan kütlesel TOC değerleri ve yönetmelik sınır değerleri ile karşılaştırılması da 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

Tablo 5’de verilen sonuçlardan, cihazın kullanılması halinde, TOC konsantrasyonlarında RAM 

4-1 nolu bacada %97, RAM 4-2 nolu bacada %85 giderme veriminin elde edilebildiği 

anlaşılmaktadır. 

Emisyon ölçüm raporunda verilen değerlerden, RAM Önü Yıkama Makinesinde yağ 

gideriminin gerçekleştirilmiş olmasıyla, RAM bacalarında ortaya çıkacak TOC emisyonlarının 

da azaldığı anlaşılmaktadır. 
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4.4. RAM Bacalarında Yapılan Koku Ölçüm Sonuçları 

Ağustos 2021 tarihli “BEYBO BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-KOKU EMİSYONU 

ÖLÇÜM RAPORU”ndan, RAM bacalarında, RAM Önü Yıkama cihazı kullanılmazken (filtre 

öncesi şeklinde tanımlanmış) ve kullanılırken (filtre sonrası şeklinde tanımlanmış) bulunan 

sonuçlar ile değerlendirme notları, sözü edilen rapordan alındığı şekliyle aşağıda verilmiştir. 
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5- SONUÇ 
 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bacalarda filtre taktırılması konusunda sanayicilere 

gönderdiği 03.07.2018 tarihli yazı ve sonrasında yaptırılan inceleme ve araştırma neticesinde 

hazırlanan 09.07.2019 tarihli komisyon raporunda belirtilen baca kontrol sistemlerine 

geçilmesi ile ilgili karar verilmiş olmasına rağmen, tüm bacalarda istenilen filtre sistemlerine 

geçilememiş olmasında, belirtilen yöntemlerin uygulanması esnasında sanayicilerin 

karşılaştığı teknik zorlukların dikkate alınarak, bacalarda TOC ve koku kontrolü konusunda 

yeni yöntemlerin de araştırılmasının uygun olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu anlamda, RAM Önü Yıkama Makinelerinin, Elastomer, polyester ve naylon kumaşlarının 

işlenmesi durumlarında, baca gazlarında ortaya çıkacak TOC ve koku kontrolü için dolaylı bir 

yöntem olarak önerilebilecek bir çözüm olabileceği anlaşılmaktadır. 

İnceleme yapılan tesiste kullanılan RAM Önü Yıkama Makinesinin, çalışırken/çalışmazken 

durumları için yapılan emisyon ölçümlerinde elde edilen sonuçların, yıkamada kullanılan yağ 

vd kirleticilerin azaltılmış olması ile ilgisi olup olmadığı hakkında yapılan ön çalışmadan 

olumlu sonuçlar elde edilmiş, makinenin baca emisyonlarının kontrolü için yararlı olacağı 

anlaşılmıştır. 

Yukarıda verilen açıklamalardan, inceleme yapılan tesis için, emisyon ölçüm sonuçlarının, 

RAM Önü Yıkama Makinesinin yağ vd. kirlilikleri giderme konusunda faydalı olduklarını 

gösterdiği, dolayısıyla, baca emisyonlarının kontrolü için dikkate alınması gereken bir yöntem 

olduğu anlaşılmıştır. 
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