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ÖNSÖZ 

Sonlu elemanlar yöntemiyle analiz, ilerlemekte olan bilgisayar teknolojisiyle birlikte, 

mühendislerin ürün tasarım ve geliştirme süreçlerinde sıklıkla kullanmakta olduğu 

bir yöntem konumuna gelmiştir. Sonlu elemanlar metodu doğru uygulandığında 

firmalara hem zaman hem de maliyetler açısından büyük kazançlar sağlayabilir. 

Bu çalışmada bir JIB kren tasarımı yapılarak, oluşturulan modelin mukavemet 

hesapları öncelikle analitik olarak yapılmıştır. Daha sonra kren modeli, sonlu 

elemanlar yöntemiyle analiz edilerek sonuçların güvenirliği irdelenmiş ve S.E.M'nun 

JIB kren tasarımında kullanılabilecek pratik ve güvenilir bir yöntem olduğu ortaya 

konmuştur. 

Tez çalışmama danışmanlık yapan ve çalışma boyunca desteğini esirgemeyip, 
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a : Baştaki ve sondaki tekerleklerin eksenleri arasındaki mesafe [mm] 

W : Mukavemet momenti [cm
3
] 

τ : Kesme ya da torsiyon gerilmesi [kg/cm
2
] 
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JIB KREN TASARIMI VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ 

ÖZET 

Krenler; ağır makine sanayinde, tersanelerde, limanlarda, depolarda ve inşaat 

sektöründe kullanılan kaldırma ve taşıma makinalarıdır. Krenleri, çalışma prensipleri 

ve tasarım özelliklerine göre çeşitli kategorilere ayırmak mümkündür. Köprülü 

krenler, portal krenler, oklu-döner krenler ve mobil krenler en bilindik kren çeşitleri 

olarak sıralanabilir. 

Kren tasarımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken birçok etken vardır. 

Bunlardan başlıcaları; krenin kendi ağırlığı, transport edilecek yükün ağırlığı, 

hareketler sırasında oluşan dinamik yükler ve rüzgar ya da diğer iklim koşullarından 

kaynaklanabilecek harici yüklerdir. İmalat sonrası büyük kayıplarla sonuçlanabilecek 

kazaları önlemek için, tasarım aşamasında tüm bu etkenler dikkate alınmalıdır. 

Buradan da anlaşılabileceği gibi kren tasarımında optimum sonuca ulaşabilmek için 

çok sayıda tekrar gerektiren hesaplamalar yapılmaktadır. Bu hesaplamalar sonlu 

elemanlar yöntemi ile yapılarak, tasarım sürecinde zamandan tasarruf edilebilir. Bu 

çalışmada, S.E.M’nun JIB kren tasarımında kullanılması incelenerek, bu yöntem ile 

elde edilebilecek avantajların ortaya konması amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında, genellikle gemi imalat ve bakım-onarım işlemlerinde 

kullanılan ve JIB kren olarak adlandırılan kren tipi incelenecektir. JIB kren; portal 

krenlere benzer şekilde, bir ray üzerinde ilerleme hareketi yaparken aynı zamanda 

üzerinde oklu-döner kren tertibatı da bulunduran kombine bir kren çeşitidir.  

Bu bitirme tezi kapsamında, kaldırma kapasitesi 35 m x 40 ton olan bir JIB kren 

tasarımı yapılmış ve bu tasarımın sonlu elemanlar yöntemiyle analizi 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada öncelikle kren ve kren çeşitleriyle ilgili genel 

bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra JIB kren tanıtımı yapılarak, kreni meydana 

getiren ana bileşenler hakkında bilgi verilmiştir. Krenin tasarım aşamasında 

öncelikle, halat, makara, tambur gibi kren temel elemanlarının boyutları ve 

operasyonlar için gerekli olan elektrik motorlarının güçleri belirlenmiştir. İlerleyen 

kısımlarda ise JIB krenin mukavemet hesapları FEM ve DIN normlarına göre analitik 

olarak yapılmıştır. Bu bölümde, boom gerilme ve sehim değerleri ile taşıyıcı 

gövdenin gerilme değerleri; rüzgar, ivmelenme ve frenleme tesirleri de göz önünde 

bulundurularak hesaplanmıştır. Bir sonraki bölümde ise SolidWorks bilgisayar 

destekli tasarım programı kullanılarak, JIB krenin üç boyutlu katı modeli 

oluşturulmuştur. Sırasıyla boom ve taşıyıcı gövde kısımları ANSYS sonlu elemanlar 

paket programına aktarılarak, önce sonlu elemanlara ayrılmış, daha sonra gerekli 

sınır şartları ve dış yükler tanımlanarak modeller analize hazır hale getirilmiştir. Bu 

ön hazırlık aşamasından sonra da, modellerin S.E.M’yla analizi gerçekleştirilmiş ve 

elde edilen analiz sonuçları irdelenmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde ise analitik hesap sonuçları ile ANSYS sonlu elemanlar 

paket programı kullanılarak elde edilen analiz sonuçları karşılaştırılarak, S.E.M’nun 

JIB kren tasarımındaki güvenirliği irdelenmiş ve bir takım önerilerde bulunulmuştur. 
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Bu çalışma neticesinde ulaşılan sonuçlar göstermektedir ki; S.E.M, JIB kren ve 

benzeri teknik yapıtların tasarım ve ürün geliştirme sürecinde, mukavemet, ağırlık ve 

maliyet açısından optimum tasarıma ulaşabilmek için faydalanılabilecek; en pratik ve 

güvenilir yöntemdir. 
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DESIGN AND ANALYSIS WITH FINITE ELEMENT METHOD OF JIB 

CRANE 

SUMMARY 

Cranes are transport machines, which generally used in heavy machinery industry, 

shipyards, seaports, warehouses and constuction sector. Cranes can be categorized 

with regard to their operation principles, design specifications and the properties of 

the bulks that desired to be transport. The most common crane types can be listed as; 

bridge crane, gantry crane, tower crane and mobile cranes. 

There are several factors that has to be taken into consideration when a crane being 

designed. Most importand factors are; self weight of the crane, the weight of the bulk 

which has to be transported and the dynamic loads which occur during the 

movements. Moreover, for the cranes which operate in open-air, the external loads 

caused by wind and the other climate conditions has to be considered. In order to 

prevent possible accidents which can cause enormous losses after manufacturing, all 

these factors have to be taken into account during the design process. That means 

crane design process requires repetitive strenght calculations. During the design 

process, time can be saved by handling these calculations with the assistance of 

Finite Element Method. This study investigates the application of this method in JIB 

crane design process. 

Within this study, JIB cranes, which generally used in ship manufacturing and 

maintenance processes, have been analyzed. JIB cranes can be considered as a 

combination of gantry cranes and tower cranes. Because it can move on a rail like a 

gantry crane on the other hand has a boom like a tower crane. JIB cranes consist of 

these components from bottom to top: At the bottom there are bogie groups which 

collect the crane whells. Legs are the elements between the bogie groups and the 

main frame. Over the main frame, there is a cylindrical part which is called pedestal. 

Engine room is placed on this pedestal. In the engine room there are balancing 

weight and the required mechanism for the rotation. On the engine room there are 

two drums, one for the boom movements and the other one for lifting the bulk. Also 

there are two frames on the engine room, one is called back stay and the other one is 

called A frame. These frames are connected with I-beam profiles which are called 

arm. And the last part of JIB crane is called boom. Boom has joints at the bottom and 

also it is connected to the frames with steel wire ropes. 

Crane design process starts with the classification of the crane according to FEM or 

DIN standarts. The main parameters used in the classification are the number of load 

application cycles and the load spectrum. In the fourth chapter of this study, JIB 

crane firstly has been classified according to these standarts. Fourth chapter also 

includes brief information about the coefficients which were taken from FEM and 

DIN standarts. These coefficients are required for the analytical strenght calculations 

of the crane. 

 



xxvi 

 

In the fifth chapter, JIB crane has been analysed analytically. Firstly the static blance 

of the crane was checked. After that, basic crane elements and their dimensions have 

been defined. At the beginning, required wire rope diameters were calculated for the 

maximum load. According to these rope diameters, the pulley and the drum 

diameters were defined via the coeffcients which were taken from the FEM and DIN 

tables.  Also the dimensions of the whells and the rails for the crane were calculated 

in this chapter. After all the dimensions of the JIB crane components were defined, 

the required electrical motor powers were calculated. For a JIB crane, there are four 

different electrical motors which have varied capacity. First one is used in bogie 

group to move the crane along the rails. And the second one is located in the engine 

room, that one is used to rotate the boom around the rotation axis. The wind, 

acceleration and the braking loads should be considered for both of these electrical 

motors. The third motor works for a drum, which changes the boom radius. And the 

last one is used for the other drum, which lifts the bulk. In the next parts of the fifth 

chapter, strength of the JIB crane was calculated analytically according to FEM and 

DIN standarts. In this section of the study, stress and deformation of the boom and 

stress of the crane frame were calculated, taking into account the wind, acceleration 

and the braking loads. According to these results, crane model was revised to achieve 

better strength values.  

In the sixth chapter, a brief information has been given about the solid modeling 

techniques, which are used in computer aided design systems. The most common 

solid modelling techniques, that mentioned in this chapter are; B-rep (Boundary 

Representation), CSG (Constructive Solid Geometry), Sweep Representation and 

ASM (Analytical Solid Modeling).  

In the seventh chapter Finite Element Method has been introduced. The history of 

this method was mentioned shortly, application areas, advantages and boundaries of 

the method were discussed. Furthermore, ANSYS software was introduced in this 

chapther. ANSYS is one of the softwares, which use finite element method to solve 

engineering problems. An example was given in that part of the study, to explain 

how to use that software to solve a static stress analysis problem.  

The next chapter of the study includes the analysis of the JIB crane with finite 

element method in detail. To be able to analyse the crane by means of this method, 

firstly 3D solid model of the crane must be generated. Boom, basically consist of two 

components. The bottom side of the boom is a box girder and the rest of it is lattice 

or truss girder. The box girder is made of sheet metal which has 9 mm thickness. 

And the lattice girder consist of pipe profile beams. The lattice girder has four main 

beams, and there are support beams between them which have smaller diameters. 

The main pipes have 154,2 mm diameter and 10 mm thickness, while support beams 

have 73 mm diameter, 10 mm thickness and 51 mm diamater, 8 mm thickness. These 

support elements doesn’t carry loads, they are used to hold the main beams together 

and make the girder more rigid. On the other hand, the main frame or the carrier 

body of the crane is a box girder like the bottom side of the boom. But the sheet 

metals used in the main frame are much more thick than the ones used in boom’s box 

girder. The thickness of the sheet metals, used for the main frame’s box girders, 

change between 20 mm and 24 mm.  

In this study SolidWorks 3D design software has been used for modeling the JIB 

crane. All the crane components were modeled one by one, and then they were 

combined in the assembly module of the software. The models, which were 
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generated via SolidWorks software, were saved with Parasolid extension and 

transferred to ANSYS finite element analysis software. In this part of the study, 

models were prepared for the finite element analysis. For defining the problem, 

firstly the models were meshed in ANSYS software. Boom model consists of 

486.661 elements and 353.298 nodes. And the main frame consists of 84.997 

elements and 169.675 nodes. After the meshing process, the load combinations and 

the boundary conditions were defined for the models. These pre-process steps 

mentioned above and the result of the analysis were explained in detail in the eighth 

chapter of the study. 

In the last chapter of the study, results of the analytical calculation and the results 

that were obtained by finite element method have been compared. In this way, it has 

been investigated the reliability of the finite element method for JIB crane design. 

According to these comparision results, it has been seen that, the error margins were 

between the acceptable boundaries. Stress and the deformation results of the boom 

according to finite element method was fairly similar to analytical calculations. But it 

has been seen that, there was % 10 differance between the two method’s stress values 

for the cylindirical pedestal. This relatively big error rate comes from the assumption 

which made during the analytical calculation. Because there are support plates inside 

the pedestal and they have been ignored during the analytical calculation. 

On the other hand, some spots have been detected in the stress analysis with finite 

element method of the boom, which include high stresses that could not be able to 

occur in the real system. That kind of spots take place in the connection areas of the 

beams. This situation illustrates that, finite element method could be inadequate over 

some cases and the results should be checked carefully. In this study, these spots 

were ingored and the stresses which occur several elements away from these spots 

were taken into consideration. As a result, it has been seen that if it is applied 

appropriately and the results could be analysed in the right way, finite element 

method gave proper results for stress and deformation analysis.  

During the design process of cranes or the similar structures, it is not enough only 

system’s being safe in terms of strength. The design must fulfill the minimum safety 

conditions and should be light and cheap as well. Therefore, to be able to reach the 

optimum design, system should be modified and revised numerous times. During all 

these modifications, calculating the system with analytical method causes design 

process to take so long. In crane design process and the similar studies which require 

repetitive calculations, desingers can save time by using finite element method on 

condition that checking the reliability of the method for the model. Constructor can 

change the model in computer environment and get the results of the new design via 

finite element method without wasting time. And this is the most practical and 

reliable way to reach the optimum design in terms of strenght, weight and cost. 
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1. GİRİŞ 

Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına kısaca 

“endüstriyel taşıma” denir.  Bu taşıma işlevi “kaldırma ve taşıma makinaları” denilen 

“transport makinaları” ile sağlanır. [1] 

Kaldırma ve taşıma makinalarının çalışma ilkeleri, tasarım özellikleri ile taşınacak 

malzeme veya malların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin büyük çeşitlilikler 

göstermesi, bu makinaların genel bir sınıflandırmaya tabii tutulmasını zorlaştırır. 

Fakat kaldırma ve taşıma makinalarını, çalışma ilkeleri göz önüne alınarak “kesikli 

taşıyıcılar” ve “sürekli taşıyıcılar” olarak iki büyük sınıfa ayırmak mümkündür. 

Kesikli taşıyıcılar genellikle kaldırma makinaları olarak; sürekli taşıyıcılar ise 

konveyörler olarak adlandırılmaktadır. 

Kesikli taşıyıcılar yani kaldırma makinaları; krikolar, palangalar, vinçler, krenler, 

asansörler ve istif makinaları olarak altı grup altında toplanabilir. Sürekli taşıyıcıları 

yani konveyörleri de; çekme elemanlı, çekme elemansız ve akışkan akımlı 

konveyörler olmak üzere üç grup altında toplamak mümkündür. 

Kaldırma makinalarının büyük bir bölümünü vinç ve krenler oluşturur. Bu kaldırma 

makinalarında benzer yapı elemanları kullanılır. Hatta günlük konuşmalarda, vinç ve 

kren yanlış olmakla birlikte aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu bakımdan vinç ve 

kren kelimelerinin teknik anlamları arasındaki farkı belirtmekte fayda vardır. 

Vinçler, yükleri sadece kaldıran veya tek bir yöne çeken basit kaldırma 

makinalarıdır. Krenler ise üzerinde vinç donanımı da bulunan ve ayrıca öteleme ve 

dönme hareketlerini de yapacak düzeneklere de sahip olarak yükleri istenilen her 

yöne taşıyabilen kaldırma makinalarıdır. [1] 

Krenler temelde iki gruba ayrılırlar. Birinci grup belirli bir saha ve hacim içerisinde 

çalışan krenledir. Köprülü krenler, portal krenler, oklu ve döner krenler birinci gruba 

giren kren çeşitleridir. İkinci grup krenler ise, istenilen yere götürülebilen, mobil 

krenlerdir. 
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Bu tez çalışmasına konu olan JIB krenler ise birinci grup krenlerden, portal krenler 

ile oklu-döner krenlerin bir kombinasyonu olarak düşünülebilir. Çünkü JIB krenler 

portal krenlerin karakteristik özelliği olarak bilinen, ray üzerinde hareket edebilme 

kabiliyetine sahipken, döner-oklu krenlerin avantajlarını da bünyesinde 

barındırmaktadır. Şekil 1.1’de örnek JIB kren modeli görülmektedir. 

 

Şekil 1.1: JIB kren modeli. 

Bu tez çalışması kapsamında, kaldırma kapasitesi 35 m x 40 ton olan bir JIB kren 

tasarımı yapılmış ve bu tasarımın sonlu elemanlar yöntemiyle analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde krenler ve kren çeşitleri ile ilgili genel bilgiler 

verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, JIB kren ile ikinci bölümde bahsi geçen kren tipleri 

arasındaki ilişkiye değinilmiş, sonrasında da JIB kren elemanları genel hatlarıyla 

tanıtılmıştır. Tasarımı yapılacak olan kren tipi hakkında bilgi verildikten sonra, 

krenin teknik özellikleri de bir tablo halinde sunulmuştur. 
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Bir sonraki bölüm olan dördüncü bölümde ise, krenlerin FEM ve DIN normlarına 

göre nasıl sınıflandırıldığı bilgisi verilip, JIB krenin bu standartlara göre 

sınıflandırılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde ayrıca FEM ve DIN 

standartlarından alınmış ve krenin analitik hesabında kullanılacak olan katsayılar ile 

ilgili bilgi verilmiştir. 

Beşinci bölümde, öncelikle kren denge hesabı ile kren elemanlarının 

boyutlandırılması ve gerekli motor gücü hesaplamaları yapılmıştır. Ardından krenin 

analitik mukavemet hesaplarına geçilmiştir. Bu kısımda, boom gerilme ve sehim 

değerleri ile taşıyıcı gövdenin gerilme değerleri; rüzgar, ivmelenme ve frenleme 

tesirleri de göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. 

Çalışmanın altıncı ve yedinci bölümünde, sırasıyla katı modelleme teknikleri ve 

sonlu elemanlar metodunun tanıtımı yapılmıştır. Yedinci bölümde ayrıca ANSYS 

sonlu elemanlar paket programı hakkında bilgi verilerek, bu program ile temel 

seviyede bir statik gerilme analizinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. 

Sekizinci bölümde, JIB krenin sonlu elemanlar yöntemiyle analizi ayrıntılı olarak 

işlenmiştir. Öncelikle boom ve taşıyıcı gövde modelleriyle ilgili bilgiler verilmiş, 

sonrasında modellerin mesh yapısı, programa tanımlanan dış yükler ve sınır 

şartlarından bahsedilmiştir. Son olarak da gerilme ve sehim analiz sonuçları 

açıklanmıştır.  

Dokuzuncu ve son bölümde ise, analitik hesap sonuçları ve sonlu elemanlar 

yöntemiyle elde edilen analiz sonuçları karşılaştırılarak, S.E.M'nun güvenirliği 

irdelenmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Bu çalışma neticesinde ulaşılan sonuçlar göstermektedir ki S.E.M; JIB kren ve 

benzeri teknik yapıtların tasarım aşamasında başvurulabilecek, pratik ve güvenilir bir 

hesaplama yöntemidir. 
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2. KREN ÇEŞİTLERİ 

DIN 15001’e göre krenler bir taşıma elemanına asılı olan (genellikle halata) yükü 

kaldıran ve çeşitli yönlerde hareket ettiren kaldırma ve taşıma makinalarıdır. Kren 

çeşitleri arasında köprülü krenler, portal krenler, döner krenler ve kablolu krenler 

sayılabilir. [2] 

2.1 Köprülü Krenler 

Köprülü krenler, yükseğe yerleştirilmiş iki kren yolu arasında bir köprü 

kontrüksiyondan ibarettir. Yarı ağır ve ağır endüstriyle ilgili bütün fabrika, mağaza 

ve makina park salonlarında kullanılırlar. Kumanda, basit bir operatör kabininden 

olabileceği gibi, seyyar operatör kabininden, yerden veya uzaktan da olabilir. 

Köprülü kren tarafından gerçeklenmesi gereken hareketler şunlardır (Şekil 2.1): 

a) Oz ekseni boyunca düşey hareket, yani kaldırma ve indirme hareketi 

b) Oy ekseni boyunca yatay hareket, köprünün öteleme hareketi 

c) Ox ekseni boyunca yatay hareket, arabanın köprü üzerinde yaptığı öteleme 

hareketi 

 

Şekil 2.1: Köprülü kren şeması. 
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Bu duruma göre, bir köprülü krende aşağıdaki mekanizmaların olması öngörülür: 

 Tamburlu kaldırma mekanizması 

 Araba öteleme mekanizması 

 Köprü yürütme mekanizması 

Bir köprülü kren; 

1) Taşınacak yükün maksimum değeri, yani kaldırma kabiliyeti 

2) Köprü açıklığı  

ile karakterize edilir. Köprülü krenin asıl karakterleri bunlardır. Ama bunların yanı 

sıra aşağıdaki özelliklerinde dikkate alınması gerekir.  

a) Kaldırma hızı  

b) Köprü öteleme hızı  

c) Araba öteleme hızı  

d) Kaldırma yüksekliği  

e) Köprü gezinme mesafesi  

Bir köprülü krene ait esas hesapların yapılabilmesi için bütün bu karakteristiklerin 

bilinmesi gerek vardır. Şekil 2.1’de bir köprülü krenin şematik konumu 

gösterilmiştir. Köprü açıklığı atölyenin boyutlarına bağlı olarak tespit edilir. Q yükü 

ise verilir. Bu şartlar altında köprü tekerlekleri arasında açıklığın tayini mümkündür. 

e mesafesi aşağıdaki gibi alınır. 

              (
 

 
   

 

 
)     (2.1) 

              (
 

 
   

 

 
)     (2.2) 

Özellikle, yükün uç kısımlarında bulunması halinde, köprünün yuvarlanma yolu 

üzerinde sıkışıp kalmasını önlenmesi amacıyla bu açıklığın yeteri kadar büyük 

tutulmalıdır. Şekil 2.2’de çeşitli köprülü krenler topluca gösterilmiştir. [2] 
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Şekil 2.2: Köprülü kren çeşitleri. 

2.2 Portal Krenler 

Portal krenler çoğu kez “liman krenleri” veya “sehpalı krenler” olarak da anılır. 

Limanlarda, tersanelerde ve depolarda geniş çapta kullanma alanları bulurlar. Kafes 

kiriş sistemi veya levhalı kiriş sistemi kullanılması mümkündür. Genellikle raylar 

üzerinde hareket ettirilmelerine rağmen, küçük ve orta ağırlıkta yükler için lastik 

yürüme elemanlarıda kullanılabilir. Bu tip krenlerin son zamanlarda imali ve 

kullanma alanları büyük gelişmeler göstermiştir. Taşıma kuvveti 800 tona kadar, 

açıklık ise 120 m’ye kadar yükselebilir (Şekil 2.3). 

 

Şekil 2.3: Portal kren şeması. 
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Portal krenler, genellikle açık havada çalıştıklarından fırtınaya karşı emniyetinin 

sağlanması gerekir. Bu amaçla rüzgar basıncı belli bir değeri geçtiğinde kren durur 

ve rayı kıskaçlarıyla kavrar. Tahrik kaynağı olarak elektrik motorları veya çok az da 

olsa içten yanmalı kuvvet makinaları (benzin ve diesel motorları) kullanılır. Şekil 

2.4’te portal krenlerin bir kısmı gösterilmiştir. [2] 

 

Şekil 2.4: Portal kren çeşitleri. 

2.3 Oklu Krenler - Döner Krenler 

Oklu krenler, liman ve santiyelerde önemli görev üstlenen ve çok kullanılan kaldırma 

makinaları arasındadır. Genellikle ok adı verilen kiriş, uçlarından birisi aracılığı ile 

düşey bir eksen etrafında dönme hareketi yapar. Kanca bloğu, okun serbest olan 

öteki ucu tarafından taşınır. (Şekil 2.5) 

Oklu krenleri sınıflandırırken, kancanın hizmet edebildiği, erişebildiği alanı dikkate 

alacağız (Şekil 2.6). Bu bakımdan oklu krenleri üç sınıfa ayırıyoruz: 

1) Sabit aplik krenleri: Bu krenler, ötölye içinde, bir duvara veya bir kolona tespit 

edilir. Okun serbest ucu, yarıçapı ok açıklığına eşit olan bir yarım daire çizebilir. 
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2) Müstakil sabit kerenler: Bu krenler, bir duvar veya bir kolona tespit edilmeden 

kullanılır. Okun serbest ucu tam bir daire yayı çizebilir. 

3) Hareketli veya mobil krenler: Bu tip krenler raylar veya yollar üzerinde ya da 

herhangi bir arazide hareket edebilen kaldırma araçlarıdır. 

 

Şekil 2.5: Oklu kren şeması. 

Karakteristikleri: 

a) Kaldırma kapasitesi veya kabiliyeti 

b) Ok açıklığı 

c) Kaldırma yüksekliği 

Krenin sahip olduğu kabiliyetler: 

a) Kaldırma hareketi 

b) Yöneltme de denilen dönme hareketi 

c) Mobil krenlerde öteleme veya yürütme hareketi 

d) Ok açıklığının değiştirilmesi hareketi 
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Şekil 2.6: Oklu-döner kren uygulamaları. 

2.4 Kablolu krenler 

Kablolu krenler, üzerinde arabanın hareket ettiği bir veya daha fazla tel halatlı 

(taşıma halatlı) krenlerdir. Şantiyelerde ve büyük depolarda çokça kullanılır. Açıklık 

1000 m’ye kadar yükselebilir. Halatlar iki devrilebilir (sabit, hareketli veya 

dönebilir) kule arasına gerilmiştir (Şekil 2.7). 

 

Şekil 2.7: Kablolu kren şeması. 

Taşıma halatları olarak yarı veya tam kapalı spiral halatlar kullanılır. Arabanın 

hareketi çekme halatı üzerinde olurken, yük de kaldırma halatına asılır. Araba çoğu 

kez, içinde tekerleklerin ve halat makaralarının (kaldırma halatı makaraları) 

yataklandığı bir kafes kiriş sisteminden ibarettir. Tekerlek adedi, tekerlek yükünün 

halat çekme kuvvetine oranının 1/50 değerini aşmayacak şekilde seçilmelidir. [2] 
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3. JIB KREN VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

JIB krenler, limanlarda gemilerin yüklenip boşaltılması sırasında ve özellikle 

tersanelerde, gemi imalat ile bakım-onarım işlemlerinde sıklıkla kullanılan bir kren 

tipidir. JIB krenler 2. Bölümde değinilen kren tiplerinden, portal krenler ile döner-

oklu krenlerin bir kombinasyonu olarak düşünülebilir. Bu bölümde JIB krenler ve 

JIB kreni oluşturan elemanlar ile ilgili genel bilgiler verilecektir. 

3.1 JIB Kren Elemanları 

3.1.1 Kren yürütme sistemi 

Kren yürütme sistemi; tahrikli tekerlekler, avara tekerlekler ve bu tekerlekleri bir 

arada tutan boji konstrüksiyonundan meydana gelir. Bojiler üzerlerinde bulunan 

mafsallı yatak vasıtasıyla denge kirişlerine bağlanırlar (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1: Boji grubu. 

Denge kirişleri ise bojileri ikişerli gruplar halinde sabitlemek için yapılmış çelik 

kostrüksiyon kutulardır (Şekil 3.2). 

 

Şekil 3.2: Denge kirişi. 
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3.1.2 Gergi kirişi 

Gergi kirişleri, tekerlek, boji, ve denge kirişlerinden meydana gelen kren yürütme 

sistemini bir arada tutan kutu kirişlerdir. Alttan yürütme grubuna bağlanmışken, üst 

taraftan da portal üst kirişine sabitlenmiştir (Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.3: Gergi kirişi. 

Gergi kirişlerinin iç kısmı, krenin denge emniyetini artırmak için hurda çelik ve 

beton ile doldurulur. İçerisinin dolu olması gergi kirişlerinin daha rijit olmasını da 

sağlar. 

3.1.3 Portal üst kirişi 

Gergi kirişi ile döner platforma yataklık eden silindirik gövde arasında yer alır. Diğer 

kirişlerde olduğu gibi portal üst kirişi de çelik kutu konstrüksiyondur (Şekil 3.4). 

İçerisine, yük ve okun ağırlından meydana gelecek eğilme gerilmesi ve buna bağlı 

olarak oluşacak olan sehimi azaltmak amacıyla destek plakaları kaynatılarak rijitliği 

artırılmalıdır. 

 

Şekil 3.4: Portal üst kirişi. 
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3.1.4 Silindirik gövde 

Portal üst kirişi ile döner platformu birbirine bağlar. Alt ve üst kenarlarında dayanımı 

artırmak için cidar kalınlığı artırılmalıdır. Ayrıca portal üst kirişinde olduğu gibi, 

döner platformdan etkiyecek eğilme momentlerine karşı, içerisine destek plakaları 

eklenerek rijitliği artırılmalıdır (Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5: Silindirik gövde. 

Krenin taşıyıcı gövdesini bu kısma kadar bahsi geçen elemanlar oluşturur. Şekil 

3.6’da JIB kren portal kısmın montaj resimleri görülmektedir. 

 

Şekil 3.6: JIB kren portal kısım yandan ve önden görünüş. 

3.1.5 Döner platform 

Üzerinde makine dairesi, operatör kabini, elektrik panosu, kaldırma vinci, ok çekme 

vinci, kafes kirişler, dönüş tahrik sistemi, dönüş bojileri ve boom karşı ağırlığı gibi 

elemanlar bulunmaktadır (Şekil 3.7). 
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Şekil 3.7: Döner platform. 

Ayrıca ön ve arka kısmında boom ve kafes kirişler için yerleştirilmiş mafsallar 

mevcuttur. Ok ve yük ağırlığını dengeleyen karşı ağırlık, arka kısımda görülen kapalı 

oda içerisindedir. 

Yük kaldırma ve ok çekme vinçleri döner platformun arka kısmına yerleştirilmiştir 

(Şekil 3.8). Her biri motor, redüktör ve tambur üçlüsünden meydana gelmektedir. 

Halatın tambura sarılması esnasında, ilk turlarda meydana gelebilecek ezilmeleri 

minimuma indirebilmek için yivli tamburlar tercih edilmelidir. Aşağıdaki şekilde 

döner platformun arka kısmı ve burada bulunan vinçler ile mafsallar görülmektedir. 

 

Şekil 3.8: Vinçler ve mafsallar. 
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3.1.6 Kafes kirişler 

Döner platform üzerinde iki kafes kiriş ve bu iki kafes kirişi bir birine bağlayan iki I 

profil bulunur (Şekil 3.9). Kiriş-kiriş ve kiriş-platform bağlantıları mafsallı olacak 

şekilde birer perno vasıtasıyla gerçekleştirilir. Kafes kirişlerin ana elemanları I 

profiller olup, aralardaki dikmeler ve çaprazlar boru profillerdir. 

 

Şekil 3.9: Kafes kirişler. 

Bu kafes kirişlerin temel görevi; vento halatları yardımıyla oku sabitleyerek, okun 

yük ve kendi ağırlığı etkisiyle aşağı yönde hareket etmesini önlemektir. Vento grubu 

karşılıklı iki makara bloğundan ve bu makaralar arasında dolanan vento halatından 

meydana gelir. Bu iki makaranın biri boom uç kısmına diğeri ise iki kafes kirişin 

birbirine bağlandığı tepe noktasına yerleştirilir. Böylece oka etkiyen döndürme 

momenti bu kafes kirişler tarafından dengelenmiş olur. Ayrıca hem vento halatı hem 

de yük kaldırma halatı, bu kafes kirişler üzerinde bulunan makaralardan dönüş 

yaparak aşağıdaki tamburlara sarılmaktadır. 
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3.1.7 Boom (Ok) 

Boom, döner platforma perno vasıtası ile mafsallı olarak bağlanmıştır (Şekil 3.10). 

Oka etkiyecek rüzgar yükünün minimize edilmesi ve ok zati ağırlığının mümkün 

olduğunca düşük seviyede tutulabilmesi için kafes konstrüksiyon olarak 

tasarlanmıştır. Ancak yük kaldırma kapasitesinin yüksek ve ok açıklığının oldukça 

fazla olması nedeniyle, ok dip kısmında, mukavemeti artırmak amacıyla kutu 

konstrüksiyonuna geçilmesi uygun görülmüştür.  

 

Şekil 3.10: Ok dip kısmı ve mafsallı bağlantılar. 

Dolayısıyla boomun, kutu kiriş ve kafes kiriş olmak üzere iki bileşenden meydana 

geldiği düşünülebilir (Şekil 3.11). 

  

Şekil 3.11: Boom kutu kirişi ile kafes kirişin yakından görünümü. 

Boomun kafes kiriş olan kısmında tüm elemanlar boru kesitli profillerden 

oluşmaktadır (Şekil 3.12). Burada boru profil tercih edilmesinin iki temel nedeni 

vardır. Birincisi, boru profiller köşeli profillere nazaran mukavemet açısından 

avantajlıdır. 
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Çünkü köşeli profillerin kenarlarında gerilme yığılmaları meydana gelebilirken, boru 

kesitli profillerde bu durum söz konusu değildir. İkincisi ise boru profiller geometrik 

özelliklerinden ötürü, köşeli profillere göre rüzgar basıncından daha az etkilenirler. 

 

Şekil 3.12: Boom genel görünüm. 

3.2 JIB Kren Teknik Özellikleri 

Bu çalışma kapsamında tasarımı, mukavemet hesapları ve sonlu elemanlar yöntemi 

ile analizi yapılacak olan krenin, kaldırma kapasitesi, hız, maksimum kaldırma 

yüksekliği ve ray açıklığı gibi karakteristik özellikleri tablo halinde Çizelge 3.1’de 

verilmiştir. 

Çizelge 3.1: Jib kren teknik özellikleri. 

Maksimum Radius 35.000 mm   

Minumum Radius 15.000 mm   

Maksimum Kaldırma 

Kapasitesi 
40 ton          35 m Radius 

Kaldırma Hızı 
0 ÷ 8 m/dk Boşta 

0 ÷ 6 m/dk Yükte 

Döndürme Hızı 
0  ÷ 1 dev/dk Boşta 

0  ÷ 1 dev/dk Yükte 

Yürüme Hızı 
0 ÷ 20 m/dk Boşta 

0 ÷ 20 m/dk Yükte 

Maksimum Kaldırma 

Yüksekliği 
50  m  15 m  Radius 

Ray Açıklığı 11.000 mm   

Ok Kaldırma Hızı 
0 ÷ 180 sn Boşta 

0 ÷ 300 sn Yükte 
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4. KRENİN SINIFLANDIRILMASI 

Kaldırma makineleri ve parçalarının konstrüksiyonunda, sistemin kullanım süresince 

istenen performansta görevini yerine getirmesi dikkate alınması gereken en önemli 

özelliktir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak dizaynı yapılacak olan kaldırma 

makinesinin ve parçalarının FEM (Federation Europenne de la Manutention) 

standardına göre belirlenen çalışma grubu ve süresi belirlenmelidir. [3] 

4.1 FEM Standartlarına Göre Sınıflandırma 

FEM standardına göre kaldırma makinelerinin sınıflandırılması 3 gruba göre 

yapılmıştır. Bunlar; 

- Kaldırma makinesi bütün olarak, 

- Özel ekipman ve mekanizmalar bütün olarak, 

- Yapısal ve mekanik parçalar. 

Bu sınıflandırma yapılırken 2 kriter esas alınmıştır. Bunlar; 

- Hesaba katılan parçaların toplam kullanım süresi, 

- Kanca yükü, yükleme veya herhangi bir parçadaki gerilim dağılımı. 

FEM standartlarına göre krenler üç farklı sınıflandırmaya tabi tutulurlar. Bunlardan 

birincisi kullanım sınıflandırmasıdır. Kullanım sınıflandırmasının anlamı, kaldırma 

makinesinin çalışma süresi boyunca yapacağı kaldırma iş sayısıdır. Kaldırma işi 

bütün olarak bir dizi operasyonlar içerisinde gerçekleşir. Bunlar kaldırmanın 

başlaması, hareket yönü ve işlem sonudur. Toplam kullanım süresi ise makinenin 

servis dışına alınıncaya kadar yapmış olduğu çalışma süresidir. Bu süre, U0, U1,...., 

U9’a kadar olan 10 sembole ifade edilir. 

İkinci sınıflandırma ise yük dağılım sınıfı olarak adlandırılan sınıflandırma 

metodudur. Burada krenin maksimum kaldırma yükünü hangi sıklıkla taşıyacağını ön 

görülmelidir. Bu oran belirlenerek kaldırma makinası, Q1, Q2, Q3, Q4 ile tanımlanan 

4 dağılım sınıfından birine yerleştirilir. 
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Son sınıflandırma metodu ise grup sınıflandırması olarak adlandırılır. Bu aşamada 

krenler A1 ile A8 arasında 8 grup halinde sınıflandırılmıştır. Grup sınıflandırması, 

krenin kullanım sınıflandırması ve yük dağılım sınıfına bakılarak belirlenir. 

Bu bilgiler ışığında tasarımı yapılacak Jib krenin FEM standartlarına göre 

sınıflandırılması aşağıdaki çizelgede görülmektedir. 

Çizelge 4.1: Krenin FEM standartlarına göre sınıflandırılması. 

Kullanım Sınıflandırması U4 

Yük Dağılım Sınıfı Q3 

Grup Sınıflandırması A5 

4.2 DIN Standartlarında İşletme Grupları 

Vinç ve krenler FEM standartlarında olduğu gibi DIN standartlarında da belirli 

gruplara ayrılmıştır. DIN standartlarında göre işletme grupları, kaldırma ve taşıma 

makinalarının ortalama çalışma süreleri (V006….V5) ile yük durumları (hafif, orta ve 

ağır yük) göz önünde bulundurularak belirlenir. Jib krenin işletme grubu; DIN 

15020’ ye (Çizelge 4.2) göre 3m olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 4.2: İşletme grubu seçim tablosu. 

Çalışma 

Zamanı 

Sınıfı 

Sembolü V006 V012 V025 V05 V1 V2 V3 V4 V5 

Bir Yıl Boyunca Günlük 
Ortalama Çalışma Zamanı 

(Saat Olarak) 

≤ 0,125 
> 0,125 

≤ 0,25 

> 0,25 

≤ 0,5 

> 0,5 

≤ 1 

> 1                   

≤ 2 

> 2                   

≤ 4 

> 4                 

≤ 8 

> 8               

≤ 16 
> 16 

Yük 

Dağılımı 

Sınıfı 

No Tarif Açıklama İşletme Grubu 

1 Hafif 
Az Sıklıkta Max. 

Yük 
1Em 1Em 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 

2 Orta 

Eşit Sıklıkta 

Min. Orta ve 

Max. Yük 
1Em 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m 

3 Ağır 

Devamlı Max. 

Yüke Yakın 
Yükler 

1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m 5m 
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4.3 İşletme Grupları İçin FEM ve DIN Normlarının Karşılaştırılması 

Çizelge 4.3: FEM ve DIN normlarında işletme grupları. 

FEM 1001 DIN 15020 

M3 1 Bm 

M4 1 Am 

M5 2m 

M6 3m 

M7 4m 

M8 5m 

Bu tabloya göre DIN 15020 de 3m olarak belirlenen işletme grubunun FEM 

standartlarındaki karşılığı M6 grubudur. 

4.4 Kren Hesabında Kullanılacak Katsayılar 

4.4.1 Minimum güvenlik katsayısı “Zp” 

Zp; kren halatlarının çap hesabı yapılırken, kullanılması gereken bir güvelik 

katsayısıdır. FEM standartlarına göre, M6 grubu ve hareketli halatlar için Zp değeri 

Çizelge 4.4’den 5,6 olarak okunur. 

Çizelge 4.4: FEM'e göre Zp değerleri. 

Grup Hareketli Halatlar Sabit Halatlar 

M1 3,15 2,5 

M2 3,35 2,5 

M3 3,55 3 

M4 4 3,5 

M5 4,5 4 

M6 5,6 4,5 

M7 7,1 5 

M8 9 5 

4.4.2 Yükseltme katsayısının “γc” belirlenmesi 

Kaldırma makinesinin çalışma tipine göre FEM ve DIN standartlarına uygun olarak 

çeşitli tablolar oluşturulmuştur. Yükseltme katsayısının kaldırma grubuna göre 

seçimi Çizelge 4.5’te görülmektedir. Bu çizelgeye göre γc = 1,11 alınmalıdır. 
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Çizelge 4.5: Kaldırma grubuna göre yükseltme katsayıları. [3] 

Kaldırma  

Grubu 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Yükseltme 

Katsayısı 
1,00 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,2 

4.4.3 Kaldırma yükü katsayısının “ψ” seçilmesi 

Kaldırma yükü katsayısı kaldırma makinesinin (kren veya vincin) kaldırma hızıyla 

ilgili tayin edilmiş bir katsayıdır. Kaldırma yükü katsayısı “ ψ ” 1.15 değerinden 

daha küçük seçilemez. Şekil 4.1’de kaldırma yük katsayısının kaldırma hızına göre 

değişimi görülmektedir. Bu grafiğe göre kaldırma yükü kaysayısı ψ = 1,15 olarak 

belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.1: Kaldırma yükü katsayısı. 

4.4.4 Halat tambur ve makara çapları için h1 katsayıları 

h1 katsayısı, işletme faktörüne ve tel halat kontrüksiyonuna bağlıdır. Bu değerler 

makara ve tamburlar için dönmeyen halat ve dönebilen halatlar göz önüne alınarak 

Çizelge 4.6’ da verilmiştir. [1] 

 

 

 

 

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5

ψ 

Vk m/s Kaldırma Hızı 
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Çizelge 4.6: DIN 15020’ ye göre h1 katsayıları. 

İşletme 

Grubu 

Tambur Halat Makarası Denk Makarası 

Dönmeyen 

Halat 

Dönebilen 

Halat 

Dönmeyen 

Halat 

Dönebilen 

Halat 

Dönmeyen 

Halat 

Dönebilen 

Halat 

1Em 10 11,2 11,2 12,5 10 12,5 

1Dm 11,2 12,5 12,5 14 10 12,5 

1Cm 12,5 14 14 16 12,5 14 

1Bm 14 16 16 18 12,5 14 

1Am 16 18 18 20 14 16 

2m 18 20 20 22,4 14 16 

3m 20 22,4 22,4 25 16 18 

4m 22,4 25 25 28 16 18 

5m 25 28 28 31,5 18 20 

Buna göre 3m işletme grubu ve dönmeyen halat tipi için h1 katsayıları sırasıyla; 

htambur = 20,     hmakara = 22,4,     hd.makara = 16    olarak belirlenmiştir. 
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5. KREN HESAPLARI 

40 ton yük ve 3m işletme grubu için DIN normlarına göre 40 numaralı kanca uygun 

görülmüştür. Kanca bloğu olarak da DIN 15408 den 40 numaralı kanca için 2 

makaralı kanca bloğu seçilmiştir. Bu kanca bloğunun ağırlığı 1.200 kg’dır. 

5.1 Statik Denge Kontrolü 

 

Şekil 5.1: Statik denge kontrolü. 
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Karşı Ağırlık: 60.000 kg 

Ok Ağırlığı: 15.000 kg 

Yük+Kanca Bloğu Toplam Ağırlığı: 40.000+1.200= 41.200 kg 

Boş Krenin Toplam Ağırlığı: 350.000 kg 

Statik Kontrol Faktörü: 1,6 

Devirme Momenti; 

      29,5 x 41.200 x 1,6 + 13,5 x 15.000 = 2.147.140 kgm (5.1) 

Dengeleme Momenti; 

      13,5 x 60.000 + 5,5 x 273.800 = 2.315.900 kgm (5.2) 

              olduğundan, sistem dengededir. 

Gerçek denge emniyeti katsayısı: 

       29,5 x 41.200 + 13,5 x 15.000 = 1.417.900 kgm (5.3) 

    

     
      (5.4) 

5.2 Kaldırma Halatı Seçimi 

Q = (40.000 + 1200) = 41.200 kg (5.5) 

Zp = 5,6 

    √   mm (5.6) 

Kopma mukavemet değeri 180 kgf/mm
2 

olan, dönmeyen halat tipi için DIN 15020 

den; 

c'= 0,335  

    
 

 
           (5.7) 

d = 33,99 mm = 34 mm 
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Seçilen Halat Tipi: Ø34 mm, 36x7 Dönmeyen Kendir Özlü Halat, Minimum kopma 

kuvveti 64.962 kgf 

Seçilen halatın FEM normlarına göre kontrolü; 

64.962 / 10.300 = 6,3 > Zp olduğundan seçilen halat uygundur. 

 

Makara Çapı; 

               (5.8) 

                             ise;  Ø900 mm uygundur. (5.9) 

Tambur Çapı; 

            (5.10) 

                     (5.11) 

Dengeleme Makaraları; 

           (5.12) 

                   ise; Ø560 mm uygundur. (5.13) 

5.3 Kaldırma Motor Gücü Hesabı 

   
    

         
 (5.14) 

Q= 41.200 kg 

  = 6 m/dk 

                         (5.15) 

(Üç kademeli redüktör, ikili palanga ve tambur verimlerinin çarpımı şeklinde 

hesaplanır.) 
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Palanga verimi: 

z = Taşıyıcı halat sayısı olmak üzere; 

   
 

 
 
      

 

      
  (5.16) 

Rulmanlı Yataklarda     = 0,98 

z = 4 

Buna göre; 

      (0,985)
3
 . 0,97 . 0,96 = 0,88 (5.17) 

  
          

           
                    (5.18) 

3 fazlı, 4 kutup, devir sayısı 1500 rpm olan 55 kW’lık motor uygundur. 

5.4 Vento Halatı Seçimi  

R= 35 m, Q= 40.000 kg 

 

Şekil 5.2: Yük kaldırma ve vento halatları. 
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              (           )  (5.19) 

                                                (5.20) 

                            (5.21) 

                                                 (5.22) 

                            (5.23) 

                                   (5.24) 

              

   
  

 
            (5.25) 

    √   mm (5.26) 

Kopma mukavemet değeri 180 kgf/mm
2 

olan, dönmeyen halat tipi için DIN 15020 

den; 

c'= 0,335  

d = 38,11 mm  

Seçilen Halat Tipi: Ø40 mm, 36x7 Dönmeyen Kendir Özlü Halat, Minimum kopma 

kuvveti 89.912 kgf. 

 

Makara Çapı; 

            (5.27) 

                      ise;  Ø900 mm uygundur. (5.28) 

Tambur Çapı; 

            (5.29) 

                     (5.30) 
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Dengeleme Makaraları; 

           (5.31) 

                   ise; Ø650 mm uygundur. (5.32) 

5.5 Vento Motor Gücü Hesabı 

Ok 35 m açıklıktan 15 m açıklığa gelirken, vento halatının boyu L1= 43.650 mm’den 

L2= 31.650 mm’ye kısalıyor (Şekil 5.3). 

 

Şekil 5.3: Ok 35 m açıklıktan 15 m açıklığa giderken vento halat boyu. 

Buna göre ok çekme tamburuna 300 sn’de sarılması gereken halat boyu: 

                           (5.33) 

   
   

         
 (5.34) 
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                                           (5.35) 

            

                         (5.36) 

(Üç kademeli redüktör, palanga ve tambur verimlerinin çarpımı şeklinde hesaplanır.) 

Palanga verimi: 

z = Taşıyıcı halat sayısı olmak üzere; 

   
 

 
 
      

 

      
  (5.37) 

Rulmanlı Yataklarda     = 0,98 

z = 8 

Buna göre; 

      (0,985)
3
 . 0,93 . 0,96 = 0,85 (5.38) 

   
            

           
                   (5.39) 

3 fazlı, 4 kutup, devir sayısı 1500 rpm olan 55 kW’lık motor uygundur. 

5.6 Kren Yürütme Tekerleklerinin Çap Hesabı 

Krenin boş ağırlığı: 350.000 kg 

Yük: 40.000 kg 

Krenin bir tekerleğine etkiyen ortalama yük, 

   
              

  
           (5.40) 

   
 

          
 (5.41) 
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Tekerlek ve Ray Malzemesi için St-60, pem= 56 daN/cm
2
 tercih edildi. Ray tipi ise 

DIN 15070’e göre A55 olarak belirlendi. Buna göre DIN 15070’in ilgili 

tablolarından C katsayıları; 

C1= 1   

                   ise;  tekerlek çapı ≈600 mm kabul edilerek; 

       
 

   
                    (5.42) 

C2= 1,12 

1 saatteki çalışma süresi, %30 için 

C3= 1 

   
       

           
            (5.43) 

DIN 15070 deki R0 karakteristik tekerlek yükü ve d1 tekerlek çapı tablosuna göre; 

tekerlek çapı Ø630 mm olarak belirlendi (Şekil 5.4). 

 

Şekil 5.4: Ø630 mm Tahrikli tekerlek örneği. [4] 

5.7 Kren Yürütme Motor Gücü Hesabı 

                              (5.44) 

                              (5.45) 
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                                                       (5.46) 

Tekerlek: D=630 mm,  R=31,5 cm 

                                     (5.47) 

     
  

        
             (5.48) 

                                       

5.7.1 Yürütme Direnci Momenti 

            
    

    
                

    

    
          (5.49) 

5.7.2 Doğrusal hareketin ivme momenti 

               
    

    
                          

    

    
          (5.50) 

5.7.3 Dönen kitlelerin ivme momenti 

                                          (5.51) 

5.7.4 Rüzgar direnci momenti 

              
    

    
                 

    

    
            (5.52) 

                                (5.53) 

   
          

          
 

             

             
          (5.54) 

   
  

   
          (5.55) 

8 Motor bulunduğu için motor başına gerekli güç: 33,74 kW / 8 = 4,21 kW 

olduğundan 5,5 kW motor uygundur. 
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5.8 Ok Kontrolü 

5.8.1 Oka etkiyen statik kuvvetler 

5.8.1.1 Oka etkiyen kuvvetler (R=15 m, Q = 40 t)  

 

Şekil 5.5: Ok 15 m açıklıkta iken etkiyen yükler. 

Vento donanımı, yük, kancadan gelen tesirler 

                                              (5.56) 

                              (5.57) 

                                                           (5.58) 

                                        

                    
(5.59) 
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Okun kendi ağırlığının tesiri 

                         (5.60) 

                            (5.61) 

Orta Kesit İçin Değer: 

   
  

 
  (       

      

 
)             (5.62) 

Dip Kesit İçin Değer: 

                                  (5.63) 

5.8.1.2 Oka etkiyen kuvvetler (R=35 m, Q = 40 t) 

 

Şekil 5.6: Ok 35 m açıklıkta iken etkiyen yükler. 

Vento donanımı, yük, kancadan gelen tesirler 

                                                 (5.64) 

                              (5.65) 
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                                                            (5.66) 

                                        

                    
(5.67) 

                                  

Okun kendi ağırlığının tesiri 

                          (5.68) 

                           (5.69) 

   
       

 
 

           

 
            (5.70) 

Orta Kesit İçin Değer: 

   
  

 
  (        

     

 
)             (5.71) 

Dip Kesit İçin Değer: 

                                   (5.72) 

Not: Ok 35 m açıklıkta iken etkiyen toplam tesir, 15 m açıklıkta iken oluşan 

kuvvetlerden daha büyük olduğundan, gerilme analizleri ok açıklığı 35 m için 

yapılacaktır. 



37 

 

5.8.2 Ok yatay durumda iken sehim kontrolü 

 

Şekil 5.7: Ok kesiti. 

             

               

               

  
 

   
 
      

     
 

 

   
 

               

                   
          (5.73) 

      

     
                      (5.74) 

    
           

 
            (5.75) 

5.8.3 Ok 35 m açıklıkta iken sehim kontrolü 

                          (5.76) 

          
      

      
            (5.77) 
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5.8.4 Statik yüklere göre ok orta kesit kontrolü 

 

Şekil 5.8: Ok orta kesit kontrolü. 

                                

                                

                       (5.78) 

Atalet yarıçapı;    √    (5.79) 

Narinlik derecesi;            (5.80) 

Çizelge 5.1: DIN 4114 ve DIN 1052’ den omega, ω değerleri. [5] 

λ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

St 37 1,04 1,14 1,30 1,55 1,90 2,43 3,31 4,32 5,47 6,75 8,17 

St 52 1,06 1,19 1,41 1,79 2,53 3,65 4,96 6,48 8,21 10,13 12,26 

Tahta 1,08 1,26 1,62 2,20 3,00 4,32 5,88 7,68 9,72 12,00 14,52 

 

   
     

     
                                                (5.81) 
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Orta Kesit Kontrolü: 

So Tesiri:  

    
       

       
                (5.82) 

Zati Ağırlıktan Eğilme: 

        
       

         
                (5.83) 

       
      

         
               (5.84) 

DIN 4114’e göre (omega yöntemi) kontrol yapılacağından γc = 1,11 katsayısı dikkate 

alınmadan, 

                             şeklinde kontrol yapılacaktır. (5.85) 

                                                  (5.86) 

                                                (5.87) 

Çizelge 5.2: DIN 15018’den çeliklerin emniyetli gerilme değerleri. 

Malzeme 

(DIN 17100) 

Yükleme 

Durumu 

Mukayese ve Çekme 

Emniyet Gerilmesi            

σem  N/mm
2
 

Basma Emniyet 

Gerilmesi                     

σem  N/mm
2
 

Kayma Emniyet 

Gerilmesi                     

τem   N/mm
2
 

St 37 H 160 140 92 

St 37 HZ 180 160 104 

St 52-3 H 240 210 138 

St 52-3 HZ 270 240 156 

St 52 malzeme ve I. Hal (H) için;                                

    olduğundan ok orta kesiti statik yükler altında emniyetlidir. İlerleyen 

bölümlerde, orta kesite rüzgar ve ataletten gelen yükler de eklenerek II. Hal (HZ) 

kontrolü yapılacaktır. 
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5.9 Ok 35 m’de İken Dönüş Sırasında İvmelenme Veya Fren Tesirleri 

Dönüş hızı max. 1 dev / dk alınırsa; 

                      olur. (5.88) 

              yı geçmemek için hız sınırlandırılmalıdır. Buna göre; 

     
   

      
                         (5.89) 

          kabul edilebilir. 

 

Şekil 5.9: İvmelenme ya da fren tesiri. 

   
   

  
                      

   

 
              (5.90) 

   
      

    
              (5.91) 

   
                   

  
                   

    

 
           (5.92) 

   
      

    
               (5.93) 
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Şekil 5.10: Atalet kuvvetlerinin etkisi. 

                             (5.94) 

                        (5.95) 

       

 
                  (5.96) 

  
 

 
            (5.97) 

   
 

 
 
    

   
 

  

 
 
               

           
      (5.98) 

  
                  

 
           (5.99) 

                                          (5.100) 

MyA, ok dip kesitinin II. Hal (HZ) kontrolünde kullanılacaktır. 

                                            (5.101) 

MyB, ok orta kesitinin II. Hal (HZ) kontrolünde kullanılacaktır. 
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5.10 Dönüş Sistemi Hesabı (R=35 m, Q=40 ton) 

5.10.1 Rüzgar yükleri 

Rüzgar yükü: 25 kg/m
2
, c=0,7 (boru), c=1,6 (dolu gövde) 

5.10.1.1 Ok rüzgarı 

                                                           (5.102) 

                           (5.103) 

5.10.1.2 Yük rüzgarı 

                        (5.104) 

                       (5.105) 

5.10.1.3 Makine dairesi rüzgarı 

                          (5.106) 

                        (5.107) 

5.10.1.4 Toplam rüzgar momenti 

                                  (5.108) 

5.10.2 Atalet tesirinden gelen moment 

               (İvmelenme ve frenleme sırasında oluşan kuvvetlerden meydana 

gelir, hesabı önceki bölümde yapılmıştır.) 

 

Rüzgarda İvmelenme Sırasında Oluşan Moment: 

                               (5.109) 
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5.10.3 İvmelenme haricince sabit hızda dönme direnci 

5.10.3.1 Çalışma rüzgarı momenti 

               

5.10.3.2 Klavuz tekerleklerin direnci 

Ø400 mm Rulmanlı tekerlek için:            

 

Şekil 5.11: Dönüş sistemine etkiyen kuvvetler. 

                                                     (5.110) 

  
 

  
            (5.111) 

Tekerlere etkiyen yük: 

   
 

      
            (5.112) 

                      (5.113) 

                        (5.114) 
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5.10.4 Toplam dönüş direnci momenti ve motor gücü hesabı  

                                   (5.115) 

Motor gücü ivmelenme haricinde, sabit hızda dönüş ve rüzgar dirençleri göz önünde 

bulundurularak belirlenecektir. 

 

Toplam dönüş direnci; 

         
  

      
 

       

   
           (5.116) 

           
 

  
                                  (5.117) 

Dönüş için gerekli motor gücü; 

   
       

       
 

             

          
          (5.118) 

Sabit hızda dönüş ve rüzgar yükleri göz önünde bulundurularak yapılan bu hesaba 

göre; krenin dönüş sistemi için 37 kW’lık bir motor kullanılması uygundur. Ancak 

krenin sürekli rüzgar etkisi altında çalışmayacağı göz önünde bulundurularak, gücü 

daha düşük olan bir motor da tercih edilebilir. 

5.10.5 Klavuz tekerleklerin kontrolü 

Daha önce yapılmış olan hesaplardan; 

                                                     (5.119) 

  
 

  
            (5.120) 

 

 
           (5.121) 
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Bir tekerleğe düşen yük miktarı; 

                                    (5.122) 

                                     

 

Şekil 5.12: Dönüş bojisinden klavuz tekerleklere etkiyen kuvvetler. 

5.10.5.1 Ok 35 m açıklıkta iken etkiyen maksimum kuvvet 

Dönüş tekerleğine etkiyen en büyük kuvvet ok 35 m açıklıkta iken 40 ton ile 

yüklendiğinde meydana gelir. Bu şartlarda tekerleğe etkiyen kuvvet; 

                                          

                                                                     
(5.123) 

     
 

  
           (5.124) 

5.10.5.2 Ok 15 m açıklıkta iken etkiyen minimum kuvvet 

                                                       (5.125) 
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           (5.126) 

     
    

 
   

       

       
                    (5.127) 

                             olmalıdır. (5.128) 

St 50 malzeme, Ø400 mm ve b=150 mm için; 

                                         olduğundan, dönüş sisteminin 

klavuz tekerlekleri emniyetlidir. 

5.11 Ok Orta Kesit Kontrolü (II. Yükleme Hali) 

 

Şekil 5.13: Ok orta kesitine etkiyen tesirler. 

Ok orta kesitine; ok doğrultusunda, yük ve halatlardaki gerilmelerden ve okun kendi 

ağırlığından kaynaklanan    ve      kuvvetleri etki etmektedir. 

               

  

 
 

            

 
 

      

 
    (5.129) 

      
  

 
            (5.130) 

    
       

       
                (5.131) 
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Okun zati ağırlığından kaynaklanan eğilme gerilmesinin alt ve üst kısımdaki 

profillere etkisi: 

                      

                     

Dönüş sırasında, yük ve okun kendi ağırlığından kaynaklanan atalet momentlerinin 

ok orta kesitinde oluşturduğu toplam moment (   ) ve bu momentin sağ ve sol 

taraftaki profillerde oluşturdurğu gerilmeler: 

                

            
      

           
              (5.132) 

Sırasıyla ok ve yüke etkiyen rüzgar kuvvetlerinin (       ), ok orta kesitinde 

meydana getirdiği momentlerin toplamı ve bu momentin sağ ve sol taraftaki 

profillere etkisi: 

            

                         (5.133) 

            

                          (5.134) 

                     (5.135) 

            
      

           
                (5.136) 

Rüzgar yönü ve dönüş yönüne bağlı olarak bir profilde meydana gelebilecek 

maksimum gerilme: 

                                       (5.137) 

                                                       

                             
(5.138) 
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St 52 malzeme ve II. Hal (HZ) için;                             

    olduğundan ok orta kesiti II. yükleme hali için de emniyetlidir. 

5.12 Ok Dip Kısmına Etkiyen Yükler 

  

Şekil 5.14: Ok dip kısmına etkiyen yükler. 

Rüzgar momenti: 

                               (5.139) 

İvmelenme ya da frenlemeden doğan moment:                

                              (5.140) 

   
   

 
  

       

 
            (5.141) 

                                (5.142) 

                            (5.143) 

       
  

    
 

 
          

              

 
  (5.144) 
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5.13 Ok Dip Kısım Kontrolü 

5.13.1 Statik yük tesiriyle ok dip kısımında meydana gelen gerilme  

  
       

 
        (5.145) 

  
     

 
 

      

     
               (5.146) 

5.13.2 Statik yük, rüzgar yükü ve ivmelenme tesiri ile ok dip kısım kontrolü 

Ok dip kısmı iki kutu kirişten oluşmaktadır. Bir önceki bölümde bu iki kutu kirişten 

birine düşecek olan yükün hesabı yapılmıştır (Şekil 5.15). Buna göre; bir kirişe, ok 

doğrultusunda etkiyecek olan maksimum yük: 

                 dır. 

 

Şekil 5.15: Kutu kirişin basıya zorlanan kritik kesiti. 

             

     
     

 
 

      

     
                 (5.147) 

St 52 malzeme ve II. Hal için kritik kesitteki maksimum gerilme;            

                 olduğundan emniyetlidir. 
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5.14 Gergi Kirişi İçin En Uygunsuz Yükleme (R=35 m Q 40 ton) 

 

Şekil 5.16: Gergi kirişi için en uygunsuz yükleme. 

                             (5.148) 

                                 (5.149) 

                (5.150) 

                                                  

                          
(5.151) 

                            

  
  

    
         (5.152) 

Yük O merkezine taşınırsa; 

            
       

 
            (5.153) 

                                         (5.154) 
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           (5.155) 

                   (5.156) 

                  (5.157) 

5.14.1 İşletme rüzgarı tesiri 

                                    

    
      

  
           (5.158) 

   
     

 
           (5.159) 

5.14.2 İvmelenme ve fren tesiri 

                                 (5.160) 

    
  

  
  

       

  
            (5.161) 

                            (5.162) 

   
       

      
           (5.163) 

                         (5.164) 

5.14.3 Gergi kirişi hesabı için maksimum köşe yükü 

    Yük+Rüzgar Tesiri+İvmelenme ve Fren Tesiri (5.165) 

                                        (5.166) 



52 

 

5.14.4 Gergi kirişi hesabı 

 

Şekil 5.17: FEM’e göre λ katsayısı. 

p: Ray açıklığı 

a: Baştaki ve sondaki tekerleklerin eksenleri arasındaki mesafe 

 

 
 

      

      
                    (5.167) 

                 

                                        (5.168) 

                  

               

 

Şekil 5.18: Gergi kirişine etkiyen yükler. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 2 4 6 8 10 12

𝜆 

p/a 
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                                (5.169) 

                             (5.170) 

                              (5.171) 

 

Şekil 5.19: Gergi kirişi kritik kesiti. 

Kritik kesite ait değerler: 

              

                                          

                                      

                                      

                                                               

   
       

             
               (5.172) 

   
          

       
               (5.173) 

              

  √                     (5.174) 

St 37 malzeme ve II. Hal (HZ) için;                             

    olduğundan emniyetlidir. 
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5.15 Döner Platformdan Taşıyıcı Kısma Etkiyen Maksimum Tesirler 

5.15.1 Statik yüklerden kaynaklanan tesirler 

 

Şekil 5.20: Döner platformdan taşıyıcı kısma etkiyen tesirler. 

Taşıyıcı kısma etkiyen düşey kuvvet: 

                                      (5.175) 

Döner platform + Vinçler + Ok:                           (5.176) 

Karşı ağırlık:                           (5.177) 

Toplam: 219.092 kg 

                                                      (5.178) 

5.15.2 Rüzgar, ivmelenme ve frenlemeden kaynaklanan tesirler 

Daha önceki bölümlerde yapılmış olan hesaplardan; 

                    

                      

 



55 

 

Rüzgarda ivmelenme sırasında oluşan toplam moment: 

                               (5.179) 

5.15.3 Taşıyıcı kısımdaki silindirik kesitin kontrolü 

 

Şekil 5.21: Taşıyıcı kısım silindirik kesit. 

            

                                                

                                               

    
           

       
             (5.180) 

        
       

     
            (5.181) 

Yatay yük,                     değerinin 1/14’ü alınıp                 

olarak kabul edilmiştir. Buna göre; 

    
          

        
              (5.182) 
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Rüzgar, ivmelenme ya da frenlemeden meydana gelen burulmanın kritik kesite 

etkisi: 

   
          

         
            (5.183) 

  √                       (5.184) 

St 37 malzeme ve II. Hal (HZ) için;                               

    olduğundan emniyetlidir. 

5.16 Ø630 Avara Tekerlek, Perno ve Kovan Hesabı 

                           kabul edilebilir. Buna göre; 

       
       

 
           (5.185) 

Perno: 

                      (5.186) 

     
       

  
 

        

  
         (5.187) 

              

Kovan: 

                             (5.188) 

     
              

  
          (5.189) 

             

5.16.1 Tekerlekten gelen yükler 

Maksimum köşe yükünün            olduğu daha önce hesaplanmıştı. Yaklaşık 

olarak 220.000 kg alınırsa; tekerlek başına 36.667 kg yük düşmektedir. Yatay kuvvet 

ise düşey kuvvetin 1/10’u kadar alınacak ve moment hesabı bu değere göre 

yapılacaktır. 
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Şekil 5.22: Tekerlekten gelen yükler. [4] 

                            (5.190) 

    
 

    
           (5.191) 

   
      

 
                 (5.192) 

   
      

 
                 (5.193) 

 

Şekil 5.23: Avara tekerleğe etkiyen yükler. 

    
                            

   
           (5.194) 

                                   (5.195) 
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5.16.2 Perno taşıyıcı sacı yüzey basıncı kontrolü 

  
      

         
 
 

                         (5.196) 

Yük kovandan, yayılı yük olarak aktarılırsa sehimlerin eşitliği şartından: 

    

         
 

      

          
      (5.197) 

Eğilme tesirinin %41’i perno tarafından karşılanmaktadır. 

                                 (5.198) 

                                 (5.199) 

      
 

    
            (5.200) 

  
      

      
             (5.201) 

Ck 45 malzeme için;                                         olduğundan 

emniyetlidir. Bu durumda kovan kontrolü: 

                                 (5.202) 

     
    

    
 

        

   
                      (5.203) 
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6. KATI MODELLEME 

Katı modelleme teknikleri tamamıyla bilgilendirme üzerine kurulmuştur. Yani 

nesnelerin tereddütsüz şekilde gösterimini sağlar. Basitçe nesnenin üzerinde, içinde 

ve dışında olan bir noktanın konumunun verilebilmesi olarak düşünülebilir. Eğer 

modelleme tekniği ile tam olarak tanımlama, geçerlilik ve tereddütsüzlük sağlanamaz 

ise kullanıcı devreye girerek modelleme ile etkileşimde bulunarak modelin 

yapılandırılmasını gerçekleştirebilir. Tereddütlü modeller, kütle özellikleri 

hesaplarında, sonlu elemanlar modellemesinde, BDİP’da (CAPP-Computer Aided 

Process Planning- bilgisayara destekli işlem planlama) ve sayısal kontrol (NC) 

programlamada kullanılamazlar. [6] 

Katı modelleyiciler tel kafes ve yüzey (geometri) modelleyicilerinden daha fazla 

bilgi (Geometrik ve topolojik) saklarlar. Tel kafes ve yüzey modellere göre daha 

avantajlı olmalarına rağmen bazı sınırlamalar vardır. Katı tanımından ne diğer 

modellerin otomatik olarak yaratılması ne de diğer modellerin yaratılmasında 

kullanılmış verilerin otomatik olarak katı modelin yaratılmasında kullanılması 

mümkün değildir. Buna ek olarak büyük ölçekli imalat uygulamalarında katı 

modelleme tercih edilmektedir. Kaplama ve hesaplamaların yavaş olması gelişen 

teknoloji ile problem olmaktan çıkmaktadır. Katı modelleme hacimsel modelleme 

olarak da anılmaktadır. 

Geçerli BDK/BDİ sisteminde katı modeller yaratmak için kullanıcı tarafında veri 

girişi yapılmalıdır. Örnek olarak B-rep (boundary representation – sınır gösterimi) 

veri gösterimine sahip bir sistem CSG (Constructive Solid Geometry-Konstrüktif 

Katı Geometrisi) temelli kullanıcı bağlantısı sağlanabilir. Yani model primitif 

objelerden oluşturulabilir. Kullanıcı bağlantısı olarak çoğu sistem blok-yapısı 

yaklaşımı (CSG) ve süpürme (sweep) işlemleri kullanılmaktadır. 

Bir nesnenin katı modeli, yüzey model gösteriminden daha karmaşıktır. Topolojik ve 

geometrik bilgiler daha sonraki kütle özelliklerinin hesabı, sonlu elemanlar ağ üretme 

gibi işemlerin otomatik olarak yapılmasında kullanılabilir. Bunda teorik olarak 

kullanıcının doğrudan bir katkısının olmadığı düşünülebilir. 
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Katı modelleme ile bir nesnenin tanımlanması eğri, yüzey ve katı gibi tekniklerin 

kullanılması ile çok kolay yapılabilmektedir. Bazı durumlarda katı modeller tel kafes 

yüzey modellemeden daha basit ve kolay olmaktadır. 

Katı modeller otomasyon ve integrasyon maksatları için kullanılacak ise kusursuz 

olmalıdır. Kavramsal konstrüksiyon aşamasında kusursuz modele ihtiyaç 

olmadığından bu modellere analiz ve uygulama algoritmalarında ihtiyaç 

duyulmaktadır. Modelin doğruluk ve hızı, kullanılan gösterim şemasına ve kullanılan 

veri tabanında saklanan verilere bağlıdır. B-rep modelleyiciler genel şekilleri daha iyi 

sunarken daha fazla islem zamanı gerektirmektedirler. CSG modelleyiciler 

yapılandırma açısından daha basit ve ekranda görüntüleme açısından daha uygundur. 

Fakat karmaşık bir şeklin tanımlanmasında zorluklar olabilir. 

Katı modeller tam ve tereddütsüz olmalarına rağmen tek bir çözüm yoktur. Bir nesne 

çesitli yollarla yapılandırılabilir. 

Çoğu ticari katı modelleme paketleri CSG ile uyumludur. Kullanıcının blok 

yapılarının (primitifler diye adlandırılır) kullanılmasına imkan sağlar. Primitifler 

basit temel şekiller olup, matematiksel boolean işlemleriyle bir araya getirilmeleri ile 

karmaşık katı modeller oluşturulabilir. 

Bazı paketler ise süpürme (sweep) işlemleri ile katı modeller oluşturmaktadır. Bunun 

için katının yüzeyleri oluşturulur ve daha sonra süpürme islemleri ile katı modeller 

elde edilirler. 

Çok çesitli primitif nesneler ticari olarak kullanılmaktadır. En yaygın olarak 

kullanılanlar ise blok, silindir, koni ve kürelerdir. Düzlemler, silindirler, koniler ve 

küreler dördüncü doğal kuadratik elemanı göstermektedir. [6] 

Yaygın sekilde kullanılan primitifler aşağıdaki gibidir; 

1. Blok: Genişliği, uzunluğu ve derinliği gibi geometrik verileri verilmiş 

kutudur. Şekil 6.1’de yerel koordinat sistemi XL, YL, ZL gösterilmiştir. P 

noktası XL,YL,ZL sisteminin orijin noktasıdır. W,H ve D kutunun relatif 

konumunu koordinat sistemine göre tanımlar. 

2. Silindir: Bu primitif R yarıçap ve H boyu ile tanımlanmıştır. H genellikle ZL 

ekseninde alınır ve negatif ya da pozitif olabilir. 

3. Koni: Taban yarıçap ve H boyu ile tanımlanmıştır. H genellikle ZL ekseninde 

alınır ve negatif ya da pozitif olabilir. 
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4. Küre: Yerel koordinat sistemine göre bir merkez noktası ve verilen yarıçap ya 

da çap ile tanımlanır. 

5. Üçgen Kama: Yüksekliği H, genişliği W ve taban derinliği D ile tanımlanan 

bir geometrik şekildir. 

6. Simit (Torus): Çemberin düzlemde kalarak bir eksen etrafında döndürülmesi 

ile olusan şekildir. R1 (Simitin yarıçapı), R2 (simit gövdesinin yarıçapı) ile 

tanımlanır. Simitin iç çapı R1 ve dış çapı R0’dır. 

  

Şekil 6.1: En yaygın primitifler. 

İki ya da daha çok primitif bir araya getirilerek katı oluşturulabilir. Sonuç katının 

geçerliliği boolean işlemleri ile sağlanır. Birleştirme, kesişim ve fark işlemleri 

boolean işlemleri ile gerçekleştirilmektedir. Birleştirme operatörü iki nesne ya da 

primitifi bir araya getirmek için kullanılırlar. Kesişim operatörü ise iki nesnenin 

ortak hacmini bularak bu kesişim kümesi ile ifade edilen yeni nesneyi tanımlar. Fark 

operatörü ise bir nesneden bir baska nesneyi çıkararak yeni bir nesne elde edilmesini 

sağlar. 
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Bilgisayarda ve mühendislik uygulamalarında katı model gösteriminin başarısı bu 

modellerin şema gösteriminin başarısına bağlıdır. Katı modelleme teorisi, gerçek 

nesnenin matematiksel bir model gösterimini tanımlar. Katı modellerin matematiksel 

özellikleri aşağıdaki gibi verilebilir. 

1. Rijitlik; katı modelin şekli, modelin uzaydaki konumuna veya 

oryantasyonuna bağlı olmamalıdır. 

2. Homojen 3 boyutluluk; Katı sınırları iç bölgeye temas etmelidir. Uyuşmayan, 

sarkan yüzeyler ve kenarlar olmamalıdır. 

3. Sonluluk ve tanımlanabilir sonluluk; Sınırlı sayıda bilgi ile katının boyutları 

belirlenebilmelidir. Çünkü bilgisayarın kapasitesi sınırlıdır. Örnek olarak, 

sonlu yarıçap ve yükseklilikle tanımlanabilen bir silindir, sonsuz sayıda 

düzlemsel yüzeyle tanımlanabilir. 

4. Katı hareketler ve düzenli boolean operasyonları ile model oluşturma; 

Katıları uzayda hareket ettirerek, çeşitli maniplasyonlar yapmak veya boolean 

operasyonları ile yeni geçerli nesneler yaratılabilmeli. 

5. Sınır belirleme; Katının sınırları katıyı içermeli ve katının iç bölgesini 

belirleyebilmelidir. 

6.1 Sınır (B-Rep) Gösterimi 

B-rep model veya sınır model, bir yüzey kümesi ile sınırlı fiziksel bir nesnenin 

topolojik ifadesidir. Bu yüzeyler bölgeler veya kapalı yüzeyler alt kümesidir. Kapalı 

bir yüzey kırılmalar olmayan sürekli bir yüzeydir. Sınır modeli ile bir nesnenin yüz, 

kenar ve köselerinin bir araya getirilmesi ile topolojik olarak modelin geçerliliği 

garanti altına alınır. [6] 

 

Şekil 6.2: Bir katıya ait yarım uzay gösterimi. 

Sınır model veri tabanı hem topolojiyi hem de geometriyi içerir. Topoloji Euler 

işlemleri ile yaratılır. Geometri ise Euclid hesapları ile elde edilir. Euler işlemleri 
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primitif CSG modellere ait yüzeylerde, kenarlarda ve köşelerde düzeltmeler ve 

manüpilasyonlar yaratmak için kullanılır. Euler işlemleri (Boolean işlemleri) sınır 

modellerin doğruluğu ve bütünlüğünü (kapalılık, uyuşmaz yüz ve kenarların 

olmamasını) sağlar. Bunlar aynı zamanda modelin geçerliliğini kontrol eden 

mekanizmalardır. Daha başka geçerlilik kontrolleri uygulanabilir. Geometri köşelerin 

koordinatlarını, rijit hareket ve transformasyonları (öteleme ve dönme vs.) ve metrik 

bilgileri ihtiva eder. Topoloji ve geometri iç içe geçmiştir ve birbirinden ayrılamaz. 

İkisi de birbirine uyumlu olmalıdır. Yoksa anlamsız bir şekil elde edilebilir. 

6.2 Konstrüktif Katı Geometrisi 

CSG ve B-rep şemaları, fiziksel nesnelerin katı modellerinin yaratılmasında 

kullanılan en popüler şemalardır. CSG, gösterimin az ve öz olmasından söz konusu 

nesnenin yaratılması ve saklanması çok daha kolaydır. Ayrıca geçerlilik kontrolü de 

oldukça kolaydır. Fark ve kesişim işlemleri kolayca yapılabilmektedir. [6] 

CSG model, fiziksel bir nesnenin primitif kümelere bölünerek ve belirli kuralların 

izlenmesi (boolean islemleri) ile bu primitiflerin bir araya getirilmesi sonucunda 

oluşturulur. Primitifler geçerli CSG modelleri olarak kabul edilebilir. Her primitif bir 

yüzey kümesi ile sınırlanmış ve genellikle kapalıdır. Primitif yüzeyleri, sınır 

değerlendirme işleminden faydalanarak bulunan yüzler, kenarlar ve köşeler eksplisit 

olarak hesaplanmaz bunun yerine ne zaman gerekiyorlar ise o zaman üretilirler. CSG 

modeller yüzler, köşeleri ve kenarları yeniden değerlendirmesine karşın 

konstrüksiyon ve imalat açısından çok uygundur. 

İki ana CSG şeması vardır. Birinci gruptaki CSG modeller sınırlanmış katı 

primitiflerini (r-kümeleri) esas alırlar. İkinci grup daha az popüler olup 

sınırlanmamış yarım uzayları (r-kümeler olmayan) esas alırlar (Şekil 6.3). 

Sınırlanmış katı primitifler aslında yarım uzayların ve bu primitiflerin sınırlarının 

karışımı olarak düşünülebilir. 



64 

 

 

Şekil 6.3: Sınırlanmış ve sınırlanmamış primitifler. 

 

Şekil 6.4: Tipik bir katı ve bu yapıyı oluşturan primitifler. 

6.3 Süpürme (Sweep) Gösterimi 

Süpürme gösterimi şemaları iki buçuk boyutlu katı nesnelerin yaratılmasında çok 

kullanışlıdır. İki buçuk boyutlu nesneler sınıfı, verilen doğrultuda üniform kalınlık ve 

asimetrik katıları ihtiva eder. Ekstürize katılar olarak bilinirler, doğrusal ve süpürme 

işlemleri ile yaratılırlar. Dönel katılar, dönel süpürme ile yaratılır. B-rep ve CSG 

temelli modelleyicilerle kullanılırlar. Bunun sebebi süpürme teorisindeki eksiklikler 

ve modelleme alanının sınırlı olmasıdır. Süpürme gösterimi için genel geçerlilik ve 

düzgünlük şartları bilinmediğinden bunlar kullanıcıya bırakılmıştır. Süpürme, verilen 

bir yol (patika, doğru) boyunca bir noktanın, eğrinin veya bir yüzeyin hareket 

ettirilmesi temeline dayanır. Üç çeşit süpürme yöntemi vardır. Bunlar lineer, 

nonlineer ve karma süpürmedir. Lineer süpürmede kullanılan yol (patika,doğru) 

lineer veya çembersel olup parametrik denklemlerle verilir. Nonlineer süpürmede ise 

daha yüksek dereceden bir polinom (kuadratik, kübik, veya daha yüksek dereceden) 

ile tanımlanır. Karma süpürme ise lineer ve/veya nonlineer süpürmenin (küme 

işlemleri yardımıyla) karışımından oluşur. [6] 
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Lineer süpürme öteleme ve dönel süpürme olarak ikiye ayrılabilir. (Şekil 

6.5.a).Öteleme süpürmede, sınırlarla tanımlanmış düzlemsel ve iki boyutlu nokta 

kümesi uzayda bir mesafe boyunca dik olarak hareket ettirilir. Nokta kümesi sınırı 

kapatılmış olmalıdır. Aksi takdirde geçersiz katılar (açık küme) elde edilir. Dönel 

süpürmede, düzlemsel iki boyutlu nokta kümesi bir eksen etrafında (simetri ekseni ) 

verilen açıda döndürülmesi ile oluşur. (Şekil 6.5.a) . Nonlineer süpürmede ise vektör 

yerine bir eğri kullanılır. (Şekil 6.5.b.) Karma süpürmede küme işlemlerinden 

faydalanılır. (Şekil 6.5.c.) Şekil 6.5.c’de görülen nesne karma süpürme ile 

oluşturulan iki farklı katı birbirine yapıştırılması ile elde edilmiştir. Geçersiz katılar 

veya düzensiz kümeler, süpürme doğrultusunun uygun seçilmemesinden 

kaynaklanabilir. (Şekil 6.5.d) 

 

Şekil 6.5: Süpürme çeşitleri. 
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6.4 Analitik Katı Modelleme (ASM) 

ASM sonlu eleman modellemeye çok yakındır. ASM, sonlu eleman analizi (FEA) 

için sekizden yirmiye kadar nodlara sahip hexahedral elemanların üç boyutlu 

parametrik isoparametrik formülasyonun matematiksel temelini izler. ASM üretim 

maksadından çok gösterim şeması için kullanılmaktadır (Şekil 6.6). B-rep veya 

CSG’nin sahip olduğu oryante yüzeyleri içermezler [6]. 

Sonlu elemanlar problemlerini çözmek için geliştirilen ASM kütle özelliklerinin 

hesaplanması ve ağ yapısı üretme gibi alanlarında kullanılmaktadır. 

 

Şekil 6.6: Bir katıya ait ASM modeli. 
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7. SONLU ELEMANLAR METODU 

7.1 Sonlu Elemanlar Metodunun Tanıtımı 

7.1.1 Genel Bilgi 

Sonlu elemanlar metodunun (SEM) temelindeki fikir, karmaşık bir problemin yerine 

eşdeğer ancak daha basit bir problem konularak çözüme gidilmesidir. Gerçek 

problemin yerine başka bir problem yerleştirildiği için alınacak sonuç genellikle tam 

doğru sonuç değil, yaklaşık bir sonuçtur. Mevcut matematiksel yöntemler ve 

bilgisayar programları yardımıyla sonlu elemanlar metodu ile hemen her problemde 

tatmin edici yaklaşıklıkta sonuçlar elde etmek mümkündür. 

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

altbölgeden oluştuğu kabul edilir. Bu alt bölgelere sonlu eleman ismi verilmektedir. 

Çözüm asamasında tüm bu küçük sonlu elemanlar için yaklasık sonuçlar bulunur ve 

sınır koşulları ve denge denklemleri kullanılarak tüm yapı için sonuca gidilir. [7] 

7.1.2 Sonlu elemanlar metodunun tarihi 

Bu metoda “Sonlu Elemanlar Metodu” ismi yeni verilmiş olmasına rağmen, 

arkasındaki temel fikir yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Örneğin, eski 

matematikçiler, bir çemberin çevre uzunluğunun bulunması problemini etrafına 

poligon çizerek çözmüslerdir. Poligonun köşe sayısı ne kadar artırılırsa sonuca o 

kadar yaklaşılmaktadır. Burada poligonun kenarları sonlu elemanlar olarak kabul 

edilebilir. Bu işlemin karakteristikleri, günümüzdekiler de dahil tüm sonlu elemanlar 

metodu problemleri için geçerlidir. [7] 

Yakın zamanlarda, sonlu elemanlar metoduna benzer bir yöntem Courant tarafından 

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

sürekli fonksiyonlar tanımlanmaktadır. 

Bugün bilinen anlamıyla sonlu elemanlar metodu ise, 1956 yılında Turner, Clough, 

Martin ve Topp tarafından sunulmuştur. Bu çalısmada, perçin bağlantılı profil ve 

üçgensel iç gerilmeli tabaka şeklindeki sonlu elemanların bir uçağın analizinde 
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kullanımı ele alınmıstır. Bu çalısmanın, sonlu elemanlar metodunun gelismesine en 

önemli katkılardan birini gerçeklestirdiği kabul edilmektedir. 

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, bu yönteme çok büyük katkı sağlamıştır çünkü 

kısa zamanda çok fazla sayıda hesap yapılmasını olanaklı kılmıştır. Aslında bu 

gelişmenin bu yöntemi olanaklı kıldığı da söylenebilir çünkü basit bir analizde bile 

gerçekleştirilmesi gereken işlem adedi bu yöntemin elle uygulanmasını hemen 

hemen imkansız hale getirmektedir. 

Bilgisayarların gelişmesiyle birlikte sonlu elemanlar metodunun yayılması da büyük 

bir hız kazanmıstır. İlk olarak Przemieniecki’nin kitabında sonlu elemanlar 

metodunun gerilme analizi problemlerine uygulanması gösterilmistir. Zienkiewicz ve 

Cheung ise bu yöntemin geniş olarak uygulanmasını göstermiş ve tüm alan 

problemlerine uygulanabilirliğini ortaya koymustur. 

Sonlu elemanlar yönteminde Galerkin metodu ya da en küçük kareler metodu gibi 

ağırlıklı artıklar yöntemlerinin kullanılabilirliğinin gösterilmesi uygulamalı 

matematikçilerin büyük ilgisine yol açmıstır. Bunun sonucunda yöntem, lineer ve 

non-lineer denklem çözümlerinde kullanılabilir hale gelmistir. 

Tüm bu gelismelerden sonra, günümüzde sonlu elemanlar metodu mühendisler ve 

matematikçiler tarafından temelleri en kuvvetli ve en uygulanabilir yöntemlerden biri 

olarak görülür hale gelmistir. 

7.1.3 Sonlu elemanlar metodunun avantajları, sınırları 

Sonlu farklar yöntemi, ağırlıklı artıklar yöntemleri gibi sayısal yöntemlerin çoğu, 

bilgisayar çağı baslamadan önce gelişmiştir ve sonradan bilgisayarlara uyarlanmıştır. 

Bunun aksine, sonlu elemanlar metodu bilgisayar çağının bir ürünüdür. Bu nedenle 

SEM'nun diğer sayısal yöntemlere göre yüksek hızlı bilgisayarlara daha uygun gelen 

özellikleri vardır. Bu özelliklerin başlıcaları aşağıda belirtilmiştir: [8] 

a) Bu yöntem ile karmaşık geometriye sahip şekiller kolayca incelenebilmektedir. 

Çözüm bölgesinin alt bölgelere ayrılması ve değişik sonlu elemanların birlikte 

kullanılabilmesi mümkündür. Bazı bölgelerde hassasiyeti özellkile artırarak 

hesaplama yapılabilmektedir. Bu yönleriyle SEM, mühendislik problemlerinde diğer 

sayısal yöntemlerden daha esnek ve kullanışlıdır. 



69 

 

b) SEM, değişik ve karmaşık malzeme özellikleri olan sistemlere kolaylıkla 

uygulanabilir. Noktadan noktaya değişen, anizotropik, non-lineer, histerezis, zamana 

bağlı, sıcaklığa bağlı malzeme özellikleri dikkate alınabilir. 

c) SEM’da sürekli, süreksiz veya değişken yükler kolaylıkla ele alınabilir. 

d) Sistemin temel denklemleri kurulduktan sonra sınır şartları basitçe denklemlere 

dahil edilebilmektedir. Bu, SEM’nun en önemli özelliklerinden biridir çünkü sınır 

şartları ile değişken fonksiyonlarını değiştirme gereği ortadan kalkmaktadır. 

e) SEM, matematik altyapı bakımından genelleştirilebilir ve çok sayıda farklı türde 

problemin çözümünde kullanılabilir. Bunun için genel amaçlı ve özel amaçlı 

bilgisayar programları geliştirilmistir. 

Sonlu elemanlar metodunun yukarıda açıklanan avantajlarının yanında aşağıdaki 

sınırları da belirtilmelidir. 

a) Bugünkü haliyle yöntemin bazı karmaşık olaylara uygulanmasında, diğerlerine 

göre daha büyük zorluklarla karşılaşılmakta ve her zaman istenen sonuçlar 

alınamayabilmektedir. Örneğin çatlama, kırılma davranışı, temas problemleri, 

yumuşayan non-lineer malzeme davranışı gibi. 

b) Genellikle büyük bilgisayar hafızasına ve uzun hesaplama zamanına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ancak bilgisayarların her geçen yıl güçlendiği göz önüne alınırsa bu 

problem zamanla ortadan kalkmaktadır. 

c) Ancak malzeme parametreleri ve katsayıları son derece doğru tanımlanmışsa ve 

sürekli ortamın sonlu elemanlara bölümü doğru biçimde yapılmışsa gerçeğe yakın 

sonuçlar alınabilmektedir. Buralarda yapılacak hatalar sonucun gerçekten çok büyük 

miktarlarda sapmasına sebep olmaktadır. 

d) Diğer yaklaşık sayısal yöntemlerde de olduğu gibi SEM’dan alınan sonuçlar 

dikkatlice değerlendirilmelidir. Formülasyonda kullanılan varsayımlar ve 

yaklaşıklıklar sonuçların değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Gerektiğinde 

sonuçlar deneylerle kontrol edilmelidir. 
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7.1.4 Sonlu elemanlar metodunun uygulama alanları 

Sonlu elemanlar metodu, özellikle son otuz yılda olgunlaşmıstır ve uygulama alanları 

bugün hala genişletilmektedir. Sonlu elemanlar metodunun uygulama alanlarını 

genel olarak aşağıdaki gibi üç grupta toplamak mümkündür: [8] 

a) Denge Problemleri 

Denge problemleri, problemler "sabit (kararlı) hal problemleri" olarak da 

anılmaktadır çünkü sistemin durumu zamanla değişmez. Bu tür problemlere örnek 

olarak makina ve inşaat yapılarının gerilme analizleri, katılarda ve sıvılarda kararlı 

sıcaklık dağılımları, sürekli akış problemleri gibi problemler gösterilebilir. 

b) Özdeğer Problemleri 

Özdeğer problemleri, denge problemlerinin bir uzantısıdır. Gerçekte denge ve 

özdeğer problemleri sınır değer problemleridir. Denge problemlerinde farklı olarak 

özdeğer problemlerinde bazı özel ve kritik değerler de tayin edilmelidir. Bu gruba 

giren problemler arasında yapıların stabilitesi ve öz titresimleri, lineer viskoelastik 

sönümleme, burkulma, göl ve limanlarda dalgaların serbest titreşimleri, katı ve esnek 

kaplarda akışkanların çalkalanması gibi problemler sayılabilir. 

c) Yayılma Problemleri 

Yayılma problemleri, zamana bağlı olan problemlerdir; sistemin ardışık durumları 

baslangıç şartlarına bağlı olarak belirlenir. Bunlara “baslangıç değer problemleri" de 

denir. Bu gruba giren problemler arasında yapılarda gerilme dalgaları, yapıların 

darbelere karsı davranışı, viskoelastik problemler, zeminlerden suyun geçisi, 

katılarda ve sıvılarda ısı geçisi, kararlı olmayan akışlar sayılabilir. 

Sonlu elemanlar metodunun yapı, zemin, ısı, hidrodinamik gibi çok çesitli 

mühendislik alanlarında uygulanabilmesi ve bilgisayarlar için sistematik 

genelleştirilmesi, yöntemin konstrüktörler ve arastırma mühendisleri tarafından geniş 

ölçüde benimsenmesine yol açmıstır. Sonlu elemanlar metodunun ilk ve en geniş 

uygulama alanı "gerilme analizi" dir. SEM'nun gerilme analizi problemlerine 

uygulanmasında üç yaklaşım vardır: 

a) Yerdeğişim yöntemi 

b) Kuvvet yöntemi 

c) Karma yöntem 
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Bunlardan birincisinde yerdeğişimleri, dönmeler ve deformasyonlar; ikincisinde 

kuvvetler ve gerilmeler; üçüncüsünde bazı yerdeğişimleri ve bazı kuvvetler 

bilinmeyenler veya serbest değişkenler olarak ele alınmaktadır. 

7.2 Sonlu Elemanlar Metodunun Uygulanması 

Sonlu elemanlar metodunun elastik ve sürekli ortamlara uygulanmasında aşağıdaki 

adımlar uygulanır: [7] 

1. Yapının parçalara ayrılması 

Sonlu elemanlar metodunda ilk adım yapının veya çözüm bölgesinin altbölümlere 

veya elemanlara ayrılmasıdır. Yapının kaç adet, hangi türde ve hangi boyutlarda 

elemanlara ayrılacağına karar verilmelidir. Örneğin Şekil 7.1’de çözüm bölgesi 

üçgen elemanlara ayrılmıştır: 

 

Şekil 7.1: Çözüm bölgesinin üçgen elemanlara bölünmesi. 

2. Uygun bir interpolasyon veya yerdeğişimi modelinin seçimi 

Karmaşık bir yapının herhangi belli bir yük altında yerdeğişimi çözümü tamamen 

doğru tahmin edilemeyeceği için eleman içinde uygun bir çözümün bilinmeyen 

çözüme yakın olduğu kabul edilmektedir. Kabul edilen çözüm hesap açısından basit 

olmalı, fakat belli uyumluluk ve sınır şartlarını sağlamalıdır. Genel olarak, çözüm 

veya interpolasyon modeli bir polinom olarak alınmaktadır. 

3. Eleman katılık matrislerinin ve yük vektörlerinin elde edilmesi 

Kabul edilen yerdeğişimi modelinden, katılık matrisi [K
(e)

] ve yük vektörü [P
(e)

], 

denge koşulları veya uygun bir varyasyonel yöntem kullanılarak elde edilir. 

4. Eleman denklemlerinin birleştirilmesiyle toplam denge denklemlerini elde 

edilmesi 
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Yapı çok sayıda sonlu elemandan oluştuğu için, tek tek eleman katılık matrisleri ve 

yük vektörleri uygun bir biçimde birleştirilir ve toplam denge denklemleri; 

[K] ϕ = P ile ifade edilir. (7.1) 

Burada, [K] birleştirilmis katılık matrisi, ϕ nodal yerdeğişimleri vektörü, P ise tüm 

yapı için nodal kuvvetler vektörüdür. 

5. Bilinmeyen nodal yerdeğişimleri için çözüm 

Sınır değerleri hesaba katılarak toplam denge denklemleri değiştirilmelidir. Sınır 

durumlarının da hesaba katılmasıyla genel denklem; 

[K] ϕ = P haline gelmektedir. (7.2) 

Lineer problemlerde, ϕ vektörü kolayca çözülebilir. Ancak non-lineer denklemlerde, 

çözüme ancak her aşamada katılık matrisi [K] ve/veya yük vektörü P ’nin 

değiştirilmesiyle gidilebilmektedir. 

6. Sonuçların bulunması 

Bilinen nodal yerdeğişimlerinden, ilgili matrislerin çözülmesiyle gerilmeler ve şekil 

değişiklikleri elde edilir. 

Yöntemin değişik disiplinlerde uygulanması ile yukarıdaki adımlarda ufak 

değişiklikler görülse de tüm sonlu elemanlar hesapları genel olarak bu sırayı takip 

etmektedir. 

7.3 Sonlu Elemanlarla İlgili Özellikler 

7.3.1 Sonlu eleman kavramı 

Sonlu elemanlar metodunun temelinde parçadan bütüne gitme prensibine 

bulunmaktadır. Bu prensip ilk önce Şekil 7.2’de görülen kiriş-kafes yapıları üzerinde 

uygulanmıştır. Daha sonra iki ve üç boyutlu sürekli ortamlar. Şekil 7.3’de görüldüğü 

gibi, değişik boyutlarda kiriş elemanlarından meydana gelmiş olarak düşünülmüş ve 

bu yaklaşıma "parçalı eleman yöntemi” (discrete element method) adı verilmiştir. 
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Şekil 7.2: Kiriş-kafes yapı sistemleri. 

Sonlu eleman kavramı, fiziksel bakımdan kiriş-kafes yaklaşımından farklıdır. Sonlu 

eleman, iki veya üç boyutlu sürekli ortamın iki veya üç boyutlu bir parçası ya da bir 

bölgesidir.[7] Fiziksel sistemin davranışı sonlu elemanların geometrileri ve malzeme 

özellikleri ile belirlenir. Bu sebeple öncelikle sonlu elemanın özellikleri bilinmelidir. 

 

Şekil 7.3: İki boyutlu sürekli ortamın kiriş kafes sistemi gibi incelenmesi. 

7.3.2 Sonlu eleman çesitleri 

Doğru sonuç elde edilmesi için ortamın iyi bir biçimde sonlu elemanlara bölünmesi 

gerekir. Bu da problemi çözen mühendise bağlıdır. Öncelikle, sürekli ortamın 

boyutuna, yapının veya cismin geometrisine uygun olarak sonlu elemanın şekli 

seçilmelidir. Sonlu eleman bir, iki ya da üç boyutlu olabilir. Sonlu elemanın sınırları 

genellikle doğru olarak seçilmekle birlikte bazı problemlerde eğri sınırlı sonlu 

elemanlar da kullanılabilir, hatta kullanılması gerekebilir. 
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Sürekli ortamın geometrisi, malzeme özellikleri, yükleri ve yerdeğişimleri bir 

bağımsız uzay koordinatı cinsinden ifade edilebiliyorsa bir boyutlu sonlu elemanlar 

tercih edilir. Sözkonusu koordinat elemanın ekseni boyunca ölçülür. Şekil 7.4’de bir 

boyutlu bir sonlu eleman gösterilmiştir. Bu sonlu elemanı komşu sonlu elemanlara 

bağlayan (l ve 2) noktalarına "dış düğüm noktaları", (3) noktasına "iç nokta" 

denir.[8] 

 

Şekil 7.4: Bir boyutlu bir sonlu eleman. 

Katı mekaniğinde birçok problem, yaklaşık olarak, “iki boyutlu sonlu elemanlarla" 

çözülebilir. Bunların en basiti üçgen elemandır. Şekil 7.5’de gösterilen üçgen 

elemanda (l,2,3) noktaları, bu üçgen elemanı komşu sonlu elemanlara bağlayan, "dış 

düğüm noktaları", (4,5,6) "kenar noktaları", (7) "iç nokta" olarak bilinir. Şekil 7.6 

diğer iki boyutlu sonlu elemanları; (a) dikdörtgen elemanı; (b) iki üçgenli dik dörtgen 

elemanı; (c) dörtgen elemanı; (d) dört üçgenli dörtgen elemanı göstermektedir. [8] 

 

Şekil 7.5: Bir üçgen sonlu eleman. 

Eksenel simetrik cisimlerde kesici üçgen veya dörtgen olabilen toroid veya halka 

sonlu elemanlar kullanılır. Bunlarda silindirik koordinatlar (r, z, θ) geçerlidir. Halka 

sonlu elemanda özelliklerin ve değişkenlerin hiçbiri θ'ya bağlı olmadığı için bu 

elemanlar iki boyutlu gibi incelenebilir. 
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Şekil 7.6: İki boyutlu (a) dikdörtgen, (b) iki üçgenli dikdörtgen, (c) dörtgen, (d) dört 

                 üçgenli dörtgen sonlu elemanlar. 

7.4 Sistemle İlgili Özellikler 

7.4.1 Sistemin sonlu elemanlara bölünmesi 

Sistemin sonlu elemanlara bölünmesi, analizin doğruluğuna en fazla etki eden 

faktörlerden biridir. Bu konuda yerleşmiş bazı temel kurallar olmasına rağmen bu 

işlem büyük ölçüde mühendisin tecrübesi ve önsezilerine bağlıdır. Teorik olarak, 

sistem sonsuz sayıda ve sonsuz küçüklükte sonlu elemana bölündüğünde gerçek 

sonuca ulaşılır. Gerçekte bu mümkün olmadığı için amaç minimum sayıda sonlu 

elemanla kabul edilebilir hata payına sahip bir sonuç elde etmektir. Gereğinden fazla 

eleman kullanmak daha büyük bilgisayar gücü gerektirecek ve hesap zamanını 

uzatacaktır. 

Sistem, süreksizlik noktalarından; yani geometrinin, yüklemenin, malzeme 

özelliklerinin keskin değiştiği yerlerden bölünmelidir. Bu yönteme "doğal bölme" adı 

verilir. Şekil 7.7’de iki boyutlu problemlerde doğal bölmeye örnekler gösterilmiştir. 

Burada (a,b) yüklemenin (c) geometrinin (d) malzeme özelliklerinin değiştiği doğal 

sınırları göstermektedir. 

Çözüm bölgesi tamamıyla düzgün bir ağ ile bölünebilir veya gerilmelerin daha hızlı 

değişmesi beklenen bölgelerde daha küçük sonlu elemanlar kullanılabilir. Eğri 

sınırlar, kenarları doğru olan sonlu elemanlar ile yaklaşık gösterilebilir. Eğri kenarlı 

eş parametreli sonlu elemanlar ile çözüm bölgelerini daha kesin tanımlamak 

mümkündür. 
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Şekil 7.7: Doğal bölmeye örnekler. 

7.4.2 Sonlu elamanların numaralandırılması 

Sonlu elemanlar metodu her zaman bilgisayarla uygulandığı için veriler bilgisayara 

girilebilecek formatta olmalıdır. Bu sebeple tüm elemanlar ve düğüm noktalarında 

numara verilmelidir. Bunun için iki yol vardır. Şekil 7.8a’da basit numaralandırma 

sistemi gösterilmiştir. Bu sistemde hem düğüm noktalarına, hem de sonlu elemanlara 

sağdan sola sırayla numara verilmiş ve mumaralamaya aşağıdan yukarıya doğru 

sıralar ile devam edilmistir. Çözüme geçebilmek için her sonlu elemana ait düğüm 

noktalarının numaraları belirlenmelidir. Şekil 7.8b’de ise sistematik numaralandırma 

sistemi gösterilmiştir. Bu sistemde her düğüm noktası ve her sonlu eleman iki sayı ile 

belirtilir. Birinci sayı sıraları, ikinci sayı sütunları gösterir. 

 
Şekil 7.8: Sonlu elemanların ve düğüm noktalarının numaralandırılması. 
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Bilgisayar programında her sonlu elemanın numarası ve bu elemana ait düğüm 

noktalarının numaraları giriş bilgileri içerisinde ayrı ayrı verilir veya bir alt program 

çözüm bölgesini otomatik olarak böler ve sonlu elemanları, düğüm noktalarını 

numaralar. 

Sistemin katılık matrisinin şerit (bant) genişliği, sonlu elemanların 

numaralandırılması ile yakından ilgilidir. Nitekim bant genişliği; 

            ile ifade edilir. (7.3) 

Burada; 

B: Şerit (bant) genişliği 

F: Sistemdeki bütün elemanlar dikkate alınarak tesbit edilmiş, herhangi bir 

elemandaki düğüm numaraları arasındaki en büyük fark 

S: Her düğüm noktasındaki serbestlik derecesidir. 

Uygun numaralandırma ile bant genişliğinin nasıl azalacağı, Şekil 7.9’da 

görülmektedir. Aynı yapı sisteminde bant genişliği birinci halde 22, ikinci halde 14 

olacaktır. [8] 

 

Şekil 7.9: Uygun numaralama ile şerit genişliğinin azaltılması. 

Dikkat edilmesi gereken durumlardan biri de sistem katılık matrisinde en büyük 

değerler köşegen veya köşegen civarında ise, denklem sisteminin çözümünün 

nisbeten daha kolay olmasıdır. Bu durumun sağlanması bazı problemlerde en uygun 

numaralandırma sistemine ters düşebilir. 
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Bilgisayarda sistem katılık matrisinin bant şeklinde saklanması halinde yer ihtiyacı 

N
2 

/ 2 yerine sadece N x B olur. Ayrıca şerit katılık matrisi ile denklem sisteminin 

çözüm zamanı yaklasık N x B
2
 / 2 ile orantılıdır; halbuki tam dolu bir katılık matrisi 

ile çözüm zamanı yaklasık N
3
 / 6 ile orantılı olur. [8] 

Yüksek dereceli yerdeğişimi fonksiyonlarının kullanılmasının gerektiği durumlarda, 

çok sayıda kenar noktası kullanılmamalıdır. Bunun için köşe noktalarında 

yerdeğişimi türevleri ilave serbestlik derecesi olarak seçilmelidir. 

7.5 ANSYS Sonlu Elemanlar Paket Programı 

Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi karmaşık ve çözülmesi uzun zaman alan 

problemlerin bilgisayarlarda çözülmesi hem zaman tasarrufundan hem de işlemin 

daha doğru sonuçlar vermesi bakımından çok önemlidir. Bilgisayarlarda, Sonlu 

Eleman Metodu çeşitli paket programlar vasıtasıyla basit bir şekilde modelleme 

yapılmakta, daha sonra bu modeller küçük sonlu elemanlara bölünerek analizler 

yapılmaktadır. 

Günümüzde, SEM uygulamaları için birçok yazılım geliştirilmiştir. Bunlardan 

bazıları, ANSYS, ABAQUS, NASTRAN&PATRAN, ABAQUS/CAE vs. dir. Bazı 

SEM yazılımları kendi bünyesinde modelleme paketleri bulundurmasına karşın 

çoğunlukla karmaşık geometrilerin modellenmesi uzun zaman almakta, bazen ise hiç 

yapılamamaktadır. Bundan dolayı, iki ve üç boyutlu problemlerin modellenebilmesi 

amacıyla çeşitli paket programlar hazırlanmıştır. Bunlar arasında Catia, 

Pro/Engineer, SolidWorks, AutoCAD vs. programları en çok bilinenleridir. 

Bu tezde modelleme için SolidWorks programı kullanılmıştır. Analiz kısmı için ise 

ANSYS sonlu elemanlar paket programı uygun görülmüştür. Çünkü SolidWorks 

programında oluşturulan katı modeller doğrudan ve sorunsuzca ANSYS programına 

aktarılabilmekte böylece zaman kaybetmeden modelin analiz işlemlemine 

geçilebilmektedir. Bunun yanı sıra, SEM analizi prosesinde kullanıcı dostu olması ve 

analiz sonuçlarında hata payının tatmin edici değerler arasında olması da ANSYS 

programının bu çalışmada tercih edilmesinde etkili olmuştur. 

Bu bölümde ANSYS sonlu elemanlar paket programı genel hatlarıyla tanıtılacak ve 

temel seviyede bir analiz işleminin nasıl yapılacağı adım adım gösterilecektir. 
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7.5.1 Ansys 12.1 Workbench programının çalıştırılması 

Başlat (Start )>Tüm Programlar > ANSYS 12.1>Workbench yolu izlenerek ANSYS 

sonlu elemanlar paket programının kullanıcı arayüzüne giriş yapılır (Şekil 7.10). 

 

Şekil 7.10: Microsoft
® 

Windows 7 işletim sistemi üzerinde ANSYS
®
 12.1 menüsü. 

Program açıldığında Şekil 7.11’de görüldüğü gibi modüllerin bulunduğu sayfa açılır. 

 

Şekil 7.11: Giriş ekranı. 
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Hangi tip analiz yapılacaksa, sol taraftaki menüden çift tıklanarak ya da fareyle 

sürüklenip sağ tarafa taşınarak proje başlatılır. Örneğin bir statik analiz yapılmak 

isteniyorsa Static Structural modülü seçilmelidir (Şekil 7.12). Gerekli analiz tipi 

belirlendiğinde sağ tarafta, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yeni bir pencere 

açılacaktır. 

 

Şekil 7.12: Analiz tipinin belirlenmesi. 

7.5.2 Malzeme özelliklerinin belirlenmesi 

Açılan bu yeni pencerede, proje ile ilgili yapılması gereken işlemler adım adım 

gösterilmektedir. İkinci kutudaki Engineering Data butonuna tıklandığında projenin 

verileri ile ilgili bir pencereler sistemi açılır ve buradan malzeme özellikleri ANSYS 

programının atadığı gibi kullanılabilir ya da yeni veri girişleri yapılabilir (Şekil 7.13). 

Program standart olarak malzemeyi yapı çeliği olarak belirler. Eğer başka bir 

malzeme kullanılacaksa, listeden ilgili malzeme seçilerek gerekli değişiklikler 

yapılmalıdır. 
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Şekil 7.13: Malzeme bilgileri. 

7.5.3 Modelleme (Design Modeler) ekranının tanıtımı 

Proje başlatıldığında açılan pencerede, Engineering Data’nın hemen altında 

Geometry butonu yer alır. Programda herhangi bir çizim yapılmadığı ya da programa 

henüz bir çizim yüklemediği için sağ tarafında “?” işareti görünür. Programa model 

tanıtıldığında bu işaret Engineering Data’da olduğu gibi onay işaretine dönüşecektir.  

Modelin programa tanıtımı iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Birinci yöntem bu 

tez çalışmasında da yapıldığı gibi programın import geometry seçeneği kullanılarak 

başka bir programda oluşturulan model, ANSYS programına aktarılır. Bunun için 

işlem basamaklarını gösteren pencereden, Geometry satırına sağ tıklanarak,  Import 

Geometry seçeneği ile modelin kaydedildiği yer programa gösterilir (Şekil 7.14). 

Model program içerisine aktarıldıktan sonra, Design Modeler araçlarıyla model 

üzerinde, varsa gerekli değişiklikleri yapmak mümkündür. 
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Şekil 7.14: Programa dışarıdan model aktarılması. 

Eğer model, ANSYS içerisinde oluşturulmak istenirse, doğrudan Geometry butonuna 

tıklanarak ANSYS’in çizim modülüne geçiş yapılabilir. Açılacak olan bu yeni 

pencere ANSYS 12.1 Workbench programının Design Modeler penceresidir (Şekil 

7.15).  

 

Şekil 7.15: ANSYS çizim ekranı. 
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Bu pencerede yapılması gereken ilk işlem, hangi uzunluk birimi ile çalışılacağının 

belirlenmesidir. Uzunluk birimi seçildikten sonra, pencerenin sol tarafındaki 

Modelling ve Sketching sekmeleri arasında geçiş yapılarak model oluşturulur. 

Sketching Toolboxes başlığının altındaki sekmelere kısaca değinmek gerekirse; Draw 

sekmesin altında çizim için gerekli olan, düz çizgi, daire, dikdörtgen gibi temel 

elemanlar bulunur. Modify sekmesi ile çizimde, pah kırma, köşe yuvarlatma, kesme, 

kopyalama, taşıma gibi gerekli işlemler gerçekleştirilir. Dimensions sekmesi ise 

çizimin ölçülendirilmesi için gerekli araçları barındırır. Onun altındaki Constraints 

sekmesi de çizimde tasarımcıya yardımcı olabilecek, diklik, paralellik, eşitlik ve 

simetriklik gibi sınırlandırmaları içerir. En alttaki Settings sekmesi ile de mikro ve 

makro alanda gerekli ayarlamalar yapılabilir.  

 

Şekil 7.16: Örnek katı model. 

Bu iki yöntemden arzu edilen ile model hazırlandığında; proje sayfasına geri 

dönülürse artık Geometry sekmesinin yanında da onay işareti olduğu görülecektir 

(Şekil 7.17). Bu aşamadan sonra modelin meshlenmesi yani sonlu elemanlara 

ayrılması işlemine geçilir. 
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Şekil 7.17: Model hazırlandıktan sonra proje aşamalarının görünümü. 

7.5.4 Elemanlara ayırma 

Modelin sonlu elemanlara ayrılması işlemine proje sayfasındaki, Geometry 

sekmesinin altında yer alan Model sekmesine girilerek başlanır. Bu sekmeye 

geçildiğinde, Mechanical adında yeni bir pencerenin açıldığı ve programa tanıtılan 

ya da program içerisinde oluşturulan geometrinin otomatik olarak bu modül içerisine 

yerleştiği görülecektir. Bu aşamada Outline penceresinin altıntaki Mesh sekmesine 

sağ tıklanıp, Generate Mesh komutu seçilirse program parçayı otomatik olarak sonlu 

elemanlara ayıracaktır (Şekil 7.18).  

 

Şekil 7.18: Modelin sonlu elemanlara ayrılması. 

Burada istenirse, parçaya atılacak meshi programın kontrolüne bırakmak yerine, 

Insert seçeneği ile mesh elemanlarının tipi ve boyutları arzu edilen şekilde 

ayarlanabilir. Mesh elemanlarının tipini belirlemek için Method, boyutlarını 
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belirlemek için ise Sizing seçeneği kullanılır. Bu örnek için eleman tipi Hex 

Dominant ve eleman boyutuda 10 mm olarak belirlenmiş olsun. Buna göre önce 

Insert>Method yolu izlenerek Details of Method kısmında Method butonu tıklanarak 

açılan pencereden Hex Dominant seçilir. Eleman boyutu ayarlamak için ise; 

Insert>Sizing yolu izlenerek, Details of Sizing kısmından boyutlandırmaya tabi 

tutulacak parçanın belirlenmesi ve eleman boyutunun girilmesi ile işlem 

tamamlanmış olur (Şekil 7.19). 

   

Şekil 7.19: Eleman tipinin ve boyutunun belirlenmesi. 

Bu ayarlamalardan sonra Mesh butonuna tekrar tıklanıp, Generate Mesh komutu 

seçilirse program, elemanlara ayırma işlemini kullanıcının belirlediği nitelikte 

gerçekleştirecektir (Şekil 7.20). 

 

Şekil 7.20: Parçanın sonlu elemanlara ayrılmış hali. 
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Model şekilde görüldüğü gibi çok sayıda küçük parçalara ayrılmıştır. Details of Mesh 

başlığının altında Statistics sekmesi seçilerek parçanın kaç eleman ve kaç düğüm 

noktasından meydana geldiği incelenebilir. Mesh boyutu küçüldükçe yapılan analizin 

hassasiyeti artacaktır ancak buna bağlı olarak işlem süresinin uzayacağı ve ihtiyaç 

duyulan bilgisayar kapasitesinin de artacağı unutulmamalıdır.  

7.5.5 Sınır şartlarının girilmesi 

Sınır şartlarının girilmesi, mesh atma işleminde olduğu gibi yine programın 

Mechanical modülünde gerçekleştirilecektir. Bunun için proje sayfasından Setup 

butonuna tıklanmalı ya da doğrudan parçaya mesh atılan pencereki Static Structural 

başlığına tıklanmalıdır (Şekil 7.21). 

 

Şekil 7.21: Sınır şartlarının girilmesi. 
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Örnek parçayı arka yüzeyinden sabitlemek için; Static Structural> Insert>Fixed 

Support yolu takip edilmelidir. Fixed Support parçanın zemine ya da duvara ankastre 

olarak bağlanacağı anlamına gelir. Fixed Support komutundan sonra ilgili yüzey 

seçilerek Apply butonuna basılırsa parça artık bu bölgeden sabitlemiş olur. 

7.5.6 Dış yüklerin tanımlanması 

Dış yüklerin tanımlanması, sınır şartlarının girilmesine çok benzer. Yine Static 

Structural>Insert yolu takip edilerek, istenilen kuvvet, basınç ya da moment değeri 

parçanın ilgili bölümlerine uygulanır (Şekil 7.22). Parçanın ilgili yüzey, kenar ya da 

köşesi seçildikten sonra kuvvet, basınç ya da momentin büyüklüğü girilmeli ve son 

olarak yönü belirtilmelidir. Dış yüklerin yönleri belirlenirken ya yüzeye dik olarak 

tanımlanır ya da x, y ve z bileşenleri ayrı ayrı belirtilir. Ayrıca parça için gerekli ise, 

ivme, açısal hız ve yerçekimi ivmesi tanımlamak da mümkündür. 

 

Şekil 7.22: Dış yüklerin tanımlanması. 

Örnek parça A ile gösterilen yüzeyden sabitlenirken, üst yüzeyine bir B kuvveti, yan 

yüzeyine ise bir C momenti uygulanmıştır. Static Structural başlığına bir kez 

tıklandığında parçaya uygulanan tüm sınır şartları ve dış yükler şekildeki gibi 

görülebilir. 
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7.5.7 Çözüm ve sonuçlar 

Bu kısma kadar gerçekleştirilen işlemler, modelin analize hazırlanması aşamalarını 

içermektedir. Model analize eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, Solution kısmında 

ne tür analizler istendiği tanımlanmalı ve hazırlanmış olan sonlu elemanlar problemi 

çözüme verilmelidir. 

Programa, hangi analiz sonuçlarının istendiğini tanımlamak için Solution>Insert 

yolu takip edildikten sonra ekrana gelen menüden gerekli seçimler yapılır. Bu örnek 

model için Von-Mises (eşdeğer) gerilmeleri, toplam deformasyon ve maksimum 

kayma gerilmesi analizlerinin çözümü istenecektir (Şekil 7.23). Hangi çözümlerin 

istendiği belirlendikten sonra Solution>Solve komutu kullanılarak çözümleme 

başlatılır. 

 

Şekil 7.23: Analiz sonrası görüntülenmesi istenen değerlerin seçimi. 

7.5.8 Sonuçların görüntülenmesi 

Problemin çözümü sona erdiğinde, Outline sekmesinde bulunan Solution başlığına 

geri dönülerek daha önce seçimi yapmış olan analiz sonuçları sırasıyla 

görüntülenebilir. Alt alta sıralanmış olan çözümlerden herhangi birine tıklandığında 

sonuç, Şekil 7.24 ve Şekil 7.25’de olduğu gibi ekrana yansıyacaktır. 
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Şekil 7.24: Von-Mises (eşdeğer) gerilmelerinin görüntülenmesi. 

 

Şekil 7.25: Toplam deformasyon sonuçlarının görüntülenmesi. 

 

 

 

 

  



90 

 

 

 

 

 



91 

 

8. JIB KRENİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ 

Önceki bölümlerde mukavemet hesapları analitik olarak yapılmış olan krenin, sonlu 

elemanlar yöntemi ile analiz edilebilmesi için öncelikle üç boyutlu katı modeli 

oluşturulmalıdır. Bu çalışmada krenin modellenmesi, SolidWorks adlı üç boyutlu 

tasarım programı ile gerçekleştirilmiştir.  

Kren elemanları, çalışmanın 3. bölümünde de görülebileceği gibi öncelikle tek tek 

modellenmiş ve daha sonra programın montaj modülüne geçilerek bir araya 

getirilmiştir.  

8.1 Boom’un Analizi 

8.1.1 Boom’un modellenmesi 

Boom modelinin dip kısmı kutu kiriş, geri kalan kısmı ise kafes kiriş olarak 

tasarlanmıştır. Kutu kiriş konstrüksiyonu, cidar kalınlığı 9 mm olan levhalardan 

meydana gelir. Kafes kiriş ise boru profillerden oluşmaktadır. Kafes konstrüksiyon, 

çapı 154,2 mm cidar kalınlığı 10 mm olan ana elemanlar ile görevi ana elemanları bir 

arada turarak rijitliği artırmak olan dikmeler ve çaprazlardan meydana gelir. 

Dikmelerin çapı 73 mm cidar kalınlığı 10 mm iken, çaprazların çapı 51 mm olup 

cidar kalınlıkları da 8 mm’dir. Boomun üç boyutlu görünümü Şekil 8.1’de 

verilmiştir.  

 

Şekil 8.1: Boom modeli. 

SolidWorks programıyla oluşturulan boom katı modeli, Parasolid formatında 

kaydedilerek ANSYS sonlu elemanlar paket programına aktarılmıştır.  
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8.1.2 Zati ağırlıktan meydana gelen gerilme ve sehimin analizi 

İlk aşamada zati ağırlıktan meydana gelen sehim ve gerilmenin analizi 

yapılacağından, öncelikle boomun mesh yapısı oluşturulmuş ve dış yük olarak sadece 

yer çekimi ivmesi tanımlanmıştır (Şekil 8.2). Kren yüklü durumda iken meydana 

gelen sehim ayrıca incelenecektir. 

  

Şekil 8.2: Mesh detayı. 

Boom modelinin mesh yapısı, toplam 486.661 eleman ve 353.298 düğüm 

noktasından meydana gelmektedir. Boom orta kesitinde zati ağırlıktan meydana 

gelen eğilme gerilmesi, Şekil 8.3’de turuncu renkte görülen kısımda 65 MPa ile 70 

MPa arasında değişmektedir. 

 

Şekil 8.3: Zati ağırlıktan meydana gelen gerilme. 

Okun orta kesitinde, zati ağırlık etkisiyle meydana gelen maksimum sehim miktarı 

ise, Şekil 8.4’den de görülebileceği gibi 105,33 mm’dir. 
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Şekil 8.4: Zati ağırlıktan meydana gelen sehim. 

8.1.3 Yüklü durumda gerilme ve sehim analizi 

Boomun gerilme analizinde gerçeğe uygun sonuçlar elde edebilmek için öncelikle 

modelin bir takım düzenlemelere tabii tutulması gerekmektedir. Analize geçilmeden 

önce ilk yapılması gereken boomun doğru şekilde konumlandırılmasıdır. Model 

analiz programına aktarıldığında XZ düzlemine paralel olarak görünür. Gerçekte ise 

ok açıklığı 35 m iken boom, yatay eksenle 36,11°’lik açı yapmaktadır. Bunun için 

öncelikle boom X ekseni etrafında, saat yönünün tersinde 36,11° kadar 

döndürülmüştür. 

Boom böylece gerçeğe uygun şekilde konumlandırıldıktan sonra, vento ve yük 

kaldırma halatlarını temsil etmesi amacıyla modele iki yay eklenmiştir (Şekil 8.5). 

Vento halatlarını temsil etmesi için modele dahil edilen yaya yüksek bir yay sabiti 

tanımlanarak uzama miktarı sınırlandırılmış, böylece yük etkisiyle boomun aşırı 

derecede konum değiştirmesi engellenmiştir. 

Yük kaldırma halatını temsil edecek yay ise ön gerilmeli olarak tanımlanmıştır. 

Çünkü gerçek sistemde 4/2 donam kanca bloğu kullanılacak ve tambura sarılan yük 

kaldırma halatı, yükün 1/4'i ile yüklenmiş olacaktır. Dolayısıyla bu halatı temsil 

edecek yay da, yükün 1/4'i kadarlık bir ön gerilmeyle tanımlanmış böylece modelin 

gerçeği yansıtması hedeflenmiştir. 
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Şekil 8.5: Vento ve yük kaldırma halatlarını temsil eden yaylar. 

Halatlar haricinde, programa sınır şartı olarak tanımlanması gereken bir başka önemli 

husus ise boom mafsal bağlantılarıdır (Şekil 8.6). Boom dip kısmındaki mafsallar 

tanımlanırken, bağlantı noktalarının serbestlik derecesi bir olarak belirlenmiştir. X, 

Y, Z eksenleri doğrultusundaki hareketler ve RX, RY eksenleri etrafındaki dönme 

hareketleri engellenmiş, boomun sadece RZ ekseni etrafında serbestçe dönebilmesine 

izin verilmiştir. 

 

Şekil 8.6: Mafsalların tanımlanması. 

Boom mafsalları da gerçeği temsil edecek şekilde tanımlandıktan sonra, analize 

geçilmeden önce booma etkiyen dış yükler tanımlanmıştır. Burada öncelikle 

kaldırılacak olan 40 ton yük, ilgili katsayılarla büyütülmüş haliyle boom uç 

bloğundaki pernoya –Y yönünde uygulanmıştır. Daha sonra boomun zati 

ağırlığından meydana gelecek etkinin hesaplanabilmesi için standart yer çekimi 
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ivmesi yine –Y yönünde tanımlanmıştır. Bunun haricinde modele sırasıyla; oka 

etkiyen rüzgar kuvveti, yüke etkiyen rüzgar kuvveti ve ivmelenme sırasında oluşan 

kuvvetler ok ve yük için ayrı ayrı etki ettirilmiştir. Şekil 8.7’de modele etkiyen yer 

çekimi ivmesi ve diğer dış yükler görülmektedir. 

 

Şekil 8.7: Booma etkiyen yükler. 

Model, sınır şartları ve modele etkiyen yükler bu şekilde, gerçeğe uygun olarak 

tanımlandıktan sonra analiz gerçekleştirilmiş ve kren maksimum kaldırma yükü olan 

40 ton ile yüklü durumda iken, boomda meydana gelen gerilme ve sehim değerleri 

elde edilmiştir. 

Bu analiz sonuçlarına göre; boom orta kesitindeki ana elemanlarda, rüzgar ve kren 

dönüş yönüne bağlı olarak meydana gelebilecek maksimum toplam gerilme 175 MPa 

ile 190 MPa arasında değişmektedir. 

Boom kafes kiriş ile kutu kirişinin birleştiği bölgede ise kafes kiriş ana elemanlarda 

meydana gelen gerilme değerleri 200 MPa ile 215 MPa arasında değişim 

göstermektedir. 

Kafes kirişin ana elemanları arasında bulunan dikme ve çaprazlardaki gerilme 

değerleri, ana elemanlara göre oldukça düşük seviyededir. Bu elemanlarda meydana 

gelen gerilmeler ortalama 20 MPa mertebesinde olup, bağlantı noktalarında 75 MPa 

seviyelerine kadar yükselebilmektedir. 
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Kutu kirişin boom mafsalı ile birleştiği kritik kesitteki gerilmeler ise 90 MPa ile 120 

MPa arasında değişmektedir. Boom gerilme analizi sonuçları Şekil 8.8’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 8.8: Yüklü durumda gerilme analizi. 

Boom yüksüz durumda iken, zati ağırlık etkisiyle meydana gelen maksimum sehim 

boom orta kesitinde meydana gelmekteydi. Kren yüklendiğinde, rüzgar yükü ve 

ivmelenme tesiri de hesaba katılarak yapılan analiz sonucuna göre maksimum yer 

değişimi boom uç kısmında meydana gelmektedir. Burada meydana gelen yer 

değişimi yaklaşık 220 mm olup, yer değişiminin yönü ise Şekil 8.9’a göre X ekseni 

doğrultusundadır. 

 

Şekil 8.9: Yüklü durumda sehim analizi. 
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8.2 Taşıyıcı Gövdenin Analizi 

8.2.1 Taşıyıcı gövdenin modellenmesi 

Taşıyıcı gövde; denge kirişi, gergi kirişi, portal üst kirişi ve silindirik gövdeden 

meydana gelmektedir. Taşıyıcı gövde ya da portal kısımda kutu kiriş konstrüksiyonu 

tercih edilmiştir. 

Taşıyıcı gövdenin, krenin denge emniyeti açısından ağır olması istenmektedir. Bu 

nedenden dolayı, hem malzeme maliyetini düşürmek hem de gövde ağırlığını 

artırmak amacıyla, portal kısımda malzeme olarak St 37 tercih edilerek cidar 

kalınlıkları nispeten yüksek tutulmuştur. Portal kısmı meydana getiren kutu 

kirişlerde, cidar kalınlıkları 20 ve 24 mm olan sac levhalar kullanılmıştır. Portal üst 

kiriş içerisindeki silindirin cidar kalınlığı 22 mm, portal üst kiriş üzerindeki silindirik 

gövdenin cidar kalınlığı ise 20 mm’dir. 

Sonlu elemanlar yöntemiyle yapılan analiz sonuçlarına göre, hem kutu kiriş hem de 

silindirik gövdelerin içerisinde gerekli görülen kısımlara, çeşitli cidar kalınlıklarında 

destek plakaları yerleştirilmiştir. Birkaç revizyon sonrası, taşıyıcı gövde modelinin 

Şekil 8.10’da görülen son haline ulaşılmıştır. 

 

Şekil 8.10: Taşıyıcı gövde modeli. 
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8.2.2 Gerilme ve sehim analizi 

Taşıyıcı gövdenin tamamı sac levhalardan meydana gelmekte, buna bağlı olarak da 

mesh yapısı booma nazaran oldukça kısa sürede oluşturulabilmektedir. Taşıyıcı 

gövde geometrisinin booma göre daha sade olması, mesh atma süresini azalttığı gibi 

mesh yapısındaki eleman ve düğüm sayılarının da azalmasını sağlamaktadır. Taşıyıcı 

gövde mesh yapısı; toplam 84.997 eleman ve 169.675 düğüm noktasından meydana 

gelmektedir. 

 

Şekil 8.11: Taşıyıcı gövde mesh yapısı. 

Taşıyıcı gövdeye dış yük olarak, döner platform ve üzerinde bulundurduğu diğer 

elemanların ağırlıkları, ok ve yüke etkiyen rüzgar ve ivmelenme tesirleri ile ok ve 

yükün ağırlığından kaynaklanan eğilme momenti etkimektedir (Şekil 8.12).  

 

Şekil 8.12: Taşıyıcı gövdeye etkiyen yükler. 
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Taşıyıcı gövde, sınır şartı olarak da denge kirişi mafsal noktalarından sabitlenerek 

analize hazır hale getirilmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre maksimum gerilme 

gergi kirişi destek plakalarında meydana gelmektedir. Bu noktada oluşan gerilmenin 

145 MPa olup, St 37 malzeme için ikinci hal emniyet gerilmesi olan 180 MPa’ın 

altında olduğu gözlemlenmiştir. Portal üst kiriş üzerindeki silindirik gövdenin dip 

kısmında oluşan gerilmeler ise 95 MPa ile 105 MPa arasında değişmektedir. 

 

Şekil 8.13: Taşıyıcı gövde gerilme analizi. 

Taşıyıcı gövde sehim analizi sonucuna göre, maksimum yer değişimi portal üst kirişi 

üzerinde bulunan silindirik gövdenin üst uç noktasında meydana gelmektedir. 

Buradaki yer değişimi, yük ve ok ağırlığından kaynaklanan momentin bir sonucu 

olup 21,2 mm'dir. Taşıyıcı gövde sehim analizi sonuçları Şekil 8.14’de verilmiştir. 

 

Şekil 8.14: Taşıyıcı gövde sehim analizi. 
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9. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışma kapsamında, liman ve tersanelerde sıklıkla kullanılan JIB krenler 

incelenmiş, kaldırma kapasitesi 35 m x 40 ton olan bir JIB kren konstrüksiyonu 

oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle krenin halat, makara, 

tambur, tekerlek gibi temel elemanları boyutlandırılıp, kren boom ve gövde modeli 

kabaca oluşturulmuş daha sonra krenin mukavemet hesaplarına geçilmiştir. 

Kren mukavemet hesapları öncelikle analitik olarak yapılmış, elde edilen sonuçlara 

göre kren modelinin gerekli görülen kısımları revize edilerek, model mukavemet 

açısından iyileştirilmeye çalışılmıştır. Bu iyileştirme çalışmalarıyla ulaşılan kren 

boom ve gövde eleman boyutlarının, mukavemet açısından yeterli olduğu 

düşünüldüğünde, krenin sonlu elemanlar yöntemiyle analizine geçilmiştir. 

Bu aşamada öncelikle, analitik hesap sonuçları ve sonlu elemanlar yöntemiyle elde 

edilen analiz sonuçları karşılaştırılarak, JIB kren için analiz sonuçlarının güvenirlik 

derecesi irdelenmiştir. Bu iki farklı hesap yöntemiyle elde edilen sonuçlar arasındaki 

sapmanın kabul edilebilir seviyelerde olduğuna kanaat getirilip, bu aşamadan sonra 

krenin optimizasyon çalışmaları S.E.M yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Çizelge 9.1'de 

analik hesap sonuçları ve sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen sonuçların 

karşılaştırılması görülmektedir. 

Çizelge 9.1: Analiz sonuçlarının karşılaştırılması. 

  
Analitik Hesap Sonlu Elemanlar Yöntemi Sapma 

Ok orta kesit                       

(Zati ağırlıktan gerilme) 
67,7 MPa 65÷70 MPa % 0,3  

Ok orta kesit                       

(Zati ağırlıktan sehim) 
106,39 mm 105,33 mm % 1 

Ok orta kesit                        

(2.hal gerilme) 
178,2 MPa 175÷190 MPa % 2,4 

Ok dip kısım                       

(2.hal gerilme) 
101,3 MPa 90÷120 MPa % 3,6 

Silindirik gövde      

(2.hal gerilme) 
111,6 MPa 95÷105 MPa % 10,3 
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Ok gerilme ve sehim analiz sonuçlarının, analitik hesapla elde edilen sonuçlar ile 

büyük oranda örtüştüğü görülmektedir. Fakat portal kısım elemanlarından silindirik 

gövdenin, analitik hesap ve S.E.M analiz sonuçları arasında % 10 mertebesinde 

sapma meydana gelmektedir. Burada ortaya çıkan hata payı, analitik hesap sırasında 

yapılan kabullerden kaynaklanmaktadır. Silindirik gövdenin analitik hesabında,  

gövde içerisinde bulunan destek plakaları ihmal edildiğinden, gövdenin mukavemet 

momentleri gerçek değerlerden daha küçük; buna bağlı olarak da elde edilen gerilme 

değeri, gerçek gerilme değerinden daha büyük çıkmıştır.  

Ayrıca boomun sonlu elemanlar yöntemiyle analizinde bazı köşe ve birleşim 

bölgelerinde, gerçek olamayacak kadar yüksek, noktasal gerilmelerin oluştuğu 

görülmüştür. Bu gerilmeler S.E.M'nun; bazı konularda, özellikle birleşim 

bölgelerinin gerilme analizinde, yetersiz kalabileceğini göstermektedir. Bu çalışma 

kapsamında noktasal gerilmeler ihmal edilerek, bu gerilmelerin meydana geldiği 

noktalardan birkaç eleman dizisi kadar uzaktaki gerilmeler dikkate alınmıştır. Sonuç 

olarak S.E.M'nun; doğru uygulandığı ve elde edilen sonuçlar doğru yorumlandığı 

takdirde, gerçeğe oldukça yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. 

Kren ya da benzeri bir teknik yapıtın tasarımı yapılırken; sistemin sadece mukavemet 

açısından emniyetli olması yeterli değildir. Tasarımın gerekli mukavemet şartlarını 

yerine getirirken, mümkün olduğunca hafif ve düşük maliyetli olması da istenir. 

Dolayısıyla bu optimum şartları yakalayabilmek için tasarımın birçok kez revize 

edilmesi gerekecektir. Her revizyon sonrasında hesapların analitik olarak yapılması 

tasarım sürecinin uzun bir zaman dilimine yayılmasına neden olur ki, bu da 

günümüzde istenmeyen bir durumdur. Bu gibi çalışmalarda, yani hesaplamaların 

birçok kez tekrar edildiği durumlarda; güvenirliği teyit edilmek şartıyla S.E.M 

kullanılarak zamandan tasarruf edilebilir. Konstrüktör tasarımını bilgisayar 

ortamında değiştirerek, yeni tasarıma ait değerlere S.E.M yardımıyla zaman 

kaybetmeksizin ulaşabilir. Bu da mukavemet, ağırlık ve maliyet açısından optimum 

tasarıma ulaşabilmenin en pratik ve güvenilir yoludur. 

S.E.M ayrıca, analitik olarak hesaplanması mümkün ya da pratik olmayan kompleks 

geometrilerin analizinde de başvurulabilecek bir yöntemdir. Sonuç olarak sonlu 

elemanlar yöntemiyle analiz, bilgisayar teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte, iş 

makinesi, kren ya da benzeri teknik yapıtların, tasarım ve ürün geliştirme 

çalışmalarında, hem optimum tasarımı yakalayabilmek hem de imalat sonrası 
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meydana gelebilecek ve telafisi mümkün olmayan hataları önleyebilmek adına 

sıklıkla kullanılan bir hesaplama yöntemidir. 
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