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TERSANE KRENLERİNDE KULLANILAN ELEMANLARIN SONLU 
ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE GERİLME ANALİZİ 

ÖZET 

Günümüz sanayisinde hemen her alanda krenlerden faydalanılmaktadır. Özellikle 
demir-çelik, dökümhane ve gemi tersaneleri gibi ağır sanayilerde imal edilen 
parçalar, insan gücünün kaldırabileceğinin yüzlerce misli ağırlığında olduğundan 
parçaların montaj hattına nakledilmesinde büyük tonajlı krenlerden 
faydalanılmaktadır. Krenlerin ağır blokları kaldırırken hasar görmemeleri için 
mukavemet hesapları yapılmakta, daha sonra bu hesaplar sonlu elemanlar yöntemi ile 
elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle portal kren 
elemanları ayrıntılı olarak anlatılmış ve kafes ana kirişli portal krenin teknik 
özelliklerine değinilmiştir. Hesaplamalar ve sonlu elemanlar analizinde, bu bölümde 
verilen veriler kullanılmıştır. Ardından sonlu elemanlar yöntemi ve Abaqus/CAE 
paket programı hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Abaqus/CAE paket programının 
basit bir analiz için gerekli olan temel özellikleri anlatılmıştır. Ayrıca FEM ve DIN 
normlarına uygun olarak kren parçalarının mukavemet hesapları ele alınmış ve 
krenin elemanlarının modelleme safhaları anlatılmıştır. Krene etkiyen kuvvetler tek 
tek açıklanmış ve bu bölümde kren elemanlarının mukavemet hesapları yapılmıştır. 
Açıklanan bu mukavemet hesapları doğrultusunda kren parçalarının kesit kontrolleri 
yapılmıştır. Ardından iki boyutlu kren elemanlarının teknik resimleri kullanılarak ve 
Autocad ve Solidworks programlarından faydalanarak, parçaların üç boyutlu 
modelleri hazırlanmıştır. Modelleri hazırlanan parçalar daha sonra birleştirilerek 
kafes ana kirişli portal kren montajı oluşturulmuştur. Modelleme aşamalarından 
sonra Abaqus/CAE programı kullanılarak, kren parçalarının sonlu elemanlar 
yöntemine göre analizleri yapılmıştır. Son olarak analitik yöntemle elde edilen 
sonuçlarla Abaqus/CAE paket programı kullanılarak sonlu elemanlar metoduyla 
tespit edilen gerilme ve sehim değerleri karşılaştırılarak, sonlu elemanlar metodunun 
bu problemde doğruluğu araştırılmıştır. 
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FINITE ELEMENT ANALYSIS AND MODELING OF THE PARTS OF THE 
SHIPYARD CRANES 

SUMMARY  

Nowadays, nearly in all industrial fields cranes are used. Especially, in heavy 
industries, such as, in iron-steel production, in mold industry, in shipyards etc. the 
transportation of the heavy constructions, where these exceed hundreds of human 
power to lift, are done by gantry cranes to the assembly line. In order to prevent 
damage of the cranes during lifting heavy loads, strenght calculations of the cranes 
are being investigated and are comparing with the results that are being obtained 
from finite element analysis. In this study firstly, the parts of the gantry crane has 
been described and the technical specification of the cage-main girder gantry crane 
has been given. For calculations and finite element analysis, the information given in 
this section has been used. Afterwards, it has been given information in short about 
finite elements methods and Abaqus/CAE software. For a simple analysis, the main 
specifications of Abaqus/CAE software which is necessary have been described. 
Additionally, the strenght of the parts of the crane has been calculated according to 
FEM and DIN standards and it has been explaining the steps of modeling of the parts 
of the crane. The forces affected to crane have been explained one by one and in this 
section the strenght calculations of the parts of the crane have been done. According 
to these strenght calculations which have been explained, the cross-sections of the 
parts of the crane have been controlled. Afterwars, by using mechanical drawings of 
two dimensional elements of the crane, Autocad and Solidworks software, three 
dimensional models of the parts have been prepared. Then the parts models of which 
have been prepared, have been combined thus the assembly of the cage-main girder 
gantry crane has been created. After the steps of modelling, finite element analysis of 
the parts of the crane has been investigated by using Abaqus/CAE software. At the 
end of this study it has been comparing results of the analytical calculation with the 
results that were obtained by finite element method.
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1.  GİRİŞ 

İnsan gücünün yetmediği durumda bir nesnenin kaldırılarak bir yerden başka bir yere 

güvenli ve hızlı bir şekilde nakleden makineye kren denilmektedir. Günümüzde 

krenler kullanım yerlerine ve kullanım şekillerine göre kendi aralarında; portal 

krenler, köprü krenleri, jib krenler ve kule krenleri gibi gruplara ayrılmaktadırlar. 

Gemi inşa tersanelerinde en fazla kullanılan kren tiplerinden biri de portal krenlerdir. 

Özellikle, rüzgarın çok fazla estiği sahil tersanelerinde kafes ana kirişli portal krenler 

tercih edilmektedir. Ayrıca, kaldırma kapasitelerine göre kutu ana kirişli portal 

krenlere nazaran daha hafif yapıya sahiptirler. Kafes ana kirişli portal krenlerin kutu 

ana kirişli portal krenlere göre dezavantajları ise, sapan mesafelerinin sınırlı olması 

ve imalatlarının zor ve uzun sürmesidir. Dahası, hesaplarının daha karmaşık olması 

da bu krenlerin en büyük dezavantajlarından birisidir.  

Kafes ana kirişli portal krenler birçok elemandan oluştukları için, her elemanın 

mukavemeti kren sisteminde büyük önem taşımaktadır. Krenin yükü kaldırarak ray 

boyunca taşıması sırasında taşıyıcı gruplara fazla yükler etkimektedir. Özellikle ana 

kiriş üzerinde bulunan arabaların fren etkileri, krenin frenlenmesi, bacakların izafi 

olarak hareket etmesi gibi etkenler, krenin bacaklarında ve taşıyıcı gruplarında büyük 

gerilmelerin oluşmasına neden olurlar. 

Bu çalışmada, kafes ana kirişli portal krenin taşıyıcı elemanları hakkında detaylı bilgi 

verilerek, sistemin modellenmesi ve analizi konusunda araştırılması 

hedeflenmektedir. Kafes ana kiriş sistemi incelenirken, sistemi oluşturan her bir 

parça hakkında da bilgi verilmiştir.  

Bu çalışmanın ikinci bölümünde portal krenlerin elemanları açıklanarak imalat 

yöntemlerine değinilmiştir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde, kafes ana kirişli portal krenin teknik özellikleri 

verilmiştir. Hesaplamalar ve sonlu elemanlar analizinde, bu bölümde verilen veriler 

kullanılmıştır. 
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Dördüncü bölümde, sonlu elemanlar yöntemi ve Abaqus/CAE paket programı 

hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Bu bölümde ayrıca, Abaqus/CAE paket 

programının basit bir analiz için gerekli olan temel özellikleri anlatılmıştır.  

Çalışmanın esas bölümünü oluşturan konusunu sırasıyla beşinci, altıncı, yedinci ve 

sekizinci bölümler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın beşinci bölümünde, krene etkiyen kuvvetler tek tek açıklanmıştır. Ayrıca 

bu bölümde kren elemanlarının mukavemet hesapları yapılmıştır. Açıklanan bu 

mukavemet hesapları doğrultusunda kren parçalarının kesit kontrolleri yapılmıştır.  

Altıncı bölümde, iki boyutlu kren elemanlarının teknik resimleri kullanılarak 

Autocad ve Solidworks programlarından faydalanarak, parçaların üç boyutlu 

modelleri hazırlanmıştır. Modelleri hazırlanan parçalar daha sonra birleştirilerek 

kafes ana kirişli portal kren montajı oluşturulmuştur. 

Çalışmanın yedinci bölümünde ise, kren elemanlarının sonlu elemanlar yöntemiyle 

analizi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemine geçilmeden önce 

üç boyutlu modeli hazırlanan ana kiriş parçaları sadeleştirilerek Hypermesh 

programıyla meshlenmiştir. Daha sonra Abaqus/CAE programı kullanılarak 

meshlenen model üzerine yük kombinasyonları uygulanarak sonlu eleman analizleri 

yapılmıştır. 

Bu çalışmanın son bölümünde, analitik metotla elde edilen sonuçlar ile Abaqus/CAE 

paket programı kullanılarak, sonlu elemanlar metoduyla tespit edilen gerilme ve 

sehim değerleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucuna göre, sonlu elemanlar 

metodunun bu problemde doğruluğu araştırılmış ve gerekli öneriler verilmiştir.  
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2.  PORTAL KREN ELEMANLARI 

2.1 Giriş 

Portal krenler sanayide insan gücünün kaldıramayacağı ağırlıkta ve boyutta olan 

parçaların kaldırılması ve taşınması işlemlerinde kullanıldıkları için mukavemet 

dayanımları ön planda tutulmaktadır. Bir krenin yüke karşı mukavemeti, tüm 

parçalarının hesap ve sonlu elemanlar yöntemi sonucunda elde edilen verilere göre 

belirlenen ölçülerde ve kesitlerde olmalıdır.  

2.2 Yürüyüş Takımları 

Yürüyüş takımları Şekil 2.1’ de görüldüğü üzere teker, boji, küçük denge kirişi ve 

büyük denge kirişinden oluşmaktadır. Bu elemanların her biri, bir üstteki elemana 

perno, mafsal bağlantısıyla bağlanmaktadır. Yürüyüş takımının bu yapısı, rayların 

üzerinde bulunan kot farklarının kren üzerindeki etkisini azaltmaktadır. 

 

 

Şekil 2.1 : Kren yürüyüş takımları montajı 
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Şekil 2.2’ de solda görünen parçaya boji denilmektedir. Boji içerisinde tekerler 

bulunur. Tekerler krenin ray boyunca hareket etmesini sağlarlar. 

 

Şekil 2.2 : Boji (solda) ve teker (sağda) modelleri 

Bojiler mafsal sistemi ile küçük denge kirişine bağlanırlar. Şekil 2.3’ de küçük denge 

kirişi gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.3 : Küçük denge kirişi 

Küçük denge kirişi ise, yine mafsal sistemi ile Şekil 2.4’ de görülen büyük denge 

kirişine bağlanmaktadır. 
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Şekil 2.4 : Büyük denge kirişi 

2.3 Gergi Kirişleri 

Gergi kirişleri bacak parçalarının birbirilerine bağlanmasını sağlamaktadır. Rijit 

bacakta bulunan gergi kirişi pantolonları birbirine bağlayarak sürekliliği 

oluşturmaktadır. Mafsal bacakta ise her bir bacağı birbirine bağlamaktadır. Böylece 

bacaklara etkiyen yatay yükler gergi kirişleri tarafından taşınacaktır. Gergi kirişleri 

bacakların yürüyüş takımlarına bağlanmasını da sağlamaktadır. Şekil 2.5’ de gergi 

kirişi gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.5 : Gergi kirişi 

2.4 Bacaklar 

Krende bacaklar, mafsal ve rijit bacak olmak üzere iki kısımdan oluşur. İsimlerinden 

de anlaşıldığı üzere, mafsal bacak mafsal sistemi sayesinde raya dik yönde serbestlik 

derecesine sahipken, rijit bacak hareketsizdir. Mafsal bacağın mafsal sistemiyle ana 
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kirişe bağlı olması nedeniyle, raya dik doğrultuda yatayda oluşan kuvvet çiftlerini 

taşımamaktadır. Bu sebeple krene esneklik kazandırmaktadır. Şekil 2.6’ da mafsal 

bacak gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2.6 : Mafsal bacak 

Rijit bacak, rijit bacak üst kutusu ile ana kirişe rijit bir şekilde bağlı olduğu için, 

sistem üzerinde oluşan momentleri taşımaktadır. Bu sebeple üzerinde büyük 

gerilmeler oluşmaktadır. Kren ve yüklerin ataletinden kaynaklanan yatay kuvvetler, 

rijit bacak üzerinde bulunan elemanlarda eğilme momenti oluştururlar. Rijit bacak 

ana kirişe, mafsal bacakta olduğu gibi bir mafsal sistemiyle bağlı olmadığından, ana 

kirişten gelen yüklerin atalet etkisi, yatay kuvvetler olarak rijit bacak üzerinde 

etkisini gösterir. Şekil 2.7’ de rijit bacak gösterilmektedir. 
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Şekil 2.7 : Rijit bacak 

2.5 Ana Kiriş 

Krenin en önemli kısmı olan ana kiriş, krenin üzerinde çalışma yükünün taşındığı 

kısmıdır. Ana kiriş üzerinde bulunan iki araba vasıtasıyla çalışma yükü düşey yönde 

kaldırılabilmekte, yatay yönde ise raya dik doğrultuda taşınabilmektedir. Ana kiriş 

üzerinde taşınan yükler, ana kirişte dikey ve yatay yönde yüksek gerilmelerin 

oluşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla krenin tasarımında ana kirişin mukavemeti 

dikkate alınarak kren hesabına başlanmalıdır. Şekil 2.8’ de ana kiriş gösterilmektedir. 
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Şekil 2.8 : Ana kiriş 

2.6 Kren Parçalarının İmalatı 

Portal krenler, genellikle metal saclardan ve dökümle elde edilen parçalar 

kullanılarak imal edilirler. Metal sacların kesimi, “nesting” adı verilen yönteme göre 

yapılmaktadır. Dökümle elde edilen parçalar ise talaşlı imalat prosesinden sonra 

hazır hale getirilirler. 

2.6.1 Nesting 

Tasarımcı, elde ettiği hesaplamalar ve teknik çizimlere göre krenin parçasını 

oluşturacak sacın iki boyutlu resmini Autocad programında hazırlayarak lazer kesim 

cihazına gönderir. Lazer kesim cihazı ise bu çizimi kullanarak kesim koordinatlarını 

belirleyerek en hassas şekilde kesimi gerçekleştirir. Nesting yöntemi ile krenin 

imalatında kullanılacak olan sacların lazer kesim cihazında kesilmesi, farklı veya 

aynı boyutlardaki sac parçalarının, tek bir sacdan en az malzeme firesi ile kesilerek 

çıkartılabilmesine olanak sağlar. Şekil 2.9’ da görüldüğü üzere, kalite grubu, kalınlığı 

ve boyutları belirli olan dikdörtgen büyük bir sac üzerinde, krenin imalatı için 

kullanılacak büyük, orta ve küçük boyutlardaki sac parçalarının sınırları yeşil 

çizgilerle belirlenmiştir. Yeşil çizgiler, sac kesme işlemi sırasında lazer kesim 

cihazının kesme işlemi için takip edeceği yolları programda tanımlar. Mavi renkteki 

yazılar, kesilerek çıkarılan kren sac parçalarının parça isimleri olarak program 

tarafından algılanır. Şeklin sağ tarafında görülen kırmızı sınırlar ise, krenin 

imalatında kullanılacak herhangi bir sac parça kesimi için, üzerinden kesim yapılacak 

olan büyük sac üzerinde sınırı oluşturulmamış malzeme firesi anlamına gelen bölgeyi 

ifade etmektedir [1]. 
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Şekil 2.9 : Nesting örneği 

2.6.2 Dökümle elde edilen parçalar 

Krende yürüyüş takım parçası olan tekerler dökümle elde edilmektedir. Ayrıca 

makaralar da bu yöntemle imal edilirler. Döküm sonrası yüzeylerin temizlenmesi 

talaşlı imalatla olmaktadır. Yine talaşlı imalat kullanılarak, makara ve tekerlerin mil 

delikleri hassas toleranslarla işlenerek imalata hazır hale getirilir. Şekil 2.10’ da 

dökümle elde edilmiş olan bir tekerin üç boyutlu modeli gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.10 : Dökümle elde edilen teker 
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3.  KAFES ANA KİRİŞLİ PORTAL KRENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Bu çalışmada incelenen kafes ana kirişli portal kren, gemi tersanelerinin ihtiyacına 

yönelik tasarlanmıştır. Bu bölümdeki veriler, daha sonra mukavemet hesaplarında ve 

sonlu elemanlar yöntemi analizlerinde kullanılacaktır. 

3.1 Teknik Özellikler 

Kren Tipi                                      : Portal Kren 

Kaldırma Kapasitesi               : (Kanca arası 20m iken)  2 x 275.000 kg 

Kren Yürüme Ray Açıklığı              :  52.200 mm 

Kaldırma Yüksekliği               : 45.000 mm 

Yürüme Rayı Uzunluğu   : 260 m 

3.2 FEM Standartlarına Göre Gruplandırma 

Taşıyıcı Konstrüksiyon  

Yükleme Tekrarı                : U3 

Yükleme Durumu                : Q3 

Grubu                                        : A4 

Malzeme                            : St 37-2, St 44-2, St 52-3 

3.3 Tahrik Sistemleri 

Ana Kaldırma Grubu                  : M3 

Yardımcı Kaldırma Grubu                 : M5 

Araba Yürütme Grubu      : M5 

Kren Yürütme Grubu                            : M5 
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3.4 Kaldırma Grubu  

Kaldırma Kapasitesi                           : (Kanca arası 20m iken) 2 x275.000 Kaldırma 

Yüksekliği                            : 45.000 mm 

Ana Kaldırma Hızı                : (Frekans inverter ile) 0 ÷ 2,2 m/dak 

Ana Kaldırma Motoru                : 2 x 1 x 132 kW 

Araba Yürütme Freni                : 2 x 1 x 30 kg.m 

Araba Tipi                  : Çift Raylı Alt Araba 

Araba Yürüme Rayı        :  80x40 mm2 

3.5 Kren Yürütme Grubu 

Gergi Kirişi Mafsal Açıklığı                : 20.000 mm 

Tekerlek Çapı                           : Ø800 mm 

Kren Yürüme Hızı                          : (Frekans inverteri ile) 0 ÷ 17 m/dak 

Kren Yürütme Motorları   : 16 x 15 kW 
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4.  SONLU ELEMANLAR METODU  

Çözülmesi uzun zaman alan karmaşık problemlerin, daha basit ve kısa zamanda 

çözmek için bu problemlere eşdeğer ancak daha basit hale getirilmiş problemlerin 

çözüme gidilmesi sonlu elemanlar metodunun temelindeki fikirdir. Genellikle, 

basitleştirmeye gidilmesi sonucunda doğru sonuç yerine, yaklaşık bir sonuç 

bulunmaktadır. Günümüzde, sonlu elemanlar metotların bilgisayarlarda uygulanması 

sonucunda hemen her problem istenilen ölçüler arasında yaklaşık sonuçlar elde 

edilmektedir. 

Sonlu elemanlar metodunda, çözüm bölgesinin çok sayıda sonlu ve birbirine bağlı 

elemanlardan oluşmaktadır. Çözüme gidilirken, sonlu elemanların hepsi çeşitli 

teoriler kullanılarak, sınır koşul ve denge denklemlerin tanımlanmasıyla yaklaşık 

sonuçlar bulunmaktadır [2]. 

4.1 Sonlu Elemanlar Metodunun Kısa Tarihi 

Günümüzde sonlu elemanlar metodu olarak bilinen çözüm metotlarının arkasında 

bulunan temel fikirler yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Örneğin, yüzyıllar 

öncesinde bilim adamları çemberin çevre uzunluğunu bulmak için çemberin 

etrafından poligonlar çizerek bulmaktaydılar. Köşe sayısı arttırılan poligon, sonuca 

daha fazla yaklaştırmaktaydı.  

Yakın tarihimizde, sonlu elemanlar metoduna benzer bir yöntem Courant tarafından 

1943’ te ilk kez ortaya atılmıştır. Bu yöntemde, üçgensel bölgeler üzerinde parçasal 

sürekli fonksiyonlar tanımlanmaktadır. 

Günümüzde bilinen sonlu elemanlar metodu ise, 1956 yılında Turner, Clough, 

Martin ve Top tarafından sunulmuştur. Bu çalışmada, perçin bağlantılı profil ve 

üçgensel iç gerilmeli tabaka şeklindeki sonlu elemanların bir uçağın analizinde 

kullanımı ele alınmıştır.  

Çağımızın en büyük teknolojik gelişme olarak bilinen bilgisayar teknolojisinin 

gelişmesi, bu yönteme çok büyük katkı sağlamıştır. Günümüzün bilgisayarları, 
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çözülmesi aylar bulunan problemleri, en kısa zamanda çözmekte ve gerçek sonuçlara 

çok yakın yaklaşık sonuçlar verebilmekteler [3]. 

4.2 Uygulama Alanları 

Sonlu elemanlar metodunun uygulama alanları özdeğer (eigenvalue), denge ve 

yayılma problemleridir. Kısaca yukarıda bahsi geçen alanların kısaca tarifleri aşağıda 

açıklanmıştır.  

Denge problemlerinin bir uzantısı olan özdeğer (eigenvalue) grubuna giren 

problemler arasında yapıların stabilitesi ve titreşimleri, lineer viskoelastik 

sönümleme, burkulma, katı ve esnek kaplarda akışkanların çalkalanması gibi 

problemler en çok bilinenleridir. 

Kararlı hal problemleri olarak bilinen denge problemlere makine ve inşaat ya-

pılarının gerilme analizleri, katılarda ve sıvılarda kararlı sıcaklık dağılımları, sürekli 

akış problemleri gibi problemler örnek verilebilir. 

Yayılma problemleri ise zamana bağlı olan problem grubuna giren problemler 

arasında yapılarda gerilme dalgaları, yapıların darbelere karşı davranışı, viskoelastik 

problemler, zeminlerden suyun geçişi, katılarda ve sıvılarda ısı geçişi, kararlı 

olmayan akış problemleri örnek verilebilir. 

Mühendislik açısından sonlu elemanlar metodunun en geniş uygulama alanı gerilme 

analizi problemidir. Gerilme analizi problemlerinde yer değişim, kuvvet ve karma 

yöntem gibi üç yaklaşım dikkate alınmaktadır.  

Yer değişim yönteminde yer değişimler, dönmeler ve deformasyonlar; kuvvet 

yöntemi yaklaşımında kuvvetler ve gerilmeler; karma yönteminde ise bilinmeyen 

veya serbest değişkenler işlenmektedir [4].  

4.3 Problemlerde Uygulanması 

Elastik ve sürekli ortamlara SEM’ in uygulanmasında yapının parçalara ayrılması,  

uygun bir interpolasyon seçimi, rijitlik matrislerinin ve yük vektörlerin, eleman 

denklemlerinin birleştirilmesiyle toplam denge denklemlerin elde edilmesi, 

bilinmeyen düğümsel (nodal) yer değişimleri için çözüm yöntemlerinin kullanılması 

ve sonuçların bulunması adımları uygulanır. 
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4.4 Sonlu Elemanlar Yöntemi Eleman Tipleri   

Analizi yapılacak bir parçada doğru sonuçlar alınabilmesi için en uygun bir şekilde 

sonlu elemanlara bölünmelidir. Sonlu elemanlara bölme işleminde sürekli ortamın 

boyutuna ve parçanın geometrisine en uygun elemanın şekli seçilmelidir. Seçilen 

sonlu elemanlar bir, iki veya üç boyutlu olabilirler. Genelde, sonlu elemanın sınırları 

düzgün olarak seçilebilir ya da, bazı durumlarda eğri sınırlı elemanlarında 

kullanılması gerekebilir [3]. 

Ortam geometrisi, malzeme özellikleri, yükleri ve yer değişimleri bir bağımsız uzay 

koordinatı cinsinden ifade edilebiliyorsa, Şekil 4.1’ de örneği verilen bir boyutlu 

sonlu elemanlar tercih edilir [3]. 

 

Şekil 4.1 : Bir boyutlu bir sonlu eleman 

Birçok problem, yaklaşık olarak, iki boyutlu sonlu elemanlarla çözülebilir. İki 

boyutlu eleman tipleri arasında en basiti Şekil 4.2’ de görülen üçgen tipi sonlu 

elemanıdır. 

 

Şekil 4.2 : Üçgen tipi sonlu eleman örneği 

Birçok problemlerde iki boyutlu dikdörtgen, iki üçgenli dikdörtgen, dörtgen elemanı 

ve dört üçgenli dörtgen elemanı tipi sonlu elemanlar da kullanılmaktadır. Şekil 4.3’te 

yukarıda bahsi geçen değişik iki boyutlu dörtgen sonlu eleman tiplerine örnekler 

soldan sağa doğru verilmiştir. 
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Şekil 4.3 : İki boyutlu değişik dörtgen geometri biçimli sonlu elemanlar 

4.5 Abaqus/CAE Sonlu Elemanlar Paket Programı  

Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi karmaşık ve çözülmesi uzun zaman alan 

problemlerin bilgisayarlarda çözülmesi hem zaman tasarrufundan hem de işlemin 

daha doğru sonuçlar vermesi bakımından çok önemlidir. Bilgisayarlarda, sonlu 

eleman metodu çeşitli paket programlar vasıtasıyla basit bir şekilde modelleme 

yapılmakta, daha sonra bu modeller küçük sonlu elemanlara bölünerek analizler 

yapılmaktadır.  

Günümüzde, SEM uygulamaları için birçok yazılım geliştirilmiştir. Bunlardan 

bazıları, Abaqus, Nastran&Patran, Ansys’ dir.  Bazı SEM yazılımları kendi 

bünyesinde modelleme paketleri bulundurmasına karşı çoğunlukla karmaşık 

geometrilerin modellenmesi uzun zaman almakta, bazen ise hiç yapılamamaktadır. 

Bundan dolayı, iki ve üç boyutlu problemlerin modellenebilmesi amacıyla çeşitli 

paket programlar hazırlanmıştır. Bunlar arasında Catia, Pro/Engineer, Solidworks, 

Autocad programları en çok bilinenleridir [2,3].  

Bu tez için en uygun program olarak Abaqus/CAE programı seçilmiştir. Bunun 

sebebi Abaqus/CAE’ nin tasarım kısmının çözülecek problem için yeterli olması ve 

bunun yanısıra SEM analizi prosesinde kullanıcı dostu olmasıdır. Ayrıca, analiz 

sonuçlarında hata payının tatmin edici değerler arasında olması da bu programın bu 

problemde kullanılması tercihinde payı olmuştur. 

4.5.1 Programın bölümleri 

Abaqus/CAE başlatıldığında Şekil 4.4’ te görülen ana pencere ekrana gelir [5]. 

Detaylara girmeden önce Abaqus/CAE programının birkaç özelliği bilinmelidir. 

Öncelikle, Abaqus/CAE görsel bir şekilde bir problemin modellenerek analiz 

edebilmeyi sağlaması yanında birde komut yazılarak çözüme verilmesi olanağını 

sunmaktadır. Örneğin, eğer problemin geometrisinin koordinatları, sınır şartları 
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biliniyorsa, o halde bu problem kolaylıkla herhangi bir yazı editöründe programın 

kendine has komutlarıyla yazılarak analize verilebilir. Aksi halde, eğer problemin 

geometrisi karmaşık, sınır değerlerinin yerleri ancak modelin oluşturulmasıyla tespit 

edilebiliyorsa o halde program ara yüzünü çalıştırılarak sıfırdan problem 

modellenmeli ve analiz edilmelidir.  

 

Şekil 4.4 : Abaqus/CAE ana penceresi  

Yukarıdaki pencere, kendi altında üç ayrı pencereden oluşmaktadır. Solda “Model 

Ağacı” ismi verilen bir pencerede kullanıcı parçanın modellenmesinden analiz 

sonuçlarının görüntülenmesine kadar olan tüm işlemler tanımlayabilmektedir. Sağda 

“Çizim Bölgesi” penceresi bulunmaktadır. Bu pencerede kullanıcı yaptığı tüm 

işlemleri görsel olarak görebilmektedir. En altta ise “Promt Bölgesi” penceresi 

bulunmaktadır. Bu kısımda, kullanıcı yaptığı işlemlerin sonucunda program tarafında 

enteraktif diyalogları görebilir ayrıca “Python Script” içinde hazırlanmış hesap 

makinesini kullanabilir. Diğer kısımlar kısaca altta izah edilmiştir [5]; 
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Başlık çubuğu: Çalışmakta olan Abaqus/CAE’nin versiyonunu ve model 

veritabanının ismini belirtir. 

Menü çubuğu: Mevcut bütün menüleri içerir. Kontekst çubuğunda modül 

değiştirilirse menü çubuğunun da içeriği değişir, hangi modül seçildiyse o modül ile 

ilgili menüler gelir. 

Araç çubuğu: Çok kullanılan bazı menülere hızlı erişim sağlar. 

Kontekst (içerik) çubuğu: Yapılacak çalışmayı belirli bir düzende yapılabilmesi için 

kullanıcıya modüller sunar. 

Örneğin, ilk olarak parça (part) modülünde parçalar modellenirse sonra özellik 

(property) modülüne geçerek parçaların malzeme özellikleri belirlenir. Daha sonra 

ise montaj (assembly) modülüne geçilerek modellenen parçaların montajı yapılır. 

Model ağacı: Yapılan çalışmanın adımlarını model ağacında görülür. Model ağacı, 

yapılan çalışma üzerinde değişiklik yapabilme ve modüller arasında geçişi olanaklı 

kılar. 

Araç kutusu bölgesi: Bir modele girildiği zaman o modülle ilgili komutlar araç 

kutusu bölgesinde bulunur. Aynı komutlar, menü çubuğunda da yer alır. Fakat araç 

kutusu sayesinde bu komutlara çok hızlı bir şekilde ulaşılabilir. 

Çizim bölgesi: Çizimin göründüğü ekrandır. 

Prompt bölgesi: Bir komut seçildiği zaman o komutun kullanımı ile ilgili bilgi sahibi 

değilse kullanıcı, mesaj bölgesinde uyarıları takip ederek hangi adımları yapması 

gerektiğini görebilir.  

4.5.2 Ön işlem süreci (Preprocessor) 

Ön işlem sırasında analiz süreci için hazırlanması önemli olan adımlar ihtiva eder. 

Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

1. Modelin oluşturulması,  

2. Modele malzeme tanımı yapılması, 

3. Modelde işlemine göre parçaların kesitlendirilmesi, 

4. Her kesite daha önceden tanımlanan uygun malzemenin atanması, 

5. Montajın oluşturulması, 
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6. Analiz adımlarının tanımlanması, 

7. Modeldeki parçalar arasındaki mekanik temasın tanımlanması, 

8. Sınır şartların ve yüklerin tanımlanması ve parçaya uygulanması, 

9. Model içerisindeki her bir parçanın küçük hücresel elemanlara bölünmesi (Bu 

adım, diğer bölümlerde “mesh atma”, ya da diğer bir ifadeyle “meshleme” 

olarak anılacaktır), 

10. İş’in oluşturulması. 

Yukarıda sıralanan adımları gerçekleştirilirken en ince ayrıntılar dahi gözden 

geçirilmelidir. Örneğin, mesh atma adımında eleman tipi seçimi sırasında seçilecek 

eleman tipi sonucun tamamen doğru ya da tamamen yanlış sonuçlar doğmasına 

neden olacaktır.  

4.5.3 Programın çalıştırılması 

Abaqus/CAE programı hem komut isteminde hem de programın kısa yoluna 

tıklanarak çalıştırılabilir. Burada en basit bir şekilde nasıl çalıştırılıp probleme 

uyarlanması anlatılacaktır. Öncelikle, program aşağıdaki yol sırasıyla izlenerek 

çalıştırılacaktır. 

Başlat(Start) > Programlar > Abaqus 6.5-1 > Abaqus/CAE. 

Programı çalıştırdıktan sonra Şekil 4.5’ te görülen ekran görüntülenir [5]. 

 

Şekil 4.5 : Abaqus/CAE açılış penceresi  
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4.5.4 Katı modelin oluşturulması  

Yeni bir veritabanı oluşturabilmek için “New Model Database” butonuna 

tıklanmalıdır. Bu butona “File > New’ yolu izlenerek de ulaşılabilir. 

Bu buton basıldıktan sonra Şekil 4.6’ da görülen “Create Part” diyalog kutusu 

görüntülenir. Diyalog kutusu problemin modellenebilmesi için araçlar sunmaktadır 

[5].  

 

Şekil 4.6 : Abaqus/CAE katı model oluşturma 

Parçanın isimlendirilmesi: Eğer model birden fazla parçadan oluşmaktaysa parçalar 

mantıklı bir şekilde adlandırılmasına olanak tanınmaktadır. 

Modelin uzayda kapladığı boyut: Çalışılacak modem uzayda kapladığı boyutu üç ise 

3D, eğer model iki boyutluysa 2D, eğer model bir eksen etrafında simetrik ise 

“Axisymmetric” seçeneği seçilmelidir. 

Modelin özelliği: Oluşturulacak modelin tipi katı ise “Solid”, kabuk ise “Shell”, 

çubuk veya ince kiriş ise “Wire”, eğer noktalardan oluşuyorsa “Point” seçeneği 

seçilmelidir.  

Modeli oluşturma yöntemi:  Bu kısımda program kullanıcıdan en kolay hangi şekilde 

modellemenin oluşturulması olanağı sağlamaktadır.  

Modelin tipi: Malzeme yapısına göre, rijit veya deforme olabilir olarak seçilebilir.  
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Eskiz kağıdının boyutu: Çizimin kolay bir şekilde yapılabilmesi için program 

otomatik olarak çizim alanını dilimler. Her dilim arası mesafenin ne kadar olduğunu 

bu kutuda girilmelidir. Şekil 4.7’ de çizim alanı görülmektedir. 

 

Şekil 4.7 : Abaqus/CAE çizim alanı 

4.5.5 Malzeme girişi 

Modelleme yapıldıktan sonra modelin malzemesi tanımlanmalıdır. Tanımlama işlemi 

aşağıdaki gibi yapılmaktadır. 

“Create Material” butonunu seçtikten sonra Şekil 4.8’ de görülen pencere 

görüntülenir. 
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Şekil 4.8 : Malzeme girişi 

Malzeme isimlendirildikten sonra malzemenin cinsi ve davranışı seçeneklerden 

seçilmelidir. Aynı anda malzemeye birçok özellik tanımlana bilmekte ve en ince 

ayrıntısına kadar malzemenin davranışı programa tanıtılabilmektedir.  

4.5.6 Adım (Step) menüsü  

Analiz sırasında modelin hangi analiz adımlarından geçeceği bu aşamada 

tanımlanmaktadır. Bu menüde Şekil 4.9’ da görüldüğü gibi birçok analiz amacı için 

seçenekler sunulmuştur.  
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Şekil 4.9 : Adım (Step) menüsü 

“Step” menüsü daha sonra sınır koşulları ve yüklemeler tanımlanma sırasında 

kullanılacaktır. 

4.5.7 Etkileşim (Interaction) tanımlanması 

Model içerisinde birden fazla parça ihtiva edebilir. Bu parçalar analiz sırasında 

hareket ediyorsa veya her bir parça analiz sırasında farklı bir davranış gösteriyorsa o 

halde her parçanın birbiri arasındaki etkileşimleri tanımlanmalıdır. Örnek olarak; 

pim, cıvata, perno bağlantıları, herhangi iki parçanın birbiri üzerinde kayması veya 

birbirini itmesi gösterilebilir [5]. Şekil 4.10’ da etkileşim menüsü görülmektedir. 
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Şekil 4.10 : Etkileşim menüsü 

4.5.8 Sınır şartların ve yüklerin tanımlanması ve parçaya uygulanması 

Şekil 4.11’ de görülen menülerden sağdakinde yüklemelerin cinsi ve değerleri, 

soldakinde ise sınır şartları verilebilmektedir. 

  

Şekil 4.11 : Yükleme ve sınır şartlar menüleri 

4.5.9 Parçanın küçük parçalara (mesh) bölünmesi 

Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz üzere Abaqus/CAE kullanıcıya otomatik 

olarak kendi seçtiği en küçük parçanın (mesh) boyutlarını sunmaktadır. Eğer analizin 

daha doğru ve kesin sonuçları vermesi istendiği taktirde, Şekil 4.12’ de görüldüğü 
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üzere en küçük yaklaşık dilimleme seçeneğindeki “approximate global size” değeri 

daha da düşürürüz. Eğer değer çok küçük olursa, bu parçadaki eleman sayısını 

artıracağı için analizin çözümlenmesi uzun zaman alacağı anlamına gelir. Analiz hızı 

bilgisayar performansıyla doğru orantılıdır [5].  

 

Şekil 4.12 : Parçanın dilimlenmesi  

Parça dilimlendikten sonra eleman tipi kısmına geçilmelidir. Bu durumda da 

Abaqus/CAE programının en önemli özelliklerinden biri de akıllıca bizim seçtiğimiz 

model tipine uygun olan eleman tipi seçenekleri sıralamasıdır. Örneğin, yine mesh 

atma sırasında en uygun boyutlarda parçayı bölümleyebilmekte ve parça için 

seçilebilecek uygun eleman tiplerini otomatik olarak sıralamaktadır. Burada 

bilinmesi gerek husus, yapılacak yüklemeler sırasında parçanın maruz kalacağı 

deformasyonlara uygun tepki verecek eleman tiplerin seçimidir. Şekil 4.13’ de 

görülen menüden eleman tipi seçilir. 
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Şekil 4.13 : Eleman tipi seçme menüsü 

4.5.10 İş (Job) menüsü 

İş menüsünde analize hazır duruma getirdiğimiz modelin analize verilmesini 

sağlamaktayız. Bu menüde, analizin hangi durumda olduğu, analiz sırasında hataların 

veya uyarıların neler olduğu gözlemlenebilmektedir. Ayrıca, analizin bitmesinde 

sonra sonucun yazı editörüne kaydedilmesi veya görüntülenmesi sağlanır. Şekil 4.14’ 

de görülen menüden daha önce analizi yapılan bir çalışma görünmektedir. 
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Şekil 4.14 : İş menüsü 

4.5.11 Analiz sonrası işlemler (Postproccessor) menüsü 

Abaqus/CAE programının bir diğer güçlü özelliği analiz sonucunda sonuçların 

değerlendirilmesi ve yorumlanması için yeterli bir görsel araçları sağlamasıdır. 

“Postprocessing” aşamasında çözümde elde edilen değerler ekrana grafik olarak 

yansıtılmakta, karşılaştırmalar yapılmakta ve çıktı alınmaktadır. Örneğin, çözümü 

yapılmış bir parçanın gerilme, ivme, sıcaklık, yer değiştirme gibi önemi yüksek 

sonuçlar görsel olarak gözlemlenebilmektedir. Ayrıca, yukarıda bahsettiğimiz 

sonuçların gözlenmesi sırasında parça analiz adımları süresince nasıl hareket ettiğini 

hareketli bir görüntü şeklinde birebir taklidi yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Bu 

aşamada ayrıca çeşitli enerjilerin zamana göre dağılımları izlenebilmektedir. Şekil 

4.15’ de görülen menüden analiz sonrasında birçok sonucun görüntülenmesi 

sağlanmaktadır. 
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Şekil 4.15 : Sonuçların görüntülenmesi menüsü 
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5.  KAFES ANAKİRİŞLİ PORTAL KRENİN MUKAVEMET HESAPLARI 

Kren mukavemet hesapları DIN standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. 

Hesaplamalar sırasında krenin maruz kaldığı kuvvetler dikkate alınarak 

yapılmaktadır. Bu bölümde öncelikle krenin çalışması esnasında etkiyen kuvvetlere 

değinilecektir. Daha sonra ise sırasıyla rijit bacak, mafsal bacak ve taşıyıcı grupların 

mukavemet hesapları anlatılacaktır. 

5.1 Krenin Maruz Kaldığı Kuvvetler 

Portal kren sistemi yükleme esnasında iç ve dış yüklere maruz kalmaktadır. Kren 

üzerine çalışma ve durma halinde etkiyen yükler, krenin kendi ağırlığı, taşınan yük, 

rüzgar yükü, kren ve arabalarının hareketleri sırasında doğan dinamik yükler olarak 

sayılabilir. 

5.1.1 Zati ağırlıklar 

Kren tasarımında ilk göz önüne alınması gereken kren parçalarının kendi 

ağırlıklarıdır, çünkü her koşulda etki etmektedirler. Bunlar, krenin zati ağırlığı, araba 

ağırlığı ve kanca ağırlıklarıdır. Araba ve kanca ağırlıkları, ana kiriş boyunca hareket 

etmektedir. 

Krenin zati ağırlığı: Kreni oluşturan parçalardan kaynaklanmaktadır. Bu ağırlık 

krenin boştayken sehim yapmasına neden olur.  

Araba ağırlığı: Kren ana kirişi üzerinde, raylar boyunca hareket eden iki araba yükü 

yatay yönde taşınmasını sağlamaktadırlar. Her araba 8 teker üzerinde hareket eder. 

Araba zati ağırlığı hesaplamalarda dikkate alınmaktadır.  

Kanca ağırlığı: Yükün taşınmasını sağlayan kancalar halatlar vasıtasıyla arabalara 

bağlanmaktadırlar. Hesaplamalar sırasında kanca yükü dikkate alınmaktadır. 

5.1.2 Çalışma yükü 

İki arabanın her biri 275 ton yük taşıyabilmektedir. Bu yük, çalışma esnasında ana 

kiriş boyunca hareket etmektedir. Krenin maruz kaldığı gerilmeler ve sehimler en 
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çok bu yükten kaynaklanmaktadır. Arabalar arasındaki mesafe 20 metredir. 

Toplamda sisteme etkiyen 550 ton yükün neden olduğu etki titizlikle hesaplamalarla 

ve sonlu eleman analizleri ile tespit edilmekte, dolayısıyla gerekli görüldüğünde 

sisteme takviye mukavemet parçaları eklenmektedir.  

5.1.3 Dinamik yükler  

Dinamik yükler ivmelenme ve frenleme sırasında oluşan yüklerdir. Bu yükler, 

hareket eden cismin kütlesi ile ivmenin çarpımıyla bulunabilir. Krenin ivmesi göz 

önünde bulundurulduğunda bu kuvvet, kren ağırlığının otuzda birine denk 

gelmektedir. Bu yük sadece krenin hareket yönünde uygulanmaktadır. Krenin zati 

ağırlığından kaynaklanan yükün yanı sıra, arabaların taşıdığı yüklerin arabaların 

frenlenmesi esnasında oluşan atalet kuvvetleri, ana kiriş boyunca etkimektedir. Bu 

yükün değeri taşınan yükün otuzda biri kadardır [6]. 

5.1.4 Rüzgar yükü 

Rüzgar yükü yatay olarak bütün yönlerde etki edebilmektedir. Bu yük aşağıdaki 

denklemle bulunmaktadır. 

Qw = q . kdw . c . A                 (5.1) 

Bu denklemde, q rüzgar dağılımı, kdw rüzgar hızıyla ilgili bir katsayı, c aerodinamik 

katsayısı, A ise rüzgarın etkidiği alandır. Rüzgar dağılımının rüzgar hızı ile ilişkisi; 

q = Vs
2 /16                             (5.2) 

Bu denklemde Vs rüzgar hızıdır. Bu değer, krenin çalışacağı bölgeye göre seçilir. 

5.1.5 Halat makarasından doğan yükler 

Ana kiriş boyunca hareket eden araba, çelik halatlar yardımıyla çekilmekte ve bu 

kuvvet üç noktaya etki etmektedir. Bu kuvvetler, gergi kirişi üzerinde yukarı doğru, 

rijit bacağın üzerinde sağa ve aşağı doğru, mafsal bacağın üzerinden ise sola doğru 

etki eder. 
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5.2 Kren Elemanlarının DIN ve FEM Normlarına Göre Mukavemet Hesabı 

5.2.1 Rijit bacak hesabı  

 

Şekil 5.1 : Rijit bacak hesabı için gereken ölçü ve değerler 

Şekil 5.1’ de rijit bacağa etki eden yük değerleri görülmektedir. Kren elemanların 

hesabında darbe faktörlerinin tespiti için FEM normlarından Şekil 5.2’ de görülen 

grafik kullanılmalıdır [6]. 
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Şekil 5.2 : Kren tipine uygun darbe faktör seçim 

Şekil 5.2’ de verilen grafiğe göre, 1,15ψ =  (titreşim katsayısı) olarak alınmıştır. 

Bütün hareketler frekans inverter kontrollü olduğu için yatay yükler düşey yüklerin 

otuzda biri kadar alınmaktadır. FEM normlarından 77,095,1210 ==ap  olduğu 

için, Şekil 5.3’ den 05,0=λ  olarak bulunur. 

 

Şekil 5.3 : FEM normlarına göre λ seçimi 

Hesaplamalar sırasında kullanılan işletme rüzgarı basıncı FEM normlarından, 

22 /25/250 mkgmNq ≅=  olarak alınmıştır. İşletme rüzgarı hızı ise 

hkmsnmVS /72/20 ==  olarak seçilmiştir. FEM normlarından, işletme dışı rüzgar 

basıncı ve hızları Çizelge 5.1’ de verilmiştir. 
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Çizelge 5.1 : İşletme dışı rüzgar basıncı ve hızları 

Yerden Yükseklik Basınç Hız 

(metre) 2/ mN  
2/ mkg  snm /  /km h  

0-20 800 80 36 130 

20-100 1.100 110 42 150 

+100 1.300 46 46 170 

 

Ömür faktörü ise FEM normlarından, A4 grubu için Çizelge 5.2’ den 08,1=Cγ  

olarak seçilmiştir. 

Çizelge 5.2 : Ömür faktörü 

Grup A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Cγ  1,00 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,20 

 

FEM normuna göre A.37-A.42-A.52 çeliklerinin Eσ  ve aσ  değerleri için Çizelge 

5.3’ teki değerler kullanılmıştır. 

Çizelge 5.3 : A.37, A.42, A.52 çelikleri için emniyet gerilme değerleri 

Mak. Emniyet Gerilmesi: Eσ  

1. Durum 2. Durum 3. Durum 

 

Çelikler 

Akma Gerilmesi 

aσ   )/( 2mmN  

 2/ mmN  2/ mmN  2/ mmN  

E.24 (A.37, Fe 360) 240 160 180 215 

E.26 (A.42) 260 175 195 240 

E.36 (A.52, Fe 510) 360 240 270 325 

aσ  değeri 260N/mm
2 den büyük olan A sınıfı gemi inşa sacları için emniyet 

katsayıları aşağıdaki gibi seçildi: 

Birinci Hal için:    5,1=Eγ  

İkinci Hal için:      33,1=Eγ  

Üçüncü Hal için:   1,1=Eγ     alınarak bulunacak Eσ ’ lerle hesaplanacaktır. 

Ana kiriş, rijit bacak ve mafsal bacak birer grup olarak düşünülecek ve sertifikalarda 

o gruba ait en düşük akma sınırı hesaba alınacaktır. 

Kayma gerilmesi için kontrol aşağıdaki formüle göre yapılmıştır. 

3
E

E

σ
τ =                      (5.3) 
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Hesaplamalar sonucu elde edilen gerilmeler eşdeğer gerilme altında toplanarak 

emniyet gerilmesiyle kontrol edilmektedir [7].  

Ecp στσσ ≤+= 22 3                                                                                             (5.4) 

Şekil 5.1’ e göre hesaplamalarda kullanılacak veriler aşağıda sıralanmıştır. 

Bacak açıklığı: 52200L mm=    

Bileşke yükün rijit bacağa uzaklığı: 37960pL mm=      

Tek bir araba için çalışma yükü: 275000çP kg=  

Kanca ağırlığı: 8000kP kg=  

Araba ağırlığı: 25000aP kg=  

Çalışma yükü ve kanca ağırlığının toplam ağırlığı aşağıdaki denklemden bulunur. 

275000 8000 283000çk ç kP P P kg kg kg= + = + =                                                      (5.5) 

Tek bir araba için, ömür ve titreşim faktörleri dikkate alınarak bulunan toplam ağırlık 

denklem (5.6)’ daki gibi hesaplanır. 

( ) 283000 (1,15 1,08) 25000 1.08 378486çk c a cP P P kg kg kgψ γ γ= ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ =      (5.6) 

İki arabadan kaynaklanan yük aşağıdaki denklemden bulunur; 

37960
´́ ´ 2 2 378486 550472

52200

pL mm
P P kg kg

L mm
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =              (5.7) 

Krenin elemanlarının fiziksel özellikleri aşağıda verilmiştir. Bu veriler kullanılarak 

hesaplamaya devam edilecektir; 

Ana kiriş ağırlığı: 261000Q kg=         

Rijit bacak üst kutu ağırlığı: 20000kQ kg=          

Bacak boyu: 1 50000h mm=        

Ömür faktörü: 1,08cγ =  

Ana kiriş ağırlığı ile rijit bacak üst kutusunun rijit bacak üzerinde oluşturduğu yük 

denklem (5.8)’ deki gibi hesaplanır; 
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2

. 261000 1,08
20000 160940

2 2
c

k

Q kg
A Q kg kg

γ ⋅
= + = + =             (5.8) 

Yükten kaynaklanan atalet kuvvetlerin oluşturduğu etki (5.9)’ daki gibi hesaplanır; 

1
3

2. 2.378486 50000
24169

30 30 52200

hP kg mm
A kg

L mm
= ⋅ = ⋅ =                         (5.9) 

O halde, ana kiriş ağırlığından ve toplam çalışma yükünden kaynaklanan atalet 

kuvvetlerin etkisi denklem (5.10)’ daki gibi hesaplanır; 

2´́ ´ 550472 160940
23714

30 30H

P A kg kg
P kg

+ +
= = =                         (5.10)                 

Rijit bacak toplam ağırlığı : 180000rbG kg=                

Ağırlık merkezinden gergi kirişi eksenine mesafe : 15000Gh mm=               

Ana kirişin ağırlık merkezinden ray üstüne mesafe: 48400Ah mm=  

Mafsal eksenleri arasındaki mesafe : 20000eL mm=  

DIN normuna göre atalet kuvvetlerin etkisi denklem (5.11)’ e göre hesaplanır; 

180000
23714 48400 15000

30 30 61887
20000

rb
H A G

DIN

e

G kg
P h h kg mm mm

P kg
L mm

⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅
= = =       (5.11) 

Rijit bacak üzerine etkiyen toplam düşey yük 220000bP kg=  olur. 

Atalet kuvvetlerin toplamı denklem (5.12)’ deki gibi olur; 

2 3´ ´´́ 550472 160940 24169 735581P P A A kg kg kg kg= + + = + + =                        (5.12) 

Düşey yüklerin meydana getirdiği momentlerin etkisini bulabilmek için denklem 

(5.13)’ te hesaplanan yükün yarısı esas alınır; 

´ 735581 220000
477791

2 2
b

a

P P kg kg
P kg

+ +
= = =             (5.13) 

İki arabanın taşıdığı çalışma yükünün atalet kuvvetleri aşağıdaki gibi hesaplanır; 

2 2 378486
25232

30 30AFr

P kg
P kg

⋅ ⋅
= = =              (5.14) 

Halat yükü: 87872hT kg=  
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Kolon kontrolü için Şekil 5.1’ de verilen şekle göre aşağıdaki ölçüler hesaplamalarda 

kullanılmıştır. Kolon kontrolünde kullanılacak olan uzunlukların, atalet kuvvetlerinin 

etki ettiği eksenden olan mesafelerine göre değerleri aşağıdaki gibidir. 

Raya kadar olan yükseklik farkı: 52,398h m=              

Gergi kirişi orta eksenine kadar olan yükseklik farkı: ´ 48,8h m=  

Rijit bacak eksenine olan mesafesi: 0,6ah m=  

Kule alt kesitine kadar olan yükseklik farkı: 25, 4bh m=             

Kule alt montaj kesiti yükseklik farkı: 26,5ch m=            

Kule ataleti etki ekseni, kule alt montaj kesiti yükseklik farkı: 12,5dh m=  

Buna göre yük etkisinden kaynaklanan atalet kuvvetlerinin x ekseninde oluşturduğu 

momentin raya göre etkisi denklem (5.15)’ e göre hesaplanır; 

1 52,398 25232 1322127x AFrM h P m kg kgm= ⋅ = ⋅ =                     (5.15) 

Fren etkisinin gergi kirişi eksenine göre etkisi denklem (5.16)’ daki gibi hesaplanır; 

1´ ´ 48,8 25232 1231341x AFrM h P m kg kgm= ⋅ = ⋅ =             (5.16) 

Fren kuvvetinin kule alt kesitinde oluşturduğu moment aşağıdaki denklemle bulunur; 

2 25, 4 25232 640903x b AFrM h P m kg kgm= ⋅ = ⋅ =                    (5.17) 

Atalet kuvvetlerin toplamı ile halat yükünün X ekseninde, bacak üst kutusunda 

oluşturduğu moment (5.18) denkleminden bulunur; 

3 ( ´ ) 0,6 (735581 87872 ) 494072x a hM h P T m kg kg kgm= ⋅ + = ⋅ + =                       (5.18) 

Ana kiriş ve toplam çalışma yük ataletinin, kule alt montaj kesitinde oluşturduğu 

moment denklem (5.19)’ daki gibi bulunur; 

2 26,5 23714 628414y c HM h P m kg kgm= ⋅ = ⋅ =                     (5.19) 

Düşey yüklerin %5’ nin rijit bacak üst kutusu ekseninde Y aksındaki moment tesiri 

denklem (5.20)’ deki gibi bulunur; 

0,05 477791 0,05 20 477791b a eM P L kg m kgm= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =                     (5.20) 
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Kule kütlesi ataletinin, kule alt montaj kesiti moment tesiri denklem (5.21)’ deki gibi 

hesaplanır; 

2´ 2500 12,5 2500 31250y dM h kg m kg kgm= ⋅ = ⋅ =           (5.21) 

O halde, Y ekseni doğrultusunda kule etkiyen toplam moment tesiri aşağıdaki 

denklemle bulunur; 

2 2 2´ 628414 31250 659664y y yM M M kgm kgm kgm= + = + =∑          (5.22) 

Kule üst kesiti kontrolü için Şekil 5.4’ teki kule üst kesiti ile ilgili geometriden elde 

edilen veriler aşağıda verildi; 

 

Şekil 5.4 : Kule üst kesiti 

X ve Y eksenlerdeki kesit atalet momentleri: 460608973xJ cm= , 
457800360yJ cm=  

X ve Y eksenlerdeki mukavemet momentleri: 3303045xW cm= , 
3287278yW cm=               

Kesit yüzeyi: 22266,7F cm=  

Kule kesitinde yan sacların arasındaki mesafe : 1 4012L mm=  
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Kule kesitinde üst ve alt sacların arasındaki mesafe : 2 3950L mm=  

Minimum cidar kalınlığı: min 12 1,2t mm cm= =  

Buna göre, kutu iç yüzey alanı: 2
0 1 2 401,2 395 158474F L L cm cm cm= ⋅ = ⋅ =       (5.23) 

Yükün atalet kuvvetlerinin meydana getirdiği moment tesirleriyle, halatlardan 

kaynaklan momentlerin toplam, X ekseninde toplam momenti oluşturur (5.24). 

1 3´ 1231341 494072 1725413x x xM M M kgm= + = + =∑             (5.24) 

Ana kiriş ağırlığı ile çalışma yükünün ataletlerinin kule üst kesitinde oluşturduğu 

moment tesiri denklem (5.25) ile bulunur. 

3,6 23714 3,6 89615y HM P m kg m kgm= ⋅ = ⋅ =∑                                             (5.25) 

Atalet kuvvetlerin toplamı ile halat yüklerinin toplamı S1 olsun; 

)1 ( ´ (735581 87872 ) 823453hS P T kg kg kg= − + = − + = −           (5.26) 

(5.26)’ daki kuvvetin oluşturduğu basma gerilmesi (5.27)’ deki gibi bulunur; 

21
1 2

823453
363 /

2266,7s

S kg
kg cm

F cm

−
σ = = = −             (5.27) 

Üst kesitte X ekseninde oluşan eğilme gerilmesi denklem (5.28)’ de hesaplanır. 

2
1 3

172541300
569 /

303045
x

x

x

M kgcm
kg cm

W cm
σ = = =

∑
           (5.28) 

Üst kesitte Y ekseninde oluşan eğilme gerilmesi denklem (5.29)’ de hesaplanır. 

2
1 3

8961500
31 /

287278
y

y

y

M kgcm
kg cm

W cm
σ = = =

∑
                      (5.29) 

Üst kesitte oluşan toplam gerilmeler (5.30)’ daki gibi hesaplanır; 

2 2 2 2
1 1 1 1 363 / 569 / 31 / 964 /s x y kg cm kg cm kg cm kg cm−σ =σ − σ σ = − − − = −∑         (5.30) 

Yatay yüklerin kule üst kesitini kesmeye çalışmaktadır. Bu ise kayma gerilmelerin 

oluşmasına neden olacaktır.  

2
1 2

0 min

47779100
126 /

2 2 158474 1,2
bM kgcm

kg cm
F t cm cm

τ = = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

                                      (5.31) 
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Şu ana kadar bulunan gerilmeler birleşik gerilme denklemiyle toplanırsa; 

2 2 2 2 2 2 2
1 1 13 ( 964 / ) 3 (126 / ) 988 /

cp
kg cm kg cm kg cmσ = σ + ⋅ τ = − + ⋅ =∑      (5.32) 

Kule alt kesiti kontrolü kule üst kesitinde olduğu gibi hesaplanır. Şekil 5.5’ te kesiti 

verilen kule alt kesitinin hesabı anlatılmadan direkt olarak sonuçları verildi. 

 

Şekil 5.5 : Kule alt kesiti 

Kule alt kesiti ile ilgili geometrik veriler aşağıda verilmiştir; 

456463329xJ cm=               
462150497yJ cm=  

3282317xW cm=                  
3308133yW cm=               

22266,7F cm=  

Kule kesitinde yan sacların arasındaki mesafe : 1 4012L mm=  

Kule kesitinde üst ve alt sacların arasındaki mesafe : 2 3950L mm=  

Minimum cidar kalınlığı: min 12 1,2t mm cm= =  

Kesit yüzey alanı: 2
0 1 2 401,2 395 158474F L L cm cm cm= ⋅ = ⋅ =  
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Elde edilen sonuç denklem (5.33)’ deki gibi hesaplanarak bulundu. 

2 2 2 2 2 2 2
1 1 13 ( 1010 / ) 3 (126 / ) 1033 /cp kg cm kg cm kg cmσ = σ + ⋅τ = − + ⋅ =∑         (5.33) 

Kule üst kesiti ve kule alt kesitinde elde edilen sonuçlar arasında maksimum gerilme, 

kule alt kesitinde bulundu. Bulunan maksimum gerilme emniyet gerilmesiyle 

karşılaştırıldı. Kuleye etki eden maksimum gerilme ( 2103,3 /N mm ) emniyet 

gerilmesinden ( 2175 /N mm ) küçük olduğu için kule emniyetlidir. 

Pantolon hesabında Şekil 5.6’ da gösterilen serbest cisim diyagramından 

yararlanılarak pantolon hesabı yapıldı.  

Pantolon kesitiyle ilgili geometrik veriler aşağıda verilmiştir. 

X ve Y eksenindeki kesit atalet momentleri: 4
1 6597867J cm= , 

4
2 1934230J cm=  

Kule ağırlığı: 70000kuleG kg=        

 

Şekil 5.6 : Pantolon serbest cisim diyagramı 

Düşey kuvvetlerin eşitliğinden aşağıdaki eşitlikler elde edilir; 

´ 735581 70000 805581p kuleP P G kg kg kg= + = + =                                            (5.34) 

Tepki kuvvetleri denklem (5.35) ve (5.36)’ den bulunur. 
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402791
2

p

A

P
V kg= =                                 (5.35) 

402791C AV V kg= =                (5.36) 

A ve C noktalarında kontrol yapılırken pantolon ağırlığı olarak her köşeye 1.08 x 

35000 = 37800 kg ilave alınacaktır. 

O halde, kule ağırlığından ve toplam çalışma yükünden kaynaklanan atalet kuvveti 

ile halat yükünün atalet etkisi denklem (5.37) ve (5.38)’ de hesaplanır; 

2

805581
26853

2 30
P

H

P kg
P kg= = =                             (5.37) 

35400
´ 1180

30H

kg
P kg= =                        (5.38) 

Pantolon yüksekliği: 24500h mm=  

Toplam çalışma yükü atalet kuvvetinin yarısıyla halat atalet kuvvetleri toplamı, her 

iki pantolon parçasına eşit yük geleceğinden birbirlerine eşit olarak denklem (5.39)’ 

daki gibi hesaplanır; 

2 26853
´ 1180 14607

2 2
H

C A H

P kg
H H P kg kg= = + = + =                    (5.39)             

Buna göre, pantolon ağırlık merkezinden etki edecek momentlerin toplamından 

bacak yatay tepki kuvvetleri denklem (5.40)’ daki gibi bulunur. Denklem  (5.41)’ de 

ise toplam momentten bulunan bacak yatay tepki kuvvetlerinin birbirlerine eşitliği 

gösterilmiştir; 

2
1

2 ´ 15000
34665H H

A

e

P h P mm
V kg

L

⋅ + ⋅ ⋅
= =                       (5.40) 

1 1 34665C AV V kg= − = −              (5.41) 

Pantolonlara etkiyen moment tesirlerini bulabilmek için aşağıdaki verilerden 

faydalanıldı; 

18517sh mm=            7558am mm=            18904n mm=  

Buna veriler kullanılarak toplam mesafe, s, aşağıdaki gibi bulunur; 

7558 18904 26462as m n mm mm mm= + = + =                      (5.42) 
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Pantolon narinlik katsayısı denklem (5.43)’ ten hesaplanır; 

4
2

4
1

1934230 26462
0,388

6597867 20000e

J s cm mm
k

J L cm mm
= ⋅ = ⋅ =                (5.43) 

F1 ve F2 katsayıları, k değerini kullanarak denklem (5.44) ve (5.45)’ te bulunur; 

1 2 2 0,388 2,388F k= + = + =              (5.44) 

2 1 2 1 2 0,388 1,776F k= + ⋅ = + ⋅ =              (5.45) 

Y ekseninde oluşan atalet momentlerin yarısı pantolon elemanlarının her birinde eşit 

dağılmaktadır.  

2
2

659664
329832

2 2
y

B

M kgm
M kgm= = =

∑             (5.46) 

1 2 329832B BM M kgm= − = −               (5.47) 

Pantolon alt kısımlarına etkiyen genel momentler, k ve F sayısı oranına göre eşit bir 

şekilde büyütülür. 

2

2

329832 0,388
36023

2 2 1,776
B

A

M k kgm
M kgm

F
= ⋅ = ⋅ =            (5.48) 

36023C AM M kgm= − = −                                                                                      (5.49) 

Atalet momentlerinden kaynaklanan Y eksenindeki momentin, pantolon 

elemanlarının alt kesitlerindeki tepki yüklerin oluşturduğu momentlerin toplamından, 

bu tepki kuvvetler bulunur. 

2

2

659664
32983

20
y

C

e

M kgm
V kg

L m
= = =
∑                                    (5.50) 

2 2 32983A CV V kg= − = −                (5.51) 

2 2
2

2 659664 2 36023 24500
33873

20 26462
y A

e

M M h kgm kgm mm
N kg

L s m mm

+ ⋅ + ⋅
= ⋅ = ⋅ =
∑          (5.52) 

1 2 33873N N kg= − = −               (5.53) 

Bu değer B noktası çözülürken çubuk kuvvetlerine eklenecektir. 
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Kaldırma halatı yükleri tesiri için Şekil 5.7’ de gösterilen serbest cisim 

diyagramından yararlanıldı.  

Şekil 5.7 : Kaldırma halatı ve G1 yükleri 

Pantolon ağırlığı: 1 20000G kg=  

Halatların taşıdığı yük: ´́ 87872hP T kg= =              (5.54) 

O halde, halat gergisi denklem (5.55)’ e göre hesaplanır. Bu değer gergi kirişi 

ortasına etkir; 

1´´ 87872 20000 67872gergiP P G kg kg kg= − = − =                         (5.55) 

87872kg ağırlığı ise pantolon tepesine etkir (5.56); 

3

´´ 87872
43936

2 2A

P kg
V kg= = =               (5.56) 

Buna göre her iki pantolon tepelerine eşit ağırlık etkiyeceğinden; 

3 3 43936B AV V kg= =                (5.57) 

Yukarı doğru çekmeye çalışan halat kuvvetleriyle pantolon ağırlığı arasındaki farkın 

tesiri aşağıdaki denklemlerle hesaplanır; 

1
´

1

´́ 87872 20000
2 2 20000 94744

3 4 3 2,388 4A e

P G kg kg
M L m kgm

F

− −
= − ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ = −

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
        (5.58) 

´ ´ 94744C AM M kgm= = −                      (5.59) 
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1
´

1

´́ 87872 20000
20 47372

12 12 2,388B e

P G kg kg
M L m kgm

F

− −
= ⋅ = ⋅ =

⋅ ⋅
                                (5.60) 

Orta kısma etkiyen momentler denklem (5.61)’ deki gibi elde edilir; 

1
2 ´

´́ 87872 20000
20 94744 244613

4 4ort e A

P G kg kg
M L M m kgm kgm

− −
= ⋅ + = ⋅ − =    (5.61) 

Düşey tesir kuvvetleri denklem (5.62)’ den bulunur; 

1
4

20000
10000

2 2A

G kg
V kg= = =                            (5.62) 

4 4 10000C AV V kg= =   (Çubuk hesabında dikkate alınmayacaktır.)                     (5.63) 

Bulunan tepki kuvvetlerinin birlikte oluşturdukları etkiyi bulabilmek için Çizelge 

5.4’ den yararlanılmıştır. 

Çizelge 5.4 : Daha önceden bulunan kuvvet ve moment değerleri 

 

Maksimum tesirlerin hesaplandığında, B ve C noktaları ile gergi kirişi ortasında 

oluştukları görülmektedir. 

B Noktasında kuvvetlerin ve momentlerin toplamı denklem (5.64) ve (5.65)’ de 

hesaplanır; 

805581 87872 893453V p hP P T kg kg kg= + = + =∑                                              (5.64) 

2 ´ 329832 47372 377204y B BM M M kg kg kgm= + = + =                                        (5.65) 

C Noktasında kuvvetlerin ve momentlerin toplamı denklem (5.66), (5.67) ve (5.68)’ 

de hesaplanır; 

440591 34665 32983 43936 552175CV kg kg kg kg kg= + + + =∑                          (5.66) 

14607CH kg=∑                                  (5.67) 

Nokta P Tesiri P´h Tesiri M Tesiri P´´  Tesiri P´´ - G1 Tesiri

B Noktası 805581 kg 26853 kg
N2=±33873 kg          

329832kg.m 
87872 kg 47372 kg.m

Vc 440591 kg 34665 kg ±32983 kg 43936 kg -

Hc - ±14607 kg - - -

Mc - - ±36023 kg.m -  -94744 kg.m

G.Kirişi Ortası - - - - 244613 kg.m
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36023 94744 130767CM kgm kgm kgm= − − = −∑                                                (5.68) 

Orta noktada oluşan toplam moment: 2 244613ortM kgm=                         (5.69) 

Çubuk etkisi hesabında, pantolona gelen tepki kuvvetleri, atalet kuvvetleri ve kule 

üzerinde gelen düşey kuvvetlerinin serbest cisim diyagramında gösterimi Şekil 5.8’ 

deki gibi olur; 

Pantolon elemanları arasındaki açı: 22, 204θ = °  

Kuvvetlerin dengesinden denklem (5.70) ve (5.71)’ ten S1 ve S2 kuvvetlerin değerleri 

bulunur; 

2
1

893453 26853
446978

2 cos 2 sin 2 cos 22,204 2 sin 22, 204
V H

P P kg kg
S kg= − = − =

⋅ θ ⋅ θ ⋅ ° ⋅ °

∑                  (5.70) 

2
2

893453 26853
518036

2 cos 2 sin 2 cos 22,204 2 sin 22,204
V H

P P kg kg
S kg= + = + =

⋅ θ ⋅ θ ⋅ ° ⋅ °

∑                 (5.71) 

 

Şekil 5.8 : Çubuk kuvvetleri 

Pantolon üst kesit kontrolünde daha önce bulduğumuz kuvvet ve momentlerden ve 

Şekil 5.9’ da gösterilen serbest cisim diyagramından yararlanıldı.  
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Şekil 5.9 : Pantolon üst kesit kontrolü serbest cisim diyagramı 

Pantolon üst kesiti Şekil 5.10’ da verilmiştir. Şekilde verilen ölçülere göre geometrik 

veriler bulundu. 

 

 Şekil 5.10 : Pantolon üst kesiti 

X ve Y eksenlerindeki atalet momentler: 428499059xJ cm= , 
46597867yJ cm=  

Mukavemet momentleri: 3142495xW cm= , 
386586yW cm=            

Kesit yüzey alanı: 21438F cm=  
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Daha önce bulmuş olduğumuz fren kuvvetlerinin 21,4m’ de oluşturdukları 

momentler eşit dağıldıklarını düşünürsek; 

4

21,4 25232 21,4
269982,4

2 2
AFr

x

P m kg m
M kgm

⋅ ⋅
= = =                                    (5.72) 

Buna göre, X ekseninde etkiye toplam moment; 

3
4 4

494072
269982,4 517018

2 2
x

x x

M kgm
M M kgm kgm= + = + =∑                    (5.73) 

Narinlik derecesi bulurken kullanılan katsayı: 1,1xω = −  

Buna göre, 1 numaralı gerilme değeri denklem (5.74)’ te bulunur; 

22 2
1 2

( ) (518036 33873 ) ( 1,1)
422 /

1438
xS N kg kg

kg cm
F cm

+ ⋅ω + ⋅ −
σ = = = −                  (5.74) 

2 ve 3 numaralı gerilmeler aşağıdaki moment değerleri kullanılarak bulunur;  

1
´

1

87872 20000
20 47372

12 12 2,388
k

B e

T G kg kg
M L m kgm

F

− −
= ⋅ = ⋅ =

⋅ ⋅
                             (5.75) 

2 ´ 329832 47372 377204y B BM M M kgm kgm kgm= + = + =                               (5.76) 

2 numaralı eğilme gerilmesi denklem (5.77) ile hesaplanır; 

2
2 3

37720400
436 /

86586
y

y

M kgcm
kg cm

W cm
σ = = =            (5.77) 

3 numaralı eğilme gerilmesi denklem (5.78) ile hesaplanır; 

4 2
3 3

51701800
363 /

142495
x

x

M kgcm
kg cm

W cm
σ = = =

∑
                                                 (5.78) 

Toplam gerilme; 2
1 2 3 1221 /kg cmσ = −σ + σ + σ =∑                                       (5.79) 

Kayma gerilmesi halat yüklerinden kaynaklanan kuvvetlerden meydana gelir; 

286782
90 /

2 2 400 1,2
p

p p

T kg
kg cm

L h cm cm
τ = = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
            (5.80) 

Buraya kadar bulunan gerilmelerin birleşik gerilme hipotezine göre toplandığında; 

2 2 2 2 2 2 23 (1221 / ) 3 (90 / ) 123.1 /
cp

kg cm kg cm N mmσ = σ + ⋅ τ = + ⋅ =∑        (5.81) 
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elde edilir. Bulunan birleşik gerilme değeri emniyet gerilmesinden (175 MPa) daha 

küçük olduğu için pantolon üst kesiti emniyet sınırları içerisindedir. 

C noktasındaki kuvvetlerin etkisi Şekil 5.11’ de görülmektedir. 

 

Şekil 5.11 : C noktasındaki serbest cisim diyagramı 

Şekil 5.11’ e göre S kuvvetleri aşağıdaki gibi bulunur; 

2

552175
´ 596402

cos cos 67,796
C

V kg
S kg= = =

θ °

∑             (5.82) 

3 2´ cos(90 ) 596402 cos(90 67,796 ) 14607 210776
C

S S H kg kg kg= ⋅ ° − θ − = ⋅ ° − ° − =∑       (5.83) 

Pantolon alt kesiti kontrolü, üst kesitine benzer bir şekilde hesaplandı. Hesaplamalar 

sırasında Şekil 5.12’ de görülen kesitten faydalanıldı. 
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Şekil 5.12 : Pantolon alt kesiti 

Şekil 5.12’ deki pantolon alt kesitinin geometrik özelliklerden; 

X ve Y eksenlerindeki atalet momentleri: 41181029xJ cm= , 
42392083yJ cm=  

X ve Y eksenlerindeki mukavemet momentleri: 323781xW cm= , 
331310yW cm=      

Alt kesit yüzey alanı:  2700F cm=  

C noktasına etkiyen toplam moment: 

130767CM kgm= −∑               (5.84) 

4 4 25232
50464

2 2
AFr

x

P kgm
M kgm

⋅ ⋅
= = =                         (5.85) 

Asal eksen üzerinde 1, 2 ve 3 numaralı gerilmeler denklem (5.86), (5.87) ve (5.88) 

numaralı denklemlerle bulunur; 

22
1 2

´ 596402
852 /

700

S kg
kg cm

F cm

−
σ = = = −              (5.86) 

2
2 3

13076700
418 /

31310
C

y

M kgcm
kg cm

W cm

− −
σ = = =

∑
            (5.87) 

2
3 3

13076700
212 /

23781
x

x

M kgcm
kg cm

W cm
σ = = =             (5.88) 

Gerilmelerin toplamı denklem (5.89)’ daki gibi bulunur; 
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2 2 2 2
1 2 3 852 / 418 / 212 / 1482 /kg cm kg cm kg cm kg cmσ =σ − σ − σ = − − − = −∑            (5.89) 

Pantolon yan sac yüksekliği : 1620ph mm=  

Pantolon yan sac kalınlığı : 14pt mm=  

         

Şekil 5.13 : Pantolon alt kesit montaj ölçüleri 

Şekil 5.13’ teki ölçülerden yararlanılarak kayma gerilmesi bulunur. 

666bh mm=  ve 12bt mm= olsun, 

Alt kesite etkiyen kayma kuvveti denklem (5.90)’ da çözülür; 

3 210776 14607 225383y CF S H kg kg kg= + = + =∑           (5.90) 

Dolayısıyla, kayma gerilmesi (5.91) numaralı denklemle bulunur; 

2225383
367 /

2 ( ) 2 (162 1,4 66,6 1, 2 )
y

p p b b

F kg
kg cm

h t h t cm cm cm cm
τ = = =

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
         (5.91) 

Bileşke gerilme hipotezine göre bileşke gerilme denklem (5.92)’ deki gibi elde edilir; 

2 2 2 2 2 2 23 ( 1482 / ) 3 (367 / ) 161.3 /
cp

kg cm kg cm N mmσ = σ + ⋅τ = − + ⋅ =∑    (5.92) 

Bulunan bu değer emniyet gerilmesinden (175 MPa) daha düşük olduğu için 

pantolon alt kesiti emniyetlidir.  
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5.2.2 Gergi Kirişi Kontrolü 

     

Şekil 5.14 : Gergi kirişi orta kesiti 

Şekil 5.14’ ten yararlanarak gergi kirişi orta kesitiyle ilgili geometrik değerler 

bulunur. 

X ve Y eksenindeki atalet momentleri: 41934230xJ cm= , 
4914678yJ cm=  

X ve Y eksenindeki mukavemet momentleri: 325384xW cm= , 
318294yW cm=              

Kesit yüzey alanı: 2563F cm=  

Kesite etkiyen S3 kuvvetinin kesit yüzeyinde meydana getirdiği basma gerilmesi 

denklem (5.93)’ daki gibi hesaplanır; 

23
1 2

210776
374 /

563

S kg
kg cm

F cm
σ = = =                 (5.93) 

Kiriş ortasına etkiye momentin neden olduğu eğilme gerilmesi denklem (5.94)’ daki 

gibi hesaplanır; 

22
2 3

24461300
964 /

25384
ort

x

M kgcm
kg cm

W cm
σ = = =            (5.94) 

Orta kesite etkiyen toplam gerilme denklem (5.95)’ deki gibi hesaplanır. 

2 2 2
1 2 374 / 964 / 1338 /kg cm kg cm kg cmσ =σ + σ = + =∑               (5.95) 
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Gergi kirişine etkiye halat yükleri toplamı: 67872gergiP kg=  

Gergi kirişi yan sac yüksekliği : 1000h mm=  

Yan Sac Kalınlığı : 10t mm=  

Halat yükünün gergi kirişinde oluşturduğu kayma gerilmesi denklem (5.96)’ daki 

gibi hesaplanır; 

267872
170 /

2 2 2 2 100 1
gergi

P kg
kg cm

h t cm cm
τ = = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
          (5.96) 

Toplam bileşke gerilmesi aşağıdaki gibi bulunur; 

2 2 2 2 2 2 23 (1338 / ) 3 (170 / ) 137.0 /
cp

kg cm kg cm N mmσ = σ + ⋅ τ = + ⋅ =∑      (5.97) 

Bulunan bu gerilme emniyet gerilmesinden (175 MPa) daha küçük olduğundan gergi 

kirişi emniyetlidir. 
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5.2.3 Mafsal bacak hesabı 

 

Şekil 5.15 : Mafsal bacağın serbest cisim diyagramında gösterimi 

Mafsal bacağın Şekil 5.15’ te görülen serbest cisim diyagramından yararlanarak 

mukavemet kontrolleri yapılır. Arabaların taşıdığı çalışma yükünün mafsal bacak 

üstünde oluşturduğu düşey yük tesiri denklem (5.98)’ de bulunur; 

1

38,71
2 2 378486 561348

52,2
r

m

L m
P P kg kg

L m
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =           (5.98) 

Mafsal bacak kolonlarının taşıdığı yük kolonlara eşit olarak dağıtılırsa; 

2

281880
140940

2m

kg
A kg= =                            (5.99) 

elde edilir. 

Mafsal bacak kolonların her birine üstten etkiyen toplam düşey yük denklem (5.100)’ 

de hesaplanır; 

   1 2 3 561348 140940 24169
363229

2 2
m m m

m

P A A kg kg kg
P kg

+ + + +
= = =      (5.100) 
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Elde edilen değer, Newton’un etki-tepki kavramına göre kolonlara alttan etkiyen 

tepki kuvvetleri bulunur. 

363229m m mA B P kg= = =            (5.101) 

Kolon altlarından mafsal eksenine olan yatay mesafe: 7677mafa mm=               

Kolon altlarından mafsal eksenine olan dikey mesafe: 43800mafh mm=  

Kolon altlarına etkiyen yatay tepki kuvveti denklem (5.102) ile bulunur; 

7677
363229 63665

43800
maf

Am m

maf

a mm
H P kg kg

h mm
= ⋅ = ⋅ =         (5.102) 

Bulunan bu değer, yine Newton’un etki-tepki kavramına göre; 

63665Bm AmH H kg= =             (5.103) 

olur. Şekil 5.16’ da kolonlara etkiyen yükler serbest cisim diyagramında 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.16 : Kolonlara etkiyen yüklerin serbest cisim diyagramında gösterimi 

Düşey yüklerin hareketten kaynaklanan atalet etkileri denklem (5.104)’ deki gibi 

hesaplanır. 
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1 2 561348 140940
23410

30 30
m m

Hm

P A kg kg
P kg

+ +
= = =         (5.104) 

Atalet kuvvetlerin oluşturduğu tepki kuvvetlerin mafsal bacak mafsalına göre 

doğurduğu moment tesiri aşağıdaki gibi hesaplanır; 

2

23410 43800
´

2 2

23410 43800
7677 119093

20000

Hm maf Hm maf

maf

e

P h P h kg mm
M a

L

kg mm
mm kgm

mm

⋅ ⋅ ⋅
= − ⋅ = −

⋅
− ⋅ =

        (5.105) 

Yatay kuvvetler dengesinden,  

2´ 11705Bm AmH H kg= =             (5.106) 

Momentlerin dengesinden düşey tepki kuvvetleri denklem (5.107)’ den bulunur; 

23410 43800
´ 51267

20000
Hm maf

m

e

P h kg mm
A kg

L mm

⋅ ⋅
= = =          (5.107) 

Düşey tepki kuvvetler birbirine eşit olur; 

´ ´ 51267m mB A kg= =              (5.108) 

Hesaplamalara, mafsal bacak ağırlığı ömür katsayısı ile büyüterek devam edildi. 

Mafsal bacak ağırlığı x 1.08 = 42000 kg          (5.109) 

Toplam düşey yükler denklem (5.110) ile bulunur; 

´ 363229 51267 456496m m mA P A kg kg kg= + = + =∑         (5.110) 

Yatay kuvvetler toplamı; 

2 11705 63665 75370Am Am AmH H H kg kg kg= + = + =∑               (5.111) 

Momentlerin toplamı; 

2 2´ 119093mM M kgm= =∑                 (5.112) 

Bulunan bu değerlerden sonra mafsal bacak alt kesiti kontrolüne geçilebilir. 
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Şekil 5.17 : Mafsal bacak alt kesiti 

Şekil 5.17’ deki mafsal bacak alt kesitinin geometrik özelliklerden; 

X ve Y eksenlerindeki atalet momentleri: 48306908xJ cm= , 
44684171

y
J cm=  

X eksenindeki mukavemet momenti: 366455xW cm=      

Alt kesit yüzey alanı:  2929F cm=  

 

Şekil 5.18 : Mafsal bacak alt kesit serbest cisim diyagramı 

Şekil 5.18’ de bacak üzerinden gelen bileşke kuvvet S1 ile dikey eksen arasındaki açı 

9,94mafθ = ° ‘ dir. 
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Ana kiriş eksen ile gergi kirişi ekseni arasındaki mesafe : 2 49400mafh mm=  

Atalet yarıçapı : 710yi mm=  

Narinlik derecesi denklem (5.113)’ deki gibi hesaplanır; 

2 49400
70

710
maf

y

h mm

i mm
λ = = =                                 (5.113) 

Bulunan narinlik derecesine göre katsayı, 1,46ω =  olarak seçildi. 

Denklem (5.114)’ ten kolonlara etkiyen bileşke kuvveti bulunur;     

1

456496
463453

cos cos9,94
m

m

maf

A kg
S kg

− −
= = = −

θ °

∑
          (5.114) 

Bileşke kuvvetinin oluşturduğu gerilme denklem (5.115)’ te bulunur; 

21
1 2

1,46 ( 463453 )
728 /

929
mS kg

kg cm
F cm

ω⋅ ⋅ −
σ = = = −                   (5.115) 

Bileşke kuvveti kullanarak yatay tepki kuvvetleri geometriden bulunur; 

2 max 1 sin ( 463453 ) sin 9,94 75370 4630m m maf AmS S H kg kg kg= − ⋅ θ − = − − ⋅ ° − =∑     (5.116) 

Bulunan bu kuvvetlerin gergi kirişine maksimum tesiri denklem (5.118)’ de bulunur;  

max 1 sin ( 463453 ) sin 9,94 75370 155369
gergi m maf Am

G S H kg kg kg= − ⋅ θ + = − − ⋅ ° + =∑  (5.117) 

Mafsal bacak üst kesiti kontrolü mafsal bacak alt kesitine benzer olarak yapılır.  

 

Şekil 5.19 : Mafsal bacak üst kesiti 
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Mafsal bacak üst kutu ağırlığı: 5000 kg 

Şekil 5.19’ teki mafsal bacak üst kesiti ile ilgili geometriden elde edilen veriler 

aşağıda verildi; 

X ve Y eksenlerdeki kesit atalet momentleri: 44927386xJ cm= , 
43970137yJ cm=  

X eksenindeki mukavemet momenti: 349274xW cm=  

Kesit yüzeyi: 2829F cm=  

Narinlik derecesi hesabı: 

692yi mm=  ve 1,5ω =  ise bacak narinlik derecesi denklem (5.118)’ deki gibi 

bulunur; 

2 49400
71

692
maf

y

h mm

i mm
λ = = =                         (5.118) 

Daha önce bulduğumuz bileşke kuvvetin alt kesitte oluşturduğu gerilme; 

21
1 2

1,5 ( 463453 )
839 /

829
m

alt

S kg
kg cm

F cm

ω⋅ ⋅ −
σ = = = −          (5.119) 

Dolayısıyla, üst kesitteki gerilme, bacak ağırlığı toplam ağırlıktan çıkartarak alt 

kesitte oluşan gerilme cinsinden bulunur (5.120); 

1 1

(42000 5000 )m

üst alt

m

A kg kg

A

− −
σ = σ ⋅

∑
∑

          (5.120) 

2
1

419496
839 / 77.1

456496
üst

kg
kg cm MPa

kg
σ = − ⋅ =                      (5.121) 

Eğilme momentinden kaynaklanan eğilme gerilmesi, üst kesit için denklem (5.122)’ 

de bulunur; 

2 2
2 3

11909300
242 /

49274
m

üst

x

M kgcm
kg cm

W cm
σ = = =

∑           (5.122) 

Bacak üzerinde oluşan toplam gerilme; 

2 2 2
1 2 771 / 242 / 1012 /üst üst üst kg cm kg cm kg cmσ =σ − σ = − − = −∑        (5.123) 
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Bacakta oluşan toplam gerilmenin emniyet gerilmesinden (175 MPa) daha küçük 

olduğundan bacak emniyetlidir. 

21750 /üst kg cmσ <∑              (5.124) 

5.2.4 Denge kirişleri 

Denge kirişleri hesabında, büyük denge kirişi ve küçük denge kirişinde oluşan 

momentler ve kesme kuvvetleri dikkate alınarak kesit kontrolleri yapılacaktır. 

Yapılan işlemler bacak hesaplarına benzer şekilde, kontrolü yapılacak kesitte 

meydana gelen bileşik gerilme, yük etkilerinin kirişlerde meydana getirdiği kesme 

kuvvetleri ve eğilme momentleri kullanılarak aynı işlemler tekrarlanmış ve bu 

bölümde sadece bulunan sonuçlara değinilmiştir. 

Büyük denge kirişi hesabında, kesit kontrolü için Şekil 5.20’ de görülen büyük denge 

kirişi orta kesitine göre hesaplar yapılmıştır. 

  

 

Şekil 5.20 : Büyük denge kirişi orta kesiti 

X ve Y eksenlerindeki kesit atalet momentleri: 

45110036xJ cm= , 42607628yJ cm= ’ dür. 
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Perno orta ekseni ve kesit ağırlık merkezine göre hesaplanan mukavemet 

momentleri:  

3
1 61977xW cm= , 3

2 64318xW cm= , 3
1 61356yW cm= , 3

2 67034yW cm= ’ dür. 

İlgili hesaplamalar yapıldığında orta kesit için bulunan bileşke kuvvet 1677 kg/cm2’ 

dir. Dolayısıyla bulunan bu değer emniyet gerilmesinden düşük olduğundan, büyük 

denge kirişi orta kesite göre emniyetlidir. 

2 21677 / 1950 /cp kg cm kg cmσ = <                                                                       (5.125) 

Oluşabilecek maksimum gerilmelerin kontrolünü yapabilmek amacıyla büyük denge 

kirişinin orta takviyesinin 300 mm’ deki kenar kontrolü için Şekil 5.21’ deki kesit 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 5.21 : Ortada takviyenin kenarı kontrolü 

X ve Y eksenlerindeki kesit atalet momentleri: 

43729803xJ cm= , 41132586yJ cm= ’dür. 

Perno orta ekseni ve kesit ağırlık merkezine göre hesaplanan mukavemet 

momentleri: 

3
1 49864xW cm= , 3

2 51947xW cm= , 3
1 26649yW cm= , 3

2 29115yW cm= ’dür. 
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Orta kesit için yapılan hesaplamalar bu kesit için tekrarlandığında, orta takviyenin 

kenarı için oluşan bileşke kuvvet 1634 kg/cm2 bulunmuştur. Dolayısıyla bulunan bu 

değer emniyet gerilmesinden düşük olduğundan büyük denge kirişi, orta takviyenin 

kenarı için emniyetlidir. 

2 21634 / 1950 /cp kg cm kg cmσ = <                                                                       (5.126) 

Küçük denge kirişi hesabında, kesit kontrolü için Şekil 5.22’ de görülen küçük denge 

kirişi orta kesitine göre hesaplar yapılmıştır. 

      

 

Şekil 5.22 : Küçük denge kirişi orta kesiti 

X ve Y eksenlerindeki kesit atalet momentleri: 

4433163xJ cm= , 4220236yJ cm= ’dür. 

Perno orta ekseni ve kesit ağırlık merkezine göre hesaplanan mukavemet 

momentleri: 

3
1 11771xW cm= , 3

2 12592xW cm= , 3
1 11969yW cm= , 3

2 9832yW cm= ’dür. 
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İlgili hesaplamalar yapıldığında orta kesit için bulunan bileşke kuvvet 1442 kg/cm2’ 

dir. Dolayısıyla bulunan bu değer emniyet gerilmesinden düşük olduğundan, küçük 

denge kirişi orta kesite göre emniyetlidir. 

2 21442 / 1950 /cp kg cm kg cmσ = <                                                                       (5.127) 

Küçük denge kirişinde diğer bir kontrol ise, büyük denge kirişindekine benzer bir 

şekilde, küçük denge kirişinin orta takviyesinin 250 mm’ deki kenar kontrolüdür. Bu 

hesaplama ve kontrol için Şekil 5.23’ teki kesitten faydalanılmıştır.  

 

                          Şekil 5.23 : Ortada takviyenin kenarı kontrolü 

X ve Y eksenlerindeki kesit atalet momentleri: 

4282166xJ cm= , 497526yJ cm= ’ dür. 

Perno orta ekseni ve kesit ağırlık merkezine göre hesaplanan mukavemet 

momentleri: 

3
1 8203xW cm= , 3

2 8818xW cm= , 3
1 5300yW cm= , 3

2 5300yW cm= ’ dür. 

Bu kesit için, orta kesit kontrolünde yapılan hesaplamalar tekrarlandığında, orta 

takviyenin kenarı için oluşan bileşke kuvvet 1660 kg/cm2 bulunmuştur. Dolayısıyla 

bulunan bu değer emniyet gerilmesinden düşük olduğundan küçük denge kirişi, orta 

takviyenin kenarı için emniyetlidir. 

2 21660 / 1950 /cp kg cm kg cmσ = <                                                                       (5.128) 

Çizelge 5.5’ te denge kirişlerinde kontrol edilen bölgeler ve bu bölgeler için 

hesaplamalarda bulunan bileşik gerilme değerleri N/mm2 cinsinden verilmiştir. 
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Çizelge 5.5 : Denge kirişlerin mukavemet hesap sonuçları 

Kontrol Bölgeleri 
Bileşik Gerilme 

(N/mm2) 

Büyük Denge Kirişi Orta Kesiti 168 

Büyük Denge Orta Takviye Kenarı 163 

Küçük Denge Kirişi Orta Kesiti 144 

Küçük Denge Kirişi Orta Takviye Kenarı 166 
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6.  KAFES ANAKİRİŞLİ KREN PARÇALARININ MODELLENMESİ 

6.1 Giriş 

Mukavemet hesaplamaları sonucunda elde edilen kesit resimler ölçülendirilerek 

taslak iki boyutlu resimler oluşturuldu. Bu iki boyutlu resimleri kullanarak Autocad 

programı yardımıyla krenin bacaklarının ve taşıyıcı grubunun üç boyutlu resimleri 

hazırlandı. Bu bölümde rijit bacak, mafsal bacak ve taşıyıcı grubu elemanlarının üç 

boyutlu modellerinin hazırlanışı anlatılacaktır. 

6.2 Rijit Bacağın Modellenmesi 

Rijit bacak krenin en mukavemetli taşıyıcı sistemlerinden biridir. Rijit bacak, kule, 

montaj kutusu, pantolon ve gergi kirişinden oluşmaktadır. Kutu biçimde olan rijit 

bacak elemanlarının içerisinde hollanda profilleri, buruşma takviyeleri ve delik 

takviyeleri bulunur. Hangi takviyenin nerede ve hangi ölçülerde kullanılması 

gerektiği bilgisi mukavemet hesaplamalarında belirlenmiştir. 

6.2.1 Kulenin modellenmesi 

Kulenin 2D kesit resimlerinden yola çıkarak, daha önceden taslak resimleri 

kullanarak kulenin boyuna göre 3D model hazırlandı. Şekil 6.1’ de kulenin 2D teknik 

kesit resmi görülmektedir. 

Kule, 12 ve 14 mm kalınlığında 4 adet sac levhanın birbirilerine, dikdörtgen prizma 

biçiminde kaynatılmasıyla oluşmaktadır. Kule içerisine, buruşma ve ezilme 

mukavemeti sağlanması için, takviyeler belirli aralıklarla kaynatılmaktadır. Kule yan 

duvar saclarının her biri farklı kalınlıktaki iki sacın kaynaklanmasıyla oluşmaktadır. 

Kule ortasına kadar duvar sacı 12 mm, kule alt kısımları ise 14 mm’ dir. Diğer 

yandan, üst kısımda 14 mm olan duvar sacı, kule alt bölgesinde ise 12 mm’ dir. 
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Şekil 6.1 : Kule genel kesiti  

Kesit içerisinde görünen takviyeler hollanda profilleridir. Hollanda profili hemen 

hemen tüm gemi inşasında takviye elemanı olarak kullanılmaktadır. Bu profiller 

kulenin eğilme rijitliğini sağlamaktadır. İleriki bölümde hollanda profilinin 

modellenmesi anlatılacaktır.  

Kule içerisine konan bir diğer takviye buruşma takviyesidir. Buruşma takviyeleri 

kule içerisinde herhangi bir yük taşımamasına karşı kule yan saclarının aniden 

buruşmasını önlemektedir. Bu takviyelerinin modellenmesi ileriki bölümde 

anlatılacaktır.  

Şekil 6.2’ de 3D Kule modeli görülmektedir. Kule yan sacları kaldırılmış durumdaki 

modelin görüldüğü şekil 6.3’ te, kule içerisindeki yatay takviyeler, kule iç kesit 

ölçülerine uygun olacak şekilde modellenir. Kule içerisinde, duvar saclarına boyuna 

kaynatılan profiller ise kule boyuna göre modellenerek kule içerisine montajı yapılır. 
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Kulenin hemen üstünden görünen dikdörtgen çerçeve biçimli profiller, kulenin üst 

kesitinin mukavemetini sağlamak için konur. 

 

 

Şekil 6.2 : Üç boyutlu kule modeli (sağda) ve kule içerisindeki takviyeler (solda) 
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Ana kiriş üzerinde etkiyen yükler ve momentler, kule üst kesitini deforme etmemesi 

için kule üst takviye profilleri kaynatılmaktadır. Şekil 6.3’ te, kule içerisindeki 

takviyelerin yakından görünüşü görülmektedir. Kule içerisine konan buruşma 

takviyeleri, geniş ve dar buruşma takviyeleri olarak iki tiptir. Üç adet dar takviye 

arasına bir adet geniş takviye konulmuştur. 

 

Şekil 6.3 : Üç boyutlu kule iç montaj detayı 

6.2.2 Montaj kutusunun modellenmesi 

Rijit bacak montaj kutusu krenin en karmaşık tasarıma sahip kısmıdır. Montaj kutusu 

kule ile pantolon arasında bulunan kısma denir. Kuleden gelen kuvvetleri ve yükten 

kaynaklanan eğilme moment tesirlerini üzerinde toplayarak pantolona aktarması 

montaj kutusunun ana fonksiyonudur. Oldukça büyük kuvvetlere ve momentlere 

maruz kalan montaj kutusu basmaya ve eğilme gerilmelerine göre mukavemetli 

tasarlanırlar. İçerisine konan takviyeler kutuyu oldukça mukavemetli bir hale 

getirmektedir. Montaj kutusunun içerisine konan takviye elemanlarının herhangi bir 

hesaplama yöntemi mevcut değildir. Takviyelerin hangi kesitlerde ve nasıl dizilmesi 

gerektiği öncelikle tasarımcının tecrübesine dayanılarak modellenir, daha sonra ise 
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sonlu elemanlar analizi sonucunda yeterli olup olmadığı araştırılır. Şekil 6.4’ te 

montaj kutusunun üç boyutlu modeli görülmektedir. 

 

Şekil 6.4 : Montaj kutusunun üç boyutlu modeli 

Montaj kutusu içerisindeki takviye braketleri Şekil 6.5’ te verilmiştir. 

 

Şekil 6.5 : Montaj kutusu içerisindeki takviye braketleri 
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Montaj kutusu elemanlarının 3D modeli hazırlandıktan sonra, kutunun her parçası üç 

boyutlu modelleme programında "union" komutuyla birleştirilerek, kutu tek parça, 

katı haline getirildi. Böylece, çizimden gelen fazla çizgi, yüzey gibi geometrik 

özellikler ortadan kaldırılmış oldu. kutu içerisindeki takviye saclar ve takviye lamalar 

Şekil 6.6’ da görülmektedir. 

 

Şekil 6.6 : Montaj kutusu içerisindeki takviye saclar ve lamalar 

6.2.3 Rijit bacak pantolonun modellenmesi 

Rijit bacak pantolonu, rijit bacak üzerindeki yükü gergi kirişlerine aktarmasını 

sağlar. Pantolonun bir diğer fonksiyonu rijit bacak montaj kutusu içerisinde toplanan 

yük tesirini düzgün bir şekilde yürüyüş takımı mafsal eksenlerine aktararak sistemin 

düzgün bir şekilde yüklenmesini sağlamaktadır.  
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Pantolon geometrisi, yukarıdan aşağıya gittikçe daralan bir biçime olduğundan, üst 

ve alt kesit teknik resminden faydalanarak pantolon modeli oluşturulmuştur. Montaj 

kutusunun pantolona bağlanan kısmı için pantolon kesiti, Şekil 6.7’ de ölçüleri 

verilen pantolon üst kesitidir 

 

 Şekil 6.7 : Pantalon üst kesiti 2D teknik resmi 

Pantolonun gergi kirişine bağlanan kısmı için pantolon kesiti, Şekil 6.8’ de ölçüleri 

verilen pantolon alt kesitidir. Kren tasarımında, detaylara girilmeden önce iki boyutlu 

kren taslak resimleri çizilir. Krenin önden ve yandan görünüş resimleri 

hazırlandıktan sonra, her parça için detay resimler hazırlanır.  

 

 Şekil 6.8 : Pantolon alt kesiti 2D teknik resmi 
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Hazırlanan taslak resmindeki montaj kutusunun, pantolona bağlanan kısmı dikkate 

alınarak pantolon üst kesiti hazırlanır.  

Pantolon alt kesiti ise, rijit bacak gergi kirişi boyutlarına göre hazırlanır. Üst ve alt 

kesiti arasındaki açı, yine taslak resimdeki düzene göre ayarlanarak 3D pantolon yan 

sacları çizilir. Şekil 6.9’ da pantolonun üç boyutlu modeli gösterilmiştir.          

 

Şekil 6.9 : Pantolon 3D modeli 

Pantolon eğimi, boyu, genişliği ve iç kesitleri ayarlandıktan sonra, iç takviyeler bu 

ölçülere göre hazırlanır. Şekil 6.10’ da pantolon içerisine yerleştirilmiş takviye 

elemanları görülmektedir. Pantolon içerisindeki takviye elemanları, hollanda 

profilleri ile buruşma takviyeleridir. Pantolonun ön ve arka yüzeyleri geniş 

olduğundan, 4 adet profille takviye edilirken, daha dar olan yan kısımları 1 adet 

profille takviye edilmiştir. Geniş olan saclar, dar olan saclara göre yük altında daha 

narin olduğundan, geniş olan kısımlara daha fazla takviye konur. Pantolon, 

geometrisi itibari ile daralan forma sahip olduğundan, ön ve arka yüzeydeki yan 
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profiller, eğimden dolayı kısa tutulur. Pantolon takviyelerin her biri ayrı ayrı 

kesitlerde tasarlanarak bacak formuna göre modellenir. 

Pantolon takviyelerinin üst kısmındaki trapez biçiminde saclar, pantolonun montaj 

kutusuna kaynatılması için konur.   

 

Şekil 6.10 : Pantolon içerisindeki takviyelerin 3D modeli 

Pantolon, montaj kutusu ve kule birbirilerine kaynakla monte edilirler. Kenin çalışma 

yükünü kaldırması ve taşıması esnasında oldukça büyük moment ve yükler rijit 

bacağa etkiyeceğinden, kaynak bağlantıları kusursuz olmalıdır. Kaynak dikişleri, 

genellikle kaynatılacak levhaların en ince kalınlığının 0.7 katı kadar dik yüksekliğine 

sahip olmalıdır. Kule, montaj kutusu ve pantolon parçalarının monte edilmiş 

görünümü Şekil 6.11’ de verilmiştir.  
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Şekil 6.11 : Rijit bacak 3D modeli 

6.3 Mafsal Bacağın Modellenmesi 

Mafsal bacak ya da diğer bir ifadeyle oynak bacak isminden de anlaşılacağı üzere bir 

mafsal sistemiyle ana kirişe bağlanmaktadır. Mafsal bacağın en önemli fonksiyonu, 

arabaların hareketlerinden kaynaklanan atalet kuvvetlerinin tesirini düşürmektir. 
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Arabalar frenlendiğinde oluşan atalet kuvvetleri krene yatay yönde etkir. Mafsal 

bacağın raya dik yönde hareket kabiliyetinden dolayı bu etki sönümlenmiş olur. 

Dahası, kren yükle yüklendiğinde yük bacaklar üzerinde moment oluşturur. Bu 

moment kren üzerinde büyük gerilmelerin oluşmasına neden olur. Mafsal bacağın 

mafsalla ana kirişe bağlanmasından dolayı, asılan yükten dolayı oluşan moment 

sadece rijit bacak üzerine tesir eder.  

6.3.1 Mafsal bacak kolonlarının modellenmesi 

Mafsal bacak kolonları, bir kutu kesitine sahip eğimli olarak mafsal kutusuna monte 

edilirler.  

 

Şekil 6.12 : Mafsal bacak  kolonunun 2D kesiti 

Kolonlar krenin en esnek parçalarından biridir. Bu esneklik, bacak üzerinde aşırı 

rijitlik durumlarından kaynaklanan gerilmelerinin oluşmamasını sağlamaktadır. 

Şekil 6.12’ da teknik resmi verilen mafsal bacak kolon kesitinin 3D modeli şekil 

6.13’ te verilmiştir. 
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Kolon kesit olarak dikdörtgen formunda olduğundan hem modellenmesi hem de 

imalatı oldukça basittir. 

 

Şekil 6.13 : Kolonların (solda) ve içerisindeki takviyelerin (sağda) 3D modeli 

Kolon içerisindeki takviyeler, pantolonda olduğundan farklı olarak, sadece bir 

takviye tasarlanarak tüm bacağa aynı takviye ölçüleri kullanılır. Dolayısıyla, 

kolonların modellenmesi, pantolonun modellenmesinden çok daha kısa sürmektedir. 

Kolonlar içerisinde bulunan takviyeler, deneyimlerden gelen bilgilerle belirli 

aralıklarla kolon içerisine yerleştirilir. Yatay takviyeler üzerinde, dikey takviyelerin, 

yani profillerin geçebilmesi için uygun kesitli delikler açılır. Şekil 6.14’ te kolon 

içerisindeki takviyelerin konumları ve detayları görülmektedir. 
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Şekil 6.14 : Mafsal bacak kolonlarının içerisindeki takviyeler 

6.3.2 Mafsal bacak üst kutusunun modellenmesi 

Mafsal bacak üst kutusu ana kiriş üzerinde oluşan yüklerin mafsal bacak kolonlarına 

aktarılmasını sağlamaktadır. Kutu, ana kirişten gelen yatay ve düşey yüklere maruz 

kaldığı için içerisinin düz levhalarla mukavemeti sağlanır. Kutu içerisindeki takviye 

saçlar, kolon yan saclarına denk gelecek şekilde yerleştirilir. Dolayısıyla, ana kirişten 

gelen yük, takviye saçlar üzerinden kolonlara geçer. Kutu rijitliğini artırmak için 

dışarısına trapez kesitli bükülmüş saç kutu yan saclarına kaynatılır. Şekil 6.15’ te 

Mafsal bacak üst kutusunun 3D modeli verilmiştir. Kutu içerisindeki takviyelerin 

konumları mafsal bacağa olan kuvvet akışını sağlayacak şekilde düzenlenir. 
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Şekil 6.15 : Mafsal bacak üst kutusu 3D modeli 

Şekil 6.16’ da görüldüğü üzere mafsal bağlantı sacları üzerinden gelen yükün, kutu 

üst sacını çökertmemesi için, mafsal sacları ile kolon saçları arasında kuvvet akış 

köprüsü oluşturabilecek perdeler kullanılmaktadır. 

 

Şekil 6.16 : Mafsal kutusu içerisindeki kuvvet aktarım levhaları 
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Mafsal bacak üst kutusu üzerinde bulunan mafsal sistemi, ana kiriş ile mafsal 

bacağın birbirine bağlanmasını sağlamaktadır. Mafsal sacları, ana kirişten gelen 

büyük yükleri deforme olmadan mafsal bacağa aktarabilmesi için mafsal bacağın 

diğer bölgelerine göre daha kalın seçilir. 

Daha önceden bahsedildiği üzere, mafsal bacak üst kutusu içerisindeki saclara 

etkiyen yük, kutu sacları üzerinden kolonlara akar. Şekil 6.17’ de mafsal bacak 

montajında kuvvet aktarım levhalarının kutu ile kolonlar arasındaki konumu 

görülmektedir.  

 

Şekil 6.17 : Mafsal saclarıyla kolon saçları arasındaki kuvvet akışı 
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Hazırlanan bacak elemanları, birbirine birleştirilerek tek parça haline getirilir. İmalat 

esnasında, tüm bağlantılar kaynakla yapılır. Mafsal kolonlarıyla mafsal bacak üst 

kutusunun montajı aşağıdaki Şekil 6.18’ de görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 6.18 : Mafsal bacak komplesi 3D modeli 

Kolon alt kesitleri, gergi kirişine uyacak şekilde kaynatılabilmesi için, gergi kirişi en 

ölçülerine göre alt kesit eğimli şekilde hazırlanır. Hazırlanan mafsal bacak, gergi 

kirişine, kaynakla kaynatıldıktan sonra, mafsal bacakla gergi kirişi arasına takviye 

braketler konur. 
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6.4 Gergi Kirişlerinin Modellenmesi 

Gergi kirişleri, rijit bacak pantolonun ve mafsal bacak kolonlarının bağlandığı, Şekil 

6.19’ da görüldüğü üzere kutu kesitli kren elemanlarıdır. Gergi kirişleri bacaklardan 

gelen yükleri yürüyüş takımlarına aktarırlar. Gergi kirişleri yürüyüş takımlarına 

mafsallarla bağlandığından ray boyunca herhangi bir momente maruz 

kalmamaktadırlar. 

 

Şekil 6.19 : Gergi kirişi 2D kesiti 

Gergi kirişlerinin boyları, pantolon ve kolonların aralıklarına göre ayarlanır. Şekil 

6.20’ de gergi kirişin 3D modeli görülmektedir. 

 

Şekil 6.20 : Gergi kirişi 3D modeli 
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6.5 Yürüyüş Takımların Modellenmesi 

Yürüyüş takımları kreni üzerinde taşıyan elemanlardır. Yürüyüş takımları 

birbirilerine pim-mafsal sistemi ile bağlanmalarından dolayı raylardan kaynaklanan 

herhangi bir kot farkının krene etkisini düşürürler. Yürüyüş takımları elemanları 

raydan gergi kirişe doğru sırasıyla boji, küçük denge kirişi ve büyük denge kirişinden 

oluşmaktadırlar. 

6.5.1 Bojinin modellenmesi 

Bojiler krenin raylar üzerinde hareket etmesini sağlayan tekerleri içinde bulunduran 

kren elemanlarıdır. Tekerler, bojideki teker mil yuvası üzerine takılan tahrik 

edicilerle hareket etmektedirler. 

Şekil 6.21’ deki solda boji görülmektedir. Boji içerisinde tekerler bulunmaktadır. 

Tekerler krenin ray boyunca hareket etmesini sağlamaktadırlar. 

 

Şekil 6.21 : Boji (solda) ve teker (sağda) modelleri 

6.5.2 Küçük denge kirişin modellenmesi 

Küçük denge kirişi, büyük denge kirişiyle boji arasında bulunan hareket balans 

elemanıdır. İki adet boji, perno-mafsal bağlantısıyla küçük denge kirişine bağlanırlar. 

Küçük denge kirişi ise, bir perno-mafsal bağlantısıyla büyük denge kirişine bağlanır. 

Bojilerden gelen düzensiz düşey hareketler, küçük denge kirişi tarafından 

dengelenerek büyük denge kirişine aktarılır. Şekil 6.22’ de küçük denge kirişi 3D 

modeli görülmektedir. 
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Şekil 6.22 : Küçük denge kirişi 

6.5.3 Büyük denge kirişinin modellenmesi 

Büyük denge kirişleri, küçük denge kirişleri ile gergi kirişleri arasında raylardan 

kaynaklanan düşey hareketleri dengeleyen elemanlardır. İki küçük denge kirişi, tek 

bir büyük denge kirişine iki mafsal-perno bağlantısı ile monte edilir. Küçük denge 

kirişlerinin düşeyde yaptığı hareketleri büyük denge kirişi sönümleyerek gergi 

kirişine mafsal-perno vasıtasıyla aktarır. Şekil 6.23’ te büyük denge kirişi 3D modeli 

görülmektedir. 

 

Şekil 6.23 : Büyük denge kirişi 
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6.5.4 Yürüyüş takımlarının montajı 

Daha önce bahsedildiği üzere yürüyüş takımları elemanları perno-mafsal vasıtasıyla 

birbirilerine bağlanırlar. Bu bağlantı şekli, millerin mafsal yuvalarına uygun tolerans 

aralığında takılmasıyla Şekil 6.24’ te görüldüğü üzere oluşmaktadır. 

 

Şekil 6.24 : Kren yürüyüş takımları montajı 

6.6 Bacaklarda Kullanılan Buruşma ve Eğilme Takviyelerinin Modellenmesi  

Bacakların yük altında ani bir şekilde buruşmasını önlemek için buruşmayı önleyici 

perdeler bacak elemanları içerisine yerleştirilmektedir. Şekil 6.25’ te gösterilen 

buruşma takviyesi tipi kule, pantalon ve kolonlarda kullanılmaktadır. 

 

Şekil 6.25 : Bacaklarda kullanılan buruşma takviyesi 3D modeli 
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Bacaklarda eğilme rijitliğini sağlamak için profiller kullanılmaktadır. Bu çalışmada 

gemi-inşa sanayisinde kullanılan hollanda profilleri kullanılmıştır. Şekil 6.26’ da 

hollanda profilinin iki boyutlu kesit teknik resmi verilmektedir. 

 

Şekil 6.26 : Hollanda profili kesit ölçüleri 

Bacakların kutu kesitli bölgelerinin boyuna göre hollanda profillerinin uzunlukları 

ayarlanır. Profiller, tecrübelere dayanarak kiriş içerisine belirli aralıklarla 

yerleştirilerek önce hesaplar daha sonra da analizler yapılarak profil aralığının yeterli 

olup olmadığı araştırılır. Şekil 6.27’ de hollanda profilinin 3D çizimi görülmektedir. 

 

Şekil 6.27 : Hollanda profilinin 3D resmi 

Bu çalışmada, profiller modelleme aşamasında, gerçeğine uygun olarak önce 

modellenmiştir. Daha sonra, kesitin fiziksel özellikleri kullanılarak eşdeğer 

dikdörtgen profil, analizlerde kullanılmıştır. 
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6.7 Ana Kirişin Modellenmesi 

Ana kiriş krenin en karmaşık tasarımına sahip, krenin yükü taşıyıcı elemanıdır. Şekil 

6.28’ de 3D modeli görülen ana kirişin modellenmesi ve analizi ayrı bir çalışma 

konusu olabilecek kadar karmaşık olduğundan bu tez kapsamında ele alınmamıştır. 

 

Şekil 6.28 : Ana kirişin montaj 3D modeli 

6.8 Bacakların Ana Kirişe Bağlantı Şekilleri 

Rijit bacak, kule sacıyla rijit bacak kutusuna kaynakla bağlanarak ana kirişe monte 

edilirler. Modelleme esnasında ise, “union” komutu kullanılarak, tüm geometrinin 

tek parça haline getirilmesi sağlanır. Şekil 6.29’ da, rijit bacak üst kutusunun ana 

kirişe bağlantı şeklinin 3D modeli görülmektedir. 

 

Şekil 6.29 : Rijit bacağın ana kirişe bağlanma şekli 

Mafsal bacak ise perno-mafsal bağlantısıyla ana kirişe bağlanır. Şekil 6.30’ da, 

Mafsal bacak üst kutusunun ana kirişe ve kolonlara montajı görülmektedir. Mafsal 
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bacak parçaların tümü birbirine kaynaklanırken, mafsal bacak ile ana kiriş birbirine 

mafsal-perno vasıtasıyla bağlanır.  

 

Şekil 6.30 : Mafsal bacağın ana kirişe bağlanma şekli 

Mafsal-perno bağlantısı, hassas olup tolerans değeri ±0.07mm’ dir. Mafsal 

toleransının hassas olması, mafsal sistemini içerisinde pernonun küçük yüklerde 

kolaylıkla dönmeyeceği anlamına gelmektedir. Krenlerde, mafsal sisteminde istenen 

bu özellik sayesinde, krenin kendi ağırlığından dolayı mafsal bacak tarafına çok fazla 

yatması engellenir. Diğer taraftan, çalışma yükünün kaldırılması esnasında ise, 

mafsal sisteminin verimli çalışarak mafsal bacak üzerinde yükten kaynaklanan 

momentlerin oluşmasını engellemesi istenir. Bu durum, mafsal sistemin dikkatli bir 

şekilde tasarlanarak, hassas toleranslarla imal edilmesini gerektirir. 
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6.9 Kren Elemanlarının Montajı 

Şu ana kadar anlatılan tüm parçaların montajı Şekil 6.31 ve Şekil 6.32’ de 

görülmektedir.  

 

Şekil 6.31 : Kafes ana kirişli krenin isometrik 3D görünüşü 

 

Şekil 6.32 : Kafes ana kirişli krenin üstten 3D görünüşü
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7.  KREN ELEMANLARININ SONLU ELEMANLAR ANALİZİ 

7.1 Giriş 

Modeli sonlu elemanlar yöntemiyle analiz etmeden önce model üzerinde birtakım 

basitleştirmelere gidildi. Bu basitleştirmeler sac kaynak çıkıntıları, önemsiz kaynak 

yarıçapları, makaralar gibi parçaların çizilmemesinden oluşmaktadır. Bu 

basitleştirmeler sonuçlarda herhangi bir hataya neden olmazken, analiz süresini 

önemli ölçüde kısaltmaktadır. Tüm kren 3D modeli, sonlu elemanlar yöntemi 

analizine hazırlandı. Sonuçların ve değerlendirmelerin çok fazla yer tutması ve 

çalışmanın sonuçlanmasının uzun zaman alacağından dolayı ana kiriş bölümü 

dikkate alınmadı. Bu çalışmada sadece bacaklar ve yürüyüş takımları incelenmiştir.   

7.2 Krenin Meshlenmesi 

Analiz safhasına geçmeden önce kren 3D modelinin mesh denilen küçük karelere 

bölündü. Aşağıda verilen resimlerde krenin 3D modelinin meshlenmiş hali 

görülmektedir. Genellikle kren imalatında sac levhaların kullanılmasından dolayı 

meshleme işlemi midsurface (orta yüzeyler) dikkate alınarak yapılmıştır. Gerçek 

levha kalınlıkları ise analiz öncesi programa girilmiştir. 

7.3 Kren Elelemanlarının Sonlu Elemanlara Hazırlanması 

Kren elemanları içerisinde bulunan tüm elemanların, bu bölümde ayrıntılı bir şekilde 

meshlenmiş durumları anlatıldı. Meshleme işleminde gerçek boyutlara olabildikçe 

uyulmaya çalışıldı. Meshleme sırasında analiz sonucunu dikkate alınacak düzeyde 

etkilemeyecek olan kaynak köşeleri, kaynak payları, yuvarlatılmış veya pah kırılmış 

köşeler gibi ayrıntılar dikkate alınmamıştır. Ayrıca, makaralar, halatlar, pimler gibi 

ikinci dereceden öneme sahip kren elemanları modelde dikkate alınmamıştır.  

7.3.1 Rijit bacağın meshlenmesi 

Rijit bacak meshlenirken rijit bacak elemanları tek tek meshlenerek sonunda 

birleştirilmiştir. Şekil 7.1’ de meshlenmiş kule modeli görülmektedir.  
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Şekil 7.1 : Meshlenmiş kule modeli (solda) ve iç takviyeler (sağda) 

Kule içerisindeki boyuna takviye elemanları daha önce bahsedilen hollanda 

profilleridir. Eğilme rijitliğini sağlayan bu profiller kule saclarını 

mukavetlendirmekteler. Şekil 7.2’ de görülen yatayda dizilmiş olan takviyeler ise 

buruşma takviyeleridir. Belirli aralıklarla kule içerisine konulmuştur. 
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Şekil 7.2 : Kule içerisine konulan takviyeler 

Yapı üzerindeki her renk, farklı kalınlıkları ifade etmektedir. Örneğin, pembe renkli 

profillerin et kalınlığı 9 mm iken yeşil renkli takviyelerin kalınlığı 11 mm’ dir. 

Ayrıntılı olarak her rengin hangi kalınlığı ifade ettiği, EK A’ da çizelge olarak 

verilmiştir.  

Şekil 7.3’ te montaj kutusunun 3D mesh modeli görülmektedir. Montaj kutusu 

üzerinde ve altında 2 adet kare biçimli delikler, halatların geçtiği yerlerdir. Kutu üst 

ve alt sacında açılan bu delikler kutunun mukavemeti düşürdüğü için deliklerin 

hemen kenarlarına takviye lamalar konulmuştur. 
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Şekil 7.3 : Montaj kutunun 3D mesh modeli 

Kutu içerisine konan üçgen biçimli braketler Şekil 7.4’ te görülmektedir. 

 

Şekil 7.4 : Montaj kutusu yan braketlerinin meshlenmiş hali 
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Kutu içerisine braketler dışında, lamalar ve düz levha perde takviyeleri konulduğunu 

daha önce bahsedilmişti. Bu takviyelerin kutu içerisindeki meshlenmiş halleri Şekil 

7.5’ te gösterilmektedir. 

 

Şekil 7.5 : Montaj kutusu içindeki takviyelerin meshlenmiş hali 

Pantalonların meshlenmesi sırasında eğimlere dikkat edilmiştir. Özellikle pantolon 

alt kesiti 3D katı modele uyularak düzgün bir şekilde gergi kirişi üst sacı ölçüsüne 

uyacak şekilde meshlendi. Aynı şekilde üst kesitinde de 2D kesit ölçüleri esas 

alınarak mesh modeli oluşturuldu. Ayrı olarak meshlenen kutu elemanları daha sonra 

birbirilerine temas ettiği bölgelerdeki düğümler (nodes), karşı parçanın düğümleriyle 

birleştirilerek aradaki bağ, kaynak bağına benzer bir şekilde oluşturulmuştur. 

Böylece tüm kutu elemanları birbirine bağlanarak tek parça gibi davranacak mesh 

model oluşturulur. Şekil 7.5’ te, model üzerinde görülen parçaların renklerin her biri 

farklı kalınlık anlamına gelmektedir. Yeşil renkli üçgen braketlerin kalınlığı 12 mm 
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iken, mavı renkli lemalar 10 mm’ dir. Kutu iç sacların tümü, yani açık renkli saclar, 

ise 15 mm’ dir. 

Şekil 7.6’ da ise daha önceden katı modeli hazırlanmış Pantolonların meshlenmiş 

modeli görülmektedir. Pantolon, geometrisi itibariyle, üstten aşağıya gittikçe belirli 

eğimle daralan forma sahip olduğundan, hem modelinin hazırlanışı hemde meshleme 

süreci oldukça uzun sürmektedir. Bacak formu nedeniyle, meshleme sırasında üçgen 

tipi elemanlar (elements) kullanılmıştır. Gerilme ve deformasyon sonuçlarının 

doğruluk derecesini arttırmak amacıyla, SEM analizlerinde, kare elemanlar daha çok 

tercih edilmektedir. Bunun nedeni, basit kare elemanlar içerisinde, 4 adet integrasyon 

noktası mevcut olmasıdır. Her integrasyon noktası 4 adet sonuç vermektedir. Bu 

sonuçların ortalaması alınarak, elemanın gerilme ve deformasyon değeri okunur. 

Meshlenecek geometrinin düzgün olmaması durumunda ise, tüm yüzey kare 

elemanlarla meshlenememektedir. Bu durumda, üçgen elemanlardan yararlanılır. 

Üçgen meshler, kare meshlerin tam olarak yüzey formunu alamadığı durumlarda 

tercih edilir. Ayrıca, üçgen formundaki elemanlar, içerisinde 3 adet integrasyon 

noktası olması sebebiyle, analiz sonuçları kare elemanlar kadar hassas olmamaktadır. 

 

Şekil 7.6 : Pantolonların mesh modeli 
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Pantolon içerisindeki takviyelerin meshlenmesi sırasında, her takviye katı modeli 

diğerlerinden ayrı ele alınarak mesh modelleri hazırlanmıştır. Daha sonra pantolon 

içerisine yerleştirilerek, takviyelerin temas ettiği pantolon saclarına kaynatılmıştır. 

Her mesh etrafında bulunan düğümler, bir diğer bölgedeki düğümle yer 

değiştirdiğinde, ortak bir düğüm oluşturur. Böylece ortak olarak farklı parçalar 

düğümleri paylaşması, bu parçaların birbirine bağlanması anlamına gelmektedir.  

Bacak içerisine konan eğilme rijitliği sağlayan profiller ile buruşmayı önleyici 

buruşma takviyeleri Şekil 7.7’ de görülmektedir. 

 

Şekil 7.7 : Pantolon içerisindeki takviyelerin mesh modeli 
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Bacak içerisindeki buruşma takviyelerinin birbirine bağlanma şekli Şekil 7.8’ de 

görülmektedir. Boyuna giden takviyelerin ucundaki yeşil renkli görünen kareler, 

bacağın montaj kutusuna monte edilmesi sırasında, takviyelerin kutuya kaynatılması 

için kullanılan montaj levhalarıdır. Bu levhaların kalınlığı, profil kalınlığından daha 

kalın olduğundan, rengi takviyelerin renginden farklıdır.  

 

Şekil 7.8 : Pantolon içerisindeki meshlenmiş takviyelerin dizilimi 

Pantolonun gergi kirişine bağlanma şekli eğimli olduğundan, pantolon alt kesitinde 

eğilme momenti oluşacaktır. Alt kesiti eğmeye çalışan kuvvet çifti pantolonun alt 

kısmında pantolon sacının taşıyamayacağı gerilmelerin oluşmasına neden olacaktır. 

Bu etkiyi ortadan kaldırmak için pantolonun gergi kirişine bağlanan kısmına, Şekil 
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7.9’ da görüldüğü gibi takviye braketler konulmuştur. Takviye braketlerin bağlı 

olduğu bölgedeki gerilmeler, bacağın diğer bölgelerine göre daha önemli olduğundan 

bu gölgedeki mesh sayısı artırılmıştır. Mesh sayısı, integrasyon sayısını belirlediği 

için, bölgedeki gerilmelerin ve deformasyonların hassaslığını belirler.  

 

Şekil 7.9 : Pantolonun gergi kirişine bağlantı kısmındaki takviyeler 

Örneğin, 100 cm2 alanındaki bölge, 1 adet elemanla meshlendiğinde, o bölgede 1 

adet gerilme değeri bütün alan için aynı olmaktadır. Bu durumda, meshlenmiş 

bölgenin, köşe, kenar, orta gibi yerlerinde oluşan gerilme ve deformasyon hakkında 

bilgi sahibi olunamaz. Diğer yandan, eleman sayısı 100’ e çıkartıldığında o bölgedeki 

her köşe, kenar, üst, alt ve orta bölgesinde oluşan gerilme ve deformasyon hakkında 

bilgi sahibi olunur. 

Şu ana kadar hazırlanan rijit bacak elemanları Şekil 7.10’ daki gibi birleştirilerek 

montaj model oluşturulmuştur. Şekil 7.10’ da solda rijit bacak montajının 3D mesh 

modeli görülmekte, sağda ise bacak içerisindeki takviye elemanların dizilimi 

görülmektedir. 
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Şekil 7.10 : Rijit bacak mesh montajı (solda) ve içindeki takviyeler (sağda) 
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7.3.2 Mafsal bacağın meshlenmesi 

Mafsal bacağın daha önceki bölümlerde hazırlanan 3D katı modelleri basitleştirilerek 

meshlenmiştir. Mesh işlemi iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada mafsal 

kutusu meshlenmiş, ikinci aşamada ise kolonlar meshlenerek mafsal bacak üst 

kutusuna bağlanmıştır. Mafsal bacak üst kutusunun meshlenmiş hali Şekil 7.11’ de 

görülmektedir. 

 

Şekil 7.11 : Meshlenmiş mafsal bacak üst kutusu 

Kutu içerisindeki kuvvet aktarım köprü levhaları ise yine 3D modele uyularak 

meshlenmiştir. Meshleme sırasında mafsal saclarıyla bacak kolon yan sacları 

arasında düzgün kuvvet akışının sağlanması için kare biçimli meshler kullanılmıştır. 

Kutu üzerindeki renkler farklı kalınlıkları ifade eder. Kutu yan sacları, kırmızı olan 

saclar 12 mm, magenta renkli saclar 10 mm iken mafsal sacları 50 mm 

kalınlığındadır. Kutu elemanları meshlenme esnasında, bağlanacağı parça eleman 

sayısı dikkate alınarak meshlenmiştir. Örneğin kutu üst sacı üzerinde, mesh yapısı 12 

adet eleman dikkate alınarak, mafsal saclarında da 12 adet elemanla oluşturulmuştur. 

Böylece, montaj esnasında, mafsal saclarıyla, kutu üst sacında bulunan düğümler 

karşılıklı olarak bağlanarak süreklilik sağlanmıştır. 
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Kutu içerisindeki saclar da, bağlanacağı bölgelere göre meshlendi. Geometrinin 

meshleneceği sırada, genişliği küçük parçalardan başlanarak meshleme yapılır. 

Geometrinin basit olması durumda ise, önce ana parçalar meshlenir, daha sonra 

küçük parçalar meshlenerek montaj yapılır. Kutunun meshlenmesinde de, kolaylık 

açısından önce kutu dış sacları meshlendi, daha sonra ise mafsal sacları, takviyeler 

hazırlanarak kutuya monte edildi. Şekil 7.12’ de kutu içerisindeki takviye levhaların 

kutu içerisine monte edilmiş mesh modelleri görülmektedir. 

 

Şekil 7.12 : Meshlenmiş mafsal bacak üst kutusu kuvvet aktarım levhaları 

Bu aşamadan sonra mafsal bacak kolonlarının meshlenmesine geçildi. Meshleme 

sırasında önce bir bacak aslına uygun olarak meshlenerek daha sonra simetrik bir 

biçimde kopyası oluşturuldu. Şekil 7.13’ de boyuna konulan takviyeler, bacağın 

eğilmeye ve basmaya karşı mukavemetini artırırken, enine konan takviyeler ise 

buruşmaya karşı bacağı sağlamlaştırmaktadır. Bacak içerisindeki takviye aralıkları 

ilk olarak tecrübelere dayanarak belirli aralıkla konulur. Analiz sonucunda, bacak 

eğilmeye karşı mukavemetsiz çıktığında, profiller ve takviyeler arasındaki bu 

aralıklar daha da sıklaştırılarak yeni model için tekrar analiz yapılır. 

 



 99 

Kolon yan sacları, düzgün bir dikdörtgen formunda olduğundan, kare meshlerle 

meshlendi.  

 

Şekil 7.13 : Kolonların mesh modeli (solda) ve içindeki takviyeler (sağda) 

Takviyeler ise, kolon yan saclarına bağlanacak biçimde hazırlandı. Takviye saclar, 

dört adet kıvrılmış sactan oluşmaktadır. Bu saclar, gerçekte birbirilerine kaynatılarak 

birleştirilirler. Bu birleştirme, meshleme sürecinde, birleşme yerlerindeki düğümlerin 

komşu sacın düğümlerine bağlanarak oluşturuldu. Takviye sacındaki elemanlar, 

kolon yan saclarına uyum gösterecek şekilde meshlendi. Meshlerin uyumu, daha 

önceden de anlatıldığı üzere, birbirine monte edilecek parça üzerindeki eleman 

sayıları eşit olmasıdır. Aksi halde, süreklilik tam olarak sağlanmaz. Elemanlar 

arasındaki süreklilik sağlanamadığında ise analiz sonucunda doğru sonuçlar 

alınamaz.  
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Şekil 7.14 : Meshlenmiş kolon takviyeleri 

Şekil 7.14’ te görülen dikey konulan takviyeler, kolonları eğilmeye ve basmaya karşı 

mukavemetini artırırken, enine konan takviyeler ise buruşmaya karşı kolonları 

sağlamlaştırmaktadır. Hazırlanan mafsal bacak elemanları birbirine, düğüm 

noktalarının bağlanması ile, Şekil 7.15’ deki gibi birleştirilerek meshlenmiş mafsal 

bacak modeli oluşturuldu. Mafsal bacak model montajından sonraki boyutlarının, 

kren 2D taslak ölçülerine uyup uymadığı kontrol edildi. Kontroller, bacağın dik 

yüksekliği, bacak açıklığı, mafsal merkezlerin aynı olup olması açısından yapıldı. 
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Şekil 7.15 : Mafsal bacak meshlenmiş montaj modeli 

Mafsal bacağın gergi kirişine bağlanma şekli eğimli olduğundan, kolonların alt 

kesitinde eğilme momenti oluşacaktır. Alt kesiti eğmeye çalışan kuvvet çifti kolon 

yan saclarının taşıyamayacağı gerilmelerin oluşmasına neden olacaktır. Bu etkiyi 

ortadan kaldırmak için kolonların gergi kirişine bağlanan kısmına, Şekil 7.15’ teki 

meshlenmiş halinde görüldüğü gibi takviye braketler konuldu. 
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Şekil 7.16 : Mafsal bacağın gergi kirişine bağlantı kısmındaki takviye braketler 

Takviye braketler trapez biçiminde olduğundan, tüm braket kare elemanlarla 

meshlenemedi. Kare elemanların yanı sıra, Şekil 7.16’ da görüldüğü üzere üçgen 

elemanlar da kullanılarak meshleme yapıldı. 

7.3.3 Gergi kirişinin meshlenmesi 

Daha önceki bölümlerde hazırlanan 3D gergi kiriş modelleri meshlenerek hem 

mafsal bacak altına, hem de rijit bacak altına konuldu. Kiriş geometrisi, düzgün 

dikdörtgen formunda olduğundan, kiriş yan, üst ve takviye sacları kare elemanlarla 

meshlendi. Kiriş altına konulan mafsal sacları ise, trapez biçiminde olduklarından 

kare ve üçgen elemanlar birlikte kullanılarak meshleme yapıldı. Şekil 7.17’ de 

meshlenmiş gergi kirişi görülmektedir. Kiriş üzerinde bulunan farklı renkler, farklı 

sac kalınlıklarını ifade etmektedir.  
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Şekil 7.17 : Gergi kirişin mesh modeli (üstte) ve içindeki takviyeler (altta) 

7.3.4 Yürüyüş takımların mesh modellerinin hazırlanması 

Yürüyüş takımlarının bir önceki hazırlanan 3D katı modelleri, bu bölümde öncelikle 

sadeleştirildi. Daha sonra ise uygun boyutta meshlenerek sonlu elemanlar yöntemine 

hazır hale getirildi. Meshleme işlemine öncelikle bojilerden başlandı. Şekil 7.18’ de, 

bojinin mesh modeli verilmiştir. 

 

Şekil 7.18 : Bojinin meshlenmiş modeli 
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Boji içerisindeki tekerde de tadilatlara gidilerek 3D katı modeli oldukça 

sadeleştirildi. Bunun nedeni, analiz yapma amaçlarımız arasında tekerlerdeki gerilme 

ve deformasyonu ölçmenin yer almamasıydı. Ayrıca tekerler oldukça mukavemetli 

olduklarından dolayı kren parçalarından önce herhangi bir deformasyona 

uğramayacakları bilinmekteydi. Şekil 7.19’ da boji içerisindeki tekerlerin mesh 

modelleri görülmektedir. 

Boji yan sacında, yeşille renklendirilen ortası boş sac içerisinden tekerleri yürüten 

motorlar konulmaktadır. Gerçek modeldeki delik çapına göre meshleme sırasında 

dikkat edildi.  Boji içerisindeki tekerler aşağıdaki şekilde meshlendi. 

 

Şekil 7.19 : Tekerlerin meshlenmiş modeli 

Boji üzerindeki her renk farklı kalınlık anlamına gelir. Boji yan sacları 18 mm, üst 

sac 14 mm, mafsal sacları 20 mm, iç takviye 12 mm ve tekerler 50 mm kalınlığını 

ifade edecek şekilde programa girildi. 

Yürüyüş takım elemanları arasında ikinci sırada olan küçük denge kirişi Şekil 7.20’ 

deki gibi meshlendi. 
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Şekil 7.20 : Küçük denge kirişi meshlenmiş modeli 

Kiriş üzerindeki her bir renk farklı kalınlığı temsil etmektedir. Ayrıntılı olarak renk-

kalınlık ilişkisi EK A’ da verilmiştir. Şekil 7.21’ de ise büyük denge kirişinin 

meshlenmiş modeli görülmektedir.   

 

Şekil 7.21 : Büyük denge kirişi meshlenmiş modeli 

Meshlenerek hazırlanan yürüyüş takımları birbirilerine basit pim modellemelerle 

bağlanarak yürüyüş takımı mesh modeli oluşturuldu. Basit pim modeliyle 

modellenen mafsal bağlantılarında, pimler üzerinde oluşan gerilme ve deformasyon 

değerleri görülememektedir. Diğer yandan, basit pim modelinin hazırlanış süresinin 

kısa olması ve analiz sürecinin de hızlı olması bir avantajdır. Gerçek pim modeline 

benzer bir şekilde modellenen pim modelinde, gerilme ve deformasyonlar pimler 

üzerinde okunabilmektedir. Gerçek pim modellerinin modelleme süreci ile analiz 

süreçlerinin uzun olması bu yöntemin en büyük dezavantajıdır. Bu çalışmada, pimler 

ile ilgili herhangi bir veriye ihtiyaç duyulmadığından basit pim modelleme yöntemi 

kullanılarak modelleme ve analiz süreci hızlandırılmıştır. Şekil 7.22’ de görüldüğü 

üzere, yürüyüş takımı elemanları bir araya getirilerek, basit pimler ile birbirine 

bağlanmıştır.  
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Şekil 7.22 : Yürüyüş takım elemanları montajının meshlenmiş modeli 

7.3.5 Ana kirişin meshlenmiş modelinin oluşturulması 

Kafes ana kiriş, krenin diğer kısımlarına nazaran oldukça karmaşık bir 

konstrükyonuna sahip olduğundan dolayı, bu çalışmada kapsamında yer 

almamaktadır. Meshlenmiş ana kiriş modeli şekil 7.23’ te görülmektedir. 

 

Şekil 7.23 : Ana kirişin meshlenmiş modeli 

7.3.6 Meshlenmiş kren elemanlarının montajı 

Şu ana kadar meshleme sürecinin anlatıldığı tüm elemanlar tek tek birbirilerine 

bağlanarak montaj model oluşturuldu. Montajlama sürecinde, daha önce bahsedilmiş 

olan, düğümlerin birbirine bağlanma yöntemiyle tüm parçalar birbirilerine kaynatıldı. 

Bağlama sırasında sürekliliğe dikkat edildi. Meshlerin sürekliliği yerel olarak kuvvet 

yığılmalarını önlemektedir. Şekil 7.24’ te montajı yapılan tüm kren elemanlarının bir 

araya getirilerek oluşturduğu  kren modelinin yandan görünüşü görülmektedir.  
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Şekil 7.24 : Meshlenmiş kafes ana kirişli krenin yandan görünüşü 
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Montajı yapılan krende toplam 398602 adet eleman ve 392745 tane düğüm 

kullanılmıştır. Meshlenmiş kafes ana kirişli krenin önden görünüşü şekil 7.25’ te 

görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 7.25 : Meshlenmiş kafes ana kirişli krenin önden görünüşü 

Mesh modeli üzerindeki her renk farklı kalınlık anlamına gelmektedir. Detaylı olarak 

renge göre sac kalınlığı karşılıkları Ek A’ da verilmiştir. 

7.4 Modele Malzeme Bilgisinin Atanması 

Modeli oluşturan parçaların ekseriyeti St42 çelikten imal edilmiştir. Dolayısıyla 

malzeme mekanik değerleri olarak St42 çeliğin elastik modülü, poisson oranı ve 

özkütlesi verildi. Buna göre programa elastiklik modülü olarak E = 2.1x105 N/mm2, 
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poisson oranı v = 0,29 ve özkütle olarak ise p = 8 x 10–9 ton/mm3 girildi. Bu 

malzeme bilgileri Çizelge 7.1 ve Çizelge 7.2’ de düzenlenmiştir. 

Çizelge 7.1 : Modelde kullanılan St42 malzemesinin özellikleri 

Kren Bölümleri Elastisite Modülü, E, 

N/mm
2
 

Poisson  

Oranı, νννν 

Tüm Çelik Kısımlar 2.1*105 0.29 

Krende kullanılan St42’ nin mekanik özellikleri aşağıdaki Çizelge 7.2’ de verilmiştir. 

Çizelge 7.2 : Modelde kullanılan St42 malzemesinin mekanik özellikleri 

Kren Bölümleri 
özkütle,  

ρρρρ (Ton/mm
3
) 

Akma Gerilmesi*  

σσσσ  (N/mm
2
) 

Tüm Çelik Kısımlar 8*10-9 310 

Analiz öncesinde, krende kullanılan sac kalınlıklarına göre minimum akma 

gerilmeleri ve emniyet gerilmeleri dikkate alınmalıdır. 

7.5 Analiz Tipi 

Statik analizler, mühendisler tarafından en sık kullanılan analizlerdir. Yüklerin anlık 

olarak uygulandığı varsayılır. Lineer statik analizlerde, uygulanan yüklerin 

dengelenmesi için, yüklenmiş yapıda iç gerilmeler oluşur. Statik analizlerde 

malzemeler, Hook kanununda olduğu gibi lineer olarak davranmaktadır. 

Sonlu elemanlar programlarının çoğu statik analizler için aşağıdaki ilişkiyi 

kullanmaktadır [1]. 

[K] {U} = {R}                                                                                                         (7.1)       

Bu denklemde [K] sertlik matrisi, {U} birim yer değiştirme vektörü, {R} ise 

uygulanan yük vektörüdür. 

7.6 Analiz Sırasında Dikkat Edilen Hususlar 

Metal yapı parçalarının dayanımlılığı ve stabil olması kadar krenin bir bütün olarak 

da mukavemeti ve stabilitesi önemlidir. Bununla beraber krendeki mekanizmalar 

aşağıdaki şartları sağladığı takdirde güvenlidir. 
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Kuvvetlerin eşitliği: 

. nS r S=                                                                                                                    (7.2) 

Momentlerin eşitliği: 

. nM r M=                                                                                                                 (7.3) 

Gerilmelerin eşitliği: 

. . nr kσ σ=                                                                                                                 (7.4) 

S  :   Uygulanan yükler tarafından oluşturulan kuvvet 

M :   Uygulanan yüklerin meydana getirdiği moment 

σ  :   Uygulanan yükler tarafından oluşan gerilme 

R  :   İşletme şartları faktörü 

k   :   Homojenlik faktörü 

Sn :   İzin verilen kuvvet 

Mn :  İzin verilen moment 

nσ  :  İzin verilen mukavemet; çelikler için çekme ve eğilme durumlarında akma                   

mukavemeti olarak alınır. 

Uygulanan yükler belli yüklerin aşırı yükleme faktörü ile çarpımından elde edilirler. 

Bu aşırı yükleme faktörü ise krenin işletme koşullarına ve mekanizmalarına bağlıdır. 

İşletme koşulları faktörü r ise; 

1 2 3. .r r r r=                                                                                                                  (7.5) 

1r  :  Kren emniyet faktörü 

2r  :  Hasar lokalizasyon faktörü 

3r  :  Konstrüksiyon hata faktörü 

7.7 Analiz Sonuç İsteği 

Analiz sonrası elde etmek istenilen çıktı tercihleri bu safhada programa tanıtılmıştır. 

Bu çalışmada ana amaç, kren bacaklarında ve yürüyüş takımlarında meydana gelen 

gerilmelerin ve deformasyonların yanı sıra bacakların sehimlerinin tespiti olmuştur.  
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Yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda bu safhada analiz bulgu isteği programa 

tanıtılmıştır.  

7.8 Sınır Koşulların Atanması 

Bu safhada her bir modelin gerçek uygulamalarda sahip olduğu serbestlik dereceleri 

ve kısıtları programa tanıtılmıştır. Sınır koşulları, krenin çalışma koşulları göz önüne 

alınarak seçilmiştir. Temas halindeki bütün tekerlek yüzeyleri şekil 7.26’ da 

görüldüğü üzere programda basit mesnet olarak tanımlanmıştır. 

 

Şekil 7.26 : Kren tekerlerini mesnetleme biçimi 

Krenin hareket halinde olması veya durması ya da frenlemesi hallerinde iki ayrı 

duruma göre yüklemeler verilmiştir. Krenin hareket halinde olması durumunda, 

bütün yüzeyler basit olarak mesnetlenmiştir. Kren x yönünde hareket halinde 

olduğunda, bu yönde herhangi bir mesnet olmaması gerekir. Fakat bu durumda sonuç 

elde edilemeyeceğinden tekerleklerin bir grubu basit, bir grubu ise yuvarlanmalı 

mesnet olarak tanımlanmıştır. 
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      Çizelge 7.3 : Hareketsiz bir şekilde mesnetlenen teker düğümleri 

 

Ayrıntılı olarak, kren tekerlerdeki düğümlerin mesnetlenme durumları Çizelge 7.3 ve 

Çizelge 7.4’ te verilmektedir. Çizelgelerde kullanılan F harfi “serbest (free)”, R ise 

“sabitlenmiş” veya “kısıtlanmış (restrained)” mesnet anlamında kullanılmıştır. Ray 

boyunca hareket serbestlik derecesine sahip düğümler Çizelge 7.4’ de gösterilmiştir.  

     Çizelge 7.4 : Ray doğrultusunda hareketli mesnetlenen teker düğümleri 

 

 

 



 113 

7.9 Yüklemeler 

Yüklemeler FEM normlarına uygun olarak yapıldı. Normlarda verilen katsayılar 

kullanılarak yükler artırıldı. Ayrıca kren ve arabaların hareketinden doğan atalet 

kuvvetleri de hesaba katılarak dinamik analizler yapıldı. Buna göre FEM 

normlarında belirtilen yük artırma katsayılarını içeren kombinasyon bilgileri Çizelge 

7.5’ te verilmiştir. 

Çizelge 7.5 : Yükleme kombinasyon çizelgesi 

 

Çizelge 7.5’ deki kısaltmaların, kombinasyonların ve yük durumlarının açılamalarını 

içeren bilgi Çizelge 7.6’ de anlatılmıştır. 
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7.10 Yüklerin Konumları ve Yönleri 

Çizelgede verilen yükleme kombinasyonların her biri aslında ana kiriş üzerindeki 

konumu bakımından isimlendirilir. Kombinasyon numarasının son hanesi ana kiriş 

üzerindeki arabaların konumunu ifade eder. Örneğin 111, 121 ve 125 numaralı 

kombinasyonlardaki 1 ve 5 sayısı arabaların rijit bacağa yakın olduğu konumuna 

karşılık gelir. Diğer yönden 122 ve 112 deki 2 ana kirişin ortasında, 123 ve 127’ deki 

3 ve 7 numaraları arabaların mafsal bacağa yakın olduğu durumdaki yükleme 

konumları anlamına gelir.  

Çizelge 7.6 : Yükleme kombinasyonları açıklama çizelgesi 
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Çizelge 7.5’ deki 110 ve 112 numaralı yükleme kombinasyonları ana kiriş sehimini 

tespit etmek için uygulanır. Kombinasyon 121, 122, 123, 125, 126 ve 127 ise krenin 

ve arabaların hareketinden kaynaklanan dinamik etkinin ana kiriş üzerindeki 

etkisinin tespiti için uygulanmaktadırlar.  

Kombinasyon 121’ den 123’ e kadar olan yükleme şartlarında arabaların rijit bacak 

doğru hareket ederken, 125’ den 127’ ye kadar olan kombinasyonlar ise arabaların 

mafsal bacağa doğru hareketi sırasında ana kiriş üzerinde meydana gelen dinamik 

etkiye bakılmaktadır. 

7.10.1 Krenin zati ağırlığı 

Krenin yüksüz durumdayken bile krene etkiyen en önemli yüklerden biri de krenin 

kendi ağırlığıdır. Bu ağırlık krenin ana kirişinin Şekil 7.27’ de belirtilen yönde belli 

miktarda sehim yapmasına neden olur.  

 

Şekil 7.27 : Krenin zati ağırlığının yönü (Global Y yönünde) 
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Kren hareketi sırasında, Şekil 7.28’ de görüldüğü gibi frenleme sonucu büyük atalet 

kuvvetleri ortaya çıkar. Bu kuvvetler kren ağırlığın 1/30 kadar olarak kabul edilir. Bu 

atalet kuvvetler hesaplamalarda ve analizlerde araba tekerlerine uygulanır. 

 

Şekil 7.28 : Krenin zati ağırlığından kaynaklana atalet kuvveti (Load Case: 30) 

Çizelge 7.5’ deki, 01, 11 ve 21 numaralı yükleme durumlarına (Load Case) göre, 

arabalar, kancalar ve çalışma yükü kuvvetlerinin rijit bacağa yakın olduğu konumda 

krenin SEM analizi yapılır. Kuvvetlerin etkime noktaları, her arabada bulunan 8’ er 

tekere karşılık gelir. Toplamda 16 noktaya toplam kuvvet etki ettirilir. Araba 

eksenleri arası mesafe 20 m’ dir. Bu yükleme durumları ile ilgili, yüklerin konumları 

ve yönleri EK B’ de verilmiştir. 

Genellikle maksimum sehim yükün kirişin ortasında etkidiği pozisyonda oluşur. Ana 

kirişin sehim değerlerini bulma aşamasında, kombinasyon 112 yükleme durumu 

uygulanır. Bu yükleme için Şekil 7.29’ daki gibi yük kirişin ortasına uygulanır. 
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Şekil 7.29 : Arabalar ana kirişin ortasında ve hareketsiz (Load Case 02, 12, 22) 

Çizelge 7.5’ deki, 03, 13 ve 23 numaralı yükleme durumlarına (Load Case) göre, 

yükleme pozisyonu ve yönü, arabalar, kancalar ve çalışma yükü kuvvetlerinin mafsal 

bacağa yakın olduğu konumu için uygulanır. Kuvvetlerin etkime noktaları, her 

arabada bulunan 8'er tekere karşılık gelir. Toplamda 16 noktaya toplam kuvvet etki 

ettirilir. Araba eksenleri arası mesafe 20 m’ dir. Bu yükleme durumları ile ilgili, 

yüklerin konumları ve yönleri EK B’ de verilmiştir. 

Çizelge 7.5’ de bahsi geçen, 31 numaralı yükleme konumunda ise, arabalar ana kiriş 

üzerinde rijit bacağa yakın olduğu konumdayken, rijit bacağa doğru hareket 

halindeyken frenlemesidir. Bu yükleme durumu ile ilgili, yüklerin konumları ve 

yönleri EK B’ de verilmiştir. 

Arabalar ana kiriş ortasına olduğu konumdayken, Rijit Bacağa doğru hareket 

halindeyken frenlemesi durumu Şekil 7.30’ da gösterilmiştir. Şekilde sarı oklarla 

gösterilen yükleme durumu, Çizelge 7.5’ de, 32 numaralı yükleme durumu olarak 

verilmiştir. 
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Şekil 7.30 : Arabaların kirişin ortasındayken rijit bacağa doğru hareketi  

 

 

Şekil 7.31 : Arabaların kirişin ortasındayken mafsal bacağa doğru hareketi 
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Arabalar ana kiriş ortasında olduğu konumdayken, mafsal bacağa doğru hareket 

halindeyken frenlemesi durumu ise Şekil 7.31’ de gösterilmiştir. Şekilde sarı oklarla 

gösterilen yükleme durumu, Çizelge 7.5’ de, 32 numaralı yükleme durumu olarak 

verilmesi yanında, kuvvetin yönü “-Z” eksenine doğru yönelmiştir. 

Arabalar mafsal bacağa yakın olduğu konumdayken, rijit bacağa doğru hareket 

halinde frenlemesi durumu, Çizelge 7.5’ de 33 numaralı yükleme durumu olarak 

belirtilmiştir. Bu yükleme durumu ile ilgili, yüklerin konumları ve yönleri EK B’ de 

verilmiştir. 

Krenin raylar üzerinde hareketi sırasında, arabaların ana kirişin ortasındayken, krenin 

yaptığı frenleme sonucunda oluşan atalet kuvvetlerinin araba tekerlerine etkimesi 

Şekil 7.32’ de görülmektedir.  

 

 

Şekil 7.32 : Arabalar ana kirişin ortasında ve kren hareketli 

Çizelge 7.5’ de bahsi geçen tüm yükleme durumlarındaki yüklerin konumları ve 

yönleri ile ilgili şekiller, EK B’ de verilmiştir. 
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7.11 Bulgular 

Bu çalışmada daha öncede anlatıldığı üzere sırayla 100, 111, 112, 113, 121, 122, 

123, 125,126 ve 127 numaralı yükleme kombinasyonları uygulandı. Bu kombinasyon 

yükleme analizleri sonucunda elde edilen veriler karşılaştırılarak maksimum 

gerilmelerin çıktığı sonuçlar ele alındı. Bu çalışmada krenin sonlu elemanlar 

analizine göre tetkik etme nedenleri aşağıda sıralanmıştır; 

- Mukavemet hesaplarında elde edilen gerilme ve sehim değerleri sonlu 

elemanlar analiziyle elde edilen değerlerle karşılaştırılması, 

- Geleneksel hesaplamalarla bulanamayan kren parçalarının gerilme 

değerlerinin tespit edilmesi, 

- Yükleme sırasında bacakların kalıcı olmayan deformasyon ve yer değiştirme 

değerlerinin saptanması. 

Dolayısıyla, bulgularda yukarıda özetlenen istekler araştırılacaktır. 

Analiz sonuçlarında, önce tanımlanan malzeme bilgilerine göre gerilmeler Von-

Misses (MPa) cinsinden elde edilirken, sehimler ve deformasyonlar ise mm 

cinsinden elde edildi.   

7.11.1 Bacak sehimlerinin tespiti 

Bu çalışmada ele alınan kafes ana kirişli portal kren gemi tersanesinde 

kullanılacağından dolayı, krenin tersanenin yerleşim planına uygun olması 

gerekmektedir. Tersanelerde çoğunlukla yer sıkıntısı olduğundan, krenin çalışma 

şartlarında yatayda, raya dik yönde yapacağı sehimler belirli ölçülerde olmalıdır. 

Analizlerde elde edilen sonuçlar renk skalasıyla kren üzerinde dağılımı şeklinde 

verilmektedir. Kren skalasının değeri ise sol üstte verilmektedir. Buna göre, renk 

yelpazesinde koyu kırmızından koyu maviye göre değişen tonlarda, kırmızı renk 

cebrik işarete göre maksimum değeri, koyu mavi ise minimum değeri vermektedir. 

Sehim değerlerine bakılırken maksimum sehim değerini tespit etmek için, sonlu 

elemanlar analizinde her zaman mutlak değerlere bakılmalıdır. 

Krenin arabasız ve kancasız sadece zati ağırlığından dolayı yapacağı raya dik 

yöndeki sehimi EK B’ de verilmiştir. Krenler, normalde, hiçbir zaman arabasız ve 

kancasız olarak kendi ağırlıklarına göre sehimi dikkate alınamaz. Bu durum için 
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alınan sonuç, krenin montajı sonrası arabasız ve kancasız yapacağı sehim değerinin 

sonlu elemanlara göre karşılaştırarak sonuçlar arasındaki fark araştırılır. Ek B’ de 

verilen sonuçlara göre mafsal bacağın –Z yönde yaptığı yer değiştirme 17 mm’dir.  

Krenin zati ağırlığına göre, yani üzerinde arabaların ve kancaların bulunması durumu 

için bacaklarım yaptığı sehim Şekil 7.33’ de verilmiştir. 

 

Şekil 7.33 : Zati ağırlıktan dolayı bacaklarının sehimi (Komb. 110) 

Zati ağırlıktan dolayı raya dik yönde bacaklar maksimum 29 mm sehim yapmıştır.   

Bacakların çalışma yükü 550 Ton ile kren yüklendiğinde yapacağı, aslında bu 

çalışmada en çok ilgilendiren sehimdir. Kren arabalarının bu yükü kaldırdığında, ana 

kiriş üzerindeki konumuna göre sehim sonuçlarına bakıldı.  

Şekil 7.34’ te arabalar rijit bacağa yanaşıkken bacakların raya dik yönde yaptığı 

sehim görülmektedir. 
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Şekil 7.34 : Komb. 111 için bacakların yaptığı sehim 

Şekil 7.34’ e göre arabaların rijit bacağa yanaşıkken kren, üzerinde 550 Ton çalışma 

yükü ile yüklendiğinde, bacakların raya dik yönde yaptığı sehim 96 mm dir. Arabalar 

ana kirişin ortasındayken yaptığı sehim Şekil 7.35’ te görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 7.35 : Komb. 112 için bacakların yaptığı sehim 
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Şekil 7.35’ e göre arabaların ana kirişin ortasındayken, kren 550 Ton çalışma yükü 

ile yüklendiğinde, bacakların raya dik yönde yaptığı sehim 124 mm dir. Şekil 7.36’ 

da ise arabalar mafsal bacağa yanaşıkken bacakların raya dik yönde yaptığı sehim 92 

mm’dir 

 

Şekil 7.36 : Komb. 113 için bacakların yaptığı sehim 

Şuana kadar sehim değerlerini araştırmak üzere sırasıyla 111, 112 ve 113 numaralı 

kombinasyonlar incelendi. Krenin 550 ton çalışma yükü ile yüklendiğinde yapacağı 

maksimum sehim kombinasyon 112’ de, yani arabaların kirişin ortasındayken 124 

mm olarak ortaya çıkmıştır (Şekil 7.35). 

Elde edilen grafiksel sonuçların doğruluğunun araştırılması için sonlu elemanlarda 

düğümlerin (node) koordinat sisteminde yer değişim verilerine bakılmalıdır. Rastgele 

olarak incelenecek bazı düğümler, kren üzerinden Şekil 7.37’ de görülen kren 

üzerinde numaralanan bazı bölgelerden alınmıştır.  
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Şekil 7.37 : Rastgele incelenecek düğümlerin kren üzerinden alınacağı bölgeler 

 

Şekil 7.38 : Rastgele incelenecek düğümlerinin sistemdeki ID numaraları 
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Şekil 7.37’ ye göre, 1 numarayla gösterilen bölge rijit bacak üst kutusu, 2 numarayla 

gösterilen bölge ana kiriş, 3 numara ana kiriş mafsal kutusu, 4 numara rijit bacak 

montaj kutusu ve 5 numara mafsal bacaklardır. Seçilen düğümlerin sonlu elemanlar 

sistemindeki ID numaraları (Idenitification Numbers) Şekil  7.38’ de gösterilmiştir.  

Seçilen düğümlerin 110, 111, 112 ve 113 yükleme kombinasyonları sonucunda 

yaptığı yer değiştirme Çizelge 7.7’ de verilmiştir.  

Çizelge 7.7 : Rastgele seçilen düğümlerin konum değişim değerleri 

 

Şu ana kadar incelen sehim durumu aslında, krenin statik olarak yüklendiği durum 

içindi. Yani, arabalar kiriş üzerinde hareketsiz iken sadece yükü düşey yönde 

kaldırmaları durumu için bacakların yapacağı sehimler tespit edildi. 



 126 

Çalışma esnasında, arabalar hareketli oldukları için frenleme esnasında bacaklardaki 

sehimler problem oluşturmaktadır. Burada oluşan sehimler kren stabilitesi açısından 

herhangi bir problem oluşturmaz. Sadece, krenin geçeceği koridorda, kren yakınında 

olacak başka bir kren, bina gibi yapılara çarpma ihtimali bulunması durumu problem 

oluşturmaktadır. Bu durum, kren tasarımı sırasında dikkate alınmalıdır.  

Dolayısıyla, krenlerin kurulacağı tersanelerde, krenlerin kaldırma kapasiteleri yanı 

sıra çalışma şekilleri de önceden bilinmelidir. 

Arabaların 550 Tonluk çalışma yükü ile yüklüyken ana kiriş üzerinde hareketliyken 

yapacağı frenlemeden dolayı yükün otuzda biri kadar atalet yükleri kren yatayda 

etkir. Bu etkimeden kaynaklanan bacak sehimleri en fazla arabaların mafsal bacağa 

doğru hareketi sırasında ortaya çıkar. Bu durum 125, 126 ve 127 numaralı yükleme 

kombinasyonlarıyla Çizelge 7.5’ de ifade edildi. 

 

Şekil 7.39 : Komb. 125 için bacakların yaptığı sehim 
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Çizelge 7.5’ de FEM normlarına göre kren ve arabaların zati ağırlıkları ömür 

faktörüyle (1.08) büyütülürken, çalışma yükü ve kancalar hem ömür, hem de darbe 

faktörüyle büyütülerek (1.242) analiz edildi. 

Şekil 7.39’ da, arabalar yüklü ve rijit bacağa yanaşıkken, bacakların yaptığı araba 

ataletlerinden kaynaklanan maksimum sehim mafsal bacak üst kısımlarında olup, 

değeri 285 mm ve -Z yönünde olmaktadır. 

 

 

Şekil 7.40 : Komb. 126 için bacakların yaptığı sehim 

Çizelge 7.5’ de FEM normlarına göre kren ve arabaların zati ağırlıkları ömür 

faktörüyle (1.08) büyütülürken, çalışma yükü ve kancalar hem ömür, hem de darbe 

faktörüyle büyütülerek (1.242) analiz edildi. 

Şekil 7.40’ da kren yüklü ve arabalar ana kirişin ortasındayken, bacakların yaptığı 

araba ataletlerinden kaynaklanan maksimum sehim mafsal bacak üst kısımlarında 

olup, değeri 319 mm ve -Z yönünde olmaktadır. 
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Şekil 7.41 : Komb. 127 için bacakların yaptığı sehim 

Çizelge 7.5’ de FEM normlarına göre kren ve arabaların zati ağırlıkları ömür 

faktörüyle (1.08) büyütülürken, çalışma yükü ve kancalar hem ömür, hem de darbe 

faktörüyle büyütülerek (1.242) analiz edildi. 

Şekil 7.41’ da, kren yüklü ve arabalar mafsal bacağa yanaşıkken, bacakların yaptığı 

araba ataletlerinden kaynaklanan maksimum sehim mafsal bacak üst kısımlarında 

olup, değeri 280 mm ve -Z yönünde olmaktadır. 

Kombinasyon 125, 126 ve 127’ ye göre, kren yüklüyken arabalar mafsal bacağa 

hareket ederken fren yapmaları sonucu mafsal bacak üst kısımları maksimum 319 

mm, raya dik yönde sehim yapmaktadır. Yapılacak tersane yerleşim planında bu 

değer dikkate alınmalıdır. Aksi halde, kren raylar üzerinde hareketi sırasında,  

arabaların frenlenme mafsal bacağa doğru yükü taşırken frenlenmesi durumunda, 

kren yandaki yapıya çarpacaktır. 
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7.11.2 Gerilmelerin tespiti 

Analizler sonucunda gerilmeler Von Misses’e göre elde edildi. Daha önce anlatıldığı 

üzere, malzeme bilgileri sonucun MPa cinsinden elde edilmek üzere girildiği 

anlatılmıştı. Kren elemanları üzerindeki gerilmeler dağılımı koyu kırmızıyla koyu 

mavi arasında değişmektedir. Koyu kırmızı bölgeler maksimum gerilmelerin çıktığı 

bölgeler anlamına gelirken koyu maviler ise düşük gerilmelerin çıktığı bölgeler 

anlamına gelmektedir.  

Kabuk Teorisine göre, bir sac eğilmeye maruz kaldığında, bir yüzeyi basılmaya 

maruz kalırken diğer yüzeyi çekmeye maruz kalmaktadır. Sonlu elemanlar 

programlarının çoğunda basınç negatif değerle gösterilirken, çekme gerilmeler 

pozitif değerlerle verilir.  Gerilmelerin işareti ne olursa olsun, burada önemli olan 

gerilmelerin mutlak büyüklükleridir. Bu çalışmada, yapı üzerinde maksimum 

gerilmeleri okuyabilmek için gerilmelerin mutlak değerlerine (absolute value) 

bakılmıştır. 

Kren elemanlarından biri olan ana kiriş, konstrüktif yapısı itibariyle krenin en 

karmaşık elemanlarından biri olduğu için bu bölümde ayrıntılı olarak ele 

alınmayacaktır. Daha çok kren bacakları ve yürüyüş takımları bu bölümde incelendi. 

Genel olarak ana kiriş üzerinde oluşan gerilmeler Şekil 7.42’ de verilmiştir. Ana 

kirişin sağ ve sol tarafında bulunan kutular nedeniyle, kirişin bu bölgeleri az 

gerilmelere uğrarken, kafes bölümün orta kısımlarına nispeten daha büyük gerilmeler 

etkimektedir. 

 

Şekil 7.42 : Ana kiriş üzerinde gerilme dağılımı 
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7.12 Rijit Bacak Kulesi Gerilmelerin Tespiti 

Şekil 7.43’ te kren üzerinde kırmızı ile işaretlenen bölge, yani Kulede oluşan 

gerilmeler Şekil 7.44’ te görülmektedir.  

 

Şekil 7.43 : Gerilme dağılımı incelenecek olan rijit bacak kulesi 

Şekil 7.43’ te görülen kule, krende bulunduğu konum itibariyle direkt olarak ana 

kirişten gelen kuvvetlere maruz kalmaktadır. Dikey kuvvetleri yanısıra arabaların 

ataletlerinden kaynaklanan yatay kuvvetlere de maruz kalmaktadır. Şekil 7.44’ de 

121 numaralı kombinasyon yüklemesi sonucu kule üzerinde oluşan gerilme dağılımı 

görülmektedir. 
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Kulenin en tepesindeki iki köşe bölgelerde 145 MPa’ lık gerilmenin oluşmasının 

nedeni de, yataydan gelen kuvvetlerle yükten kaynaklanan düşey gerilmelerin 

bileşkesinin büyük gerilmeye neden olmasıdır. 

 

 

Şekil 7.44 : Komb. 121 sonucunda kule üzerinde oluşan gerilme dağılımı 

Kombinasyon 121’ de, arabalar rijit bacak tarafındayken rijit bacak yönünde hareketi 

sırasında yaptığı frenleme durumudur. Bu frenleme esnasında araba, kanca ve 

çalışma yükü 550 ton’ dan kaynaklanan atalet kuvvetleri ana kirişe, ana kirişten de 
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kuleye etkir. Kule etkiyen bu yükler ve momentler, kulenin –Z düz ekseninde XY 

düzleminde kalan kısmına basma kuvvetleri oluştururken, kulenin +Z yönünde XY 

düzleminde kalan kısmına çekme kuvveti oluşturmaktadır. Çekme ve basma 

kuvvetlerin kule iç takviyesine etkime durumu Şekil 7.45’ te verilmiştir. 

 

Şekil 7.45 : Kule içerisindeki kuvvet akışı 

Şekil 7.45’ da görünen kırmızı renkli oklar basma kuvvetleri, mavi renkli oklar ise 

çekme kuvvetleridir. Dikkat edilirse, Şekil 7.44’ te kulenin –Z yönündeki bölgesinde 

gerilmelerin oluşmasının nedeni Şekil 7.45’ te görülen basma kuvvetleridir. Kuleye 

etkiyen çekme gerilmesi ise, mavi renkli oklarla gösterilen çekme kuvvetlerin 
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etkimesi sonucu oluşmuştur. Kule içerisindeki buruşma takviyelerine çekme 

kuvvetleri baskın olurken, profillere etkiyen kuvvetler daha çok basma kuvvetleridir.  

Kule içerisindeki takviye elemanlar üzerindeki gerilmeler Şekil 7.46’ da 

görülmektedir. 

 

Şekil 7.46 : Komb. 121 sonucunda kule takviyelerinde oluşan gerilmeler 

Kule takviyelerine dikkat edilirse, eğilme rijitliği sağlaması için, düşey yönde 

konulan profiller takviyeleri 47-94 MPa’ lık bir gerilmeye maruz kalırken yatayda 
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konulan buruşma takviyelerinde herhangi bir gerilme ortaya çıkmamıştır. Bunun 

nedeni, eğilme rijitliği sağlaması için konulan profiller yük ve momente maruz 

kalırken, düşeydeki takviyelerin herhangi bir yük taşımamasıdır.  

Kulede oluşan maksimum gerilmeler kullanılan malzemenin akma değerinin (180 

MPa) altında olduğu için kule çalışma yükünden kaynaklanan düşey ve yatay yüklere 

karşı mukavemetlidir.  

7.13 Rijit Bacak Montaj Kutusu Gerilmelerin Tespiti   

Rijit bacak elemanlarında rijit bacak kutusunun bacak üzerindeki konumu Şekil 7.47’ 

de görülmektedir. 

 

Şekil 7.47 : Gerilme dağılımı incelenecek olan montaj kutusu 
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Montaj kutusunu, daha önceden bahsedildiği üzere, herhangi bir mukavemet hesap 

yöntemi bulunmamaktadır. Bunun en önemli nedeni kutunun oldukça karmaşık bir 

konstrüksiyona sahip olmasıdır. Diğer taraftan, elde edilen tecrübelerden yola 

çıkarak, kutu üzerinde birçok kuvvetlerin ve momentlerin etkidiği söylenebilir. Bu 

kuvvetlerin en önemlisi, kule üzerinde gelen direkt düşey kuvvetidir. Kutuya etkiyen 

momentler ise, çalışma yükünden kaynaklanan pozitif momentler, araba frenlerinden 

kaynaklanan negatif momentler ile bacak sehimlerinden kaynaklanan eğilme 

momentleridir. Bu kuvvet ve momentlerden dolayı kutu oldukça mukavemetli 

tasarlanır. Şekil 7.48’ de kutu üzerinde oluşan gerilme dağılımı görülmektedir. 

 

Şekil 7.48 : Komb. 121 sonucunda montaj kutusu üzerinde oluşan gerilmeler 

Şekil 7.48’ e dikkatlice bakılırsa, kulede oluşan maksimum gerilme 130 MPa 

civarındadır. Bu maksimum gerilme kulenin +X yönünde bulunan köşesinde 

oluşmuştur. Bunun nedeni, 121 numaralı kombinasyonda, krenin +X hareketi 
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sırasında yaptığı frenleme sonucu sistemde oluşan atalet kuvvetleri bacak üzerinde, 

sağ el kuralına göre, -Z etrafında eğme momentleri oluşturmasıdır. Eğmeye çalışan 

bu momentler kulenin –Z eksenindeki XY düzlemindeki köşesinde gerilmelerin 

oluşmasına neden olmaktadır. Şekil 7.49’ da kutu üzerine etkiyen kuvvetler 

görülmektedir. Kutu üzerinde, kırmızı ile gösterilen kuvvetler, kulenin basılmaya 

çalışılan yüzeyinden gelen basma kuvvetleri olurken, kuleden gelen çekme 

kuvvetleri kutu üzerinde mavi renkle gösterilmiştir. Yine Şekil 7.49’ a dikkat 

edilirse, Pantolonların monte edildiği kutu kolları içerisindeki takviye braketleri, 

basma kuvvetlerini düzgün bir şekilde pantolonlara aktarmaktadır. Bu durum, 

tasarım esnasında, takviyelerin doğru bir şekilde yerleştirilmiş olduğunu gösterir. 

 

Şekil 7.49 : Montaj kutusu içerisindeki kuvvet akış dağılımı 

Dikkat edilecek bir başka bölge ise, kulenin alt kısmıdır. Kulenin altında nerdeyse 

hiçbir gerilme oluşmamıştır. Bu nedenle, bu bölgeye önemli yüklerin etkimediği 

söylenebilir. Bu bölgeden, malzeme tasarrufu sağlanabilir. 
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Kulenin iç takviyeleri üzerinde oluşan gerilmeler Şekil 50’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.50 : Komb. 121 sonucunda montaj kutusu içinde oluşan gerilmeler 

Şekil 7.50’ de yine gerilmelerin nerdeyse düşey yan saçlarda oluştuğu görülmektedir. 

Dikey saclarda ise herhangi bir gerilme söz konusu değildir. Oluşan gerilme değeri 

180 MPa’ lık emniyet gerilmesinden (akma Gerilmesi/1,5) küçük olduğu için, bu 

analiz sonucunda kule takviyelerinin azaltabileceği anlaşılmıştır.  

7.14 Rijit Bacak Pantolon Gerilmelerin Tespiti 

Rijit bacak elemanlarından biri olan Pantolonlar Şekil 7.51’ de görülmektedir. 

Pantolonlar, montaj kutusu üzerinde gelen yükü gergi kirişlerine aktarmasını 

sağlarlar. Pantolonlar montaj kutusu üzerinden gelen düşey yüklerden çok fazla 

etkilenmezler. Çünkü, montaj kutusundaki düşey yük ikiye bölünür. 
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Şekil 7.51 : Gerilme dağılımı incelenecek olan rijit bacak pantolonu 

Pantolonların en fazla etkilendiği yükler frenlemelerden kaynaklanan yatay 

yüklerdir. Yatay yükler pantolonlar üzerinde eğilme momenti oluştururlar. Bu ise 

eğilme gerilmelerin oluşmasına neden olur. Şekil 7.52’ de pantolon üzerinde oluşan 

gerilmeler görülmektedir. Analiz sonuçların incelenmesi sonucunda pantolon üzerine 

en fazla gerilmenin oluşmasına neden, yükleme kombinasyonu 125’ dir. Bu 

kombinasyon, arabalar rijit bacağa yanaşıkken, mafsal bacağa doğru hareketi 

sırasından frenleme durumudur.  
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Şekil 7.52 : Komb. 125 sonucunda pantolon üzerinde oluşan gerilme dağılımı 

Hareket eden kütlelerin, yani araba, kanca ve çalışma yüklerin, frenleme esnasında 

oluşturduğu atalet kuvvetleri pantolonun alt kesitini, pantolonun diğer bölgelerine 

nazaran daha fazla etkilemiştir. Dikkat edilecek bir husus, pantolonun üst sol 

taraflarında neredeyse hiçbir gerilme oluşmamıştır. Diğer taraftan, pantolonun sağ iç 

ve sağ dış kısımlarında gerilmeler ortaya çıkmıştır. Bu durum, arabaların mafsal 

bacağa doğru hareket etmesinin esnasında, frenleme kuvvetlerinin, mafsal bacağa 

doğru olması durumunun kanıtıdır. Diğer değişle, gerilmelerin bacağın mafsal 

bacağa bakan yönlerinde oluşması mantıklı bir durumdur ve analizin doğru çalıştığı 
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anlamına gelmektedir. Alt bölgelerde, oluşan gerilmeler yerel olmakla birlikte 157 

MPa civarındadır.  

Normalde, pantolonlar üzerinden akan yükler gergi kirişine geçişte yığılmalar 

yaparak alt kesiti zayıflatmaktadır. Yığılan bu yükler, büyük gerilmelere neden 

olarak alt kesiti deforme edebilir. Bu durumu önlemek için pantolon ile gergi kirişi 

birleşim yerinde üçgen formunda braketler konulmuştur. Böylece, pantolon üzerine 

etkiyen yükler Şekil 7.53’ teki gibi düzgün bir şekilde gergi kirişine akar. 

 

Şekil 7.53 : Pantolon üzerinden gergi kirişine akan kuvvet dağılımı 

Şekil 7.53’ e dikkat edilirse, gergi kirşi üst bölgelerine etkiyen basma kuvvetleri, 

direkt olarak mafsal bölgesine inmektedir. Mafsal sacları üzerinden böylece yürüyüş 

gruplarına etkiyecektir. Gergi kirişi iç bölgelerine ise halatlardan gelen çekme 
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yükleri etkimektedir. Halatlar, gergi kirişi üstünde bulunan motorlar tarafından yük 

kaldırılırken tambura sarılır. 

Kule içerisindeki takviye elemanları üzerinde oluşan gerilmeler Şekil 7.54’ de 

görülmektedir. 

 

Şekil 7.54 : Komb. 125 sonucunda pantolon takviyelerinde oluşan gerilmeler 

Eğilme rijitliği sağlaması için konulan profiller üzerinde oluşan gerilmeler, gerçekten 

de pantolon yan saclarına etkiyen yükün bu saclar üzerinde etkisini azalttığını 

göstermektedir. Diğer yandan, buruşma takviyelerinin hiçbir yük taşımadığı 

görülmektedir.   
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7.15 Mafsal Bacak Üst Kutusu Gerilmelerinin Tespiti 

Mafsal bacak üst kutusunun Şekil 7.55’ de kren üzerindeki konumu verilmektedir. 

 

Şekil 7.55 : Gerilme dağılımı incelenecek olan mafsal bacak üst kutusu 

Mafsal bacak üst kutusu ana kirişe mafsal sistemiyle bağlı olduğundan rijit bacak 

kadar eğilme momentine maruz kalmamaktadır. Mafsal sisteminin dolayısıyla 

avantajlarından biri de mafsalın dönüş yönünde moment taşımamasıdır. Diğer 

taraftan, rijit bacağın sehim yapmasından dolayı mafsal bacak raya dik üst kısmı 

dışarıya doğru ilerler, bu ise ana kiriş üzerinden gelen kuvvetlerin mafsal bacak 

kolonlarını orta kısımlarından eğmeye çalışan bir moment oluşturur. Dolayısıyla, 

kren tasarımı sırasında rijit bacak olabildiğince rijit bir şekilde tasarlanmalıdır.  
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Şekil 7.56’ da mafsal bacak üst kutusu üzerinde oluşan gerilme dağılımı 

verilmektedir. 

  

Şekil 7.56 : Komb. 127 için mafsal bacak üst kutusunda oluşan gerilmeler 

Şekil 7.56’ da dikkat edilirse, analiz sonucu 127 numaralı kombinasyona göre 

kontrol edilmiştir. Kombinasyon 127 yüklemesinde, Çizelge 7.6’ ya bakılırsa, 

arabalar mafsal bacağa yanaşıkken fren kuvvetleri mafsal bacak yönüne doğru 

etkimektedir. Bu durum mafsal bacağın en fazla etkilendiği durumu göstermektedir.  

Şekil 7.56’ da görüldüğü üzere kutu üzerinde oluşan maksimum gerilme lokal olup 

mafsal deliklerinde 127 MPa değerindedir. Sonlu elemanlar analizlerinde, mafsal 

bölgeleri üzerinde oluşan gerilme değerleri çoğu zaman çok yüksek çıkar. Bunun en 

büyük nedeni, mafsalların gerçek sistemlerdekine benzememesidir. Yani, gerçek 

sistemlerde perno mafsal deliğinin iç yüzeyine etkirken, sonlu elemanlarda bu etki 

düğüm noktalarına olmaktadır. Kuvvetin etki ettiği yüzeyin limiti sıfıra yaklaştıkça, 
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basma veya çekme gerilmeleri o noktada sonsuza yaklaşır. Dolayısıyla, bu durum 

hatalı sonuç doğurur. 

Genel olarak kutu üzerinde mafsal saclarının alt köşelerinde gerilmeler oluşmaktadır. 

Bunun nedeni, mafsallardan gelen yük mafsal saclarından aktarılarak kutu altına 

doğru ilerler. Şekil 7.57’ de kutu içerisindeki gerilme dağılımı görülmektedir. 

 

Şekil 7.57 : Komb. 127 için mafsal bacak üst kutusu içerisinde oluşan gerilmeler 

Şekil 7.57’ de görüldüğü üzere, mafsal saclarının altında bulunun kuvvet aktarım 

sacları, kuvvetleri üzerlerinden kolonlara aktarıldıkları için gerilmelere maruz 

kalmaktadırlar. Şekil 7.58’ de kuvvet akış yönleri gösterilmiştir. 
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Şekil 7.58 : Mafsal bacak üst kutusu kuvvet aktarım takviyelerinde kuvvet akışı 

Şekil 7.58’ de gerilmelerden de anlaşılacağı üzere kuvvetler kırmızı oklarla 

gösterildiği gibi kolonlara akmaktadır. Bir başka dikkat edilecek durum ise, aktarım 

saclarının alt ortasında gerilmelerin olmayışıdır. Bunun nedeni, dik sacların hemen 

altında herhangi bir sacın bulunmamasıdır. Şekil 7.59’ da bu durum katı modelden de 

anlaşılmaktadır. 

Sacların mesnetlendiği veya temas ettiği başka bir yapı olduğu durumlarda 

Newton’un kanununa göre etki tepkiden dolayı gerilmelere maruz kalırlar. Kuvvet 

aktarma saclarının köşeleri de kolon saclarına temas ettiğinden dolayı gerilmelere 

maruz kalmaktadırlar. Kutu üzerinde oluşan maksimum 116 MPa gerilme, emniyet 

gerilmesinden (180 MPa) küçük olduğundan kutu oldukça mukavemetlidir. 
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Şekil 7.59 : Mafsal saclarıyla kolon saçları arasındaki kuvvet akışı 

7.16 Mafsal Bacak Kolonları Üzerinde Oluşan Gerilemeler 

Mafsal bacak kolonları üst kutu üzerinden akan düşey kuvvetlere ve rijit bacağın ray 

dik yönde fazla sehim yapmasından dolayı eğilme momentlerine maruz 

kalmaktadırlar. Şekil 7.60’ da Kolonların kren üzerindeki konumları görülmektedir. 
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Şekil 7.60 : Gerilme dağılımı incelenecek olan mafsal bacak kolonları 

Kombinasyon 127 yüklemesinde, Çizelge 7.6’ ya bakılırsa, arabalar mafsal bacağa 

yanaşıkken fren kuvvetleri mafsal bacak yönüne doğru etkimektedir. Bu durum 

mafsal bacağın en fazla etkilendiği durumu göstermektedir. Dolayısıyla, kolonlar da 

bu kombinasyon yüklemesinde en fazla etkilenirler. Şekil 7.61’ de kolonlar üzerinde 

oluşan gerilmeler verilmektedir. 
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Şekil 7.61 : Komb. 127 sonucunda bacak kolonlarında oluşan gerilme dağılımı 

Kolonlar üzerinde oluşan gerilme dağılımı en fazla kolonların orta bölgelerinde ve alt 

kesitlerde ortaya çıkmaktadır. Gerilmelerin orta kısımda yüksek çıkmasının nedeni, 

daha önce anlatıldığı üzere eğilme momentlerinin kolon ortasında eğilme gerilmeleri 

oluşturmalarıdır. Şekil 7.62’ de iç takviye saclarındaki gerilme dağılımı 

görülmektedir. 
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Şekil 7.62 : Komb. 127 için mafsal bacak kolon takviyelerinde oluşan gerilmeler 

Kolonlarda bir başka fazla gerilmeye maruz kalan bölgeler alt kesitlerdir. Bacak 

altları pantolonda olduğu gibi hem eğilme hem de basınç gerilmelerine maruz 

kaldıkları için bu bölgelere takviye braketler konulmuştur. Kolonlarda oluşan 

maksimum gerilme (129 MPa), emniyet gerilmesinden (180 MPa) küçük olduğundan 

kolonlar bu çalışma şartlarında mukavemetlidir. 
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7.17 Gergi Kirişlerinde Meydan Gelen Gerilmeler 

Gergi kirişleri bacaklardan gelen yükleri yürüyüş takımlarına aktarırlar. Gergi 

kirişleri yürüyüş takımlarına mafsallarla bağlandığından ray boyunca herhangi bir 

momente maruz kalmamaktadırlar. Diğer taraftan, bacaklardan gelen yükler gergi 

kirişi üzerinden yürüyüş takımlarına aktarılırlar. Kren sisteminde gergi kirişleri 

hemen hemen aynı konstrüktif dizayna sahipler. Rijit bacak gergi kirişi en fazla yüke 

maruz kaldığı için bu bölümde sadece bu kiriş incelenecektir. Dolayısıyla, eğer rijit 

bacak gergi kirişi yeterince mukavemetli olursa, mafsal bacak gergi kirişi mevcut 

yükleme durumlarında daha da emniyetli olacaktır. 

Şekil 7.63’ de rijit bacak gergi kirişinin kren sistemindeki konumu verilmektedir. 

 

Şekil 7.63 : Gerilme dağılımı incelenecek olan rijit bacak gergi kirişi 
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Gergi kirişi üzerinde oluşan gerilmeler daha çok yan saclarda ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 7.64’ de yan saclarda, kuvvet akışından dolayı meydana gelen gerilmeler 

yakından görülmektedir. 

 

Şekil 7.64 : Gergi kirişi yan saclarında oluşan gerilme dağılımı 

Yukarıdaki şekilde yan sacları üzerinden mafsal saclarına doğru uzanan gerilme 

dağılımı, kuvvet akış yönünü göstermektedir. Gergi kirişi üzerinde bulunan üçgen 

biçimli braketler, daha önce bahsedilen bacakların alt kısımlarını takviye etme 

amacıyla konan braket takviyeleridir. Braket takviyeler, bacakların gergi kirişine 

basma kesitini arttırdıkları için alt kesitlerde oluşan gerilmeleri azaltmaktadırlar. 

Hem braket sacları, hem de mafsal sacları kirişe yüksek basınç uygulamaktadır. Bu 

basınç altında, herhangi bir tedbir alınmadığı zaman, kiriş ezilebilir, veya ani bir 

şekilde buruşabilir. Bu durum, takviyelerle önlenmektedir. Genel olarak, gergi 

kirişinde, kuvvetlerin akış yönünde bulunan bölgeler, Şekil 7.64’ te görüldüğü üzere 

daha fazla gerilmeye maruz kalmaktadır. 
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Gergi kirişi içerisine, mafsal saclarıyla bacak sacları arasına konan takviyelerde 

oluşan gerilmeler Şekil 7.65’ de görülmektedir. 

 

Şekil 7.65 : Gergi kirişi iç takviye saclarında oluşan gerilme dağılımı 

Takviye saclarında da açıkça, kuvvet akış bölgeleri görülmektedir. Bu bölgelere 

yakından bakılırsa Şekil 7.66’ da gösterildiği gibi bir kuvvet akışı gerçekleşmektedir. 

Kuvvet akışı, bir sacın baksa bir saca temas ettiği bölgelerde fazla gerilmelere neden 

olurken, herhangi bir yapıya dayanmayan veya temas etmeyen bölgelerde gerilme 

oluşturmamaktadır. Bunun nedeni, yine Newton’un etki tepki prensibine 

dayanmaktadır. Dolayısıyla, bu durum göz önüne alınarak, tasarımlar sırasında bazı 

bölgelerden malzeme tasarrufu sağlanabilir. 
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Şekil 7.66 : Gergi kirişi iç takviye saclarında kuvvet akışı gösterimi 

Bu aşamadan sonra yürüyüş takımları incelenecektir. Yürüyüş takımları daha önceki 

bölümlerde bahsedildiği üzere boji, küçük denge kirişi ve büyük denge kirişinden 

oluşmaktadır.  

7.18 Boji Üzerinde Oluşan Gerilmeler 

Bojiler krenin raylar üzerinde hareket etmesini sağlayan tekerleri barındıran kren 

elemanlarıdır. Tekerler boji teker mil yuvası üzerine takılan tahrik edicilerle hareket 

etmektedirler. Şekil 7.67’ de bojilerin kren sistemindeki konumu görülmektedir. 
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Şekil 7.67 : Gerilme dağılımı incelenecek bojilerin kren sistemindeki konumu 

Bojilerde en fazla gerilmeler, mafsal saclarında çıkabileceği beklentisinden, mafsal 

bölgeleri takviyelendirilmiştir. Dahası, mafsal sacları altına dikey takviye levhaları 

konularak, boji rijitesi artırıldı. Şekil 7.68’ de boji üzerinde oluşan gerilme dağılımı 

görülmektedir. Boji üzerinde en fazla gerilme mafsal bölgelerinde ortaya çıkmıştır. 

Mafsal bölgelerinden mafsal deliğine ilerledikçe gerilme hızlı bir şekilde 

artmaktadır. Bunun nedeni mafsal bölgelerinde, kuvvetler yığılmalar yaparak büyük 

gerilmelerin oluşmasına neden olurlar. 
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Şekil 7.68 : Boji üzerinde oluşan gerilme dağılımı 

Bu durum genellikle basit pim model yöntemiyle modellenen mafsal bağlantılarında 

oluşur. Mafsallardan geçmeye çalışan yükler, mafsal delik yüzeyine etkimesi 

gerekirken, bu yöntemle oluşturulan bağlantıda, yüzey yerine delik etrafındaki 

düğümlerden geçmeye çalışmaktadır. 

Boji üzerinde oluşan maksimum gerilme 134 MPa civarinda olduğu Şekil 7.68’ den 

anlaşılmaktadır. Dikkat edilecek bir başka husus ise, boji üst sacının neredeyse hiç 

bir gerilmeye maruz kalmamasıdır. Dolayısıyla, boji üst sacından, mevcut durumda 

kullanılan sac kalınlığı düşürülebilir, malzemeden bu bölgede tasarrufa gidilebilir. 

Diğer bir husus ise, boji yan sacında, kenarlarda oluşan gerilmeler, sacın orta 

kısmında geldiğinde hızlı bir şekilde değişiklik göstermektedir. Aslında bu durum 

gayet mantıklıdır, çünkü orta kısımda bulunan delik, tahrik mili yatağıdır. Tahrik 

motoru, krenin hareketi sırasında, yan sac üzerinde büyük gerilmelere neden 

olduğundan bu bölge tasarım sırasında takviyelendirilmiştir. Şekil 7.69’ da daha 

önceki bölümde verilen bojinin katı modeli görülmektedir. Yan sac duvarının ve 

mafsal deliklerinin takviyelendirilmiş olduğu görülmektedir. 
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Şekil 7.69 : Boji mafsal bölgelerindeki takviyeler 

 

Şekil 7.70 : Boji iç takviyesi üzerinde oluşan gerilme dağılımı 

Boji içerisinde oluşan gerilmeler Şekil 7.70’ de görülmektedir.  Boji içerisindeki dik 

sac takviye levhasında, önemli gerilmeler oluşmadığı görülmektedir. O halde, boji 

tasarımı sırasında bu sac kalınlığı düşürülebilir.  
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7.19 Küçük Denge Kirişi Üzerinde Oluşan Gerilmelerin Tespiti 

Küçük denge kirişi, büyük denge kirişiyle boji arasında bulunan hareket balans 

elemanıdır. İki adet boji, perno-mafsal bağlantısıyla küçük dengeye bağlanırlar. 

Küçük denge kirişi ise bir perno-mafsal bağlantısıyla büyük denge kirişine bağlanır. 

Şekil 7.71’ de küçük denge kirişinin kren sistemindeki konumu gösterilmektedir. 

 

Şekil 7.71 : Küçük denge kirişinin kren sistemindeki konumu 

Küçük denge kirişi bacaklardan akan yükü bojilere ilettiği için sadece basma 

gerilmesi yanı sıra, Z eksenine doğru eğilme momentlerine de maruz kalmaktadır. Bu 

eğilme momentleri, rijit bacağın Z ekseninde sehim yapmasından dolayı 

oluşmaktadır. Şekil 7.72’ de küçük denge kirişi üzerinde oluşan gerilmeler 

verilmiştir. 
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Şekil 7.72 : Küçük denge kirişi üzerinde oluşan gerilme dağılımı 

Küçük denge kiriş yan sacının orta kısımlarında sürekli olmayan gerilme dağılımı 

görülmektedir. Yan sacdaki bu durumun nedeni, mafsal deliklerin olduğu bölgelere 

konan takviye saclarıdır. Takviye saclar, kesiti artırdıklarından gerilmelerin 

azalmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, orta takviyenin hemen altında, yan sac 

üzerinde 125 MPa ile 136 MPa civarında gerilme oluşmuştur. Denge kirişinde, direkt 

olarak büyük denge kirişinden gelen yükleri orta mafsal bölgesi karşıladığından, bu 

bölgeye daha fazla yük binmektedir. Orta mafsal takviye sacı üzerinden, yan saca 

etkiyen yük, iki sac arasındaki kesit farkından dolayı o bölgelerde yığılmalar yapar. 

Bu yığılmalar nispeten daha fazla gerilmelerin oluşmasına neden olur. 

Şekil 7.72’ de açıkça görülmektedir ki, kirişin üst sacı ortası, alt sacında, ortadaki iki 

takviye saclarla yan saclarda önemli gerilmeler oluşmuştur. Diğer taraftan, en soldaki 

ve en sağdaki takviye saclarla, en dış dik saclar üzerinde önemli bir gerilme 

görülmemektedir. O halde, tasarım değişikliği sırasında, kiriş en dış dik saclarla, en 

dış takviye saclarının kalınlıkları düşürülerek malzeme tasarrufu sağlanabilir.  

7.20 Büyük Denge Kirişi Üzerinde Oluşan Gerilmelerin Tespiti 

Büyük denge kirişleri küçük denge kirişleri ile gergi kirişleri arasında raylardan 

kaynaklanan düşey hareketleri dengeleyen elemanlardır. İki küçük denge kirişi 
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büyük denge kirişine mafsal perno bağlantısıyla bağlanırlar. Şekil 7.73’ te büyük 

denge kirişinin kren sistemindeki konumu gösterilmektedir.  

 

Şekil 7.73 : Büyük denge kirişinin kren sistemindeki konumu 

Büyük denge kirişi bacaklardan akan yükü küçük denge kirişine ilettiği için sadece 

basma gerilmesi yanı sıra, Z eksenine doğru eğilme momentlerine de maruz 

kalmaktadır. Bu eğilme momentleri, rijit bacağın Z ekseninde sehim yapmasından 

dolayı oluşmaktadır. Şekil 7.74’ te büyük denge kirişi üzerinde oluşan gerilmeler 

verilmiştir. 
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Şekil 7.74 : Büyük denge kirişi üzerinde oluşan gerilme dağılımı 

Büyük denge kirişi, gergi kirişi mafsallarından gelen yükleri küçük denge kirişlerine 

dağıtmasından dolayı orta kısmında basma kuvvetlerine maruz kalmaktadır. Şekil 

7.74’ te bu durum açıkça görülmektedir. Rijit bacakların Z yönünde sehim 

yapmasından dolayı, bacağa etkiyen yük, sağ el kuralına göre X yönünde eğme 

momenti oluştur. Bu eğme momentleri ve basma kuvvetleri neticesinde gergi kirişine 

bağlanan mafsal deliklerin oldukça büyük gerilmelerin (265 MPa) oluşmasına neden 

olur. Bunun nedeni, daha önceden anlatılan basit pim model yöntemiyle modellen 

mafsal deliklerinde, yük mafsal delik yüzeyi yerine mafsal delik etrafında bulunan 

düğümler üzerinden akmasıdır. Gerçekte, yük nokta yerine mafsal delik yüzeyinden 

aktarılacağından, anormal gerilmeler oluşmaz. Dolayısıyla, bu çalışmada mafsal 

deliklerinde oluşan gerçek dışı yüksek gerilmeler ihmal edilmiştir. Delik çevresinde 

oluşan bu gerilmeler ihmal edilebilmesine rağmen, delik etrafında ve üst sacda 

155MPa ile 180 MPa civarında gerilmeler oluşur. Kirişin tam ortasındaki bölgede 

gerilmelerin düzensiz değişmesinin nedeni, takviye sacın o bölgede 

bulunmasındandır. Ortada bulunan takviye sacın nerdeyse mafsal deliği etrafında 

gerilmelere fazla maruz kalırken orta kısmı nerdeyse hiç gerilmemektedir. 

Modelleme sırasında ortaya konan takviyenin boyu kirişin orta kısmının yüksekliği 

kadardı. Elde edilen bu sonuca göre bu sacın boyu kısaltılabilir, sadece mafsal deliği 

çevresini mukavemetlendirecek boyutta konabilir. Şekil 7.75’ de kiriş yan sacının 

orta kısmına konan takviye görülmektedir.  
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Şekil 7.75 : Büyük denge kirişinin yan sacının mukavetlendirilmesi 

Büyük denge kirişin içerisindeki takviyelerde orta çıkan gerilemeler Şekil 7.76’ da 

gösterilmiştir. Takviyelerde sadece ara bölgelerde bulunan iki sacda herhangi bir 

gerilme oluşmamıştır. Bu saclar herhangi bir yük taşımadığına göre, yeniden tasarım 

sırasında bu sacların ya kalınlıkları inceltilebilir, veya tamamen kaldırılabilirler. 

 

Şekil 7.76 : Büyük denge kirişi takviyelerinde oluşan gerilme dağılımı 

Şekil 7.76’ da büyük denge kirişi yan sacının orta kısımlarında sürekli olamayan 

gerilme dağılımı görülmektedir. Yan sacdaki bu durumun nedeni, mafsal deliklerin 

olduğu bölgelere konan takviye saclarıdır. Takviye saclar, kesiti artırdıklarından 

gerilmelerin azalmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, orta takviyenin hemen 
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altında, yan sac üzerinde 150 MPa ile 166 MPa civarında gerilme oluşmuştur. Denge 

kirişinde, direkt gelen yükleri orta mafsal bölgesi karşıladığından, bu bölgeye daha 

fazla yük binmektedir. Orta mafsal takviye sacı üzerinden, yan saca etkiyen yük, iki 

sac arasındaki kesit farkından dolayı o bölgelerde yığılmalar yapar. Bu yığılmalar 

nispeten daha fazla gerilmelerin oluşmasına neden olur.  

En köşelerde bulunan dik takviye saclarında gerilmeler sadece alt saca bağlanan 

köşelerde ortaya çıkmıştır. Alt saca bağlanan köşelerde çıkan bu gerilmeler aslında 

sonlu elemanlar analizinin köşelerde zayıf kaldığını göstermektedir. Sonlu elemanlar 

analizleri sırasında köşeler her zaman bir düğüm noktasına bağlı olduklarından bu 

bölgelerde çentik faktörlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu ise, gerilme 

birikmelerine neden olmaktadır. Şekil 7.77’ de iç takviyelerde oluşan bu durum daha 

da iyi görülmektedir. 

 

Şekil 7.77 : Köşe birleşmelerinde ortaya çıkan yanıltıcı yüksek gerilmeler 

Bu tarz gerilmeler ihmal edilebilir, sadece köşelerden uzak bölgelerde gerilmeler 

dikkate alınabilir. 
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8.  SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Statik analiz belki de mühendisler tarafından kullanılan en yaygın analiz türüdür. 

Yüklerin anlık olarak uygulandığı kabul edildiği için, zamana bağlı herhangi bir etki 

ihmal edilmiştir. Lineer statik analizde yüklü yapıya uygulanan toplam gerilmeyi 

dengelemek için anlık olarak bir iç gerilme yarattığı düşünülür. Lineer analizde tüm 

yapısal cevaplar statik olup, dolayısıyla geometri ve malzemenin cevapları da 

lineerdir. Yani Hook kanununda olduğu gibi malzeme lineer olarak davranır [1]. 

Kafes ana kirişli kren elemanlarının mukavemet hesapları DIN, FEM ve geleneksel 

mukavemet hesaplama yöntemleriyle lineer hesapları yapıldı. Yapılan hesaplara göre 

kren elemanlarının iki boyutlu kesitleri elde edilerek altıncı bölümde üç boyutlu katı 

modelleri hazırlandı. Hazırlanan bu katı modeller yedinci bölümde Hypermesh 

programıyla meshlendi. Meshlenen modeller birleştirilerek krenin meshlenmiş 

montajı hazırlandı. Sonlu elemanlar yöntemini kullanarak Abaqus/CAE programı 

yardımıyla FEM normlarının belirttiği yükleme kombinasyonları Çizelge 7.5 ve 

Çizelge 7.6’daki gibi hazırlanarak, analizler yapıldı. Sonlu elemanlar yöntemine göre 

elde edilen gerilme sonuçları, lineer hesaplamalarla bulunan gerilmeler Çizelge 8.1’ 

de karşılaştırıldı. Çizelge 8.1’ den açıkça anlaşıldığı üzere iki metot arasında 

maksimum fark %20’ yi geçmemektedir. Bu fark öncelikle analitik hesapta yapılan 

kabullerden ve daha sonra sonlu elemanlar yöntemindeki sayısal yaklaşımdan 

kaynaklanmaktadır.  

Takviyelerde oluşan gerilmelere bakıldığında, aslında buruşma takviyelerinin hiç yük 

taşımadığı görülmektedir. Oysaki buruşma takviyelerinin montajlanmış oldukları üst 

ve alt saclara bakıldığında,  aslında takviyelerin bulundukları bölgelerin fazla 

gerildiği görülmektedir. Bu durum şunu açıklamaktadır; buruşma takviyeleri kuvvet 

taşımamaktadır. 

Buruşma takviyeleri düşünüldüğü gibi sadece buruşmaya karşı mukavemet 

sağlamakta, eğilme, basma veya çekmeye karşı mukavemet sağlamamaktadır. Bu 

analiz sonucunda, bu elemanların mukavemetinin düşürülebileceği anlaşılmıştır. 
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Çizelge 8.1 : SEM analizi ile analitik hesaplamanın karşılaştırılması 

 

Boyuna giden takviye elemanlar incelendiğinde ise, bu parçaların fazla gerileme 

altında oldukları, yani üzerlerine düşen yükün etkisin fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu durum, boyuna giden, daha önceden eğilme mukavemeti sağlayacağı düşünülen 

takviyelerin gerçekten de ana kirişin eğilmeye karşı mukavemet sağladığı, bu 

analizler sonucunda görülmüştür. 

Hem lineer hesaplara göre, hem de sonlu elemanlara göre elde edilen sonuca göre 

kren elemanları üzerinde oluşan gerilmeler, kullanılan malzemenin emniyet 

gerilmesinden (180 MPa) daha düşük olduğu için FEM ve DIN normlarına göre 

güvenli olduğu anlaşılmıştır. 

Sonlu elemanları analizleri sonucunda, ayrıca noktasal gerilmelerin kren 

elemanlarının köşe gölgelerinde oluştuğu ve gerilmelerin aslında gerçek olamayacak 

kadar çok yüksek değerlerde oldukları görülmüştür. Bu gerilmelerle, sonlu elemanlar 

yönteminin, bazı konularda, özellikle köşe birleşmelerinde yetersizliği görülmüştür. 

Noktasal gerilmeler bu çalışmada ihmal edilmiş, bu gerilmelerin oluştuğu 

noktalardan birkaç eleman dizisi kadar uzaktaki gerilmeler dikkate alınmıştır. 

SEM’ le yapılan analiz neticesinde elde edilen gerilme ve deformasyon mertebeleri 

dikkate alındığında, kren elemanlarının sonlu eleman modellemesinde kullanılan 

eleman tipinin ve sınır şartlarının tatminkar hassasiyette sonuçlar verdiği 

görülmüştür. 
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Bu çalışmada, aşağıda sıralanan kren parçaları dikkate alınabilir gerilmelere maruz 

kalmadıkları için sac kalınlıkları düşürülebileceği sonlu elemanlar yöntemi analizi 

sonucunda anlaşılmıştır; 

- Kule buruşma takviyeleri (Şekil 7.51),  

- Montaj kutusu üst sacı ve orta takviye sacları (Şekil 7.54),  

- Mafsal bacak üst kutusunun orta takviye sacı (Şekil 7.60),  

- Boji üst sacı (Şekil 7.73),  

- Küçük denge kirişi üst sacı (Şekil 7.75),  

- Büyük denge kirişi ara bölgelerdeki takviye sacları (Şekil 7.79). 

Bu çalışma sonucunda, ayrıca krenin raya dik doğrultuda yapacağı sehimler tespit 

edilmiştir. Kren yüklüyken, arabalar mafsal bacağa doğru hareket ederken fren 

yapmaları sonucu mafsal bacak üst kısımları maksimum 319 mm raya dik yönde 

sehim yaptığı anlaşılmıştır (Şekil 7.50). Bulunan bu değerle, krenin çalışacağı 

bölgenin yerleşim planında dikkate alınarak, ray doğrultuları boyunca krenin güvenli 

çalışmayı sağlayacak mesafede diğer yapılar inşa edilebilecektir. 

Bu araştırma sonucunda elde edilen bilgi, deneyim ve veriler ışığında, kren 

elemanları tasarımında gereksiz yere fazlaca malzeme kullanılması önlenmiş, sonlu 

elemanlar analizleri sonucunda elde edilen nihai tasarımının daha güvenli, hafif ve 

mukavemetli hale getirilmiştir. Bu ise hem tasarım maliyetlerinin, hem de tasarım 

süresinin kısalması açısından yüksek öneme sahiptir. 
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EK A 

Çizelge B.1 : Ana kirişte kullanılan renk-sac kalınlığı ilişkisi 
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EK B 

Sonlu elemanlar analizinde, krene aşağıdaki gibi yüklemeler yapıldı. 

 
 

Şekil B.1 : Arabalar yüklü ve rijit bacak tarafındayken (L. Case: 01, 11, 21) 
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Şekil B.2 : Arabalar yüklü ve mafsal bacak tarafındayken (L. Case: 03, 13, 23)  
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Şekil B.3 : Arabalar rijit bacağa yakın, rijit bacağa hareketli (L. Case: 31, 41) 
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Şekil B.4 : Arabalar mafsal bacağa yakın, rijit bacağa doğru hareketli 
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Şekil B.5 : Arabalar rijit bacağa yanaşıkken, mafsal bacağa doğru hareketli 
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Şekil B.6 : Arabalar mafsal bacağa yanaşıkken, mafsal bacağa doğru hareketli 
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Şekil B.7 : Arabalar rijit bacağa yanaşıkken, kren hareketli (L. Case: 35, 45) 
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Şekil B.8 : Arabalar mafsal bacağa yanaşıkken, kren hareketli (L. Case: 37, 47) 
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Şekil B.9 : Halat yüklerinin krene etkitilmesi  (L. Case: 71) 
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Şekil B.10 : Raya dik yönde kren bacaklarının sehimi (Komb. 100) 
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EK C 

Sonlu elemanlar analizin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, sisteme girilen yükler 

mesnetlerde oluşan yüklere eşit olmalıdır. Bu kontrolü yapmak amacıyla bu bölümde 

mesnetlerde oluşan tepki kuvvetleri verilmiştir. Krende bulunan toplam 32 teker, en 

alt noktalarından mesnetlenerek sonlu elemanlar analizi yapıldı. 

Çizelgelerde, “Node” sütununda bulunan sayılar, mesnetlenmiş düğümler, RF1 

sütunu altında verilen değerler Global X yönünde oluşan tepki kuvveleri, RF2 sütunu 

altında verilen değerler Global Y yönünde oluşan tepki kuvveleri ve RF3 sütunu 

altında verilen değerler Global Z yönünde oluşan tepki kuvveleridir.  

Çizelge A.1’ de verilen tepki kuvvetleri, analizin doğru çalışıp çalışmadığı amacıyla 

aşağıdaki gibi kullanılır;  

Kren modellendikten sonra, üzerinde arabalar ve kancalar bulunmazken kütlesi 

550.0776 Ton olarak hesaplandı. Analiz öncesinde, sadece yerçekimi uygulandı. 

Yerçekimi Global Y ekseninde etki ettirildi. Bunun dışında herhangi bir kuvvet 

sisteme uygulanmadı. Dolayısıyla, sadece Y eksenindeki tepki kuvvetlerin oluşması 

beklenirken, diğer eksenlerde oluşan tepki kuvvetlerin değeri 0 olmalıdır.  Çizelge 

A.1’ de analiz sonucunda elde edilen tepki kuvvetleri verilmiştir. Çizelgeye göre, en 

altta “Total” yani toplam tepki kuvvetleri görülmektedir. X ve Z ekseninde 

beklenildiği gibi, tepki kuvvet değerleri 0 (0. 0001 N) civarındadır.  Y ekseninde ise, 

tekerlerin altında toplam 5.3963 x 106 N (500.06 Ton)’ luk tepki kuvveti oluştu.  

Katı modelden elde edilen kren kütlesi değerinde Y ekseninde elde edilen tepki 

kuvveti analizin doğruluğunu kanıtlar. Çizelge 7.1’ de verilen diğer kombinasyonlar 

ile ilgili tekerler altındaki reaksiyon kuvvet değerleri Çizelge A.1’ i takiben verildi.  
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Çizelge C.1 : Komb. 100 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 
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Çizelge C.2 : Komb. 110 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 
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Çizelge C.3 : Komb. 111 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 
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Çizelge C.4 : Komb. 112 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 
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Çizelge C.5 : Komb. 113 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 
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Çizelge C.6 : Komb. 121 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 
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Çizelge C.7 : Komb. 122 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 
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Çizelge C.8 : Komb. 123 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 187 

Çizelge C.9 : Komb. 125 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 
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Çizelge C.10 : Komb. 126 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 
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Çizelge C.11 : Komb. 127 analizinde teker altındaki reaksiyon kuvvetleri (N) 
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