
ATEŞLEYİCİLER VE KULLANIMLARI
Yazan Bob Cannon;
Düzenleyenler Mary Roberts,
Ann Grimm ve Kathleen Greer
Çeviren:OKTANYUM

Elektrikli ateşleyiciler model
roketinizi uzaktan kontrolle
fırlatmaya olanak veren basit
malzemelerdir. Ateşleme sistemi
ateşleyiciye elektrik akımı sağlar.
Ateşleyici ısınır. Ateşleyicilerce
üretilen ısı motorlardaki itici
yakıtın yanmaya başlamasına
neden olur ve roketiniz fırlatma

nizi ateşleyicideki ana unsur olan
köprülü tele bağlayan düşük dirençli
tellerdir. Bu köprülü tel yüksek
dirençli bir tel olup içinden elektrik
akımı geçtiğinde ısınır. Bu köprülü
tel tarafından sağlanan ısı model
roket motorundaki itici yakıtı
yanmaya başlatmak için
hareketlendirir. (Şekil A)

Ucundaki kaplama köprülü ince
teli koruyup ateşleyicinin ucuna
dayanıklılık kazandırır . Köprülü
telin her bir ucu bir bağlantı
kablosuna kaynaklıdır. Kaplama

hala çalışacaktır. Ateşleyicinin ucu
direkt olarak itici yakıtla temas
ediyorsa, içinden uygun miktarda
geçen elektrik akımı sayesinde
köprülü tel tarafından üretilen ısı
model roket motorundaki itici
yakıtın ateşlenmesinin başlamasına
yeterlidir. Tel 282˚C’nin üstünde
ısınacaktır. Bu itici yakıtın
yanmaya başlaması için yeterli
bir ısıdır.

Ateşleyici kullanılırken köprülü
tel genellikle iki parça halinde
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platformundan birden fırlar.
Ateşleyiciler zorluk çıkarabi-

lir. Doğru kullanıldıklarında çok
iyi iş gördüklerinden, fırlatmaları-
nıza uygun istediğiniz güvenli
ateşlemeyi yapmak için onları
doğru şekilde kullanmalısınız . Bu
makalede Estes ateşleyicilerinin
kullanımı ve bakımına yönelik
olarak bazı temeller gözden
geçirilecektir.

Estes ateşleyicileri model roket
motorlarınızın çabucak ateşlemesini
yapmak için özenle imal edilmiştir .
Bağlantı kabloları ateşleme sistemi-

ayrıca bağlantı kablosunu ateşleyi-
cinin ucunda “kısa devre olması”
ve ucun değmesinden korumak için
bir yalıtkan ve bir ara parça olarak
görev yapar. Ayrıca piroteknik
madde, köprülü tel tarafından
ısıtıldığında yanar ve hızlı ateşle-
me yapmak için ekstra ısı sağlar
(Şekil A).

Bazen, ateşleyicinin ucundaki
kaplama çatlayabilir ve hatta
ateşleyiciyi elinize aldığınızda
ufalanabilir. Köprülü telin
kaynakları kopmazsa ateşleyici
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yanacaktır. Bazen, köprülü tel iki
parça halinde yanmayacaktır . Bir
ateşleyiciyi yeniden kullanmaya
kalkışmayınız. Köprülü tel
sağlam olmuş olsa bile , ilk
ısıtıldığında üretilen değişiklik -
lerden dolayı ateşleyicinin ikinci
kez çalışmasına güvenemezsiniz.



Bantı ateşleyici tellerinden asla
çıkartmayınız! Aynı ateşleyicinin
iki kablo arasındaki bantı yırtma -
yınız ya da kesmeyiniz . Bu bant,
kısa devre yapmalarını engelle -
meye yardımcı olmak ve ateşle-
yicinin şeklini korunmasında
dayanıklılık sağlamak için
bağlantı kablolarını yerinde tutar
(Şekil B). İki ateşleyiciyi ayırmak
için bantı yırtabilir ya da
kesebilirsiniz.

Bütün ateşleme problemlerinin
%90’nından fazlasına ateşleyicile-
rin yanlış bağlanması ve/veya
yanlış sokulması neden olmaktadır .

ATEŞLEYİCİ NOZÜLÜN
DİBİNDEKİ İTİCİ YAKITA
DOKUNMALIDIR.
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Bu,  mikro klipsin bağlanmasında
bir yerine iki kat etki sağlar. Bu,
mikro- klipsin kirli ya da kıvrık
olmasından dolayı bir ateşleme
başarısızlığı olmaması için daha
çok şans verecektir (Şekil F).
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1. 3. Ateşleyici model roket
motoruna sımsıkı olarak sokulur

YERLEŞTİRİNİZ. TIKACI TAKINIZ.
TELLERİ

BÜKMEYİNİZ.

sokulmaz, motor rokete takılmak
için hazırdır.Motor ve ateşleyiciyi
model roketinize taktıktan sonra,
roketi fırlatma platformuna yerleş-
tiriniz. Alışıldık hareket tarzı
fırlatma kulp(lar)unun içinden
fırlatma çubuğunu geçirmektir .
Şimdi mikro-klipsleri bağlamak
için hazırsınız. Mikro-klipsleri
temizlemeyi unutmayınız. Mikro-
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klipsleri ateşleyiciye Şekil F’de
görüldüğü gibi bağlayınız. Mikro-
klipslerin, fırlatma çubuğu ya da
alev kalkanı levhası ya da
birbirlerine değmediğinden emin
olunuz. Roketten uzaklaşıp geri
sayım için hazırlanınız .

Başarılı bir ateşleyici
sokulmasının püf noktaları
ateşleyiciyi tamamen nozülün
dibine kadar sokmak ve ateşleyiciyi
yerinde sıkıca tutturmaktır.
Ateşleyicinin ucu itici yakıta tam
olarak değmezse, ateşleyici
“yanacak”, ama itici yakıt yanmaya
başlamasına yetecek kadar
ısınmayacaktır. Ateşleyici doğru
bir konumda sıkıca tutturul mazsa,
mikro-klipsin ağırlığıyla bile,
bağlantı kablosu ateşleyiciyi itici
yakıttan hafifçe uzaklaştırmaya
yeterli olabilir.

Ateşleyiciyi uygun bir şekilde
yerleştirildikten sonra, bir
ateşleyici tıkacını nozülün içine
doğru itiniz. Bu, bağlantı
kablolarını bir yana doğru
bükecektir. Bağlantı kablolarını
bükmeyiniz! Tıkacın sokulmasın-
dan önce tellerin bükülmesi
ateşleyicinin ucunu itici yakıttan
uzaklaştıracaktır (Şekil D).

Ateşleyici ve ateşleyici
tıkacını model roket motorunuza
taktıktan sonra, ateşleyici tellerini
dikkatlice geriye ve telleri bir “U-
şekli” yaparak bükünüz(Şekil E).
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Ateşleyici kaplamayı ısıtıp
yakarsa, yanmaya başlamak için
ısınma görevini yerine
getirmiştir. Bazen, fırlatma
düğmesine basıldığında nozülden
küçük bir duman kümesi görmeniz
mümkün olsa da, roket
havalanmaz. Bu, ateşleyicinin
düzgün çalıştığı fakat motordaki
itici yakıtın dibine değmediği
anlamına gelir. En ufak bir boşluk
bile ateşlemeyi engelleyebilir .

KISA DEVRE
((BAĞLANTI
KABLOLARININ
TEMASI)

NOZÜL
Şekil G

Ateşleyici ısınmaz da kaplama
yanarsa, belki de kısa devrenin
görülemediği nozülün içindeki
ateşleyici tıkacının altında bağlantı
kabloları üst üste gelebilir (Şekil
G). Tellerin bu kazara temasına
“kısa devre” denir, çünkü elektrik
akımının alması gereken yol
kısalmıştır. Elektrik akımı en az
dirençli yolu izler ve ateşleyici
işlevini tam olarak yerine

EMNİYET ANAHTARI

FIRLATMA

SİSTEMİNE SOKULU

İKEN FIRLATMA

PLATFORMUNA

YAKLAŞMAYINIZ.

getiremez.
Yedek ateşleyiciler için tek

gereksinim, bir ateşleyicinin
kazara zarar görmesi ya da
düzgün konumlandırılmaması ve
yerine sağlamlaştırılmaması
durumunda yenisiyle değiştirmek
olmalıdır.

Bir ateşleyicinin ateşlenmeye-
ceği tek durum, kırık bir kaynak
(daha büyük iki bağlantı kablosu
arasındaki köprülü tel bağlantı
kablolarının her bir ucuna
bağlanmış ve sağlam olmalıdır ),
bağlantı kabloları nın değmesi
(elektrik akımı köprülü teli
ısıtamadığından dolayı devre kısa
devre yapar), ateşleyicinin nozül
içerisine tamamen sokulmaması ya
da ateşleyicinin düzgünce
sağlamlaştırılmamış olması (itici
yakıttan azıcık uzaklaşması)dır.

Bütün adımları tam olarak
yaptınız ve model roketiniz
fırlamadıysa, ATEŞLEME
SİSTEMİNİZDEN EMNİYET
ANAHTARINI ÇIKARIP BİR
DAKİKA BEKLEYİNİZ.

Daha sonra, mikro-klipsleri
ateşleyiciden ayırıp roketinizi
fırlatma platformundan
uzaklaştırınız. Ateşleyici tıkacı ve
ateşleyiciyi motordan dikkatlice
çıkartınız. Ateşleyiciyi kontrol
ediniz. Piroteknik kaplama
ve/veya köprülü tel iki parça
halinde yanarsa, ateşleyici
çalışmış fakat itici yakıta
değmemiştir. Yeni bir ateşleyici ve
ateşleyici tıkacını motora uygun
şekilde yerleştirip tekrar deneyiniz.

Zayıf bir güç kaynağı, kirli veya
düzgün kapanmayan mikro-klipsler
veyahut fırlatma kontrol
aletindeki gevşek bir bağlantı,
ateşlemeyle ilgili problemlere
neden olabilir. Bir ateşleyiciden
kaynaklanmadığı gibi görünen bir
problem yaşarsanız, ateşleme
sisteminizi kontrol ettiğinizden
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emin olunuz. Mikro-klipsleri
birbirine bağlayınız. Daha sonra
emniyet anahtarını sokunuz.
Fırlatma kontrol sistemini bu
durumda uzun süre bırakmayınız.
Bu, pillerinizi çok çabuk
boşaltacaktır. Süreklilik ışığı
beyaz veya parlak sarı olmalıdır .
Turuncuysa, bir veya daha çok pil
zayıf olabilir. Her zaman alkalin
piller kullanınız. “Heavy duty” ya
da standart piller çoğu kez dört altı
fırlatmadan daha fazlası için yeterli
amperaj üretmez . Fırlatma
sisteminizdeki piller toplam olarak
en az yarım amper olmak üzere altı
veya daha fazla volt üretmelidir.

Ateşleme sistemleri üzerine daha
fazla bilgi için, Model Roket
Fırlatma Sistemleri dosyasına
bakınız.

ESTES INDUSTRIES
1295 H Street

Penrose Colorado 81240



Ateşleyicinin Yerleştirilmesi
Motorun ateşlenmesiyle ilgili bütün
problemlerin yaklaşık %90’nına
ateşleyicinin motordaki yerine uygun ve
sağlam bir biçimde tutturulmaması neden
olmaktadır.
Ateşleyici tutuşma için anında
kızdığından dolayı itici yakıta
değmelidir.

ATEŞLEYİCİNİN UCU İTİCİ YAKITA DEĞMELİDİR !

GEÇERLİ GEÇERSİZ

ATEŞLEYİCİ

TIKAÇ

MODEL ROKET ATEŞLEYİCİ TESİSATI
Elektrikli model roket ateşleyicilerini daima bir model roket fırlatma kontrol aletiyle kullanınız.

1. Ateşleyicileri ayıran
bantı kesiniz. Bantı
çıkarmayınız.

2. Tıkaç şeritlerinden
tıkaç ayırınız.

3. Motorun içine ateşleyiciyi
sokunuz. Ateşleyici itici
yakıta dokunmalıdır .
Ateşleyiciyi BÜKMEYİNİZ.

İTİCİ YAKIT

4. Tıkacı motor
nozülünün
içine sokunuz.

TELLER İ
DÜMDÜZ
TUTUNUZ.

5. Tıkacı motor
içerisine sıkıca
bastırınız.

TELLERİ BÜKÜRKEN TIKACI
BAŞPARMAKLA BASTIRINIZ.

6. Ateşleyici tellerini
geriye büküp tellere
gösterildiği gibi şekil
veriniz.

7. Mikro-klipsleri
temizlemeyi
unutmayınız. Mikro-
klipsleri ateşleyicinin
kablo bağlantılarına
gösterildiği gibi
bağlayınız. Klipsleri,
fırlatma çubuğuna,
metal alev kalkanına
ya da birbirlerine
değmeyecek şekilde
bağlayınız.4


