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ÖNSÖZ 

Taşıtların gövde ve şasi elemanları oldukça değişken ve büyük yüklere maruz 
kalmaktadır. Taşıtların ömürleri boyunca bu tip önem taşıyan parçalarında herhangi 
bir hasar ortaya çıkmaması için, aracın tasarım aşamasındayken parçalarının detaylı 
testler ve analizler sonucu ana tasarımına karar verilmesi gereklidir. Eksik ya da 
yetersiz tasarlanan parçalar, otomotiv firmaları için ileride çok büyük zararlara neden 
olabilmektedir. Taşıtlarda zaman içersinde ortaya çıkan hasar problemlerinin büyük 
bir çoğunluğu yorulma kaynaklıdır. Günümüzde birçok otomotiv firması; yorulma 
kaynaklı problemlerini incelemek ve çözümlemek için test merkezlerindeki 
parkurlardan, test düzeneklerinden ve bilgisayar destekli mühendislik 
yazılımlarından faydalanmaktadırlar. 
 
Bu çalışmada, Ford Transit model ticari aracın dayanıklılık yol testleri sırasında 
gövde-şasi bağlantı bölgelerinde karşılaşılan bir yorulma kırılması problemi 
incelenmiş ve çözümü için çeşitli tasarım önerilerinde bulunulmuştur. Her bir tasarım 
önerisinin sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilerek, sonuçları mevcut yapının 
durumu ile karşılaştırılmıştır.  
 
Yüksek lisans tez çalışmam süresince anlayışını esirgemeyen ve bana değerli 
görüşleriyle yol gösteren saygıdeğer tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Vedat TEMİZ’e, 
Ford Otosan çalışanlarından deneyimlerini bana sunan Ömür ÇETECİ, Tarkan 
TAŞPINAR ve devamlı bana destek olan Buçin KOL’a, çalışmam sırasında bana 
teknik açıdan yardımcı olan Figes firmasından Serkan KURT’a teşekkür ederim. 
 

Son olarak da; biricik annem Ayşe KÜÇÜKAY’a, ne yazık ki bugünleri göremeyen 
babam Hasan KÜÇÜKAY’a ve kendisini her açıdan örnek aldığım ağabeyim Barış 
KÜÇÜKAY’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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BİR TİCARİ TAŞITIN GÖVDE- ŞASİ BAĞLANTI BÖLGES İNDEK İ 
MUKAVEMET İNİN ARTTIRILMASINA YÖNEL İK BİR UYGULAMA 

ÖZET 

Taşıtların gövde ve şasi elemanları oldukça değişken, tekrarlı ve büyük yüklere 
maruz kalmaktadır. Taşıtların ömürleri boyunca bu tip önem taşıyan parçalarında 
herhangi bir hasar ortaya çıkmaması için, aracın tasarım aşamasındayken 
parçalarının detaylı testler ve analizler sonucu ana tasarımına karar verilmesi 
gereklidir. Eksik ya da yetersiz tasarlanan parçalar, otomotiv firmaları için ileride 
çok büyük zararlara neden olabilmektedir. Taşıtlarda zaman içinde ortaya çıkan hasar 
problemlerinin büyük bir çoğunluğu yorulma kaynaklıdır. Günümüzde birçok 
otomotiv firması, yorulma kaynaklı problemlerini gelişmiş sonlu elemanlar analizi 
paket programları ile incelemektedir. Bununla birlikte normal yollarda ya da özel test 
merkezlerindeki deney parkurlarında dayanıklılık testi amacıyla taşıtlar sürülmekte 
ve hasar durumları gözlenmektedir. Ayrıca bu yollardan elde edilen yol yükleme 
dataları düzenlenip; özel test düzeneklerinde datanın toplandığı yol şartları araca 
yansıtılarak, aracın yol testlerine göre daha kısa ve az maliyet ile zaman içerisindeki 
değişimi hakkında da çalışmalar yapılmaktadır. 
 

Bu çalışmada Ford Transit model ticari aracın dayanıklılık yol testleri sırasında 
gövde-şasi bağlantı bölgelesinde karşılaşılan bir yorulma kırılması problemi 
incelenmiş ve çözümü için çeşitli tasarım önerilerinde bulunulmuştur. Kırılma 
problemi sadece dayanıklılık testlerinde ortaya çıkmış, müşteri araçlarında ya da 
servislerde şu ana kadar bu problem ile karşılaşılmamıştır. Her bir tasarım önerisinin 
sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilerek, sonuçları mevcut yapının durumu ile 
karşılaştırılmıştır. Devreye alınması düşünülen parçaların üretim açısından da 
durumu göz önüne alınarak, tasarım önerileri arasından en uygunu seçilmiştir. 
Seçilen yeni tasarımın mevcut yapıya göre ömür açısından avantajlarının ortaya 
konulması için sonlu elemanlar yorulma analizleri gerçekleştirilerek, mevcut yapı ile 
tasarım önerisinin ömür durumları karşılaştırılmıştır. Sunulan bu çalışmada, 
taşıtlarda karşılaşılan yorulma hasarlarının tespiti ve çözümü konusunda mantıklı bir 
yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
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A STUDY TO INCREASE THE STRENGTH OF THE BODY-CHASSI S 
MOUNTING AREA ON A COMMERCIAL VEHICLE 

SUMMARY 

The Body and Chassis parts of vehicles are coming under fairly variable and major 
loads. To eliminate the failures on these important parts during the life of the 
vehicles, the master design must be decided after some detailed tests and analysis. 
The insufficient designed parts can cause serious problems to automotive companies. 
The failures occured in the vehicles are mainly due to metal fatigue. At the present 
day, many automotive companies are investigating their fatigue problems with the 
support of the finite element mothods (FEM). In addition; vehicles are driven on the 
public roads or in special test centers for the durability purpose and failure 
observation. On the other hand; with using the road load datas (RLD), rig tests are 
performed in shorter periods and with less money instead of the longtime and 
expensive road tests. 

In this sudy; a fatigue crack problem, which occurred during the durability road tests, 
is investigated and at the same time some design proposals were proposed to prevent 
these cracks. This problem was only observed on the durability test vehicles, not 
observed yet on the customer vehicles or in the dealers. Finite element analysis 
(FEA) were performed for all the design proposals, then these analysis were 
compared with the real situation FEA analysis. The best proposal was chosen with 
regarding the feasibility in production. Fatigue analysis were done with comparing 
the real situation and the chosen design porposal with displaying the fatigue life 
advantages of the proposed design. In this thesis, a logical approach was tried to be 
developed to solve fatigue problems on the vehicles.   
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1.  GİRİŞ 

Taşıtlar, günümüzde insanoğlunun ulaşım amacı ile kullandığı ve vazgeçemediği 

araçların başında gelir. Büyük miktarda mali kaynağın ayrıldığı otomotiv sektöründe 

oldukça zorlu bir rekabet ortamı bulunmaktadır. Böyle bir ortamda hayatta kalmaya 

ya da rakiplerinin önüne geçmeye çalışan otomotiv firmaları, rekabetin ana nedeni 

olan müşteri memnuniyeti üzerine yoğunlaşmışlardır. Son yıllara kadar firmalar, 

müşterinin beklentilerini belirleyecek ya da yön verecek yeni ürünler üzerine 

çalışmaktaydı; fakat günümüzde gittikçe bilinçlenen müşteri, firmaların yeni 

ürünlerine doğrudan yön verebilmektedir. Devamlı gelişmekte olan ve yeni ürünler 

sunmak için yarış içinde olan firmaların,  müşterinin beklentilerine hızlı bir şekilde 

cevap verebilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla vakit alan ön tasarım ve test 

çalışmaları mümkün oldukça kısa zaman dilimlerinde gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır. 

Müşterinin araç alırken karar vermesinde etken olan önemli noktalardan biri aracın iç 

ve dış görsel güzelliğidir. Görsellik, araç müşterinin ihtiyacını karşıladığı ve maliyeti 

de beklentiler içinde olduğu sürece araç seçimindeki en önemli etkenlerden biridir. 

İyi bir pazarlama ve reklamcılık strajesi ile müşteriye sunulan ve görsel açıdan da 

müşterinin ilgisini çeken bir aracın seçimindeki diğer önemli bir etken de araç 

markasının imajıdır. Günümüz otomotiv sektörünün başındaki firmaların çoğunun 

geçmişi 100 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Bu markaların günümüze kadar 

sektörde lider konumda kalarak gelmelerinin ana nedeni; marka imajlarını koruyarak, 

müşterinin beklentilerine cevap verebilmeleridir. İyi bir marka imajı oluşması uzun 

yıllar alan bir süreçtir ve firmaların piyasaya sunduğu müşterinin memnuniyetini 

kazanan ürünler ile gerçekleşir. Müşteride aracın konforu, özellikleri ve görselliği 

sayesinde oluşan ilk memnuniyetinin, yıllar geçtikçe kalıcı olması için aracın 

güvenirliliğini, dayanıklılığını ve konforunu ilk günkü gibi sürdürmesi 

gerekmektedir.  
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Otomotiv firmaları, dünya genelinde farklı iklim ve yol şartlarına sahip ülkelere 

sattıkları taşıtların dayanıklılığının değişkenlik gösterdiğini fark ettikten sonra bu 

şartlarda da ürünlerini test etmeye başladılar. Farklı ülkelerde değişik iklim ve yol 

şartlarında yapılan testlerin maliyetli ve kontrolünün zor olmasından dolayı bu 

şartların araçlara yansıtıldığı test merkezleri kurulmaya başlanıldı. 21. yüzyılın 

ortalarında kurulmaya başlanılan bu test merkezlerinde birçok çeşit yol durumu 

oluşturuldu ve özel iklimlendirme test odaları kuruldu. Bu sayede otomotiv firmaları 

farklı ülkelerdeki müşteri beklentilerini göz önüne alıp, gerekli testleri 

gerçekleştirmeye başladılar. Test merkezlerinde yapılan testler sayesinde araçlar 

daha kontrollü şekilde incelenmeye başlandı ve farklı ortam şartlarına cevap 

verebilen taşıtların geliştirilmesine olanak sağlandı. 

Dayanıklılık; bir ürünün fonksiyonunu belirli bir kullanım ömrü boyunca sorunsuz 

şekilde sürdürebilmesidir. Bu yüzden; bir parçanın ya da ürünün dayanıklılığı ile 

ömrü birbirleri ile doğrudan ilişki içindedir. Dayanıklılık hesaplamalarında ömür 

hesabı yaklaşımı kullanılmaktadır. Otomotiv firmaları taşıt üzerindeki bir parçanın 

dayanıklılığını arttırmaya yönelik çalıştıklarında, en başta belirli yüklemeler için 

parçanın hasar oluşmadan önceki ömrünü hesaplamaktadırlar. Hasar; parçanın 

fonksiyonunu, dayanıklılığı ya da ömrünü doğrudan etkileyen ve istenmeyen bir 

durumdur. Çevremizdeki yapılarda, makinalarda ya da taşıtlarda oluşan hasarların 

büyük bir çoğunluğu yorulma sonucu oluşmaktadır. Bu durumda yorulma ömrü ile 

dayanıklılık arasında da doğrudan bir ilişki bulunduğu söylenebilir. 

Otomotiv firmaları, taşıt parçalarındaki dayanıklılığın gittikçe önem kazanması ile 

birlikte ürün tasarım aşamasındayken dayanıklık testlerine daha önem vermeye 

başlamışlardır. Fakat bu testler oldukça vakit alan ve maliyetli çalışmalardır. Ayrıca 

denildiği gibi rekabet içindeki otomotiv sektöründe müşterinin beklentilerine hızlı bir 

şekilde cevap verebilmek için tasarım aşamasında harcanan vakit büyük önem 

kazanmış, bu sürenin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır ve de 

yapılmaktadır. Bu maksatla; gelişen bilgisayar teknolojisinin sunduğu ürünlerden 

bilgisayar destekli paket programlar, tasarım ve analiz aşamalarında sıkça 

kullanılmaya başlanmıştır. Sonlu elemanlar yönteminin bilgisayar destekli 

programlar ile kullanılması, özellikle otomotiv firmaları için oldukça vakit alan 

prototip parçalar ile gerçekleştirilen dayanıklık testlerinin süresini azaltarak, avantaj 

sağlamıştır.   
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Sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan analizlerden sağlıklı sonuçlar alabilmek için, 

taşıtların maruz kaldığı yüklemelerin ve yol şartlarının doğru bir şekilde belirlenip, 

bilgisayar ortamına aktarılması gerekmektedir. Bu amaçla; gelişen teknolojinin 

sunduğu hassas gerilme ve gerinim ölçer cihazlar kullanılmaya başlanılmıştır. Elde 

edilen değerler çeşitli yazılımlar sayesinde işlenerek ve çeşitli yaklaşımlar kabul 

edilerek, analiz ortamına aktarılmıştır. Analiz programlarının kullanılması, test 

merkezlerindeki yol testlerinin önemini kaybetmesine neden olmamış; analizler için 

gerekli yükleme dataları bu test merkezlerindeki yollardan elde edilerek, analizlerde 

kullanılmak üzere farklı taşıt tipleri için yol yükleme data kütüphaneleri 

oluşturulmuştur. Ayrıca çoğu durumda normal yollardan da yol yükleme dataları 

alınabilmektedir. 

Taşıtlar oldukça kompleks bir yapıya sahip oldukları için bazı parçalarının 

dayanıklılık durumunun ölçümünde sonlu elemanlar analiz sonuçları sağlıklı 

sonuçlar verememektedir. Kesin emin olmak için, araçlar test merkezlerindeki yol 

testlerinde belirli km değerleri için  koşturulmaktadır. Otomotiv firmaları bu testlerin 

maliyetli ve vakit alması nedeniyle, günümüzde daha çok önemli değişikliklerde ya 

da yeni araçlar devreye alınırken bu testleri gerçekleştirmektedirler. Test 

merkezlerindeki yol testlerinin araç üzerinde yarattığı etkiyi daha kısa zamanlarda ve 

maliyeti düşük olacak şekilde yaratılmasına olanak sağlayan test düzenekleri 

geliştirilmi ştir. Nispeten parçalardaki küçük değişikliklerde sonlu elemanlar 

analizlerinin sağlıklı sonuçlar verdiği düşünülmüyorsa ya da üretilen araçların 

periyodik kontrollerinde özel test düzeneklerinde araçların kontrolüne gidilmektedir. 

Bu test düzenekleri, yol yükleme datalarının test düzeneği sayesinde araçlara 

günlerce aralıksız yansıtılmasına olanak vermektedir. Testler sonucunda taşıt 
elemanları üzerinde yorulma sonucu oluşan hasarlar kolaylıkla incelenebilmektedir. 

Bir araç sahibi periyodik bakımlar ve özel ihtiyaçlar dışında mümkün oldukça az 

servise gitmek ister. Müşterinin uzun vadede araçtan beklentisi, aracın sorunsuz 

çalışması ve beklenmeyen maliyetler doğurmamasıdır. Aksi bir durum ile karşılaşan 

müşterinin gözünde aracın marka imajı değer kaybeder ve uzun zamanda oluşacak 

gerçek müşteri memnuniyeti zedelenir. Bunun farkında olan otomotiv firmaları, 

müşterinin beklenmeyen maliyetlerden dolayı oluşacak memnuniyetsizliğinin önüne 

geçmek için araçlara belirli bir km değeri ya da süre için garanti vermektedirler. 
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Garanti süresi öyle önemli bir parametre olmuştur ki: müşterinin araç seçiminde 

direkt etkenlerden biri olmaya başlamıştır.  
Garanti kapsamı içerisinde otomotiv firmaları üzerine yüklenen masraflar gün 

geçtikçe firmalar için önem kazanmakta, özellikle ekonomik açıdan zor günler 

geçiren otomotiv sektörü için büyük bir yük olmaktadır. Bu amaçla; firmaların 

piyasaya sunduğu ürünlerin esasen marka imajı ve müşteri memnuniyeti açısından 

önemli olan dayanıklılığı, firmalara yük olan garanti maliyetleri açısından da gün 

geçtikçe önem kazanmaktadır. Dayanıklılığın önemini arttırması ile birlikte yorulma 

kaynaklı problemlerin çözümü de önemini arttırmaktadır. 

1.1 Literatür Özeti  

Literatür araştırması olarak; taşıtlarda yorulma kaynaklı hasarların incelenmesi esas 

konu olarak alınmıştır. Bu konu altında; taşıtlara uygulanan yol testleri, hidrolik 

sarsıcılı test düzenekleri, mukavemet arttırıcı tasarım iyileştirmeleri, nokta kaynaklı 

ve çentikli yapılarda yorulma analizleri alt konular olarak belirlenmiştir. 
Kubilay Yay ve Murat Ereke’nin 2003 yılında yaptıkları çalışmaların amacı taşıt 
dizayn dayanım sınırlarının ölçüldüğü ve oldukça vakit alan yol testleri yerine aynı 

etkiyi yaratacak hidrolik sarsıcı test düzeneği ile gerekli testleri gerçekleştirmektir. 

Bu amaçla, hızlandırılmış yol testlerinden elde edilen yol yükleme datalarının hasar 

özellikleri incelenmiş ve bu hasar değerlerini sağlayacak şiddeti arttırılmış veriler 

oluşturulmuştur. Bu yeni oluşturulan veriler kullanılarak hidrolik sarsıcı test 

düzeneklerinde gerçekleştirilen testler ile, yol testlerine göre oldukça kısa 

zamanlarda dayanım testlerinin yapılabilmesi mümkün kılınmış, bu sayede maliyet 

ve zamandan kazanç öngörülmüştür. Bu çalışmada, çeşitli yol kalitelerine göre teorik 

olarak üretilen yol pürüzlülüğü sinyalleri taşıta transfer edildikten sonra, hidrolik 

sarsıcıdaki bir ticari taşıt şasisi üzerinden ölçülen genlik-kuvvet verileri kullanılarak 

gerilme verilerine dönüştürülmüştür. Gerilme verilerinin Rainflow sayma yöntemiyle 

çevrim sayıları tespit edildikten sonra Palmgren-Miner yöntemiyle hasar değerleri 

hesaplanmıştır. Bir taşıtın ömrü boyunca maruz kalacağı yol şartlarına göre Dizayn 

spektrumu yol pürüzlülüğü sinyalleri oluşturulmuş ve bu sinyallerin laboratuvar 

ortamında çalınması oldukça uzun zaman alacağından, Dizayn spektrumuna denk 

hasar etkilerini veren hızlandırılmış Test spektrumu sinyalleri elde edilerek deney 

süresi istenilen oranda ayarlanabilmiştir [1]. 
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N. A. Al-Asady, S. Abdullah, A. K. Arrifin, M. M. Rahmman ve S.M.Beden’nin 

2008 yılında yaptıkları çalışmada; bir alt salıncak kolunun yorulma dayanımı 

incelenmiştir. Lineer statik şartlar altında gerçekleştirdikleri sonlu elemanlar 

analizlerini, farklı mesh yoğunlukları için tekrarlamışlar ve yüksek mesh 

yoğunluğunun gerçeğe daha yakın sonuçlar ortaya çıkardığını kanıtlamışlardır. 

Ayrıca dövme ve döküm yöntemleri ile imal edilmiş iki farklı tip alt salıncak 

kolunun yorulma dayanımlarını karşılaştırmışlar ve dövme yöntemiyle imal edilen 

parçanın yorulma dayanımının daha iyi olduğunu ortaya koymuşlardır. Döküm 

yöntemine karşın dövme yöntemi, salıncak kolunun yorulma dayanımını % 9 

arttırmıştır. Salıncak kolu yorulma dayanımındaki bu artışın ayrıca taşıtlarda ön 

süspansiyon sisteminde de yorulma dayanımını arttırdığını ileri sürmüşlerdir [2]. 

Murali M. R. Krishna ve Scott V. Anderson 2000 yılında yaptıkları araştırmalarında, 

bir taşıtın ön süspansiyon sistemine ait üst salıncak kolunun tasarım iyileştirmesi 

üzerine çalışmışlardır. Çalışmalarına mevcut yapının sonlu elemanlar analizini 

gerçekleştirerek başladıktan sonra çeşitli tasarım önerileri ortaya koyarak, elde edilen 

iyileşme oranlarını hesaplamışlardır. ADAMS programı tarafından oluşturulan 5 

farklı yükleme durumu ile ilk başta statik analizler mevcut yapı için 

gerçekleştirilmi ştir. Analizler sonucu yapıdaki güçsüz bölgeler tespit edilerek, fazla 

malzemenin alınabileceği gerilmeler açısından önemsiz bölgeler belirlenmiştir. 
Uygun gördükleri tasarım önerisi ile üst salıncak kolunun ağırlığını %15 azaltırken, 

yapı üzerinde oluşan maksimum gerilme değerinin de %29 azalmasını sağlamışlardır 

[3]. 

Murali M. R. Krishna, 2000 yılında Scott V. Anderson ile birlikte yaptığı çalışmalara 

ilave olarak 2001 yılında yine bir taşıtın süspansiyon sistemine ait üst salıncak 

kolunun fakat bu sefer farklı bir parçasının tasarım iyileştirilmesi üzerine çalışmıştır. 
İki farklı yükleme durumu için statik analizler gerçekleştirerek, parçadaki tehlikeli ve 

güvenilir bölgeleri tespit etmiş, bu doğrultuda parçanın kesitinde değişikliklere 

gitmiştir. Önerdiği tasarım değişikliği ile üst salıncak kolunun ağırlığını %24 

azaltırken, yapı üzerinde oluşan maksimum gerilme değerinin de %30 azalmasını 

sağlamıştır. Fakat; çalışmanın başında gösterilen hedefler ve müşterinin talep ettiği 

değerler sağlanamadığı için, farklı bir malzeme önerisi ile analizlerin tekrar edilmesi 

gerekli olduğu üzerinde durulmuştur [4]. 
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Hong Suk Chang, 2006 yılında özellikle ticari araçların şasi bölgelerinde ve 

süspansiyon elemanlarının gövdeye monte edildiği bağlantı braketlerinin tasarım 

iyileştirmeleri üzerine çalışmasını gerçekleştirmiştir. Önerdiği braket tasarımlarında; 

ağırlık azaltılarak, parçaların dayanımının arttırılması ana mantıktır. Tasarım 

iyileştimeleri önerilerinde bulunurken; parçaların geometrik, topolojik ve boyutsal 

özelliklerinde yapılabilecek değişiklikler üzerinde durulmuştur. Bu özellikleri 3 

farklı tasarım iyileştimesi yaklaşımı olarak göstermiş ve bu yaklaşımların tasarımın 

hangi evresinde kullanılması gerektiği üzerine uygulamalı örnekler vermiştir [5]. 

Xiao-Yong Pan, Doni Zonni, Guo-Zhong Chai, Yan-Qing Zhao ve Cui-Cui Jiang’nin 

2007 yılında yaptıkları çalışmalarında; bir motor braketinin tasarım iyileştirmesi 

üzerine yeni önerilerde bulunmuşlar ve bu önerileri sonlu elemenlar analizleri ile 

desteklemişlerdir. Üzerinde çalışacakları braketin mevcut tasarımı, testler ve 

analizlerden kötü sonuçlar almıştır. Bu braket üzerine topolojik ve geometrik tasarım 

iyileştirmeleri yaklaşımları gerçekleştirmişlerdir. İlk olarak topolojik yaklaşım ile 

parçanın olabilecek en uygun tasarım şartları belirlenmiştir. İkinci olarak geometrik 

yaklaşım uygulanarak, parçada küçük şekil değişiklikleri yapılmıştır. Bu sayede, 

parçanın güçsüz olduğu yerel bölgelerdeki dayanımı arttırılmıştır. Ayrıca, parçanın 

gereksiz yerlerinden malzeme kazancı elde edilerek, bu durum maliyet avantajına 

dönüştürülmüştür. Çalışma sırasında her tasarım değişikliği adımında, mevcut 

duruma göre olan iyileşmeyi statik yapısal ve yorulma sonlu elemanlar analizleri ile 

karşılaştırmışlardır. Önerdikleri tasarım değişikliği ile parçanın ağırlığını %12 

azaltırken, parçanın yapısal dayanımının da %50 artmasını sağlamışlardır [6]. 

Akira Yamaguchi, Gosuke Wakana, Kazuhiro Obayashi, Tomosaburo Okabe ve 

Martin Müller, 2008 yılında gerçekleştirdikleri çalışma ile bir taşıt gövdesi 

üzerindeki punta kaynağı düzenini değiştirerek; aracın dayanımını kötü yönde 

etkilemeden, aracın ağırlığını azaltmaya yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Bu 

çalışmada, topolojik tasarım iyileştirmesi yaklaşımından yararlanılmıştır. Ayrıca 

topolojik yaklaşım sonucu; önerilen yeni punta kaynağı düzeni ile punta sayısı sabit 

tutularak, aracın burulma ve eğilme kuvvetlerine karşı dayanımında %10’a varan 

kazanç sağlanmıştır.  Panel kalınlıklarında değişikliklere gidilerek, aracın toplam 

ağırlığında %20’ye varan azalma elde edilmiştir [7]. 

Mikael Fermér, Hans-Fredrik Henrysson, Marc Wallmichrath ve Andreas Rupp’nin 

2003 yılında yaptıkları araştırmalarında, punta kaynaklarının düşük çevrimli yorulma 
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durumundaki dayanımı üzerine çalışmışlardır. Punta kaynaklı numuneler ile sabit ve 

değişken genlikli yüklemeler altında çekme ve kayma testleri gerçekleştirmişlerdir. 

Testlerinde kuvvet ve yer değiştime parametrelerini kontrol altına alarak, punta 

kaynaklarının düşük çevrimli yorulma durumundaki yorulma ömür tahmini 

konusunda bir yöntem geliştirmişlerdir. Bu yöntem linner sonlu elemanlar 

analizlerinde de kullanılabilecektir. Geliştirdikleri yöntem ile elde edilen F-N 

eğrilerinin, daha sonra Rupp yaklaşımı ile S-N eğrilerine çevrilmesi mümkündür [8]. 

Ruediger Heim, Gerhard Fischer ve Cetin Morris Sonsino 2006 yılında yayınladıkları 

çalışmalarında, ürün geliştirme aşamasında çeşitli test düzenekleri ile gerçekleştirilen 

dayanım testlerinin önemi üzerinde durmuşlardır. Laboratuvar ortamında 

gerçekleştirilen yorulma testleri sayesinde araç tasarım aşamasında dayanıklılık 

testleri üzerine harcanan sürenin ve maliyetin azaltılmasının getirdiği faydalardan 

bahsedilmiştir. Çalışmanın devamında, laboratuvar dayanıklılık testlerinin tüm araç 

dışında; tekerlekler, jantlar ve süspansiyon sistemleri bazında da uygulanabilirliğine 

değinmişlerdir. Çeşitli test düzeneklerinde gerçekleştirilen dayanıklılık testleri için 

yük datalarının tasarımın dayanım şartlarını karşılaması açısından temininin önemi 

üzerinde durmuşlardır [9]. 

Simge Dinçer, Ali Çınar, Dursun A. Kepenek, Burak Aşureciler, Ertuğrul T. Duran 

ve Ata Muğan’ın 2006 yılına ait yayınlarında, direnç nokta kaynağı yani punta 

kaynağının farklı sonlu elemanlar modelleri ile gerçeğe en yakın sonuçların alınması 

bakımından deneysel yorulma testi sonuçları ile karşılaştırılması üzerine çalışılmıştır. 
Çalışmanın başında direnç nokta kaynağının otomotiv sektöründeki yerinden ve 

nokta kaynağı yorulma dayanımının öneminden bahsedilmiştir. Literatürde bulunan 5 

adet farklı nokta kaynağı sonlu elemenlar modeli incelenmiş ve laboratuvar testleri 

ile gerçeğe en yakın sonuçlara hangi tip model ile ulaşıldığı belirtilmiştir. 
Laboratuvar ortamında nokta kaynağı ile birleştirilmi ş numunelerin eğilme zorlaması 

altında yorulma testleri gerçekleştirilmi ştir. Numunelere yapıştırılan gerinim ölçerler 

ile nokta kaynağı etrafından alınan sonuçlar, farklı sonlu elemanlar modeli 

oluşturulan nokta kaynakları değerleri ile karşılaştırılmış ve gerçeğe en uygun nokta 

kaynağı sonlu elemanlar modelinin 9 noktalı kontak metodu ile elde edildiği ortaya 

konulmuştur. Sonlu elemanlar analizinde, Ford Motor Company tarafından 

geliştirilmi ş FLAP programı kullanılmıştır [10]. 
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Kubilay Yay ve I. Murat Ereke 2007 yılında yaptıkları çalışmalarında, bir midibüsün 

ön süspansiyon sistemine ait yaprak yayının hızlandırılmış yorulma ömür testini 

gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın başında taşıtın ön ve arka akslarına gelen yük 

dağılımı çıkartılmış ve ön aksta hesaplanan yük doğrultusunda parabolik yaya gelen 

yük belirlenmiştir. Midibüsün parabolik yayına takılan gerinim ölçer ve sensörler 

sayesinde Adana kentindeki iyi, orta ve kötü yol şartlarına ait gerilme ve gerinim 

dataları oluşturulmuştur. Daha sonra laboratuvar ortamında hızlandırılmış ömür testi 

için midibüsün ön süspansiyon sistemi aracın gövdesine bağlandığı şekilde bir tip 

hidrolik sarsıcı olan test düzeniğine oturtulmuştur. Özel bir yazılım sayesinde 

Adana’nın farklı yol şartlarına ait veriler, hızlandırılmış yorulma testi için test 

düzeneğinin anlayacağı dile çevrilmek üzere işlenmiştir. Bunlara ek olarak Rainflow 

ve toplam hasar yaklaşımları da kullanılarak, farklı yollara ait hasar değerleri tespit 

edilmiştir. Hızlandırılmış yorulma ömrü testi ile test düzeneğinde ön süspansiyon 

grubuna 200 saatlik bir test uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, dengi olan gerçek 

yol şartlarındaki hasarlar ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amacı; gerçek yol 

testlerine gerek kalmadan, ilgili yol verilerini oluşturarak, yorulma testlerini daha az 

maliyet ve zaman ile gerçekleştirmektir [11]. 

Ivan Lima, Geraldo Minoru Kato ve Juan Carlos Parrilla 2004 yılında, bir 

kamyonetin şasi bölgesindeki parçaların yorulma dayanımı, farklı iki tip yükleme 

durumu için incelemişlerdir. Çalışmanın başında; bilgisayar destekli mühendisliğin 

günümüz için öneminden bahsettikten sonra, bilgisayar destekli dayanım testleri için 

gerekli yük datalarının teminine yönelik günümüz otomotiv firmalarının kullandığı 5 

farklı yöntem açıklanmıştır. Bu yöntemlerden, yollardan tekerlek kuvvet 

dönüştürücüleri tarafından elde edilen yük datalarının kullanıldığı genel veri toplama 

yöntemi tercih edilmiş ve bu yöntemin seçilen uygulamaya adepte edilmesi için de 

ön ve arka süspansiyon grupları modellenmiştir. Tekerleklerden gelen yük dataları; 

süspansiyon sistemi sayesinde kamyonetin şasi bölgesinde bulunan kollara 

geçirilecektir. Şasi kolları ve süspansiyon grupları arasındaki kuvvet aktarımı belirli 

tanımlanan noktalardan gerçekleştirilmektedir. Bu sayede şasi kollarına gelen kuvvet 

öngörülebilmektedir. Bu öngörülen kuvvetler ile statik analizler gerçekleştirilmi ştir. 
İkinci durum olarak da kamyonetin azami taşıma kapasitesi % 20 arttırılarak 

analizler gerçekleştirilmi ştir. Analizler sonucu, şasi kollarının iki farklı yükleme 

durumu için dayanımı ve yorulma ömrü karşılaştırılmıştır [12]. 
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2.  YORULMA 

Yapılarda oluşan hasar problemlerinin birçoğu statik veya dinamik yüklerin 

sonucunda kaynaklanmaktadır. Statik yükleme durumlarında oluşan hasar problemini 

ayrılma kırılması olarak adlandırırsak: yükün uygulandığı parçanın kesitinde oluşan 

gerilme değeri, malzemenin kopma mukavemeti sınırı üzerine çıktığı zaman ayrılma 

kırılması meydana gelir. Bu tip hasarlar; parçanın kaldıramayacağı büyüklükte bir 

yükün elemana yüklenmesi sonucu oluşur ve parçada akma, kesitinde küçülme ve 

son olarak da kopma şeklinde gelişir ve sonlanır.  

Dinamik yani değişken yükler altındaki bir yapıda oluşan hasar problemleri, yorulma 

sonucu ortaya çıkmakta ve yorulma kırılması olarak adlandırılmaktadır. Yorulma 

kırılması; yükleme sonucu parça üzerinde oluşan gerilme değeri, malzemenin akma 

veya kopma mukavemet değerinin oldukça altında olduğu durumlarda bile 

gerçekleşebilir. Bu sayede yükün periyodik olarak degişimine paralel olarak bir 

malzemeyi statik akma sınırının çok altında bir yükleme değeri ile hasara uğratmak 

mümkündür. Burada parça üzerinde esas etki yaratan yükün defalarca tekrar 

edilmesidir ve bu yük tekrarı malzemede yorulma yaratır. Bir süre sonra parçanın en 

düşük mukavemete sahip bölgesinde mikro çatlaklar oluşur. Bu çatlaklar zamanla 

büyüyerek, yapı üzerinde yayılır. Bu süre zarfında parça üzerinde başka bölgelerde 

de çatlaklar oluşabilir. Sonunda parça daha fazla bu yük tekrarına dayanamaz ve  

çatlaklar parça üzerinde kırılmaya neden olur, buna da yorulma kırılması 

denilmektedir. Bu duruma basit bir örnek vermek gerekirse: metal kutudaki 

içeçeklerin kapaklarını açarken kullanılan çekme kolu birkaç kez eğilip, 

büküldüğünde oluşan kırılma yorulma kırılmasıdır. 

Yorulma hasarları; beklenmeyen bir anda ve farkedilebilir bir belirti göstermeden 

birdenbire ortaya çıkmakta, çok ciddi kayıplara neden olabilmektedir. Tarih boyunca 

yorulma hasarları çok büyük zararlar oluşturmuş ve bu yüzden yorulma insanlar 

üzerinde devamlı merak uyandıran bir konu olmuştur. Bu yüzden yorulma ile ilgili 

çok sayıda yorulma testi düzeneği ve değişik hesaplama yöntemleri geliştirilmi ştir. 
Bu deneysel yöntemler; problemin matematiksel çözümü yanında tasarım detayları 
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ve malzemenin özelliklerinin iyi bilinmesi halinde güvenle uygulanabilmektedir. 

Fakat üzerine 100 yılı aşkın süredir çalışılan, hakkında birçok makale yayınlanmış, 
hesaplanması konusunda devamlı yöntem geliştirilen yorulma konusu hala güncel bir 

konudur ve tasarım aşamasında yorulmayı etkileyen faktörler üzerinde çok 

durulmadığı için günümüzde de önemli miktarda yorulma hasarına 

rastlanabilmektedir.  

Tarih boyunca uçak, gemi, tren ve taşıt gibi ulaşım araçlarında; günümüzde de başta 

kaynaklı yapılar olmak üzere çeşitli makina parçalarında ve makina elemanlarında 

karşılaşılan hasar problemlerinin %85-90’ı metal yorulmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Yorulmaya karşı dayanımı fazla olan bir yapıda; sonsuz kabul edilen sayıda yük 

tekrarı sonucu yapı üzerinde bir takım mikro çatlaklar oluşabilir, fakat bu yapı 

kırılmadan ya da aşırı şekil değişimine uğramadan fonksiyonunu yerine getirmeye 

devam eder.  

Çatlak zamanla yavaş yavaş ilerlerken karşılıklı yüzeylerin sürekli birbirlerine 

sürtünmesi sonucu yorulma kırılması yüzeyi parlak görülür. Çatlak ilerleyip geri 

kalan dolu kesit normal yükü taşıyamaz hale gelince ani kırılma meydan gelir ve 

kırılma yüzeyi taneli görünüştedir [13]. 

 

 

 
                 (a                                                                              (b  Şekil 2.1 : Tren aksında (a) ve krank kolundaki (b) yorulma kırılması 
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Yukarıdaki A şeklinde bir tren aksında gerçekleşmiş tipik bir yorulma kırılmasının 

fotoğrafı gösterilmiştir. Görüldüğü üzere; kırılma yüzeyindeki düz yüzey, yorulma 

sonucu oluşan çatlakların zaman geçtikçe ilerlemesiyle oluşan yüzeydir ve çatlağın 

başladığı merkez etrafındaki eğriler gözükmektedir. Pürüzlü yüzey ise çatlaklardan 

geriye kalan kesitin gelen gerilmeyi taşıyamaması sonucu oluşmuş ani kırılma 

yüzeyidir. B şeklinde ise bir alümünyum krank kolu gösterilmiş olup, koyu renkli 

bölge zaman geçtikçe yavaş bir şekilde ilerleyen çatlak bölgesini, açık renkli bölge 

ise ani kırılma bölgesini göstermektedir. 

2.1 Yorulmanın Tarihçesi 

Yayınlanmış ilk yorulma üzerine araştırmalar, 1829 yılında Alman maden mühendisi 

W.A.S. Albert tarafından demir zincirler üzerinde gerçekleştirilen birçok tekrarlı 

yükleme testidir. 19. yüzyılın ortalarında demiryolu sistemlerinin gelişmeye 

başlamasıyla, demiryolu akslarının yorulmadan kaynaklanan hasarları çok yaygın bir 

problem haline gelmekte, bu durum da bilim adamlarının dikkatini tekrarlan yükler 

üzerine çekmektedir. 1852 ve 1870 tarihleri arasında Alman demiryolu mühendisi 

August Wöhler ilk sistematik yorulma araştırmalarını başlattı. Bu yüzden Wöhler 

günümüzde modern yorulma yaklaşımının büyük babası olarak bilinmektedir. 

Wöhler kurduğu test düzenekleri ile gerçek ölçülerdeki demiryolu akslarına 

uyguladığı tekrarlı yüklemeleri, aynı zamanda farklı malzemelerden yapılmış küçük 

numunelere eğilme, burulma ve eksenel şekillerde uygulamıştır. Wöhler’in Krupp 

marka aks çeliği için oluşturduğu test düzeneğinden elde ettiği gerilme genlik 

değerlerine karşılık yorulma çevrim sayılarını hesaplayarak, sonuçlarını grafik haline 

getirmiştir. Bu grafikler günümüzde de halen kullanılmakta olup literatürde büyük 

üne sahip S-N eğrisi adını almıştır. Günümüzde kullanılan S-N diyagramlarındaki 

eğriler hala Wöhler eğrisi olarak anılmaya devam etmektedir. Wöhler bu çalışmaları 

gerçekleştirirken; başka mühendisler de köprülerde, denizcilik ekipmanlarında ve 

güç üretme makinalarında tekrarlı yükler sonucu ortaya çıkan problemlerle 

ilgilenmekteydiler. 1900’lü yıllarda yorulma hasarları konusunda 80’nin üzerinde 

makale yayınlanmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında; test sonuçlarının gözlenmesinden 

çok, yorulma mekanizmasının anlaşılması için daha çok çalışılmıştır [14]. 
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                              (a                                                                              (b 

Şekil 2.2 : 1850’lerde geliştirilen Wöhler (a) ve 2000’li yıllarda kullanılan (b)           
yorulma test düzenekleri 

Yukarıdaki şekilde Wöhler tarafından 1850’lerde geliştirilen; iki tane demiryolu 

milinin simetrik olarak bağlanıp, sabit yay kuvveti ile hasar oluşana kadar sabit hızda 

büküldüğü test düzeneği ile günümüzde kullanılmakta olan malzemelerin yorulma 

özelliklerinin elde edildiği test düzeneği birlikte gösterilmiştir. 
Yorulma ve kırılma mekaniği üzerine yapılan çalışmalar, 1950’li yıllarda hız 

kazandı. II. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen teknolojik gelişmeler, savaş sonrası 

sivil kullanım amaçlı uçak ve gemi yapım tekniklerinde kullanıldı. Amerika Birleşik 

Devletleri; savaş sırasında ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamak için gemi yapım 

teknikleri içinde klasik ama yavaş bir teknik olan perçinleme işlemini iptal ederek, 

tamamiyle kaynak yöntemleri ile birleştirilmi ş asker taşıma gemileri üretti. Fakat, bir 

süre sonra gemiler soğuk Pasifik Okyanusu sularında ciddi kırılma problemleri 

yaşamaya başladı. İlk önemli kırılma problemi 1943’de gözlemlendi ve tamamiyle 

kaynak yöntemiyle birleştirilmi ş gemi ortadan ikiye ayrıldı. Toplam 2700 adet 

üretilen bu gemilerin, 400’ünde ciddi kırılma problemleri görüldü ve 10 tanesi 

tamamiyle ikiye ayrılarak kullanılamaz hale geldi [15]. 

Gemilerde meydana gelen bu yorulma kırılması problemlerini; kaynak bölgelerinde, 

keskin köşelerde ve çelik malzemenin sertliğinin düşük olduğu bölgelerde oluşan 

yorulma çatlaklarına bağlayabiliriz. Ayrıca, gemilerin bulunduğu sular oldukça 

soğuk olduğu için yorulma kırılmasına neden olabileceği düşünülen çelik 

malzemelerin soğuk ortam şartlarında gösterdiği gevrek davranış durumu da önem 

kazanmaktadır. 
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II. Dünya Savaşı yılları ve sonrası Amerika Birleşik Devletleri sivil havacılık 

sektöründe lider durumdaydı. Fakat; İngiltere 1952 yılında turbojet teknolojisini 

geliştirerek, Comet uçaklarını sivil kullanıma açtı. O zamanın yüksek teknoloji ürünü 

olan Comet uçakları sayesinde İngiltere sektörde lider duruma geldi. Fakat bir süre 

sonra uçaklardan 3 tanesinde görülen ciddi çatlak ve kırılma problemleri sonucu 

uçakların düşmesi İngiltere’nin sektörde tekrardan geri sıralara düşmesine neden 

oldu. Bu uçaklardan Roma seferi yapan uçağın enkazı incelendiğinde, kabin 

bölgesinde oluşan bir çatlağın büyüyerek uçak üzerinde yayılmasının ana hasara 

neden olduğu anlaşıldı. Bu çatlağın oluşma nedeni de uçak pencelerinde bulunan 

keskin köşe dönüşlerin yorulma açısından yetersiz dayanıma sahip olmasından 

kaynaklandığı ortaya çıktı [15]. 

 

Şekil 2.3 : Bir Comet marka yolcu uçağı 

Günümüzdeki tüm uçakların pencereleri elips ya da yuvarlak şekle sahip olup, keskin 

dönüşler bulunmamaktadır. Şekil 2.3’de yukarıda bahsedilen Comet uçağının resmi 

verilmiş ve Şekil 2.4’de ise düşen bir keskin köşeli pencerelere sahip Comet uşağı 

gösterilmiş; pencere köşelerindeki bölgelerden başlayarak, uçak geneline yayılan 

kırılma problemleri belirtilmiştir. 
Yorulmanın gün geçtikçe önemli bir konu olduğu anlaşılması üzerine; 1950 ve 

1960’larda yorulma ömrü tahmini üzerine iki yaklaşım geliştirildi. Birincisi Manson-

Coffin yerel şekil değiştirme yaklaşımı (Manson-Cofffin Local Strain Approach) 

olarak bilinmektedir, çatlak başlangıcını tanımlamak ve önlemek üzerine 

çalışılmıştır. Diğeri ise Doğrusal Elastik Kırılma Mekaniğidir (LEFM- Lineer Elastic 

Fracture Mechanics) ve çatlak ilerlemesini açıklamak için geliştirilmi ştir. Daha 

sonraları İngiltere’deki Sheffield Üniversite’sinde Miller ve çalışma arkadaşları 

metal yorulması ve mikroskopik, makroskopik ve yapısal seviyedeki çatlak 

ilerlemesi üzerine birleşik bir teori bulmak için uğraşmışlardır [14]. 
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Şekil 2.4 : Düşen bir Comet uçağındaki kırılma problemleri 

2.2 Yorulma Zorlaması 

İşletme koşullarındaki parçalara gelen yükler sonucu oluşan gerilmeler mukavemet 

biliminin temel denklemleri ile her zaman hesaplanamamaktadır. Dolayısıyla teorik 

olarak çekme veya basma gerilmeleri parça kesitinde eşit olarak dağılıp, eğilme ve 

burulma gerilmeleri de parçanın yüzeyinden ortasına doğru doğrusal bir azalma 

gösterirken; pratikte bu şekilde dağılımlar oluşmayabilir ve gerilme dağılımlarında 

değişkenlik görülebilir. Büyüklüğü, yönü ve uygulama noktası düzenli ya da 

düzensiz bir şekilde sürekli olarak değişen; kısacası dinamik özelliklere sahip kuvvet 

veya momentlerin oluşturduğu gerilmelere yorulma zorlaması adı verilir. Belirli bir 

ortalama gerilme için parçanın kırılmadan sonsuz çevrim sayısında taşıyabileceği 

yük miktarına ise yorulma dayanımı denir. Sonsuz sayıda yük tekrarını kırılmadan 

taşıyabilen eleman yorulmaya karşı dayanıklıdır. Taşınabilir en büyük anma 

gerilmesi (ortalama gerilme-mean stress) genliği de yapı elemanının yorulma 

dayanımı olarak adlandırılır. Elemanın yorulma dayanımı sadece bir malzeme 

özelliği olmayıp; parça büyüklüğü, biçimi, üretim şekline bağlıdır.  

Yorulma zorlaması sırasında yük istenildiği kadar tekrarlanabilir veya aralıklı 

uygulanabilir. Yorulma zorlamasında yükün zamana bağlı olarak nasıl değiştiğinden 

ya da değişimin sıklığından (frekansından) çok, alt ve üst sınır değerlerinin 

büyüklüğü yani gerilme aralığı ve genliği önem kazanmaktadır. Birim zamandaki 
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çevrim sayısı (periyot) malzemenin ısınmasına neden olacak kadar yüksek olmamak 

şartıyla yorulma ömrünü yani kırılmaya kadar geçen çevrim sayısını önemli ölçüde 

etkilemez. Yorulma zorlanması sadece dış kuvvetlerin değil, örneğin sıcaklık farkları 

nedeni ile oluşan iç gerilmelerin etkisi ile de görülebilir. 

Wöhler’in 1866’da yapmış olduğu deneyler göstermiştir ki: ömür dinamik 

gerilmelerin genliğine bağlıdır. Gerilmenin genliği ne kadar büyükse, ömür o kadar 

az; genlik ne kadar küçükse ömür de o ölçüde çok olmaktadır. Dinamik gerilmelere 

maruz elemanlarda, ömür yük tekrarı sayısı ile ölçülmektedir. Yükün veya 

gerilmenin bir periyodik değişimi bir yük tekrarına denk gelmektedir. Bir eleman 

yorulma sonucu hasara uğrayana kadar kaç adet periyodik yük tekrarına 

dayanabilirse, ömrü o kadar yük tekrar sayısına (N) denk gelmektedir.  

Yorulma sonucu oluşan çatlak; ek bir çentik etkisi ortaya çıkaracağından, gerilmeler 

bakımından durumu daha kötüleşecek ve yaratılan yüksek gerilme yığılmaları 

çatlağın hızla ilerlemesi ve büyümesine neden olacaktır. Ayrıca yük taşıyan kesit 

sürekli küçüldüğünden kesitteki gerilmenin sınır değeri giderek daha da 

yükselecektir. Gözlemler yorulma çatlağı ilerleme hızının, çatlak derinliğinin karesi 

ile arttığını göstermektedir. Parçanın ikiye ayrılması çoğunlukla uzun bir süreyi 

gerektirdiği ve zorlama sürekli değiştiği için olay yorulma kırılması olarak 

adlandırılır. Bazı durumlarda ise yorulma çatlakları kesitin tam olarak ayrılması ile 

sonuçlanmaz. Çatlak oluşması ile parça daha az zorlanır ve dolayısıyla gerilmenin 

üst sınırı malzemenin yorulma dayanımı değerinin altında kalırsa veya çatlağın 

çevresinde gerilme durumunun değişmesi ile yerel bir malzeme pekleşmesi oluşursa 

çatlak ilerlemesi durabilir [16]. 

2.3 Yorulma Tasarımı Yaklaşımları 

Yorulma hesabına geçmeden önce hangi yorulma tasarımı yaklaşımının 

kullanılacağına ya da kullanıldığına karar verilmesi gereklidir. Bu yaklaşımlar 

benzerlik göstermekle beraber oldukça farklılıklar da göstermektedirler. Bu 

farklılıklar; parçanın, yapının ya da aracın; hayati önemi olup olmamasına, basit ya 

da kompleks olmasına, pahalı ya da ucuz olmasına, tek seferlik ya da binlerce kez 

kullanım gerektirmesine göre oluşmuştur. Parça düzenli olarak denetleniyor mu? 

Çatlak bulunduğunda parça işlev dışı mı olmuş yoksa herhangi bir hasar görülme 

olasılığında mı servis dışı bırakılıyor? Aşağıda bu yaklaşımlar bir tabure örneği 
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verilerek karşılaştırılacaktır. Komple uçak gibi büyük sistemlerin tasarım ve 

geliştirme çalışmalarında, aşağıda bahsedilen yaklaşımlardan birkaçı sistemin farklı 

parçalarında kullanılıyor olabilir. Bu durum dikkate alınarak; koordineli bir şekilde 

tasarım, test ve üretim aşamaları gerçekleştirilmelidir. 

2.3.1 Sonsuz ömür yaklaşımı (Infinite-Life design) 

Tasarım çalışmalarında kullanılan en eski yaklaşımdır. Malzemede oluşan yerel 

gerilmelerin ya da gerinimlerin elastik bölgede kaldığını ve yorulma sınırlarının 

yeterince altında olduğunu kabul eder. Milyonlarca çevrime dayanması gereken, 

örneğin motor supabının yayı gibi parçalarda hala doğru bir tasarım yaklaşımıdır. 

Fakat birçok parçanın önemli ölçülerde değişken genlikte yüklemeye maruz 

kalmasından, uygun bir yorulma sınırı belirlenmesinin oldukça zor olmasından, bu 

yaklaşım sonucu tasarlanan bir parçanın yüksek maliyet doğurmasından ve pratikte 

bu tasarımın uygulanabilirliğinin zorluklarından bu yaklaşım günümüzde pek 

kullanılmamaktadır [17]. 

2.3.2 Sonlu ömür yaklaşımı (Safe-Life design) 

Bu yaklaşım günümüzde çoğunlukla taşıtların tasarım aşamasında olmak üzere 

birçok endüstride kullanılmaktadır. Safe-Life yaklaşımında, parçalar belirlenmiş bir 

tasarım ömrünü sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Genelde önceden belirlenmiş 
emniyet sınırları içersinde tam ölçekli testler uygulanır. Çoğunlukla 3 bacaklı tabure 

gibi en uygun tasarımın yapıldığı yapıların tasarım yaklaşımlarında kullanılır. Eğer 

sandalyenin 1 bacağı kırılırsa tabure kullanılamaz hale gelir. Bu yaklaşım çatlak 

başlangıcı veya kırılma mekaniği yöntemleri için uygundur ve genellikle 

değiştirilmesi kolay, ucuz ve hasara uğrayınca bağlı bulunduğu yapının hayati 

önemini etkilemeyen parçalar için kullanılır. Oluşan çatlak hızlı bir şekilde ilerler ve 

kısa bir süre içinde kırılmaya neden olur [18]. 

 

Şekil 2.5 : Sonlu ömür yaklaşımı iler tasarlanmış 3 bacaklı bir tabure 
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Sonsuz ömür yaklaşımı Wöhler’in tren millerinde yaptığı araştırmalar için uygundu. 

Gün geçtikçe otomotiv mühendisleri; maksimum yükleme ya da gerilme şartlarında 

milyonlarca yerine, yüz binlerce çevrime dayanabilecek parçaları kullanmaya 

başladılar. Maksimum yüklemelere veya gerilmelere bir süspansiyon yayının ya da 

dişli mekanizmasının aracın tüm ömrü boyunca ender maruz kaldığı 

kanıtlanmasından sonra, bu yüklere göre sonlu ve güvenli bir tasarımın tatmin edici 

ve yeterli olduğuna karar verilmiştir [17]. 

2.3.3 Emniyetli ömür yaklaşımı (Fail-Safe design) 

Bu yaklaşımda maliyet faktörü dikkate alınmadan, tasarımın oldukça emniyetli 

olması gerekmektedir. Hayati önemi bulunan uçakların tasarımında Safe-Life 

yaklaşımının uygunsuzluğu kolay bir şekilde görülmektedir. Safe-Life yaklaşımına 

göre tasarlanmış bir uçakta küçük bir kasar oluştuğunda bile uçak kullanılamaz hale 

gelecek, bu da insan hayatını tehlikeye atacak ve uçak kullanılamaz duruma geldiği 

için yüksek maliyetlere neden olacaktır. Bu amaçla, mühendisler bu gibi yapılarda 

Fail-Safe yaklaşımını geliştirmişlerdir. Bu yaklaşıma göre yapı üzerinde bir hasar 

oluşabilir, ama bu hasar yapının fonksiyonunu yerine getirmesini etkilemez ve yapı 

tamir edilene kadar bu şekilde kullanılabilir. Aşağıdaki resimde gösterilen 6 bacaklı 

sandalye bu yaklaşım için örnek gösterilebilir. Eğer sandalyenin herhangi bir bacağı 

kırılırsa tamir edilene kadar diğer bacaklarla sandalye fonksiyonunu yerine 

getirebilir. Bu yaklaşımdaki amaç hasarı keşfetmek ve tamir etmektir. 

 

Şekil 2.6 : Emniyetli ömür yaklaşımına göre tasarlanmış çok bacaklı tabure 

2.3.4 Kontrollü ömür yakla şımı (Damage-Tolerant) 

Fail-safe yaklaşımında bir adet tabure bacağının tamamıyla yapıdan kırılarak 

ayrılması bir hasar olarak nitelendirilmekte ve sadece bu tip hasar oluştuğunda hasar 

incelenir ve tamiri yapılmaktaydı. Damage-tolerant yaklaşımında durum biraz daha 

farklılık göstermektedir. Hasar oluşsun ya da oluşmasın sandalyenin bacakları 

düzenli olarak kontrol edilir. Eğer bacaklarda hasar meydana gelmişse hemen servis 

dışı bırakılır. Yükleme çatlak ilerlemesini nasıl etkiler ve ne kadar büyüklükte bir 
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çatlak parçanın kırılmasına yol açar gibi sorular damage-tolerant yaklaşımının 

temelini oluşturur.  Bu yaklaşımlar da kırılma mekaniğinin içerdiği konular arasında 

olduğu için, bu tasarım yaklaşımı kırılma mekaniği yöntemi ile uygunluk gösterir. 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, taburenin bacaklarından biri kırılsa da geriye 

kalan 3 bacak taburenin işlevini yerine getirmesi için yeterli olacaktır, tasarımın bu 

duruma toleransı bulunmaktadır [16]. 

 

Şekil 2.7 : Kontrollü ömür yaklaşımı ile tasarlanmış 4 bacaklı bir tabure 

2.4 Yorulma Ömrü Tahmin Yöntemleri 

Eskiden lokal gerilme-zaman ve birim uzama-zaman ilişkileri seçilmiş yorulma 

yönteminde kritik olması muhtemel bir nokta üzerine kurulmuştu. Birçok sonlu 

elemanlar tabanlı yorulma paket programında üç ana yorulma ömür tahmini yöntemi 

kullanılır ve bunları açıklamak için aşağıdaki şekildeki yorulma aşamaları yararlı 

olacaktır. Şekle göre; toplam ömür, çatlak başlangıcı ve çatlak ilerlemesi olmak 

üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Bu iki aşamanın oranı; geometri, yükleme ve 

malzemeye göre farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, sünek çelik için çatlak 

ilerlemesi aşaması toplam ömür içerisinde oldukça geniş bir orana sahip olmasına 

karşın seramik ya da dökme demir için bu aşama kısa bir ömür oranına sahiptir. 

Bununla birlikte toplam ömür tanımı farklı uygulamalar ve parçalar için değişkenlik 

göstermektedir. Genellikle toplam ömür parçaların kırılarak birbirinden ayrılması 

olarak tanımlanır fakat bazı uygulamalarda ömür kavramı yapı üzerindeki çatlağın 

belirli bir uzunluğa gelmesi olarak tanımlanmıştır [16]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.8 : Yorulma hasarı aşamaları 
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Üç temel ömür tahmin yöntemi bulunmaktadır. Bunlar: 

1. Gerilme - Ömür Yöntemi (Stress-Life Approach) 

2. Gerinim - Ömür Yöntemi (Strain-Life Approach) 

3. Kırılma Mekaniği veya Çatlak İlerlemesi Yöntemi (Fracture Mechanics / 

Crack Propagation) 

Bu üç yöntem de, yukarıda şekli verilmiş üç yorulma aşaması ile bağlantılıdır. 

Hasara neden olacak toplam çevrim sayısı (Nf), çatlak başlangıcına kadar olan 

çevrim sayısı (Ni) ile çatlak ilerleyişi aşamasındaki çevrim sayısının (Np) toplamına 

eşittir. Bu üç yöntem; teorik olarak doğruluk göstermekle beraber pratikte aynı 

problem üzerine uygulandığında farklı sonuçlar verebilmektedir. Gerçekte bu üç 

yöntem de aynı problem üzerine çok nadir olarak uygulanır, çünkü yukarıda 

bahsedilmiş yorulma tasarımı yaklaşımlarına göre farklı uygulamalar farklı ihtiyaçlar 

doğrultusunda tasarlanmıştır [18]. 

Gerilme-ömür ve gerinim-ömür yöntemlerine ilerleyen bölümlerde detaylı olarak yer 

verilmiştir. Kırılma mekaniği ya da çatlak ilerlemesi yönteminden ise sadece bilgi 

sahibi olunması için kısaca bahsedilmiştir. 

2.4.1 Ömür tahmin yöntemlerinin kullanım alanları 

Yukarıda bahsedilen üç adet ömür tahmin yönteminden hangisinin hangi uygulama 

için kullanılacağının bilinmesi önemli bir ayrıntıdır. Belirli bir uygulama için uygun 

olmayan ömür tahmin yöntemi kullanılması elde edilen sonuçların sağlıklı 

olmamasına neden olmaktadır. Bu üç adet yorulma ömür tahmin yönteminin 

kullanım alanları aşağıda verilmiştir. 
      * Gerilme – Ömür Yöntemi (S – N) 

- Gerilme-Ömür yaklaşımı parçanın toplam ömrü ile ilgilenir ve çatlak başlangıcını, 

çatlak ilerleyişini kapsamaz 

 - Gerilme-Çevrim / S-N (stress-cycle curve) diyagramına dayanır. 

 - Yüksek çevrimli yorulma – High Cycle Fatigue (HCF) analizlerinde kullanılır. 

 - HCF genellikle 10e5 (100000) değerinden yüksek çevrimleri kapsar. 

 - Az da olsa plastisite görülebilen ve uzun yorulma ömrünün beklendiği yorulma 

problemlerinde kullanılır. Temeli, nominal gerilme durumuna dayanır. 



 
 

20 

 - Genellikle; kompozit malzemeler, plastikler, kaynaklı yapılar ve içerisinde demir 

bulundurmayan malzemelerin analizlerinde kullanılır.. 

 - Analizler öncesinde ilgili malzeme hakkında önemli miktarda S-N datası 

bulunması gereklidir. 

 - Punta kaynağı analizleri ve değişken titreşim altındaki yorulma problemlerinde 

uygulanır. 

      * Gerinim - Ömür Yöntemi (ε  - N)  (Çatlak Başlangıcı / Crack Initiation) 

- Gerinim-Ömür yaklaşımı, yorulmanın düşük çevrim sayılarını karakterize eden, 

tipik olarak çatlak başlangıcını kapsayan bir yöntemdir.  

 - Gerinim-Çevrim /ε -N (strain-cycle curve) diyagramına dayanır. 

 - Düşük çevrimli yorulma – Low Cycle Fatigue (LCF) analizlerinde kullanılır. 

 - LCF genellikle 10e5 (100000) ve bundan daha düşük çevrimleri kapsar 

 - Genellikle üzerinde kusur bulundurması mümkün olan, metalik yapı ve parçaların 

yorulma analizlerinde kullanılır. 

 - Çatlak başlangıcının hasar analizinde önemli bir aşama olduğu parçaların ve 

emniyet açısından hassasiyet büyük olduğu yapılarda kullanılır. 

 - Alternatif malzeme etkilerinin ve yüzey işleme şartlarının önem kazandığı 

yöntemdir. 

 - Genellikle izotropik sünek metalik malzemelerin yorulma analizlerinde kullanılır. 

 - Plastisitenin hakim olduğu ve kısa ömür değerlerinin görüldüğü parçaların yorulma 

analizlerinde kullanılır.  

      * Kırılma Mekaniği veya Çatlak İlerlemesi Yöntemi 

- Tipik olarak çatlak ilerlemesini inceler, çatlak başlangıcını kapsamaz. 

 - Önceden yapısında çatlak oluşmuş ya da önceden bünyesinde çatlakların oluştuğu 

varsayılan yapıların analizlerinde kullanılır. Örnek olarak kaynaklı yapıları vermek 

mümkündür. 

 - Genellikle izotropik sünek metalik malzemelerin yorulma analizlerinde kullanılır. 
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2.5 Gerilme - Ömür Yöntemi / S - N (Stress-Life Approach) 

1830’lu yıllardan itibaren gözlemlendiği üzere; üzerine tekrarlı ve değişken yükler 

uygulanan metaller, normal bir yüklemenin çatlağa neden olduğu bir gerilme 

değerinden düşük bir gerilme değerinde hasara uğrayabilmektedir. Nominal gerilme 

yöntemi olarak da adlandırılan Gerilme-Ömür yöntemi; yorulma hasarlarının 

çözümüne yönelik geliştirilen ilk yöntemdir ve hasara neden olan gerilme 

değerlerinin elastik sınırlar içinde kaldığı, yüksek çevrimlerin istenildiği yapılar için 

kullanılmaktadır. Bu yüzden yüksek çevrimli yorulmanın görüldüğü uygulamalar 

için kullanışlı bir yöntemdir. Düşük çevrimli yorulma beklenen uygulamalar için 

uygun bir yöntem değildir çünkü bu uygulamalarda ortaya çıkan gerinim veya 

gerilme değerleri büyük ölçüde elastik sınırlar içinden çıkarak, plastik sınırları 

içerisine girmiştir [14]. 

2.5.1 Gerilme çevrimlerinin tanımları 

Gerilme-Ömür yönteminde yorulma zorlamasını anlamak için aşağıdaki grafiklerde 

verilen gerilme – çevrim eğrileri öncelikli olarak anlaşılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.9 : Temel yorulma gerilmesi çevrimleri: (a) tam tersinir, (b) ötelenmiş, (c) 
rastgele 

Şekil 2.9 - a ideal yük çevrimidir ve sinüs eğrisi şeklindedir. Maksimum ve minimum 

gerilme değerleri eşit ve ters işaretlidir. Pozitif işaretli olan çekme gerilmesi, negatif 

işaretli olan basma gerilmesi olarak adlandırılır. Ortalama gerilmenin ‘0’ olduğu 

durumdur. Örnek olarak; dönmekte olan ve iki ucundan yataklanmış bir mil 



 
 

22 

verilebilir. Milin her dönmesi bir periyodik değişime, her periyodik değişim de bir 

yük tekrarına denk gelmektedir. Bu durumda gerilme mutlak değerce eşit bir üst 

değerle, bir alt değer arasında değiştiğinden; yükleme tipine tam değişken yükleme 

durumu denilebilir [19]. 

Şekil 2.9 - b’deki grafik tam değişken duruma göre daha sık karşılaşılan bir 

durumdur. Burada maksimum ve minumum gerilmeler eşit değildir. Bu durum her 

iki gerilme de pozitif işaretli olduğu için yapıya çekme gerilmesi haklimdir ve 

ötelenmiş yükleme çevrimi olarak adlandırılır. Şekil 2.9 - c diğerlerine göre daha 

karmaşık ve gelişigüzel değerler alan bir yükleme tipidir. Ancak, gerçek yapılardaki 

gerilme dağılımına daha çok uygunluk gösterir. İleride detaylı bahsedilecek yol 

yükleme datalarının gerilme – çevrim grafikleri bu şekildedir. Taşıtlar gibi değişken 

yüklere maruz kalan yapıların analizlerinde, gerçeğe en uygun sonuçların elde 

edilmesi için belirli bir yol durumu için oluşturulan yol yükleme datalarının 

kullanılması en uygun sonucu verir. 

Şekil 2.9’daki grafiklerden de görüldüğü üzere dalgalı gerilme dağılımı iki ayrı 

bileşenden oluşur. Birincisi statik tipteki ortalama gerilme (mean stress), Sm; ikincisi 

ise gerilme genliği değeridir (stress amplitude), Sa. Maksimum gerilme değeri Smax 

ve minumum gerilme değeri Smin arasındaki fark, Sr gerilme aralığını verir [14]. 

Sr = Smax - Smin                                                                                                                                                              (2.1) 

Gerilme genliği (Sa), gerilme aralığının yarısına eşittir. 
Sa = Sr /2 = (Smax - Smin)/2                                                                                        (2.2) 

Ortalama gerilme, Sm maksimum ve minumum gerilmelerin matematiksel 

ortalamasına eşittir. 
Sm = (Smax + Smin)/2                                                                                                  (2.3) 

Ortalama gerilme için 2 çeşit oran kullanılmaktadır. Birincisi gerilme oranı (R ratio), 

ikincisi genlik oranıdır (A ratio). 

R = Smin / Smax                                                                                                          (2.4) 

A = Sa / Sm = (1-R) / (1+R)                                                                                      (2.5) 
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Aşağıdaki çizelgede, çeşitli yükleme şartları için gerilme – oran değerli verilmiştir. 
Genlik oranı verilmesine gerek duyulmamış, sadece gerilme oranı yeterli 

bulunmuştur. 

Çizelge 2.1 :  Çeşitli yükleme şartları için gerilme oranı değerleri 

 

2.5.2 Gerilme – Ömür (S-N) diyagramı 

Alman demiryolu mühendisi August Wöhler; 1852 ve 1870 yılları arasında ilk 

sistematik yorulma araştırmaları için çalışmalar başlattı. Wöhler geçek boyutlardaki 

demiryolu akslarına tekrarlı yüklemelerin uygulandığı testler yürüttü. Ayrıca farklı 

malzemelerden küçük boyuttaki numunelere; eğilme, burulma, çekme ve basma 

kuvvetleri uygulayarak yorulma testleri gerçekleştirdi. Şekil 2.10’da Wöhler’in 

Krupp marka aks çeliği için gerçekleştirdiği yorulma testleri sonucu elde ettiği 

nominal gerilme değerlerine karşın hasarın görüldüğü çevrim sayıları gösterilmiştir. 
Bu tipik bir S-N diyagramıdır. S-N diyagramı oluşturulurken; Sm, R ve A değerleri 

için standart değerler alınır [14]. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gerilme Oranı ( R Ratio) Yükleme Koşulları 

R > 1 
Smax ve Smin negatif işaretlidir. Ortalama gerilme 

negatiftir. 

R = 1 Statik yükleme 

0 < R < 1 
Smax ve Smin pozitif işaretlidir. Ortalama gerilme 

pozitiftir. |Smax| >|Smin|. 

R = 0 Smin = 0 

R = -1 
Tam tersinir yükleme, |Smax| = |Smin| ; Ortalama 

gerilme sıfırdır. 

R < 0 |Smax| < |Smin|, Smax değeri  sıfıra  yaklaşmaktadır. 

R sonsuz Smax = 0 
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Şekil 2.10 : Wöhler’in çentikli ve çentiksiz numunelerde geliştirdiği S-N diyagramı 

S-N diyagramlarında çevrim sayısı daima yatay eksende verilir ve logaritmik skala 

kullanılır. Düşey eksende gerilme değerleri lineer ya da logaritmik olarak verilir. Her 

deneyin belirli bir değişim bölgesinde, yani belirli bir ortalama gerilme (Sm) 

değerinde gerçekleştirilmi ş olması gerekmektedir. Çünkü gerilme genliği (Sa) aynı 

şiddet aralıklarında değişse bile farklı Sm değerleri için farklı ömür değerleri ortaya 

çıkmaktadır.  

Belirli bir ortalama gerilme değeri için farklı gerilme genliği değerlerinde testler 

gerçekleştirilerek, her bir genlik değeri için elemanın hasara uğradığı yük yekrar 

sayısı alınırsa Şekil 2.11’daki gibi bir Wöhler diyagramı elde edilmiş olur. S-N 

diyagramları üzerinde testlerden elde edilen sonuçlar değişkenlik gösterebilir. Bu 

durumda alt sınırlar dikkate alınmalıdır. Belirli bir Sm değeri için Sg1 genliği ile 

yüklenirse N1, Sg2 genliği ile yüklenirse N2, Sg3 genliği ile yüklenirse N3 şeklinde yük 

tekrarı sayılarını vermektedir. Diyagramdan da görüldüğü üzere; genlik değerleri ile 

yük tekrarı sayısı arasında ters orantıya sahip bir ili şki bulunmaktadır. Dolayısıyla 

gerilme genliği azaldığı zaman, çevrim sayısında artma olduğu söylenebilir. Gerilme 

değeri azalırken özellikle belirli bir değeri yakaladığında ömür teorik olarak sonsuz, 

yani sürekli olmaktadır. Bu değere sürekli mukavemet genliği denilmektedir.  
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Şekil 2.11 : Farklı gerilme genlik değerleri için S-N diyagramı oluşumu 

Wöhler diyagramı yarı logaritmik koordinat sisteminde düzenlenecek olursa, eğri 

doğruya dönüşür. Mukavemet bölgeleri daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. 

Aşağıdaki diyagramda eğik konumdaki doğru zaman mukavemeti veya süreli 

mukavemet bölgesini temsil etmekte, yatay doğru ise sürekli mukavemet ya da 

sonsuz ömrü göstermektedir. Çeliklerde yatay bölge 1e7 yük tekrar sayısına kadar 

çıkabilmektedir. Ancak bazı malzemelerde yatay doğru görülmez. Bu durumlarda 

sürekli mukavemet değeri deneysel verilerden hareket ile kabul edilir. Kullanımı az 

sayıda olacak elemanlardan sürekli ömür istenilmez. Normal koşullarda dinamik 

yükler altında çalışan makina elemanları sürekli mukavemete göre 

boyutlandırılmalıdır. Statik şartlar altında eleman akma sınırı üstünde yüklenmemesi 

gerektiği gibi, dinamik şartlarda da sürekli mukavemet değerinin üstünde 

yüklenmemelidir [19]. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.12 : Logaritmik skalada Wöhler diyagramı 
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Sadece karbon içeren ya da düşük alaşımlı birçok çelik malzemenin kendine has ayrı 

bir yorulma limiti bulunmaktadır. Alüminyum gibi diğer metallerde bu şekilde bir 

youlma limiti ya da sürekli mukavemet bölgesi bulunmamaktadır. 1e7 ya da 1e8 

çevrim sayılarına denk gelen gerilme genlikleri değerleri alınarak, ihtiyari bir sürekli 

mukavemet değeri tanımlanabilir [20]. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.13 : Çelik ve Alüminyum için S-N diyagramı 

2.5.3 S-N diyagramlarının oluşturuldu ğu yorulma testleri 

Sistematik olarak gerçekleştirilen ilk sabit genlikteki yorulma testleri; Wöhler 

tarafından, 1850’li yıllarda demiryolu akslarında gerçekleştirilmi ştir. Aşağıdaki 

şekilde günümüzde kullanılan, sabit genlikli yorulma test düzenekleri gösterilmiştir. 
Dönme halinde eğilme yüklemesinin uygulandığı test düzenekleri ‘a’ ve ‘b’ 

şekillerinde verilmiştir. ‘b’ şeklindeki düzenekte test numunesinin tüm uzunluğu 

boyunca tek bir eğilme momenti uygulanabilmekteyken, ‘a’ şeklindeki düzenekteki 

eğilme momenti sabit tutulamakta, değişkenlikler olmaktadır. Eğilme momentinin 

sabit tutulamadığı diğer bit düzenek de, ‘c’ şeklinde gösterilmiştir. Bu düzenekteki 

dönen eksantrik krank sabit eğme genliği üretmesine rağmen; yük genliği, test 

numunesinin çevrimsel olarak sertleşip, yumuşamasından dolayı değişkenlik 

göstermekte; numune üzerinde oluşan ve büyüyen çatlaklar nedeni ile de 

azalmaktadır. ‘d’ şeklinde ise sistematik olarak gerçekleştirilebilen eksenel çekme 

veye basma yüklemelerinin uygulandığı düzenek gösterilmiştir. Burulma ve 

eğilmenin birlikte uygulandığı düzenek ise ‘e’ şeklinde gösterilmiştir. Bu düzenek, 

test numunesi uzunluğu boyunca sabit bir tork değeri ile değişken bir eğilme 

momenti uygulamaktadır. Günümüze kadar birçok farklı yorulma test düzeneği 
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geliştirilmi ştir, ama belki de en önemlisi kapalı çevrimli servo hidrolik test 

düzeneğidir [17]. 

 

Şekil 2.14 : Çeşitli yorulma testleri 
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Yorulma özelliklerinin belirlendiği birçok test düzeneğinde, genellikle tam değişken 

yüklemenin (R = -1) dönen numunelere uydulandığı testler gerçekleştirilir. Örnek 

olarak R.R. Moore testi verilebilir. Bu test düzeneğinde; kum saati şeklindeki 

silindirik bir numuneye 4 noktasından sabit bir moment ile yükleme yapılarak, 1750 

rpm’lik dakikadaki devir sayısı ile döndürülmektedir. Numuneler 6~8 mm çapında 

değişmekte ve testten önce genellikle yüzeyleri hassas bir şekilde taşlanarak, 

parlatılmaktadır. Şekil 2.15’de bir R.R. Moore test düzeneği gösterilmektedir [14]. 

 

 

 

 

Şekil 2.15 : R.R. Moore tipi bir yorulma test düzeneği 

Silindirik numune yüzeyinde oluşan gerilme değeri malzemenin akma dayanımını 

geçse bile teste devam edilir ve numune yüzeyinde oluşan gerilme değeri elastik-kiriş 
teorisi ile aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.  

I

cM
S

.
=                                                                                                                   (2.6) 

S =  Gerilmenin incelendiği kesitte oluşan nominal gerilme (şekilde gösterilmiştir) 
M = Eğilme momenti 

c =  Yüzeyin tarafsız eksenden olan mesafesi 

I = Atalet momenti  

R.R. Moore testinde kullanılan silindirik kesitli numunenin kiriş denklemi aşağıdaki 

gibi kısaltılabilir: 

3.

.32

d

M
S
π
=                                                                                                                 (2.7) 

d = Gerilmenin incelendiği kesitteki numune çapı 

Birçok yorulma testinde, ilk test numunesine malzemenin statik çekme dayanımına 

yakın yüklemeler yapılır ve çoğunlukla hasar düşük çevrim sayılarında oluşur. Daha 

sonra testte uygulanan yükleme her numune ile yavaş yavaş azaltılır ve en az 107 

çevrim sayısından önce bir, iki numunede hasar oluşmayana kadar teste devam edilir. 

Yataklar 
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En yüksek çevrim sayısında, hasar görülmeyen en yüksek gerilme değeri yorulma 

limiti ya da sürekli mukavemet değeri olarak adlandırılır. Testler sonucu herhangi bir 

hasar görülmediğinden dolayı yorulma limti belirlenemeyen malzemeler için, testler 

107 – 108 çevrim sayılarına kadar gerçekleştirilir ve bu değerler sürekli mukavemet 

değerinin görüldüğü çevrim sayıları olarak alınır. S-N eğrisi oluşturulurken 

genellikle 15 adet test numunesi kullanılır. Bunların sonuçları genellikle çok dağınık 

çıkar. Test sonrası bu sonuçlar istatistiksel yöntemlerle ideal hale getirilir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.16 : İdealleştirilmi ş S-N eğrisi 

Şekil 2.16’da gerilme değeri (S) ve çevrim sayısı (N) log-log diyagramda çizilmiştir. 
Oluşan doğrunun eğimi “b (Basquin eğimi)” aşağıdaki formülle hesaplanır: 
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Yukarıdaki formüllere göre; eğer Basquin eğimi (b) ve herhangi bir S değeri ile buna 

denk grafikte denk gelen çevrim sayısı (N) biliniyorsa, istenilen bir gerilme genliği 

değeri için çevrim sayısı kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Örneğin; 0N = 106 alınırsa 



 
 

30 

ve 0S olarak da sürekli mukavemet değeri (endurance limit - Se) alınırsa formül 

aşağıdaki nihai şekli alır: 

610×



=

k

eS

S
N                                                                                                     (2.13) 

2.5.4 S-N diyagramlarında gerilme özellikleri 

Uzun yılların getirdiği deneysel çalışmalar sonucunda, özellikle çelikler için yorulma 

ve gerilme özellikleri arasında bir takım ampirik ilişkiler geliştirilmi ştir. Bu ilişkiler 

bilime dayanmamasına rağmen, yorulma üzerine çalışan mühendisler için oldukça 

kullanışlı yaklaşımlardır. Çeşitli çelik türleri için S-N diyagramlarından elde edilen 

datalara göre; dayanma limiti “S6 ya da Se” (106 çevrim sayısındaki gerilme genliği) 

ve nihai gerilme dayanımı ‘’Su’’ ( ultimate tensile strength) arasındaki oran aşağıdaki 

gibi oluşturulabilir [14]. 

S6 = Se ≈ 0.5 Su (Su < 1400 MPa için) ve                                                              (2.14) 

S6 = Se ≈ 700 MPa (Su > 1400 MPa için)                                                              (2.15) 

Şekil 2.17’deki grafik; normal karbonlu ve alaşımlı çelik malzemeden yapılmış; 
yüzeyi parlatılmış ve çentiksiz birçok numune ile gerçekleştirilen eğilme testleri 

sonucu Se - Su arasındaki bağlantı için hazırlanmıştır. Görüldüğü üzere yorulma oranı 

0.6 ile 0.35 arasında değişmektedir. Burada yorulma oranı ile Se/ Su belirtilmiştir.  

.  

Şekil 2.17 : Alaşımlı ve alaşımsız çelikler için S-N diyagramı 
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Brinell Sertlik değerine göre çelik malzemelerin kopmadan dayanabileceği nihai 

gerilme değeri arasında aşağıdaki gibi bir ilişki bulunmaktadır. 

Su ≈ 3.45 HB (MPa için) ve                                                                                  (2.16) 

Su ≈ 0.5 HB (ksi için)                                                                                            (2.17)                                          

HB değeri 400’den fazla olan durumlar için, Su değeri gerçek değerine göre % 10-15 

arasında az çıkabilmektedir. Yukarıdaki ampirik yaklaşımlar küçük boyutlardaki 

çentik etkisi bulunmayan ve yüzeyleri parlatılmış numuneler için geçerlidir. Yüzey 

kalitesi, gerilme dağılımı, boyut etkisi, korozyon durumu ve sıcaklık gibi ekiler de 

göz önüne alnmalıdır. Bu detayların göz önüne alındığı bir grafik 2.18’de verilmiştir. 
Burada genellikle çentiksiz, yüzeyi parlatılmış çelik numuneler için alınan ½ 

yorulma oranı ile çentik etkisinin görüldüğü ve korozyonlu numuneler arasındaki 

durum görülmektedir. Ayrıca; çekme dayanım değeri 1400 MPa’a yaklaştıkça, 

yukarıda bahsedilen ½ oranındaki düşüş görülmektedir [17]. 

 
Şekil 2.18 : Farklı özelliklere sahip numunelerdeki yorulma ve kopma ilişkisi 
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2.5.5 Ortalama gerilmenin etkisi 

Birçok malzemenin S-N diyagramının oluşturulduğu yorulma testi yüklemenin tam 

değişken olduğu (R = -1) yani ortalama gerilme değerinin ‘0’ olduğu ve gerilmenin 

sabit genlikli olduğu laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Fakat, gerçek 

ortamlardaki yüklemelerin çok azında ortalama gerilme değeri sıfırdır. Bu yüzden 

laboratuvar ortamlarında elde edilen S-N diyagramlarının pratikte de kullanışlı 
olabilmesi için ortalama gerilme değerinin yorulma üzerindeki etkisi göz önüne 

alınmalıdır. Aslında her bir ortalama gerilme değeri için farklı bir sürekli mukavemet 

değeri oluşmaktadır ve sağlıklı sonuçlar için bu değerlerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Fakat bunun için çok sayıda deney yapılması gerekmektedir, bu 

zorluğu aşarak uygulamalarda kullanılabilecek mukavemet sınır değerlerinin elde 

etmek için bir takım yaklaşımlar geliştirilmi ştir. Bunlar: Gerber, Goodman ve 

Soderberg yaklaşımlarıdır. 

Gerber yaklaşımı genellikle çekme gerilmelerin görüldüğü sünek malzemeler için 

uygundur. Fakat, yorulma ömrü çekme ve basma durumuna göre farklılık gösterdiği 

için sağlıklı sonuçlar elde edilmek istenildiğinden günümüzde çok fazla kullanılmaz. 

Goodman yaklaşımı ise deneysel sonuçlar dikkate alındığında kırılgan metaller için 

uygun sonuçlar vermektedir, ayrıca sünek malzemeler için de garantili sonuçlar elde 

edilebilmektedir. Fakat, Goodman yaklaşımı ile basma gerilmelerinin görüldüğü 

durumlarda emniyetli sonuçlar elde edilemez.  Soderberg yaklaşımı bunlar içinde en 

emniyetli sonuçların elde edildiği yaklaşımdır. Birçok mühendislik malzemesi için 

en garantili yorulma ömrünü vermektedir [21]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.19 : Çeşitli ortalama gerilme etkisi yaklaşımlarının Sa – Sm grafiği 
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Şekil 2.19’daki grafiğe ve aşağıdaki formüllerde geçen Sy, akma dayanımını; Su, 

kopma dayanımını; Sm, ortalama gerilmeyi; Se yorulma limitini; Sa,  gerilme genliğini; 

N, yük tekrar sayısını; Kf ise yorulma dayanım faktörünü göstermektedir. Yorulma 

dayanım faktörü ile ilgili detaylı bilgi ileride verilecektir. Aşağıda verilmiş 3 farklı 

ortalama gerilme etkisi yaklaşımına göre olan formülleri kullanarak, ortalama 

gerilmenin sıfır olmadığı yorulma analizi çalışmalarında sürekli mukavemet, yani 

yorulma limit değeri bulunabilmektedir. 
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Soderberg -> 1=+
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Şekil 2.20’deki grafiğe göre çekme durumundaki ortalama gerilmesi değerleri 

yorulma ömrünü azaltırken, basma durumundaki ortalama gerilmesi değerleri ise 

yorulma ömrünü arttırmaktadır. Bu durum ayrıca grafikte dikey durumda gösterilen 

ve yorulma ömrünü belirten; ortalama gerilme çekme durumundayken, Nfç; ortalama 

gerilme sıfır değerini aldığında, yani tam değişken yükleme durumundayken Nfm; 

ortalama gerilme basma durumundayken Nfb değerleri ile de gösterilmektedir [17]. 

Şekil 2.20 : Ortalama gerilmenin yorulma ömrüne etkisi 
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2.5.6 Değişken genliğe sahip yükleme durumunda toplam hasar 

Birçok makina, taşıt veya yapı değişken genliğe sahip yüklemelere maruz 

kalmaktadır. Şu ana kadar yorulma ömrü hesaplanırken hep aynı minumum ve 

maksimum gerilme değerlerine sahip yüklemeler incelendi. Eğer yükleme çeşitli 
etkenlere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyorsa alınabilecek belli bir 

minumum ve maksimum değeri yoktur. Bu değerler çeşitli yöntemlerle birleştirilerek 

toplam bir hasar değeri oluşturulur. Bu yöntemler arasında en yaygın olanı 

“Palmgren-Miner” yöntemidir.  

 

Şekil 2.21 : Farklı gerilme genliklerine sahip basit bir yükleme 

Farklı genliklere sahip basit bir yükleme durumu Şekil 2.21’deki grafikte verilmiştir. 
Bu yükleme; n1 adet çevrime sahip Sa1 genliğine, n2 adet çevrime sahip Sa2 genliğine 

ve n3 adet çevrime sahip Sa3 genliğine sahiptir. Palmgren-Miner yöntemi basitçe 

incelemek için; örneğin n1 adet çevrime sahip Sa1 genliğini alabiliriz. S-N 

diyagramına bakarak ve diğer genlikleri yoksayarak, Sa1 genliğinin ne kadar çevrim 

sonrası hasara neden olduğunu bulunabilir. Eğer bu çevrim sayısı N1 olarak 

gösterilirse, n1/N1 değeri yapının ömründeki Sa1 genliğinin etkisini göstermektedir. 

Diğer genlikler için de aynı hesaplama ile hareket edildiğinde aşağıdaki formüller 

ortaya çıkmaktadır.  

∑ = 0.1
N

n
                                                                                                            (2.19) 

Şekil 2.12’deki grafiğe göre 2.19’daki formül 2.20’deki gibi de gösterilebilir. 
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Şekil 2.22’de bir yapının yorulma ömrü hesaplanırken izlenilecek çalışma 

gösterilmiştir. Görüldüğü üzere; yapı üzerinden elde edilen zamana bağlı yükleme 

datası daha sonra aşağıda bahsedilen rainflow yöntemi ile incelenmektedir. Rainflow 

yöntemi ile bu yük datası üzerinden aynı genliklere sahip çevrimlerin adet sayısı 

hesaplanabilmekte ve genliklere bağlı olarak histogram grafiği oluşturulabilmektedir. 

Elde edilen bu histograma göre de Palmgren-Miner yöntemi kullanılarak, yapının 

yorulma ömrü hesaplanabilmektedir. 

Şekil 2.22 : Standart bir S-N yorulma analizinde izlenilecek yol 

Palmgren-Miner yönteminin birtakım kabulleri bulunmaktadır: 

1-  Aynı genliğe sahip her yükleme çevrimi, yapı üzerinde aynı büyüklükte 

hasara neden olmaktadır. Bu çevrimlerin, yapının yorulma ömrünün başında 

ya da sonunda olması, yani sırası önemli değildir. 

2-  Farklı gerilme genlik değerlerinin yapı üzerinde vereceği hasarların, 

birbirlerinden bağımsız oluşturulduğu varsayılır. Örneğin; önceden Sa1 genliği 

tarafından yapıya verilmiş olan hasar, Sa2 genliğinin yapı üzerinde 

oluşturacağı hasarda etkisi bulunmamaktadır.  

3-  Farklı genlik değerlerinin yapı üzerinde gerçekleştirdiği toplam hasarın 

biribirine eşit olduğu varsayılır [16]. 
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2.5.7 Değişken genliğe sahip yükleme durumunda çevrim sayısı hesaplama 

Değişken genliğe sahip yüklemenin bulunduğu yapılardaki yorulma sonucu oluşan 

hasarlar incelendiğinde; hasara neden olan esas yüklemelerin aslında yapının ömrü 

boyunca çok az tekrarlandığı ve bu yüklemelerin büyük genliklere sahip olduğu 

gözükmektedir. Bu nedenle değişken genlikli bir yükleme durumunun yorulma ömrü 

hesabında, hasara neden olması çok az bir ihtimal olan düşük genlikli yüklemeler 

yoksayılabilir. Bu sayede yük datası küçültülmekle beraber, test ve analiz 

zamanından da oldukça vakit kazanılmaktadır. Yük datasını kısaltırken en önemli 

nokta yükleme ya da gerilme değerlerinde + / - zirve değerlerinin doğru bir şekilde 

hesaplanmasıdır. Bu amaçla birçok yöntem geliştirilmi ştir. Günümüzde yaygın 

olarak kullanılan ve en sağlıklı sonuçların alındığı uygulama Rainflow yöntemidir. 

Birçok yorulma ömrü tahmini için kullanılan yöntemde; kullanılan yük dataları 

kısaltılırken datanın zamana bağlı olan değişkenliği dikkate alınmamaktadır. Taşıt 
uygulamalarındaki metal parçalara gelen yüklemenin hızı, parçanın yorulma 

ömründe etkisi yok denilecek kadar azdır. Esas önemli olan, gerilme genlik değerleri 

ile yükleme sırasıdır. Taşıt üzerindeki yükleme durumu sayısallaştırmak 

istenildiğinde ve bu datanın kısaltılması istenildiğinde, ilk yapılacak işlem + / - zirve 

değerleri arasındaki önemsiz ve küçük genlik değerlerindeki yüklemeleri 

yoksaymaktır. Bununla ilgili işlem Şekil 2.23’deki grafikte gösterilmiştir [22]. 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.23 : Orjinal yük datası (a) ve sadece alt - üst zirve değerleri alınmış data (b) 

Matsuishi ve Endo tarafından geliştirilen Rainflow çevrim hesaplama yöntemi; yük-

zaman, gerilme-zaman ve gerinme-zaman durumları için günümüzde oldukça yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde, zaman grafikte dikey olarak yerleştirilmi ş ve 

+/- yük zirve değerleri ise yatay olarak gösterilmiştir. Grafiğe bakıldığında, pagoda 

çatılarında suyun akışını andırdığı için yönteme yağmur akışı (rainflow) yöntemi adı 

verilmiştir. Aşağıda grafikte Rainflow yöntemi gösterilmiş ve detayları anlatılmıştır.  

(a) (b) 
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Rainflow yöntemi uygulanırken, mevcut grafikteki zaman kısmı yataydan dikey 

duruma gelecek şekilde çevrildiği düşünülebilir. Datası tekrardan düzenlenerek; en 

başta +/- zirve değerindeki yük, gerilme ya da gerinme değerleri girilir. Zirve 

değerinden başlayarak, ilk tersine dönüşün olduğu dönüm noktası esas grafikte 

olduğu gibi, fakat bu sefer yatay eksende dönüş verilerek gösterilir. Aynı mantıkla 

diğer çevrimler de yatayda oluşturularak, esas grafik rainflow yönteminde kullanıcak 

hale getirilir. 

 

Şekil 2.24 : Bir Rainflow yöntemi uygulaması 
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Yukarıda görüldüğü üzere en yüksek değer A zirve noktasındadır ve data bu nokta ile 

başlamaktadır. Doğru takip edilidğinde, ilk dönüş noktası B’ye gelinmektedir. B’den 

sonraki ilk + zirve noktası C, A’dan büyük olmadığı için B’ değerine geçilir ve – 

zirve noktası olan D’ye gelinir. Daha sonraki + zirve noktaları olan E ve G noktaları 

da başlangıç + zirve noktası olan A’dan küçük oldukları için H noktasına devam 

edilir ve datanın sonuna gelinir. Bu çevrim A ve D noktaları arasında olan yarım bir 

çevrimdir. Datada A’dan sonra gelen ilk zirve noktası B olduğu için, bir sonraki 

çevrimin tanımlanması için B noktasından başlanılır. B - zirve nokasından sonra ilk 

dönüş noktası C’dir. C noktasından sonra ilk - zirve D noktası olduğu için ve bu D 

noktası bu çevrime başlanılan B noktasından daha büyük bir değere sahip olduğu için 

bu çevrim burada sonlandırılır ve C bitiş noktası olur, yarım çevrim B ile C noktaları 

arasında tanımlanır. Bir sonraki çevrimin tanımlanması için sıradaki C noktasından 

devam edilir. C noktasından sonra ilk nokta B’ noktasıdır. Burada durulmak zorunda 

kalınır, çünkü ilk çevrim tanımlanırken A noktasından gelen yağmur akışı karşımıza 

çıkmaktadır. Dolayısyla bu yarım çevrim de C den başlayarak, B’ noktasında 

sonlanmıştır. Sıraki D noktasından başlanılarak, + zirve noktası E’ye gelinir. E’den 

sonraki - zirve noktaları olan F ve H noktaları başlangıç noktası D’den küçük 

oldukları için E’ noktasına gidilir ve I + zirve noktasına gelinerek, datanın sonunda 

durulur. Bundan sonraki yarım çevrimler de bu şekilde tanımlanarak yukarıda 

gösterilmiş (b) grafiğinde boş kalacak yol kalamayacak şekilde çalışma tamamlanır 

ve (c) grafiğinde görüldüğü üzere çevrimler ayrı bir şekilde tanımlanır. Grafik (b)’de 

görüldüğü üzere her yoldan bir kez geçilmiştir ve su akışları üstüste denk 

gelmemektedir. Ayrıca tanımlanan her bir yarım çevrimin aynı genlikte karşılığı olan 

başka bir yarım çevrim bulunmaktadır. Bunun nedeni Rainflow yöntemi 

kullanıldığında, +/- en büyük değere sahip zirve noktasından başlanılmasıdır. 

Aşağıdaki tabloda Rainflow yöntemi sayesinde tanımlanan çevrimlerin genlik 

değerleri gösterilmiştir [17]. 

Çizelge 2.2 :  Rainflow yöntemi sayesinde belirlenen +/- zirve, genlik ve ortalama 
değerleri 

Çevrim Maksimum Minimum Aralık Ortalama 
A - D - I 25 -14 39 5,5 
B - C - B' 14 5 9 9,5 
E - H - E' 16 -12 28 2 
F - G - F' 7 2 5 4,5 
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2.6 Gerinim - Ömür Yöntemi / ε  - N (Strain-Life Approach) 

Yorulma ömrü tahmin yöntemleri bölümünde; bir parça ya da yapının toplam 

ömrünün, çatlak başlangıcı ile çatlak ilerlemensinin toplamı olduğundan 

bahsedilmişti. Bu yaklaşıma göre; ömrün çatlak başlangıcı kısmını, gerinim (birim 

uzama) – ömür yöntemi yaklaşımı ile incelemek sağlıklı sonuçlar vermektedir. Birim 

uzama, yorulmanın ana nedenidir. Çatlak başlangıcı olan bölgede; malzemenin 

elastik şekil değişiminden çıktığı, plastik yani kalıcı şekil değiştirmeye başladığı 

bilinen bir gerçektir. Plastik şekil değişimine başlamış bir yapının ömrünün çok 

olması mümkün değildir. Bu nedenle gerinim – ömür yöntemi düşük yorulma 

ömrünün görüldüğü durumlar için sağlıklı sonuçlar vermektedir. Yük seviyesi 

arttıkça oluşan plastisiteden dolayı gerinim – ömür yöntemi tercih edilmelidir. 

Yükleme büyüklüğünün küçük oldugu durumlarda, gerilme ve gerinim doğrusal 

ili şki içindedir. Ancak büyük yüklemelerde, malzeme davranışı ve tekrarlı S - ε  

değişimi en iyi olarak gerinim kontrolü ile modellenmektedir. Gerilme-Ömür 

yöntemi malzemedeki plastik değişimleri göz önüne almayan bir yaklaşımdır. 

Gerinim-Ömür yöntemi ise, tekrarlı yük sonucu özellikle çentik gibi kritik yerlerde 

kalıcı deformasyona bağlı olarak malzemenin gösterdiği değişimleri göz önüne 

almaktadır. 

2.6.1 Statik durum için gerilme – gerinim diyagramları 

Elastik şekil değişimi içinde kalan malzemeler, Hooke kanununa göre hareket 

ederek, gerilme ve gerinim değerleri arasında arasında lineer bir ilişki oluştururlar. 

Fakat plasitk şekil değişimine geçmiş bir malzemede gerilme ve gerinim arasında 

lineer bir ilişki olduğu söylenemez. Aşağıdaki grafikte, gerilme ve gerinim 

arasındaki bağlantılar statik yükleme durumunda hem elastik hem de plastik şekil 

değişim durumu için verilmiştir.  
Bu grafiği elde etmek için bir test numunesine çekme kuvveti uygulanarak akmaya 

zorlanmıştır. Belirli bir plastik şekil değişiminden sonra ise kuvvet geri çekilmiştir ve 

malzemeden kalıcı şekil değişimi oluşmuştur. Ayrıca grafikte kuvvet geri 

çekilmediği zaman oluşacak ayrılma kırılması noktası da gösterilmiştir. Malzeme 

çekme durumdayken, belirli bir maksimum kopma mukavemeti değerine ulaşır. Bu 

değer kopmadan önce numunenin ulaşabileceği en yüksek mukavemet değeridir. Bu 

esnada malzemedeki plastik deformasyonlardan ötürü bir miktar pekleşme gözlenir 
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ve bu yüzden numune bir miktar daha gerilmeye dayanabilir. Fakat sonunda ayrılma 

kırılması şeklinde aniden kırılır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.25 : Statik durumda gerilme – gerinim grafiği 

Statik yükleme durumunda, malzemede meydana gelen elastik birim uzama 

(gerinim) aşağıdaki formül ile verilir: 

Ee

σ
ε =                                                                                                                                                                            (2.21) 

Statik yükleme durumunda, malzemede meydana gelen plastik birim uzama 

(gerinim) ise aşağıdaki formül ile verilir: 

n

p K

1




= σε                                                                                                            (2.22) 

 

Elastik ve plastik durumda oluşan gerimlerin toplamı, yani toplam birim uzama 

aşağıda gibi verilir: 

=+= εεε pet E

σ
+ 

n

K

1




 σ
                                                                                   (2.23) 

Bu formüllerde:ε , gerinim (birim uzama);ε e, elastik durum için gerinim; ε p, plastik 

durum için gerinim; σ , gerilme değeri; E, elsatisite modülü; K, malzemenin 

dayanım sabiti; n, pekleşme üstelidir.  
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2.6.2 Dinamik durum için gerilme – gerinim diyagramları 

Yukarıda bahsedilen statik yükleme durumunda; çekmeye zorlanan parça belirli bir 

plastik şekil değişimine uğradıktan sonra, çekme kuvveti parça üzerinden geri 

çekilmiştir. Eğer bu kuvvet geri çekildikten sonra tekrar uygulanırsa malzemenin bu 

yükleme durumuna karşın tepkisi statik durumda gösterdiği tepkiden daha farklı 

olacaktır. Bu durumda yükleme, dinamik yükleme tipine girmiş ve tekrarlı hale 

gelmiştir. 
Aşağıda gösterilen Gerilme-Gerinim grafiğinde; O noktasından başlanılan çekme 

yüklemesi B noktasına gelince geri çekilmiştir. Kuvvetin geri çekilmesi ile birlikte 

malzeme C noktasındaki özellikleri gösterir. Malzeme özellikleri C noktasına 

geldikten, parçaya bu sefer basma kuvveti uygulandığı zaman ise malzeme önce D, 

daha sonra da F noktasındaki özellikleri gösterir. D noktasından itibaren malzemede 

basma kuvveti sonucu akma meydana gelmektedir. F noktasından sonra basma 

kuvveti geri çekildiğinde ve tekrardan çekme kuvveti uygulandığında; kapalı bir 

çevrim oluşmuş olmaktadır. BCDFB çevrimi Histeresiz döngüsü olarak tanımlanır ve 

tipik bir yorulma çevrimidir [16]. 

 
Şekil 2.26 : Tekrarlı yükleme için gerilme - gerinim grafiği 

Yukarıdaki duruma göre elastik ve plastik toplam gerinim değeri: 

εεε pet
∆+∆=∆  ya da εε

σ
pt E

∆+∆=∆  şeklinde verilebilir.                       (2.24) 
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2.6.3 Gerinim – ömür ( ε -N) diyagramı 

Uzun yıllar önce, Basquin gerilme-ömür datasını logaritmik skala kullanarak bir 

doğru denklemi haline getirmiştir. 
b

ffa N )2(σσ ′=                                                                                                     (2.25)                                                                                                 

aσ : gerçek gerilme çevrim genliği (the true cyclic stress amplitude) 

fσ ′ : yorulma direnç sabiti (fatigue strength coefficient) 

fN2 : tersinir çevrimlerin sayısı 

b : yorulma direnç üsteli (fatigue strength exponent) 

fσ ′  ve b  değerleri malzeme özelliğidir ve - 0.05 ile - 0.12 aralığında değer alırlar. 

Basquin denklemi elastik gerinim genliğine göre yeniden düzenlenirse: 

b
f

fa
e N

EE
)2(

σσ
ε

′
==                                                                                             (2.26) 

şeklini alır. Burada eε , elastik gerinim genliğidir. 

1950 yıllarında Coffin ve Manson, birbirlerinden bağısız olarak yorulma çevriminin 

plastik gerinim bileşeninin ömür üzerindeki etkisini aşağıdaki denklemle 

açıklamışlardır: 

c
ffp N )2(εε ′=                                                                                                      (2.27) 

Burada, 

pε : plastik gerinim genliği 

fε ′ : yorulma süneklilik sabiti (fatigue ductility coefficient) 

fN2 : yarım çevrimlerin sayısı 

c : yorulma süneklik üsteli (fatigue ductility exponent) olarak gösterilmektedir. 

fε ′  ve c  değerleri malzeme özelliğidir ve - 0.5 ve - 0.8 arasında değer alırlar. 

İlerki yıllarda, özellikle de Morrow tarafından yapılan çalışmalarda, toplam gerinim 

genliğinin elastik ve plastik birim uzama bileşenlerinin toplamına eşit olduğunu 

göstermiştir. Şekil 27’deki grafik, toplam gerinim-ömür eğrisini göstermektedir [14]. 
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Matematiksel olarak, bu eğri Basquin ve Coffin-Manson eğrilerinin toplamını temsil 

etmektedir. 

pet εεε +=                                                                                                              (2.28) 

c
ff

b
f

f
t NN

E
)2()2( ε

σ
ε ′+

′
=                                                                                   (2.29) 

Bu işlemde belirli bir yorulma limiti olmadığı unutulmamalıdır. Bu yüzden 5*107 

gibi bir değer, sürekli mukavemet değeri olarak alınabilir [14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.27 : Toplam gerinim-ömür eğrisi 

2.7 Kırılma Mekani ği Yöntemi 

Çatlak ilerlemesi yorulma olayının son aşamasıdır. Gözle fark edilemeyen mikro 

çatlaklar, parçadaki kristal kusurlar ve dislokasyonlar sebebiyle oluşur. Sonra oluşan 

çatlaklar ilerler ve kırılma gerçekleşir. Teorik olarak, çatlağın başlangıcından 

kırılmaya kadar geçen süreç üç aşama içinde incelenebilir: 

1 – Gözle fark edilemeyen, mikroskopla görülebilen mikro çatlaklar 

2 – Gözle fark edilebilen çatlak başlangıcı ve büyümesi 

3 – Yorulma Kırılması 
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Kırılma mekaniği yöntemi, bir parça ya da yapıda çatlak veya kusur bulunduğu süre 

zarfındaki dayanımın hesaplanmasında kullanılır. Bu yöntem, çatlak ilerleyişi ile 

birlikte gözle fark edilebilen çatlak veya kusurun nihai kırılma ile sonlanmasına 

kadar olan aşamaları kapsar. Kısacası yukarıda bahsedilmiş üç aşamadan; ikinci ve 

üçüncüyü kapsamaktadır. Bu aşamaları analiz etmeye yarayan en bilinen yöntem 

lineer-elastik kırılma mekaniği metodudur (LEFM). Bu metot; malzemenin lineer 

elastik ve kırılmanın gevrek olduğu varsayımına dayanılarak, çatlak ilerlemesi hesabı 

yapar. Bu metot ile çatlak ilerlemesi hesabı yapmaya başlamadan önce, çatlakların 

oluştuğu yüzeydeki yer değiştirme durumları belirlenmelidir [17]. 

 
 

Şekil 2.28 : Kırılma hasarında çatlakların ilerleme modları: 1- Açılma 2- İleri-geri 
açılma 3 - Yanal açılma  

Yukarıdaki şekil bir çatlağın ilerleyebileceği üç ana durumu göstermektedir. Birinci 

durum, yorulmada kırılmalarında sık bir şekilde karşılaşılan, üzerine oldukça çok 

araştırmanın yapıldığı durumdur. Sık bir şekilde karşılaşılmasının nedeni, esasen 

kırılmaların çekme gerilmeleri durumunda hızlı bir şekilde ilerleme eğilimlerinin 

olmasıdır. Birinci durum, tek eksenel yükleme durumunda ortaya çıkan çatlak 

ilerleyişini göstermektedir. İkinci durum kayma durumunu gösterirken, üçüncü 

durum kayma durumundaki yırtılmayı göstermektedir. 

Kırılma mekaniği hesaplamalarında; Gerilme Şiddeti Faktörü (K), Kırılma Tokluğu 

(Kc), mevcut çatlağın boyutlarının ve kırılmanın oluştuğu çatlağın boyutlarının 

hesaplanması önemli aşamalardan bazılarıdır. Kırılma mekaniği, önceden 

bahsedilmiş yorulma tasarımı yaklaşımlarından Damage - Tolerant yaklaşımın hakim 

olduğu durumlarda geçerli sonuçlar vermektedir. 
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2.8 Yorulma Kırılmasına Neden Olan ve Yorulmayı Tetikleyen Etkenler 

Tecrübelere dayanarak yorulma hasarlarının büyük çoğunluğunun yanlış malzeme 

seçiminden dolayı değil; çentik etkisi yaratan şekil düzensizlikleri, parçanın yüzey 

işleme kalitesi, aşırı yükleme, uygun olmayan parça boyutu, yanlış ya da eksik 

uygulanan birleştirme yöntemleri ve yetersiz bakım gibi nedenlerlen ortaya çıktığı 

söylenebilir. Yorulma hasarlarına neden olan ana etken yapıda yorulma sonucu 

mikro çatlakların başlamasına neden olan yerel gerilmelerdir. 

Yerel gerilmeler; özellikle korozif etkilere neden olan parça ortamının şartları, 

kuvvet iletiminin türü, ön gerilmeler, malzeme seçim hataları, parçanın mikro 

yapısının homojen olmaması gibi nedenlerden dolayı oluşmaktadır. Ayrıca elemanın 

doğal frekansına yakın bölgelerde zorlanması sonucu olusan rezonans titreşimleri ya 

da tasarım hataları yorulma çatlaklarına yol açabilir. Aşağıda yorulma hasarlarına 

neden olan etkenler anlatılmaya çalışılmıştır. 

2.8.1 Yorulma dayanımı faktörü - K f  (Fatigue Strength Factor) 

Malzemenin yorulma özelikleri ile ilgili testler genelikle çok özel ve kontrollü 

koşullar altında gerçekleştirilir. Eğer analiz edilecek parça test koşullarından farklı 

ise yorulma dayanımı düzeltme faktörü (Kf) aradaki farkları hesaplamak için 

kullanılabilir. Yorulma dayanımı düzeltme faktörü, yorulma mukavemetini 

düşürdüğü için birden küçük olmalıdır. Bu faktör sadece gerilme genlikleri için 

kullanılır ve ortalama gerilmeleri etkilemez. Kısa bir tanımla; analizlerde 

kullanılacak malzemelerin gerçek ortamı yansıtması için laboratuvar şartlarında 

oluşturulan S-N eğrilerindeki özelliklerinin düzenlemesi için kullanılır.  

Unutulmamalıdır ki: gerçek ortam şartlarındaki malzemenin göstereceği özellikler; 

laboratuvar ortamında ölçümleri alınıp, analiz programları içinde oluşturulan 

malzeme kütüphanelerindeki değerlerden farklılık gösterebilir. Bu yüzden Kf faktörü 

1’den küçük bir değer verilerek en uygun çevre şartları yaratılmaya çalışılmalıdır. 

Yüzey kalitesi ve korozyon gibi durumlar, Kf faktörünü direkt olarak etkileyebilir. 

Yüzeyi hassas şekilde işlenmiş bir silindirik numune parçanın S-N özelliklerini 

belirlemek için standart hale getirilmiş örneğin bir R.R. Moore testi uygulanarak 

numunenin dönme halindeyken eğilme zorlanması durumunda yorulma özelliklerine 

bakılabilir. Testte kullanılan nmuneler yaklaşık 6 mm çapında olup, tam değişken 
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eğilme yüklerine maruz bırakılmaktadır. Deneydeki numunenin hesaplanan yorulma 

gerilmesi Se’, gerçek ortam şartlarında yüklemeye maruz bırakılan elemanın yorulma 

gerilmesi ise Se  ile ifade edilebilir.  

Se = Se’.cçentik.cboyut.cyükleme.cyüzey...                                                                         (2.30) 

ifadesi ile belirlenebilir. Burada; 

cçentik : Parça üzerinde bulunan çentiklerin etkisini, 

cboyut : Parça boyutunun etkisini, 

cyükleme : Parça üzerinde gelen yükleme tipinin etkisini, 

cyüzey : Parça yüzey kalitesi etkisini; ifade eden parametrelerdir ve bunlar yorulma 

dayanımı düzeltme faktörü (Kf) olarak kullanılmaktadır.  

Kf = 1/( cçentik.cboyut.cyükleme.cyüzey...)                                                                       (2.31) 

eşitli ği ile hesaplanabilir [14]. 

Unutulmamalıdır ki bu faktörlerin hepsi deneysel sonuçlardan elde edilmiştir ve 

genellikle çelik malzemeler için uygulanabilirliği kabul edilebilir. Yorulma 

hesaplamalarında gerçek ortam şartlarının göz önüne alınarak yaklaşık 

hesaplamaların yapıldığı durumlarda kullanılmalı ve herhangi bir teorik temele 

dayandırılmamalıdır. Genellikle; yorulma dayanımının limit değerlerinin 

hesaplanmasında sağlıklı sonuçlar alınmakta, S-N eğrilerinin tümü itibariyle dikkate 

alındığında yanlış sonuçlar verebilmektedir. 

2.8.2 Parçanın mikro yapısı 

Katı mekaniğinde malzemelerin genellikle homojen, izotropik ve lineer elastik 

yapıda olduğu kabul edilir. Fakat malzemeler mikroskopik olarak incelendiğinde bu 

şekilde yapılara sahip olmadığı kolayca görülmekte ve malzemenin yorulma 

dayanımının mikro yapısından dolayı oldukça etkilendiği ortaya çıkmaktadır. 

Malzemenin mikro yapısı; kimyasal bileşiminden, gözenekli olmasından, sıcaklığa 

karşı davranışından, anizotropik yapısından, çekirdek (tane) boyutlarından, 

inklüzyon (safsızlık) yapısından, soğuk şekillendirilmesinden, katmanlı yapısından, 

bir takım süreksizlik ve kusurlarından dolayı etkilenmektedir. Eğer malzemenin 

gerçek S-N eğrileri mevcutsa; malzemenin mikro yapısı hesaba katılmış demektir ve 

tekrardan hesaba katılmasına gerek yoktur. Deneyler sonucu; malzemenin kimyasal 

bileşiminin, sıcaklığa karşı davranışının ve soğuk şekilllendirilmesinin parçanın 
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çekme dayanımını oldukça etkilediği ortaya çıkmıştır. Malzemedeki ince taneli yapı, 

büyük taneli yapıya göre özellikle kayma bantlarında oluşan yerel gerinimleri 

azalttığı için yorulma dayanımını arttırmaktadır. Soğuk şekillendirmeden dolayı 

malzemede oluşan anizotropik yapı dikkate alındığında; eğer yükleme parçanın 

şekillendirildiği yönde yapılırsa, şekilllendirildiği yönünün tersine yapılan 

yüklemelere göre parçanın S-N yorulma dayanımı daha fazla olacaktır. Bu duruma; 

haddelenmiş saclar kullanılarak soğuk şekillendirilme yöntemiyle imal edilen 

parçaların hadde yönünde şekillendirilenlerin, hadde yönüne ters şekillendirilenlere 

göre daha mukavim olmasını örnek gösterebiliriz. Malzemenin saflığının kötü 

olduğu bölgeler, gözenekli ve tabakalı kısımları tekrarlı yüklemeler sonucu mikro 

çatlakların oluşacağı yerlerin başında gelmektedir. Malzemenin yorulma dayanımını 

arttırmak için; malzemenin gözenekli ve tabakalı yapıya sahip olmasına neden olan 

ve saflığını etkileyen nedenler kontrol altına alınmalıdır [17]. 

Tavlanarak imal edilmiş büyük çekirdekli ya da taneli yapıya sahip malzemeler 

parçanın yorulma dayanımını düşürürken, soğuk şekillendirme sayesinde oluşan 

küçük taneli yapı özellikle uzun ömürler için malzemenin yorulma dayanımını 

arttırmaktadır [20]. 

2.8.3 Parça boyutunun etkisi 

Parça boyutları büyüdükçe kesitler boyunca gerilme dağılımı üniform olmaktan 

uzaklaşmakta, belirsizlikler doğmaktadır. Bu durumun da elemanın mukavemetini 

azalttığı düşünülmektedir. 

Çentik etkisi bulunmayan parçaların eğilme durumlarında; eğer numunenin çapı ya 

da kalınlığı 10 mm’nin altında ise malzemenin S-N yorulma davranışının numunenin 

çapı ya da kalınlığından bağımsız olduğunu, yani parça boyutunun malzemenin 

yorulma özelliklerini etkilemediğini söyleyebiliriz. Daha büyük parçaların yorulma 

dayanımlarında düşüş olmaktadır. Parçanın kalınlığı ya da çapı 50 mm’ye kadar 

yükseldiğinde, parça kalınlığı ya da çapının 10 mm’ye kadar olduğu durumlarda 

ölçülen yorulma limiti 0,7 veya 0,8 değerlerine düşmektedir. Limit değerindeki bu 

düşüşler, daha büyük parçalarda daha fazla olabilir. Çentik etkisi bulunmayan 

eksenel yüklemenin bulunduğu durumlarda, S-N yorulma direncinde eğilme 

durumuna göre daha büyük düşüşler beklenmektedir. Küçük parçalar için eğilme 

durumunda ölçülen katsayı değerini 1 olarak düşünürsek; eksenel yüklemenin 
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bulunduğu durumlar da bu katsayı 0,75 – 0,9 arası değişkenlik göstermektedir. 

Eğilme durumundaki parçaların kalınlığı ya da çapında artış olduğunda; eğime 

gerilmesi değerinde düşüş olmakta , fakat yüzeylerdeki yerel gerilme değerlerinde 

artış olmaktadır. Bu yerel gerilmeler; yapı üzerinde oluşan maksimum gerilme 

değerine bağımlı olmaksızın, yorulmaya neden olan esas gerilmeler olabilmektedir.  

Eğilme ya da eksenel yüklemenin olduğu büyük boyutlu parçaların yüksek gerilmeli 

yüzeylerinde oluşan malzemenin mikro yapısındaki düzensizlikler de parçanın 

yorulma dayanımını düşürmektedir. Çentik etkisisi olmayan eksenel yüklemelerde 

tüm yapı eşit dağılan bir gerilmeye maruz kaldığından, histeresis enerjisi doğru bir 

şekilde dağılamadığı için yapı üzerinde sıcaklık artışı olur, bu da malzemenin 

yorulma dayanımını kötü yönde etkiler [17]. 

Eğer mil çapı 8 mm’den küçükse boyut etkisi; 

1=Cboyut
                                                                                                               (2.32) 

kabul edilebilir. 

Eger çap 8 mm ile 250 mm arasında ise; 

097.0.189.1 −

= dCboyut
                                                                                             (2.32) 

eşitli ği ile hesaplanabilir. 

Özellikle araçların güç aktarma organlarında bulunan dönen elemanların analizinde 

boyut etkisi önem kazanmaktadır. Düzgün olmayan kesitlere sahip parçaların eşdeğer 

çapı hesaplanarak yorulma hesaplamalarına devam edilebilir. Örneğin dikdörtgen 

kesitli bir yapıda; eşdeğer çapı belirlemek için; 

twdeq
..65.0

2
=                                                                                                        (2.33) 

eşitli ği kullanılabilir. Burada; deq: eşdeğer numune çapı; w : genişlik; t : kalınlık 

olarak ifade edilmektedir [14]. 

2.8.4 Parçanın yüzey işleme kalitesi 

Birçok yorulma hasarı parçanın yüzeyinde oluştuğu için parçanın yüzey durumunun 

yorulma davranışına etkisi oldukça fazladır. Malzemenin yorulma dayanımını 

etkileyen yüzey durumu; malzemenin yüzey pürüzlülüğündeki, mikro yapısındaki, 

kimyasal bileşimindeki ve yerel gerilmelerdeki değişkenliklerden önem kazanır. 



 
 

49 

Laboratuvar testleri dışında kullanılan birçok mühendislik parçası çok hassas 

işlenmiş olsa bile yüzey durumunun malzemenin yorulma dayanımına olumsuz etkisi 

bulunmaktadır. Yüzey işleme makinalarından çıkan parçaların yüzey durumu 

hakkında bir genelleme yapmak zordur çünkü çok fazla faktör bulunmaktadır. Şekil 

2.29’da; çelikler için yüzey pürüzlülüğü faktörü (cyüzey); parlatma, taşlama, talaş 
kaldırarak işleme, sıcak haddeleme ve dövme gibi farklı prosesler sonucu akma 

dayanım değerlerine göre karşılatırmalı grafiği verilmiştir. Grafikten de görüldüğü 

üzere; parçanın akma dayanımı ve sertliğinde üst değerlere çıkıldığında, parçanın 

yüzey kalitesinde düşüş olmakta; dolayısıyla yorulma dayanımında da düşüş ortaya 

çıkmaktadır. Yüzey pürüzlülüğü faktörü; taşlama işleminde 0.9’dan 0.7’ye, talaşlı 
işlemede ise 0.8’den 0.5’e kadar düşüş göstermektedir. Fakat, sıcak haddelenmiş 
veya dövülmüş malzemelerde, bu faktör 0.75’den 0.15’e kadar oldukça düşüş 
göstermektedir. Taşlanmış veya talaşlı işlenmiş parçalardaki bu düşüş çoğunlukla 

yüzey pürüzlülüğünden ya da yerel gerilmelerden oluşmakta iken; sıcak haddelenmiş 
ya da dövülmüş parçalarda, bu iki özellik dışında yüzeyin mikro yapısı ve 

malzemenin kimsayal bileşimi nedeniyle de düşüş olmaktadır. Bu durumda yorulma 

açısından riskli bölgelerde, dövme ya da sıcak haddeleme sonucu oluşan yüzeylerden 

kaçınılması gerekmektedir, bu durumun giderilmesi bu yüzeylerin taşlanması ya da 

talaşlı işlenmesi ile 

çözülebilir [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.29 : Çeliğin farklı imalat yöntemlerine göre yüzey faktörü ve akma dayanımı  
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Parçaların işlenmesinde kullanılan takımların yüzey üzerinde bıraktığı izler, parçanın 

yorulma dayanımına zarar verici yönde etkide bulunurlar. Özellikle, takım izlerinin 

yönü eksenel ya da eğilmeli yükleme durumlarında oluşan gerilmelere dik yönde 

olması olumsuz yönde etki yaratır. Ayrıca yüzey sertleştirme yöntemlerinden 

karbürizasyon ve nitrürasyon gibi yöntemler ise yorulma dayanımını arttırıcı yönde 

etki yapar [20]. 

2.8.5 Yükleme tipinin etkisi 

Malzemeler hakkında yorulma dataları genellikle tek bir tip gerilme durumu altında 

yapılan testler ile toplanıp, oluşturulmaktadır. Örneğin; eksenel çekme altında bir 

malzeme için oluşturulan yorulma dataları, eğilme veya burulma durumundaki 

uygulamalar için kullanılacağı zaman bir düzeltme katsayısı ile birlikte 

kullanılmalıdır. Örneğin, R.R.Moore yorulma test düzeneğini düşünürsek; bu 

düzenekte elde edilen yorulma bilgileri tam değişken yükleme altında eğilme 

gerilmesi yaratılan numunelerden elde edilmektedir. Aşağıdaki tabloda 106 adet 

çevrim   altında   çeşitli  testler   sonucunda  belirli  yükleme  tipleri  için  oluşturulan  

yorulma datalarının, yorulma analizi yapılacak uygulamadaki gerilme tipine göre 

uygun olan düzeltme katsayıları verilmiştir [14]. 

Çizelge 2.3 : Yükleme tipine göre düzeltme katsayıları 

Testteki Yükleme Uygulamadaki Yükleme  Cyükleme 
Eksenel Eğilme 1,25 
Eksenel Burulma 0,725 
Eğilme Burulma 0,58 
Eğilme Eksenel 0,8 
Burulma Eksenel 1,38 
Burulma Eğilme 1,72 

 

2.8.6 Frekansın etkisi 

Ortam sıcaklığının, korozif ortamın, gerilme-gerinim hassaslığının gerinim oranına 

etkisinin, ve frekansın birbiriyle olan etkileşiminden dolayı; sadece frekansın 

metallerin S-N davranışını üzerinde etkisini hesaplamak zor bir konudur. Bunlardan 

bağımsız olarak tekil olarak ortam sıcaklığının ve korozif ortamının yorulma 

dayanımını etkilediği bilinen bir gerçektir. Tekrarlı yüklemeler sonucu oluşan 

sıcaklık artışı, parçanın yüksek gerilmelere maruz kalan hacminin fazlalığı ile daha 

da artış göstermektedir. Bu yüzden eksenel yüklemelerin olduğu ve boyutsal olarak 
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büyük parçalardaki sıcaklık artışı; çentikli, boyutsal olarak küçük ve eğilmeye maruz 

kalan parçalara göre daha fazla olmaktadır. Bu gibi durumlarda frekansın etkisi de 

değişkenlik göstermektedir. Frekansın yorulma dayanımına etkisi tam olarak 

ölçülmek istenildiğinde, korozif etkilerin ve ortam sıcaklığının kontrol altına 

alınması gerekmektedir. Bu ortam şartlarının sağlandığı durumlarda; eğilme veya 

eksenel yükleme uygulanan numune parçalarda, 1 Hz’den ve 200 Hz’ye kadar olan 

frekans değerlerinde frekansın parçaların yorulma dayanımına etkisi oldukça küçük 

olmaktadır. 200 Hz’den büyük frekans değerlerinde ise parçaların 1e6’dan 1e8’e 

kadar olan ömürlerinde 0’dan % 10’a kadar artışlar oluşmaktadır. Ortam sıcaklığının 

ve korozit ortamın etkin olduğu durumlarda ve 200 Hz frekans değerine kadar olan 

ortamlarda, frekansın yorulma dayanımına etkisi ihmal edilebilir. Bu gibi durumlarda 

esas olan korozif etki ve sıcaklık artışıdır. Frekans değerleri kHz seviyelerine 

çıktığında, frekansın yorulma dayanımına etkisi 200 Hz frekans değerlerinden küçük 

şartlara göre oldukça fazla olmaktadır. 1 kHz’den 25 kH’e kadar olan frekans 

değerlerinde sıcaklık artışının kontrolü oldukça zor olmakta ve hava, su ve yağ gibi 

numune yüzeylerine temas eden soğutucular kullanılmaktadır. Yorulma dayanımı; 

frekans değeri kHz mertebesine yükseldiği durumlarda, 200 Hz’den küçük frekans 

değerlerinin bulunduğu ortamlara 1’den 2,6’ya kadar olan değişkenlik gösteren bir 

katsayı ile artış göstermektedir. Bu durum özellikler ömür değerinin 1e5’den büyük 

olduğu durumlar için geçerlidir. Ayrıca birçok durumda, kHz frekans değerlerinin 

bulunduğu ortamlarda çatlak ilerlemesine karşın parçanın dayanımı daha fazla 

olmaktadır [17]. 

2.8.7 Korozyonun etkisi 

Korozyon, malzemenin yorulmasını kötü yönde etkilemesi dışında; ürünün genel 

fonksiyonunu yerine getirmesi açısından engel oluşturabilceğinden, tasarım 

aşamasıda önem verilmesi gereken bir konudur. Genellikle bir ürünün korozyon 

dayanımını arttırmak için, korozyona karşı dayanımlı malzemeler seçilir ya da boya 

veya çeşitli kaplama tipleri ile ürün kaplanır. Fakat, bu koruma yöntemleri 

malzemenin yorulmasının korozyondan etkilenmeyeceğini garanti edemez. Bununla 

birlikte birçok yüksek dayanımlı çeliğin korozyon dayanımı düşüktür. Ürün yüzeyi 

üzerinde oluşan korozyon yüzünden yorulma çatlaklarının başlaması beklenen bir 

durumdur. Özellike yüzeyde oluşan korozyon çukurları, yorulma açısından tehlike 

oluşturmaktadır. Hasar sonucu bölgede oluşan koroyon problemi ile, korozyon 
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sonucu oluşan yorulma hasarı birbirine karıştırılmamalıdır. Ayrıca laboratuvar 

ortamlarında oldukça kısa zamanlarda gerçekleştirilen yüzeyi parlatılmış 
numunelerden elde edilen bir malzemenin yorulma özellikleri ile aynı malzemeden, 

gerçek ortam şartlarında uzun bir zaman boyunca korozyonun etkisi altında kalmış 
bir parçanın yorulma durumu konusunda fikir yürütülmemelidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.30 : Bir Alüminyum parça üzerindeki korozyon çukuru 

Şekil 2.30’da bir alüminyum alaşımının yüzeyinde, iki uç noktası arasında yaklaşık 

0.5 mm mesafe olan bir korozyon çukuru gösterilmektedir. Korozyonlu bir ortamda, 

hem çatlak başlangıcı hem de çatlak ilerleyişi ortamdan etkilenmektedir. Çatlak 

başladıktan sonra; ortam şartları çatlağın içerisini de etkileyerek, çatlağın uç 

noktasına ulaşabilir ve çatlak ilerleme hızını arttırabilir. Korozyon oluşumu zamana 

bağlıdır ve yükleme durumundaki zaman ile bağlantılıdır. Normal şartlar altında 

oldukça küçük gerilme genliklerinde çatlak başlangıcı olmazken, korozyon etkisi 

sonucu bu küçük genlik değerlerinde bile çatlak başlayabilmektedir. Yüzeyinde 

yaklaşık 0.33 mm derinliğinde bir korozyon çukuru bulunan Alüminyum alaşımının, 

çentiksiz hali ile karşılaştırmalı S-N diyagramı Şekil 31’de verilmiştir [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.31 : Bir Alüminyum alaşımının korozyon etkisindeki S-N diyagramı 
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2.8.8 Sıcaklığın etkisi 

Sıcaklık artışı ile birlikte; özellikle çelik malzemelerin akma dayanımında, kopma 

dayanımında ve elastisite modülünde düşüş gözlenmektedir. Bu yüzden malzemenin 

yorulma dayanımının da sıcaklık artışından etkilendiği düşünülebilir. Plastik 

deformasyonlar yüksek sıcaklıklar da daha kolay meydana gelmektedir. Bunun 

sonucunda mikro veya makro çatlakların oluşması daha sık olmakta bu da 

malzemenin yorulma dayanımını azaltmaktadır. Fakat sıcaklık artışı, direkt olarak 

yorulma dayanımını azalttığı yönde bir yaklaşım her zaman kabul görmemektedir. 

Uygulama şartlarına, malzeme özelliklerine ve sıcaklığın mertebesine göre sıcaklığın 

yorulma dayanımı üzerinde etkisi değişkenlik gösterebilir. Diğer bir önemli nokta da 

sıcaklığın sabit olmadığı, zaman içerisinde değişkenlik gösterdiği uygulamalarda 

yorulma dayanımında da oluşan değişkenliklerdir. 

Şekil 2.32’deki grafikte çeşitli metallerin, 40 – 50 Hz arasında 107 adet tekrarlı 

eğilme yüklemesine maruz kaldığı durumdaki farklı sıcaklık durumlarına göre 

yorulma limitleri verilmiştir. Birçok malzeme için, belirli bir sıcaklık değerine 

ulaştıktan sonra yorulma limit değerinde düşüş gözlenmektedir. Grafiğe göre, 

özellike Titanyum alaşımının 400 °C’lere kadar yorulma dayanımın oldukça iyi 

olduğu görülmekredir. Titanyum alaşımları günümüzde yüksek sıcaklığa sahip 

uygulamalarda sıkça kullanılmaktadır, turbo motorların fanları bu duruma örnek 

verilebilir [23]. 

Şekil 2.32 : Çeşitli metallerin yüksek sıcaklık altında yorulma dayanımları 
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Düşük sıcaklıklar, malzemenin yorulma davranışını iki şekilde etkilemektedir. 

Birincisi, malzemenin düşük sıcaklıklarda mekanik özellikleri farklılık 

göstermektedir. Oda sıcaklıklarındaki akma ve kopma dayanımlarına göre düşük 

sıcaklıklardaki dayanım değerleri daha yüksektir, bununla beraber malzemenin 

plastik deformasyona karşı gösterdiği dirençte de artış olmaktadır. İkincisi; ortam 

şartlarnın yorulma dayanımı üzerinde etkisi düşük sıcaklıklarda azalmaktadır. Bunun 

nedeni, düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyonların ve difüzyonların azalmasıdır. 

Şekil 2.33’deki grafikte; çeşitli metal malzemeler için düşük sıcaklıklarda 

malzemenin yorulma ömrünün, oda sıcaklığındaki ömrüne oranı gösterilmiştir. 
Grafiğin hazırlanırken, çevrim sayısının 106 olduğu testler gerçekleştirilmi ştir. 
Grafik, çentikli ve çentiksiz olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. Çentiksiz 

numunelerde düşük sıcaklığın etkisinin daha fazla olması; düşük sıcaklıklarda 

malzemenin akma dayanımının artması ve bunun da çentik hassasiyetini daha fazla 

bir oranda arttırması ile açıklanabilir [23]. 

Şekil 2.33 : Düşük sıcaklık altında çeşitli metallerin yorulma dayanım oranı 

2.8.9 Çentik etkisi 

Makina parçalarında birçok geometrik süreksizlik bulunmaktadır. Bunun nedeni; 

parçaların montaj edilebilirliklerini, birleştirilebilmelerini ve yataklanabilmelerini 

kolaylaştırmaktır. Bu amaç ile parçalarda; delik, fatura, kama yuvası, keskin köşeler 

ve çentik gibi geometrik düzensizliklere neden olacak şekil farklılıkları 

oluşturulmaktadır. Parça üzerindeki gerilme alanlarında bulunan bu geometrik 

süreksizlikler, bu bölgelerde gerilme yığılmalarına neden olmaktadır. İşte bu gerilme 



 
 

55 

yığılmalarına neden olan geometrik süreksizliklerin genel adına çentik, parçanın 

dayanımında neden olduğu kötü etkiye de çentik etkisi denilmektedir. 

Kuvvet akış çizgileri, çentiksiz bir numunede birbirine paralael olarak ve muntazam 

bir şekilde akmaktadır. Fakat; çentikli bir numunede aşağıdaki şekilde de görüldüğü 

üzere, çentik bölgelerinde bu akış çizgileri sıklaşmaya başlamakta; bu da gerilme 

yığılmalarına neden olmaktadır. Çentik bölgelerinde kuvvet akış çizgileri yön 

değiştirmek zorunda kalacak ve çentik köklerinde bu çizgilerin birbirine 

yakınlaşması ile gerilme yığılması ve büyümesi meydana gelecektir. Gerilme 

dağılımı parça üzerinde düzensizleşerek, çentik kökünde maksimum bir değere 

ulaşmaktadır. (σ max
)  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.34 : Silindirik iki numunede, çentik etkisi sonucu kuvvet akış çizgileri 

Çentikler, gerilme ve gerinimlerin parça üzerindeki çentik bölgelerinde yığılma 

yapmasına neden olur. Bu yığılmanın mertebesi çentikli parçaların yoruma dayanımı 

için bir faktör oluşturmaktadır. Bu faktör; Kt olarak gösterilmekte ve teorik gerilme 

yığılması faktörü adını almaktadır. Çentik bölgesindeki maksimum gerilme veye 

gerinim değerinin, parça üzerindeki nominal gerilme veye gerinim değerine oranıdır.  

ε
ε

σ
σ

nn

tK maxmax
==  şeklinde,                                                                                 (2.34) 

 .sbtE ==
ε

σ
 olmak koşulu ile hesaplanabilir.                                                     (2.35) 
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Bu formülde; σ max
ve ε max

değerleri çentik bölgesinde oluşan en yüksek lokal 

gerilme ve gerinim değerlerini; σ n
ve ε n

değerleri ise çentikli parça üzerindeki 

nominal gerilme ve gerinim değerlerini göstermektedir. Kt faktörünü aşağıda 

gösterilen ortası delikli bir plakada inceleyebiliriz. Şekil 2.35’deki grafikte; Kt 

faktörünün, delik çapının plaka genişliğine oranının durumu gösterilmiştir. Üstte 

kalan eğride, nominal gerilme hesaplanırken alınan alan wt ×  iken; altta kalan eğride 

nominal gerilmenin hesaplanmasıda alınan alan )( dwt −⋅ ’dir [17]. 

 

Şekil 2.35 : Ortası delikli bir plakadaki teorik gerilme yığılması faktörü 

Teorik gerilme yığılması faktörü (Kt), belirli bir zorlanma tarzı için sadece çentik 

geometrisine bağlıdır. Çentik geometrisinin etkilerini anlamak için Şekil 2.36’da 

gösterilen silindirik numunelerdeki farklı tipteki çentik geometrilerini inceleyebiliriz. 

A’daki şekilde çentik yumuşak bir tarzda yön değiştirirken, B’deki çentik tipi keskin 

ve derinden ani yön değişimi gerçekleştirmektedir. Bu da B’deki şekilde daha fazla 

yığılma olduğunu ve bu parçadaki maksimum gerilmelerin daha büyük değerleri 

alacağını görmek mümkündür. Gerilme büyümesi Kt’ye, Kt de çentik geometrisine 

bağlıdır. A’daki Kt değerinin, B’deki Kt değerinden daha küçük olması 

beklenmektedir, çünkü A‘daki çentik bölgesindeki en yüksek gerilme B’dekinden 

daha küçüktür. A ve B’deki örneklerde çentik geometrisini belirleyen parametreler; 

çentik derinliği (h) ve çentik kökündeki eğirilik çapıdır (r). Bu parametreler çentik 
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geometrisine göre değişmektedir. Örneğin faturalı bir milde çentik geometrisinin 

parametrelerini; eğrilik çapı (r), çap kademesindeki küçük çap (d) ve büyük çap (D) 

olarak düşünebiliriz.    

 

Şekil 2.36 : Aynı tip silindirik numunelerde farklı çentik geometrileri 

Makina sektöründe birbirinden oldukça farklı özelliklere sahip malzemeler 

kullanılmaktadır, bu malzemelerin çentik etkisine karşı dayanım hassasiyetleri de 

değişkenlik göstermektedir. Aynı çentik geometrisine sahip birer adet sünek ve 

gevrek malzemelerden numuneler incelendiğinde; gevrek malzemenin çentik 

bölgesinden hemen kırıldığını, sünek malzemede ise kırılmanın geciktiği 

görülmektedir. Dolayısıyla; çentik geometrisi (Kt) dışında, malzeme tipinin de çentik 

etkisinde önemli bir payı olduğu söylenebilmektedir.   

Çentikli parçaların yorulma dayanımını sadece teorik gerilme yığılması faktörü (Kt) 

değil, ayrıca malzemenin özellikleri, malzemenin dayanımı, ortalama gerilme değeri 

ve gerilme genlikleri de etkiler. Teorik olarak aynı yüksek çevrimli yorulma ömrünü 

elde eden, yani çentikli ve çentiksiz numunelerde mikro çatlakların başladığı aynı 

maksimum gerilme değerinde; çentiksiz numunedeki nominal dayanım değeri, 

çentikli numunedeki dayanımdan Kt faktörü kadar daha yüksektir. Fakat, testler 

ortaya koymuştur ki; çentikli bir numunenin tekrarlı yüklemeler altındaki yorulma 

dayanımı, çentiksiz bir numunenin dayanımına göre Kt faktörü ile değil,   Kç 

faktörünün etkisi ile düşmektedir. Kç faktörü; çentik faktörü olarak adlandırılmakta 
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ve belli bir malzemeden yapılmış bir deney çubuğunun çentiksiz olarak 

dayanabildiği yorulma dayanımının, aynı çubuğu aynı koşullar altında çentikli olarak 

dayanabildiği yorulma dayanımına oranı ile hesaplanmaktadır [24]. 

 
yorulma

yorulma

parçada

parçada

çentikli

çentiksiz
K ç
=                                                                       (2.36) 

Genellikle; Kç, Kt’e eşit ya da ondan küçüktür. Bu iki faktör arasındaki fark, çentik 

çapının veya malzemenin kopma dayanımın azalması ile artmaktadır. Ayrıca 

tamamıyla gevrek malzemeler için bu iki faktörün değerinin biribirine eşit olduğu 

söylenebilir. Malzemelerin çentiğe karşı duyarlılıkları bir ‘q’ çentik hassasiyet 

faktörü ile belirtilmektedir. Bu faktör kısacası; Kç’nin K t değerine yaklaşma derecesi 

olarak düşünülebilir ve aşağıdaki formül ile belirtilmektedir. 

 
 

                                                                                                        (2.37) 

Bu formül düzenlenecek olursa;  

( ) 11 +−⋅= KK tç
q   şeklini almaktadır.                                                             (2.38) 

Bir malzeme çentiğe karşı oldukça hassasiyete sahip yani son derece gevrek ise, Kç 

ile Kt birbirine eşit olması gerektiği için; q=1 olmak zorundadır. Malzeme çentiğe 

karşı hiçbir hassasiyet göstermiyor ise Kç=1 olması gerektiğinden, q=0 olmalıdır. Bu 

durumda; q değeri için, 10 ≤≤ q  olması gerektiği gözükmektedir. 

Bazı durumlarda; bir yapı üzerindeki çentiğin üzerinde ikinci bir çentik 

bulunabilmektedir. Bu durum oldukça tehlikeli bir durumdur ve tasarım aşamasında 

bu tip hataların yapılmamasına özen gösterilmelidir. Eğer ikinci çentik etkisini 

yaratan süreksizlik ne olursa olsun gerekmekte ve fonksiyonel bir önemi var ise, o 

zaman ana çentik yapısı üzerinde düşük gerilmelerin olduğu yerde 

bulundurulmalıdır. Ana çentik nedeniyle dayanımı azalan yapının, çentik üzerindeki 

başka bir çentik etkisi ile dayanımı oldukça azalmaktadır. Aşağıdaki şekilde; bir 

braket üzerindeki çentik bölgesinde bulunan ikinci bir çentik nedeniyle oluşan çatlak 

gösterilmiştir. Görüldüğü üzere; parçanın dik ve yatay yüzeyleri arasında ana çentik 

etkisi yaratan bir dönüş verilmiştir. Bu dönüş bölgesinde ise ikinci bir çentik etkisine 

neden olan ve dönüşü dik kesen bir yüzey oluşturulmuştur. Parça da bu ikinci çentik 

bölgesinden kırılmaktadır. 
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Şekil 2.37 : Çentik bölgesindeki ikinci bir çentik nedeniyle oluşan çatlak problemi 

2.8.10 Kaynaklı yapılarda kaynak kusurları nedeni ile yorulma 

Metal malzemeler ile yapılan kaynak işlemleri özellikle son yüzyılda oldukça 

gelişmiş ve kullanım alanını arttırmıştır. Özellikle çelikten sac plakalar ve farklı 

kesitlerdeki kiriş (U-profil, I-profil...) parçaların birbirleri ile kaynak edilebilirliği, 

diğer üretim teknikleri ile elde edilemeyen tasarım özgürlüğünü ve imalat kolaylığını 

vermektedir. Kaynak yönteminin birçk farklı uygulama çeşidi bulunmaktadır. Bunlar 

arasında ön plana çıkanlar; gazaltı kaynağı, ark kaynağı, direnç kaynağı, lazer 

kaynağı, sürtünme kaynağı ve direnç punta kaynağı gibi yöntemlerdir. Bu 

yöntemlerden, direnç punta kaynağı günümüz otomotiv sektöründe en fazla 

kullanılan kaynak yöntemidir. İlave malzeme gerektirmediğinden, sağladığı 

hafiflikten, yüksek kaynak dayanımından ve kaynak hızının oldukça yüksek 

oluşundan dolayı tercih edilmektedir. Fakat diğer yönemler ile karşılaştırıldığında 

gerekli ekipmanların maliyetinin fazladır.  

Kaynak yöntemi ile birleştirilen parçaların birleşim bölgelerinde kaynak yöntemi 

doğası ile malzemede bir takım kusurlar oluşmakta ve insan faktörü nededi ile bir 

takım kaynak hataları doğabilmektedir. Dolayısıyla bu kusur ve hatalar yüzünden, 

kaynak bölgelerinde gerilmelerin süreksizlik göstermesi beklenir. Bu durum yapının 

dayanımını etkilemekte, çoğunlukla tekrarlı yüklemeler sonucu oluşan mikro çatlak 

bu kaynak bölglerinde oluşmaktadır. Bu yüzden, kaynak bölgelerinin yorulma 

dayanımı özellikle tasarım aşamasında dikkate alınması  gereken çok önemli bir 

konudur. Günümüzde, kaynaklı yapılarda yorulma hasarları incelenmek 

istenildiğinde, özellikle ileri teknoloji ürünleri olan tahribatsız muayene 

yöntemlerinden X-ray ve ultrasonik kontrol yöntemlerinden faydalanılmaktadır.  
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Şekil 2.38 : Alın kaynağındaki kaynak problemleri 

Yukarıdaki 2.38 numaralı şekilde, iki sac plaka arasında alın birleşimi amacı ile 

yapılan kaynak işlemi şematik olarak gösterilmiştir. Kaynak işlemi sadece tek 

taraftan, yukarıdan yapılmıştır ve şekilde kaynak işlemi sonucu oluşan kaynak 

kusurları gösterilmek istenilmiştir. Kaynak malzemesinin iki parça arasındaki 

boşlukları tam olarak dolduramayıp, her bölgeye nüfuz edememesi sonucu oluşan 

boşluklar; tekrarlı yüklemeler sonucu en tehlikeli bölgeler olmakta ve yüzey üzerinde 

çatlak oluşmuş gibi etki yaratmaktadır. Ayrıca kaynak edilecek parça ile kaynak 

malzemesi arasında özellikle kaynağın hızlı çekilmesi sonucu, kaynak edilecek parça 

ergiyerek, kaynak bölgesine geçebilir ve bu durumda kaynak bölgesinde çöküntüye 

neden olabilir. Bu çöküntü özellikle sivri kenarlara sahip olursa ciddi problemlere 

neden olabilir. Ayrıca cüruf problemleri, yorulma çatlağı başlangıcı için kaynak 

bölgesindeki gözeneklilik problemlerinden bile daha büyük problem oluşturabilir. 

Kaynak kusurları, kaynak kalitesini belirlemektedir. Bu yüzden, manuel yapılan bir 

kaynak ile otomasyon sonucu yapılan kaynak kalitesi açısından oldukça farklılıklar 

bulunmaktadır.  Manuel yapılan kaynağın kalitesi; kaynak operatörünün tecrübesi, 

hüneri ve eğitimi ile doğrudan ilişkilidir. Otomatik yapılan bir kaynak prosesi ile 

daha kısa zaman içinde ve insan faktörürün ortadan kaldırılarak, daha uniform bir 

kaynak kalitesi elde edilmesi sağlanır. Diğer üzerinde durulması gereken bir konu da  

termal gerilmelerdir. Kaynak işlemi sırasında; kaynak malzemesi ergiyip, ergime 

sıcaklığına ulaştıktan sonra oda sıcaklığına düşer. Bu sıcaklık değişimi sırasında artık 

gerilmeler oluşmaktadır [23]. 
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2.8.10.1 Direnç nokta kaynağında yorulma 

Direnç nokta kaynağı ya da diğer adıyla punta kaynağı; elektrodlar tarafından 

uygulanan kuvvet ve elektrik direnci sayesinde elde edilen ısı ile, parçaları 

elektrodların temas ettiği alanlarından eriterek, basınç altında birleştirilmesine 

dayanan bir yöntemdir. Fikstür ve kenetler sayesinde bir arada tutulan parçalardan, 

elektrodlar vasıtasıyla geçirilen elektrik akımı temas eden parçalarda büyük bir 

elektrik direnci oluşturmakta; bu direnç de parçaların ısınmasına ve kısa süreli local 

erimesine neden olmaktadır. Akım kesildiğinde kaynak metali hızlı bir şekilde 

soğuyup katılaşırken, elektrod kuvveti uygulanmaya devam etmektedir; tamamlanan 

her kaynaktan sonra elektrodlar geri çekilmektedir. 

Punta kaynağı birleşimleri; diğer kaynak birleşim yöntemlerine göre oldukça farklılık 

göstermektedir, özellikle aralıksız atılan kaynak dikişlerine göre bu yöntem 

tamamıyla farklıdır. Punta kaynakları tasarımsal olarak, perçin ya da civata-somun 

gibi bağlantı görevleri yapmaktadırlar. Bu yöntemin uygulama alanı genellikle ince 

sacların birleşimi olmakta ve kalınlık olarak 1-2 mm’lik saclar çoğunlukla birbirine 

kaynatılmaktadır. Punta kaynağı yöntemi çoğunlukla otomotiv sektöründe önceden 

şekillendirilmiş sacların birleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntemin cezbedici 

yanları; yüksek üretim hızında kullanılabilirliği ve otomasyona kolaylıkla adapte 

edilebilmesidir. Punta kaynağı bölgesindeki yorulma dayanımı oldukça azdır. 

Gerilme yoğunlaşması; aşağıdaki 2.39 numaralı şekilde çatlakları gösterilen, kaynak 

çekirdeğinin kenarlarında oluşmaktadır. Bu yoğunlaşmanın etkisi ile bu bölgelerden 

çatlak başlangıçları olmaktadır [23]. 

 

Şekil 2.39 : Kaynak çekirdeği etrafında ve içerisinde oluşan yorulma çatlakları 

Punta kaynağı yorulma analizleri genellikle, tek punta kaynağı ile birleştirilmi ş 
numunelerin testlerinden elde edilen verilere dayanmaktadır. Bu testler ile ilgili 

çeşitli farklılıklar ve standartlar bulunmakla beraber, en yaygın kullanılan test çeşidi 

çekme-kayma testidir. Bu test, iki adet ince sacın üstüste geldiği bölgeden tek bir 
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punta kaynağı ile birleştirilmesi ile elde edilen numuneler ile yapılmaktadır. Çekme 

kuvveti, sac parçaların uçlarından uygulanmaktadır. Uygulanan bu çekme kuvveti 

sayesinde; üst üste gelmiş ve punta kaynağı atılmış sacların birbirine göre kayma 

hareketi yapmasına olanak verilmektedir. Bu numuneler hem normal dayanım, hem 

de yorulma dayanımı testleri için kullanılmaktadır. Yorulma testleri, genellikle sabit 

genlikli ve kontrol altındaki yüklemeler altında gerçekleştirilmektedir. Şekil 2.40’da, 

tek punta kaynağı ile birleştirilmi ş çeşitli numuneler ve bunların testleri 

gösterilmiştir. Bu testlerden elde edilen dataların, otomotiv sektöründeki punta 

kaynağı uygulamaları için kullanılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu 

çekme-kayma testinde ortaya çıkan deformasyonlar ile otomotivde kullanılan bir 

puntanın deformasyonunun aynı olması çok zor bir ihtimaldir. Otomotiv 

sektöründeki bir punta kaynağının dayanımını, çevresindeki diğer punta kaynakları 

ve parçaların yapısı etkilemektedir [24].  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.40 : Tek kayma yüzeyli çekme (a), çift kayma yüzeyli çekme (b) ve kayma                                                                                              
y        yüzeyi olmadan çapraz çekme (c) durumunda punta kaynak testi 

İyi bir şekilde tasarlanmış ve üretimi de hasssas bir şekilde gerçekleştirilmi ş bir 

kaynak bölgesi, dövme ya da talaşlı yöntemleri ile işlenmiş bir parçanın yorulma 

dayanımı kadar dayanım gösterebilmektedir. Tipik bir punta kaynağının yorulma 

dayanımı, kaynak parçalarının % 15-30’ı kadar olmaktadır. Punta kaynaklarının yapı 

üzerindeki sayısı ve sırası, yorulma dayanımını değiştirebilmektedir. Punta 

kaynaklarının dayanımında; sacların kalınlık artışı ve kaynak bölgelerinde 

beklenmeyen ek gerilmelerin oluşması nedeniyle düşüş gözlenmektedir [17]. 
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3 ARAÇ TEST MERKEZLER İ ve YOL YÜKLEME DATASI OLU ŞTURMA 

Test merkezlerinin ana amacı; araçların normal yollarda karşılaştığı koşulları, 

güvenilir ve kontrol altına alınabilir ortamlarda araçlara yaşatmaktır. Araçlara 

uygulanan yol testlerinin, halka açık yollardan alınarak, test merkezlerine taşınması 

ile testler daha kısa sürelerde tamamlanabilmekte ve araç üzerindeki gözlemler daha 

sağlıklı şekilde yapılabilmektedir. Test merkezindeki yolların; müşterinin araçları 

kullanım biçimi temel alınarak, yeterli çeşitlilikte oluşturulması gerekmektedir. 

3.1 Ford Lommel Araç Test Merkezi 

Ford Avrupa’nın en önemli test merkezi Belçika’nın Lommel kentinde 

bulunmaktadır. Merkezin bu mevkide kurulmasının nedeni, Lommel kentinin 

İngiltere Dunton’da ve Almanya Köln’de bulunan mühendislik merkezlerinin 

ortasında bulunmasıdır. Bu test merkezinde birçok test yolu bulunmakta ve bu test 

yollarının da zemin özellikleri birbirinden oldukça farklılık göstermektedir. Test 

merkezinin; 50’si mühendis, 80’i teknisyen ve 130’u test şoförü olmak üzere 

300’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Merkez, 1965 yılında kullanıma açılmıştır ve 

bu tarihten itibaren Ford Avrupa üretimi her araç bu merkezde testten geçmiş ve 

onaylanmıştır. Toplam yol testlerinin uzunluğu 80 km’dir ve günde 24 saat, haftada 7 

gün çalışma olanağıyla, test merkezi senelik 6,000,000 km’lik test kapasitesine 

sahiptir. Şekil 3.1’de Lommel test merkezinin görünümü verilmiştir [25]. 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 : Ford Lommel araç test merkezi 
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Test merkezindeki test parkurlarının büyütülmesi ve çeşitlendirilmesi günümüze 

kadar devam etmiştir. Merkezde öne çıkan test parkurları; dayanıklılık (Durability), 

korozyon, su, titreşim, gıcırtı&tıkırtı ve frenleme testlerinin yapıldığı yollardır. 

Ayrıca merkezde -30°C’dan +30°C’ya kadar ortam sıcaklığının ayarlanabildiği ve 

dinamometrelerin bulunduğu özel test odaları da bulunmaktadır.  

Lommel test merkezinde, Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesindeki otoyolların 

modelleri  de oluşturulmuştur. Bunların dışında, araçların yol tutuşlarının incelendiği 

330 mm çapındaki tümüyle yuvarlak olan test parkuru ve araçların oldukça yüksek 

hızlara çıkabildiği, özel ekipmanlar sayesinde saatte 80 km hıza sahip rüzgarın yapay 

olarak oluşturulduğu pistler de bulunmaktadır. Ayrıca, kötü hava şartlarının temsili 

için devamlı yol yüzeyi buzlu kalabilen test yolları da bulunmaktadır. 

3.2 Araçlara Uygulanan Dayanıklılık Testleri 

Dayanıklılık testleri; oldukça zahmetli, vakit alan ve maliyeti yüksek testlerdir. Bir 

araca dayanıklılık testi uygulanmadan önce, o aracın müşteri tarafından nasıl ve ne 

şekilde kullanıldığı konusunda detaylı bilgi elde edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 

otomotiv firmalarının görevlendirdiği, müşterilerin araçlarını detaylı şekilde 

inceleyen ve bu araçlardan bilgi toplayıp, onları analiz eden özel ekipler 

oluşturulmuştur. Dayanıklılık testleri yapılırken: bu ekipler tarafından belirlenen; 

müşteri özellikleri, trafik ve yol koşulları, çevre ve ortam şartları, araç yükleme ya da 

römork kullanımı gibi bilgiler ile firmaların önceden oluşturduğu ve benimsediği bir 

takım şartnamelere dikkat edilmektedir. 

Günümüzün hızlı, devamlı olarak gelişen ve rekebat içindeki otomotiv sektöründe, 

normal ve halka açık yolarda dayanıklılık testleri gerçekleştirilmeye kalkıldığında 

firmalar için telafi edilemeyecek vakit kayıpları olabilmektedir. Bu yüzden bu 

testlerin hızlandırılmış şekilde bahsi geçen bu tip test merkezlerinde yapılması 

mümkündür. Dayanıklılık testleri; şartnameler doğrultusunda önceden belirlenmiş 
süreler içinde ve gözlemler dışında ara verilmeden gerçekleştirilir. Dayanıklılık 

testleri gibi diğer bir oldukça vakit alan korozyon testleri de bu testler gibi ara 

verilmeden yapılır. Şekil 3.2’deki fotoğraflarda Lommel test merkezindeki belirli 

başlı dayanıklılık yol test parkurları gösterilmiştir. 
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Şekil 3.2 : Lommel test merkezindeki dayanıklılık testi yol parkuları 

Lommel test merkezindeki dayanıklılık testleri içinde öne çıkan test parkurları; 

sadece 4x4 araçların teste alındığı, belirli derecelerde eğimlere sahip, korozyon 

testleri için tuz banyolarının bulunduğu, taş çarpmalarının yaşatılabilceği çakıllı ve 

engebeli birbirinden bütünüyle farklı özel olarak inşa edilmiş parkurlardır. Lommel 

test merkezinde bulunan, farklı amaçlar için inşa edilmiş bu ana test parkularının 

sayısı 17’dir. Şekil 3.3’deki krokide bu parkurlar farklı renklerde gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.3 : Lommel test merkezindeki yol parkularının krokisi 
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Ford Avrupa’nın ürettiği araçların tasarım aşamasında; 10 yıl ya da 240.00 km 

(150.000 kara mili) herhangi bir sorun çıkarmaması kabulü ile mühendislik onayları 

alınır ve çalışmalar tamamlanır. Bu sürenin ya da mesafenin oldukça uzun olması 

nedeniyle, araçlar üzerinde aynı etkinin yaratılacağı test merkezlerindeki dayanıklılık 

testlerinden faydalanılır. Aynı etkiyi bu test merkezlerinde 3-4 aylık dayanıklılık 

testleri ile araç üzerinde yaşatmak mümkündür. Devreye girecek bir araç modelinin, 

bu dayanıklılık testlerinden geçmesi ve onayları alması gerekmektedir [25]. 

Dayanıklılık testleri boyunca belirli aralıklar ile araçlar incelenerek herhangi bir 

sorun ile karşılaşılıp karşılaşılmadığına bakılır. Test merkezideki kontrollerde 

gözlemlenen problemler; Ford global sistemi içindeki Duris sisteminde takip 

edilmektedir. Her problem sistemde açılan Duris maddesi ile yönetime sunulmakta 

ve problemin çözümü ile ilgili gelişmeler sisteme girilerek, düzenli olarak 

güncellenmektedir. Bu sorunların müsteri araçlarında da görülme olasılığı bulunduğu 

için, problem çözülene ve kalite iyileştirmesi devreye girene kadar Duris sisteminde 

ilgili madde takip edilmeye devam edilir.  

Duris maddeleri sadece uzmanlar tarafından açılabilmekte ve bu uzmanların 

problemi yönlendirdiği ilgili mühendislik kadrosu tarafından gerekli aksiyonlar 

alınarak sistemde güncellenmektedir. Problemin çözümü konusunda alınan 

aksiyonların yeterli iyileştirmeyi sağladığı ya da problemi kökten çözdüğü 

konusunda uzmanlar ile uzlaşılırsa, ilgili Duris maddesi kapatılmaktadır. Fakat, 

istenildiği zaman ilgili Duris numarası ile sistemden problemin detayları 

araştırılarak, sistemdeki bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu sayede Ford global sistemi 

içinde başka Ford araçlarda ya da aynı araç tipinde daha önce yaşanılan problemler 

incelenip, fikir alınabilmektedir. 

Transit araçlar için sadece Lommel test merkezinde geçerli olan dayanıklılık testi 

şartnameleri; normal araç tipi için 353, römorklu araçlar için ise 354 nolu 

şartnamalerdir. Burada sadece 353 nolu şartnameden bahsedilecektir. 353 nolu 

şartname doğrultusunda gerçekleştirilen dayanıklılık testinin amacı; aracın tüm 

parçalarının dayanıklılığını, ömrünü, ve foksiyonunu ne derecede yerine getirebildiği 

incelenmektedir. Transit araçlar için de 240.000 Km bir aracın kullanım ömrü olarak 

düşünülür ve bu süre 1 ömür olarak adlandırılır. Dayanıklık testinde ise 1,5 ömre 

denk gelen 85000 km’lik test araçlara koşturulur. Bu testin tamamlanması yaklaşık 8 
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ay sürmektedir. Test sonuçlarının sağlıklı olabilmesi için, bu şartnamenin 

gerektirdikleri olabildiğince yerine getirilmelidir. 

İlgili şartname doğrultusunda; dayanıklılık testinin değişik parkurlarda, belirli sırada 

ve belirli adet turlarda yapılması gerekmektedir. Bu şekilde tamamlanan testi bir 

çevrim olarak adlandırırsak, dayanıklılık testinin tamamlanması ilgili aracın 180 adet 

çevrime (1,5 ömür) denk gelen programı tamamlaması gerekmektedir. Aracın 

yüklenmesi de bir takım şartnamalere göre gerçekleştirilir. Testi talep eden kişi 
aracın tavandan da yüklenmesini isteyebilir. Bu durumda araçta tavan yükleme rafı 

bulunmalı ve yükleme raf üzerindeki profillere eşit bir şekilde dağıtılmalıdır. 

Tavandan yapılan yüklemenin ağırlığın, aracın taşıyabileceği maksimum ağırlıktan 

çıkartılması gerekmektedir. Torpido gözü gibi eşya koyulabilecek bölgelere ise 2,5 

kg’lik yükleme yapılması gerekmektedir. Araçlara yapılan yükleme; belirli 

ağırlıklardaki, aracın maksimum ağırlık taşıma kapasitesini sağlayacak adette kum 

torbası ile yüklenmesi gerçekleştirilir. Aracın taşıt kantarı üzerinde ağırlığı alınırken, 

yakıt deposunun tamamiyle dolu olması gerekmektedir. Yolcu koltuklarına yapılan 

yüklemede ise 70 kg’lik mankenler kullanılır. Şekil 3.4’de; A,B ve C tipi yüklemeler 

aracın şeması üzerinde tanımlanmıştır. A,dayanıklılık testinin ilk 50 çevrimini; B, 

testin ikinci aşamadaki 50 çevrimini ve C ise testin son 20 çevrimini göstermektedir. 

Dayanıklık testi 1.5 ömür için gerçekleştirildi ğinde aracın 180 çevrimi tamamlaması 

gerekmektedir. Bu testin 1 ömürlük teste göre fazladan olan 60 adet çevrimi, bir 

ömürlük 120 çevrim tamamlandıktan sonra 50 çevrim A ve 10 çevrim de B tipi 

yüklemeleri ile tamamlanır. 

 

Şekil 3.4 : Dayanıklılık testlerinde araçların yüklenme tipleri 
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GVM (gross vehicle mass), aracın toplam ağırlığını temsil etmektedir. Aracın toplam 

ağırlığı, kantar üzerindeyken ölçülen ağırlığıdır ve aracın kendi ağırlığı ile 

taşıyabilceği en yüksek yük ve yolcu ağırlıkları toplamını vermektedir. GVM 

değerleri, üretici firmalar tarafından tanımlanmakta ve aracın binek, hafif ticari ya da 

ağır vasıta kriterlerinden hangisi içine gireceğini belirlemektedir.  

Test sırasında araçta eğer klima sistemi varsa, sistem devamlı açık tutulmalıdır. Araç; 

düz yolda 145 km/s, virajlı yollarda ise 135 km/s hızın üzerine çıkmamalıdır. Araç 

yetkilileri, lastik basıncı gibi aracın ve test sonuçlarının verimini etkileyen etkenleri 

devamlı kontrol altında tutmalıdırlar. Araç üzerindeki gözlemler, önceden test 

uzmanları ve testi talep eden kişiler tarafından belirli bir programda yapılır. 

3.3 Yol Yükleme Datası Toplama ve Düzenleme 

Dayanıklılık testleri boyunca; araç üzerinde yapılan gözlemler dışında, sonlu 

elemanlar analizleri ve hasar testleri için gerekli olan yol yükleme dataları (road load 

data) oluşturulur. Mekaniksel dayanım çalışması başında gerekli olan bu yol yükleme 

dataları için tasarlanacak aracın bir prototipine ya da aracın prototipi yoksa önceki 

araçlardan bir benzerinden faydalanılarak, araçlar dayanıklılık yol testlerine sokulur. 

Testlerden elde edilen bu datalar daha sonra mühendislik çalışmalarında CAE 

modelleri oluşturulurken kullanılmaktadır. Yol yükleme dataları; yük ve yer 

değiştirme (deplasman) bilgileri olup, zamana ve yük tekrar sayısına bağlı olarak da 

elde edilebilmektedir. Bu datalardan ortaya çıkan yük bilgilerinden sadece en yüksek 

mertebede olanları, Sonlu-Elemanlar (FEM) dayanıklılık testlerinde kullanılırken; 

dataların içerisindeki tüm bilgiler ise Sonlu-Elemanlar yorulma analizlerinde 

kullanılmaktadır. 

Şekil 3.5’de görüldüğü üzere; araçların yapısal dayanımları incelenirken; birbirinden 

tamamiyle farklı alanlarda çalışmalar yapılarak, bu alanların birbirleri ile bilgi 

alışverişde bulunması sağlanır. Yorulma ve yapısal dayanım analiz sonuçların 

doğruluğu bu çalışamalarda kullanılan girdi bilgilerinin düzgünlüğü ile direkt olarak 

ilgilidir. Sağlıklı analiz sonuçları eldesi için, malzeme özelliklerinin ve yükleme 

detaylarının detaylı bir şekilde çıkarılması gerekmektedir. 
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Şekil 3.5 : Taşıtların yapısal dayanımının incelenmesindeki aşamalar 

Sonlu elemanlar analizlerinden çıkan sonuçların ve ön tahminlerin doğruluğu, 

gittikçe önem kazanmakla beraber ürünün rekabet edecek seviyeye gelmesinde de 

pay sahibidir. Araçların ve parçalarının yorulma ve dayanıklılık özellikleri aslında 

gerçek testler ile ölçülebilecek özelliklerdir. Fakat gün geçtikçe sonlu eleman 

analizlerinin, yorulma ve dayanıklılık testleri içinde kullanılması yaygınlaşmaktadır. 

Yorulma ya da dayanıklık testleri, ortada en azından bir prototip parça varken 

gerçekleştirilebilir. Bu testler sırasında ortaya çıkan tasarım hatalarının düzeltilmesi 

için tekrardan tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve prototip parçaların 

yapılması gerekmektedir. Bu durum vakit kaybı ve ek maliyet demektir. İşte bu 

aşamada sonlu eleman analizleri önem kazanmakta ve test aşamasına gelinmeden 

analizler sonucu tasarım hataları en başta belirlenerek, vakit kayıpları ve ek 

maliyetler mümkün oldukça en aza indirilmektedir [26]. 
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Bilgisayar destekli ortamda, Sonlu-Elemanlar yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen 

analizler; test masraflarını mümkün oldukça azaltarak, mühendislik ve tasarım 

çalışmalarında modelin performansı hakkında ön bilgi vermektedir.  

Yol yükleme dataları oluşturulurken birçok tipte sensör çeşidi kullanılmaktadır. 

Sensörler, araç üzerinde incelenmesi düşünülen ve risk oluşturan parçalara 

yerleştirilir. Daha sonra sensörlerden elde edilen datalar, veri toplama cihazları ve 

bilgisayarlar sayesinde işlenerek, sensörlerin yapıştırıldığı noktalar için yol yükleme 

dataları oluşturulur. Genellikle bu sensörler; denge çubuğu, B-C bölgelerindeki 

direkler, süspansiyon yayları, subframe ile salıncak kollarının birleşim bölgeleri ve 

motor-gövde birleşim bölgeleri gibi araç üzerindeki kritik bölgelere yerleştirilir. Özel 

test merkezlerinde ya da özel olarak halka açık yollarda yapılan testlerden elde edilen 

yol yükleme dataları; en başta gerinim ölçerler (Strain Gauge) sayesinde elde 

edilmektedir. Bu dataların elde edilmesinde kullanılan sensörler, dönüştürücüler ve 

ekipmanlar hakkında aşağıda detaylıca bilgi verilmiştir.  

3.3.1 Tekerlek takip ekipmanı (Wheel tracker) 

Tekerlek takip ekipmanı, tekerlek üzerindeki hareketlerin detaylı bir şekilde ölçümü 

için kullanılır. Tekerlek üzerine 3 noktadan yerleştirilen alıcılar ile arabaya monte 

edilen kameralar sayesinde hareketler kayıt altına alınmış olur. Tekerleğin pozisyonu 

aracın pozisyonuna göre X,Y ve Z koordinatlarında tanımlanır. Aracın konumu temel 

alınarak, tekerleklerin konumu hassa bir şekilde belirlenir. Akslar üzerine iki kamera 

yerleştirildiğinden, ön ya da arka tekerlek çiftlerinin birbirine göre meydana gelen 

farklı hareketleri büyük bir hassaslıkla hesaplanabilmektedir. Şekil 3.6’da, 4 ayrı 

tekerleğe de sistemin kurulduğu Ford C-Max marka araç görülmektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 3.6 : Tekerlek takip ekipmanının kurulduğu bir Ford C-Max 
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3.3.2 Tekerlek kuvvet dönüştürücüleri ( Wheel force transducers) 

Tekerlek kuvvet dönüştürücüleri; günümüz Otomotiv sektörü için gün geçtikçe 

önemi artan bir test ekipmanı haline gelmiştir. Araçların; sürüş özellikleri, yol tutuşu, 

tekerleklerin geliştirilmesi ve araç süspansiyon özelliklerinin iyileştirilmesi 

yönünden, gerekli ekipmanlardandır. Tekerlek kuvvet dönüştürücüleri; çoğunlukla 

iki yuvarlak kapak şeklinde parçadan oluşur ve kapaklardan biri janta diğeri de aksa 

monte edilir. Ekipman; genellikle 4 adet yük hücresi ile birlikte çalışıp, tekerleğin 6 

serbestlik derecesinde oluşabilecek hareketlerini tanımlar. Bu açıdan; tekerlek ve yol 

arasında oluşan oluşan dinamik kuvvet ve momentlerin ölçülmesinde oldukça 

avantajlıdırlar, fakat ağır olmaları ve sık sık kalibrasyon gerektirmeleri 

deazavantajlarıdır. Tekerlek kuvvet dönüştürücüleri; hala gelişmekte olan bir 

teknoloji olması nedeniyle gelecek için ümit vermektedir. 

 

 

 

Şekil 3.7 : Farklı tekerlek çapları için, farklı tekerlek kuvvet dönüştürücüleri 

Subframe braketi üzerine gelen kuvvetin hesaplanmasında; tekerlek takip ekipmanı 

ve tekerlek kuvvet dönüştürücüleri yeterlidir, eğer istenildiği taktirde test 

mühendisinin gerinim ölçer, yük hücresi ve ivme, hız, yer değiştirme 

dönüştürücülerinden faydalanması da mümkündür. 

 

 

 

 

Şekil 3.8 : Tekerlek poyrasına 4 adet yük hücresi ile takılan kuvvet dönüştürücüler 
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Şekil 3.9’da; tekerlek kuvvet dönüştürücüleri sayesinde elde edilen kuvvet 

değerlerinin zamana bağlı örnek bir grafiği verilmiştir. Grafikte; kuvvetler X,Y,Z 

eksenlerinde ayrı ayrı hesaplanmış ve tekerlek üzerine 3 farklı kritik birleşim 

noktasına yerleştirilmi ş yük hücreleri tarafından elde edilmiştir. Araç, bir çukurdan 

geçerken oluşan en yüksek kuvvetler farklı eksenler için grafiklerde ayrı ayrı 

gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, en yüksek kuvvetler farklı eksenlerde farklı 

zamanlarda ortaya çıkmıştır. Bu yüzden diğer bölgelere etkiyen kuvvetlerin 

hesaplanmasında zaman faktörü önem kazanmakta ve dikkate alınmalıdır. 

Günümüzde; bilgisayar destekli modeller sayesinde bu hesaplanması zor olan 

dinamik hesaplanamalar kolay bir şekilde yapılabilmektedir [27]. 

 

                  (a)                                                             (b)     

Şekil 3.9 : Tekerlek kuvvet dönüştürü takılmış bir taşıttan alınan yük değerleri (a) ve 
tekerlek poyrası üzerinde gösterilen eksenler (b)  

3.3.3 Gerinim ölçerler (Strain gauge) 

Türkçe’ye Gerinim Ölçer ya da Gerinim Pulu olarak çevrilmiş Strain Gauge’ler 

çoğunlukla, gerilme ve gerinme analizlerine data sağlamak için kullanılır. Gerinim 

ölçerler, test öncesi incelenecek parçanın üzerine düzgün bir şekilde yapıştırılır. 
Başta gerinim değerleri olmak üzere; çekme, basma, eğilme, burulma ve tork 

değerleri Gerinim Ölçerler sayesinde hesaplanabilmektedir. Bu ekipmanların 

sundukları özelliklerine göre çeşitli tipleri bulunmaktadır. Genellikle; elektrik 
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dirençleri, boyutları, termal özellikleri, kaplama tipleri ve elektrik telinin etrafını 

saran malzeme tiplerine göre çeşitlilik göstermektedirler.  

Gerinim ölçerin çalışma prensibi; bir elektrik telinde yükleme sonucunda oluşan yer 

değiştirme ya da sıkışmanın gerinim ölçer içindeki elektrik telinin direncini 

değiştirmesidir. Elektrik direncindeki bu değişimler hassas olarak hesaplanarak, 

gerinim değerlerine dönüştürebilir. Şekil 3.10’daki fotoğrafta bir braket üzerine 

yapıştırılmış gerinim ölçer gösterilmiştir, yanındaki resim de ise gerinim ölçerlerin 

tipik bir görüntüsü görülmektedir. 

 

 

 

 

 

                        (a)                                                       (b) 

Şekil 3.10 : Bir metal parça üzerine yerleştirilmi ş  gerinim ölçer (a) ve tipik bir 
gerinim ölçer (b) 

Elektriksel iletkenliğe sahip malzemelerde birim uzama ile elektriksel direnç 

arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki, malzemenin elektriksel direncindeki 

değişiklik ile malzemenin elastikiyetini kaybetmediği sürece uzunluğunda oluşan 

değişiklik arasındaki doğrusal ilişkidir. İletken bir malzemenin elektriksel direnç 

formülü aşağıdaki gibi verilebilir; 

A

L
R

.ρ
=                                                                                                                   (3.1) 

Bu formülde: R, Ohm (Ω) cinsinden malzemenin elektriksel direncini; ρ, mm.Ω 

cinsinden malzemenin özgül direncini; L, mm cinsinden malzemenin uzunluğunu ve 

A da mm² cinsinden malzemenin kesit alanını vermektedir.  
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Gerinim oranı, ki gerinim ölçerler için ‘Gauge Factor’ olarak geçmektedir, birimsiz 

bir parametre olmakla beraber, aşağıdaki formül ile matematiksel olarak 

tanımlanabilmektedir; 

ε

RR

LL

RR
GF

/

/

/ ∆=
∆
∆=                                                                                                                                                               (3.2) 

Burada: GF, Gauge faktörünü; R, 3.1’deki formülden hesaplanan elektriksel direnci; 

R∆ , dirençteki değişimi; L, malzemenin uzunluğunu; L∆  ise uzunluk değişimini 

temsil etmektedir. Gerinim ölçerlerin en önemli parametresi, Gauge faktörüdür ve 

gerinim ölçer içindeki telin birim gerinim doğrultusunda gerçekleştirdiği birim direnç 

değişimidir. Bu iki formülden; malzemenin özdirencinin sabit kaldığı varsayılarak, 

boyutsal değişimler ile Gauge faktörü arasındaki ilişki kurulabilmektedir [28]. 

Bir telin elektrik direnci telde meydana gelen gerinim ile değişim gösterir. Kısacası 

gerinim artınca telin elektrik direnci de artacaktır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz: 

- Gerinim artınca tel uzunluğu L artacak ve dolayısıyla telin elektrik direnci olan R 

de artacaktır. 

- Gerinim artınca telin kesit alanı A azalacak ve dolayısıyla telin elektrik direnci olan 

R de artacaktır. 

- Çoğu malzeme için gerinim artınca telin özgül direnci artacak ve dolayısıyla telin 

elektrik direnci R de artacaktır [29]. 

Gerinim ölçerlerden düzgün sonuçlar alabilmek için, gerinim değerlerinin ölçüleceği 

parça üzerine gerinim ölçerlerin düzgün ve güvenli bir şekilde yapıştırılması 

gerekmektedir. Gerinim ölçerlerin yapıştırılacağı parça yüzeyinin oldukça temiz ve 

pürüzsüz olması gerekmektedir. Bu ekipmanları yapıştırırken; yapışma yüzeyi özel 

kimyasallar ile temizlenir ve özel yapıştırıcılar kullanılır. Gerinim ölçerler 

yapıştırıldıktan sonra, kablolar ile ölçüm mekanizmasına bağlantıları gerçekleştirilir 
ve dış etkenlerden zarar görmemeleri için üzerlerine koruyucu kaplamalar koyularak, 

koruma altına alınırlar.  

3.3.4 Yük hücreleri (Load cells) 

Yük hücreleri de gerinim ölçerler gibi test aracının ölçümü yapılacak parçasının 

üzerine yerleştirilir. İstenilen adette yerleştirilebilen yük hücreleri; klasik tartı 
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prensibi ile çalışmakta ve parça üzerindeki kuvvet, eğilme momenti ve gerinim 

bilgilerini hesaplayabilmektedir. 

Yük hücreleri; gerek endüstride gerekse labotatuvar çalışmalarında yük ölçümü için 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çekme-Basma kuvvetleri birlikte ya da sadece 

Basma kuvvetlerinin olduğu durumlarda kullanılırlar. Yassı, silindir ve S şekilli 

tipleri çoğunlukla kullanılan çeşitleridir, fakat değişik ihtiyaçlara göre farklı çeşitleri 

de bulunmaktadır. Yassı tipi yük hücreleri, hem basma hem de çekme kuvvetlerinin 

hesaplanmasında kullanılır. 2-100 tonluk kapasite arasındaki ölçümlerde 

kullanılabilirler. Silindir tipi yük hücreleri ise yası tip yük hücrelerine göre oldukça 

kalındırlar ve çoğunlukla 100-200 Ton arası yüksek kapasiteli basma yüklerinin 

ölçümünde kullanılır. S tipi yük hücrelerinin şekilleri de S görüntüsündedir. Yük 

hücrelerinin diğer tiplerine göre daha küçük yüklerin ölçümünde kullanılırlar ve 

kapasiteleri 50 kg – 5 ton arasında değişmektedir. Çekme-basma kuvvetlerinin 

birlikte bulunduğu durumlar kullanılırlar. Yük hücrelerinin 3 ana tipini şekli aşağıda 

verilmiştir [30]. 

 

 

 

Şekil 3.11 : Piyasada yaygın olarak kullanılan 3 farklı tip yük hücresi 

3.3.5 Yol yükleme datası düzenleme donanım ve yazılımları 

Gerinim ölçer gibi yukarıda bahsedilen dönüştürücüler sayesinde elde edilen 

dataların düzenlenip, bilgisayar ortamına kaydedilmesi gerekmektedir. Bunun için 

bir takım ek donanımlar ve yazılımlar kullanılmaktadır. Ford Avrupa’da bu amaç 

için kullanılan donanımların ticari isimleri; Megadac, AFT Rambox / BIOlinK, 

SoMat 2100 ve nCode firmasının QX3 adlı cihazlarıdır. Bu cihazlar ile uyumlu 

çalışan yazılımlar ise; nSoft ve SoMatEASE adlı bilgisayar programlarıdır. Megadac 

adlı donanım, aynı anda 200 farklı kanaldan kayıt yapabilen 16 bit Analog-Digital 

dönüştürücü kullanmaktadır. AFT firmasının Rambox adlı cihazı ise daha çok motor 

ve parçaları ile ilgili çalışmalarda kullanılmaktadır. Rambox, sensörler ve ilgili 

yazılım birbirlerine BIOlinK ile bağlıdır. SoMat firmasının 2100 adlı donanımı ise 
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oldukça hızlı veri alınması gereken uygulamalar için uygundur. Sadece 4 kanaldan 

kayıt yapabilen bu cihaz, bu yüzden boyutsal olarak oldukça küçüktür, fakat 

kullanım açısından olukça pratiktir. Bu konuda uzman olan nCode firmasının QX3 

adlı cihazı ise 40 adet kanala kadar ihtiyaç duyulan test düzenekleri için uygundur.  

 

 

 

 

 

Şekil 3.12 : Yol yükleme datasının işlenmesini sağlayan ekipmanlar 

nSoft yazılımı; nCode firmasının ürünü olup QX3 ve Megadac adlı cihazlar ile uyum 

içinde çalışmaktadır. Oluşturduğu dataları; düzenleme, doğrulama, analiz etme ve 

raporlama gibi özellikleri vardır. Ayrıca, titreşim, kırılma ve yorulma analizleri de 

gerçekleştirebilmektedir. SoMatEASE adlı yazılım ise AFT firmasının Rambox ve 

SoMat firmasının 2100 adlı cihazları ile uyum içinde çalışmaktadır. Elde ettiği 

verileri; nSoft gibi düzenleme, raporlama ve analiz etme yeteneğine sahiptir [19]. 

Bu cihazlar ve yazılımlar sayesinde; testler sonucunda elde edilen datalar işlenerek; 

yol detay (history) dataları ve maksimum-minimum (peak-valley) dataları; rainflow 

algoritması (rainflow cyle) ya da sütun grafiksel yaklaşımı kullanılarak  

tanımlanmaktadır. Datalar içindeki gereksiz ve herhangi hasara neden olma ihtimali 

olmayan durumlar datadan çıkartılarak, datanın uzunluğu da azaltılmaktadır [27]. 

3.3.6  Test düzenekleri (Rig Testing) 

Yol yük datalarının diğer bir kullanım alanı, araçların hasar durumunun incelendiği 

hidrolik sarsıcılar ile desteklenmiş test düzenekleri için gerekli olan veriyi 

oluşturmalarıdır. 

Hidrolik sarsıcıların bulunduğu bu test düzeneklerine, süspansiyon parametreleri 

ölçme makinesi de denilebilmektedir. Bu düzeneklerde teste alınan test araçları 

düzeneğin ortasında bulunan ana platform üzerinden oturtulur. Düzeneğin ortasında 



 
 

77 

bulunan bu platformun 6 serbestlik derecesinde hareket kabiliyeti vardır ve bu 

hareket serbestliğini aynı şekilde araç üzerine de verilebilir. Ana platform dışında, 

birbirinden tamamen bağımsız şekilde çalıştırılabilen test aracının tekerleklerinin 

oturtulduğu 4 adet hidrolik sarsıcılara sahip platform daha bulunmaktadır. 

Tekerleklerin oturtulduğu bu 4 istasyonun ise 3 serbestlik derecesinde hareket 

kabiliyeti vardır ( X, Y ve delta). Tekerleklerin pozisyonları; kullanımı basit, bunun 

yanında hassas sonuçlar çıkarabilen bir optik kodlayıcı (encoder) ile devamlı olarak 

ölçülmektedir. Ayrıca düzenek sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde test aracının 

ağırlık merkezi ve ataletleri konusunda veriler almak mümkündür. 

Test düzeneği sayesinde, araçlar için büyük bir öneme sahip süspansiyon özellikleri 

hakkına da fikir sahibi olmak mümkündür. Ayrıca; sürüş, direksiyon ve yol tutuşu 

konularında da aracın göstermiş olduğu performans hakkında veriler 

alınabilmektedir. 

 

Şekil 3.13 : Yol yükleme datasının kullanıldığı bir hidrolik sarsıcılı test düzeneği 

Test düzeneğinde bulunan kodlayıcılar sayesinde tüm dayanıklılık testi boyunca araç 

üzerinden ölçümler yapılmaktadır. Her yükleme durumu için kuvvet ayrıntıları ve 

yük tekrar sayıları (cycle) hakkında detaylı yeni bir yol yükleme datası (RLD – road 

load data) oluşturulabilir. Daha sonra bu detaylı datalar; FEM yorulma analizlerinde 

kullanılır. FEM dayanıklılık testlerinde ise bu datalardan elde edilen en yüksek ve en 

düşük kuvvet bilgileri analizler için yeterli olmaktadır. En düşük kuvvet bilgisi, 

işaretinin tanımlı olan eksenin negatif yönünde olması ve bu işarete sahip en yüksek 

değere sahip olması gerekmektedir. 
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4 GÖVDE-ŞASİ BAĞLANTI BÖLGES İNDEK İ KIRILMA PROBLEM İ 

Lommel test merkezinde dayanıklılık testine alınan Ford marka Transit model ticari 

araçların ön travers (subframe) parçasının, ön şasi kolu ve salıncak kolu ile bağlantı 

yerlerinde çatlaklar gözlenmektedir. Metal yorulması sonucu oluşan bu çatlaklar; 

traversin şasi kolları üzerine civata-somun bağlantısı ile montajının sağlandığı travers 

braketi parçası üzerindeki güçlendirici plaka üzerinde oluşmaktadır. Plaka üzerinde 

oluşan çatlaklar nedeniyle plakanın işlevselliğini yitirmesinden ve bunun sonucunda 

plaka altında kalan travers ana braketinin maruz kalacağı yüklerde artış olmasından 

korkulmaktadır. Bu durumun, travers ana braketi ya da ön şasi kolu üzerinde de 

yorulma kırılması gibi bir hasar meydana getirme ihtimali bulunmaktadır.   

Travers parçası; pres makinalarında şekillendirilen sacların kaynak yöntemiyle 

birleştirilmesi sonucu imal edilir. Daha sonra çeşitli kaplama işlemlerinden geçerek 

korozyona karşı dirençli hale getirilir. Aracın alt kısmındaki şasiye cıvata-somun ya 

da kaynak yöntemi ile bağlantısı gerçekleştirilir. Travers parçaları aracın ön ya da 

arka kısmınlarında bulunmaktadır. Aracın ön kısmında bulunan traversler; salıncak 

kolları, motor, şanzıman, ön süspansiyon ve direksiyon sistemleri gibi parçaları 

üzerinde taşıyarak, bu parçaların araç ile bağlantısını gerçekleştirir. Şekil 4.1’de 

aracın ön kısımdaki travers gurubu gösterilmiştir. Aracın arkasında bulunan travers 

parçası ise aracın arka tekerlek ve süspansiyon sistemlerini taşımaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.1 : Bir taşıtın tekerlek, süspansiyon ve şasi bağlantıları 
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Çatlak probleminin gözlemlendiği travers parçası, aracın ön alt tarafında motordan 

sonra tekerlerin biraz arkasında bulunmakta; ön süspansiyon, salıncak kolları ve 

direksiyon sistemlerini taşımakta ve bu parçaların araç ile bağlantısını yapmaktadır. 

Salıncak kolları; süspansiyon sisteminin bir parçası olup, yay ve amortisörlerle bir 

bütün oluşturur. Ayrıca; ön süspansiyon sistemlerinde aks, direksiyon sistemi 

elemanları ve denge çubuğu gibi elemanları taşımaktadır. Tekerlekler; araçların 

hızlanması, frenlemesi yada dönmesi esnasında istenmeyen yönlerde harekete 

eğilimlidir. Bu parçalar, tekerlekleri düzgün konumda tutar, çeşitli yönlerden gelen 

kuvvetlere karsı hareketlerini sınırlar ve sadece yukarı ve aşağı yöndeki hareketlerine 

izin verir. Salıncak kollarının şaseye bağlantı yerleri kauçuk burçlar ile 

yataklanmıştır. Tekerlekler hareket ederken salıncak kolunun öne ve arkaya doğru 

olan hareket eğilimi, burçların kauçuk yapıları sayesinde absorbe edilir. Şekil 4.2’de 

bahsi geçen kırılma problemi ile ilgili parçalar gösterilmiştir. 

Şekil 4.2 : Travers, ön şasi kolları ve bunların bağlantılartını sağlayan travers 
braketleri 

Problem; araçların Lommel test merkezinde yapılan dayanıklılık testlerinde ortaya 

çıkmıştır. Merkezdeki testler boyunca araçlar belirli zaman dilimi ve kilometre 

değerlerinde uzmanlar tarafından incelenmektedir. Bu kontroller sırasında Transit 

model araçların ön travers-şasi kolu bağlantı bölgesinde çatlak problemleri 

gözlenmiştir. Çatlak gözlemlenen araçlar; belirli mühendislik proje denemelerinin 

yapıldığı, uzun ömür beklenilen testlerde ortaya çıkmıştır. 
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Problem; filolara gerekli geri dönüşleri almak üzere indirimle satılan ya da servislere 

gelen araçlarda gözlenmemiştir. Filo araçlarından sorumlu ve servislerdeki yetkililer 

konu hakkında bilgilendirilmiş ve kendilerinden problemin şu ana kadar görülmediği 

cevabı alınmıştır. Konu hakkında müşterilerden gelen bir şikayet de 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla probleme müşterinin karşılaştığı bir problem olarak 

bakılması yanlış bir yaklaşım olabilir. Çünkü problem, sadece Lommel’deki 

dayanıklılık yol testinde ortaya çıkan bir çatlak problemidir ve bu dayanıklılık yol 

testi araçların karşılaşabileceği en zorlu ve bozuk yolları araçlara yaşayan bir yol 

testidir. Dolayısıyla, bu dayanıklılık testi aracın karşılaşabileceği en kötü şartlardaki 

durumunu görmek için yapılmaktadır. Fakat bu testlerde ortaya çıkan problemler ile 

müşterinin karşılaşma olasılığı vardır. Bu çatlak problemi de, küçük bir ihtimal olsa 

da müşteri aracında ortaya çıkabilir. Bu yüzden tasarımdaki hatalarının düzeltilmesi 

gerekmektedir.  

 
 Şekil 4.3 : Ön Şasi kolları üzerinde bulunan Travers braketlerinin araçtaki konumları 
 

Şekil 4.3’de, bir Transit aracın ön kısmının CAD modeli ve ön travers parçasının şasi 

kolları ile bağlantısının gerçekleştiği travers braketleri gösterilmektedir. Resim 

üzerinde travers parçası gösterilmemiştir. Şekil 4.4’de ise; sadece ön travers parçası 

gösterilmiş olup, şasi kolları ile bağlantı bölgeleri yuvarlak içine alınmıştır. 
 

Travers braketlerinin 
araç üzerindeki konumu 
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 Şekil 4.4 : Ön travers parçasının şasi kolları ile bağlantı kısımları 
 

Travers braketinde oluşan çatlak problemlerinin çözümü ve takibi için Duris 

maddeleri açılmıştır.Duris maddeleri genellikler; korozyon, gıcırtı ve tıkırtı sesi, 

yorulma çatlakları, malzeme renk değişimi, su girişi, rüzgar sesi gibi sorunların 

çözümü konusunda açılmaktadır. Travers braketi güçlendirici plakasında oluşan 

çatlaklar yorulma çatlakları başlığı altına alınmaktadır. Duris sisteminde bu konu 

hakkında şu ana kadar açılmış 9 Duris maddesi bulunmaktadır. Bu 9 maddeden ilk 

6’sında ortaya çıkan çatlak tipi benzerlik göstermektedir. Çatlaklar araçların hem sağ 

hem de sol kısımlarında ortaya çıkabilmektedir. İlgili araçlardan çekilen çatlak 

fotoğrafları Şekil 4.5’de görülmektedir. 

Dayanıklılık testinde oluşan çatlakların fotoğraflarından açıkça görüldüğü gibi; 

çatlak, güçlendirme plakası üzerindeki çentik etkisi yaratan konumlama deliği 

bölgesinden başlayarak, plaka üzerine travers bağlantı kafasının oturduğu ve yük 

alışverişinde bulunduğu dairesel yüzeyde devam etmektedir. Şekil 4.5’deki 

fotoğraflarda hem travers parçasının araçtan sökülmüş hali, hem de travers parçasının 

brakete oturtulduğu içerisinde civata bulunan parça gözükmektedir. 

Dayanıklılık testine alınan araçlardan; aynı tasarıma sahip parçaların bulunduğu 

toplam 6 araçta bu problem gözlemlenmiştir. Bu 6 farklı test aracında problemin 

ortaya çıktığı zamandaki km bilgileri incelendiğinde oldukça farklı km bilgileri elde 

edilmiştir. Problemin görüldüğü en düşük km yapmış araçlar; henüz 13139 ve 27593 

km’deki araçlardır. Daha sonra 39848 ve 51329 km’deki araçlarda da çatlak 

başlangıcı belirlenmiştir. Çatlak belirlenen diğer 2 araç ise problemin belirlendiği en 

yüksek km bilgisine sahip olup, 61870 ve 79591 km’deki araçlardır. 
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Şekil 4.5 : Lommel’deki dayanıklılık testinde oluşan çatlak problemleri 

Travers braketi güçlendirme plakası üzerinde ortaya çıkan çatlak problemleri ile ilgili 

açılmış Duris maddelerinden benzerlik gösteren 6 Duris maddesindeki araçlarda biri 

dışında hepsi arkadan itişli – RWD (rear wheel drive) yani yüksek tabanlı – HF (high 

floor) araçlardır. Önden çekişli – FWD (front wheel drive) yani alçak tabanlı – LF 

(low floor) araçlarda ise sadece 1 kez bu çatlak problemi görülmüştür. Ayrıca 

uzunluk olarak 4 tip olan Transit araçların daha çok uzun ve orta uzunluktaki 

modellerinde problem gözlenmiştir. Transit araçların; kısa – SWB (short wheel 

base), orta – MWB (medium wheel base), uzun – LWB (long  wheel base) ve 

uzaltılmış – EWB (extended wheel base) olacak şekilde 4 farklı uzunlukta modeli 

bulunmaktadır. Araç yüksekliklerinde ise; alçak – LR (low roof), orta – MR 

(medium roof) ve yüksek – HR (high roof) tavan olacak şekilde 3 farklı yükseklikte 

modeli bulunmaktadır. Çatlak problemi daha çok LWB HR ve MWB MR tip 
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araçlarda gözlenmesine rağmen, problem bu tip araçlarda daha çok karşımıza çıktığı 

sonucuna test merkezinde çoğunlukla bu tip araçların teste alınmasından dolayı 

varılamamaktadır. Ancak basit bir yaklaşım ile; daha uzun ve de yüksek araçlarda 

çatlağın gözlemlendiği bölge daha fazla yüke maruz kaldığından, bu tip araçlarda 

kırılma probleminin gözlenmesi daha yüksek bir ihtimaldir denilebilir.  

4.1 Diğer Markalarda Gözlenen Gövde-Şasi Bölgesindeki Çatlak Problemleri 

Bu bölümde; yüzeysel bir araştırma sonrası, Lommel’deki dayanıklılık testinde 

gövde-şasi bağlantı bölgesideki parçalarda ortaya çıkan yorulma kırılması 

problemine benzer problemlerin gözlemlendiği araçlardan bahsedilmiştir. 
Lommel’de incelenen araçlar ile burada bahsedilecek araçlar arasındaki önemli bir 

fark; burada bahsedilecek kırılma problemleri test araçlarında değil, müşterinin 

kullandığı araçlarda ortaya çıkmıştır. Bu araçlarda görülen kırılma problemleri için; 

hatalı ya da yetersiz tasarım kaynaklıdır demek ya da firmaları sorumlu tutmak yanlış 
bir yaklaşım olabilir. Problemin görüldüğü araçlarda sürücünün araç kullanım şekli 

bilinmemekte, bu yüzden problemlerin müşterinin aracı kötü kullanması sonucu 

ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksek bir ihtimaldir.  

4.1.1 Mercedes 350/450 SL ve SLC ön travers parçasındaki çatlak problemleri 

Mercedes-Benz firması 11/01/85 tarihinde yayınladığı servis bülteni ile 1980 senesi 

üretimine kadar olan 350/450 SL ve SLC serisi araçları servislere geri çağırmıştır. Bu 

çağrının nedeni; ön travers parçasında oluşan çatlak problemleridir. Servislere gelen 

araçlarda çatlak problemi gözlenmişse, problemli travers parçası yenisi ile 

değiştirilmi ştir. Henüz çatlak problemi gözlenmeyen travers parçalarına ise kaynak 

yöntemi ile takviye parçaları kaynatılarak, parça daha mukavim hale getirilmiştir. 
Mercedes bu tamir ve ek işlemler için müşterilerinden herhangi bir ek ücret talep 

etmemiştir. Sadece travers parçasının gövde ve yan salıncak kolları ile bağlantısını 

sağlayan kauçuk burç parçaları için ücret alınmıştır [32]. 

350/450 SL ve SLC serisi araçlarda yaşanılan çatlak problemi travers parçasının 

kendisinde gerçekleştiği için problem oldukça ciddi boyutlarda ele alınmıştır. Ön 

travers; motor,  direksiyon ve fren sistemleri gibi önemli sistemlerin elemanlarını 

taşıdığı için, travers parçasındaki bir kırılma problemi, araç seyir halindeyken ciddi 

kazalara neden olabilecektir.  
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Şekil 4.6 : Mercedes 350/450 SL ve SLC ön travers parçasındaki çatlak problemleri 

Şekil 4.6’daki fotoğraflarda; bahsi geçen araçlardaki travers üzerindeki çatlaklar 

görülmektedir. Çatlaklar traversin salıncak kolları ve gövde ile bağlantısının 

yapıldığı kulak bölgelerinde oluşmuştur. Fotoğraflara ilk bakıldığına; korozyon 

yorulması nedeni ile kırılmanın gerçekleştiği düşünülebilir; fakat travers üzerinde 

gözlemlenen korozyon problemleri, travers kulağında oluşan kırılma 

problemlerinden sonra ortaya çıkmıştır. Ayrıca resimlerde görülen korozyon 

problemi; korozyon başlangıcı tam olarak bilinmese de, aracın yaşı 30 seneden fazla 

olduğu için beklenen bir durumdur. Firma, aynı tasarıma sahip travers parçasının 

kullanıldığı diğer tip araçlarını servislere çağırmamıştır. Bunun nedeni; 350/450 SL 

ve SLC serisi araçların motor gövdeleri dökme demirden yapılmış olmasıdır. 

Firmanın aynı travers parçasını kullandığı diğer serilerdeki araçlarında motor bloğu 

ve silindirlerin dökme demire göre oldukça hafif olan Alüminyum malzeme 

kullanmaya başlamıştır. Bu sebeple Mercedes firması, Alüminyum malzeme 

kullanılmasının getirdiği ağırlık avantajının travers parçasında çatlak problemleri 

oluşturabileceğini düşünmemiştir. 

4.1.2 BMW E36 / E46 traversinde ve oturduğu gövdedeki çatlak problemleri 

BMW E46 serisi araçların arka sürüş ve süspansiyon sitemleri E36 serisi ile büyük 

benzerlik içindedir. Bu benzerlikler içinde; E36 serisinde ortaya çıkan arka travers 

parçasının gövdeye oturtulduğu bölgelerde oluşan çatlak problemlerinin, E46 serisi 

araçlarda görülmesi de vardır. Çatlak probleminin ana nedeni; arka diferansiyel 
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tarafından motordan gelen burucu yüklerin travers parçasına iletilmesidir. Bu 

bölgede oluşan değişken yükler; bölge üzerindeki punta kaynaklarının verimi kötü 

yönde etkileyerek, bölgede yorulma çatlaklarının oluşmasına da neden olur [33]. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Şekil 4.7 : BMW E46 serisi arka traversin oturduğu gövdedeki çatlaklar ve kırılma 

BMW firması E46 serisi üzerine tasarım çalışması yaparken, E36’da yaşanmış bu tip 

çatlak problemlerinin önüne geçmek için ön travers parçası ve bağlantı bölgelerinde 

mukavemet arttırıcı parçalar eklenmesi üzerine çalışmış ve E46 serisi araçlarda 

güçlendirme yapmıştır. Fakat; aynı çalışma arka travers parçasının gövde üzerine 

oturtulduğu bölgeler için gerçekleştirilmediği nedeniyle, problem E46 serisi 

araçlarda da devam etmektedir. Şekil 4.7 ve 4.8’deki fotoğraflarda çatlağın izlediği 

yolun punta kaynakları ile kesişmesi görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.8 : BMW E46 serisi arka traversin oturduğu gövdedeki çatlak problemleri 
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Travers kaynaklı çatlak problemleri için BMW tarafından araçları servislere çağıran 

herhangi bir bülten yayınlanmamıştır. Problemli araçlar garanti dahilinde ise, 

herhangi bir ücret alınmadan çatlak görülen bölgeler kaynak yöntemleri ile 

güçlendirilmeye çalışılmıştır. Çatlak problemleri aracın gövdesinde oluştuğu için 

yeni bir parça ile değiştirilmesi mümkün değildir. Araçlar garanti dahilinde değilse, 

araç sahibinden yapılan tamir işleminin ücreti alınmıştır. Bu spesifik gibi gözüken 

problem bir süre sonra kronik hale gelmiştir ve sadece bu araç serilerinde 

kullanılabilecek özel tamir setleri oluşturulmuş ve internet üzerinden araç 

modifikasyon siteleri tarafından satılmıştır. Şekil 4.9’da görüldüğü üzere, çatlakların 

bulunduğu yüzeyler düzgün bir şekilde zımparalanmış, daha sonra kaynak yöntemi 

ile mukavemet arttırıcı plakalar arka traversin oturduğu bu bölgelere kaynatılmıştır. 
Travers tekrardan oturtulmadan önce de kaplama ve boya işlemleri tamamlanmıştır 
[34]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.9 : BMW E46 serisi arka travers kaynaklı hasar problemleri için tamir seti 

Traversin araç gövdesine oturtulduğu bölgede oluşan çatlak problemleri dışında, 

travers parçasının kendisinde de kırılma problemleri oluşmaktadır. Şekil 4.10’daki 

fotoğraflarda görüldüğü üzere, kırılma problemleri travers parçasının sağ-sol salıncak 

kolları ile bağlantı yataklarının bulunduğu ve araca monte edildiği uzantı 

bölgelerinde oluşmuştur. Travers parçası üzerindeki bu kırılma problemleri; yukarıda 

bahsi geçmiş traversin oturtulduğu bölgedeki çatlak problemlerine göre oldukça az 

gözlenmiştir. Parça üzerinde tamir mümkün değildir. Problemin çözümü, arka travers 
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parçasının yenisi ile değiştirilmesidir. Garanti dahilinde olan araçlarda müşteriden 

herhangi bir ücret alınmadan ilgili arka travers parçası yenisi ile değiştirilmi ştir. 
Bölümün girişinde bahsedildiği üzere; bu araçlarda görülen kırılma problemleri için, 

hatalı ya da yetersiz tasarım kaynaklıdır demek ya da firmaları sorumlu tutmak yanlış 
bir yaklaşım olabilir. Problemin görüldüğü araçlarda sürücünün araç kullanım şekli 

bilinmemekte, bu yüzden problemlerin müşterinin aracı kötü kullanması sonucu 

ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksek bir ihtimal gibi gözükmektedir. Ama her 

durumda, araçlar üzerinde görülen bu problemler incelenmesi gerekir. Bu araçlarda 

görülen kırılma ve çatlak problemlerinin ana nedeni, Lommel’deki dayanıklılık 

testinde Ford Transit araçlarda da görüldüğü üzere metal yorulmasıdır.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 4.10 : BMW E46 serisi arka travers parçasındaki hasar problemleri 



 
 

89 

5. TRAVERS BRAKET İNİN SONLU ELEMANLAR MODEL İNİN  

OLUŞTURULMASI 

Arkadan itişli araçlarda ön şasi kollarına puntalanmış travers braketi varken, önden 

çekişli araçlarda bu braket bulunmamakta ve travers şasi kollarına oturtulmaktadır. 

Arkadan itişli arçalarda, travers braket üzerine oturtulmakta ve bu braket sayesinde 

ön şasi kolları ile bağlantı kurmaktadır. Duris maddelerinde geçen 6 araçtan, 5’i 

arkadan itişli araçtır ve bu yüzden sadece arkadan itişli araçlar için sonlu elemanlar 

modeli oluşturulacaktır. Problemin çoğunlukla görüldüğü arkadan itişli araçlarda 

farklı tasarım önerileri ile problem çözülmeye çalışılacaktır. Şekil 5.1’de, önden 

çekişli ve arkadan itişli araçların travers-şasi kolları farklılıkları gösterilmiştir. 

Şekil 5.1 : Arkadan itişli ve önden çekişli araçların Travers bağlantı farklılığı 

Gerçekleştirilecek analiz çeşidi Lineer-Statik analiz özelliklerini taşıyan analiz tipi 

olacaktır. Modeldeki ilgili parçaların malzemesinin Lineer-Elastik özelliklere sahip 

olduğu kabul edilmiştir. Bu yüzden programa tek bir elastisite modülü girilmi ştir. 
Çalışmanın ana amacı; sorunlu mevcut tasarımın iyileştirilmesi yönelik olduğu için 

ve bu iyileştirme çalışmalarına değişik tasarım önerileri sunularak ve bunların 

karşılaştırlması yapılarak devam edildiği için sadece Statik analizlerin yeterli olacağı 

düşünülmüştür. Statik analizler yapılarak; zaman faktörü hiçbir şekilde analizlerin 

içine dahil edilmemiştir, yükleme ve sınır şartları gibi parametrelerin zaman 

içerisinde değişmediği kabul edilmiştir. Esasında taşıtlar ile ilgili problemler üzerine 

analiz yapılırken şartların dinamik olması gerekmektedir. Çünkü, araçlara ve araç 

parçalarına gelen yükler, araç hareket halindeyken zamana bağlı olarak önemli 
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ölçüde değişkenlik göstermektedir. Fakat, çalışmamız tasarım önerilerinin 

karşılaştırılması şeklinde devam edeceği için Statik analizlerin yeterli olacağı 

düşünülmüştür. Bu nedenle, daha karmaşık ve sonuçlarının elde edilmesi daha zor 

olan, fakat gerçek ortamın yaratılması için gerekli Non-Lineer ortam oluşturulmamış 
ve Dinamik analizlere gerek duyulmamıştır.  
Statik analizler; öncelikli olarak mevcut tasarım için gerçekleştirilmi ş olup, daha 

sonra verilen 5 farklı tasarım önerisi için tekrarlanmıştır. Önerilen 5 tasarım 

iyileştirmesi için CAD ve sonlu elemanlar modelleri tekrardan oluşturularak, 

analizler tekrarlanmıştır. Mevcut durum için sonlu elemanlar modelinin 

oluşturulması detaylı şekilde anlatılmıştır. Bu yüzden diğer 5 önerinin sonlu 

elemanlar modellerinin oluşumu detaylı şekilde anlatılmamıştır. Analizler sonucu; 

toplam 6 farklı tasarımın statik durum için sonuçlar elde edilmiş ve bu sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırılmalar yapılırken, önerilen tasarım çalışmalarının 

üretime alınıp, alınamayacağı faktörüne de dikkat edilmiştir. Son olarak da; mevcut 

durum ve karşılaştırmalar sonucu üretime alınması mümkün olan tasarım önerisi için 

yorulma anazleri gerçekleştirilmi ştir. Yorulma analizleri gerçekleştirilirken, AW 

programı içerisinde bulunan ‘Fatigue Tool’ adlı bölümden yararlanılmıştır. Yükleme 

durumu için daha önceden bahsedilmiş yol yükleme datalarından faydalanılmıştır. 
AW programı içerisinde örnek olarak bulunan ‘SAE Braket History’ adlı dat uzantılı 

dosya, yol yükleme datası olarak kabul edilmiştir. Yorulma analizlerinde de farklı 

tasarımlar arasında karşılaştırma yöntemi kabul edildiği için, gerçek şartlar için 

yapılamayacak kabullerin çalışmadaki analizler için alınmasında herhangi bir 

problem görülmemiştir. 

5.1 Parçalar Hakkında Genel Bilgi 

Şekil 5.2 ve 5.3’de görüldüğü gibi analizler için hazırlanan model dört parçadan 

oluşturulmuştur. Global Ford sisteminde her parçanın özel bir parça numarası ve adı 

bulunmaktadır. Bu parçaların özellikleri aşağıda kısaca anlatılmaya çalışılmıştır. 
- 1_Travers braketi (YC15 – 3A097/8– AH/AJ): Travers ile ön şasi kollarını 

birbirine bağlamak için kullanılan travers braketleri; sağ ve sol için simetrik 

parçalardır ve sadece RWD araçlarda kullanılmaktadır. Analizlerdeki ana 

model parçası olup, diğer parçalar bu braketlerin üzerlerine monte edilerek 
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ana model oluşturulmuştur. Gerçekte ise aşağıda anlatılan parçalar, bu travers 

braketlerin üzerine punta kaynağı yöntemi ile birleştirilmektedir. 

- 2_Güçlendirici plaka (YC15 – V104A66/7 – AD/BA): Travers braketi 

üzerinde bulunup, 2 mm kalınlığında olup, traversin braket üzerine oturduğu 

yüzeyde mukavemet arttırıcı görevi üstlenmektedir. Bu palakalar; sağ ve sol 

için simetrik parçalardır. Traversin arka kulakları bu yüzeye oturmakta ve 

çatlaklar bu parça üzerinde gözlenmektedir. 

 

Şekil 5.2 : Analizlerde kullanılacak dört parçalı geometrik modelin alt görünüşü 

- 3_Somunlu Kafes (YC15 – V105A36 – BH): Travers braketi iç tarafına 

kaynatılan, sağ ve sol taraf için ortak olan parçadır. İmalatçıdan içerisine M16 

somunu yerleştirilmi ş şekilde hazır gelir. Üzerinde bulunan iki adet 

konumlama deliği sayesinde travers braketi içine kaynak fikstürleri sayesinde 

doğru bir şekilde konumlandırılarak punta kaynakları sayesinde braket ile 

birleştirilir. Bu proses; İngiltere ve Türkiye fabrikalarının tedarikçilerinde 

farklılık göstermekle beraber, parça üzerindeki bu iki deliğin ana tasarım 

amacı konumlamaya yardımcı olmaktır. Bu parça somunun brakete 

sabitlenmesini sağlar ve travers ile travers braketi arasındaki civata-somun 

bağlantısının gerçekleşmesine yardımcı olur. İngilizcesi ‘Nut Cage’ olan 

parçayı bir somunu çevreleyen kafes olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda bu 

1. YC15 – 3A097– AH 
Travers braketi (sağ) 

2. YC15 – V104A66 – AD 
Güçlendirici plaka (sağ) 
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parça, somuna dolayısıyla civata bağlantısına kafes içinde belirli bir hareket 

kabiliyeti vererek; araç hareket halinde iken traversin yol şartlarından dolayı 

hareket kazanmasını aracın mümkün olduğunca az hissetmesini sağlar. 

- 4_M16 Somunu (YC15 – V105A36 - BH_PIA): Yukarıda bahsedilen 

somunlu kafes parçası içerisindeki M16 somunudur. Traversin ön şasi kolları 

ile arka bağlantısındaki civataların bağlandığı somundur. Somunlu kafes 

imalatçından hazır halde gelmiş birden fazla parça içerdiği için alt montaj 

olarak düşünülebilir. Bu tip imalatçılardan hazır gelen alt montaj parçaları 

içersindeki alt parçalar, montaj halinde hazır alınması anlamına gelen ‘PIA’ 

(Purchased In Assembly) olarak adlandırılmaktadır. 

 
Şekil 5.3 : Analizlerde kullanılcak dört parçalı geometrik modelin üst görünüşü 

5.2 Gerekli CAD Dataların Olu şturulması 

Ford Otosan’da bazı departmanlarda CATIA programının ana CAD programı olarak 

kullanılmasına geçildiyse de, büyük çoğunlukla mevcut projelere I-DEAS CAD 

programıyla devam edilmektedir. Tez çalışmasında kullanılacak mevcut parçaların 

CAD dataları; I-DEAS formatında, Ford’un CAD datalarını düzenlediği ve 

3. YC15 – V105A36 – BH 
Nut plate (Somunlu Kafes)  

4. YC15 – V105A36 - BH_PIA 
M16 Somunu 
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kaydettiği Metaphase isimli sisteminde hazır durumda bulunmaktadır. İlk olarak; bu 

datalar I-DEAS ortamında ‘igs’ formatına dönüştürülmüştür. Daha sonra bu datalar; 

kendi bilgisayarımdaki SolidWorks programında birleştirilip ve ilgili montaj dosyası 

oluşturulup, ‘parasolid’ formatında kaydedilmiştir. Analizlerin yapılacağı Ansys 

Workbench (AW) programında verimli sonuçlar genellikle ‘Parasolid’ formatındaki 

CAD datalar ile elde edilmektedir. Son olarak da Ansys Workbench programının 

‘Geometry’ ortamında ilgili parasolid formatındaki CAD data ‘import’ edilerek 

açılmıştır. Import edilen datalar için kalınlık detaylarının programa tanımlanması 

gerekmektedir. Yukarıda gösterilmiş; travers braketi, güçlendirici plaka ve somunlu 

kafes parçaları için 2 mm kalınlık programa tanımlanmıştır. 

5.3 Malzeme Özelliklerinin Girilmesi 

Günümüzün gelişmiş mühendislik uygulamalarında malzeme seçimi oldukça önemli 

bir aşamadır. Malzeme seçimi denilince ilk akla gelen metalürji ya da malzeme 

mühendisleridir, fakat yeni bir tasarım oluşturulurken ya da mevcut bir ürün 

geliştirilirken, bu alanlar dışında birçok daldan mühendis malzeme seçiminde görev 

almaktadır. Bu amaçla tasarım mühendisi ile malzeme mühendisi malzeme seçimi 

çalışmalarında ortak hareket etmek zorundadırlar. Bazı tasarım çalışmalarında ise, 

malzeme mühendisine gerek kalmadan sadece tasarım mühendisinin görüşleri 

doğrultusunda malzeme seçimi yapılmaktadır. Bu yüzden; tasarım mühendisinin 

gerekli ve yeterli malzeme bilgisine sahip olması gerekmektedir.  

Malzemelerden beklenen minimum özelliklerin belirlenmesi oldukça geniş bir 

konudur. Fakat bu özelliklerin belirlenmesinde neye dikkat edileceğinden kısaca 

bahsetmek gerekirse; malzeme seçimi çalışmasını yürüten mühendis, mevcut ürünleri 

ya da rakip firmaların benzer ürünlerini inceleyerek malzeme seçimi çalışmasına 

başlamalıdır. Bu durum, mühendisin gereksiz vakit kaybetmesini ve günümüzde 

oldukça fazla olan malzeme çeşitlili ği içerisinde zorlanmasını engellemektedir. 

Ayrıca, çalışmaya bu şekilde başlayan mühendis, tasarladığı ürünün gerekliliklerini 

ve kullanıcıdaki ömrü konusunda ön bilgiye de sahip demektir. Wöhler’in yaklaşık 

100 sene öncesi tren akslarındaki yorulma kırılması problemine açıklık getirmesiyle 

birlikte; ürünün müşteri tarafında kullanılırken karşılaştığı şartların incelenmesinde 

ve bu şartların laboratuvar ortamında hızlandırılmış testler ile ürün üzerinde 

yansıtılması çalışmalarında oldukça önemli gelişmeler olmuş ve gelecekte de 
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olacaktır. Malzeme tipi seçiminde ve seçilen malzemenin üretimde 

kullanılabilirliğinde; ürün tasarımı, maliyet, bulunabilirlik, geri dönüşüm durumu ve 

performans gibi özellikleri detaylı bir şekilde incelenmeli ve seçim parametreleri, 

birbirinden ayrı tutulmadan hareket edilmesi gerekmektedir. Malzeme seçiminde 

diğer ve belki de en önemli kısım da müşterinin beklentilerini karşılayabilmektir.  

[35].  

Analiz ortamı oluşturulurken CAD datalar sistemde açıldıktan ve gerekli kalınlık 

bilgileri programa girildikten sonraki ilk aşama parçaların malzeme bilgilerinin 

programda tanımlanmasıdır. Program tarafından başta seçili olan ‘Structural Steel’ 

(yapısal çelik) malzemesi ile analiz ortamı oluşturulmasına devam edilmiş ve 

gerçekte kullanılan malzemenin analiz sonuçlarını etkileyecek özellikleri, yapı çeliği 

malzemesinin mevcut program içindeki özellikleri değiştirilerek, üretimde kullanılan 

malzeme programa tanıtılmıştır.   
Piyasada yaygın olarak kullanılan analiz ve tasarım programların büyük bir 

çoğunluğunda programların kendilerine has bir malzeme kütüphanesi bulunmaktadır. 

Bu malzeme kütüphaneleri sayesinde sanayide yaygın kullanılan malzeme tipleri 

bulunarak, herhangi bir ek malzeme özelliği girilmeden malzeme özellikleri direkt 

olarak kullanabilir, yeni malzeme özellikleri tanımlanabilir ya da mevcut malzeme 

özellikleri değiştirilebilmektedir. Bizim problemimizdeki analizler Lineer-Elastik 

malzemelerin yapısal statik ve yorulma analizleri olacağından, malzemenin termal ve 

elektriksel özelliklerini dikkate almaya ve değiştirmeye gerek yoktur.  

İlk aşamada Statik analizler anlatılacağından ve sadece izotropik malzemeyle lineer 

elastik çözüm yaptırılacağı için; Young’s Modulus (elastisite modülü) ve Poisson’s 

Ratio (poisson oranı) bilgileri yeterli olmaktadır. Elastisite modülü; izotropik elastik 

bir malzemeye uygulanan kuvvet sonucu oluşacak deformasyona karşı malzemenin 

göstermiş olduğu dirençtir. Gerilmenin, gerinmeye bölünmesiyle hesaplanır. 

Gerinme birimsiz olduğundan, elastisite modülü birimi gerilme birimi ile aynıdır. 

Çoğu müdendislik uygulamalarındaki malzeme seçimi aşamasında dikkate alınan 

öncelikli özelliklerden biridir. Poisson oranı çelikler için 0,27 ile 0,30 arası değerler 

alınabilir [36]. 

İzotropik malzemede; X/Y/Z eksenlerinin doğrultusunda malzeme özelliklerinde 

değişkenlik olmadığı varsayılır. Bu durumda her eksen için Elastisite modülü ve 
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Poisson oranı aynıdır. Genellikle metal ve alaşımlarının kullanıldığı yapısal 

analizlerde, malzemelerin İzotropik olduğu kabulunde bulunulur. İzotropik olmayan, 

Non-İzotropik olarak adlandırılan malzemelerde ise en az iki eksen için farklı 

elastisite modülü ve Poisson oranı girilmelidir. Non-İzotropik malzeme örneği 

olarak; biomekanik analizlerinde kemik modellemesi yapılırken Non-İzotropik 

malzeme oluşturulması verilebilir. 

Aşağıda verilen elastisite modülü ve Poisson oranı AW programının yapısal çelik 

malzemesi özelliklerine girilmiştir. İzotropik malzemelerde belirlenen malzeme 

özelikleri X koordinatı için girilmiş olup, diğer koordinatlar için de malzeme X 

koordinatında göstermiş olduğu özellikleri korumaktadır. 

 - Elastisite Modülü: 2,07e+011 Pa = 2,07e+011 N/m² = 207000 MPa = 207000 

N/mm² = 207 GPa  

 - Poisson Oranı: 0,3 (birimsizdir) 

Travers braketi, güçlendirme plakası ve somunlu kafes üretiminde kullanılan sac 

malzeme Erdemir’in 7136 kalite numarasındaki, 2 mm kalınlığındaki ısıl işlem 

uygulanmamış, soğuk haddelenmiş sac malzemesidir. Standart olarak DIN EN 

10268-99 standardında, H360 LA kalitesindedir. Genel tanım olarak soğuk 

şekillendirmeye uygun, özellikle Otomotiv sektöründe kullanılan yüksek 

mukavemetli çelik malzemelerdendir. Bu malzemenin Otomotiv sektöründe ve yan 

sanayinde tercih edilmesinin en büyük nedeni; iyi şekillendirebilirliğinin yanında 

yüksek kaynaklanabilirlik özelliğinin de bulunmasıdır. Sıcak ile soğuk haddelenmiş 
sacların temel farkı; sıcak haddelenmiş saclar genellikle 2 mm’den daha kalın, soğuk 

haddelenmişler saclar ise genellikle 2 mm’den daha ince sac malzemelerdir. Aynı 

kalınlıktaki sıcak haddelenmiş sacların, soğuk haddelenmiş saclara göre kaynak 

edilebilirlik ve şekillendirilebilirlik açısından kabiliyetleri daha yüksektir. Şu anda 

Türkiye endüstrisinde çoğunlukla soğuk haddelenmiş sac kullanılmaktadır. Mevcut 

parçalarda kullanılan sac malzemenin kimyasal bileşimi Çizelge 5.1’de verilmiştir. 

Çizelge 5.1 : Erdemir’in 7136 nolu soğuk haddelenmiş sacının kimyasal bileşimi (%) 

Erdemir 
Kalite No. 

Kimyasal 
Sınırlar (Max.) C Si Mn P S Al 
Standart 0,10 0,50 1,20 0,025 0,025 0,015 

7136 
Erdemir 0,10 0,10 1,20 0,025 0,015 0,020 
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Akma Dayanımı 360-460 MPa aralığında ve Çekme Dayanımı da en düşük 430 MPa 

olan 7136 kalite numaralı sac malzemenin mekanik özellikleri Erdemir’in soğuk 

haddelenmiş ürünler kitapçığında bulunmaktadır. Bu malzemenin uzama değeri; test 

çubuğunun ilk ölçüsü 80 mm olacak şekilde %20’dir [37]. 

Çizelge 5.2’de; AW programının yapısal çelik malzemesi için önerdiği malzeme 

özelliklerinin bulunduğu Çizelge A adı ile, bu malzeme özelliklerine mevcut 

parçalarda kullanılan malzemenin özellikleri eklenmiş hali ise Çizelge B adı ile 

verilmiştir. İki çizelge arasında malzemenin elastisite müdülü ile akma ve çekme 

dayanımları arasında farklar bulunmaktadır. B tablosunda malzemenin sadece çekme 

testlerinden elde edilen dayanım değerleri girilmiştir, basma dayanım değerlerine 

gerek duyulmamıştır. Ayrıca analizlerde malzemenin ısısal ya da elektriksel durumu 

ile ilgili bir çalışma olmadığından malzemenin bu özelliklerinin değerinin bir önemi 

yoktur. 

Çizelge 5.2 : Yapısal çeliğin AW programı içindeki malzeme özellikleri (A) Mevcut 
parçalarda kullanılan çeliğin malzeme özellikleri (B) 

 
 
 

A B
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5.4 Temas Bölgelerinin Oluşturulması 

Sonlu elemanlar modeli oluşturulurken ikinci aşama; ilgili parçaların birbirine temas 

eden bölgelerinin tanımlanmasıdır. Analiz programlarında temas bölgesi 

oluşturularak; parçaları birbirine bağlamanın yanında yapısal yüklerin ve de ısı 

akışlarının transfer edileceği yollar tanımlanır. AW pogramında otomatik olarak 

temas bölgelerinin program tarafından oluşturulması özelliği bulunmasına rağmen, 

daha sağlıklı sonuçlar elde etmek için temas yüzeyleri birer birer oluşturulmuştur. 

Aşağıdaki şekillerde de görüldüğü gibi; parçaların birbirine temas eden yüzeyleri 

seçilmiş, kuvvet aktarımın gerçekleşeceği bölgeler tanımlanmıştır. Bu temas 

bölgeleri oluşturulurken ‘No-Seperation’ temas tipi seçilmiştir. Bu temas tipi 

yüzeyler arasında herhangi bir ayrılma durumuna izin vermemektedir. Bu temas 

tipinin seçilmesi, punta kaynaklarının da temas yüzeyleri oluştururken dikkate 

alınarak, programa tanıtılacak olmasıdır. ‘Bonded’ temas tipi seçilmemiştir; çünkü 

bu temas tipi, temas eden iki yüzeyi tamamen birbirine yapışık olarak tanımlamakta 

ve punta kaynaklarını dikkate almamaktadır. Temas tipleri ile ilgili ayrıntılı bilgi 

5.4.1. bölümünde verilmiştir.  

 

Şekil 5.4 : Somunlu kafes ile somun arasındaki temas yüzeyleri 

Şekil 5.4’deki resimdeki temas bölgesi somunlu kafes parçası ile travers braketi 

arasındaki temas bölgesini göstermektedir. AW programı bu temas bölgesini 

otomatik olarak oluşturmuştur. Fakat gerçek yapıda somunun, somun kafesi içinde 

hareket serbestliği bulunmaktadır. Özellikle araç statik durumda beklerken önemli 

bir yüke maruz kalmamaktadır. Somunun görevi sadece traversin civatası ile 

bağlantıyı sağlamaktır, bu yüzden program tarafından oluşturulan bu temas yüzeyi 

analizlerde yoksayılmıştır.  
Şekil 5.5’deki resimde somunlu kafes parçası (mavi) ile travers braketinin (gri) temas 

yüzeyleri gösterilmiştir. Bu temas bölgesi program tarafından oluşturulmamış, özel 
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olarak yüzeyler seçilerek kullanıcı tarafından programa tanıtılmıştır. Temas tipi 

olarak da ‘No Seperation’ temas tipi seçilmiştir. Ayrıca bu temas bölgesinde gerçek 

parçada mevcut olan punta kaynakları da aynı lokasyonlarında tanımlanmıştır. 

 

Şekil 5.5 : Somunlu kafes parçası ile travers braketinin temas yüzeyi 

Şekil 5.6’da ise güçlendirici plaka (kırımızı) ve travers braketi (gri) arasındaki, ‘No-

Seperation’ olarak tanımlanmış temas yüzeyi gösterilmiştir. 

 
 Şekil 5.6 : Güçlendirici plaka ile travers braketinin temas yüzeyi 

Gerçek parça ortamına daha yakın bir ortam oluşturmak için; parça üzerindeki punta 

kaynakları da temas bölgeleri oluşturulurken tanımlanmıştır. AW programı punta 

kaynaklarının tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Model üzerindeki punta kaynak 

lokasyonları gerçekteki lokasyonlarında oluşturulmaya çalışılmıştır. Temas bölgesi 

tipi seçiminin ve punta kaynaklarının modellenmesini doğru sonuçların elde edilmesi 

için oldukça önemlidir. Problemi çözmeye yönelik önerilen tasarım çalışmaları 

arasında punta kaynaklarının lokasyonu değiştirilerek ya da gerilmenin fazla olduğu 

bölgelerde punta sayısı azaltılarak herhangi bir iyileşme sağlanıp, sağlanmadığı 

karşılaştırmalı olarak gösterilecektir. 
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Şekil 5.7 : Parçanın alt görünüşü, plaka ve braketin mevcut punta kaynakları 

Şekil 5.7 ve Şekil 5.8’de gösterilen noktalar yapı üzerindeki punta kaynaklarını 

temsil etmektedir. Punta kaynakları oluşturulurken, geometrinin modellenmesi 

aşamasında kaynak noktalarının lokasyonlarını tanımlayacak özel noktalar 

oluşturulmuştur. Daha sonra simülasyon aşamasına geçilince, bu noktalar temas 

bölgesi oluşturulurken punta kaynaklarının modellenmesinde kullanılmıştır. 
Şekil 5.8’deki çember içine alınmış punta kaynakları; travers braketi, güçlendirici 

plaka ve somunlu kafes parçasını, yani 3 parçayı biribirine bağlayan punta 

kaynaklarını göstermektedir. Diğer noktalar ise sadece travers braketi ile güçlendirici 

plakayı birbirine bağlayan puntalardır. Programda punta kaynakları tanımlanırken 3 

parçanın aynı anda tanımlanmasında sorunlar oluştuğundan, yukarıdaki şekilde de 

görüldüğü gibi 3 parçaya denk gelen punta lokasyonlarında ikişer adet punta 

tanımlanmıştır. Örneğin; yukarıdaki şekilde gösterilmiş 2 ve 10 numaralı puntalar; 

travers braketi ve somunlu kafes ile travers braketi ve güçlendirici plaka arasında 

tanımlanmış olup, gerçek parçadaki tek punta kaynağını temsil etmektedir. Aşağıdaki 

resimde yuvarlak içine alınmış bu 4 adet punta kaynağı bu şekilde programa 

tanıtılarak, gerçek parçadaki durum oluşturulmaya çalışılmıştır. Kocaeli fabrikasında 

araç tabanındaki 3 parçaya aynı anda atılan punta kaynakları 7mm’ye kalınlığa kadar 

verim göstermektedir. İlgili modelimizde ise bu kalınlık en fazla 6 mm’ye kadar 

çıkmakta olduğu için, punta verimleri konusunda modelimizde herhangi bir sorun 

bulunmamaktadır.     

            



 
 

100 

 

Şekil 5.8 : Parçanın içten görünüşündeki punta kaynakları 

5.4.1 Temas bölgesi oluşturulurken dikkat edilecek noktalar 

Temas bölgesi oluşturulurken seçilen temas tipi, analizin lineer ya da non-lineer 

olmasını etkiler. Ayrıca AW programı, montaj halindeki CAD datalar programa 

tanımlanırken otomatik olarak birbirine temas eden bölgeleri tanımlar. Bu özellik 

daha sonra detaylı temas bölgesi tanımlanırken kolaylık sağlar. 

Temas bölgesinin doğru seçilip, modele tanımlanması analiz sonuçlarına en çok etki 

eden aşamalardan biridir. Seçilen temas tipine göre program parçaların belirli yükler 

altında birbirine göre nasıl hareket edeceğini tanımlar. Aşağıda AW programında 

temas bölgeleri oluştururken, temelde seçilen temas tipleri anlatılmıştır. Bu temas 

tipleri, genellikle yüzey-yüzey temas bölgesi oluşturulurken kullanılır [38]. 

- Bonded: Bu özellik temas bölgesi oluşturulurken en çok seçilen ve de 

programın kullanıcıya herhangi bir ayar yapmaksızın önereceği durumdur. Bu 

durum seçildiğinde, yükler altındaki temas yüzeyleri arasında hiçbir şekilde 

kayma ya da hareket olmadığı kabul edilir. Yüzeylerin tamamen birbirine 

yapıştırıldığı düşünülebilir. Bu sebeple, analiz sonuçları Lineer olacaktır. 

- No Separation: ‘Bonded’ durumuna benzer bir temas bölgesi oluşturulur. 

Sadece yüzey-yüzey temas bölgesi oluşturulurken kullanılır ve yüzeyler arası 

ayrılma olmasına izin verilmeden, sadece temas yüzeylerinde sürtünmesiz 

kayma hareketinin oluşmasına olanak verilir. 

- Frictionless: Sürtünme katsayısının ‘0’ alındığı durumdur. Bu yüzden 

parçalar arasında kayma hareketi serbestliği vardır. Sonuçlar Nonlineer 
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oluşacaktır, çünkü kuvvet değiştikçe temas bölgesi de değişecektir. 

Kaydadeğer bir sonuç alınmak isteniyorsa, yapı düzgün bir şekilde 

oluşturulmalıdır. Ayrıca zayıf kuvvete sahip yaylar parçaların kayma 

sırasında birbirinden ayrılmaması için modele eklenebilir.  

- Rough: Bu seçenek temas eden parçalar arasında bir sürtünme katsayısı 

belirleyerek, kayma hareketine izin vermeden pürüzlü sürtünmeli bir temas 

yüzey alanı oluşturur. 

- Frictional:  Temas eden yüzeyler arasında ‘-‘ olmayan herhangi bir sürtünme 

katsayısı belirlenmelidir. İki yüzey arasında kayma hareketi oluşmadığı 

sürece, temas bölgesinin belirli bir kayma gerilimi taşıyabileceği varsayılır.         

Analiz sonuçlarının gerçeğe en yakın elde edilmesi için yukarıdaki temas tiplerinden 

gerçeğe en uygun olanının seçilmesi gerekir. Eğer gerçekte de yükler altında 

parçaların birbirinden az da olsa ayrılma durumu söz konusuysa ya da kullanıcı içim 

önemli gerilmeler bu temas yüzeylerinde oluşuyorsa; temas bölgesi tanımlanırken 

Frictionless, Rough ve Frictional Nonlineer temas tiplerinden biri seçilmelidir. 

Ayrıca temas bölgesi oluştururken diğer seçmemiz gereken bir özellik de temas 

davranış tipidir. Simetrik (symmetric), asimetrik (asymmetric) ve oto-asimetrik 

(Auto-asymmetric) olarak 3 tipi bulunan bu parametre sayesinde oluşacak temas 

çiftlerinin birbirlerine olan davranış özellikleri belirlenir. Seçilen temas davranış tipi 

eğer simetrik ise; temas yüzeyine gelen kuvvet her ne eksenden gelirse gelsin, 

yüzeylerin birbirine karşı davranışı aynı olacaktır. Eğer temas davranış tipi asimetrik 

seçilirse; temas yüzeyine gelen kuvvetin yönü önem kazanmakta ve temas yüzeyini 

oluşturan iki yüzeyin birbirlerine olan davranışlarında değişkenlik olacaktır. 

Programda seçili olarak gelen simetrik özelliği dışındaki iki asimetrik özelliği 

sayesinde daha uygun analiz sonuçları elde edilebilir. 

Bu ana özelliklerin yanında analiz programlarında, yüzeyler arasındaki teması 

formulasyona dökmeye yarayan ileri düzey temas özellikleri de bulunmaktadır. 

5.5 Ağ Yapısı Oluşturma İşleminin Gerçekleştirilmesi 

Her türlü sonlu elemanlar analizi çalışmasının önemli aşamalarından biri de ağ yapısı 

oluşturma (meshing) kısmıdır. Amacı; modeli belirli adette sonlu elemana 

ayırmaktır. Sonlu elemanlar yönteminin adı esasen bu ağ oluşturma prosesinden 
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gelmektedir. Kısaca; ağ yapısı oluşturma, bir yüzeyin veya 3 boyutlu bir cismin 

sonlu sayıda küçük elemana ayrılmasıdır. Elemanlar birbirlerine, ortak kullandıkları 

düğümler (node) ile bağlıdır. Bu düğümler ile elemanların birleşimi sonucu oluşan 

yapıya ‘Mesh’ denilmektedir. Ağ yapısı içindeki her bir eleman; modelin önceden 

belirlenmiş ya da belirlenecek malzeme özelliklerini ve yapısal özelliklerini kendisi 

için de kabul ederek, maruz kalınacak yükler ve ortam şartları için en uygun 

sonuçları oluşturmaya çalışacaktır. 

Ağ yapısının yoğunluğu ve kalitesi sonlu elemanlar yöntemi için büyük bir öneme 

sahiptir. Düşük ağ yapısı yoğunluğu ve kalitesi, analiz sonuçlarının gerçekten farklı 

olmasına neden olur. Yüksek ağ yapısı yoğunluğu ve kalitesi ise analizlerin maliyetli 

ve vakit almasına neden olurken, gerçeğe çok daha uygun analiz sonuçları ortaya 

çıkarmaktadır. 

Otomotiv sektöründe genellikle ağ yapısı oluşturma çalışmalarında aşağıdaki adımlar 

izlenir. 

1. Ağ yapısı oluşturma prosesi genellikle otomatik ağ yapısı oluşturma işlemine 

olanak sağlayan HyperMesh gibi popüler ağ yapısı oluştuma programları 

sayesinde gerçekleştirilir. Daha sonra bu ağ yapısı modeli, esas analizlerin 

yapılacağı analiz programlarına aktarılır. HyperMesh’de oluşturulan ağ yapısı 

modeli; Ansys, Abaqus ve MSC Nastran/Patran gibi sonlu elemanlar analiz 

programlarına kolayca aktarılabilmektedir.  

2. Analizci, önceki tecrübelerinden yararlanarak mümkün oldukça en uygun ağ 

yapısı yoğunluğunu ve kalitesini belirlemeye çalışır. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi, yüksek ağ yapısı yoğunluğu ve kalitesi; gerçeğe en uygun 

sonuçları verirken, oldukça fazla zaman alır ve yüksek maliyete neden olur. 

3. HyperMesh gibi programlar model üzerindeki düzensizlikleri tam olarak 

tanımlayamadığından; mantıklı analiz sonuçları elde etmek için delik, pah ve 

fillet yapılarının bulunduğu bölgelerde ve bizim için gerçeğe en yakın analiz 

sonuçlarının önem kazandığı bölgelerde manuel ağ yapısı oluşturma işlemi 

yapılır. Manuel ağ yapısı oluşturma işleminde, önemli olduğu düşünülen alan 

ayrıca seçilerek daha fazla zaman harcanarak, yüksek ağ yapısı yoğunluğu ve 

kalitesiyle oluşturulur. 

4. Analiz sonuçlarına gidilir. 
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5. Bu son aşamada ağ yapısının yoğunluğu arttırılır ve yukarıdaki adımlar 

tekrarlanarak, ortaya çıkan analiz sonuçları önceki daha düşük ağ yapısı 

yoğunluğuna sahip model ile karşılaştırılır. Analiz sonuçları arasındaki fark 

en aza indiği aşamadaki ağ yapısı yoğunluğu bize en uygun ağ yapısı 

verecektir. Bu ağ yapısın yoğunluğu ile analizlerin sonuçlarının alınması 

gerçeğe en yakın sonuçları çıkaracaktır. 

Yukarıda bahsedilen adımlardan farklı olarak; bu çalışmada AW programının 

otomatik oluşturduğu ağ yapısından yararlanılmıştır. HyperMesh gibi profesyonel ağ 

yapısı oluşturma programlarına gerek duyulmamıştır. Tasarım önerileri 

karşılaştırılacağı için ağ yapısının çok hassas bir şekilde oluşturulması önemli bir 

parametre olarak düşünülmemiştir. Şekil 5.9’da mevcut tasarıma ait sonlu elemanlar 

modelinin ağ yapısı görülmektedir. 

Şekil 5.9 : AW programında otomatik olarak gerçekleştirilen ağ yapısı modeli 

Sonlu eleman modellerindeki serbestlik derecelerini mümkün olduğunca azaltmak 

için ağ yapısı oluşturulurken değişik eleman tipleri kullanılır. Bu yüzden, genellikle 

ağ yapısı oluşturulurken tek çeşit eleman tipi kullanılmaz ve özellikle incelenmesi 

düşünülen, gerilmelerin yüksek olacağı bölgelerde ağ yapısı daha hassas oluşturulur. 

Bununla birlikte; model üzerindeki delik, köşe, dönüş bölgeleri ile çentik etkisi 

yaratabilcek ve çatlak bölgeleri gibi geometrik düzgünsüzlüğün bulunduğu 
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bölgelerde de ağ yapısının daha hassas oluşturulması istenilir. Şekil 5.10’da, bir 

bisikletin zincir-dişli mekanizması gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere; zincir ile 

dişli arasında kuvvet aktarımı olan bölgeler yapı için hassas bölgeler olduğu 

düşünüldüğü için, bu bölgelerdeki ağ yapısı oldukça yoğun oluşturulmuştur. Dişlinin 

orta kısmındaki bölgeler mekanizma için kritik bölge olmadığı düşünüldüğünden bu 

bölgedeki ağ yapısı ise oldukça kaba bir şekilde oluşturulmuştur [39]. 

 

Şekil 5.10 : Bisikletin zincir-dişli mekanizması üzerinde kurulan ağ yapısı 

Ç,zelge 5.3’de görüldüğü üzere, ağ yapısı oluşturma işlemi program tarafından 

otomatik olarak yapıldığında toplam 9394 adet düğüm sonlu elemanlar modelinde ağ 

yapısı elemanlarını birbirine bağlamak üzere oluşturulmuştur. Düğümler sayesinde 

birbirine bağlanan, 1748’i temas bölgelerinde olmak üzere toplam 10010 adet eleman 

program tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur.  

Çizelge 5.3 : Model üzerindeki parçaların eleman ve düğüm sayıları 

Parça Adı Düğüm sayısı  Eleman Sayısı 

Somunlu Kafes (YC15 – V105A36 – BH) 1031 859 

Travers braketi (YC15 – 3A097/8– AH/AJ) 5736 4967 

Güçlendirici plaka (YC15 – V104A66/7 – AD/BA) 1057 923 

M16 Somunu (YC15 – V105A36 - BH_PIA) 1570 1513 

                                                                                                                                                                    

Birbirine 9394 adet düğüm ile bağlı 10010 adet eleman ise Çizelge 5.4’de verilmiştir. 
Çizelgede; eleman tiplerinin sonlu elemanlar yaklaşımı içindeki adları ile ayrı ayrı 

adetleriyle birlikte sonlu elemanlar yaklaşımı içindeki tanımları verilmiştir. 
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Çizelge 5.4 : Model üzerindeki Eleman tipleri ve adetleri 

Program tarafından oluşturulan ağ yapısında kullanılan eleman tipi çoğunlukla temas 

yüzeyleri dışında ana parçalar üzerinde dörtgen (quad) eleman tipidir. Kullanılan 

malzemelerin kalınlıkları oldukça az olduğu ve en fazla 2 mm olduğu için program 3 

boyutlu katı (solid) eleman tipi yerine, 2 boyutlu kabuk (shell) eleman tipini ağ 

yapısı oluştururken temel olarak almıştır. Şekil 5.11’de, model üzerinde bulunan 

toplam dörtgen kabuk elemanların çoğunluğu gösterilmektedir.   

Şekil 5.11 : Modelin ağ yapısındaki toplam dörtgen kabuk elemanlar 

Şekil 5.12’de görüldüğü üzere, AW programı tarafından gerçekleştirilen ağ yapısı 

oluşturma sırasında geometri üzerindeki süreksizlikler program tarafından 

algılanarak, daha yoğun bir ağ yapısı bu bölgelerde oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 Şekil 5.12 : Somunlu kafes parçasındaki yüksek ağ yapısı yoğunluğu 

Eleman Tipi ANSYS adı Tanımı 
4-Node Linear Tri. Shell Shell181 4-Node Structural Shell – 224 adet 

4-Node Linear Quad. 
Shell 

Shell181 4-Node Structural Shell – 8038 adet 

Linear Quad. Contact Conta173 Low-order Sur. to Sur. Contact – 929 adet 

Linear Quad. Target Targe170 Surface Contact Target – 810 adet 

Linear Tri. Contact Conta173 Low-order Sur. to Sur. Contact - 5 adet 

Linear Tri. Target Targe170 Surface Contact Target – 4 adet 
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Kabuk eleman tipi; her türlü yönden gelebilecek yükleri taşıyabilecek bir eleman 

tipidir ve bu yüzden yüzeylerde eğilme ve burulma sonucu oluşabilecek 

deformasyonları karşılayabilir. Genellikle çeşitli yapıların, kubbelerinin, ya da farklı 

mimari özellikler gerektiren kilise ve cami gibi yapıların, silidirik şekle sahip su 

tanklarının ve uçak gövdelerinin sonlu eleman modeli oluşturulurken kullanılır. 

Kabuk eleman tipi 6 adet serbestlik deecesine sahiptir. Doğrusal X,Y ve Z 

düzlemlerinde öteleme hareketi yapabilirken, dairesel X,Y ve Z eksenlerinde ise 

dönme hareketi yapabilmektedir. Şekil 5.13’de; dörtgen br kabuk elemanı, düğüm 

noktalarındaki serbestlik dereceleri ile gösterilmiştir [39]. 

 
Şekil 5.13 : Dörtgen kabuk elemanın düğüm noktalarındaki serbestlik dereceleri 

Ağ yapısının nerdeyse tümünü oluşturan 4 düğüm noktasına sahip Shell181 isimli 

kabuk eleman tipi; genellikle ince yapıların modellenmesinde kullanılır. Bu eleman 

tipinin çoğunlukla dörtgen çeşidi kullanılmakta olup, üçgen tipi ağ yapısında boşluk 

kalan bölgeleri doldurma amacıyla kullanılmaktadır. Shell181 eleman tipi; lineer, 

büyük dönme hareketlerinin olduğu ve non-lineer gerinimlerin beklendiği yapıların 

modellenmesinde uygun sonuçlar vermektedir. Travers braketinin sonlu elemanlar 

analizinin yapılacağı modeldeki gibi katmanlı ya da tabakalı yapılarda da Shell181 

eleman tipi iyi sonuçlar verebilmektedir [38].  

Program tarafından oluşturulan ağ yapısı yeterli görülmüş, diğer tasarım önerilerinde 

de program tarafından oluşturulan ve önerilen ağ yapıları ile analizlere devam 

edilmiştir. Yalnızca mevcut yapıda sonlu eleman analizi sonucu ortaya çıkan en 

yüksek gerilmenin gözlendiği bölgeden emin olmak için, aynı modelin ağ yapısı 

baştan oluşturularak analizlere tekrardan gidilmiştir. Baştan oluşturulan bu ikinci 

modelin ağ yapısı çok daha hassas oluşturulmuştur. Yüklemenin yapıldığı 

güçlendirici plaka ile travers braketi arasındaki temas yüzeyindeki ağ yapısı oldukça 

hassas ve yoğunluğu fazla olacak şekilde oluşturulmuştur.  
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5.6 Travers Braketi Üzerine Gelen Kuvvetlerin Hesaplanması ve Programa 

Tanımlanması  

Travers braketi; travers ile ön şasi kollarının bağlantı bölgesinde bulunmaktadır. 

Traversin şasi kollarına bağlantı tipi civata-somun bağlantısı şeklinde olup, bu 

bağlantının somununu travers braketi taşımaktadır. Somun, travers braketi iç tarafına 

punta kaynakları ile kaynatılmış kafes gibi bir parça ile çevrilidir ve bu kafes 

sayesinde braket ile bütünleşmektedir. Somun, bu kafes içinde hareket sertbestliğine 

sahiptir. Traversin gövdeye oturtulduğu bu bölge; traversin ön şasi kolları ile bağlantı 

noktası olması dışında, traversin salıncak kolları ile de bağlantısının olduğu bölgedir. 

Dolayısıyla bu bölgede hem aracın gövdesinden şasi kolları sayesinde gelen, hem de 

yollardan tekerleklere ve de süspansiyon sistemine etkiyen yüklerin salıncak 

kollarına tesiri ile gelen yükler bulunmaktadır. Ayrıca travers parçasının kendisinin 

ve taşıdığı elemanların ağırlığı da bu bölgeye etki etmektedir. Dolayısıyla; bu 

bölgedeki yüklerin özellikle araç yüklü olduğu durumdayken oldukça yüksek olması 

beklenmektedir. Bölgenin maruz kaldığı çeşitli, değişken ve yüksek yüklerden dolayı 

bu bölgedeki yüklerin hassas bir şekilde hesaplanması gerekmektedir.  

Traversin araç ile bağlantısının yapıldığı bölgedeki yüklerin hassas bir şekilde 

hesaplanması için; önceki bölümlerde bahsedilmiş Lommel kentindeki Ford 

Avrupa’nın test merkezinde yapılan dayanıklılık yol testlerinden yararlanılmıştır. 
Yük ve yer değiştirmeleri ölçen sensörlerin direkt olarak ön travers üzerine 

yapıştırıldığı bu bölgeden toplanan yol yük dataları, daha sonra işlemciler sayesinde 

işlenmiş ve bilgisayarlara aktarılmıştır. Travers üzerindeki, ‘hardpoint’ olarak 

adlandırılan kritik noktaların tam olarak konumları ve numaraları Şekil 5.14’de  

verilmiştir. Şekilde yuvarlak içine alınmış kritik noktalar; travers ile travers 

braketinin bağlantı noktalarıdır. Konum olarak bu kritik noktalara yerleştirilen 

gerinim ölçerler sayesinde, travers braketi için yapılacak sonlu elemanlar analizine 

gerekli olan yükleme dataları elde edilebilmektedir. Analizlerin yapılacağı bölge ile 

gerinim ölçerlerin yapıştırıldığı ve yol yükleme datalarının çıkarıldığı kritik 

noktaların uyuşmadığı durumlar olabilmektedir. Bu durumda; tekerleklere gelen 

yüklerden faydalanılarak, aracın ADAMS programında önceden oluşturulmuş modeli 

yardımıyla analiz yapılacak bölgenin yaklaşık yükleme durumu çıkarılabilmektedir. 

 
 



 
 

108 

 

Şekil 5.14 : Travers üzerindeki gerinim ölçerlerin yapıştırıldığı kritik noktalar 

4 ve 104 numaralı kritik noktalardan elde edilen yol yükleme dataları incelenip, 

belirli eksenler için en yüksek kuvvet değerleri alınmıştır. Esasen araçların 

karşılaştığı yükler dinamik özelliklere sahiptir, fakat bu yükleme durumlarını analiz 

ortamına yansıtmak oldukça vakit alan ve maliyetli bir yöntemdir. Bu yüzden yol 

yük datalarından elde edilen eksen bazlı en yüksek kuvvet değerlerinin statik olarak 

analiz ortamına yansıtılması yeterli olacağı düşünülmüştür. En kötü ve ağır şartlar 

için gerçekleştirilen statik analizler, özellikle farklı tasarımların analiz sonuçlarının 

karşılaştırılacağı bu çalışmada olumlu sonuçlar verecektir. Statik analizlerin 

yapılması ile zaman içinde yükleme durumunda bir değişim gerçekleşmeyeceği 

varsayılmıştır. Bu nedenle; şiddeti, doğrultusu, yönü ve uygulama noktası zamanla 

değişmediği kabulü ile yükün sabit ve durağan bir yük olduğu kabulü yapılmıştır.  
Elde edilen yük datalarından hareket edilerek; X ekseninde - 4000 N, Y ekseninde - 

2500 N ve Z ekseninde ise 7400 N’luk yük, güçlendirme plakası üzerindeki ortası 

delikli dairesel yüzeye tanımlanmıştır. Bu yük değerleri yol yükleme datasından 

gelen eksen bazlı en yüksek kuvvet değerleridir. Programa girilen bu değerleri 

program tek bir yüke çevirerek, ortalama 8775,53 N’luk kuvveti Şekil 5.15’deki 

eksende oluşturmuştur. Gerçek modelde çatlak problemine neden olan esas yük; 

traversin kulağı sayesinde travers braketi üzerindeki güçlendirme plakası üzerine 

gelmektedir. Bu yüzden yol yükleme datalarından elde edilen bu yük, civata-somun 

bağlantısı sonucu birbirine temas eden ve ana yükün  transfer edildiği travers ile 

travers braketi üzerindeki güçlendirici plakanın temas yüzeyine tatbik edilmiştir. 
Bunun için programın geometri bölümünde plaka üzerine travers kulağı ile plakanın 
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temas bölgesini betimleyen dairesel bir yüzey oluşturulmuştur ve gerçekte de olduğu 

gibi travers braketi üzerindeki diğer parçalara yük akışının bu dairesel yüzeyden 

olduğu kabul edilmiştir.   
 

 

 

 

 

 
 

Şekil 5.15 : Güçlendirme plakası alt yüzeyine uygulanan 8775,53N’luk kuvvet (A)              
(A)         ve travers parçası sökülmüş, travers-güçlendirici plaka bölgesi (B) 

5.7 Sınır Şartlarının Tanımlanması 

Sınır şartları oluşturulurken, gerçeğe en yakın sonuçları elde etmek için en uygun 

şartları göz önüne almalıyız. Bu analizlerde travers braketinin, şasi kolu ile temas 

eden ve şasi koluna punta kaynakları uygulanarak birleştirilmi ş yüzeyleri ‘fixed 

support’ olarak tanımlanmıştır. Fixed Support seçilmiş yüzeylerde harhangi bir 

hareketin ve deformasyonun olmadığı kabul edilir. Şekil 5.16 ve Şekil 5.17’de; sınır 

şartlarını oluşturan hareketsiz yüzeyler turkuaz renkte gösterilmiştir 

 
Şekil 5.16 : Modelin sol tarafında sınır şartlarını oluşturan hareketsiz yüzeyler  
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Şekil 5.17 : Modelin sağ tarafında sınır şartlarını oluşturan hareketsiz yüzeyler 
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6 SONLU ELEMANLAR ANAL İZİ SONUÇLARI 

6.1 Mevcut Durum İçin Sonlu Elemanlar Analizi 

Mevcut tasarımın sonlu elemanlar modeli oluşturulduktan sonra, lineer-elastik durum 

için statik analiz sonuçları alınacaktır. Şekil 6.1’de model üzerinde oluşan 

gerilmelerin (stress) detaylı sonlu elemanlar sonuçları görülmektedir. 

Şekil 6.1 : Mevcut durum üzerinde oluşan eş değer Von-Mises gerilmeleri 

Eş değer Von-Mises gerilmesi; aşağıda formülü gösterilen asal gerilmeler ile 

ili şkilidir. Eş değer gerilme, diğer adıyla Von-Mises gerilmesi, tasarım ve sonlu 

elemanlar analizi çalışmalarında oldukça sık kullanılan, herhangi bir bölgedeki 3 

boyutlu gerilmelerin tek bir pozitif gerilmeye indirgenmesine olanak sağlayan 

gerilmedir. Özellikle çelik ve alüminyum gibi sünek malzemelerin kullanıldığı bu tip 

sonlu elemanlar analizlerinde, kullanıcının analizleri malzemenin akma direnç değeri 
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ile kolay bir şekilde karşılaştırarak, yorum yapmasına olanak sağlar. Formül 6.1’de; 

eş değer gerilmenin, asal gerilmelerden hesaplanması verilmiştir [38]. 

( ) ( ) ( ) 2/12

13

2

32

2

21

2 



 −+−+−= σσσσσσ

σ e
                                                 (6.1) 

Şekil 6.2’de gösterildiği üzere, en yüksek gerilmeler çatlağın başlangıç noktası olan 

ve çentik etkisi yaratan güçlendirici plaka üzerindeki konumlama deliğinde 

oluşmaktadır. 543 MPa değerini bulan bu gerilme çatlağın oluşmasının ana nedenidir 

ve güçlendirici plaka malzemesinin akma ve kopma değerlerinden yüksektir. 

İlerleyen çalışmalarda bu bölgeyi kuvvetlendirici tasarımlar üzerinde durulacaktır. 

 

Şekil 6.2 : Ağ yapısı ile birlikte sorunlu bölgede oluşan Von-Mises gerilmeleri 

Şekil 6.3’de görüldüğü üzere; mevcut modelin üzerinde oluşacak en yüksek  eş değer 

birim uzama değeri 0,00272 değerindedir. Yukarıdaki şekillerde görüldüğü üzere; 

model üzerindeki en emniyetsiz bölge çentik etkisinin yaşandığı ve çatlak problemin 

başladığı bölgedir. Bu bölge aynı zamanda en yüksek Von-Mises gerilmelerin ve 

gerinimlerinin gözlemlendiği bölgedir. Gerilme araçları kullanılarak ve seçilen 

malzemenin akma dayanımı gözönüne alınarak modelim emniyet dereceleri 

incelenebilir. Bu amaçla maksimum eşdeğer gerilme teorisi seçilmiş ve modelin 

emniyet faktörü (safety factor) ve gerilme oranı (stress ratio) hesaplanmıştır. Tasarım 

önerilerinin her birinde bu faktörlere ayrı ayrı bakılmayacak, sadece mevcut durum 

ve en olumlu sonucu getiren tasarım önerisi için bu faktörler hesaplanıp, 

karşılaştırılacaktır. Şekil 6.4’de mevcut yapının emniyet faktörü hesaplanmış ve 

güvenli bölgeler mavi, emniyetsiz bölgeler ise kırmızı renk ile gösterilmiştir.  
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Şekil 6.3 : Model üzerinde oluşan Von-Mises gerinmeleri 

Sonlu elemanlar modeli oluşturulurken; malzeme seçimi aşamasında, AW programı 

malzeme kütüphanesinden yapı çeliği malzemesi seçilmiştir. Bu malzemenin akma 

değeri 250 MPa, kopma değeri de 460 MPa’dır. Fakat; gerçekte kullanılan malzeme 

farklı özelliklere sahiptir. Gerçek yapıda kullanılan sac malzemesi Erdemir’in soğuk 

şekillendirilmiş, H 360LA numaralı sacıdır ve önceden de bahsedildiği gibi bu 

malzemenin minimum akma dayanımı 360 MPa, kopma dayanımı 430 MPa’dır. 

Emniyet faktörü hesaplanırken; aşağıdaki formül (6.2) dikkate alınmış olup, 

formüldeki Fs değeri emniyet faktörünü belirtmekte, Slimit malzemenin akmaya 

başladığı gerilme değerini (360Mpa) ve Ge değeri de model üzerindeki belirli bir 

noktanın eşdeğer gerilme değerini belirtmektedir. Model üzerindeki minimum 

emniyet faktörü değeri çatlak probleminin başlangıç noktası olduğu ve en yüksek 

gerilmenin gözlemlendiği yerde oluşmuştur ve değeri de yaklaşık olarak 0,66 

değerindedir. Kullanıcı tarafından istenilirse; ‘stress tool’ bölümünden istenilen 

‘custom’ değeri girilerek de sonuçlar farklı bir şekilde elde edilebilir.  

σ e
sF

 Slimit
=                                                                                                              (6.2) 
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Şekil 6.4 : Model üzerindeki emniyetli ve emniyetsiz bölgeler 

Emniyet faktörü yaklaşımı da Von-Mises gerilmesi yaklaşımı ile ilişkili olup; 

maksimum eşdeğer gerilmesinin güvenirliği üzerine, özellikle çelik ve alüminyum 

gibi sünek malzemelerin güvenirliği hakkında yorum yapmamıza olanak sağlar.  

limit

*

S

 σ
σ

e
e
=                                                                                                              (6.3) 

Gerilme oranı (stress ratio) yaklaşımı da Von-Mises gerilmesi ile ilişkili olup; Ge’nin 

Slimit ‘e olan oranını göstermektedir. Bununla ilgili formül, yukarı da 6.3 numaralı 

formülde verilmiştir. Slimit ; malzemenin akmaya başladığı gerilme değerini 

(360MPa), Ge değeri ise belirli bir nokta için eşdeğer gerilmeyi belirtmektedir. En 

yüksek gerilme oranı değeri çatlak probleminin başlamış olduğu ve max gerilmenin 

gözlemlendiği yerde oluşmuştur ve değeri de 1,509 değerindedir. Şekil 6.5’de 

görüldüğü üzere; kırmızı ve sarı renkli bölgeler bu oranın 1’den fazla olduğunu 

göstermekte, yeşil renkli bölgeler bu değerin 1 civarında olduğunu mavi bölgeler ise 

bu değerin 1’den küçük olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 6.5 : Model üzerindeki gerilme oranını gösteren durum 

6.1.1 Ağ yapısının yoğunluğu arttırılarak sonuçların tekrardan incelenmesi 

Mevcut durum için yapılan statik analiz sonuçlarında görüldüğü üzere; en yüksek 

Von-Mises gerilmesi gerçekte çatlağın başladığı çentik bölgesinde oluşmuştur. 

Analiz sonuçların doğru lokasyonu gösterdiğinden emin olmak ve güçlendirici plaka 

üzerindeki puntaların ne kadar büyüklükte bir gerilmeye maruz kaldıklarını görmek 

için aynı model üzerinde ağ yapısı oluşturma işlemi daha detaylı ve yoğunluğu fazla 

olacak şekilde yapılarak analizler tekrarlanmıştır.  
Sonlu elemanlar modeli oluşturulurken ağ yapısı kısmına temas bölgesindeki ağ 

yapısının özle olarak oluşturulması için ‘Contact Sizing’ özelliği eklenmiştir. Bu 

özellik sayesinde önceden oluşturulmuş temas bölgeleri seçilerek, bu bölgedeki ağ 

yapısı daha yoğun bir şekilde oluşturulabilir. Seçilen temas bölgesindeki parçaların 

temas eden yüzeylerinde kullanıcı tarafından belirlenen boyutlarda ağ yapısı 

elemanları oluşturulmaktadır. Daha önceki analizde program tarafından oluşturulan 

ağ yapısına dokunulmamışken, bu aşamada ‘Contact Sizing’ özelliği eklenmesiyle 

gerilmelerin fazla olduğu güçlendirme plakası üzerindeki ağ yapısı daha yoğun 

oluşturularak, bu bölgedeki gerilmelerin daha detaylı incenleme şansı doğmuştur. Bu 

analizde de en yüksek Von-Mises gerilmesi çatlak başlangıcının gözlendiği çentik 

etkisi yaratan konumlama deliği çevresinde görülmektedir. İkinci analizde de en 

yüksek gerilmenin bu bölgede oluşması, ilk oluşturulan modelin doğru oluşturulduğu 

konusunda analizin sonucunun doğru olduğunu desteklemektedir. 

Şekil 6.6’da görüldüğü üzere; güçlendirici plaka ve travers braketinin temas 

halindeki yüzeyleri üzerinde oluşturulmuş yoğun ağ yapısı, gerilme dağılımını daha 

detaylı görmemizi sağlamaktadır. Tüm modelde bu şekilde yoğun bir mesh yapısı 

oluşturmak vakit kaybı ve ek maliyet demektir. Bizim için önemli olan ve 
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gerilmelerin detaylı incelenmesi gereken parça; çatlak probleminin gözlemlendiği 

güçlendirici plaka parçasıdır. Sonlu elemanlar modelinin ağ yapısı oluşturulurken ek 

özellik olarak verilen ‘Contact Sizing’ işlemi sayesinde güçlendirici plaka ile 

p1akanın temas halinde bulunduğu ana braket bölgelerinde yoğun bir ağ yapısı 

oluşturulması için, dörtgen ağ yapısı elemanlarının bir kenarı yaklaşık ‘1 mm’ olacak 

şekilde programa girilmiştir. Bu sayede oluşturulmuş yoğun ağ yapısıyla, punta 

kaynakları etrafındaki gerilme dağılımı da aşağıda detaylı bir şekilde görülmektedir.  

 

Şekil 6.6 : Güçlendirici plakanın ağ yapısının yoğunlaştırılmış hali için analiz sonucu 

Şekil 6.7’de; model üzerindeki punta kaynakları kırmızı çember içine alınarak 

gösterilmiştir. Ayrıca; sorunlu bölge üzerinde oluşan çatlağın Duris fotolarına göre 

izlediği yolda kesikli çizgi şeklinde gösterilmiştir. Kesikli çizgi, görüldüğü gibi 

çatlağın başlangıç noktasından sonra en yakın punta kaynağını takip ederek yoluna 

devam ediyor. Çatlak problemin gözlendiği konumlama deliği bölgesinden sonra 

ortaya çıkan en yüksek gerilme değeri; yine çatlak bölgesideki punta kaynağının çok 

yakınında olup, 528 MPa’lık bir gerilşme değerini göstermektedir. Bu punta 

kaynağından sonra model üzerinde gözlenen en yüksek gerilme değeri de yine bir 

punta kaynağı etrafında oluşmuştur ve değeri de 500 MPa’a kadar çıkmaktadır. Bu 

modeldeki en yüksek Von-Mises gerilmesi 649 MPa değerinde ve önceden de 

denildiği gibi çentik etkisi yaratan çatlak probleminin ilk ortaya çıktığı bölgede 

649 MPa 
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oluşmaktadır. Yoğun ağ yapısı ile analizler tekrarlanınca en yüksek Von-Mises 

gerilmesi ilk analiz sonucuna göre yaklaşık 100 MPa’lık bir artış göstermiştir. 
Gerilme değerindeki bu artış; ağ yapısının çok detaylı oluşturulmasından 

kaynaklanmaktadır ve değer olarak mevcut durumun analizin sonucu için dikkate 

alınmamalıdır.  

 

Şekil 6.7 : Punta kaynaklarının güçlendirici plaka üzerinde gerilme dağılımı 

6.2 Tasarım Önerisi 1 - Çatlağın Oluştuğu Bölgedeki Punta Kaynağının İptali 

Dayanıklılık testine alınan araçlardan gözlemlendiği üzere; oluşan çatlak ve 

kırılmaların izlediği yol, Şekil 6.8’de gösterilen punta kaynağı üzerindendir. 

Dolayısyla bu punta kaynağının, çatlağı veya kırılmayı hızlandırıcı ya da yön verici 

yönde etkisi olduğu söylenebilir. Yukarıda daha yoğun bir ağ yapısı oluşturularak 

yapılan analizde de; bu puntanın bulunduğu bölgedeki gerilmenin çatlak başlangıcı 

olan konumlama deliğinden sonra yapıdaki en yüksek gerilme değerine sahip olduğu 

gözlenmiştir. Birinci öneri olarak bu punta kaynağın iptal edilmesi üzerinde 

durulacak ve sonlu elemanlar analizinden çıkan sonuçlar ilk durum ile 

karşılaştırılacaktır. 
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Şekil 6.8 : Çatlağın izlediği yol üzerindeki punta kaynağı 

Şekil 6.9’da, probleminin gözlemlendiği dayanıklılık testine alınan araçlardan 

birinden Tear-Down yöntemi ile çıkartılmış güçlendirici plakanın durumu 

gözükmektedir. Tear-Down yöntemi punta kaynağı ile birleştirilmi ş parçalara 

uygulanan tahribatlı muayene yöntemlerinin başında gelir. Özellikle otomotiv 

sanayiinde oldukça sık kullanılan punta kaynağı yönteminde, havalı tabancalar ile 

birbirinden ayırılan kaynaklı parçaların punta verimini kontrol amacıyla uygulanan 

bir testtir. Bir punta kaynağının verimli olabilmesi için ayrılan parçalardan en az 

birinde malzemenin koparak ayrılması istenilir. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere, 

üst kısımda kalan parçanın punta tabancası ucunun temas ettiği dairesel bölge 

ergiyerek alttaki parçaya geçmiştir. Punta kaynağı uygulanan parçalardan da istenilen 

durum bu olup, Tear-Down sonucu ayırılan parçalardan birinde aşağıdaki resimdeki 

gibi punta tabancasının temas ettiği dairesel bölgede boşluk ve malzemede kopma 

meydana geliyorsa punta kaynağı oldukça verimlidir denilebilir. Bu yüzden, 

aşağıdaki parçalarda punta veriminin sağlandığı söylenebilmektedir. Punta kaynaklı 

bir yapı teste alındığında genel mantık punta bölgesindeki metalin elektrik akımı 

sayesinde ergime sonucu alttaki parça ile bütünleşmesidir. Fotoğraftan görüldüğü 

üzere; çatlağın izlediği yol yukarıdaki fotoğrafta gösterilmiş olan punta kaynağıdır. 

Fotoğraflar incelendiğinde; punta kaynağının, bu yapıdaki metal yorulmasına karşı 
mukavemetinin yeterli olmadığı ve çatlağın ilerlemesini hızlandırdığı ve çatlağa yön 

verdiği söylenebilir. 
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Şekil 6.9 : Dayanıklık testine alınan araçlardan çıkartılmış güçlendirici plaka 

Birinci tasarım önerisinde; ilk çalışmada kullanılan CAD ve sonlu eleman modelleri 

ile analizlere devam edilmiştir. Tek fark; sonlu elemanlar modelinin temas bölgesi 

oluşturulması aşamasında yukarıda bahsedilen punta kaynağı yoksayılmıştır. 

 

Şekil 6.10 : Çatlak bölgesindeki kaynağın iptali sonucu geriye kalan kaynaklar 

İlgili punta kaynağının iptali sonucu model üzerinde oluşan Von-Mises gerilmeleri 

ve gerinmeleri aşağıda verilmiştir. Bu durumda; mevcut durum için yapılan ilk 

analizde ortaya çıkan ve çatlak başlangıcındaki maksimum 543 MPa’lık eşdeğer 

gerilme, punta kaynağının iptali sonucu aynı bölgede 466 MPa değerine düşmüştür. 

Kısacası; çatlak başlangıcı bölgesinde gözlenen maksimum Von-Mises gerilmesi 466  
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MPa değerindedir. Birinci tasarım önerisinde, en yüksek gerilme bu sefer çatlak 

başlangıcı bölgesinde değil, M16 somunu taşıyan somunlu kafes parçasında 

oluşmuştur ve değeri 641 MPa’dır. 

 

Şekil 6.11 : Punta kaynağı iptali sonucu oluşan Von-Mises gerilmeleri 

Şekil 6.12’de ilgili punta kaynağının iptali sonucu çatlak başlangıcı olan ve çentik 

etkisi yaratan bölgedeki en yüksek eş değer gerilme yakından gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.12 : Punta kaynağı iptali sonucu çatlak bölgesinde oluşan gerilmeler 

Mevcut durum için yapılan ilk analizde çatlak başlangıcı olan bölgedeki eş değer 

birim uzama değeri 0,00272’ydi. Birinci tasarım önerisi için Şekil 6.13’de görüldüğü 

gibi çatlak başlangıcı bölgede eş değer birim uzama değeri 0,00233’e düşmüştür. Bu 
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yapıdaki en yüksek gerinim değeri ise somunlu kafes parçasında, en yüksek 

gerilmenin oluştuğu bölgede gözlenmekte olup, değeri de 0,00321’dir. 

 
 

Şekil 6.13 : Punta kaynağı iptali sonucu çatlak bölgesinde oluşan gerinimler 

Punta kaynağının iptal edilmesi oldukça kolay ve hızlı bir şekilde devreye 

girebilecek bir değişikliktir. Parçaların tasarımında hiçbir değişiklik olmadığı ve 

herhangi bir kalıp modifikasyonuna da gerek duyulmadığı için maliyet açısından da 

bir sorun ortaya çıkmayacaktır. Üstelik bir punta kaynağının iptal edilmesi maliyet 

bakımından küçük bir miktar olsa da bir avantaj oluşturacaktır. Ford Otosan’daki 

mühendislik hesaplamalarında 2009 fiyatı ile bir punta kaynağının zaman ve işçilik 

göz önüne alınarak ortalama maliyeti 0,04$ hesaplanmaktadır. Sağ ve sol parça 

olmak üzere toplamda 2 adet punta kaynağının silinmesi maliyet olarak kabaca 

aşağıda hesaplanmıştır. 
- Etkilenen araç tipi: Tüm Transit araçlar 

- Tahmini 2009 Kocaeli üretimi araç sayısı: 170.000  

- Tahmini 2009 İngiltere Southampton üretimi araç sayısı: 60.000  

- Toplam 2009 üretim tahmini araç sayısı: 230.000 

- Toplam iptal edilecek punta kaynağı adedi: 2x230.000= 460.000 

- Punta kaynağı silinmesi sonucu maliyet kazancı: 460.000x0,04$= 18400$   

- Firma içi maliyet hesaplamarında 2009 yılı $/TL sabit kuru yaklaşık 1,32’dir.  

- Maliyet kazancı; 18400$ = 18400x1,32 TL = 24288 TL 
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Şekil6.14’de geçici çözüm amacıyla acilen devreye alınan parçanın durumu 

gözükmektedir. Çember içine alınan bölgede olması gereken punta kaynağı iptal 

edilmiştir. 

 

Şekil 6.14 : Punta kaynağı silinmesi sonucu devreye giren parça 

Fakat; analiz sonuçlarından görüldüğü üzere bu öneri sayesinde çatlak başlangıcı 

bölgesinde hala yüksek oranda gerilme oluşmaktadır. Bu yüzden punta kaynağının 

iptalini geçici bir çözüm olarak düşünülerek acil bir şekilde devreye alınması, bu süre 

zarfında da kesin çözümlerin elde edileceği yeni öneriler üzerine çalışılması 

gerekmektedir. Bu amaçla acilen gerilmeyi arttırıcı yönde olumsuz etki yaratan bu 

punta kaynağı iptal edilmiştir. Fakat iptal edilen punta kaynağından sonra üretilen ve 

dayanıklılık testine alınan araçta daha çatlak problemi gözlenmiştir. Araçta bu 

bölgede çatlak belirlendiği zaman, araç henüz testin 53035 km’sindedir. Çatlak 

bölgesinin, araç 53035 km yaptıktan sonraki durumu Şekil 6.15’deki fotoğrafta 

gösterilmiştir. Bu km değeri, punta kaynağı iptal edilmemiş ve daha önce çatlak 

belirlenmiş 6 adet Durability test araçları içinden problemin 61870. ve 79591. km’de 

görüldüğü 2 aracın km bilgisinden azdır. Dolayısıyla punta kaynağı iptal edilmesinin 

bir avantaj oluşturduğunu söylemek zordur ve çatlak başlangıcı olan konumlama 

deliğindeki punta kaynağı iptal edildikten sonra oluşan 466 MPa’lık gerilmenin hala 

yorulma kırılmasına neden olduğu kolayca söylenebilir ve bu gerilmenin daha da 

azlatılması yönünde çalışmalara devam edilmesi gerekilmektedir. 
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Şekil 6.15 : Punta kaynağı iptali sonucu dayanıklılık testinde görülen çatlak problemi 

6.3 Tasarım Önerisi 2 – Çatlağın Oluştuğu Plakanın Uzatılması  

İkinci tasarım önerisi olarak; çatlağın ana nedeni olan ve çentik etkisi yaratan 

konumlama deliğinin iptal edilmesi düşünülmüştür. Bu önerideki ana değişiklik 

güçlendirici plakanın uzatılmasıdır. Ayrıca konumlama deliğinin yanındaki büyük 

delik de iptal edilerek yapı üzerindeki geometrik düzensizlikler azaltılmaya 

çalışılacaktır. Bunun yanında güçlendirici plaka kalınlığı da 2 mm’den 3mm’ye 

çıkarılarak yapının oldukça mukavim hale geleceği düşünülmektedir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Şekil 6.16 : İkinci tasarım önerisi için yeni sonlu elemanlar modeli 
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Şekil 6.16’da görüldüğü üzere; ikinci tasarım önerisinde, güçlendirici plaka 

kalınlaştırılarak, uzatılmıştır. Çatlak probleminin başlangıcı olan konumlama deliği; 

hem güçlendirici plakadan hem de travers braketinden silinmiştir. Bu konumlama 

deliğinin amacı; güçlendirici plaka, travers braketi ve somunlu kafes parçaların 

birbirlerine punta kaynağı ile birleştirilirken düzgün bir şekilde 

konumlandırılmalarının sağlanmasıdır. Punta kaynaklarının doğru lokasyonlara 

atılması için bu üç parça, kaynak fikstürlerinde doğru konumlara oturtulmalı, bu 

amaçla ile parçaların üzerinde içerlerinden fikstür pimlerinin geçebileceği delikler 

bulunmalıdır. Bunlara ek olarak da bir amacı olduğu düşünülmeyen çatlak başlangıcı 

olan deliğin yanındaki büyük delik de travers braketinden silinerek, üzeri 

güçlendirici plaka ile kapatılacaktır. Mevcut model ile ikinci tasarım önerisinin 

farklılıkları aşağıdaki 6.17 numaralı şekilde gösterilmiştir. 

Şekil 6.17 : Mevcut model ile ikinci tasarım önerisi arasındaki farklar 

Tasarım önerisi 2 için analiz modeli oluştururken; mevcut yapı için yapılan ilk 

analizdeki modelin özellikleri aynen alınmıştır. Tek fark Şekil 6.18’de de görüldüğü 

üzere, güçlendirici plakanın uzaması sonucu artan punta kaynağı sayısıdır. İlk 

analizde olduğu gibi, üç parçanın üst üste geldiği bölgelerde ikişer adet punta 

kaynağı oluşturulmuştur. Programda punta kaynakları tanımlanırken tek punta 

kaynağı ile üç parçanın aynı anda birleştirilmesinde sorunlar oluşmaktadır. Bu 
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yüzden aynı nokta üzerinde, farklı parça çiftleri arasında oluşturulan iki adet punta 

kaynağı ile gerçek durumdaki üç parça arasındaki tek punta kaynağı temsil 

edilmiştir. Örneğin; aşağıdaki şekilde gösterilmiş 6 ve 18 numaralı puntalar; travers 

braketi ve somunlu kafes ile travers braketi ve güçlendirici plaka arasında 

tanımlanmış olup, gerçek parçadaki tek punta kaynağını temsil etmektedir. Aynı 

şekilde 10/19, 8/17 ve 9/16 nolu punta çiftleri için de durum bu şekildedir. 

 

Şekil 6.18 : İkinci tasarım önerisindeki punta kaynakları 

Sonlu elemanlar modeli oluşturulması tamamlandıktan sonra analiz sonuçlarının 

alınmasına geçilmiştir. Şekil 6.19’da, 3 mm kalınlığa sahip güçlendirici plaka ile 

alınan gerilme ve gerinim sonuçlarını gösterilmiştir. En yüksek Von-Mises gerilme 

değeri 318 MPa değerinde çıkmıştır ve bu gerilme somunlu kafes parçası üzerinde 

oluşmuştur. Önerilen bu yeni tasarım ile birlikte, güçlendirici plaka üzerinde oluşan 

yüksek gerilme değerleri ortadan kaldırılmıştır. 

 

Şekil 6.19 : Öneri 2’de kalınlığı 3 mm’ye çıkarılan plakadaki analiz sonuçları 
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Aşağıdaki 6.20 numaralı şekilde görüldüğü üzere güçlendirici plaka üzerinde oluşan 

en yüksek Von-Mises gerilmesi değeri 206 MPa civarında olup, travers kulak başının 

plakaya temas ettiği civata-somun bağlantısının olduğu bölgede ortaya çıkmıştır. 
Güçlendirici plaka üzerinde gerilmenin fazla olduğu diğer bir bölge ise silinen 

konumlama deliğinin karşılığı olan diğer konumlama deliğinin bulunduğu bölgedir. 

Bu bölgedeki en yüksek Von-Mises gerilmesi 200 MPa değerini bulmuştur. 3 mm 

kalınlığındaki plakanın üzerinde gerilmenin yüksek olarak gözlemlendiği üçüncü 

bölge ise silinmiş konumlama deliğinin bulunduğu bölgedir. Buradaki gerilme değeri 

ise 192 MPa civarındadır. Görüldüğü üzere; çatlak probleminin oluştuğu güçlendirici 

plaka üzerinde ortaya çıkan en yüksek gerilme değerleri hiçbir şekilde 360 MPa’lık 

mevcut malzemenin akma değerini geçmemektedir. Bu sayede ikinci tasarım 

önerisinin çatlak problemini çözeceği öngörülebilmektedir. 

 

Şekil 6.20 : Öneri ikideki güçlendirici plakası üzerinde oluşan en yüksek gerilmeler 

İkinci tasarım önerisinin analiz sonuçlarına göre; oluşan en yüksek Von-Mises 

gerilmesi önceden de söylendiği gibi somunlu kafes parçasında ortaya çıkmış, 
silinmiş konumlama deliğinin bulunduğu bölgede görülmektedir. 318 MPa’lık bu 

değer, malzemenin 360 MPa’lık akma değerinden küçük olsa da akma değerine 

yakın olduğundan azaltılması önerilebilir. Bunun için yeni bir çalışma ile çatlağın 

ortaya çıktığı konumlama deliği silindikten sonra herhangi bir kullanımı kalmayan 

somunlu kafes parçası üzerindeki konumlama boşluğu ortadan kaldırılabilir ve 

gerilme değerlerindeki iyileşme oranı analizlerin tekrarlanması ile görülebilir. Şekil 

6.21’de somunlu kafes parçası üzerinde oluşan ve aynı zamanda yapı üzerinde oluşan 

en yüksek gerilme değeri olan 318 MPa’lık gerilme değeri gösterilmiştir. 
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 Şekil 6.21 : İkinci tasarım önerisinde oluşan en yüksek gerilme 
 

Aşağıdaki 6.22 numaralı şekilde görüldüğü üzere; ikinci tasarım önerisinin analiz 

sonuçlarından elde edilen en yüksek Von-Mises birim uzama değeri, en yüksek 

gerilme değerinde olduğu gibi somunlu kafes parçası üzerinde çıkmıştır. Birinci 

tasarım önerisindeki en yüksek birim uzamanının somunlu kafes parçasında oluşması 

gibi, ikinci tasarım önerisinde de aynı noktada oluşnuştur. Birinci tasarım önerisinde 

0,00321 olan bu değer; ikinci öneri ile birlite 0,00154 değerine düşmüştür. 

 

Şekil 6.22 : İkinci tasarım önerisinde oluşan en yüksek gerinim 
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İkinci tasarım önerisinin doğruluğundan emin olmak için bu tasarımda kullanılacak 

parçalardan prototipler imal ettirilerek, özel olarak iki araç bu prototip parçalar 

kullanılarak üretilmiştir. Araçlar, daha sonra Lommel’deki dayanıklılık testleri için 

test merkezide gönderilmiştir. Yapılan dayanıklılık yol testleri sonucu; araçlar 84612 

ve 84554 km değerlerine gelmiş ve dayanıklık testini şartnamelere uygun olacak 

şekilde tamamlamışlardır. İkinci tasarım önerisi sonucu, sorunlu bölge üzerinde 

hiçbir problem gözlenmemiştir. Şekil 6.23’deki fotoğraflarda bölgenin hem travers 

varken hem de travers sökülmüşken hali gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu tasarım 

ile birlikte en yüksek gerilmenin oluşacağı somun kafes parçasında da herhangi bir 

problem gözlenmemiştir. Fotoğrafta görüldüğü üzere, ayna kullanılarak travers 

braketi içinde kalan somunlu kafes parçası incelenmiştir. 

 

 Şekil 6.23 : İkinci önerideki modelin dayanıklılık testi sonucu fotoğrafları 

Dayanıklılık yol testleri sonucunda onaylanan bu tasarım önerisinin devreye girişi 
için mühendislik değişikliği çalışması başlatılmıştır. Ford Global sistemi içinde 

mühendislik değişiklikleri ‘Concern’ adını almakta ve bu her mühendislik 

değişikliğinin kendine has bir numarası olmaktadır. Çalışmanın devreye alınabilmesi 

için farklı bölümlerin onaylarının da alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda üretim 

bölümlerinin de bu tip mühendislik değişikliklerine onay vermeleri gerekmektedir. 

Yapılacak değişikliğin üretimi nasıl etkilediği ve üretim alanlarında herhangi bir ek 

maliyet oluşturup, oluşturmadığı konusunda üretim birimlerinin onayı bu tip 

çalışmalar için gereklidir. Ayrıca yapılan değişikliğin proses açısından uygunluğu 
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konusunda da, üretim bölümünün çalışmanın başında yorum getirmesi 

gerekmektedir. Bu durumda uzatılan ve bir takım delikleri silinen yeni travers 

braketinin mühendislik değişikliği için üretim birimlerinden onay alınmaya 

çalışıldığında, silinecek büyük deliğin İngiltere Southampton fabrikasında önemli bir 

kullanımı olduğu ortaya çıkmakta ve İngiltere tarafının üretim bölümü değişikliği 

onaylamamaktadır. Kocaeli fabrikası üretim bölümü ise değişikliği büyük deliğin 

üretimde herhangi bir kullanımı olmadığı ve değişikliğin prosesi etkilemediği için 

onaylamaktadır. Bu durumda prensip gereği iki fabrikada iki farklı değişikliğe 

gidilmesi uygun olmadığından, önerilen bu tasarımın askıya alınması ve iki 

fabrikanın da onayını almış tasarımlar üzerine çalışılması gerekmektedir. Bu nedenle 

ikinci tasarım önerisinden vazgeçilmiştir. Şekil 6.24’deki fotoğraflar, Southampton 

fabrikasında kullanılan büyük deliğin kullanımını göstermektedir. Araçların proses 

içinde hareket kabiliyeti olması için kızaklar üzerine oturtulması gerekmektedir. 

Araçların transfer edilmesi, üzerine oturtuldukları kızaklar sayesinde olmaktadır ve 

araçlardan silinmesi düşünülen bu travers braketi üzerindeki deliklerden kızaklara 

oturtulmakdadır. 

 

Şekil 6.24 : İngiltere fabrikasında kullanılan plaka üzerindeki büyük delik 

Projenin başlangıcında üretim bölümleri değişiklik hakkında yeterli şekilde 

bilgilendirilmedikleri için; projeye ayrılan zamanın, mühendislik çalışmalarının, 

prototip parça imalatının, araçların test merkezine gönderilmesinin ve dayanıklılık 

testlerinin doğuracağı yüksek maliyetler ortaya çıkmış ve bununla beraber problemin 

çözümü de gecikmiştir. 
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6.4 Tasarım Önerisi 3 – İkinci Tasarım Üzerine Büyük Deliğin Eklenmesi 

Güçlendirme plakası üzerinde oluşan yorulma kırılmasının önüne geçmek için 

düşünülen plakanın uzatılarak, 3 mm’ye kalınlaştırılması önerisinden; ana braket 

üzerinde bulunan büyük deliğin İngiltere’deki fabrikada kullanıldığı ortaya çıkınca 

vazgeçilmiştir. Üçüncü öneri olarak; ikinci öneride sunulan güçlendirme plakasının 

uzatılan tasarımı üzerine İngiltere fabrikasında kullanılan delikler eklenmiştir. Şekil 

6.25’de; mevcut tasarım ve 3. öneri olarak öne sürülen tasarımın farklılıkları 

anlatılmaya çalışılmıştır. 

 Şekil 6.25 : Mevcut model ile üçüncü tasarım önerisi arasındaki farklar 

Yukarıdaki 6.25 numaralı karşılaştırmalı şekillerde görüldüğü üzere; ikinci ve 

üçüncü öneri olarak sunulan tasarımlar arasında sadece Southampton fabrikasında 

kullanılan delik farkı bulunmaktadır. Bunun dışında herhangi bir tasarım veya 

malzeme özelliğinde farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca Şekil 6.26’da görüldüğü 

üzere punta kaynakları düzeninde de bir farklılık yoktur.    
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Şekil 6.26 : Üçüncü tasarım önerisindeki punta kaynakları 

Önceki analizlerde olduğu gibi, üç parçanın üst üste geldiği bölgelerde tek punta 

kaynağı yerine; punta kaynaklarının düzgün bir şekilde temsil edilmesi için iki adet 

punta kaynağı oluşturulmuştur. Örneğin; yukarıdaki Şekil 6.26’da gösterilmiş 4 ve 7 

numaralı puntalar; travers braketi ve somunlu kafes ile travers braketi ve güçlendirici 

plaka arasında tanımlanmış olup, gerçek parçadaki tek punta kaynağını temsil 

etmektedir. Aynı şekilde 3/11, 1/9 ve 2/10 numaralı punta kaynak çiftleri için de 

durum aynıdır. Yüzeyler arasındaki temas durumunu temsil eden punta kaynakları 

dışında, ‘No Seperation’ temas tipi, travers braketi ile güçlendirici plaka ve travers 

braketi ile somunlu kafes parçaları arasında tanımlanmıştır. 
Analiz modeli oluşturulması tamamlandıktan sonra analiz sonuçlarının alınmasına 

geçilmiştir. Şekil 6.27’de, 3 mm kalınlığa sahip güçlendirici plaka ile alınan gerilme 

ve birim uzama sonuçları gösterilmiştir. En yüksek Von-Mises gerilme değeri 347 

MPa değerinde çıkmıştır ve somunlu kafes parçasında oluşmuştur. Önerilen bu yeni 

tasarım ile birlikte, hem güçlendirici plaka üzerinde oluşan yüksek gerilme değerleri 

ortadan kaldırılmış, hem de parçanın üretimdeki kullanımda herhangi bir değişikliğe 

gidilmesine gerek kalmamıştır. 

 

Şekil 6.27 : Üçüncü tasarım önerisindeki gerilme dağılımları 
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Aşağıdaki 6.28 numaralı şekilde görüldüğü üzere; çatlak problemi görülen 

güçlendirici plakada mevcut durumun analizinde ortaya çıkan 543 MPa’lık gerilme 

değeri, üçüncü tasarım önerisi sayesinde güçlendirici plaka üzerinde en yüksek 

gerilme değeri 195 MPa olacak şekilde düşürülmüştür. Üstelik mevcut durumda 

geometrik süreksizliklere neden olan ve çentik etkisi yaratan delik de ortadan 

kaldırılmıştır. Güçlendirici plaka üzerindeki en yüksek gerilme; travers başının 

güçlendirici plakaya temas ettiği civata-somun bağlantısının olduğu bölgede ortaya 

çıkmıştır. Güçlendirici plaka üzerinde gerilmenin fazla olduğu diğer bir bölge ise 

silinen konumlama deliğinin karşılığı olan diğer konumlama deliğinin bulunduğu 

bölgedir. Bu bölgedeki en yüksek Von-Mises gerilmesi 185 MPa değerini bulmuştur. 

3 mm kalınlığındaki plakanın üzerinde gerilmenin yüksek olarak gözlemlendiği 

üçüncü bölge ise silinmiş konumlama deliğinin bulunduğu bölgedir. Buradaki 

gerilme değeri ise 184 MPa civarındadır. Görüldüğü üzere; çatlak probleminin 

oluştuğu güçlendirici plaka üzerinde ortaya çıkan en yüksek gerilme değerleri hiçbir 

şekilde 360 MPa’lık mevcut malzemenin akma değerini geçmemektedir. Bu sayede 

üçüncü tasarım önerisinin çatlak problemini çözeceği öngörülebilmektedir. 

 

Şekil 6.28 : Öneri üçteki güçlendirici plakası üzerinde oluşan en yüksek gerilmeler 

Statik gerilme analizi sonuçları ikinci ve üçüncü tasarım önerileri için 

karşılaştırıldığında oldukça benzerlik göstermektedir. Gerilme değerlerinin birine 

yakın olması yanında, yüksek gerilme değerlerinin ortaya çıktığı bölgeler de ortaktır. 

Bunun nedeni; iki öneri arasındaki tek farkın CAD modelleri arasında Southampton 

fabrikasında araçların oturtulduğu deliğin bulunması ve bulunmamasıdır. 

 



 
 

133 

Üçüncü tasarım önerisinde oluşan en yüksek Von-Mises gerilmesi önceden de 

söylendiği gibi somunlu kafes parçasında ortaya çıkmış ve silinmiş konumlama 

deliğinin bulunduğu bölgede Şekil 6.29’daki gibi görülmektedir. İkinci tasarım 

önerisinde de en yüksek gerilme değeri bu bölgede oluşmuştur. 347 MPa’lık bu 

değer, malzemenin 360 MPa’lık akma değerinden küçük olsa da akma değerine çok 

yakın olduğundan azaltılması önerilmektedir. Bunun için yeni bir çalışma ile çatlağın 

ortaya çıktığı konumlama deliği silindikten sonra herhangi bir kullanımı kalmayan 

somunlu kafes parçası üzerindeki konumlama boşluğu ortadan kaldırılmalı ve 

gerilme değerlerindeki iyileşme oranı analizlerin tekrarlanması ile görülmelidir. 

 

Şekil 6.29 : Üçüncü tasarım önerisinde oluşan en yüksek gerilme 

Şekil 6.30’da verilen üçüncü tasarım önerisi analiz sonuçlarında elde edilen en 

yüksek eş değer birim uzama değeri, ikinci tasarım önerisi analizlerinde elde edilen 

en yüksek birim uzama değerinin lokasyonu gibi somunlu kafes parçası üzerinde 

oluşmuştur. İkinci tasarım önerisinde 0,00154 değerine kadar düşen birim uzama 

değeri; üçüncü tasarım önerisinde 0,00168 değerine çıkmıştır. 

 

Şekil 6.30 : Üçüncü tasarım önerisinde oluşan en yüksek gerinim 
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Üçüncü tasarım önerisinin devreye alınması çalışmalarına gelindiğinde, tekrardan 

üretim bölümlerinden yapılacak bu mühendislik değişikliği için onay alınması 

gerekmiştir. Kocaeli fabrikası üretim birimlerinden ikinci tasarım önerisi için alınan 

onay gibi üçüncü tasarım önerisi için de herhangi bir sorunla karşılaşılmadan gerekli 

onay alınmıştır. Southampton fabrikasının onayı ise; aşağıdaki Şekil 6.31’deki 

resimde görüldüğü üzere araçların oturtulduğu kızaklarda modifikasyona gidilmesi 

şartıyla alınmıştır. Kızaklarda yapılması gereken bu modifikasyonun nedeni; 

güçlendirici plakadaki 1 mm’lik kalınlık artışının araçların kızaklara oturtulması 

sırasında zorluk çıkarabilme ihtimalidir. 

 

Şekil 6.31 : Üçüncü önerinin İngiltere fabrikası açısından olumsuzluğu 

Araçlar kızaklara; XY düzleminde üçüncü tasarım önerisinde eklenen delikten ve 

travers braketin ön kısmında bulunan YZ düzlemindeki deliklerden oturtulmaktadır. 

Plakadaki kalınlık artışı Z ekseni yönünde olduğu için XY düzlemindeki araç 

üzerindeki delik ile kızak üzerindeki pimin birbirini karşılaması açısından bir sorun 

yaşanmayacaktır, fakat travers braketinin önündeki YZ düzlemindeki delik-pim 

karşılaması sırasında sorun yaşanma olasılığı yüksek olduğundan değişiklik bu 

şekilde devreye alınamamıştır. Devreye giriş için travers braket üzerinde YZ 

düzlemindeki kızak piminin karşılığı delik merkezinden 1 mm aşağıya çekilmeli, ya 

da bu deliğin karşılığı kızak pimi 1 mm yukarıya çekilmelidir. Ancak bu sayede 

araçların kızaklara oturtulmasında bir sorun yaşanmayacaktır. Bu amaçla ana 

braketin imalatçısı YZ düzlemindeki deliğin 1 mm aşağıya çekilmesi konusunda 
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bilgilendirilmiştir. İmalatçının da bu deliği konumlama amaçlı kullandığı ve deliğin 

merkezinden yapacağı 1 mm’lik kaydırma işleminin üretiminde köklü değişiklikler 

yapması gerektirdiği ve bunun da yüksek maliyet oluşturması gibi nedenlerden parça 

üzerinde yapılacak modifikasyondan vazgeçilmiştir. Bu durumda ikinci alternatif 

olarak kızak pimlerinde 1 mm’lik yukarı yönde kaydırma işlemi gündeme alınmış, 
fakat bu modifikasyon da Southampton fabrikasında kullanılan 700 çift kızağın 

hepsinde değişiklik gerektirdiği ve bunun da maliyetinin tahmini olarak 140.000$ 

değerini bulması nedeniyle bu değişiklikten de vazgeçilmiştir. Bu durumda üçüncü 

tasarım önerisinin de bu şekli ile devreye alınamayacak olması kesinleşmiştir. 

6.5 Tasarım Önerisi 4 – Üçüncü Tasarımdaki Plaka Kalınlaştırılmasının İptali 

Devreye alınması düşünülen üçüncü tasarım önerisi; güçlendirici plakadaki 1 mm’lik 

kalınlık artışının İngiltere fabrikasında araçların kızaklara oturtulması sırasında sorun 

oluşturabilceği ihtimalinden onaylanmamıştır. Üçüncü tasarım önerisinin gerilme 

analizi sonuçları oldukça olumlu bulunduğu için aynı tasarım üzerinde çalışılmaya 

devam edilmiştir. Bu doğrultuda sorun yaratan kalınlık artışından vazgeçilmiştir. 
Dördüncü tasarım önerisi olarak; üçüncü önerideki tasarım kopyalanarak, 

güçlendirici plakadaki kalınlık artışı iptal edilmiştir. Bu yüzden dördüncü tasarım 

önerisi için, sonlu elemanlar modelinin oluşturulması çalışmalarından tekrardan 

bahsedilmeyecektir. Yapılan tek çalışma modeldeki ilgili parçanın kalınlık değerinin 

3 mm’den 2 mm’ye düşürülmesi ve analizlerin tekrarlanmasıdır. 

 

Şekil 6.32 : Dördüncü tasarım önerisindeki gerilme dağılımları 
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Şekil 6.32’de görüldüğü üzere; güçlendirici plaka kalınlığında bir değişikliğe 

gidilmediğinde, model üzerindeki en yüksek Von-Mises gerilme değeri 365 MPa 

olmakta ve bu maksimum gerilme, önceki tasarım önerilerinin sonuçlarında da 

olduğu gibi somunlu kafes parçasında oluşmaktadır. Üçüncü tasarım önerisinde 

kalınlık 1mm arttırıldığında en yüksek gerilme değeri 347 MPa değerindeydi, 

dördüncü tasarım önerisinde ise kalınlıkta herhangi bir değişikliğe gidilmediğinde en 

yüksek gerilme değeri 365 MPa değerini buluyor. Kısacası güçlendirici plakada 1 

mm kalınlık artışı, model üzerindeki en yüksek Von-Mises gerilme değerini yaklaşık 

olarak 20 MPa düşürebilmektedir. 

 

Şekil 6.33 : Öneri dörtteki güçlendirici plakası üzerinde oluşan en yüksek gerilmeler 

Üçüncü ve dördüncü tasarım önerilerinin analiz sonuçlarını karşılaştırarak, kalınlık 

artışının ne derece gerilme değerlerinde etkin olduğunu görebiliriz. 1 mm’lik kalınlık 

artışı model üzerinde ortaya çıkan en yüksek gerilme değerinde yaklaşık olarak 20 

MPa’lık bir düşüşe neden olabilmektedir. Bu kalınlık artışı, çatlak problemin ortaya 

çıktığı güçlendirme plakasında ise yaklaşık olarak 10-15 MPa değerlerinde bir 

azalmaya neden olmuştur. Şekil 6.33’de güçlendirme plakası üzerinde gözlemlenen 

kritik gerilme değerleri ve gerilmelerin yoğunlaştığı bölgeler gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.34 : Dördüncü tasarım önerisinde oluşan en yüksek gerilme 
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Dördüncü tasarım önerisinde oluşan en yüksek Von-Mises gerilmesi önceden de 

söylendiği gibi somunlu kafes parçasında ortaya çıkmış ve silinmiş konumlama 

deliğinin bulunduğu bölgede gözlenmektedir. İkinci ve üçüncü tasarım önerilerinde 

de en yüksek gerilme değerleri bu bölgede oluşmuştur. Dördüncü öneride oluşan 365 

MPa’lık bu değer, malzemenin 360 MPa’lık akma değerinden 5 MPa gibi küçük bir 

değer olsa da fazladır ve bu değerin ikinci ve üçüncü önerilerin sonuç kısmında da 

üzerinde durulduğu gibi azaltılması gerekmektedir.  Şekil 6.34’de dördüncü tasarım 

önerisinde ortaya çıkan en yüksek gerilme gösterilmektedir. 

 

 Şekil 6.35 : Dördüncü tasarım önerisinde oluşan en yüksek gerinim 

Yukarıdaki 6.35 numaralı şekilde verilen, dördüncü tasarım önerisinin analiz 

sonuçlarına göre en yüksek eş değer birim uzama değeri; ikinci ve üçüncü tasarım 

önerilerinde elde edilen en yüksek birim uzama değerlerinin lokasyonu gibi, somunlu 

kafes parçası üzerinde oluşmuştur. Somunlu kafes parçası üzerinde oluşan, ikinci 

tasarım önerisinde 0,00154 değerine kadar düşen birim uzama değeri; üçüncü tasarım 

önerisinde 0,00168 değerine, dördüncü öneride ise 0,00177 değerine kadar çıkmıştır. 
Üçüncü ile dördüncü öneriler arasındaki tek tasarım farkı önceden de söylendiği gibi 

güçlendirici plaka kalınlığındaki 1 mm’lik farktır ve bu kalınlık farkı 0,0009’lik 

birim uzama değerinde artmaya neden olmuştur. 
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6.6 Tasarım Önerisi 5 – Dördüncü Tasarımda En Yüksek Gerilmenin 

Görüldüğü Somunlu Kafes Üzerindeki Deliğin İptali 

İkinci, üçüncü ve dördüncü tasarım önerilerinde, en yüksek Von-Mises gerilmeleri 

hep güçlendirici plakada çatlağın başlangıç noktası olan ve çentik etkisi yaratan 

konumlama deliğinin somunlu kafes parçasına denk geldiği bölgede gözlenmiştir. Bu 

gerilme değerinin düşürülmesi amacıyla beşinci tasarım önerisi üzerine çalışılmıştır. 
Bunun için çatlağın ortaya çıktığı konumlama deliği silindikten sonra herhangi bir 

kullanımı kalmayan somunlu kafes parçası üzerindeki konumlama boşluğu ortadan 

kaldırılmış ve gerilme değerlerindeki iyileşme oranı analizlerin tekrarlanması ile 

görülmüştür. Şekil 6.36’da, somunlu kafes üzerinde iptal edilen konumlama boşluğu 

ve mevcut durum karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.36 : Dördüncü önerideki model ile beşinci tasarım önerisi arasındaki farklar 

Beşinci önerideki tasarım çalışmasının, dördüncü önerideki çalışmadan tek farkı 

somunlu kafes üzerindeki konumlama deliğinin iptal edilmiş olmasıdır. Bu 

çalışmada, önceki çalışmada olduğu gibi güçlendirici plakanın kalınlığı 2 mm 

alınmıştır. Analiz modelinin oluşturulmasında diğer aşamalarda farklılık olmadığı 

için bu detayların anlatılmasına tekrardan gerek yoktur. Bu nedenle analiz 

sonuçlarına geçilmiştir. Şekil 6.37’de görüldüğü üzere, yapı üzerinde en yüksek Von-

Mises gerilmesi travers braketin köşe kısmında ortaya çıkmıştır. 256 MPa’lık yapı 
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üzerinde oluşan en yüksek gerilme, malzemenin dayanım değerlerinden küçük 

olduğu için herhangi bir sorun oluşturacağı düşünülmemektedir. 

 

Şekil 6.37 : Beşinci tasarım önerisindeki gerilme dağılımları 

Güçlendirici plaka üzerindeki en yüksek gerilmeler incelendiğinde; ortalama olarak 

220-235 MPa değerlerinde değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Şekil 6.38’de de 

görüldüğü üzere, en yüksek gerilme 236 MPa değerinde çıkmış, ikinci konumlama 

deliğinin kenarında oluşmaktadır. Silinen konumlama deliği çevresinde ise en yüksek 

gerilme değeri 226 MPa civarındadır. 

 

Şekil 6.38 : Öneri beşteki güçlendirici plakası üzerinde oluşan en yüksek gerilmeler 
 

Dördüncü önerideki 365 MPa değeri ile en yüksek Von-Mises gerilmesinin 

gözlemlendiği somunlu kafes üzerindeki travers braketi ile güçlendirici plaka 

üzerinde daha önce iptal edilen konumlama boşluğu, beşinci tasarım önerisinde 

somunlu kafes parçası üzerinden de silinmiştir.  Bu durumda o bölgede oluşan en 



 
 

140 

yüksek gerilme değeri Şekil 6.39’da da görüldüğü üzere 221 MPa değerinde 

olacaktır. Kısacası; somunlu kafes üzerindeki, önceden travers braketi ile 

güçlendirici plaka üzerinde de bulunan bu konumlama boşluğunun iptal edilmesi 

sayesinde 144 MPa gerilme değerinde azalma elde edilmiştir. Somounlu kafes 

parçası üzerinde ortaya çıkan en yüksek gerilme değerleri aşağıdaki şekilde 

verilmiştır. Bu durum ile; önerilen çeşitli tasarımlar arasında üretimin bölümlerinin 

de sorunsuz gerçekleştirilebileceği ve analiz sonuçlarından da en uygun sonucun 

alındığı beşinci tasarım önerisinin en doğru çalışma olduğu düşünülmektedir. 

 

Şekil 6.39 : Öneri beşteki somunlu kafes üzerinde oluşan en yüksek gerilmeler 

Şekil 6.40’da verilen, beşinci tasarım önerisinin analiz sonuçlarına göre en yüksek eş 
değer birim uzama değeri; önceki tasarım önerilerinde elde edilen en yüksek birim 

uzama değerlerinin lokasyonu gibi, somunlu kafes parçası üzerinde oluşmamıştır. 
Somunlu kafes parçası üzerinde yapılan küçük bir değişim ile üçüncü tasarım 

önerisinde 0,00168 değerine, dördüncü öneride ise 0,00177 değerine kadar çıkan en 

yüksek birim uzama değeri, beşinci tasarım önerisinde 0,00124 değerine düşmüştür. 

 

Şekil 6.40 : Beşinci tasarım önerisinde oluşan en yüksek gerinim 
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Mevcut durumun analiz sonuçları değerlendirilirken üzerinde durulduğu gibi, bu 

tasarım için de gerilme araçları kullanılarak ve malzemenin akma dayanımı 

gözönüne alınarak emniyet dereceleri incelenebilir. Bu amaçla maksimum eşdeğer 

gerilme teorisi seçilmiş ve modelin emniyet faktörü ve gerilme oranı hesaplanmıştır. 
Şekil 6.41’de, mevcut yapının emniyet faktörü hesaplanmış ve güvenli bölgeler 

mavi, emniyetsiz bölgeler ise kırmızı renk ile gösterilmiştir.  

 

Şekil 6.41 : Beşinci tasarım önerisi modelindeki emniyetli ve emniyetsiz bölgeler 

Emniyet faktörü (safety factor) hesaplanırken; malzemenin akma dayanımı ile analiz 

sonucunda ortaya çıkan en yüksek gerilme değeri dikkate alınmaktadır. İlgili 

malzemenin program içindeki malzeme kütüphanesindeki malzeme bilgileri 

güncellenirken akma dayanımı 360 MPa olarak güncellenmişti. Bu durumda; mevcut 

durumun analizinde 0,66 çıkan emniyet faktörü, ki emniyetli bir yapı için bu 

faktörün değeri 1’den büyük olmalıdır, beşinci tasarım önerisinde 1,4014 değerini 

bulmuştur. Bu sonuca göre beşinci tasarım önerisinin mevcut duruma göre oldukça 

emniyetli olduğu söylenebilmektedir. 

 

Şekil 6.42 : Beşinci tasarım önerisi modelinde gerilme oranını gösteren durum 
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Gerilme oranı (stress ratio) hesaplanırken de; malzemenin akma dayanımı ile analiz 

sonucunda ortaya çıkan en yüksek gerilme değeri dikkate alınmaktadır. Mevcut 

durumun analiz sonuçlarına göre; en yüksek gerilme oranı değeri çatlak probleminin 

başlamış olduğu ve max gerilmenin gözlemlendiği yerde oluşmuştur ve değeri de 

1,509 değerindedir. Beşinci tasarım önerisine göre ise en yüksek eş değer gerilme 

değeri ile en yüksek gerilme oranı travers braketinin flanş birleşim yerlerinde 

gözlenmiş ve 0,714 değerindedir. Gerilme oranı değerleri incelendiğinde yapının 

güvenli bir yapı olduğuna kanaat getirebilmek için bu değerlerin 1’den düşük olması 

gerekmektedir. Şekil 6.42’de görüldüğü üzere; kırmızı ve sarı renkli bölgeler bu 

oranın 1’e yakın olduğu bölgeleri,  yeşil renkli ve mavi renkli bölgeler ise bu değerin 

1’den oldukça küçük olduğu bölgeleri göstermektedir. 

6.6.1 Beşinci tasarım önerisinin devreye alınması için gerekli olan çalışmalar 

Önerilen beş farklı tasarım içinde; üretim onaylarının alınıp, en uygun analiz 

sonuçlarının elde edildiği öneri beşinci tasarım önerisidir. Her iki fabrikada da 

sorunsuz bir şekilde devreye alınması mümkün olan bu yeni tasarım parçaların 

üretimde kullanılması için bir takım testlerden ve onaylardan geçmesi gerekmektedir. 

Öncelikli olarak; sonlu elemanlar analizi şirket içi lisanslı olarak kullanılan 

programlar ile daha profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilecektir. Sonlu 

elemanlar analizinden çıkan sonuçlar; kesin fikir vermesi açısından yetersiz 

bulunursa, Lommel’deki test merkezindeki dayanıklılık testine araç gönderilmesi 

gerekmektedir. Fakat bu tip yol testlerinin maliyetleri oldukça yüksek olduğu için ve 

daha önceki tasarım önerileri için yapılan dayanıklılık testleri ile ayrılan bütçe 

önceden doldurulduğu için tekrardan bir yol testi yapılması imkanı 

bulunmamaktadır. Bu durumda sonlu elemanlar analiz sonuçları yeterli sonuçlar 

verirse; ilgili mühendislik onayları alınarak, maliyet değişiklikleri için satın alma ve 

finans bölümlerinin de onayları alınmalıdır. İlgili onayların tamamlanmasından sonra 

imalatçıya sipariş mektubu gönderilecektir. İmalatçı, kendisine sipariş mektubu 

ulaştırıldıktan sonra, kalıplarında gerekli revizyonları yaparak; yeni tasarım 

parçalardan üretecek duruma gelir. İmalatçının önceden bildirmiş olduğu bu kalıp 

revizyon edilme süresine; imalatçının ve Otosan’ın stoklardaki parçaların kullanım 

süresi de eklenerek, tahmini bir devreye giriş tarihi belirlenir.   
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Beşinci tasarım önerisi üzerinde imalatçı tarafında kalıp revizyon çalışmaları 

sürdürülürken, Ford Otosan’daki üretim birimlerince yeni tasarım parçaların 

üretimde sorunsuz bir şekilde kullanılması için bir takım çalışmalar da 

yürütülecektir. Bu amaçla; devreye girecek parçalardan prototipler yaptırılarak, ön 

bir hat denemesi yapılması gerekmektedir. Bu ön hat denemesinde; yeni parçaların 

kaynak, boyahane ve montaj proseslerinde herhangi bir sorun oluşturup, 

oluşturmadığına ve parçaların kullanılması için yapılması gereken bir değişik olup, 

olmadığına bakılır. Yeni tasarım parçaların öncelikle Kaynak bölümünde 

incelenmesi gerekmektedir. Boyahane ve Montaj bölümlerinde herhangi bir sorun ile 

karşılaşılacağı düşünülmemektedir. Kaynak bölümündeki incelemelerde parçaların 

kaynak fikstürlerine oturması detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu amaçla Kaynak 

bölümüne parçalar toplanmış ve kaynatılmış halde geldikleri için ilk aşama olarak 

imalatçının fikstürleri incelenmiştir. Daha sonra yeni tasarım parçaların prototipleri 

imal ettirilerek, gerekli hat denemeleri gerçekleştirilmeli ve Kaynak, Boyahane ve 

Montaj birimlerinden ilgili üretim mühendislerinin onayları alınmalıdır. 

 

Şekil 6.43 : Mevcut modelin kaynak fikstürlerindeki imalatı 
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Şekil 6.43’de, Kocaeli fabrikası imalatçısının şu anda kullanmakta olduğu kaynak 

fikstürlerinin fotoğrafları gösterilmektedir. Numaralandırılmış fotoğrafların detaylı 

açıklamaları aşağıda verilmiştir: 
1 – Güçlendirici plaka, fikstüre oturtuluyor. Çatlak başlangıcı olan konumlama deliği 

kullanılmamakta ve parçanın çok iyi konumlandığı söylenememektedir. 

2 – Güçlendirici plaka üzerine, travers braketi oturtuluyor. Çatlak başlangıcı olan 

konumlama deliği bu konumlamada da kullanılmamaktadır. Travers braketi, plaka 

üzerine oturtulduktan sonra her iki parça da çok iyi bir şekilde konumlandırılmış 
duruma gelmişlerdir. Parçalar birbiri içerisine geçmiştir. 
3 – Somunlu kafes parçası, güçlendirici plaka ile travers braketi üzerine oturtuluyor. 

Çatlak başlangıcı olan konumlama deliği kullanılmamaktadır. Somunlu kafes 

dışındaki diğer iki parça gayet iyi bir şekilde konumlandırılmışken, somunlu kafes 

parçası braket üzerinde hareket kabiliyetine sahiptir. 

4 – Somunlu kafes parçasını travers braketi içerisinde konumlandırmak için özel 

olarak imal edilmiş bir kenet vasıtasıyla somunlu kafesin hareket kabiliyeti 

sıfırlandırılmıştır. 
5 – İlgili üç parçanın konumlandırılması tamamlandıktan sonra, punta kaynakları 

doğru lokasyonlara kolaylıkla atılabilmektedir. 

Yukarıdaki detaylar incelendiğinde, yeni tasarım parçaların konumlandırılmasında ve 

kaynak işlemlerinde herhangi bir problemin oluşmayacağı öngörülmektedir. Bu 

durumda; imalatçılar tarafından konumlama amaçlı kullanıldığı düşünülen ve beşinci 

tasarım önerisi ile silinecek deliklerin silinmesinde herhangi bir sorun oluşmayacağı 

ortaya çıkmıştır. Yalnız İngiltere imalatçısının fikstür detayları bilinmemektedir. Bu 

durumda silinmesi düşünülen delikler bu imalatçıda kullanılsa bile, imalatçıya 

Kocaeli fabrikası imalatçısının fikstürlerinin tasarımı önerilerek, kendi fikstürlerinde 

bu şekilde değişikliğe gidilmesi istenilecektir. 

6.7 Mevcut Durum ile Beşinci Tasarım Önerisinin Yorulma Analizleri 

Makinaların yorulmaya karşı tasarımını gerçekleştirebilmek için farklı yaklaşımlar 

geliştirilmi ştir. Bu yaklaşımları gerilme ya da gerinim dağılımını kullanan yöntemler 

ve kırılma mekaniği yöntemi olarak iki ana kategoride toplamak mümkündür. 
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Gerilme ya da gerinim dağılımlarının kullanıldığı analizlerde makina içerisindeki 

kritik noktalar tespit edildikten sonra geliştirilmi ş yorulma yaklaşımlarından birisi 

kullanılarak makinanın yaklaşık yorulma ömrü belirlenebilmektedir. Bu metodu 

kullanabilmek için yapılacak testler neticesinde elde edilecek olan dayanma limiti 

gibi malzeme özelliklerinin de kullanılması gerekmektedir. Kırılma mekaniği 

yönteminde ise makina içerisinde çatlak başlangıcı olabilecek noktalar belirlenir. Bu 

çatlakların modelleri geliştirilerek çatlağın uygulanan yükleme altında nasıl 

ilerleyeceği gözlemlenir ve ömür tayini yapılır [40]. 

Sonlu elemanalar modeli üzerinden yorulma analizleri gerçekleştirilirken, AW 

programı içinde bulunan yorulma analizi araçlarından (Fatigue Tool) 

yararlanılmıştır. İlk aşamada bir takım parametreler ve yaklaşımlar belirlenmelidir. 

Yorulma analizinde genel olarak üç ana yöntem mevcuttur. Bunlar; Gerinim-Ömür 

(strain-life), Gerilme-Ömür (stress-life) ve Kırılma Mekaniği (fracture mechanics) 

yaklaşımlarıdır. AW programı, yorulma analizi araçları içersinde bunların ilk ikisini 

kullanıcıya sunar. Gerinim-Ömür yaklaşımı günümüzde oldukça yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır ve yorulmanın düşük çevrim sayılarını karakterize eden, tipik olarak 

çatlak başlangıcını kapsayan bir yöntemdir. Diğer yandan Gerilme-Ömür yaklaşımı 

ise parçanın toplam ömrü ile ilgilenir ve çatlak başlangıcını ve çatlak ilerleyişini 

kapsamaz. Yorulma analizlerinde kullanılan yaklaşımları çevrim sayılarına göre 

sınıflandırırsak; Gerinim-Ömür yaklaşımı, düşük sayılı çevrimler için kullanılır. Bu 

yüzden, düşük çevrimli yorulma (low cycle fatigue - LCF) olarak bilinir. LCF 

genellikle 10e5 (100000) ve bundan daha düşük çevrimleri kapsar. Gerilme-Ömür 

yaklaşımı ise, Gerilme-Çevrim (stress-cycle curve) diyagramına dayanır ve 

genellikle yüksek çevrimleri kapsar. Bundan dolayı yüksek çevrimli yorulma (high 

cycle fatigue - HCF) olarak bilinir. HCF, 10e5 ve üzeri çevrimleri kapsar.  

Problemimiz taşıt problemi olduğu için ve problemi ilgilendiren bu tip taşıt 
parçalarında yüksek çevrimler beklenildiği için; yorulma analizlerinde Gerilme-

Ömür yaklaşımı kullanılmış ve malzemelerin S-N diyagramlarından yararlanılmıştır. 
Önceden bahsedilmiş ve lineer-elastik durum için statik analizleri yapılmış olan beşi 
farklı tasarım önerisi ve biri de mevcut durum için olmak üzere toplamda altı adet 

olan farklı model için ayrı ayrı hepsinin yorulma analizlerine gidilmemiştir. 
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Sadece mevcut durum ve üretim birimlerininden de onayladığı beşinci tasarım 

önerisi üzerine yorulma analizleri gerçekleştirilmi ş ve bu iki modelin analiz 

sonuçlarının karşılaştırılmasına gidilmiştir.  

6.7.1 Yorulma mukavemet faktörü - K f 

Malzemenin yorulma özelikleri ile ilgili testler genelikle çok özel ve kontrollü 

koşullar altında gerçekleştirilir. Eğer analiz edilecek parça test koşullarından farklı 

ise bu modifikasyon faktörü aradaki farkları hesaplamak için kullanılabilir. Yorulma 

mukavement faktörü (Kf) yorulma mukavemetini düşürdüğü için birden küçük 

olmalıdır. Bu faktör sadece gerilme genlikleri için kullanılır ve ortalama gerilmeleri 

etkilemez. Kısa bir tanımla; analizlerde kullanılacak malzemelerin gerçek ortamı 

yansıtması için laboratuvar şartlarında oluşturulan S-N eğrilerinin düzenlemesi için 

kullanılır.  

Unutulmamalıdır ki; gerçek ortam şartlarındaki malzemenin göstereceği özellikler, 

laboratuvar ortamında ölçümleri alınıp, analiz programları içinde oluşturulan 

malzeme kütüphanelerindeki değerlerden farklılık gösterebilir. Bu yüzden Kf faktörü 

1’den küçük bir değer verilerek en uygun çevre şartları yaratılmaya çalışılmıştır. 
Yüzey kalitesi, çentik ve korozyon gibi durumlar, Kf faktörünü direkt olarak 

etkileyebilir. 

Yorulma analizi yapılacak parçalar, aracın taban bölgesinde ve atmosferik faktörlerin 

etkisinde oldukları için korozyona uğrama ihtimalleri yüksektir. Bununla birlikte 

yorulma çatlağının görüldüğü bölgede çentik etkisi de bulunmaktadır. Fakat tüm 

model üzerinde yorulma sonuçları incelendiği ve yorulma analizi yapılacak beşinci 

tasarım önerisinde bu çentik ortadan kaldırıldığı için çentik etkisi yorulma faktörü 

belirlenirken dikkate alınmamıştır. Bu yüzden Kf  faktörü 0,8 seçilmiştir. 

6.7.2 Yükleme tipinin seçilmesi 

Yorulma analizlerini gerçekleştirken yükleme tipinin seçilmesi önemli aşamalardan 

biridir. Yükleme tipini seçerken; programın aşağıda sunduğu yükleme tiplerinden 

biri seçilerek, gerçek modeldeki yükleme şartları programa girilmelidir. Aşağıdaki 

çeşitli yükleme tipleri için grafikler gösterilmiş olup, bu grafiklerde X ekseni zamanı 

belirtmektedir. 

 



 
 

147 

 

Şekil 6.44 : En düşük gerilmelerin 0 olduğu, sabit genlikli yükleme 

Şekil 6.44’deki grafikte; en yüksek ya da en düşük gerilmelerin ’0’ olduğu durum 

için geçerli olan, gerilme oranının sıfıra eşit olduğu (R=0) ve sabit genlikli bir 

yükleme durumunun, minimum gerilmelerinin 0 olduğu hali gösterilmiştir. Titreşimli 

yükleme bu duruma örnek olarak verilebilir. Şekil 6.45’deki grafik ise tam değişken 

ya da tam tersinir yükleme olarak geçer. Ortalama gerilmenin ‘0’ olduğu durumdur. 

Örnek olarak; dönmekte olan ve iki ucundan yataklanmış bir mil verilebilir. Milin 

her dönmesi bir periyodik değişime, her periyodik değişim de bir yük tekrarına denk 

gelmektedir. Bu durumda gerilme, mutlak değerce eşit bir üst değer ile bir alt değer 

arasında değiştiğinden; yükleme tipine tam değişken yükleme durumu denilir. 

Gerilme oranının eksi bire eşit olduğu (R=-1) durumdur. 

 

Şekil 6.45 : Ortalama gerilmenin 0 olduğu; sabit genlikli, tam değişken yükleme 

Gerilme genliklerinin sabit olmadığı ve yüklemenin devamlı değiştiği durumlarda 

yük dataları oluşturulmalıdır. Taşıtlar için oluşturulan yol yükleme datalarından 

bahsedilmişti. Bu tip datalar sonlu elemanlar analizi programlarına tanımlanmalıdır. 

Taşıtlar için yapılan analizlerdeki yol durumu dikkate alındığında, gerçeğe en uygun 

sonuçların elde edilmesi için belirli bir yol durumu için oluşturulan yol yükleme 

dataları en uygun sonucu verir. AW programında dat uzantılı bu tip dosyalar 

programa tanımlanabilmektedir.  
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Yapılan yorulma analizlerinde; AW programı içerisindeki örnek yükleme 

datalarından, ‘SAE braket history’ adlı yol yükleme datası kullanılmıştır. Bu data ile 

mevcut durum için yorulma analizleri yapıldığında sağlıklı sonuçların alınması 

beklenmemelidir. Program içersindeki yük datası örnek bir çalışma datası olup, 

sadece karşılaştırmalı yaklaşımlar için kullanışlı olabilir. Bu amaç ile sadece mevcut 

durum ile beşinci tasarım önerisinin yorulma analizi sonuçları karşılaştırılacaktır. Bu 

datayı kullanılarak yorulma anazlizlerinden sağlıklı sonuçlar elde etmek için, 

öncelikle data içerisindeki yükleme değerlerinin belirli bir oranda küçültülmesi 

gerekmektedir. Bu işlem programa datadaki değerlerin orantılı bir şekilde 

küçültülmesi ya da büyültülmesi için girilen bir oran faktörü ile 

gerçekleştirilebilmektedir.  

Yorulma analizlerinde, program içerisindeki SAE braket history datası seçildikten 

sonra oran faktörü olarak da 0,0005 değeri seçilmiştir. Şekil 6.46 ve 6.47’deki 

grafiklerde; seçilen yol datasının orjinal durumu ile oran faktörü 0,0005 seçilerek 

orantılı bir şekilde data içerisindeki yük değerlerinin küçültüldüğü durum verilmiştir. 

 

Şekil 6.46 : SAE braket history datasının orjinal durumu 

Şekil 6.46’daki grafik, AW programı içerisindeki SAE braket history adlı örnek yol 

yükleme datasını göstermektedir. Şekil 6.47’deki grafik ise, aynı yol yükleme 

datasındaki yük değerlerinin, 0,0005 oran faktörü ile orantılı bir şekilde küçültülmüş 
halini göstermektedir. 
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Şekil 6.47 : SAE braket history datasının 0,0005 oranı ile küçültülmüş durumu 

6.7.3 Analiz tipinin seçilmesi 

Malzemelerin yorulma ile ilgili özellikleri genellikle tam değişken ve sabit genlikli 

testlerden elde edilir. Halbulki pratikte bu tür yüklemelerin olması oldukça nadirdir. 

Yükleme tam değişkenden farklı ise o zaman ortalama gerilme mevcuttur ve bu 

ortalama gerilmenin hesaplanması gerekmektedir. Yorulma analizleri için seçilmiş 
yük datasında da ortalam gerilme sıfır değildir ve bu yüzden bir ortalama gerilme 

yaklaşımı seçilmelidir. SN - None, SN - Goodman, SN -  Soderberg, SN - Gerber, ve 

SN - MeanStress Curves yaklaşımları AW programında kullanıcıya sunulmaktadır. 

Bölüm 2.5.5’de bu yaklaşımlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Soderberg yaklaşımı 

bunlar içinde en emniyetli sonuçların elde edildiği yaklaşımdır. Birçok mühendislik 

malzemesi için en garantili yorulma ömrünü vermektedir. Bu yüzden bu çalışmadaki 

yorulma analizlerinde, SN - Soderberg yaklaşımı seçilmiştir.  

6.7.4 Mevcut durum ve beşinci tasarım önerisi için yorulma analizi sonuçları 

Mevcut durum ve beşinci tasarımın yorulma analizlerini gerçekleştirmeden önce, 

bahsedildiği gibi Kf faktörü, yük datası ve ortalama gerilme yaklaşım tipi seçilmiştir. 
Ayrıca yorulma limiti yani sonsuz ömür değeri olarak da 107 çevrim sayısı olacak 

şekilde yük takrarı seçilmiştir. Ayrıca analizlerde kullanılacak malzemenin S-N 

özellikleri olarak da AW programının malzeme kütüphanesi içerisindeki yapısal çelik 

malzemesinin yorulma testlerinden elde edilen diyagramı ve değerleri kabul 

edilmiştir. İlgili malzemenin logaritmik S-N diyagramı ile belirli gerilme değerlerine 

dayanabilen yük tekrar sayısı çizelgesi Ekler bölümünde verilmiştir.  
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Yorulma analizi için gerekli parametreler ve yaklaşımlar seçildikten sonra, analiz 

sonuçları alınabilir. İlk olarak iki durum için ömür karşılaştırılması yapılmıştır. Şekil 

6.48’deki A şeklinde mevcut durumun yorulma ömrü analiz sonuçları verilmişken, B 

şeklinde ise beşinci tasarım önerisi için yorulma ömür analizi sonuçları 

verilmektedir. Görüldüğü üzere, mevcut yapıda ömür açısından en tehlikeli yer 

çatlak başlangıcının olduğu çentik bölgesidir. Beşinci tasarım önerisi için minimum 

ömrün gözüktüğü yer ise, en yüksek gerilmenin de görüldüğü sacların birleşim 

yerindeki köşe bölgesidir. Seçilen bu parametreler ve yapılan kabuller 

doğrultusunda; beşinci tasarım önerisindeki yapının ömrünün, AW programı 

içersindeki örnek yükleme durumunda mevcut yapının ömrüne göre 31,5 kat fazla 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu değer, eğer yorulma limiti 106 yük tekrarı değeri 

olarak alınsaydı; 5,5 kat kadar düşmektedir. Dolayısıyla, sağlıklı analiz sonuçlarının 

alınması için parametrelerin gerçeği yansıtacak şekilde seçilmesi gerekmektedir. 

Şekil 6.48 : Mevcut durum ve beşinci öneri için yorulma ömür analiz sonuçları 
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Yorulma analizi sonucu alınan bir bilgi de çift eksenlilik göstergesidir. Çift eksenlilik 

göstergesi sayesinde yapılardaki yorulma sonucu ortaya çıkacak gerilme tipleri 

konusunda fikir sahibi olunabilmektedir. Bu gösterge sayesinde, kullanıcı bütün 

model üzerindeki gerilme durumlarının yorumunu kendi yapabilir. Tek eksenli 

normal gerilmeler 0, tamamen kayma gerilmeleri -1 ve tamamen çift eksenli 

gerilmeler 1 ile temsil edilir. Yüklemelerin en kritik olduğu bölgelerde, örneğin 

yorulma güvelik faktörünün kritik olduğu bir bölgeye bakarak, asal gerilmelerin 

birbirine oranına karşılaştırarak yorum yapılabilir.  

 

Şekil 6.49 : Mevcut durumda çatlak bölgesindeki çift eksenlilik göstergesi 

Yukarıdaki 6.49 numaralı şekilden de görüldüğü gibi çatlak başlangıcı olan 

bölgedeki değer 0.10 civarında olup, ‘0’ kabul edilebilir. Dolayısıyla tek eksenli 

gerilme durumunun bu kritik bölgede hakim olduğu kolayca söylenebilir. Bu 

göstergenin diğer bir faydalı yanı da, S-N diyagramı oluşturulan malzemenin 

laboratuvarda hangi test makinasından elde edilen edeğerle ile oluşturulduğu bilgisini 

vermesidir. Örneğin bu analizde seçilen malzemenin S-N diyagramı, çekme testi 

makinasındadan elde edilen değerler ile oluşturulmuştur. 

Şekil 6.50’de Beşinci tasarım önerisinin analizinin yapıldığı Şek şekli detaylı 

incelersek, kritik olan çatlak başlangıcı ve çatlak ilerleyişinin olduğu bölgeler 

çoğunluklu yeşil renkte gözlenmektedir. Dolayısıyla bu bölgelerde, ‘Biaxiality 

Indication’ değerinin ‘0’ olduğunu varsayarak, tek eksenli gerilmenin hakim 

olduğunu ve kayma gerilmelerinin oluşmadığını düşünebiliriz. 
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Şekil 6.50 : Mevcut durum ve beşinci öneri için çift eksenlilik göstergeleri 

Değişken genlikli yüklemelerde, Rainflow yani yağmur akışı yöntemi ile belirli 

genlik değerleri için çevrim sayısının hesaplanabilceğinden önceden bahsedilmişti. 
AW programı içersindeki örnek yük datasına ait Rainflow matrisi de yorulma 

analizleri gerçekleştirilirken oluşturulmaktadır. Şekil 6.51’de analizlerde de 

kullanılan bu yük datasına ait Rainflow matrisi verilmiştir. 

 

Şekil 6.51 : Örnek yük datasına ait Rainflow matrisi 
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7. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Travers braketinde oluşan çatlak probleminin çözülmesi için bir takım tasarım 

önerilerinde bulunulmuştur. Toplamda beş adet olan bu önerilerden iki tanesi üretim 

birimlerince onaylanmamıştır. Bu iki adet önerinin onaylanmamasının nedeni; parça 

üzerinde yapılan kalınlaştırmanın ve delik silinmesinin üretimi olumsuz yönde 

etkileyecek olmasıdır. Bu tasarım önerileri ile ilgili üretim bölümleri önceden 

haberdar edilerek, üretim açısından da konu en başta değerlendirilmeliydi. Önerilen 

iki farklı tasarımın üretim birimlerince onaylanmaması; problemin çözülmesini ve 

yeni tasarım parçaların devreye girişini doğrudan etkileyerek, yavaşlatmıştır. Ayrıca 

bu esnada gerçekleştirilen mühendislik çalışmaları için de gereksiz zaman harcanmış 
ve maddi olanaklar kullanılmıştır. Devreye alınması gereken ve üretim bölümleri 

tarafından reddedilmiş iki adet tasarım önerisinden, ikinci tasarım önerisi için 

zamanında Lommel’de dayanıklılık testi gerçekleştirilmi ştir. İlgili araç bu 

dayanıklılık testini, ikinci tasarım önerisindeki parçaların prototipleri ile başarılı bir 

şekilde tamamlamıştır. Sonuç olarak değişik tasarım önerileri için; eğer en başından 

üretim birimlerinin onayları alınsaydı, problemin çözülmesine yönelik parçalar 

önceden devreye girmiş olacaktı. Ayrıca yüksek maliyeti olan Lommel’deki testlere 

de gerek kalmayacaktı ya da yapılacak olan bu dayanıklılık testindeki prototip 

parçalar, ilgili tüm birimlerin mühendisleri tarafından onaylanmış tasarım 

önerisindeki parçaları içerecekti.  

Üretim birimleri ile sağlıklı bir şekilde koordinasyon kurulamaması sonucu ortaya 

çıkan problemleri özetlersek; problemin çözümü olan parçaların devreye geç girecek 

olması, üretim birimleri tarafından onaylanmayan çalışmaların mühendislik ve 

prototip parça masrafları ile zamanı, son olarak da ikinci tasarım önerisindeki 

parçaların takıldığı özel hazırlanan bir test aracının Lommel’de oldukça maliyetli 

olan dayanıklılık testinde koşturulmuş olmasıdır. Bunlar, çalışmanın özeleştiri 
bölümünü oluşturmaktadır. Bir tasarım değişikliğine gidilirken, kimlerin onayı 

gerektiği önceden belirlenmelidir ve onay alınacak kişiler konudan önceden haberdar 

edilmelidir. Maliyetli olan ve zaman alıcı testlere, tasarım değişikliğinin detayları 

tam olarak kesinleştirildikten sonra başlanılmalıdır.  
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Aşağıdaki 7.1 numaralı çizelgede; mevcut durum ve 5 adet tasarım önerisinin 

analizleri sonucunda elde edilen değerler verilmiştir. Tablodaki bu değerler 

karşılaştırılarak, önerilen tasarımların mevcut durum sonuçlarına göre göstermiş 
oldukları gerilme değerlerindeki  % cinsinden gerilme farklılıkları da verilmiştir. Bu 

sonuçlara göre sadece üretim açısından onay alan tasarım önerileri incelendiğinde; 

beşinci tasarım önerisinde optimum iyileşme sağlandığı görülmektedir. Dördüncü 

tasarım önerisinde çatlak başlangıcındaki bölgede en yüksek iyileşme oranı elde 

edilmesine rağmen; somunlu kafes parçası üzerinde oluşan en yüksek gerilme 

değerinde istenilen iyileşme sağlanamadığı için beşinci önerinin hem yapı üzerindeki 

genel gerilme değeri ve hem de çatlak bölgesindeki gerilme değeri üzerinde yaptığı 

iyileşme sayesinde en uygun çözüm önerisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Beşinci 

tasarım önerisi sayesinde; genel yapı üzerindeki ve çatlak başlangıcı bölgesindeki 

gerilme değerlerinde % 50’yi geçen boyutlarda iyileşme gözlenmiştir. 

Çizelge 7.1 : Mevcut durum ile tasarım önerileri sonuçlarının karşılaştırılması 

Kar şılaştırma 
Kriterleri 

Mevcut 
Durum 

Tasarım 
Önerisi 
1 

Tasarım 
Önerisi 
2 

Tasarım 
Önerisi 
3 

Tasarım 
Önerisi 
4 

Tasarım 
Önerisi 
5 

Max. Gerilme 
534,3 
MPa 

641,4 
MPa 

318,6 
MPa 

347,4 
MPa 

365,5 
MPa 

266,9 
MPa 

Çatlak 
başlangıcındaki 
Gerilme değeri 

543,3 
MPa 

466,3 
MPa 

192,5 
MPa 

184 
MPa 

195,1 
MPa 

226,1 
MPa 

Mevcut duruma 
göre Max. 
Gerilmede % 
iyileşme  

0 - %18 % 41,4 % 36,1 % 32,8 % 50,9 

Mevcut duruma 
göre çatlak 
başlangıcındaki 
gerilmede % 
iyileşme  

0 % 14,2 % 64,6 % 66,2 % 64,1 % 58,4 

Max. Gerinim 0,00272 0,00321 0,00154 0,00168 0,00177 0,00124 
Üretim 
açısından 
uygunluk 

Uygun Uygun 
Uygun 
Değil 

Uygun 
Değil 

Uygun Uygun 

 

Çalışmada önerilen farklı tasarımların analiz sonuçları değerlendirildiğinde aşağıdaki 

yorumlar yapılabilmektedir; 

1 – Yorulma problemi beklenen bir yapıda her zaman geometrik düzensizlik olan 

bölgeler detaylıca incelenmelidir. 
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2 – Parçalarda konumla delikleri ya da herhangi bir fonksiyon için açılan deliklerin 

yapı üzerindeki konumu çok önemlidir. Bu deliklere konum verirken, parçanın 

mukavemetini azaltıcı bölgelere denk gelmemesine dikkat edilmelidir. 

3 – Parçalar üzerinde bulunan konumlama deliklerinin kullanımı her zaman detaylı 

incelenmelidir, özellikle ana fabrika tarafından kullanımı olmayan ve gerçekte 

kullanıldığı düşünülen deliklerin ne imalatçıda ne de varsa imalatçının alt 

imalatçısındaki proseslerde kullanımı olmuyor olabilir. Eski seviye parçalar için 

zamanında eklenmiş deliklerin yeni seviye parçalara geçilirken silinmesi atlanmış ya 

da tekrardan kullanım gereksinimi doğabilir düşüncesiyle yeni seviye parçalarda 

bırakılmış olma ihtimali bulunmaktadır. 

4 – Yorulma dayanımını arttırmak her zaman ilgili parçanın kalınlığını arttırarak 

çözülmeyebilir. Bu tip kalınlık artışları parçaların ağırlığında ya da birim fiyatlarında 

ciddi oranda artışa neden olurken, parçaların mukavemetinde önemli bir artışa neden 

olmayabilir. 

5 – Otomotiv sanayiinde kullanımı oldukça yaygın olan punta kaynağı yöntemi ile 

birleştirilen parçaların punya kaynağı atılacak bölgeleri ayrıntılı bir çalışma sonucu 

önceden incelenmelidir. Özellikle büyük kuvvetlerin geldiği aracın taban ve şasi 

bölgelerindeki punta kaynak lokasyonların doğru seçimi büyük bir öneme sahiptir. 

Yapı üzerindeki gerilmenin fazla olduğu, geometrik düzensizliklerin bulunduğu ve 

çentik etkisinin görülebileceği bölgelere punta kaynağı mümkün oldukça az ve doğru 

lokasyonlara atılmalıdır. Aksi taktirde; bu uygulamada olduğu gibi punta kaynağı 

çatlağın oluşmasını ve büyümesini tetikleyerek, çatlağa yön verebilir. Kısacası; punta 

kaynağı atıldığı lokasyona göre yapı üzerinde gerilme dağılımını düzensizleştirerek, 

yorulma çatlaklarının oluşmasına neden olabilir. 

6 – Özellikle aracın tabanında ve şasi bölgesinde kalan parçaların malzeme seçimi 

detaylıca incelenmesi gereken önemli bir konudur. Bu bölgelerdeki parçaların 

malzemesi seçilirken, akma ve kopma mukavemeti yüksek malzemelerin seçilmesi 

gerekir. Malzeme maliyeti önemli bir faktör olduğu için, mümkün oldukça en uygun 

malzeme seçilmelidir. Yapının emniyetli olması için gereksiz değerde mukavemeti 

yüksek malzemeye gerek olmayabilir. Bu amaçla yapıdan istenilen emniyet katsayısı 

önceden belirlenmeli ve malzeme seçilirken yapının maruz kalabileceği yüklerin 

durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü malzemenin mukavemetini arttırması 
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için malzemeye eklenen alaşımlar, aynı zamanda malzemenin maliyetini de 

arttırmaktadır.  

7 – Karmaşık yapıların sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilirken, yapıdaki 

dinamik kuvvetlerin ölçülmesi oldukça zor bir konu olduğu için sadece statik 

kuvvetlere gidilerek yeterli sonuçlara varılabilir. Özellikle bu uygulamada olduğu 

gibi, bir takım çözüm önerileri ortaya koyularak elde edilen statik analiz sonuçları ile 

çözüm önerileri arasında karşılaştırma yapıldığında yeterli sonuçlar alınabilir ve 

iyileşme oranı ortaya konulabilir. 

8 -  Malzemelerin statik veya dinamik analiz sonuçları, bazen gerçek durumu 

yansıtması açısından yeterli sonuçları verememektedir. Bu durumda malzemelerin 

yorulma durumlarında gösterdiği özelliklerin de incelenmesi ve bu yüzden de 

yorulma analizlerine gidilmesi gerekmektedir. Uygulamada; statik analizler sonucu 

elde edilen iyileşme oranı yeterli bulunmasına rağmen, malzemenin yorulma 

durumunda gösterdiği farklı davranışların da incelenmesi gerekliliği düşünülmüştür. 

Bu amaç ile; mevcut durum ile devreye alınmasına karar verilen beşinci tasarım 

önerisinin karşılaştırmalı yorulma analizlerine gidilmiştir. 
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EK A 

 Yorulma analizlerinde kullanılan yapısal çeliğin S-N diyagramı 
 

 
Şekil A.1 : AW malzeme kütüphanesi içinden seçilen çelik için S-N diyagraımı 
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EK B 

 
 

Çizelge B.1 : Yorulma analizinde kullanılan çeliğin yorulma dayanım özellikleri 
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