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P U B L I S H I N G

SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina dergimizde yer alan ilk makalemiz, Cüneyt Fetvacı’nın “Pinyon-Tipi
Takımla İmal Edilen Evolvent Düz Dişlilerinin Matematiksel Modellerinin Karşılaştırılması” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmanın amacı, evolvent dişlilerin imalatında kullanılan
pinyon-tipi takımın literatürde mevcut matematik modellerinin karşılaştırılmasıdır. İncelemede Litvin’in Vektör Yaklaşımını esas alan çalışmalar göz önüne alınmıştır. Kesici takımın
profil denklemleri, koordinat dönüşüm, diferansiyel geometri ve dişli teorisi uygulanarak
imal eden ve imal edilen yüzeyler tanımlanmıştır.
İkinci makalemiz, Orhan Gülcan’ın “Kuş Çarpmaları ve Uçaklara Etkileri Üzerine Bir
Gözden Geçirme Çalışması” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, kuş çarpması problemi
ile alakalı teorik arka plan, sonlu eleman analizleri (model kuş malzemeleri, kuş modelleme
metotları, kuş geometrisi) ve ilgili testlerden bahsedilecektir.
Üçüncü makalemiz, Mustafa Yurdakul, Ece Gökpınar, ve Yusuf Tansel İç’in “Resmi Bir
Kurumda Risk Analizi Uygulaması” başlıklı çalışmasıdır. Bu makalede, yapılan uygulama
ile kuruluşta tehlikeler ve risk seviyeleri belirlenerek ve riskleri azaltmaya yönelik iyileştirme planları oluşturulmuş ve planlar uygulanarak risk seviyeleri kontrol altında tutmak
için kontrol faaliyetleri belirlenmiştir. Analizde, öncelikle işçi sağlığı ve güvenliği açısından
yüksek riskli tehlikeler incelenmiştir.
Dördüncü makalemiz, Ahmet Efe Şeker, Şenol Durmuşoğlu, Egemen Sulukan ve Doğuş
Özkan’ın “İş Güvenliği Donanımlarına Özel Bir Bakış: Abkant Örneği” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışma, sac bükme işlemlerinde kullanılan abkantların güvenlik donanımlarının
detaylı olarak incelenmesini ve makinelerde ilave koruyucu sistemler kullanmanın teknik ve
hukuki gerekliliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Beşinci makalemiz, Alper Çetin ve Sami Sayer’in “Emme Manifoldu Üretiminde Gelişen
Teknolojik Uygulamalar” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, gelişen teknolojik süreçlerin;
emme manifoldunun üretim süreçleri üzerindeki etkilerini, sağladığı yenilikleri ve bu teknolojik gelişmelerin emme manifoldu üretimini gelecekte nereye taşıyabileceğine dair bilgiler
derlenmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden ulaşabilir; makale ve görüşleriniz
ile destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere...
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

PRESENTATION
Esteemed Colleagues,
The first article published in our journal Engineer and Machinery is the article titled
“Comparison of Mathematical Models of Involute Spur Gears Generated by PinionType Cutters” by Cüneyt Fetvacı. The purpose of this study is to make a comparison of
mathematical models of pinion-type cutters that generate involute gears in the literature.
Journal papers based on Litvin’s Vector Approach are taken into consideration in this
investigation. The equations of the profile of the cutter, the principle of coordinate
transformation, the theory of differential geometry and the theory of gearing are applied for
describing generating and generated surfaces.
The second article is titled “A Review on Bird Strike and its Effect on Aircrafts” by Orhan
Gülcan. This paper reviews theoretical background, the finite element analyses (based on
substitute bird materials, bird modelling methods, bird geometry) and related tests about
bird strike problem.
The third article is titled “Risk Analysis Application in a Public Enterprise” by Mustafa
Yurdakul, Ece Gökpınar and Yusuf Tansel İç. In this study, with this application, the
hazards and risk levels in the enterprise were determined and improvement plans were
prepared to reduce the risk levels and the plans were implemented and the control activities
were identified to keep the risk levels under control. In the analysis, firstly the hazards with
highest risks in terms of occupational health and safety were investigated.
The fourth article is titled “A Special View to Occupational Safety Equipments:Press Brake
Example” by Ahmet Efe Şeker, Şenol Durmuşoğlu, Egemen Sulukan and Doğuş Özkan.
This paper aims to examine the safety equipment of press brakes used in sheet metal bending
operations in detail and to indicate the technical and legal necessity of using additional
safety systems in machines.
The fifth article is titled “The Innovations of Technological Applications in Intake Manifold
Production” by Alper Çetin and Sami Sayer. In this study, the effects of the developing
technological processes on the production processes of the intake manifold, the innovations
it provides and the information, about where these technological developments can carry the
intake manifold production in the future, are compiled.
You can also view the journal on the web page www.mmo.org.tr/muhendismakina and
support us with your articles and comments.
Best regards until our next issue...
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Pinyon-Tipi Takımla İmal Edilen Evolvent Düz
Dişlilerinin Matematiksel Modellerinin Karşılaştırılması
Cüneyt Fetvacı*

ÖZ
Bu çalışmanın amacı evolvent dişlilerin imalatında kullanılan pinyon-tipi takımın literatürde mevcut matematik modellerinin karşılaştırılmasıdır. İncelemede Litvin’in Vektör Yaklaşımını esas alan çalışmalar
göz önüne alınmıştır. Kesici takımın profil denklemleri, koordinat dönüşüm, diferansiyel geometri ve dişli
teorisi uygulanarak imal eden ve imal edilen yüzeyler tanımlanmıştır. Verilen matematik modellerden hareketle evolvent düz dişli grafiklerini oluşturmak için bilgisayar programları geliştirilmiştir. Karşılaştırılan
makalelerde farklı düzenlemiş denklemlerle özdeş geometrilerin elde edildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Evolvent dişliler, pinyon-tipi takım, matematik modelleme

Comparison of Mathematical Models of Involute Spur Gears
Generated by Pinion-Type Cutters
ABSTRACT
The purpose of this study is to make a comparison of mathematical models of pinion-type cutters that
generate involute gears in the literature. Journal papers based on Litvin’s Vector Approach are taken into
consideration in this investigation. The equations of the profile of the cutter, the principle of coordinate
transformation, the theory of differential geometry and the theory of gearing are applied for describing
generating and generated surfaces. Based on the given mathematical models, computer simulation programs
are developed to obtain the tooth profile of involute spur gears. It has been seen that in comparative models,
identical geometries are obtained with differently arranged equations.
Keywords: Involute gears, pinion-type cutter, mathematical modeling
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Pinyon-Tipi Takımla İmal Edilen Evolvent Düz Dişlilerinin Matematiksel Modellerinin Karşılaştırılması

1. GİRİŞ
Dişli çarkların seri imalatında yuvarlanma metodunu esas alan takımlar kullanılmaktadır. Bu takımlar azdırma, kremayer takım ve pinyon-tipi takım olarak sınıflandırılmaktadır. İç ve dış dişlilerin imalatında yaygın olarak kullanılan pinyon-tipi takım
görünüş itibariyle dişli çarka benzer. Ancak diş yüksekliği arttırılmış ve yüzeylere
talaş kaldırıcı özellikler verilmiştir. Takımın yüzeyleri evolvent yanak, dairesel yay
formunda diş ucu ve düz formda diş başından oluşmaktadır. Bu yüzeyler sırasıyla
imal edilen dişlinin evolvent profilini, diş kökünü ve diş tabanını şekillendirir [1].
Pinyon-tipi takımın matematik modellenmesi çeşitli makalelerde ele alınmıştır. Modellemede yaygın olarak Litvin tarafından sunulan Vektör Metodu kullanılmaktadır
[2]. Bu metotta takım yüzeyinin vektörel ifadesinden hareketle matris dönüşüm,
diferansiyel geometri ve dişli mekaniği kullanılarak imal edilen dişlilerin matematik modelleri elde edilmektedir. Chang ve Tsay [3], tüm şekillendirici yüzeyleri göz
önüne alan düz dişli pinyon-tipi takımın matematik modelini sunmuş ve uygun dönüşümlerle eliptik dişlilerin matematik modelini elde etmiştir. Tsay ve arkadaşları
[4], imal edilen dişlide taşlama payı ve fonksiyonel modifikasyonu sağlayan takımın
matematik modelini sunmuştur. Takım parametrelerinin imal edilen dişli çark geometrisini üzerindeki etkilerini incelemek ve optimum parametreleri belirlemek üzere
programlar geliştirilmiştir [4]. Figliolini ve Angeles [5], Chang ve Tsay’in [3] modelinden hareketle eliptik dişli çarklar ve eliptik kremayerlerin matematik modellerini
sunmuştur. Çalışmada sivri uçlu takım göz önüne alınmıştır. Wu ve arkadaşları [6],
düz dişli pinyon-tipi takımla imal edilen helipoid dişli çarkların matematik modelini
sunmuştur. Helipoid dişliler aykırı eksenli millerde çalışan hipoid ve çapraz helisel
dişli çarkların üstün özelliklerini bir arada sunan yeni bir dişli uygulamasıdır [6]. Liu
ve Wang [7], pinyon-tipi takım matematik modelinden hareketle beveloid iç düz dişli
çarkın matematik modelini elde etmiştir. Dış dişli çarkın azdırma ile imal edildiği
çalışmada mekanizmanın montaj hatalarına karşı duyarsız olduğu sonucuna varılmıştır [7]. Tsay and Fong [8], sivri uçlu pinyon-tipi takımla imal edilen helisel dişlilerin
matematik modelini sunmuştur. Ayrıca face dişli için dönüşümler verilmiş ve dişli
temasını iyileştirmek için profil modifikasyonu uygulanmıştır [8]. Liu ve arkadaşları
[9], sivri uçlu pinyon-tipi takımla imal edilen düz beveloid dış dişli çarkların matematik modelini sunmuştur. Fetvacı [10], Chang ve Tsay’in [3] ve Tsay ve Fong’un
[8] çalışmalarından hareketle tüm şekillendirici yüzeyleri göz önüne alan helisel dişli pinyon-tipi takımın matematik modelini sunmuştur. Çalışmada ayrıca imal edilen
dişli çarkın standart diş başını analitik olarak belirleyen bir yöntem geliştirilmiştir.
Chen ve arkadaşları [11], düz beveloid iç dişli çark mekanizması için yeni bir imalat
yöntemi geliştirmiştir. Geliştirilen yöntem ile konvansiyonel yöntem karşılaştırılmıştır. Çalışmada imal eden ve imal edilen yüzeylerin denklemleri, dönüşümler ve profil
kaydırmanın modele uygulanması verilmiştir [11]. Tablo 1’de pinyon-tipi takımla
imal edilen farklı dişli çark tipleri ve imalat yöntemleri listelenmiştir.
Engineer and Machinery, vol. 60, no. 696, p. 178-191, July-September 2019

179

Fetvacı, C.

Tablo 1. Pinyon Takımla İmal Edilen Dişli Tipleri
Referans

Takım

Chang ve Tsay

Düz Dişli Pinyon-Tipi

[3]

(Yuvarlatılmış Uçlu)

Figliolini ve

Düz Dişli Pinyon-Tipi

Eliptik Düz Dişli ve

Angeles [5]

(Sivri Uçlu)

Kremayeri

Wu ve

Düz Dişli Pinyon-Tipi

arkadaşları [6]

(Sivri Uçlu)

Fetvacı [10]
Tsay ve Fong [8]
Liu ve Wang [7]

Helisel Dişli Pinyon-Tipi
(Yuvarlatılmış Uçlu)
Helisel Dişli Pinyon-Tipi
(Sivri Uçlu)
Düz Dişli Pinyon-Tipi
(Sivri Uçlu)

Liu ve

Düz Dişli Pinyon-Tipi

arkadaşları [9]

(Sivri Uçlu)

Chen ve

Düz Dişli Pinyon-Tipi

arkadaşları [11]

(Yuvarlatılmış Uçlu)

İmal Edilen Dişli
Eliptik Düz Dişli

Helipoid Dişli Çark
Alın Helisel Dişli Çark
Helisel Dişli ve Face Dişli
Beveloid Düz İç Dişli
Beveloid Düz Dış Dişli
Beveloid Düz Dış ve İç Dişli

İmalat Yöntemi
Fellow
Fellow
Fellow (Takım mili
taslağa göre eğimli)
Fellow
Plastik Enjeksiyon
Kalıplama
Fellow (Takım mili
taslağa göre eğimli)
Fellow (Takım mili
taslağa göre eğimli)
Fellow (Takım ve
taslak mili paralel)

Yukarıda özetlenen çalışmalardan Chang ve Tsay’in düz dişli pinyon-tipi takım
modelinin literatürde öncü çalışma olduğu ve takip eden birçok çalışmaya kaynak
olduğu anlaşılmaktadır. Yuvarlatılmış uçlu takım için geliştirilen bu model takip eden
çalışmalarda sivri uç, tam yuvarlak uç, asimetrik dişli, helisel dişli ve düz beveloid
dişli durumlarına adapte edilmiştir. Bu çalışmalardan farklı olarak, Chen ve arkadaşları [11], evolvent düz dişli pinyon-tipi takımın matematik modelini değişik bir düzenleme ile sunmuştur. Aynı geometriyi elde etmekle birlikte modellerdeki farklılıklar
yazarı bu iki çalışmayı inceleyerek kıyaslamaya teşvik etmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde pinyon-tipi takımın matematik modelleri ele alınmıştır. Farklı koordinat sistemlerinde tanımlanmış parametrik denklemler, sınır değerler ve dönüşümler verilmiştir. Üçüncü bölümde imal edilen dişli çarkların matematik
modelleri incelenmiştir. Takım-Taslak koordinat dönüşümleri verilmiştir. Dördüncü
bölümde modeller koordinat sistemleri ve denklemler bakımından karşılaştırılmıştır.
Takip eden bölümde modellerden hareketle geliştirilen bilgisayar programlarının çıktıları görselleştirilmiştir. Sonuçların vurgulandığı altıncı bölümle çalışma tamamlanmıştır.
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2. PİNYON-TİPİ TAKIMIN PROFİL DENKLEMİ
Takım üç farklı bölgeden oluştuğu için birleşme noktalarında konum, teğet ve eğrilik
sürekliliği şartları sağlanacak şekilde denklemler türetilir. Değişkenler ve bölgesel
parametreler takım geometrisinden tayin edilmektedir. Denklemler bir referans koordinat sisteminde türetilir, çizim ve diğer işlemler için takım kartezyen koordinat
sistemine dönüştürülür. Bu çalışmada incelenen modeller aşağıda verilmektedir. Düz
dişli çarklarda diş genişliği boyunca kesit geometrisi değişmediğinden modelleme
iki boyutlu olarak yapılmaktadır. Takip eden kısımlarda literatürde mevcut Chang ve
Tsay’in [3] ve Chen ve arkadaşları’nın [11] modelleri ayrı ayrı ele alınacaktır.

2.1 Birinci Model
Evolvent düz dişli çarkların imalatında kullanılan pinyon-tipi takımın geometrisi Şekil 1’de gösterilmektedir [3]. Dişler simetrik olduğu için bir yanda denklemler türetilmiş ve uygun işaretleme ile tam profil modellenmiştir. Takımın evolvent formda
1. ve 6. bölgeleri dişli çarkın evolvent yanaklarını, E ve F noktalı merkezli dairesel
yay formunda 2. ve 5. bölgeleri dişli çarkın diş köklerini, 3. ve 4. bölgeleri ise diş
tabanlarını şekillendirmektedir. Denklemlerin türetildiği Sr (Xr, Yr) referans koordinat
sisteminin Yr ekseni sol evolvent profilin temel dairesi üzerinde başladığı noktadan
geçer. Sol profilin Yr eksenine göre yansıması ile sağ profil referans koordinat sisteminde elde edilir. Sc (Xc, Yc) kartezyen koordinat sisteminin Xc ekseni aynı zamanda
dişin simetri eksenidir. Her iki dik koordinat sistemi sağ el kuralına uyar ve orijinleri
takımın ağırlık merkezindedir.

Şekil 1. Pinyon Takımın Diş Profili [3]

Engineer and Machinery, vol. 60, no. 696, p. 178-191, July-September 2019
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Dönüşüm açısı ψ takımın diş sayısı zc ve taksimat dairesindeki kavrama açısı α olmak
üzere ψ= π/2zc+tanα-α ifadesiyle hesaplanır. Böylelikle aşağıda verilen dönüşüm matrisi uygulanarak takım profili kartezyen koordinatlarda edilir. Bu ifadede alt işaret sol
(1, 2, 3) üst işaret sağ (6, 5, 4) profil için uygulanmaktadır.
(1)

Şekil 1.’de görüldüğü üzere takımın 1. bölgesi evolvent yüzeydir ve ξ parametresi 0≤ξ≤ξm aralığında değişerek bölgedeki keyfi bir noktanın yerini belirlemektedir.
Temel dairesi yarıçapı rb sembolü ile gösterilmektedir. ξm maksimum evolvent açısıdır. Sol ve sağ evolvent bölgenin yer vektörü Sr(Xr, Yr) referans koordinat sisteminde
Eş.2’de ifade edilmiştir [2, 3].
(2)
Koordinat sistemleri arasındaki ilişkiye göre bölgelerin yer vektörleri Eş. 1’de verilen
ifade uygulanarak referans koordinat sisteminden kartezyen koordinat sistemine dönüştürülebilir. Böylece 1. ve 6. bölgenin yer vektörü Sc(Xc, Yc) koordinat sisteminde
ifadesi Eş. 3’te elde edilir [2, 3].
(3)
Takımın 2. ve 5. bölgeleri imal edilen dişlinin farklı taraflarındaki diş dibi köklerini
şekillendirir. Şekil 1.’de görüldüğü üzere θ parametresi takımın yuvarlatılmış ucundaaralığınki keyfi bir noktanın yerini belirlemekte ve
da değişmektedir. Yuvarlatma yarıçapı ρ sembolü ile gösterilmektedir. A noktasında 1.
ve 2. bölgelerin teğet sürekliliğini sağlamak üzere yuvarlatılmış ucun eğrilik merkezi
E noktası
doğrusu üzerinde konumludur. Takım geometrisinden hareketle 2. ve
5. bölgelerin yer vektörleri referans koordinat sisteminde Eş. 4’te elde edilir. Benzer
işlemler uygulanarak takımın 2. ve 5. bölgelerinin yer vektörleri Sc(Xc, Yc) koordinat
sisteminde Eş. 5’te ifade edilir [3].
(4)
(5)
Takımın 3. ve 4. bölgeleri imal edilen dişlinin farklı taraflarındaki diş tabanlarını şekillendirir. η parametresi 3. bölgedeki keyfi bir noktanın yerini be182 Mühendis ve Makina, cilt 60, sayı 696, s. 178-191, Temmuz-Eylül 2019
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lirlemekte
dir.

ve

aralığında değişmekteolarak hesaplanır. Takımın diş başı yarıçapı

dir. Takımın 3. ve 4. bölgelerin yer vektörleri referans
koordinat sisteminde Eş. 6’da elde edilir. Benzer işlemler uygulanarak takımın 3. ve
4. bölgelerinin yer vektörü Eş. 7’de elde edilir [3].
(6)
(7)
Teğet vektörler eğrilerde sınır noktaların belirlenmesinde kullanılır. Eş çalışan dişlilerde temasın herhangi bir noktasında ortak normalin ani dönme merkezinden geçme
şartı gereğince normal vektörler de hesaplanmalıdır. Düzlem eğrilerde normal vektör
eğrinin teğet vektörü ile z ekseninin birim vektörünün çapraz çarpımı ile bulunur. Yer
vektörü R ve bölge parametresi l=ξ, θ, η olmak üzere Sc (Xc,Yc) koordinat sisteminde
normal vektör Eş. 8’de ifade edilir [2]. Normal vektörün determinantına bölünmesi
ile birim normal vektör bulunur.
(8)
(9)
Pinyon-tipi takım yüzeylerinin birim normal vektörleri Eş. (3, 5, 7) ve Eş. 8 kullanılarak Eş. (10-12)’de elde edilir [3]. Alt işaret takımın sol (1-3) bölgeleri ve üst işaret
sağ (4-6) bölgeleri içindir.
(10)
(11)
(12)

2.2 İkinci Model
Şekilde orijinleri temel dairesinin merkezinde konumlu referans ve kartezyen koordinat sistemlerinde ifade edilen evolvent düz dişli takımın normal kesiti görülmektedir.
Kolaylık açısından simetrik dişin yarısı gösterilmektedir [11]. İmal edici yüzeyler ön-
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ceki modelde olduğu gibi 1-evolvent, 2-yuvarlatılmış uç ve 3-tavan olarak numaralandırılmıştır. Referans koordinat sisteminin Yr ekseni diş boşluğu merkez doğrusuna
ve kartezyen koordinat sisteminin Yc ekseni diş merkez doğrusuna üst üste çakışmaktadır. Takımın temel dairesi yarıçapı rb ve taksimat dairesi yarıçapı rc sembolleriyle
gösterilmektedir. Diş başı dairesi yarıçapı ve yuvarlatılmış ucun eğrilik yarıçapı ra0
ve ρ sembolleriyle gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü üzere
yayının koordinat
sisteminin orijinine göre taradığı açı ξdır.
yayını gören merkez açı γ sembolü ile
gösterilmektedir. Geometriden ξ+γ=η-(tanαB-αB)dir. Takımın diş sayısı zc ve taksimat
dairesindeki kavrama açısı α olmak üzere η= π/2zc+tanα-α olarak hesaplanır. Koordinat dönüşüm ifadesi aşağıda verilmiştir. Bu ifadede alt işaret sol profil ve üst işaret
sağ profil için uygulanır.

Şekil 2. Pinyon Takımın Diş Profili [11]

(13)
bölgesi imal edilen dişlinin evolvent yüzeyini şekillendirir. Bölgedeki
Takımın
keyfi bir noktanın yerini αk parametresi belirlemekte ve 0≤αk≤αB aralığında değişmektedir. Maksimum evolvent açısı αB sembolü ile gösterilmektedir. Simetri göz önüne
alınarak takımın evolvent bölgelerinin yer vektörleri referans koordinat sisteminde
Eş. 14’te ifade edilir [11].
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(14)
Kooordinat sistemleri arasındaki ilişkiye göre bölgelerin yer vektörleri Eş. 13’te verilen ifade uygulanarak referans koordinat sisteminden kartezyen koordinat sistemine
dönüştürülebilir. Böylelikle takımın sol ve sağ evolvent bölgelerinin yer vektörleri
kartezyen koordinat sisteminde Eş. 15’te elde edilir [11].
(15)
bölgesi imal edilen dişlinin diş kökünü şekillendirmektedir.
bölgesinTakımın
deki keyfi bir noktanın yerini θ parametresi belirlemekte ve 0≤θ≤π/2-(αB-ξ) aralığında
değişmektedir. Noktanın yer vektörü referans ve kartezyen koordinat sistemlerinde
sırasıyla Eş.16 ve Eş. 17’de ifade edilebilir [11].
(16)

(17)
bölgesi imal edilen dişlinin diş tabanını şekillendirmektedir. λ parametreTakımın
si
bölgesindeki keyfi bir noktanın yerini belirlemekte ve -γ≤λ≤0 aralığında değişmektedir.
bölgesi referans koordinat sisteminde Eş.18’de ve kartezyen koordinat
sisteminde Eş. 19’da ifade edilebilir [11].
(18)
(19)
Yer vektörü R ve bölge parametresi l=αk,θ,λ olmak üzere Sc(Xc,Yc) koordinat sisteminde normal vektör Eş. 20’de ifade edilir [2]. Normal vektörün determinantına bölünmesi ile birim normal vektör bulunur.
(20)
(21)
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Pinyon-tipi takım yüzeylerinin birim normal vektörleri Eş. (15, 17, 19) ve Eş.21 kullanılarak Eş. (22-24)’te elde edilir [11]. Denklemlerde alt işaret sol üst işaret sağ profil
içindir.
(22)
(23)
(24)

3. İMAL EDİLEN DİŞLİ ÇARKIN MATEMATİK MODELİ
İmalat esnasında takım ve taslak dişli, eş çalışan dişli çiftinde olduğu gibi senkron
hızlarda hareket ederler. Açısal hızların veya dönme açılarının oranı diş sayılarının
oranına bağlıdır. Takım yüzeyinin taslağın koordinat sisteminde elde edilmesi gerektiğinden takıma bağlı hareketli, taslağa bağlı hareketli ve taslağa bağlı sabit koordinat
sistemleri oluşturulur. Şekil 3 ve Şekil 4’de gösterildiği üzere Sc(Xc,Yc) takım koordinat sistemi, Sg(Xg,Yg) taslak koordinat sistemi ve S f ( X f ,Y f ) sabit koordinat sistemidir.
Takım φc açısıyla döndüğünde φg = φc x zc/zg taslak kadar döner. Takımın taksimat
yarıçapı rc sembolüyle ve imal edilen dişlinin taksimat yarıçapı rg sembolüyle gösterilmektedir. Takımın imal edilen dişlinin koordinat sistemindeki geometrik yeri aşağıdaki ifade ile elde edilir. Üst indis i sırasıyla takımın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerini
gösterir. [Mgc] koordinat dönüşüm matrisidir.
(25)
Dişli Ana Kanunu gereğince hareketin herhangi bir safhasında temas noktasındaki iki
eş diş profilinin ortak normali yuvarlanma noktasından geçer. Bu kanunun matematiksel ifadesi olan eş çalışma denklemi aşağıda verilmiştir [2].
(26)
Yuvarlanma noktasının koordinatları (Xc,Yc )dir. Takım yüzeylerinin koordinatları
ve ; birim normal vektörün doğrultman kosinüsleri
ve
sembolleriyle gösterilmektedir. Yuvarlanma parametresi l=ξ, θ, η ile l=αk,θ, λ yüzey parametresi veya φc
arasındaki bağ Eş. 26 kullanılarak bulunur. Eş. 25 ve Eş. 26 eş zamanlı çözülerek imal
edilen dişli çarkın matematik modeli elde edilir.
Takip eden kısımlarda incelenen iki modele ait dönüşümler verilmiştir. Takımlar kartezyen koordinat sistemine göre farklı konumlarda olduğundan dönüşüm matrisleri
literatürde mevcut denklemlerden [2] faydalanılarak modellere adapte edilmiştir.
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3.1 Birinci Model
Takım ve taslak arasındaki koordinat bağı Şekil 3’te gösterilmiştir. Sc(Xc,Yc) koordinat
sisteminden Sg(Xg,Yg) koordinat sistemine dönüşüm matrisi Eş. 27’de verilmiştir [2].

Şekil 3. Pinyon Takım ile İmal Edilen Dişli Arasındaki Koordinat Bağı

(27)
Bu modelde yuvarlanma noktasının (I noktası) koordinatları Xc=rccosφc ve
Yc=rcsinφcdir.

3.2 İkinci Model
Takım ve taslak arasındaki koordinat bağı Şekil 4’te gösterilmiştir. Sc(Xc,Yc) koordinat
sisteminden Sg(Xg,Yg) koordinat sistemine dönüşüm matrisi Eş. 28’de verilmiştir [2].
(28)
Bu modelde yuvarlanma noktasının (I noktası)
Yc=rccosφcdir.

koordinatları Xc=rcsinφc ve
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Şekil 4. Pinyon Takım ile İmal Edilen Dişli Arasındaki Koordinat Bağı

4. KARŞILAŞTIRMA
Modellerin koordinat sistemlerindeki farklılıklardan dolayı dönüşüm matrisleri farklı
karakteristik arz etmektedir. Birinci modelde Sr(Xr,Yr) referans koordinat sisteminin
Yr ekseni evolvent profilin başlama noktasından geçmektedir. Referans sağ ve sol
profilleri Sc(Xc,Yc) takım koordinat sistemine dönüştürmek için dönme yönü aynı fakat dönme açıları farklıdır. İkinci modelde ise referans koordinat sistemin Yr ekseni
takımın diş boşluğu merkez doğrusundan geçmektedir. Referans sağ ve sol profilleri
takım koordinat sistemine dönüştürmek için dönme yönü farklı fakat dönme açıları
aynıdır. Modellerde aynı diş geometrisi elde edilmektedir. Her iki modelde referans
koordinat sistemleri kartezyen koordinat sistemleri ile çakıştırılmış ve referans profillerin kartezyen koordinatlardaki yerleri görselleştirilmiştir. Şekil 5a’da birinci model
[3] ve Şekil 5b’de ikinci model [11] için profiller görülmektedir.
Birinci modelde yer vektörlerinin bileşenleri daha karmaşık bir görünüm arz etmektedir. İkinci modelde daha kompakt bir trigonometrik ifadeyle bölge denklemleri
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Şekil 5. Modellerin Kartezyen Eksenlere Göre Konumları

elde edilmiştir ve programlama kolaylığı vardır. Örnek olarak (5) ve (17) numaralı
denklemler incelendiğinde diş ucu profilinin ikinci modele ait (17) numaralı denklemle daha kolay hesaplandığı görülmektedir. Takım diş merkez doğrusu modellerde
farklı eksenlere çakışık olduğundan takım-taslak dönüşüm matrisleri de farklıdır.

5. UYGULAMALAR
Önceki bölümlerde verilen matematik modellerden hareketle bilgisayar programları
hazırlanmıştır. Böylece çeşitli dizayn parametreleri için programlar çalıştırılarak
takımlar ve imal edilen dişli çark profillerinin koordinatlarını listeleyen çıkış dosyaları

Şekil 6. Birinci Model Grafik Çıktılar
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elde edilmektedir. Bu dosyalar grafik işleme programlarında değerlendirilerek
görselleştirme sağlanmaktadır.
Birinci matematik modelden hareketle geliştirilen programın çalıştırılması ile elde
edilen çıktılar Şekil 6’da gösterilmiştir. Şekil 6a’da pinyon-tipi takım ve imal edilen
dişli çark profilleri görülmektedir. Takımın izafi konumları Şekil 6b’de görselleştirilmiştir.
İkinci model için benzer çıktılar Şekil 7’de gösterilmektedir.

Şekil 7. İkinci Model Grafik Çıktılar

6. SONUÇLAR
Bu çalışmada pinyon-tipi takımın ve imal edilen dişli çarkların matematik modelleri ele alınmıştır. Literatürde mevcut iki ayrı model [3,11] incelenmiş, takım profil
denklemleri ve dönüşümler verilmiştir. Referans koordinattan takım koordinatına dönüşüm matrisleri sağ ve sol profili sırasıyla gösterecek şekilde kompakt formda verilmiştir. Dişli modelinin elde edilmesine kadar tüm aşamalardaki matematik ifadeler
açıklanmıştır.
Bilgisayar programları hazırlanarak çeşitli dizayn parametreleri için çıkış dosyaları
elde edilmiş ve veriler görselleştirilmiştir. Her iki model için karşılaştırma yapılmıştır
ve sonuç olarak farklı düzenlenmiş bu modellerin özdeş dişli geometrisi elde ettikleri görülmüştür. Profil denklemlerindeki farklılıklar seçilen referans koordinat sisteminin global kartezyen eksenlere göre konumundan kaynaklanmaktadır. Chen ve
arkadaşları’nın [11] sunduğu matematik modelde takım profilini belirleyen denklemlerin kompakt formda olduğu ve daha kolay programlanabildiği görülmüştür.
Matematik modellerden hareketle geliştirilen programların çıkış dosyalarının görsel-
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leştirmesi çeşitli dizayn parametrelerinin imal edilen dişli geometrisi üzerindeki etkilerini tasarım aşamasında inceleme fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca takım izafi konumlarının görselleştirilmesi talaş miktarının belirlenmesinde kullanılabilir. Böylece kesme
kuvvetleri ve takım ömrü hesabı yapılabilir.
Çalışmada verilen matematik modeller uygun düzenlemelerle evolvent profilli helisel
dişli çarklara ve beveloid düz dişli çarklara genişletebilir. İç dişli çark mekanizmaları da modellenebilir. Ayrıca taşlama payı gibi modifikasyonlar takım modeline ilave
edilebilir.
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Kuş Çarpmaları ve Uçaklara Etkileri Üzerine Bir
Gözden Geçirme Çalışması
Orhan Gülcan*

ÖZ
Kuş çarpmaları havacılık emniyetine ciddi bir tehdittir. Uçaklardaki yabancı madde hasarlarının % 90’ı kuş
çarpmaları kaynaklıdır. Çoğu kuş çarpması, uçak düşük irtifada iken, uçağın kalkış ve inişi sırasında meydana gelir. Uçuş emniyetini sağlamak için, havacılık yönetmelikleri kritik parçalar için (burun, ön cam, motor alığı, kanat veya kuyruk hücum kenarları gibi rüzgaraltı parçalar) kuş çarpmasına karşı belli bir seviyede
dayanım isterler. Bu kriterleri sağlayabilmek için hem kuş çarpması testleri yapılır, hem de, testlerin pahalı
olmasından dolayı, bilgisayar ortamında numerik simulasyona dayalı analizler yapılır. Testlerde ve analizlerde kullanılacak uygun parametrelerin seçimi, gerçek bir kuş çarpması sonucu uçakta oluşacak hasarın
önceden tespit edilebilmesi ve ilgili uçak parçalarının tasarımının buna göre yapılabilmesi açısından büyük
önem arz eder. Bu çalışmada, kuş çarpması problemi ile alakalı teorik arka plan, sonlu eleman analizleri
(model kuş malzemeleri, kuş modelleme metotları, kuş geometrisi) ve ilgili testlerden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kuş çarpması, uçak, temsili kuş, kuş modellenmesi

A Review on Bird Strike and its Effect on Aircrafts
ABSTRACT
Bird strike is a significant threat to aviation safety. Of all foreign object damages to aircraft, 90 % can be
attributed to the bird strikes. Most bird strikes are occurred when an aircraft is at a low altitude during
take-off and landing phases of a flight. To ensure flight safety, aviation regulations require a certain level
of bird strike resistance for critical components (windward components such as nose, windshield, motor
engine inlet, wing or tail leading edges). To meet these regulations, both bird strike tests are conducted
experimentally and also analyses based on numerical simulation are made in computer environment due to
expensiveness of these tests. Choosing the proper parameters in the tests and the analyses is very important
in order to be able to pre-determine the damage following a real bird strike event and to design related
components in accordance with these parameters. This paper reviews theoretical background, the finite
element analyses (based on substitute bird materials, bird modelling methods, bird geometry) and related
tests about bird strike problem.
Keywords: Bird strike, aircraft, substitude bird, bird modelling
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1. GİRİŞ
Uçan bir kuşun, hareket halindeki bir uçağa çarpması olayı olan kuş çarpması (bird
strike) uçuş güvenliği açısından ciddi bir risktir. Uçaklardaki kuş çarpmaları vakaları
çok yüksek hızda olduğundan (yaklaşık 150 m/s), ciddi kazalara ve can ve/veya mal
kaybına yol açmaktadır [1]. Literatürde geçen ilk kuş çarpması olayı 7 Ekim 1905
yılında, Amerika’nın Ohiao eyaletindeki Dayton şehrinde gerçekleşmiştir. 1912-2002
yılları arasında kuş çarpmasından dolayı meydana gelen 55 ölümcül kaza, 276 can
kaybına, 108 yolcu uçağının kullanılamaz hale gelmesine yol açmıştır [1]. 1990-2009
yıllarında meydana gelen kuş çarpması vakalarında yaklaşık 300 milyon dolar maddi
zarar meydana gelmiştir [2]. FAA raporuna göre, 1990-2015 yılları arasında 169856
kuş çarpması vakası rapor edilmiştir [3]. İstatistikler incelendiğinde, çarpma sonucunda oluşan maddi hasar üzerinde en çok kuş boyutu, sayısı ve motor bölgesine girme durumunun etkili olduğu belirtilmiştir [4]. Yine istatistiklere göre her 2000 uçuşta
bir kuş çarpma kazaları meydana gelmektedir [5].
Kuş çarpmaları vakaları son yıllarda artan oranda rapor edilmektedir. Bunun muhtemel dört sebebi olduğu düşünülmektedir; vahşi yaşamı koruma programlarının
başarılı bir şekilde uygulanması ile büyük boyutlarda ve sürü halinde hareket eden
kuş sayısının artması, havayolu taşımacılığının ucuzlaması ile birlikte hava trafiğinin
artması, modern jet uçaklarında kullanılan motorların, oluşturduğu yüksek itki kuvvetinden dolayı kuşları daha kolay içine çekmesi, yapılan bilimsel çalışmaların artması
ile birlikte kuş çarpması vakaları ile ilgili farkındalığın artması [2].
Kuş çarpmaları daha çok uçakların burun, kanat, rüzgarlık ve motor kısımlarında görülmüştür. Rapor edilen kuş çarpma vakalarının %60’ı turbofan motorlu uçaklarda
görülmüştür. Elde edilen istatistiklere göre kuş çarpmaları vakaları daha çok kuşların
göç ettikleri aylarda (Temmuz-Ekim) ve göç yollarında meydana gelmiştir. Yine istatistiklere göre kuş çarpma vakalarının %60’tan fazlası, uçak 30 m irtifanın altında
iken, %70’i uçak 150 m irtifanın altında iken ve %90’ı uçak 900 m irtifanın altında
iken meydana gelmiştir. Vakaların %95’i, uçaklar 70-280 knot’ta uçarken meydana
gelmiştir. Kalkış ve iniş sırasında motorların ürettiği itki kuvveti fazla olduğu için,
vakaların %30’u uçak kalkarken, %60’ı uçak piste inerken meydana gelmiştir. Yağmurlu, karlı ve sisli havalarda çok az kuş çarpması vakası gözlenmiştir [3].
İstatistiklere göre, kargo uçaklarında ve özel jetlerde, kuş çarpma vakaları, kuşun
motora girdiği (%76) ya da ön cama çarptığı (%7) durumlarda kazaya sebebiyet vermiştir. Yolcu uçaklarında, kuşun ön cama (%54), motora (%13) ve kanatlara (%12)
çarpması durumlarında, kuş çarpması vakası kazalara sebebiyet vermiştir. Helikopterlerde ise kuş çarpması ön camda (%39), rotorda (%11) veya burunda (%11) olduğunda kazalar meydana gelmiştir [1].
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Kuş çarpma vakaları çok ciddi can ve/veya mal kaybına yol açabileceği için, FAA,
EASA gibi sertifikasyon otoriteleri, kuş çarpmalarında uçağın uçuş emniyetinin bozulmaması için çeşitli gereksinimler belirlemişlerdir [6]. Örneğin, FAA/CS 25.775’e
göre ön cam veya kanopi, uçak seyir hızında giderken 1,8 kg’lık bir kuşun çarpması
durumunda, içine girmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. FAA/CS 25.571 ve FAA/CS
25.631’e göre, kanat hücum kenarına 1,8 kg’lık ve kuyruk hücum kenarına 3,6 kg’lık
bir kuşun uçak operasyonel hızda ilerlerken çarpması durumunda, ilgili parçalarda
uçağın uçuş emniyetini bozacak deformasyonlar olmamalıdır. FAA/CS 25.571’e göre
1,8 kg’lık bir kuş motora girdiğinde, motorun yanmadan kapatılması gerekmektedir
[7].

2. TEORİ
1970’li yıllarda Wilbeck ve Barber [8-10], henüz gelişmiş bilgisayarlar ve analiz
programları olmadığı için, kuş çarpmaları problemini teorik ve deneysel olarak açıklamaya çalışmışlardır. Farklı boyutlarda kuşlar, farklı hızlarla çarpma testlerine tabi
tutulmuş ve buna göre basınç-zaman grafikleri elde edilmiştir.
Buna göre, bir kuş çarpması problemi Şekil 1’deki gibi düşünülebilir. Silindirin hedefe çarpmadan önce, tanecik hızı (Vp) adı verilen bir hızda hareket ettiğini düşünürsek

a)

b)

c)

d)

Şekil 1. Şok Dalgasının İki Ucu Düz Bir Silindirin Hedefe Çarpması Sonucunda Oluşumu ve
Gelişimi [11]
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(a), silindir hedefe çarptığı anda (b), Hugoniot basıncı adı verilen yüksek bir basınca
maruz kalır. Yüksek basınca maruz kalan silindirin ön bölgesi malzeme içine doğru
şok dalgası olarak yayılmaya çalışır. Bu şok dalgasının hızına şok hızı (Vs) adı verilir.
Aynı zamanda silindirin uçlarından içeriye doğru, şok hızından daha yüksek hızda, Vr,
hareket eden radyal dalgalar yayılır. (c)’de görüldüğü gibi radyal dalgalar silindirin
eksenine ulaştığında, silindirin ön yüzeyi artık şok dalgasına maruz kalmamış olmaktadır. (b) ve (c) arasında geçen süreye, yani şok dalgasının başlangıcından bitişine
kadar geçen süreye şok süresi adı verilir. (d)’den itibaren artık şok dalgası silindirin
içinde hareket eder ve bu aşamada silindirde oluşan basınç, Hugoniot basıncından çok
düşüktür [11].
Tekrar etmek gerekirse, herhangi bir cisim bir hedefe çarptığında, cismin ön yüzeyindeki parçacıklar hedef yüzeyine göre hareketsiz hale gelir ve bir şok dalgası oluşur.
Sonra gelen tanecikler de sırayla hedef yüzeyine çarpar ve yüzeyde radyal olarak
akar. Genel olarak cismin hedefe çarpmasından sonra hedefte oluşan basınç zamanla
değişir. Bu değişim Şekil 2’de görüldüğü gibi dört kısma ayrılabilir; başlangıç şok
bölgesi (A), basınç azalma bölgesi (B), sabit durum bölgesi (C) ve basınç sonlanma
bölgesi (D). Buradaki en kritik basınç, A bölgesinin tepe basıncı olan Hugoniot basıncıdır [12].
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Şekil 2. Başlangıç Hızı 116 m/s Olan Bir Kuşun Hedefe Çarpması Sonu Oluşan Basıncın
Zamana Bağlı Değişimi [12]
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Hugoniot basıncı, aşağıda belirtilen deneysel denklemler kullanılarak bulunabilmektedir.

Bu denklemlerde; PH, Hugoniot basıncını, ρ1 çarpmadan önceki tanecik yoğunluğunu, Vs şok hızını, Vp taneciğin başlangıç hızını, co ses hızını, α ve k deney sabitlerini
göstermektedir.
C bölgesinde ise yaklaşık olarak sabit bir basınç vardır ve bu basınç (durgunluk basıncı) 3 nolu denklem ile bulunur;
(3)
Bir kuş çarpma olayında, kuşun hedefte radyal olarak meydana getirdiği basınç için
ise 4 [13] ve 5 [14] nolu iki farklı denklem kullanılabilir.

Bu denklemlerde; r, merkezden dışa doğru radyal mesafeyi, a silindirin başlangıç yarıçapını, δ1 (0.5) ve δ2 (2.58) deney sabitlerini ifade etmektedir.

3. ANALİZ
Kuş çarpmalarının etkilerini deneysel olarak incelemek çok pahalı olduğu için, ilgili deney/test yapılmadan önce bilgisayar ortamında analiz yazılımlarını kullanarak
testi simüle etmek önem arz etmektedir. Bu sayede testten önce problemler görülüp,
çözüm geliştirilip, teste daha gerçeğe yakın bir tasarımla girilip, testin tekrar edilmesi önlenmiş olur. Kuş çarpmalarının analizi/simülasyonu için LS-DYNA, PAMCRASH, ABAQUS, PW/WHAM, MSC/Dytran, DYNA3D ve PAM-SHOCK gibi
yazılımlar kullanılmaktadır [2].

3.1 Model Kuşun Modellenmesi
Kuş çarpması probleminin sayısal modellenmesinde kullanılan çeşitli sonlu elemanlar
analizi (SEA) metotları vardır; Lagrange Metodu (LM), Euler Metodu (EM), Değişken Langrange-Euler Metodu (ALE) ve Hidrodinamik Parçacık Metodu (Smoothed
Particle Hyrodynamics, SPH). En sık kullanılan yöntemler bunlar olmasına rağmen,
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bunların haricinde Tanecik Sonlu Elemanlar Metodu (PFEM) yöntemi de kullanılmaktadır [15]. Bu yöntemler kullanılarak kuş çarpması sonucunda hedefte oluşan basınç ve yükler başarılı bir şekilde hesaplanabilmektedir.
Lagrange metodunda, her bir düğüm noktası, simülasyon sırasında malzemenin konumunu belirleyen malzeme noktasına karşılık gelir. Dolayısıyla analiz sırasında düğüm
noktaları malzeme ile birlikte hareket eder (Şekil 3). Lagrange metodu daha çok katı
cisimlerin analizinde kullanılır [16]. Niering, motor fan kanatçıklarına kuş çarpmasını
simüle ederken Lagrange yöntemini kullanmış ama metodun istenilen hassasiyette sonuçlar vermediğini belirtmişlerdir [17]. Airoldi ve Cacchione, 1,6 kg ağırlığında, 930
kg/m3 yoğunluğunda iki ucu düz silindir kuş modelinin çarpma analizini Lagrange
yöntemini kullanarak yapmışlar ve deney sonuçları ile uyumlu veriler elde etmişlerdir
[18].
Euler metodu daha çok akışkan cisimlerin analizinde kullanılır. Euler metodunda çözüm ağını oluşturan düğüm noktaları uzayda sabit olup, malzeme noktaları bu çözüm
ağında ilerleyebilir (Şekil 4). Çözüm ağı hem malzemenin olduğu hem de ilerde olacağı bölgeleri içerdiği için, geniş çaplı deformasyon problemlerinde Euler metodu iyi
sonuçlar vermektedir. Fakat kuş çarpma problemi, hem katı hem de akışkan problemi
içerdiği için tek başına Euler metodu istenilen sonuçları verememektedir [16].
ALE metodu akışkanların yapı ile etkileşim halinde olduğu problemlerin çözümünde
kullanılır. Bu metotta çözüm ağı, gerekli durumlarda hareket edebilir (Şekil 5). ALE

Şekil 3. Lagrange Metodu [16]

Şekil 4. Euler Metodu [16]
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metodu Lagrange ve Euler metotlarının birleşimi şeklinde oluşturulmuş bir metottur
[16]. Hanssen ve ark. ALE yöntemini kullanarak alüminyum sandviç panellere 140190 m/s arasında değişen hızlarda çarpan kuşların, panel üzerindeki deformasyon etkilerini incelemişlerdir. Yazarlar, ALE yöntemi ile elde edilen sonuçların kuş çarpma
testlerinden elde edilen sonuçlarla uyumlu olduğunu ve bu yöntemi kullanarak kuşun
çarpmadan sonra panelin içine girmemesi için gerekli olan asgari kalınlığın (150 mm)
bulunabileceğini belirtmişlerdir [19].

Şekil 5. ALE Metodu [16]

Üç boyutlu uzayda akışkan ağırlıklarını kontrol edebilmek için ilk kez astrofizikte
kullanılan [20, 21] SPH metodu düğüm noktalarının olmadığı bir metottur. Çarpmadan sonra çok ciddi deformasyonların oluştuğu problemlerde SPH metodu kullanılmaktadır. Klasik sonlu elemanlardan farklı olarak SPH metodunda, ağ yapısı değil
tanecik yapısı kullanılır [16]. SPH metodunun dezavantajı, tanecikler arası bağlantının defalarca hesaplanmasıdır [22]. SPH modeli kullanılarak yapılan kanat hücum kenarına kuş çarpması analizlerinin, test sonuçları ile uyumlu olduğu birçok çalışmada
belirtilmiştir [23-25]. Ubels ve ark. düşük hızlarda, bir hücum kenarına kuş çarpmasını inceledikleri çalışmalarında, SPH metodunun güvenilir sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir [26]. McCarthy ve ark. SPH modelini kullanarak kanat hücum kenarına 1.82
kg jelatin kuş modelinin 129 m/s hızla çarpmasını analiz etmişler ve test sonuçları ile
analiz sonuçlarının uyumlu olduğunu göstermişlerdir [27, 28]. Kermanidis ve ark.
SPH modelini kullanarak Fokker 100 uçağı yatay kuyruk hücum kenarına 1.8 kg jelatin kuş modelinin 80 m/s hızla çarpmasını analiz etmişler ve test sonuçları ile analiz
sonuçlarının uyumlu olduğunu göstermişlerdir [29]. Lavoie ve ark. SPH metodunu
kullanarak yaptıkları kuş çarpması analizlerini (1 kg jelatin kuş modeli, çarpma hızı
95 m/s) test sonuçları ile karşılaştırmış ve SPH metodunun uygun olduğunu belirtmişlerdir [30, 31]. Georgiadis ve ark. SPH modelini kullanarak Boeing 787’nin kompozit
firar kenarını kuş çarpma durumuna göre analiz etmişler ve test sonuçları ile analiz
sonuçlarının uyumlu olduğunu belirtmişlerdir [32]. Liu ve ark. 1.8 kg ağırlığındaki
ölü tavukları düz bir plakaya 70, 120 ve 170 m/s hızda fırlatarak kuş çarpma testleri
yapmışlardır. 13,25 mm uzunluğunda iki ucu yarı küresel silindir kuş modelini SPH
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ve Murnaghan hal denklemini kullanarak analiz etmişler ve analiz sonuçlarının test
sonuçları ile uyumlu olduğunu göstermişlerdir [33]. Jun ve ark. 106 mm çapında, 212
mm uzunluğunda silindir şeklindeki kuş modelini SPH metodu ve Murnaghan hal
denklemlerini kullanarak modellemişlerdir. Kuş modelinin hedefe 152 m/s hızla çarptığı analizlerde SPH metodunun test sonuçları ile uyumlu olduğu belirtilmiştir (Şekil
6) [34]. Hu ve ark. SPH modelini kullanarak bir kompozit helikopter kokpit yapısına
1 kg kuş modelinin 86.1 m/s hızla çarpmasını analiz etmişler ve test sonuçları ile analiz sonuçlarının uyumlu olduğunu göstermişlerdir [35]. Heimbs ve ark. SPH modeli
kullanarak bir helikopterin projektörüne kuş çarpma durumunu (1 kg, 85.9 m/s) analiz
etmişlerdir. Yazarlar elde edilen analiz sonuçlarının sertifikasyon otoritesinin (FAA)
gereksinimlerini karşıladığını ve ilave bir teste ihtiyaç duyulmadığını belirtmişlerdir
[36]. Orlando ve ark. 1.81 kg kuş modelini (53.3 mm çapında, 208 mm uzunluğunda)
SPH modeli kullanarak kompozit kanat flap’ine çarpmasını analiz etmişler ve analiz
ve test sonuçlarının uyumlu olduğunu belirtmişlerdir [37].

Şekil 6. SPH Modeline Göre Yapılan Analiz ve Gerçek Test Sonuçlarının Gösterimi [34]
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PFEM’de ise fiziksel bir nesnenin davranışı, fiziksel nesneyi oluşturan taneciklerin
davranışlarından bulunur. PFEM’de SEA’de olduğu gibi malzemeye ait fiziksel ve
matematiksel özellikler (yoğunluk, viskozite, hız, sıcaklık vs.), parçanın kendisine
değil, teker teker taneciklere atanır. Daha sonra bütün tanecikleri içeren yapıdaki
diferansiyel denklemler çözülerek, yapının fiziksel davranışı bulunur. PFEM’in en
önemli özelliği PFEM’de tanımlanmış bir çözüm alanının olmamasıdır. Çözüm alanı
taneciğin konumuna göre belirlenir, dolayısıyla bir sınır yüzeyi veya çizgisi yoktur.
Dolayısıyla PFEM ile modellemelerde, ilgili diferansiyel denklemler çözülürken, sınır şartlarının da tanımlanması gerekmektedir [38, 39].

Şekil 7. PFEM’de, (a): t Anında Taneciklerin Modellenmesi, (b): Taneciklerin Delauney Üçgenlere Bölünmesi ve α-şekil Tekniği ile Hatalı Elemanların Belirlenmesi (Kırmızı İle Gösterilenler),
(c): Doğru Sınır Koşullarının Belirlenmesi ve t+1 Zamanındaki Çözümü Bulmak İçin Yeni Ağın
Kullanılması [40]

PFEM’de öncelikle tanecikler arasındaki bağlantılar Delauney üçgenlere bölme yöntemi adı verilen bir yöntemle tanımlanır. Ardından, α-şekil tekniği adı verilen bir
teknik ile sınır koşulları belirlenir. Lineer sonlu elemanlar şekil fonksiyonlarını kullanarak ilgili denklemler çözülür. Her bir taneciğin konumu, bu çözüm sonucu kullanılarak güncellenir (Şekil 7) [40].
Literatür incelendiğinde farklı modellerin avantaj ve dezavantajlarını görmek için yapılan çalışmaların bolluğu dikkat çekmektedir. Langrand ve ark. Lagrange ve ALE
yöntemlerini kullanarak farklı hızlarda (94, 111, 131 m/s) kuş çarpması testlerini metalik perçinli panellerde denemişlerdir. Hem Lagrange hem de ALE yöntemi ile elde
edilen deformasyon değerlerinin, deneysel sonuçlarla uyumlu olduğu belirtilmiştir
(Sırasıyla hız: 94, 111, 131 m/s, Lagrange: 20.5, 30, 42 mm, ALE: 19, 28, 40 mm,
deney: 21, 30, 43 mm) [41]. Jenq ve ark. 1,8 kg ağırlığında, 114 mm çapında, 228 mm
uzunluğunda silindir şeklindeki kuş modelini Lagrange, Euler ve ALE metodunu kullanarak modellemişlerdir. Kuş modelinin hedefe 116, 197 ve 253 m/s hızlarla çarptığı
analizlerde ALE metodunun diğer iki metoda nazaran test sonuçları ile daha uyumlu olduğu belirtilmiştir [42]. Guida ve ark. Lagrange ve Euler metodunu kullanarak
kanat hücum kenarına kuş çarpmasını analiz etmişler ve Lagrange metodunun daha
hassas sonuçlar verdiğini ve daha hızlı çalıştığını belirtmişlerdir [43]. Smojver and
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Ivancevic, Lagrange ve Euler metodunu kullanarak kanat flapına kuş çarpmasını analiz etmiş ve Euler metodunun Lagrange metodundan daha hassas sonuçlar verdiğini
belirtmişlerdir [44]. Smojver ve Ivancevic, Lagrange ve ALE yöntemlerini kullanarak
yaptıkları çalışmalarında, ALE yönteminin daha hassas ve doğru sonuçlar verdiğini
ama uzun sürdüğünü (ALE: 24 saat, Lagrange: 8 saat) belirtmişlerdir [45, 46].
Shmotin ve ark. Lagrange ve SPH modelini kullanarak kuş çarpma analizi yapmışlar
ve SPH modelinin Lagrange modeline göre daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir
[47]. Guida ve ark. kompozit kanat hücum kenarına kuş çarpmasını inceledikleri çalışmalarında, deney sonucunda elde edilen deformasyonun (305 mm), Lagrange (320
mm) ve SPH metodu (297 mm) ile elde edilen sonuçlarla uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. Tepki kuvvetlerini karşılaştırdıklarında ise, Lagrange metodu en yüksek sonucu
(3402 N) vermiştir (deney sonucu 3233 N, SPH metodu 3326 N) [48].
McCallum ve Constantinou, Euler ve SPH modelini kullanarak yaptıkları çalışmalarda, gerçeğe yakın sonuçlar elde edildiğini belirtmişlerdir [49]. Frischbier ve Kraus,
Euler ve SPH modelini kullanarak kuş çarpma analizi gerçekleştirmişler de her ne
kadar Euler metodu biraz daha az hassas sonuçlar verse de, her iki yöntemin kabul
edilebilir oranda sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir [50]. Tho ve Smith te yaptıkları
kuş çarpması analizlerinde SPH ve ALE analizlerini kullanmış ve SPH tekniğinin
sabit durum bölgesinde test sonuçlarından daha yüksek basınç değerleri verdiğini, her
iki tekniğin şok bölgesi ve basınç azalma bölgesinde benzer davranışlar gösterdiğini
ve test değerleri ile uyumlu olduğunu belirtmişlerdir [51].
Hachenberg ve ark. yaptıkları çalışmada Lagrange yönteminin çok uzun sürdüğünü,
Euler ve SPH modelinin ise gerçeğe yakın sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir [52].
Castelletti ve ark. 1,8 kg kuşun düz bir hedefe 30° açı ile çarpmasını inceledikleri
çalışmalarında Lagrange, ALE ve SPH yöntemlerini kullanmışlardır. Lagrange metodunun yüksek deformasyonlarda çalışmadığını, ALE metodunun yüksek maliyete
yol açtığını, SPH metodunun ise hem ucuz olması hem de deneysel verilerle uyumlu
olduğundan dolayı tercih edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir [53, 54]. Lavoie ve ark.
Lagrange, ALE ve SPH modelini kullanarak kuş çarpma analizi yapmışlar ve ALE
ve SPH modelinin kuş çarpması durumunu gerçeğe en yakın simüle ettiğini belirtmişlerdir [55, 56]. Ryabov ve ark. Lagrange, ALE ve SPH modelini kullanarak kuş
çarpma analizi yapmışlar ve ALE ve SPH modelinin kuş çarpması durumunu gerçeğe
en yakın simüle ettiğini belirtmişlerdir [57]. Ortecho, kuş çarpması olayını Lagrange,
ALE ve SPH yöntemlerini kullanarak incelemiş ve SPH yönteminin kullanılmasını
önermiştir [58]. Zammit ve ark. ALE ve SPH modelini karşılaştırmış ve benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Fakat SPH modelinde tanecik yapısı olduğu ve tanecikler arasında
boşluklar olduğu için, ALE modeline göre hedefte daha az gerilim oluşmuştur [59].
Salehi ve ark. 1,82 kg kuşun 116 m/s hızla çarpmasını inceledikleri çalışmalarında
Lagrange, ALE ve SPH modelini kullanmışlar ve ALE yönteminin çok yüksek hassa-
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Şekil 8. Farklı SEA Metotlarına Göre Yapılan Kuş Çarpma Testlerinin Sonuçları [65]
Tablo 1. Lagrange, Euler ve SPH Metodlarının Karşılaştırılması [7]

Avantaj

Lagrange

Euler

SPH

Model oluşturulması

Ağ bozulmaları olmaz,

Ağ bozulmaları olmaz,

basittir, CPU süresi azdır,

sayısal olarak istikrarlı so-

sayısal olarak istikrarlı so-

kuş modelinin sınırları net

nuçlar verir, karmaşık kuş

nuçlar verir, karmaşık kuş

belirlenmiştir

parçalanma simülasyonları

parçalanma simülasyonları

yapılabilir.

yapılabilir, Euler modeline
göre heplama maliyetleri
daha azdır

Dezavantaj

Karmaşık kuş parçalanma

Model oluşturulması

Model oluşturulması

simülasyonları yapmak

daha zordur, net olarak

daha zordur, net olarak

zordur, ağda ciddi bozul-

belirlenmiş dış sınır yoktur,

belirlenmiş dış sınır yoktur,

malar meydana gelebilir, bu çarpma bölgesinde çok sık

Lagrange yöntemine göre

da sonucun hassasiyetini

ağ atılmalıdır, hesaplama

daha fazla CPU süresi

düşürür.

süresi uzundur.

vardır.
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siyette sonuç verdiğini belirtmişlerdir [60]. Chandra ve ark. Lagrange, ALE ve SPH
modelini kullanarak kanat hücum kenarına kuş çarpma analizini yapmışlar ve ALE
yöntemi ile geniş alana yayılı bir deformasyon oluştuğu, Lagrange ve SPH ile daha
lokal deformasyonların oluştuğunu belirtmişlerdir [61]. Goyal ve ark. Lagrange, ALE
ve SPH modelini LS-DYNA’da kullanarak kuş çarpma analizi yapmışlar ve SPH modelinin kuş çarpması durumunu gerçeğe en yakın simüle ettiğini belirtmişlerdir [6264]. Hedayati ve Ziaei-Rad, ucu yarı küresel silindir kuş modeli ve farklı SEA metotları kullanarak yaptıkları analizlerde, her üç metodun da yaklaşık sonuçlar verdiğini
ve test sonuçları ile uyumlu olduğunu belirtmişlerdir (Şekil 8) [65].
Lagrange, Euler ve SPH metodlarının avantaj ve dezavantajları Tablo 1’de gösterilmiştir [7].

3.2 Kuş Geometrisinin Modellenmesi
Kuş çarpması sonucunda meydana gelecek deformasyonları önceden belirlemek için,
kuş geometrisinin doğru modellenmesi çok önemlidir. Kuş çarpmaları deneylerinde, gerçek kuşu simüle edecek bir modelin kullanılması önem arz etmektedir. Kuş
çarpmaları araştırma gurubu (IBRG), gerçek kuşların biometrik özelliklerini ölçerek
çarpışma testlerinde kullanılacak kuş modelleri ile alakalı standartlar belirlemişler
ve üç farklı model önermişlerdir: ucu yarı küresel silindir, elipsoit veya ucu düz silindir (Şekil 9 ve 10) [66]. İki ucu yarı küresel modeller [67] ve iki ucu düz modeller [68] literatürde kullanılmıştır. Johnson ve Holzapfel ucu yarı küresel silindir kuş
modelinin gerçeğe en yakın model olduğunu belirtmişlerdir [69]. Benzer bir yorum
Nizampatnam ve Horn tarafından da yapılmıştır [70]. Kullanılan kuş modellerindeki
uzunluğun çapa oranının deformasyona etkisinin incelendiği çalışmalarda (Örneğin
Mao ve ark. yaptığı çalışma), bu oran arttıkça (1.5, 2.0, 2.5) kesit alanı azalacağı için
azami çarpma kuvvetinin azalacağı belirtilmiştir [71]. Guida ve ark. hücum kenarına kuş çarpmasını, 3.62 kg ağırlığında 288 mm uzunluğunda ve 144 mm çapında
iki ucuz düz silindir modelleri kullanarak analiz etmişlerdir. Analiz sonuçları ile test
sonuçlarının uyumlu olduğu belirtilmiştir [72-74]. Smojver ve Ivancevic 1.8 kg ve
2.7 kg ağırlığında, uzunluğun çapa oranı 2 olan, iki ucu yarı küresel kuş modellerinin çarpma testlerinin analizlerinde elde edilen sonuçların teorik verilerle uyumlu
olduğunu belirtmişlerdir [75]. İki ucu küresel silindir ve uzunluğun çapa oranının 2
olduğu modellerin gerçeğe en yakın sonuç verdiği yine literatürde belirtilmiştir [76].
Pahange ve Abolbashari kanat hücum kenarına kuş çarpmasını, 1.8 kg ağırlığında
226 mm uzunluğunda ve 113 mm çapında iki ucu küresel silindir modelleri ve SPH
yöntemini kullanarak analiz etmişlerdir. Analiz sonuçları ile test sonuçlarının uyumlu
olduğu belirtilmiştir [77].
Budgey yaptığı çalışmada, kuş çarpma analizlerinde kullanılacak kuşun yoğunluk ve
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Şekil 9. Gerçek Kuşu Simüle Edecek Kuş Modelleri: a) Ucu Düz Silindir, b) Ucu Yarı Küresel
Silindir, c) Elipsoit [78]

Şekil 10. Gerçek Kuşu Simüle Edecek Kuş Modelinin Oluşturulması [65]

çap bilgilerinin, kuşun ağırlığına göre aşağıdaki şekilde hesaplanabileceğini belirtmiştir [79];
(6)
(7)
Bu formüllerde; ρ yoğunluğu, m kuşun ağılığını, D kuşun çapını göstermektedir.
Sertifikasyon isterlerine göre kuşun ağırlığı ne olması gerekiyorsa, denklem 6’dan yoğunluk değeri bulunur. Kütle ve yoğunluk bilgisi bilindiği için buradan hacim hesabı
yapılır. İki ucu yarı küresel silindir için;
(8)
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Elipsoit için;
(9)
Formülleri kullanılarak analizlerde kullanılacak kuş modeli çapı belirlenir [80].
Farklı kuş geometrilerinin analiz üzerindeki etkisi literatürde çalışılmıştır. Anghileri
ve Sala yaptıkları kuş çarpma analizinde düz silindir yerine elipsoit kuş modelinin
kullanılmasının kuş çarpma analizlerinde daha gerçekçi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir [81]. Kari ve arkadaşları, düz silindir yerine elipsoit kuş modelinin kullanılmasının kuş çarpma analizlerinde daha gerçekçi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir [82].
Vignjevic ve ark. SPH modeli kullanarak 0.68 kg kuş modelinin motor kanatlarına
çarpmasını analiz etmişlerdir. İki ucu yarı küresel (D=81 mm) ve elipsoit (D=97 mm)
modellerin kullanıldığı çalışmada, iki ucu yarı küresel modelin çarpma sırasında hedefe uyguladığı kuvvetin elipsoit modelinkine göre yüksek olduğunu belirtmiştir [80].
Zhu ve ark. iki ucu düz ve iki ucu yarı küresel silindir kuş modellerini kullanarak kuş
çarpma analizleri gerçekleştirmişler ve iki ucu yarı küresel silindir kuş modellerinin
daha gerçekçi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir [83, 84]. Meguid ve ark., ucu yarı küresel silindir, elipsoit ve ucu düz silindir modellerini analiz ettikleri çalışmada, çarpma anında oluşan azami kuvvetin, ucu düz silindir modelde, ucu yarı küresel silindir
modele göre % 43 daha çok, bunun da elipsoit modele göre % 30 daha çok çıktığını
belirtmişlerdir [85]. Hedayati ve Ziaei-Rad, dört farklı kuş modeli yaparak (ucu yarı
küresel silindir (Ø = 0,0626 m), elipsoit (Ø = 0,0647 m), ucu düz silindir (Ø = 0,0588
m), küre (Ø = 0,0848 m)) kuş çarpma testine tabi tutmuştur. Testlerde kuşun, hareket halindeki uçağa, uçuşun ters yönünde ve karın bölgesinden çarptığı varsyılmıştır.
Küresel model hariç diğer modellerde uzunluğun çapa oranı 2 olarak belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre çarpma anında en yüksek basınç ucu düz silindirde (190
MPa), en düşük basınç ucu yarı küresel silindirde (80 MPa) görülmüştür. Çarpmanın
başlangıcında modeller arasında deformasyon farkı varken, zaman geçtikçe bu farkın
azaldığı görülmüştür (Şekil 11) [65]. Kalam ve ark. ağırlığı 1,82 kg, uzunluğun çapa
oranı 2 olan dört farklı kuş modelini (iki ucu yarı küresel silindir, elipsoit, iki ucu düz
silindir, küre) SPH modeli kullanarak, plakaya çarpmalarını analiz etmişlerdir. Teorik
sonuçların analiz sonuçları ile karşılaştırılmasının yapıldığı çalışmada, iki ucu yarı
küresel silindirin en iyi sonuç verdiği belirtilmiştir [86].

3.3 Kuş Malzemesinin Modellenmesi
Yapılan analizlerin gerçeği yansıtması, kuşun hedefe çarptığı anda hedefte meydana
gelen kuvvet ve basıncın doğru modellenmesine bağlıdır. Kuş çarpmaları çok yüksek
hızda meydana geldiği için, hedefte meydana gelen gerilimler malzemenin geriliminden çok daha yüksektir. Dolayısıyla kuş çarpma olayını analiz ederken, kuşun gerilimi
ihmal edilebilir ve kuş yerine aynı ağırlıkta akışkan kullanılabilir. Bundan dolayı kuş
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0,1 ms

0,25 ms

0,55 ms

Şekil 11. Farklı Kuş Modellerinin (Ucu Yarı Küresel Silindir, Elipsoit, Ucu Düz
Silindir, Küre), Uçağa Karın Bölgesinden Çarpma Anındaki Deformasyonları [65]
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çarpma problemi, basınçlı akışkan problemi gibi çözülebilir ve analizlerde kullanılacak kuş modellerinde akışkan kanunlarından faydalanılabilir. Kuşun yerine kullanılan
akışkanın hidrodinamik tepkisi durum denklemleri kullanılarak modellenir. Durum
denklemleri malzemenin hacimsel gerilimi ve basıncın yoğunluğa oranını tanımlar
[87].
Kuş çarpma analizlerinde, kuşlar su ve hava karışımı olarak modellenir çünkü gerçek
kuşlar da daha çok su ve iç organlardaki havadan oluşur. Analizlerde kullanılacak bu
modeller hidrodinamik malzeme modelleri şeklinde oluşturulur. Hidrodinamik malzeme modelleri yapılırken malzemeye ait hacimsel mukavemet değerleri durum denklemleri yardımıyla bulunur [88].
Tablo 2’de kuş çarpma analizlerinde kullanılabilecek farklı durum denklemleri belirtilmiştir [1, 2].
Tablo 2. Durum Denklemleri [1, 2]
Model adı
Polinom durum denklemi

Denklem
,
,

Tait (Murnaghan) durum denklemi

,

,
,

,

Rankine–Hugoniot durum denklemi
Mie-Grüneisen durum denklemi
(basma durumu)
Mie-Grüneisen durum denklemi
(çekme durumu)

Bu denklemlerde; p, hidrostatik basıncı, µ yoğunluktaki görece değişimi, ρ ve ρo yoğunluk ve başlangıç yoğunluğunu, V sudaki ses hızını, k deneysel bir sabiti, B dalga
hızına bağlı bir sabiti, c dalga hızını, t ve k bir sabiti, E elastisite modülünü, S1, S2 ve
S3 sabit sayıları, γo Grüneisen değerini, a ise birinci dereceden γo doğrulatma değerini
göstermektedir. Örneğin su için; C = 1480, S1= 1.92, S2= 0, S3= 0, γo= 0.1, t= 7.15,
ρo= 950 kg/m3, B= 2.984 MPa, k= 2, C1=302.98 ksi, C2=908.95 ksi, C3=1514.92 ksi,
V=1.483 m/s’dir.
Kuş çarpma analizlerinde, kuşun yoğunluğu ile hedef üzerinde meydana gelen basınç
ilişkisi hesaplanırken bu denklemler kullanılmaktadır. Murnaghan denklemleri ile
modellenen kuşların çarpma analizleri ile kompozit kuyruk hücum kenarının optimizasyonu (tabaka sayısı, kumaş dizilimleri vs.) yapılabilmiştir [89].
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3.4 Hedef Malzemesi, Çarpma Açısı ve Çarpma Bölgesinin Belirlenmesi
Kuş çarpma probleminde hedefin doğru modellenmesi ve malzemesi önem arz etmektedir. Hedayati ve ark. helikopter ön camına kuş çarpması durumunu inceledikleri
çalışmalarında, ön cam malzemesi olarak tek katman akrilik, tek katman cam, iki
duvarlı akrilik, PVB ara katmanlı akrilik, PVB ara katmanlı cam kullanmışlar ve her
bir durumda kuşun ön cama girmemesi için gereken asgari et kalınlığını hesaplamışlardır. Yazarlar, asgari 1,5 mm PVB ara katmanlı camların (cam ve akrilik) kuşların
çarpma sonucu girmemesi için yeterli olduğunu belirtmiş, çok tehlikeli durumlarda,
akrilik yerine 3 katman camın ön cam malzemesi olarak kullanılmasını önermişlerdir.
Aynı kalınlık değerleri için tek katmanın, iki duvarlı yapıya göre daha güvenli olduğu,
ayrıca tek katman kullanma durumunda malzeme olarak akrilik kullanılmasının cama
göre daha güvenli olduğu belirtilmiştir. Denenen malzemeler arasında kuş çarpmasına
karşı en dayanıklı malzemenin PVB ara katmanlı cam olduğu sonucu çıkarılmıştır
[90].
Kuş çarpmalarında kuşun hedefe çarpma açısı ve kuşun hangi bölgesinin hedefe çarptığı da hedefte meydana gelen deformasyon üzerinde etkilidir. Mao ve ark. kuş çarpmalarında çarpma açısının (-30°, 0°, 30°, 60°) motor fan kanatlarının deformasyonu
üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında, en yüksek çarpma kuvvetinin çarpma
açısı 0° olduğunda, en düşüğün ise çarpma açısı 60° olduğunda görüldüğünü belirtmişlerdir [91]. Grimaldi ve ark. SPH modeli kullanarak 1.8 kg ağırlığındaki kuş modelinin 155 m/s hızla uçak ön camına çarpma durumunu analiz etmişlerdir. Üç farklı
açıda (30°, 60°, 90°) çarpma durumunun incelendiği çalışmada, açı arttıkça ön cam
yüzeyinde oluşan deformasyonun arttığı belirtilmiştir [92].
Hedayati ve Ziaei-Rad, kuş çarpması analizlerinde kuşun farklı bölgelerinin çarpmasının etkisini incelemişlerdir. Yazarlar, kuşun alt tarafının hedefe çarptığında en
yüksek basıncı (128 MPa) oluşturduğunu, kuyruk kısmının hedefe çarptığında ise en
düşük basıncı (38 MPa) oluşturduğunu belirtmişlerdir (Şekil 12) [65]. Dolayısıyla kuş
modelinin alt kısmının hedefe çarptığı duruma göre yapılan analizlerin yeterli olacağı
belirtilmiştir [93]. Zhang ve Fei de yaptıkları çalışmalarda, kuşun (l kg, 316 mm boy,
487 mm kanat açıklığı) farklı bölgelerinin (baş, kuyruk, alt kısım ve kanat) jet motorunun kanatçıklarına çarpmasını SPH metodu kullanarak incelemişlerdir. Yapılan
testler sonucunda en kritik basınç değerinin kuşun alt kısmının motor kanatçıklarına
çarptığı durumda oluştuğunu belirtmişlerdir [78].
Kuş çarpmalarında çarpma hızı ve çarpma açısı arttıkça deformasyon artmaktadır
[94]. Leski ve ark. kanopiye kuş çarpmasını inceledikleri çalışmalarında, kanopi üzerinde oluşan gerilim üzerinde en çok uçak hızının ve kuş boyutunun etkili olduğunu
belirtmişlerdir [95].
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Şekil 12. Kuşun Farklı Bölgelerinin Çarpması Neticesinde Oluşan Tepe Basınçları [65]

4. TEST
Kuş çarpmalarında uçağın yüksek hızından dolayı, uçan kuş ile çarptığı uçak parçası
arasındaki göreceli hız çok yüksektir. Laboratuvar ortamında bu yüksek hızı simüle
edebilmek için, gaz silah sistemleri kullanılmaktadır. Klasik bir gaz silah sistemi Şekil
13’te gösterilmiştir. Sistem dört ana kısımdan oluşur: atış sistemi, destek sistemi, ölçüm sistemi ve kayıt sistemi. Model kuş (çoğu zaman jelatinden yapılmış bir silindir)
hedefe 100-300 m/s hızla dikey veya açılı (25-45°) olarak atılır [2].
Gaz silah sisteminden (Şekil 14) yüksek hızda fırlatılan silahın, hedef tahta üzerinde
zamana bağlı oluşturduğu deformasyonları gözlemlemek için yüksek çözünürlüklü
kameralar, gerilim ve gerinim ölçerler kullanılmaktadır [49].
Kuş çarpma testlerinde kuş modelinin hızı hedefte meydana gelen deformasyonlar
ve modelin parçalanması açısından çok önemlidir. Barber ve ark. 1975 yılında farklı şekillerde ve ağırlıklarda kuşlar kullanarak çarpma testi gerçekleştirmiş ve hedef
plaka üzerinde oluşan azami basıncın kuş boyutuna bağlı olmadığını ama çarpma hızının karesine göre değiştiğini belirtmişlerdir [97]. Wang ve Yue, 100, 150 ve 200
m/s hızlarla bir kuş modelinin uçağın ön camına çarpma durumunu analiz ettikleri
çalışmalarında, çarpma hızı değiştikçe, hasar bölgesinin ve hasar şeklinin değiştiğini
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Şekil 13. Gaz Silah Sistemi. 1) Hava Girişi, 2) Kompresör, 3) Gaz Tankı, 4) Acil Durum Valfi,
5) Hava Çıkışı, 6) Mermi (Kuş), 7) Silah Namlusu, 8) Conta Ayırıcı, 9) Yüksek Hız Kamerası,
10) Hızölçer, 11) Hedef Kutusu [2]

Şekil 14. Gaz Silah Sistemi [96]

belirtmişlerdir [98]. Zhu ve ark. 16 mm kalınlıkta polikarbonat uçak ön camına 1,8
kg ağırlığında kuşların çarpmalarını test ettikleri çalışmada, çarpma hızı 345 km/s ve
altı olduğunda ön camda herhangi bir deformasyon olmadığını ama 345 km/s’i geçtiğinde, özellikle 365 km/s ve üzeri olduğunda ön camın kırıldığını ve parçaların etrafa
saçıldığını belirtmişlerdir [99].
Kuş çarpmaları deneylerinde, ilk başlarda dondurulmuş tavuk veya kuş cesedi kullanılırken (Şekil 15), son yıllarda gerçek kuş yerine % 10 gözenekli jelatinler (950
kg/m3 yoğunlukta), sentetik balistik jeller, silikonlar kullanılmaktadır [100]. Yapılan
deneyler sonucunda jelatinlerin en iyi sonuç verdiği görülmüştür [1]. Allaeys ve ark.
yaptıkları deneylerde, düz plakaya yapılan çarpma testlerinde gerçek kuş ile jelatin
kuş modelinin kullanılması durumunda, elde edilen sonuçlarda ciddi bir fark olmadığını belirtmişlerdir [101].
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Şekil 15. Kuş Çarpma Testlerinde Kullanılan Tavuğun Hazırlanması [102]

Kuş çarpma testlerinde kullanılabilecek basit bir jelatin kuş modeli şu şekilde oluşturulabilir. 1 kg soğuk su ve 100 gr balistik jelatin tozu karıştırılıp 5 dk beklenir. Karışım
45 °C’ye kadar ısıtılır. Isıtılmış karışımın 1050 gr’ı miksere dökülür. Miksere 4 damla

Şekil 16. İki Ucu Yarı Küresel Olacak Şekilde Jelatinden Üretilmiş Kuş Modeli [103]
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tarçın ilave edilir ve mikser çalıştırılır. Mikser bir süre çalıştıktan sonra, 6 gr alüminyum asetat ve 25 gr sodyum karboksilik metil selüloz karışımı miksere ilave edilip en
düşük hızda 3-5 s. çalıştırılır. Mikser durdurulur ve elde edilen karışım kalıba dökülerek buzdolabında soğutulur (Şekil 16) [103].
Testlerden elde edilen verilere göre tasarımlarda değişikliklere gidilerek gerçek bir
kuş çarpması vakasının daha az zararla atlatılması sağlanmış olur. Örneğin, Nagraj ve
ark. 300 m/s başlangıç hızına sahip kuş modeli ve 250 mm çapında, 7 mm kalınlıkta
Ni-Ti şekil hafızalı malzemeyi hedef olarak kullanarak analizler yapmışlardır. Elde
edilen sonuçlara göre, yazarlar, kuş çarpmasının olabileceği muhtemel bölgelerde
Ni-Ti şekil hafızalı malzemeler kullanılmasının çarpma sonucunda oluşan olumsuz
etkiyi çok azaltacağını belirtmişlerdir [104]. Liu ve ark. alüminyum kuyruk hücum
kenarının kuş çarpma test sonuçlarını, SPH modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları ile karşılaştırmış ve analiz ile test sonuçlarının uyumlu olduğunu belirtmişlerdir.
Yazarlar, hücum kenarına üçgen şeklinde yapılan bir güçlendirme ile hem analizde
hem de testte kuşun malzeme içerisine girmesinin önlendiğini ve bu sayede 25.631
nolu sertifikasyon gereksiniminin karşılandığını belirtmişlerdir (Şekil 17) [96, 102].

Şekil 17. Kuş Çarpma Test ve Analiz Sonuçlarına Göre Hücum Kenarına Üçgen
Güçlendirme Atılmış Tasarım [102].

5. SONUÇ
İnsanoğlunun gökyüzünü kuşlarla paylaşması ile başlayan ve son yıllarda hava taşımacılığının artması ile ciddi oranda artan kuş çarpmaları ve bunların uçak üzerindeki
etkilerinin incelendiği bu çalışmada, aşağıdaki genel sonuçlara ulaşılmıştır;
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•

Lagrange, Euler, ALE, SPH ve PFEM gibi farklı modelleme teknikleri kullanılabiliyor olmasına rağmen, birçok çalışmada da belirtildiği gibi analizlerde kuşların modellenmesinde SPH modelinin kullanılması gerçeğe en yakın sonuçlar
vermektedir.

•

Kuş modeli olarak iki ucu düz, elipsoit, küresel ve iki ucu yarı küresel silindir
modeller kullanılabiliyor olmasına rağmen, iki ucu yarı küresel silindir modeller
gerçeğe en yakın sonuçlar vermektedir.

•

Uzunluğun çapa oranının 2 olduğu kuş modelleri gerçeğe en yakın sonuçlar vermektedir.

•

Kuş malzemesinin modellenmesinde Mie-Grüneisen veya Murnaghan durum
denklemlerinin kullanılması deneysel verilerle uyumlu sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır.

•

Analizler yapılırken, uçak uçuş yönünde ilerlerken kuşun uçağa, uçuşun ters yönünde, alt yüzeyinden (karın bölgesinden) ve dik çarptığı (baş bölgesinden) duruma göre analiz yapılmasının, diğer alternatifleri hesaba katmadan yeterli olacağı
görülmüştür.

•

Kuş çarpma testlerinde gerçek kuş yerine %10 gözenekli jelatin kuş modelleri
kullanılması başarılı sonuçlar vermektedir.
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Resmi Bir Kurumda Risk Analizi Uygulaması
Mustafa Yurdakul1, Ece Gökpınar2, Yusuf Tansel İç*3

ÖZ
Risk analizi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi ve önlenebilmesi için risk teşkil
eden tehlikelerin belirlenmesi ve tehlikelerin risk seviyelerini azaltma ve kontrol altında tutmak için uygulama planlarının oluşturulmasını gerektirir. Bu makalede resmi bir kurumda gerçekleştirilen risk analiz
uygulaması açıklanmaktadır. Yapılan uygulama ile kuruluşta tehlikeler ve risk seviyeleri belirlenerek ve
riskleri azaltmaya yönelik iyileştirme planları oluşturulmuş ve planlar uygulanarak risk seviyeleri kontrol
altında tutmak için kontrol faaliyetleri belirlenmiştir. Analizde, öncelikle işçi sağlığı ve güvenliği açısından
yüksek riskli tehlikeler incelenmiştir. Kuruluşta yüksek riskli tehlikelerde risk seviyesini azaltmayı veya
riski ortadan kaldırmayı ve düşük riskli tehlikelerde riski kontrol altında tutmayı sürekli hale getirecek bir
risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan sistem ile kuruluşta iş kazaları önemli oranda azalmış ve
çalışanlar için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Risk analizi, risk yönetimi, iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği, resmi kurumlar

Risk Analysis Application in a Public Enterprise
ABSTRACT
Risk analysis requires determination and prevention of hazards that cause occupational accidents and
illnesses as well as preparation of application plans to reduce risk levels of hazards and keeping them under
control. This paper explains a risk analysis application applied in a public enterprise. With this application,
the hazards and risk levels in the enterprise were determined and improvement plans were prepared to
reduce the risk levels and the plans were implemented and the control activities were identified to keep the
risk levels under control. In the analysis, firstly the hazards with highest risks in terms of occupational health
and safety were investigated. In the enterprise, a risk management system, which can reduce or eliminate
the risk levels in case of hazards with highest risks and which can keep the risk levels under control in case
of hazards with low risk continuously, was established. With the system formed, the occupational accidents
were reduced significantly and a safer working environment for the enterprise’s employees was ensured.
Keywords: Risk analysis, risk management, occupational accidents, occupational health and safety,
public enterprises
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1. GİRİŞ
Risk, çalışma ortamlarında tehlikelerin (işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek
olan çalışanları veya işyerini etkileyecek zarar potansiyeli olan vakalar) olma olasılığı
veya bu tehlikelerin olma olasılıkları ile yol açacakları zararların şiddetlerinin bir birleşimi olarak tanımlanabilir [1,2,3]. Risk yönetim yaklaşımları uygulandığı kuruluşlarda tüm iş süreçlerini kapsayacak biçimde ele alınır [4]. Risk yönetimi ile ilgili çalışmalar uluslararası ve ulusal literatürde yer almaktadır. Örnek olarak Kalkan ve Deniz
[5], Müezzinoğlu [6], Özkılıç [7], Emhan [8], Hafızoğlu [9] ve Yenigün ve Erkek [10]
tarafından yapılan çalışmalar gösterilebilir. Bir kuruluşta TS ISO 31000 standardına
göre yapılacak risk analizlerini yapmak için oluşturulan risk yönetim yaklaşımı Şekil
1 de sunulmaktadır. Risk yönetim yaklaşımları Şekil 1 de gösterilen tehlikeleri ve risk
seviyelerini belirleme, risk azaltma ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması faaliyetlerin yanısıra bu faaliyetlerin dokümantasyonu, yapılan çalışmaların güncellenmesi
ve gerektiğinde tekrarlama aşamalarını da içerir [11]. Risk yönetiminde ortaya çıkan
her tehlike için öncelikle izin verilebilir (ölüm, kayıp ve yaralanma oluşturmayacak)
seviye belirlenir ve risk puanı izin verilebilir seviyeden yüksek olanlar için risk azaltma faaliyetleri gerçekleştirilir.

Emniyet Kontrol Tedbirlerinin
Uygulaması
Risk Transferi

Risk Sınıflandırma
Risk Kabul Edilebilir
mi?

Kabul Edilebilir Risk

Şekil 1. TS ISO 31000 Standardına Göre Risk Yönetim Yaklaşımı [4]
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Tehlikelerin tanımlanmasında kuruluşta tehlike yaratan kaynaklar (yangın başlatabilecek ve yangını yaygınlaştırabilecek malzemeler, patlama yaratabilecek malzemeler,
makineler, toz malzemeler, kimyasallar, doğalgaz sistemi, elektrik sistemi vb.) öncelikle incelenir [13-14]. Bu tehlikelerin hepsi kuruluş içerisinde risk oluşturmayabilir. Tehlikeler içerisinde risk oluşturabilecek olanların belirlenmesi risk tanımlamada
yapılır. Ardından risk oluşturan tehlikelerin veya kaynaklarının ortadan kaldırılması
veya risk oluşturmayanlar veya daha düşük risk oluşturanlarla değiştirilmesi için gerekli faaliyetleri içeren planlar oluşturulur. Faaliyetlere örnek olarak daha az riskli
yöntem, madde, makine ve teçhizat ile ikâme, çalışma yönteminin, prosesin veya makine ve teçhizatın tekrar tasarımı, tehlikenin izole edilmesi (yalıtımı) ve çalışma yöntemlerinin değiştirilmesi verilebilir. Faaliyetlerin denetiminde ise hazırlanan planların
uygulama adımları izlenir, ara çıktıları kontrol edilir ve planlarda oluşan aksamalar
tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır [14].

2. RİSK ANALİZ UYGULAMASI
Risk analiz uygulamasının yapıldığı kuruluş yönetim ve mühendislik hizmeti veren
bir kamu kuruluşudur ve 8 katlı kiralık bir binada 100 personel ile hizmet vermektedir. Bu şirkette risk değerlendirmesi içinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan
temsilcisi, teknisyenlerin yer aldığı bir risk analiz ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ekip, geçmiş kaza raporları, denetim raporları, işe bağlı yaralanma ve hastalık raporları, bakım onarım ve arıza raporları, sağlık gözetimi raporları, hastalık izin raporları,
işyeri hijyen ölçüm raporları, malzeme güvenlik bilgi formlarını ve iş ortamını gözlemleyerek ve çalışanlarla görüşerek tehlikeler konusunda ön bilgileri toparlamıştır.
Ekip öncelikle Fiziksel Çevre Koşulları (Hangi gürültülü iş veya ekipman mevcuttur? Çalışma alanında herhangi bir aşırı sıcaklık, nem veya soğuk yerler mevcut mudur?), Kimyasal Maddeleri (Hangi kimyasallar kullanılmaktadır?), Biyolojik Unsurları (İçme suyu nasıl sağlanıyor? Kanalizasyon sistemi mevcut mu? Mikroorganizma
oluşma ihtimali var mı? Temizleme sistemi var mı? Havalandırma sistemi var mı?
Çalışanlar için düzenli temizlik yapılıyor mu? Yemek salonu ve çay salonlarında böcek bulunmakta mıdır? Mikroorganizmaların oluşması potansiyeli nedir?), Ergonomik Hususları (Ağır yük taşıma görevleri veriliyor mu? Çalışanlar uzun süreli aynı
pozisyonda kalarak iş yapma durumunda kalıyor mu?) ve Psikososyal Unsurları (İş
organizasyonunda stres yaratacak veya uyku bozukluğuna yol açacak vardiyalı sistem
mevcut mu? İşyerinde taciz, ayrımcılık, zorbalık veya şiddet var mıdır? Çalışanlarda
birim değişikliği yapılıyor mu? Kültür, inanç ve dil sorunları var mı? Eğlence ve mola
olanaklarının eksikliği var mı? Çalışanların sorun ve şikayetleri iletebilmeleri için bir
sistem bulunmakta mıdır?) inceleyerek kuruluş içerisinde olabilecek tehlikeler belirler.
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Tehlikenin risk puanı (R), olma olasılığı (O), tehlikenin yapacağı etki (şiddet) (Ş) ve
tehlikenin olma frekans (sıklık) (F) değerlerinin çarpımı ile elde edilir1: R=O×Ş×F.
Tehlikenin gerçekleşme olasılığının (O), tehlikenin ortaya çıkma potansiyelidir ve
olasılığa Tablo 1 de gösterilen şekliyle rakamsal değer atanabilir. Tehlikenin yapacağı
etki (şiddeti) (Ş) tehlikenin olması durumunda oluşacak zararın büyüklüğüdür ve Tablo 2 de görüldüğü gibi değeri atanabilir. Tehlikenin olma frekans (sıklık) (F) değeri
olarak bir yıl içinde kaç defa gerçekleşebileceği ile bağlantılı olarak Tablo 3 de olduğu
gibi değer atanabilir. Tablo 4’de iki ayrı tehlike için risk puanının nasıl hesaplanacağı
gösterilmektedir. Risk puanları hesaplanan tehlikeler için yapılması gereken faaliyetler ise Tablo 5 de açıklanmaktadır. Tablo 5 de risk seviyesi 5 ayrı kategoriye ayrılmış
ve her kategoride yapılması gereken faaliyet özelliği açıklanmıştır.
Tablo 1. Tehlikenin Olma Olasılığına Değer Atama
Tehlikenin Gerçekleşme Olasılığı

Olma Olasılığı Değeri (O)

Beklenmekte, kesin olacak

10

Yüksek, oldukça mümkün

6

Ortalama

3

Mümkün fakat düşük

1

Beklenmez fakat mümkün

0,5

Beklenmez

0,2

Tablo 2. Tehlikenin Yapacağı Etkiye Değer Atama
Tehlikenin Yapacağı Etki (Şiddeti)

1

Yapacağı Etki Değeri
(Şiddeti) (Ş)

Birden fazla ölümlü kaza/çevresel felaket

100

Öldürücü kaza/ciddi çevresel zarar

40

Kalıcı hasar/yaralanma, iş kaybı/çevresel engel oluşturma,
yakın çevreden şikayet

15

Önemli hasar/yaralanma, dış ilk yardım ihtiyacı/arazi sınırları dışında çevresel zarar

7

Küçük hasar/yaralanma, dahili ilk yardım/arazi içinde sınırlı
çevresel zarar

3

Ucuz atlatma/çevresel zarar yok

1

Burada Fine- Kinney metodu uygulanmıştır. Ayrıntılı bilgi için kaynak 15’e bakınız.
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Tablo 3. Tehlikenin Olma Sıklığına Değer Atama
Tehlikenin Olma Frekansı (Sıklığı)

Olma Frekans (Sıklık) Değeri (F)

Hemen hemen sürekli (saatte birkaç defa)

10

Sık (günde bir veya birkaç defa)

6

Ara sıra (haftada bir veya birkaç defa)

3

Sık değil ( ayda bir veya birkaç defa)

2

Seyrek (yılda birkaç defa)

1

Çok seyrek (yılda bir veya daha seyrek)

0,5

Risk analiz çalışması sonucunda kuruluşta toplam 60 adet tehlike belirlenmiştir. Risk
kategorisi V olan tehlikelerin acilen, IV olanların kısa dönemde ve III olanların orta
dönemde risk seviyeleri kategori II ve I e indirilmesi gerektiğinden Tablo 6’da bir kısmı verilen bir Risk Azaltma Planı hazırlanmıştır. Söz konusu Risk Azaltma Planı’nda
bulunan her bir tehlike için sorumlu, termin süresi, riskin azaltılması için uygulanacak tedbirler belirlenmiştir. Uygulanan tedbirler sonrasında risk seviyesi yeniden
hesaplanarak yeni risk seviyesinin kabul edilebilir seviyeye inip inmediği konusunda
değerlendirme yapılarak sonuçları Tablo 6’ya eklenmiştir.

Tablo 4. Risk Seviyesinin Hesaplanmasını Gösteren Örnek Uygulama

Ofisler

Tehlikenin
Tanımı

Kazan Dairesi
Doğalgaz
Kazanı

İşletme ve
bakım
personeli

Doğalgaz
Kaçağı

Ekranlı Araçlarla
Çalışma

Ofiste masa
üstü ve
dizüstü
bilgisayar ile
çalışanlar

Ekranın
(monitörün)
yerinin yanlış
olması, çalışan
kişinin bakış
açısında ya da
arkasında
pencere olması
nedeniyle
oluşan
yansıma.

Yapacağı Etki
(Şiddeti) (Ş)

Kazan
Dairesi

Tehlike
Altındakiler

Olma Frekansı
(Sıklığı) (F)

YER

Olma Olasılığı (O)

Tehlikelerin Risk Analizi
Faaliyet
Çalışma ortamı
tanımı
(Ekipman
Diğer)

Risk Puanı (R)
R = O×F×Ş

Yangın;
Patlama;
Yanma; Ölüm

3

3

100

900

Ciddi zihinsel
ve algısal
yüklenme; Göz
rahatsızlıkları
ve yorgunluğu

10

10

7

700

Tehlikenin
Olası Etkisi
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R < 20

20 < R < 70

70 < R < 200

200 < R < 400

400 < R

RİSK PUANI

Herhangi bir çalışma yapmaya gerek bulunmamaktadır. Mevcut süreç kontrol altında tutulmalıdır.

KATEGORİ I: ÖNEMSİZ RİSK SEVİYESİ

Herhangi bir ilave önlem alınması öncelikli değildir. Riski bu seviyede tutmak için kullanılan
yöntemler sürekli olmalıdır. Riski düşürmek için uygulanacak faaliyetler var ise uzun vadede
gerçekleştirilebilir.

KATEGORİ II: KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİ

Acil tehlikelerden sonra ele alınmalı ve orta vadede risk seviyesi düşürülmelidir.

KATEGORİ III: ORTA RİSK SEVİYESİ

Kısa dönemde iyileştirilmelidir. Riski kabul edilebilir seviyeye indirmek için en kısa sürede
çalışmalara başlanmalıdır. Faaliyet tamamlanana kadar geçici tedbirler uygulanmalıdır.

KATEGORİ IV: YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tehlikenin bulunduğu bölgenin kapatılması düşünülmelidir.
İşin durdurulması ve tekrar işe başlanmadan önce risk puanının mutlaka azaltılmasını gerektirir.

RİSK SEVİYESİ KATEGORİLERİ VE AÇIKLAMASI
KATEGORİ V: KABUL EDİLEMEZ RİSK SEVİYESİ

Tablo 5. Tehlikelerin Risk Puanlarına Göre Kategorileri ve Yapılması Gereken Faaliyetlerin Özellikleri
Yurdakul, M., Gökpınar, E., İç, Y. T.
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Tablo 6. Risk Azaltma Planı Örneği


KATEGORİ II

Ziyaretçilere
acil
durumlar
bilgilendirme broşürleri verilmelidir.

KATEGORİ I
KATEGORİ II
KATEGORİ I
KATEGORİ I
KATEGORİ II
KATEGORİ I
(lehim işlemi
tamamen
kaldırılmıştır)

10
25
10
25
0

1,75

40
100
40
7

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

KATEGORİ I

KATEGORİ III

KATEGORİ I

Ziyaretçiler acil
durumda panik ve
nasıl davranacağını
bilememe sonucu
yaralanma veya
psikolojik taravma



1,75

Kazan dairesindeki
kalorifer ve sıcak
su kazanlarının
kontrollerinin
yapılmamış olması

KATEGORİ III

1,75

Lehim kullanımı
nedeniyle kurşun
maruziyeti

Kurşundan etkilenmeyi önlemek için lokal
havalandırma
altında
çalışmaları
sağlanmalıdır, Çalışanların Kan kurşunu
seviyeleri ölçtürülmelidir. İş yeri sağlık birimi
tarafından takip edilmelidir. Çalışanlara
solunum koruyucu maske (KKD) temin
edilmelidir.
Kazan dairesinde bulunan kalorifer ve sıcak su
kazanlarının periyodik kontrollerinin İŞ
EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK
VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ’ne
uygun olarak yaptırılması gerekmektedir.

100



0

KATEGORİ III

7

Acil durumlara
hazırlıklı olmama

7



0,5

KATEGORİ IV

0,5


Bilgisayar
karşısında geçirilen
sürenin uzun
olması

Kategori

0,5



0,5

KATEGORİ V

0,5

Elektrik

Çay ocağında su ısıtma işlemi elektrikli ocak
ile yapılmaktadır. Bu ocağın elektrik tesisatının
topraklaması ve kaçak akım rolesi kontrol
edilmelidir. Periyodik olarak ölçümlemeleri
yapılarak yetkilisi tarafından rapor haline
getirilmelidir.
Bilgisayar ile çalışanlara "ekranlı araçlarla
çalışmada sağlık güvenlik eğitimi" verilmeli,
yılda bir kez göz muayenesi yaptırılmalıdır.
Oturma
sandalyelerinin
ve
çalışma
masalarının yüksekliklerinin ayarlanabilir
olmasının sağlanması, nötr vucut duruşu
hakkında bilgilendirme, eğitim yapılmalıdır.
Ayaklar düz olarak yere temas etmeli,diz 90
derece açılı olmalı, sandalyede beli
destekleyen parça olmalı, sırt dik, omuzlar
rahat, dirsekler 90 derece açılı ve bilekler
nötral pozisyonda tutulmalıdır.
Acil durum tatbikatları yılda bir düzenli olarak,
belirlenecek senaryo kapsamında yaptırılmalı
ve kayıt altına alınmalıdır.

R

0



Ş

0,5

KATEGORİ V

F

0

Doğalgaz Kaçağı

O

0,5

KATEGORİ V

 Mevcut Kullanılan ilaçların son kullanma
tarihleri kontrol edilecek, son kullanma tarihi
geçmiş ilaçlar yenileri ile değiştirilecektir.
 İlaç deposunun kapağına ilaç adı, son
kullanma tarihi listesi asılacaktır.
 Düzenli olarak ilaç, serum ve diğer tıbbı
malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol
edilecektir.
 İlaçların düzenli olarak kontrolünün sağlanması
için ayrıca söz konusu liste elektronik ortama
aktarılacak ve sistem son kullanma tarihine
yaklaşan ilaçlar için uyarı verecektir.
 Doğalgaz kazanının bulunduğu bölgede
Doğalgaz kaçak alarmı bulunmamaktadır. Acil
olarak doğalgaz alarmının monte edilmesi ve
periyodik
olarak
kontrol
edilmesi
gerekmektedir.

Uygulama Sonrası Yeni Risk Seviye
Hesaplaması

0,5

Son kullanma tarihi
geçmiş ilaç ve tıbbi
malzemeler

Uygulanacak Tedbirler

Sorumlu

Uygulama Öncesi
Risk Kategorisi

Termin

RİSK AZALTMA PLANI
Risk Konusu

hakkında
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Kuruluşta gerçekleşen uygulamalara örnek olarak a) Çalışanların solunum yolu vb.
hastalıklardan korunmasını sağlamak, daha temiz bir ofis ortamı oluşturulmasını sağlamak amacıyla bina içerinde halı kaplı tüm zeminler sökülerek, parke döşenmiştir;
b) Bilgisayarla çalışan personelin göz sağlığı için, tüm camlara jaluzi taktırılmıştır.
Jaluzi kullanılarak ışık kesilmesi mümkün olan yerlerde monitörlere ışığın doğrudan
gelmesi önlenmiştir; c) Makine dairesindeki teçhizatın alev ve patlama riski taşımasından dolayı, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmıştır. Söz konusu rapor neticesinde makine dairesi düzeni değiştirilmiştir. Güvenlik işaretleri yerleştirilmiştir;
ç) Makine dairesinde bulunan kazanlar, jeneratörler, basınçlı ekipmanların kontrolleri
yaptırılıp (Makina Mühendisleri Odasına), standartlara uygun hale getirilmiştir; d)
Tüm bina içerisinde kullanılan yangın söndürme cihazlarının bakımları yaptırılmıştır.
Yangın söndürme tüpleri yenilenmiş yeterli hale getirilmiştir. Ayrıca ilave yangın söndürme cihazı gerekli alanlara yangın söndürme cihazları temin edilmiştir; e) Binanın
ısınmasını sağlayan doğalgaz kazanının bulunduğu bölgede doğalgaz kaçak algılama
dedektörü takılmıştır; f) Sıcak su kazanı (Boiler) yenilenmiştir; g) Bina dış cephe cam
silme faaliyetleri emniyetli hale getirilmiştir. Mevcut temizlik personeli cam dışına
çıkarak temizlik yapmamaları konusunda uyarılmıştır. Cam temizleme işleri için yüklenici firma görevlendirilmiştir. Bu işi yapmak üzere yüklenici firma tarafından cam
silme ekipleri oluşturulması sağlanmıştır. Cam temizliği ekibinin her türlü emniyet
tedbiri ve risk sigortası yüklenici tarafından yerine getirilmektedir; h) Sağlık Merkezindeki ilaç ve tıbbi malzemelerin kontrolü sağlanmıştır.

Şekil 2. Risk Analiz Uygulama Öncesi ve Sonrası Tehlikelerin Kategorilerin Değişimi
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Aynı zamanda kontroller düzenli hale getirilmiştir; ı) Bina içerisinde tüm katlarda
bulunan ilkyardım dolapları uygun hale getirilmiştir; i) Bina elektrik kontrolleri, topraklama ve paratoner kontrolleri düzenli hale getirilmiştir; j) Bina garajı içine renkli
uyarı işaretleri konulmuştur. Aracını park eden kişinin doğrudan yukarı katlara ulaşan
merdivene ulaşmasını sağlayan kapı bulunduğu için, çalışan personel garaj içerisinde
dolaşmaması konusunda uyarılmıştır; k) Sağlık Merkezindeki Elektro Kardiyo Grafi
(EKG), tansiyon aletleri vb. tıbbi cihazın kalibrasyonları yaptırılmış ve periyodik hale
getirilmiştir verilebilir. Uygulamalar öncesi ve sonrası 60 tehlikenin risk kategorisindeki değişim Şekil 2 de görülmektedir. Kategori V, IV ve III deki toplam tehlike
41’den 4’e inmiş durumdadır. Kuruluş yeni risk değerlendirme döneminde artık sadece bu 4 tehlike üzerine odaklanacaktır.

3. SONUÇ
Bu makalede bir kamu kuruluşunda Risk Analiz uygulaması adımlarıyla beraber açıklanmıştır. Kamu kuruluşunda böyle bir çalışmada işçilerin sağlığı ve güvenliğini etkileyen tehlikeler ve risk seviyeleri belirlenmiş ve tehlikelerin risk seviyeleri azaltılarak
daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Çalışma öncesi ve sonrasında tehlikelerin risk kategorilerindeki değişimler (Kategori V, IV ve III deki toplam tehlike
sayısı 41’den 4’e inmiştir) çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Risk analiz çalışmaları dönemsel (örneğin yıllık) olarak tekrarlanarak devam etmesi gerekir. Ancak
her yeni dönemde iş yükü azalarak devam edeceği göz önüne alınmalıdır. Örneğin
çalışmanın yapıldığı kuruluşta yeni risk değerlendirme döneminde artık sadece 4 tehlike üzerine odaklanacaktır.
Yapılan çalışma personel sayısı ve kuruluşun içinde bulunduğu sektör farkı gözetmeksizin tüm kuruluşlara örnek olabilecek bir çalışmadır. Bu tarz çalışmaların bu makalede olduğu gibi sistematik olarak gerçekleştirilmesi ve raporlanması oldukça önemlidir. Çalışma ile ilgili bir diğer önemli husus da tehlikelerin her zaman görülebilir
olmadığıdır. Tehlikelerin belirlenmesi sırasında tüm personelin görüşlerinin alınması
ve yapılmış benzer çalışmaların ve uzmanların görüşlerinin dikkatlice incelenmesi
oldukça önemlidir.
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ÖZ
İnsanlığın artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen teknolojilerde kaydedilen ilerlemeler farklı sanayi kollarını doğurmuştur. Her bir sanayi kolunun kendine has çalışma usulleri ve üretim yöntemleri olduğu
gibi yapılacak işlere uygun iş güvenliği önlemleri de alınmalıdır. Farklı maksatlarla geliştirilen makinelerin üretim fonksiyonlarını icra edebilecek şekilde özel olarak tasarlanmasının yanında bu makinelere ait
güvenlik donanımlarının da makinenin sebep olabileceği kazalara ve operatörün maruz kalabileceği olası
tehlikelere karşı ayrıca tasarlanması gerekir. Bu çalışma, sac bükme işlemlerinde kullanılan abkantların güvenlik donanımlarının detaylı olarak incelenmesini ve makinelerde ilave koruyucu sistemler kullanmanın
teknik ve hukuki gerekliliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, abkant, güvenlik donanımı

A Special View to Occupational Safety Equipments:Press Brake
Example
ABSTRACT
Increasing needs of humankind and the progress of technology has created different industries. Since each
industry has its specific working and production methods, relevant safety precautions should be taken
appropriately. In addition to the design of machines to perform the production functions developed for
various purposes, it is also a requirement that safety equipment of these machines should be handled
separately against possible hazards and the accidents caused by the machine and the operator. This paper
aims to examine the safety equipment of press brakes used in sheet metal bending operations in detail and
to indicate the technical and legal necessity of using additional safety systems in machines.
Keywords: Occupational health and safety, press brake, safety system
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1. GİRİŞ
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk adım 1945 yılında Çalışma Bakanlığı’nın
kurulması ile atılmıştır. O tarihten bu yana iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatımız ve organlarımız çağın gerektirdiği şekilde birtakım değişim ve dönüşümlere
uğramıştır. Bu değişimlerin sonucunda, bugün ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin
yasal dayanağı 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur. Yürürlükteki yasal mevzuatın uygulanması ise İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır [1].
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasını “işten kaynaklanan veya iş sırasında
ortaya çıkan, ölümcül veya ölümcül olmayan bir yaralanma ile sonuçlanan durum”
şeklinde tanımlamıştır [2]. Bu tanım doğrultusunda, iş güvenliğinin sağlanabilmesi
için planlanmamış ve beklenmeyen olayların doğurabileceği olası risklere karşı hazırlıklı olunması gerekmektedir. Gerçekleşebileceği değerlendirilen bir kazadan korunmak için kazanın gerçekleşmesini bekleyip kaza anında çözüm üretmeye çalışmak
ve bu kazadan edinilen bilgi ile aynı kazayı tekrar yaşamamak için önlemler almaya
çalışmak yerine, proaktif bir yaklaşımla kaza gerçekleşmeden olası tehditlerin ve risklerin belirlenerek önlem alınması daha uygundur.
ILO, 2008 yılında dünya genelinde 2,3 milyondan fazla kişinin iş ile ilgili kazalar
veya hastalıklar sebebi ile hayatını kaybettiğini tahmin etmektedir. Bu tahmin, günde
ortalama 6300’den fazla kişinin işle alakalı bir sebepten ötürü hayatını kaybetmiş olması anlamına gelmektedir [3]. Kazaların önlenebilmesi için iş güvenliği kültürünün
oluşması, makinelerle yapılan çalışmalar için güvenlik talimatlarının belirlenmesi ve
bu talimatlara uyulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra işçilerin disiplinsiz ve dikkatsiz çalışması durumunda maruz kalabileceği tehlikeler hakkındaki farkındalığı ve
sorumluluk bilinci kazaların önlenebilmesinde önemli rol oynar. Önlenemeyecek türden kazaların doğurabileceği muhtemel olumsuzlukları en aza indirgeyebilmek için
ise kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı ve makinenin fonksiyonuna yönelik
güvenlik donanımlarının kullanımı ön plana çıkmaktadır. KKD ve makinelerde kullanılan güvenlik donanımları işçiyi yaptığı işten kaynaklanabilecek türden kazalara karşı koruyacak ve işçinin iş kazasını olabilecek en az zararla atlatmasını sağlayacaktır.
Maalesef günümüzde bazı işverenler hala iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili masraflardan
kaçınmaktadır. Oysa iş sağlığı ve güvenliğine yapılan yatırımların işletmeyi zarara
sokmadığı, aksine olası kazalardan doğabilecek hammadde kaybı, makine onarım maliyeti, işçiye ödenecek tazminat, yerine getirilmeyen yükümlülüklerden kaynaklı idari
para cezaları, hatta hapis cezaları gibi olumsuzlukları önlediği ortadadır. Örneğin;
2006 yılında, tersane inşaatına beton getiren firmanın beton pompası hortumunun patlaması nedeniyle 7 metre yüksekliğindeki inşaattan düşen bir işçinin açtığı tazminat
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davası ile kazaya neden olan şirket 1 milyon 650 bin TL tazminata mahkûm edilmiştir.
Kazaya uğrayan işçinin "Kaza olmaması, işçilerin ölmemesi ve özürlü olmamaları
için işverenlerin daha dikkatli olmaları gerekir. İşverenlerin sırf maliyetinin fazlalığı nedeniyle iş güvenliği önlemlerini almaktan kaçınmamaları gerekir. Aksi takdirde
işverenler dava sonunda daha fazla tazminatla karşı karşıya kalabilirler." şeklindeki
sözleri ise iş güvenliğini sağlayacak harcamalardan kaçınmamanın önemi hakkında
ibret verici bir referans niteliğindedir [4]. Yine 2006 yılında çift el kumandalı eksantrik preste meydana gelen bir iş kazası ile ilgili olarak mahkemeye sunulan bilirkişi
raporunda, işçinin tecrübeli olmadığı halde gerekli eğitim verilmeden iş başı yaptırıldığına ve işçiye koruyucu donanım verilmediğine atıfta bulunulmuş ve işveren
kuruluşun %100 oranında kusurlu bulunduğu ifade edilmiştir [5].
ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı OHSA’nın verilerine göre 1984 yılından 2019 yılına
kadar abkantlarla ilişkili 287 iş kazası gerçekleşmiştir. Bu kazaların 8 tanesi ölümlü
kazalardır. Şekil 1’de abkantlarla ilişkili gerçekleşen iş kazalarının yıllara göre dağılımı verilmiştir. En fazla iş kazası 39 tane ile 2017 yılında gerçekleşmiştir. 2017
yılından önce ise abkantlarla ilişkili iş kazalarının gerçekleşme sıklığının en yüksek
olduğu aralık 1996-1999 yılları arasıdır. 1984 yılından 2013 yılına kadar her yıl abkantlarla ilişkili en az 1 iş kazası gerçekleşmiş olmasının yanında 2013’ten 2017’ye
kadar hiç iş kazası olmaması ve 2017’deiş kazası sayısının 1984’ten beri en yüksek
değerine çıkması dikkat çekicidir. 1984-2019 yılları arasında abkantlarla ilişkili iş
kazalarının yıllık ortalaması 8’in üzerindedir [6].
Bu çalışma, sac bükme işlemlerinde kullanılan abkantların güvenlik donanımlarının
detaylı olarak incelenmesini ve genel olarak makinelerde, özelde ise abkantlarda ilave
koruyucu sistemler kullanmanın teknik uygunluğunu ve hukuki gerekliliğini ortaya
koymayı amaçlamaktadır.
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2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA ÖNCEKİ
ÇALIŞMALAR
Makinelerde güvenlik donanımları kullanmanın iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekliliği ve yasal zorunluluğu çeşitli çalışmalarla ele alınmıştır. Özkılıç [7] güvenli
makinelerin imalatçı ve kullanıcı için hukuki güvence sağladığını ifade etmiş ve TS
EN 12100 standardına dikkat çekerek risk analizi ve risk tetkikinin adımlarından bahsetmiştir. TS EN 12100’e Göre Risk Analizi ve Risk Tetkikinin Adımları Şekil 2’de
verilmiştir.
Büküm makineleri imalatı yapan Amada firmasının Şubat 2016’da yayımladığı güvenlik kılavuzu abkantlarda kullanılabilecek güvenlik donanımları ile ilgili bilgi ve
tavsiyeler vermektedir. Kılavuzun sonunda yapılması planlanan işlemlere göre hangi
güvenlik donanımlarının seçilmesi gerektiği hakkında tavsiye veren bir tablo ve örnek
kaza raporu yer almaktadır [8].
ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı OHSA’nın “Machine Safeguarding at the Point of
Operation” adlı teknik kaynaklar bölümü yayınında abkant ile çalışmada oluşabilecek
tehlikeler tanımlanmış ve bu tehlikelerden korunmak için alınabilecek önlemler anlatılmıştır. Ayrıca belgede abkantlarda kullanılabilecek bazı güvenlik donanımlarından
bahsedilmiş ve abkant operatörünün nasıl çalışması gerektiği tarif edilmiştir [9].
Pehlivan [10] metal sanayi sektöründeki makine ve ekipmanların potansiyel risklerinin değerlendirilmesi konusuna değindiği çalışmasında abkant pres için risk değerlendirmesi yapmıştır. Bu çalışmada abkantlarda yaşanan kazaların çoğunlukla büküm
sırasında parmak kaptırılması şeklinde olduğunu ifade edilmiştir. Şekil 3’te abkant
pres için risk değerlendirmesi tablosu yer almaktadır. Tabloda mekanik riskler ve tehlikeler ortaya konmuştur. Bu risklerin oluşturabileceği tehlikeli durumların oluşma
olasılığı, oluşma sıklığı, yaralanma şiddeti ve maruz kalan kişi kısımları belirtilerek
riskler anlamlandırılmış ve sonuç bölümünde risklerin şiddetleri belirtilmiştir.
Pouliquen ve arkadaşları [11] sanal gerçeklik ile modelledikleri abkant ve sanal ellerle yaptıkları çalışmada işçiyi tehlikeye atmadan abkant güvenlik donanımlarının test
ve tasarımlarının yapılmasında sanal gerçekliğin katkısını vurgulamıştır. Çalışmada
makine ile ilgili risklere (M), iş istasyonu çevre etkileri ile ilgili risklere (E) ve birinin
bu riskleri kontrol etme kabiliyeti ile ilgili risklere (P) bağlı bir genel risk endeksi (R)
kullanılmıştır. Hesaplanan değerlerle risk seviyesi tahmin edilerek önceden tanımlanmış tehlike dereceleri ile karşılaştırılabilir.
İş sağlığı ve güvenliği donanımları ve abkantlarla ilgili yapılmış birtakım çalışmalar
ve bilgi veren dokümanlar olsa da literatürde güvenlik donanımları ve abkantların
birlikte incelendiği bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu açıdan, bu çalışmanın güvenlik
donanımları ve abkantlar hakkında literatüre katkıda bulunması beklenmektedir
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Şekil 2. TS EN 12100’e Göre Risk Analizi ve
Risk Tetkikinin Adımları [7]

Şekil 3. Abkant Pres İçin Risk Değerlendirmesi [10]
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3. MATERYAL VE METOT
3.1 Materyal
Abkant, CNC kontrollü bir sac metal büküm makinesidir. Abkantlar çeşitli tonajlarda
(30-500 ton arası) ve genişliklerde (1000-8000 mm arası) olabilirler. Büküm işlemini
gerçekleştiren üst ve alt kalıpları vardır. Üst kalıplar (erkek kalıp) "V" şeklinde, alt
kalıplar (dişi) ise yine "V" şeklinde olup, erkek kalıbın tam olarak içine oturmasını
sağlar. Arasında kalan sac levhayı büyük bir hidrolik kuvvet uygulayarak programlanan şekilde büker [12].
CNC’de bükülecek parçaların açınımı, arka dayama pozisyonları, bükme sıraları,
bükme açıları için gerekli strok ve kalıplar ile bükülecek parçanın uyumluluğu, malzeme bilgileri tanımlanmak şartı ile kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak yapılır.
Ayrıca büküm esnasında herhangi bir çarpma olup olmadığını ve kontrol ünitesinin
tipine göre bükümleri üç boyutlu olarak izleyebilme imkânı da vardır. Eklenen bu yeniliklerle abkant tezgahları günümüzde eksisinden çok daha güvenli ve kullanışlıdır.
Abkant tezgahlarına eklenen yeniliklere son yıllarda bir yenisini de Bytronic firması
eklemiştir. Firmanın geliştirdiği kalıp değiştirici sayesinde operatörün veya teknisyenin müdahalesi olmaksızın robotik bir kol vasıtasıyla tezgahta kullanılan kalıp değiştirilebilmektedir [13]. Bu sistem sayesinde hızlı ve hassas bir şekilde kalıp değişimi
yapılabilinmesinin yanında operatörün iş yükü de önemli ölçüde azalmış olur. Operatörün kalıp değişimi işlemi için kalıplara dokunmasına gerek kalmaması sebebiyle

Şekil 4. CNC Abkant [14]
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operatör takım değişimi esnasında gerçekleşebilecek iş kazalarından korunmuş olur.
Ayrıca operatörün iş yükünün azalması da yorgunluk ve dikkat dağınıklığından kaynaklanabilecek iş kazalarını azaltacaktır. Şekil 4’te bir abkant resmi verilmiştir [14].

3.2 Metot
Çalışmada güvenliği sağlayabilmek için iş, işçi veya makine ile ilgili meydana gelebilecek olumsuzluklar öngörülerek bu olumsuzluklara karşı önlemler alınmalıdır. Meydana gelebilecek olumsuzluk senaryoları işi, işçiyi veya makineyi farklı yönlerden
tehdit edebilir. Bu bağlamda, tek bir güvenlik önlemi alarak güvenliği sağlamak çoğu
zaman mümkün olmamaktadır. Abkant ile çalışma esnasında meydana gelebilecek
türden kazalara karşı tasarlanmış birçok güvenlik donanımı vardır. Bu donanımlar
farklı üreticiler tarafından farklı isimlerle piyasaya sürülmüş olsalar da aynı tehlike
için tasarlanan güvenlik donanımlarının çalışma prensipleri de aynıdır. Bu çalışmada
abkant güvenlik donanımları güvenlik bariyeri, parmak koruma lazer sistemi, yan korumalar, arka koruma, üç pozisyonlu ayak pedalı, ön sac destek sistemi, arka dayama
sistemi, çift el kumanda sistemi, otomatik strok durdurma cihazı ve güvenlik PLC’si
olmak üzere 10 başlıkta ele alınmıştır. Ayrıca genel olarak makinelerde, özel olarak
ise abkantlarda güvenlik donanımı kullanmanın yasal gerekliliği üzerinde durulmuştur.

3.2.1 Güvenlik Bariyeri
Çalışma bölgesinin önünde üst kalıbın hareket eksenine dik şekilde konumlandırılan
bir sistemle oluşturulan bir ışın perdesinden ibarettir. Şekil 5’te Fiessler [15] firmasının ürettiği bir güvenlik bariyerinin resmi verilmiştir.

Şekil 5. Güvenlik Bariyeri [15]
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Üst kalıbın parçayı bükmek için harekete geçmesi sırasında eğer ışınlar bir engele çarparsa çeneler çalışmayı durdurur. Kalıpların ayrılması esnasında ışınlar engele çarpsa
da kalıplar ayrılmaya devam eder. Güvenliği artırmak için operatörün ana ışın perdesi
ile makine arasına geçmesi ihtimaline karşı yardımcı ışın perdesi de kullanılmalıdır.
Böylelikle operatör ana ışın perdesine yakalanmasa bile yardımcı ışın perdesine yakalanacaktır ve kalıbın hareketi duracaktır. Ana ve yardımcı ışınların şematik resmi
Şekil 6’da verilmiştir [8].

Şekil 6. Güvenlik Bariyerinde Ana ve
Yardımcı Işınlar [8]

Abkant ile çalışmada güvenlik bariyeri güvenliği büyük ölçüde sağlasa da kullanışlı
değildir. Operatörün büküm yaparken çoğu zaman sacı tutması gerekir ve operatör
sacı tutarken ışınlar operatöre çarparak kesilmiş olur. Bu durumda güvenlik bariyeri
devreye girerek bükümü durdurur ve büküm işlemi tamamlanamaz. Belirtilen kullanım zorluğu ve işi yavaşlatıcı etkisi sebebiyle güvenlik bariyeri endüstride fazla tercih
edilmez.

3.2.2 Parmak Koruma Lazer Sistemi
Parmak koruma lazer sistemi, sac bükümünün gerçekleştirildiği bölgede alt ve üst
kalıp arasında lazer ışını gönderen bir cihazdır. Güvenlik bariyerinde olduğu gibi üst
kalıbın parçayı bükmek için harekete geçmesi sırasında lazer ışınları bir engelle karşılaşırsa üst kalıp durur ve kalıpların ayrılması esnasında ışınlar bir engele çarpsa da
kalıplar ayrılmaya devam eder. Şekil 7’de RF firması tarafından üretilmiş olan bir
parmak koruma lazer sistemi görülmektedir [16].
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Şekil 7. Parmak Koruma Lazer Sistemi [16]

Parmak koruma lazer sistemi, abkanta lazer ışınları alt ve üst kalıp arasında olacak
şekilde bağlanır. Bu sayede operatörün elini veya parmağını kalıpların arasına sıkıştırması tehlikesi önlenir ve operatörün parça bükmesi esnasında abkant operatörü tarafından lazer ışınları engellenmiş olmaz. Lazer ışınları yalnızca alt ve üst kalıp arasına
bir engel girerse kesintiye uğrar ki zaten sistemin amacı da böyle bir durumda üst kalıbı durdurup emniyeti sağlamaktır. Lazer ışınlarının alt ve üst kalıpların arasında yer
alması güvenlik bariyerinde karşılaşılan ışının abkant operatörüne çarpması sebebi ile
bükümün durması problemini ortadan kaldırır.

3.2.3 Yan Korumalar
Yan korumalar, abkantın yanlarına takılan koruyuculardır. Operatörün abkantın herhangi bir yanından alt ve üst kalıp arasına elinin sıkışmasını ve sacın büküm işlemi

Şekil 8. Abkant Üzerine Uygulanmış Yan Koruma [17]

Engineer and Machinery, vol. 60, no. 696, p. 231-250, July-September 2019

239

Şeker, A. E., Durmuşoğlu, Ş., Sulukan, E., Özkan, D.

bittikten sonra dışarı çıkartılması esnasında operatöre veya diğer işçilere çarpmasını
önler. Şekil 8’de kırmızı dikdörtgen içine alınan kısımlarda Makbend firmasına ait,
abkant üzerine uygulanmış yan korumalar görülmektedir [17].

3.2.4 Arka Koruma
Abkantın arkasına yerleştirilen, yan korumalara benzeyen koruyucudur. Abkantın arkasından insan ve malzeme girişini önler. Abkantın arkasına geçişin önlenmesi ile
olası bir geçişte arkaya geçen kişinin ellerini alt ve üst kalıp arasına sıkıştırması veya
abkantın arkasına geçen kişiye arka dayamanın çarpması gibi tehlikeler önlenmiş
olur. Özellikle abkantı kullanan ana ve yardımcı operatör dışındaki işçilerin güvenliğini sağlar. Şekil 9’da kırmızı dikdörtgen içine alınmış bölgede Sandıkçılar firmasına
ait, abkant üzerine uygulanmış bir arka korumanın resmi görülmektedir [18].

Şekil 9. Abkant Üzerine Uygulanmış Arka Koruma [18]

3.2.5 Üç Pozisyonlu Ayak Pedalı
Üç pozisyonlu ayak pedalı bükümün başlatılmasını sağladığı gibi durdurulmasını da
sağladığı için bir güvenlik donanımı olarak değerlendirilmektedir. Üç pozisyonlu pedalın birinci pozisyonu üst kalıbı durdurur. İkinci pozisyonu ise üst kalıbı harekete
geçirerek bükümü başlatır. Son olarak pedala sertçe basılarak üçüncü pozisyona getirildiğinde üst kalıp birinci pozisyonda olduğu gibi durur. Üç pozisyonlu ayak pedalının pozisyonları şematik olarak Şekil 10’da verilmiştir.
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Şekil 10. Üç Pozisyonlu Ayak Pedalının Pozisyonları [8]

Operatörün büküme başladıktan sonra öne doğru dengesini kaybetmesi ve istemeden
pedala sertçe basarak pedalı üçüncü pozisyona getirmesi halinde büküm duracaktır.
Pedalın özelliği sayesinde böyle bir durumda operatörün eli alt ve üst kalıp arasına
girmiş olsa bile büküm işlemi duracağından iş kazası önlenmiş olacaktır. Operatör,
bir büküm işlemi esnasında kendini tehlikede hissettiğinde pedalı bırakmak yerine
sertçe basma eğiliminde olacaktır. Böyle bir durumda yine üç pozisyonlu ayak pedalı
işçiyi iş kazasından kurtaracaktır. Benzer şekilde operatör panik anında pedala sertçe
basmak ve ayağını pedaldan çekme ikileminde kalsa bile pedalın birinci ve üçüncü
pozisyonları bükümü durduracağı için tehlike yine önlenmiş olacaktır [8].

3.2.6 Ön Sac Destek Sistemi
Ön sac destek sistemi, abkantın önüne monte edilir ve sacı taşır. Abkant operatörünün
ön sac destek sistemi sayesinde sacı taşımasına gerek kalmaz. Bu sistem, özellikle
sacın ağır olduğu durumlarda operatörün fazladan yorulmasını önler. Ayrıca ön sac

Şekil 11. Ön Sac Destek Sistemi [19]
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destek sistemi sacın alt ve üst kalıp arasına yerleştirilmesini kolaylaştırdığı için sacın
alt ve üst çene arasına destek olmadan yerleştirilmeye çalışılması esnasında sacın dalgalanması ile operatöre zarar vermesini önler. Şekil 11’de Dener Makine’nin ürettiği
bir ön sac destek sistemi görülmektedir [19].

3.2.7 Arka Dayama
Arka dayama, bükümün yapılacağı ölçü ayarlandıktan sonra iş parçasının kaymasını
önler. Bu sistem sayesinde iş parçası alt kalıp ve arka dayama üzerindeki basamağın
üstüne oturur ve iş parçasının kayarak büküm ölçüsünün bozulması önlenir. Arka dayama bir abkant güvenlik donanımı olarak değerlendirilmektedir. Çünkü arka dayama
sistemi sayesinde sacın büküleceği noktanın ölçüsü ayarlanırken operatörün elini alt
ve üst kalıp arasına sokması gerekmez. Arka dayama sistemi bilgisayar kontrollü olarak istenen ölçüye getirilir ve iş parçası arka dayamaya dayandırıldığında büküm için
doğru konumda olur. Şekil 12’de Baykal firmasının ürettiği bir arka dayama sistemi
verilmiştir [20].

Şekil 12. Arka Dayama Sistemi [20]

3.2.8 Çift El Kumanda Sistemi
Çift el kumanda sistemi, üzerinde büküm yapılmasını sağlayan iki düğme ve bir acil
durum durdurma düğmesi bulunan stant tipi bir kontrol cihazıdır. Bu cihaz, üzerindeki düğmelere aynı anda basılması ile çalışır. Eğer iki düğmeye de basılmazsa veya
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Şekil 13. Çift El Kumanda Sistemi [21]

düğmelerin önce birine daha sonra diğerine basılırsa büküm gerçekleşmez. Çift el kumanda sistemi ile operatörün ellerinin kumanda üzerindeki butonların üzerinde olacak
şekilde çalışması sağlanır. Bu sayede operatörün elini alt ve üst kalıp arasına sıkıştırma riski önlenir. Şekil 13’te Şahin Makine tarafından üretilmiş bir çift el kumanda
sistemi yer almaktadır [21].

3.2.9 Otomatik Strok Durdurma Cihazı
Otomatik strok durdurma cihazı bükümün güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinin
kontrolünü sağlar. Operatör pedala ilk bastığında üst kalıp iş parçasına aralarında 6

Şekil 14. Otomatik Strok Durdurma Cihazının
Çalışma Mantığı [8]

Engineer and Machinery, vol. 60, no. 696, p. 231-250, July-September 2019

243

Şeker, A. E., Durmuşoğlu, Ş., Sulukan, E., Özkan, D.

mm kalana kadar yaklaşır ve durur. Bu esnada operatör güvenliği ve ölçünün doğruluğunu kontrol edebilir. Operatör pedala ikinci kez bastığında büküm tamamlanır.
Pedala ilk basıldığı anda üst kalıp parçaya aralarında 6 mm kalacak kadar yaklaştığı
için kalıpların arasına veya parça ile kalıp arasına parmak sıkışma riski büyük ölçüde
azalmış olur. Şekil 14’te otomatik strok durdurma cihazının çalışma mantığı şematik
olarak gösterilmiştir.

3.2.10 Güvenlik PLC’si
Abkant ile çalışmada güvenliği sağlayabilmek için diğer güvenlik donanımlarına ek
olarak bir güvenlik PLC’si kullanılabilir. Güvenlik PLC’si; CPU, haberleşme ve girişçıkış modüllerinden oluşmaktadır. Abkant üzerindeki bütün güvenlik donanımlarının
güvenlik PLC’sine bağlanması ve programlanması ile güvenlik sağlanır. Sağladığı
güvenliğin yanında güvenlik PLC’sinin kurulumu oldukça zahmetlidir. Bütün güvenlik donanımları tek bir merkezden yönetileceğinden, güvenlik PLC’sinin kurulumu
için makine ve elektrik panosu üzerinde birçok değişiklik gerekmektedir. Şekil 15’te
SICK firmasının ürettiği bir güvenlik PLC’sinin resmi verilmiştir [22].

Şekil 15. Güvenlik PLC’si [22]

3.2.11 Hukuki Gereklilik
İş sağlığı ve güvenliği donanımlarını temin etmek ve kullanılmasını sağlamak işverenin, bu donanımları talimatına uygun bir şekilde kullanmak da işçinin yükümlülüğüdür. Bilinçli ve yaptığı işe saygı duyan her işveren de işçi de iş sağlığı ve güvenliği
donanımları hakkındaki sorumluluk sahibidir. Öte yandan iş sağlığı ve güvenliği donanımları için yapılan yatırımları gereksiz masraf olarak niteleyen işverenler ve “bir
şey olmaz” düşüncesi ile güvenlik donanımlarını kullanmak istemeyen işçiler de var-
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dır. Bu bilgi eksikliği ve sorumsuzluktan kaynaklanan düşüncelerin işi ve işçiyi tehdit
etmemesi için güvenlik donanımları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun
çeşitli kısımlarında ele alınmıştır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ikinci bölümünde yer alan 4’üncü
maddede “işverenin sorumlulukları” konusuna değinilmiştir. İlgili maddenin 1’inci
fıkrasının a bendi “Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her
türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar” hükmünü amirdir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ikinci bölümünde yer alan 9’uncu
maddede “Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma” konusuna değinilerek
ilgili maddenin 2’nci fıkrasında “İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım
veya ekipmanı belirler” hükmünü amirdir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ikinci bölümünde yer alan 16’ncı
maddede “çalışanların bilgilendirilmesi” konusu açıklanmıştır. İlgili maddenin 2’nci
fıkrasının a bendinde “İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler” ifadesi kullanılarak işverenin çalışanları risklerden korunmak
için kullanılması gereken koruyucular ve alınması gerekli önlemler konusunda bilgilendirmesi gerektiği vurgulanmıştır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ikinci bölümünde yer alan 18’inci
maddede “Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması” konusuna
değinilmiştir. İlgili maddenin 2’nci fıkrasında “İşveren, destek elemanları ile çalışan
temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar” denilmiş
ve ilgili fıkranın b bendinde de “Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken
koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi” ifadesi ile, işle doğrudan muhatap olan işçilerin yaptıkları işin
neden olabileceği tehlikeye göre güvenlik donanımı talep edebilmelerine hukuki bir
dayanak sağlanmıştır. Ayrıca aynı maddenin 3’üncü fıkrasında “Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz
olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı
hakları kısıtlanamaz” ifadesi ile işçilerin sosyal haklarını kaybetme korkusu yaşamadan güvenlikle ilgili endişelerinin giderilmesi için gerekli adımları atabilmelerinin
önü açılmıştır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ikinci bölümünde yer alan 19’uncu
maddede “çalışanların yükümlülükleri” konusuna atıfta bulunularak ilgili maddenin
2’nci fıkrasında çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri açıklanmıştır. İlgili fıkranın a bendinde “İşyerindeki makine,
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cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek” hükmü ile c bendinde “İşyerindeki
makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve
yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek” hükmü yer almaktadır.
Buna göre işçi hem güvenlik donanımlarını kullanmak konusunda, hem de güvenlik
donanımlarında bir problem olması durumunda bunu işverene bildirmek konusunda
yükümlülük altına sokulmaktadır.

3.2.12 Teknik Uygunluk
Abkantlarda ve diğer makinelerde güvenlik donanımları kullanılmasının hukuki bir
gereklilik olmasının yanında bu donanımların olası tehlikeleri önlemeye uygun yapıda olması da bir gerekliliktir. Makinelerde kullanılan güvenlik donanımlarının teknik
uygunluğu 17 Mayıs 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Makina Koruyucuları
Yönetmeliği’ne ve 3 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Makina Emniyeti
Yönetmeliği’ne göre belirlenmektedir.
Makina Koruyucuları Yönetmeliği’nde güvenlik donanımları “Koruyucu” adı ile ele
alınmıştır. Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde “Koruyucular, operatör ile makina ve
tezgahta görevli diğer personeli kaza, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyacak, parça sıçraması, gaz, toz intişarı gibi durumları da önleyecek nitelik ve biçimde
olacaktır. Koruyucular, tezgahla doğrudan ilgisi olmamakla birlikte tezgah veya makina çevresinde bulunanların da hareket eden kısımlarla temasını önleyecektir” ifadeleri
ile güvenlik donanımlarının sahip olması gereken nitelikler geniş bir çerçevede ortaya
konmuştur. Yönetmeliğin 5’inci maddesinde “Koruyucuların tasarımı ve tezgah üzerinde tespiti tezgahta çalışanları engellemeyecek, üretimi aksatmayacak ve kaliteyi
bozmayacak biçimde olacaktır” ifadesi ile güvenlik donanımlarının ergonomisine ve
verimine atıfta bulunulmuştur. 6’ncı maddede güvenlik donanımlarının bakımına değinilerek “Koruyucular, amaca uygun, kullanılması kolay sağlam ve dayanıklı olacak,
gerektiğinde çıkarılmadan bakımı yapılabilecek şekilde olacaktır” denilmiştir. 7’nci
maddede ise pres, giyotin ve benzeri tezgahlarda, koruyucunun operasyon noktasından uzaklığına göre koruyucu aralıkları verilmiştir. İlgili maddede “Bu ölçüler esas
olmakla birlikte, çalışan elini düz olarak tezgah tablası üzerinde hareket ettirdiğinde,
koruyucu aralığından geçen parmak uçları operasyon noktasına ulaşamayacaktır” denilerek verilen ölçülerin bir tavsiye niteliğinde olduğu açıklanmıştır. Pres, giyotin ve
benzeri tezgahlarda, koruyucunun operasyon noktasından uzaklığına göre koruyucu
aralıkları Tablo 1’de verilmiştir [23].
Makina Koruyucuları Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde “Her makinanın özelliğine göre operasyon noktaları uygun koruyucu içine alınacak, varsa ilgili Türk Stan-
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Tablo 1. Pres, Giyotin ve Benzeri Tezgahlarda, Koruyucunun Operasyon Noktasından
Uzaklığına Göre Koruyucu Aralıkları [23]
Koruyucu Aralığı (en çok mm)

Koruyucunun operasyon noktasından uzaklığı (mm)

6

0 - 30

10

38 - 53

13

53 - 78

16

78 - 130

20

130 - 155

22

155 - 180

32

180 - 206

dardına uygun olacaktır. Hareketli kısımlarda aynı şekilde korunacaktır.” ifadesi yer
almaktadır. Benzer bir şekilde 10’uncu maddede “Yurtiçinde yapılan makina ve tezgahların koruyucuları yapımcı firma tarafından ilgili Türk standartlarına uygun olarak
yapılacaktır. Türk Standardı olmayan koruyucular için yapımcı firma Türk Standartlar
Enstitüsünden uygun koruyucu standardının yapılmasını isteyecektir. Ancak standart
hazırlanıncaya kadar Türk Standartlar Enstitüsünün göstereceği esaslara uyacaktır.”
ifadesi yer almaktadır. Bu son iki maddede güvenlik donanımlarının TSE’ye uygunluğuna atıfta bulunulmuştur. Güvenlik donanımlarında TSE’ye uygunluk şartı koşulması şüphesiz ki daha güvenilir cihazların kullanılmasını sağlayacaktır. Makina Emniyeti Yönetmeliği’nde güvenlik donanımları “emniyet aksamı” adı ile ele alınmıştır.
Makine Koruyucuları Yönetmeliği, güvenlik donanımlarının sahip olması gereken
özellikleri ve makinaların uygunluklarını düzenleyen bir yönetmeliktir. Makina Emniyeti Yönergesi kapsamındaki makinaların “CE” işareti taşıması zorunludur. CE İşareti, ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun olduğunu ve ürünlerin amacına uygun
kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye
zarar vermeyeceğini gösteren bir işarettir [24]. Üretilen makinelerin CE işareti taşıyabilecek uygunluğa getirilmesi için Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan a, b, c, d ve e bentleri sırası ile uygulanmalıdır.
Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının a bendine göre
imalatçı veya yetkili temsilcisi, makineyi piyasaya arz etmeden ve/veya hizmete sunmadan önce yönetmeliğin Ek I kısmında yer alan ilgili temel sağlık ve güvenlik kurallarını sağlamalıdır. Bu kısımda yer alan “Mahfazaların ve koruma tertibatlarının
karakteristikleri” başlığı altında güvenlik donanımlarının sahip olması gereken özellikler ifade edilmiştir.
Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b bendine göre yönetmeliğin Ek
VII Bölüm A kısmında bahsedilen teknik dosya temin edilmelidir. Teknik dosya, makinenin yönetmeliğin gerekleriyle uygun olduğunu gösteren bir belgedir, dolayısıyla
makinenin tasarımını, imalâtını ve işlevini kapsamalıdır.
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Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının c bendine göre talimatlar gibi gerekli bilgiler temin edilmelidir. Buna göre piyasaya sürülen makinelerin, nasıl ve hangi
kurallar çerçevesinde kullanılması gerektiğini tarif eden, kullanma kılavuzu formatında bir yönergesi olmalıdır.
Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının ç bendine göre aynı yönetmeliğin
13’üncü maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi için gerekli işlemler yerine
getirilmelidir. İlgili maddenin 1’inci fıkrasında “İmalatçı veya yetkili temsilcisi, makinaların bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunu belgelemek için bu maddenin
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinden birisini uygular” hükmünü amirdir. Bu değerlendirme işlemleri Makine Emniyeti
Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında yer almaktadır. Buna göre CE işaretlemesi, işaretleme yapılacak makinenin Makina Emniyeti
Yönetmeliği’nin Ek IV kısmındaki listede yer alması halinde üreticinin beyanı ile yapılır. Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek IV kısmındaki listede yer alan makineler
için CE belgelendirmesi onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılır [25]. Onaylanmış
kuruluşlar da aynı yönetmeliğin Ek XI kısmında belirtilen asgari kriterleri sağlamak
zorundadır.
Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının d bendine göre yönetmeliğin Ek II
Kısım 1 Bölüm A kısmında içeriği verilen AT Uygunluk Beyanının makineye uygun
olarak hazırlaması gerekmektedir.
Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının e bendine göre üretilen makineye
aynı yönetmeliğin 16’ncı madde hükümlerine uygun olarak “CE” uygunluk işareti
iliştirilmelidir.

4. SONUÇLAR VE YORUMLAMA
Yapılan bu çalışmada önce abkantların çalışma prensibi açıklanmış ve abkant ile çalışmada ortaya çıkabilecek tehlikeler ifade edilmiştir. Abkantlarda kullanılan güvenlik
donanımları ve çalışma prensipleri açıklanarak ayrıntılı bir biçimde tanıtılmış, daha
sonra her bir güvenlik donanımının önleyebileceği tehlikeler örneklerle tarif edilmiştir. Son olarak makine ile yapılan çalışmalarda güvenlik donanımı kullanmanın hukuki gerekliliği ve kullanılması gereken güvenlik donanımlarının sahip olması gereken
nitelikler yasal mevzuat çerçevesinde açıklanmıştır.
Çalışmada tanıtılan güvenlik donanımlarının makine operatörünü oldukça fazla sayıda tehlikeye karşı koruduğu görülmektedir. Bu durum, makine ile çalışmada güvenlik
donanımı kullanmanın ne kadar önemli bir husus olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla güvenlik donanımlarının kullanılması bir masraf olarak değil, aksine olmazsa
olmaz olarak görülmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Buna ilaveten, iş sağlığı ve
güvenliğinde temel ilke; risklere az veya çok sayıda olmalarına göre önlem almak
değil, önlenebilecek tüm riskleri önlemek olmalıdır.
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş sağlığı ve güvenliğinin yasal dayanağını oluşturmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işverenin ve işçinin sorumluluklarına değinilmiştir. Kanunun çeşitli maddelerinde işveren ve işçinin birbirlerine
bilgi vermelerinin gerektiği konular ele alınmıştır. Bu yönüyle İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nun sorumluluğu tek bir tarafa yüklemediğini ve kolektif bir anlayışa sahip
olduğunu söyleyebiliriz. İşçi ve işverenin birbirleri ile fikir alışverişinde bulunmalarına atıfta bulunan hükümler de bu düşünceyi destekler niteliktedir. Öte yandan İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda güvenlik donanımlarının teknik uygunluğunu düzenleyen Makine Koruyucuları Yönetmeliği’ne ve Makina Emniyeti Yönetmeliği’ne
hiç atıfta bulunulmamıştır. Oysa İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre kullanılacak
güvenlik donanımının belirlenmesi işverenin sorumluluğundadır ve kanunda ilgili
kaynaklara yönlendirme yapılmaması işverenin güvenlik donanımı seçiminde doğru
kararı vermesini zorlaştırabilir.
Makina Koruyucuları Yönetmeliği ve Makina Emniyeti Yönetmeliği, güvenlik donanımlarının teknik uygunluğuna yasal dayanak oluşturmaktadır. Ancak Makina Koruyucuları Yönetmeliği yalnızca kullanılacak güvenlik donanımlarının sahip olması
gereken özellikleri açıklarken, Makina Emniyeti Yönetmeliği daha proaktif bir yaklaşım içermektedir. Makina Emniyeti Yönetmeliği, bir makinanın kullanılabilmesi ve
serbestçe piyasaya sürülebilmesi için uygunluk şartlarını sağlaması gerektiğini ifade
etmekte ve makinalarda kullanılan güvenlik donanımlarının hangi özelliklere sahip
olması gerektiğini de açıklamaktadır. Makina Emniyeti Yönetmeliği makinenin piyasaya sürülmesinden önceki süreci içermektedir ve belirtilen gerekliliklerin yerine
getirilmemesi halinde makinenin piyasaya sürülemeyeceğini ifade etmektedir. Bu
yönüyle Makina Emniyeti Yönetmeliği güvenli olmayan makinelerin kullanılmasına
engel olmaktadır.
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Emme Manifoldu Üretiminde Gelişen Teknolojik
Uygulamalar
Alper Çetin*1, Sami Sayer2

ÖZ
İçten yanmalı motorlarda hava emiş sisteminin performansı motorun verimli çalışmasını sağlayan temel
girdilerin başında gelmektedir. İçten yanmalı motorlarda hava emiş sisteminin en önemli elemanı emme
manifoldudur. Emme manifoldu, motorun istenilen görevi yerine getirebilmesi için; motorun her devrinde
yanmayı gerçekleştirecek olan yeterli havayı yanma odalarına gönderen, içten yanmalı ve hibrid motorlu
araçların vazgeçilmez bir parçadır. Otomobil üretiminin her alanında olduğu gibi, tarihsel süreç boyunca
değişen ve artan ihtiyaçlar karşısında, motorlu araçların genelinde değişen ve farklılaşan üretim yöntemleri
ile emme manifoldunun üretimi de üretim teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak hızla değişmektedir.
Bu çalışmada, gelişen teknolojik süreçlerin; emme manifoldunun üretim süreçleri üzerindeki etkilerini,
sağladığı yenilikleri ve bu teknolojik gelişmelerin emme manifoldu üretimini gelecekte nereye taşıyabileceğine dair bilgiler derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Emme manifoldu, polimer esaslı malzemeler, eriyen çekirdek yöntemi

The Innovations of Technological Applications in Intake Manifold
Production
ABSTRACT
In internal combustion engines, the performance of the air intake system is the head of basic inputs that
enable the engine to operate efficiently. The most important element of the air intake system in internal
combustion engines is the intake manifold. The intake manifold, is an indispensable part of vehicles
in internal combustion & hybrid motors that send enough air to the combustion chambers to carry out
combustion at each cycle of the engine, in order to perform the desired function of the engine. As with
every aspect of automotive industry, the production of intake manifolds is changing rapidly in response to
the changing and increasing needs throughout the historical process, with the changing and differentiated
production methods throughout motor vehicles and the development of production technologies. In this
study, the effects of the developing technological processes on the production processes of the intake
manifold, the innovations it provides and the information, about where these technological developments
can carry the intake manifold production in the future, are compiled.
Keywords: Intake manifold, polymer based materials, fusible-core method
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1. GİRİŞ
Tarihsel gelişimine baktığımız zaman otomotiv sektörünün hayatımıza girişi 18. yüzyıla kadar dayanmaktadır. İlk olarak silahları taşımak üzere hizmete alınmış olan buhar gücü ile çalışan ancak çok yavaş ve işlevsiz olan araçlarla birlikte ortaya çıkmıştır.
Ancak, Etienne Lenoir adlı Fransız mucidin Paris’te içten yanmalı motorları keşfetmesi, ondan birkaç yıl sonra da Almanya’da Gasmotorenfabrik Deutz AG fabrikasında bu motorların üretimine geçilmesi ile otomotiv bir sektör haline gelmiştir.
Bugünkü anlamda baktığımız zaman modern bir otomobilin ilk olarak üretimi ise 1886
yılında Karl Benz ve Gottlieh Daimler tarafından gerçekleştirilmiş ve daha sonra otomobil kullanımı Avrupa’da hızlı bir şekilde artmıştır. Bir diğer taraftan, Amerika’da
1893 yılında içten yanmalı motor üretimine başlanmış ve kullanımı gittikçe artmıştır.
Sektördeki en büyük hareket ise Amerika’da seri üretim tekniği ile Henry Ford tarafından bu otomobillerin üretilmesi olmuştur.
Bu bilgiler ışığında 20. yüzyılın başlarında otomotiv sektörünün hızlı bir şekilde bir
değişim geçirdiğini söylememiz mümkündür.1900’lerin başında ülkelerin araç üretim
kapasiteleri oldukça düşükken,Tablo 1’de degörüldüğü gibi 2000lerin başında bu sayı
çok yüksek rakamlara ulaşmıştır[1]. Otomobiller sağladıkları birçok avantaj ile birlikte hayatlarımıza girmiş, yaşam tarzlarımızı değiştirmiş ve hayatımızın vazgeçilmez
bir parçası olmuştur. Bunların sonunca ise otomobil sektörü birçok endüstri dalları
arasında lokomotif bir hale gelmiştir.
Zaman içerisinde gelişen teknoloji, müşteri isteklerinin gelişmesi ve değişmesi; otomobil üretimini de değişmeye itmiş; diğer sektörlerde olduğu gibi, otomobil sektöründe de değişim hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir.Gelişen ve değişen bu üretim yöntemleri araçların en küçük parçasından en büyük parçalarına kadar bütününü etkilemiştir.
Taşıtlarda; motor, araç performansını etkileyen en önemli elemanların başında gelmektedir. Bu sebeple bu değişimlerden motor ve elemanları da etkilenerek, üretimlerinde yapısal değişiklikler yaşanmıştır. Motorlara baktığımız zaman, çalışma prensipleri kısaca: emme manifoldundan gelen havanın, yanma odalarına gönderilmesiyle,
yanmanın gerçekleştirilmesi şeklindedir. Yani bu hava emiş sisteminde yapılacak herhangi bir değişiklik motor performansını direkt etkilemektedir. Emme manifoldu da
hava emiş sisteminin en başta gelen elemanı sayılabilecek bir parçadır ve bu parçanın
üretiminde yapılacak herhangi bir değişiklik, direkt olarak araç performansını pozitif
ya da negatif şeklide etkileyecektir.
Emme manifoldu, silindirlerde yakıt hava karışımını sağlar. Karbüratörlü bir taşıtta
üzerinde karbüratör, benzin püskürtmeli araçlarda ise üzerinde enjektörler, gaz kelebeği, sensorlarve motor parçalarını bulundurur. Motordaki yanma işlemi için gerekli
olan havayı, emme supaplarına, buradan da silindirin içine aktarır. Farklı performans
ihtiyacına bağlı olarak emme manifoldunda değişiklikler yapılabilir. Ancak bu şekilde
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tüm koşullarda ve devir hızlarında silindirlerin yeterli miktarda hava ile beslenmesine
imkân sağlanabilir. Bu da çok yollu emme manifoldu sistemi ile mümkündür. [2]
Manifold kolundaki uzunluk değişimi yüksek ve düşük devir aralıklarında performanTablo 1. Yıllara Göre Araç Üretiminde Yaşanan Adet Miktarlarındaki Değişim[1]

1900
1905
1910
1915
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Almanya
2
16
13
0
0
71
72
306
2.055
3.842
3.879
4.977
5.035
5.194
4.032
4.356
4.667
4.843
5.023
5.727
5.688
5.198
5.692
5.145
5.507
5.570
5.758
5.820
6.213
6.046
5.210
5.906
6.311
5.797
5.877
6.051
6.186
6.211

Fransa İtalya
3
0
22
0
38
0
0
15
40
21
230
46
0
0
358
128
1.370
645
2.750 1.854
3.378 1.612
3.769 2.121
3.611 1.878
3.768 1.687
3.156 1.277
3.558 1.535
3.475 1.667
3.589 1.545
2.577 1.815
2.954 1.693
3.180 1.701
3.351 1.738
3.629 1.580
3.693 1.427
3.620 1.322
3.352 1.142
3.549 1.038
3.174 1.212
3.016 1.284
2.568 1.024
2.043
843
2.219
836
2.278
790
2.011
672
1.781
658
1.851
698
2.015 1.014
2.133 1.103

İngiltere
0
0
14
0
0
237
134
784
1.811
2.099
1.313
1.566
1.454
1.540
1.569
1.695
1.765
1.924
1.940
1.981
1.976
1.817
1.685
1.821
1.846
1.856
1.803
1.650
1.750
1.649
1.090
1.393
1.464
1.576
1.597
1.599
1.682
1.817

ABD
4
25
187
970
2.227
3.363
45.135
8.006
7.905
8.284
8.010
9.783
8.811
9.702
10.898
12.263
11.986
11.799
12.131
12.003
13.019
12.810
11.425
12.280
12.087
11.960
11.947
11.260
10.752
8.672
5.709
7.743
8.655
10.333
11.066
11.661
12.105
12.178

Japonya
0
0
0
0
0
1
1
82
814
5.289
11.043
13.487
13.245
12.499
11.228
10.554
10.196
10.346
10.975
10.050
9.985
10.145
9.777
10.258
10.286
10.512
10.800
11.484
11.596
11.564
7.935
9.626
8.399
9.943
9.630
9.775
9.278
9.204

(1000 Adet )
Diğer Toplam
0
7
0
63
3
255
30
1.015
94
2.383
186
4.133
172
4.942
914
10.577
1.889
16.488
5.301
29.419
9.330
38.565
12.852
48.554
12.895
46.928
13.699
48.088
14.626
46.785
15.540
49.500
16.227
49.983
17.286
51.332
20.544
55.005
19.191
53.599
20.986
56.535
22.479
57.539
22.602
56.390
20.847
55.470
22.394
57.063
24.926
59.318
27.100
61.994
30.425
65.025
33.413
68.025
33.068
64.590
33.745
56.576
43.161
70.885
44.900
72.797
46.379
76.710
49.377
79.986
50.839
82.473
51.517
83.799
55.248
87.894
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sı artırıp azaltma davranışı sergiler; düşük devirlerde uzun boylu ve yüksek devirlerde
kısa boylu emme manifolduna ihtiyaç vardır. Bazı emme manifoldlarında elektronik
sistem ile otomatik bir şekilde dağıtıcı kanal boyu ayarlaması yapılarak yüksek ve
düşük devirlerde ideal performans hedeflenir. [2]
Bu makalede, mühendislik alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda emme manifoldlarının üretim süreçlerinde yaşanan gelişimler,eriyen çekirdek yönteminin üretim
alanına etkisi incelenmiştir. Bu alandaki teknolojik gelişmelerin kullanıcılara sağladıkları yenikler kronolojik olarak ele alınmıştır.

2. EMME MANİFOLDU ÜRETİMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM
Üretim teknolojilerine baktığımız zaman, gerçekleşen değişimler müşteri istekleri ile
her zaman doğru orantılı olmuştur. Kullanım sürelerinde ve konforda beklenen artışlar, mühendisleri yeni üretim metotlarının geliştirilmesine ve farklı malzemearayışlarına zorlamıştır. Ayrıca, gelişen bilinç ile çevreye olan duyarlılığın artması; bizleri
çevreye karşı sorumlu hale getirmiş, karbon yayılımı gibi çevresel konuları da mühendislik birimlerinin dikkate alarak, üretimlerini bu sorumlulukla gerçekleştirmelerini
sağlamıştır.
Emme manifoldları, ilk olarak 1972 senesinde Porsche firması tarafından yatay silindirli motorlar için polimer esaslı malzemeden[%35 cam elyaflıpoliamid (66)] enjeksiyon kalıplama yöntemi ile seri olarak üretilmiştir (Şekil 1). Ancak, iki parçalı
üretimde parça birleşim yüzeylerinin birbirlerini karşılamamasından dolayı kaynakla
birleştirmedeproblemler yaşanmıştır. Bu durum emme manifoldu üretim maliyetlerini olumsuz olarak etkilemiştir. Ayrıca enjeksiyon kalıp maliyetlerinin yüksek olması
nedeniyleemme manifoldlarında kum kalıptan dökme işlemine geçilmiştir. Döküm
yönteminde ilk olarak demir alaşımları kullanılmış, ancak zaman içerisinde performans / verimlilik açısından daha hafif olan bir malzeme olan alüminyum alaşımlarına

Şekil 1. İlk üretilen emme manifoldu[3]
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geçilmiştir. Üretim tekniklerinin gelişmesine bağlı olarak, polimer esaslı malzemelerden yapılan emme manifoldları, daha düşük ağırlık ve maliyeti bir araya getirdikleri
için 1990’larda popülerlik kazanmaya başladı[3].
Şekli 2’de görüldüğü gibi günümüzdeki yöntemler, 70li yıllarda popüler olan döküm
tekniklerine göre gelişen üretim malzemeleri ve teknolojik gelişimlere bağlı olarak
hızlı bir değişim göstermiştir. Enerji verimliliği açısından artık eski yöntemler kullanılmamaktadır.

Şekil 2. Emme Manifold Üretiminin Gelişim Aşamaları [4]

Teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni bulunan malzemelerin düşük sıcaklıkta ergime özelliğinin olması eriyen çekirdek yöntemi ile kalıplama tekniklerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bundan dolayı günümüzde eriyen çekirdek yöntemi emme manifoldu üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.Bu süreçteki temel mantık, düşük
sıcaklıkta ergiyen bir metalden (Bi) emme manifoldu hava kanalları geometrisinde
maçalar oluşturulur. Oluşturulan bu maçalar enjeksiyon kalıp içerisine yerleştirilerek,
çekirdek yüzeyleri polimer esaslı malzeme ile kaplanır. Enjeksiyon kalıbından alınan
ürünün dış kısmı polimer esaslı malzeme ile iç kısımdaki hava kanalları ise metal
(Bi) ile doldurulmuştur.Metalin polimerden daha düşük sıcaklıkta erimesinden dolayı, hava kanallarındaki metal farklı tekniklerle ısıtılarak eritilir ve geri kazanılır. Bu
üretim metoduyla polimer esaslı malzemeden tek parçalı emme manifoldunun elde
edilmesi sağlanır.
Eriyen çekirdek yönteminin proses adımları Şekil 3’te gösterilmiştir. Beş adımdan
oluşan proses sıralamasına baktığımız zaman; önce maça görevini görecek çekirdek
metal oluşturulur daha sonra enjeksiyon yöntemi ile polimer esaslı malzeme kaplanır.
Prosesin dördüncü adımında indüksiyon akımı kullanılarak çekirdek eritilerek, boşluklu yapı açığa çıkar. Çekirdek eritme yöntemlerinden biri olan indüksiyon akımı
yerine konvensiyonel ergitme teknikleri de kullanılmaktadır. Endüksiyon akımı ile
ergitme tekniği proses verimliliği ve çevreye olan etkisi açısından daha çok tercih
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edilmektedir. Şekil 4’te MANN+HUMMEL firması tarafından eriyen çekirdek yöntemi ile üretilen ilk emme manifoldu gösterilmektedir. Emme manifoldunun dışında
pompa ve su sayacı gövdeleri gibi endüstriyel ürünler de son 15 yıldan uzun bir süre
için eriyebilen çekirdek tekniği kullanılarak üretilmektedir.
Bütün bu avantajların yanı sıra, eriyik çekirdek yöntemi ile ultra kompleks parçaların
üretimlerini tek parça halinde üretmek mümkündür. Diğer yan parçaların da tek parça
üretime eklenmesi ile gelecekte tasarruf oranlarında artış gerçekleşecektir.
Günümüzde üretim verimliliği açısından ergiyen çekirdek metoduna alternatif olarak
yarı kabuk teknolojisi de emme manifoldu üretimlerinde kullanılmaktadır. Bu yöntemde, iki farklı enjeksiyon kalıbında üretilen manifold yüzeyleri hızlı kaynakla birleştirme teknikleriyle birleştirilerek tek parçalı ürün haline getirilir.
Bu tekniğin ergiyen çekirdeğe göre bazı dezavantajları vardır. İki parçalı yapı olacağı
için, sadece basit geometrideki yapıların üretilmesini sağlamaktadır. Ergiyen kabuk
teknolojisinde ulaşabileceğimiz değişken geometri bu teknikte uygulanması zordur.
Ergiyen teknikte birleşme noktası olmadığı için mekanik mukavemet parça geometrisine göre dengeli dağılmıştır. Ancak yarım kabuk teknolojisinde kaynakla birleşme
olduğu için, kaynak birleştirme yüzeyleri mekanik mukavemetleri kısmen parçanın
diğer bölgelerine göre daha düşüktür.

Şekil 3. Eriyen Çekirdek Yönteminin İşlem Adımları [9]
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Şekil 4. Eriyen Çekirdek Yöntemi ile İlk Defa Seri Üretilen
Emme Manifoldu (1989) [9]

Günümüzde konvensiyonel üretim yöntemlerinden olan eriyik çekirdek yöntemi ile
ultra kompleks parçaların üretimlerini tek parça halinde üretmek mümkündür. Konvensiyonel üretim tekniklerine alternatif olarak geliştirilen ve son yıllarda giderek
endüstriyel alanlarda yaygınlaşan, Seçici Lazer Sinterleme (SLS), Direkt Metal Lazer Sinterleme (DMLS) veya Seçici Lazer Eritme (SLM) gibi üretim tekniklerinin
yakın gelecekte konvensiyonel üretim araçlarının yerinin alması ön görülmektedir.
Kullanılan yöntemler veya malzemeler üzerinde gelişen teknolojiler sayesinde emme
manifoldu üretimi de yıllar içerisinde değişikler göstermiştir ve göstermeye devam
edecektir. Özellikle son dönemlerde üretim tekniği olarak, üç boyutlu yazıcıların çoğalarak üretim alanlarında kullanımının artması ile gelecekte üç boyutlu üretimlerin
diğer üretim yöntemlerinin yerini alması beklenmektedir. Ayrıca malzeme alanında
baktığımız zaman zaman, hafif ve performansı yüksek olan kompozit malzemelerin
bu alanda kullanımının artacağını söylemek mümkündür.

Şekil 5. SLS Yöntemi ile Üretilen Emme Manifold [8]
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Örneğin, Şekil 5’te gösterildiği gibi Ford firması son teknoloji üretim yöntemlerinden biri olan ve üç boyutlu baskı yöntemleri arasında bulunan SLS Yöntemi (lazer
sinterleme) ile emme manifold üretimi sağlamaktadır [8]. Bu teknikler, yeni bulunan
malzemeler ile birleştirilerek emme manifold üretimi alanında daha hızlı ve az maliyetli üretimlerin önünü açacak, kullanım ömrü ve karbon emisyonu gibi kullanıcıyı ve
çevreyi ilgilendiren konularda iyileştirmeler sağlayacaktır.

3. EMME MANİFOLDU ÜRETİMİNDE KULLANILAN
MALZEMELERDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER
Teknolojik gelişmelere paralel olarak emme manifoldu üretiminde metal alaşımlarından polimer esaslı malzemelere kadar geniş bir yelpazede farklı malzeme grupları ile
üretim gerçekleşmiştir. Birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de müşteri
beklentilerine bağlı olarak ürün özellikleri giderek artmıştır. Artan müşteri beklentilerini karşılamak için mühendisler teknolojik gelişmeleri de kullanarak yeni malzemelerin gelişmesine katkı vermişlerdir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak mühendislik
plastiklerinde de önemli gelişmeler olmuştur. Başta otomotiv ve havacılık sektörü olmak üzere mühendislik plastiklerinden poliamid türevleri ve polimer esaslı kompozit
malzemeler endüstrinin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu kapsamda emme manifoldları, 90’lı yılların başında ilk olarak %35 cam elyaflıpoliamid 66 polimer malzemeden üretilmiştir.Eriyen çekirdek yönteminin üretim tek-

Şekil 6. Emme Manifoldunda Akustik Probleminin Olduğu Bölge
Kırmızı İle Gösterilmiştir. PP Bazlı Malzeme Kullanıldığı Zaman, PA
Bazlı Ürüne Göre 10-15 Desibel Daha İyi Ses Yalıtımı Sağlanır [5]
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nolojisine kazandırılması ile emme manifoldları hem termoset hem de termoplastik
esaslı malzemelerden üretilmiştir. Termoset malzemelerin termoplastiklere göre daha
yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve mekanik mukavemetleri yüksektir. Ancak termosetlerin geri dönüşümlerinin olmaması, proses süresinin uzun olması ve özgül ağırlığının
fazla olması bu malzeme grubunun en önemli dezavantajlarıdır. Bu durum ürün maliyetini olumsuz yönde etkilediğinden emme manifoldu üretiminde termoset malzemelerin kullanımından vaz geçilmiştir. Mühendislik plastiklerinden olan poliamid 6 ve
66 (PA 6, PA 66) içerisindeki katkı maddelerine bağlı olarak 100 ºC – 200 ºC kullanım
sıcaklık aralığında kullanılmaktadır. PA6 ve PA 66’nın yüksek sıcaklıklara dayanımı,
aşınma direncinin yüksek olması mükemmel maliyet performans dengesinden dolayı
otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde kritik parçaların üretiminde tercih
edilmektedir. Emme manifolları 90’lı yılların başında %35 cam elyaf takviyeli poliamid 66 (PA 66 GF35) malzemeden üretilmiştir.
Termoplastik malzeme grubu içerisinde PA6 ve PA 66 bulunduğu ortamdan oldukça
fazla nem alan malzemelerdir. Malzemenin nem alması ile birlikte ürünün mekanik
özellikleride önemli ölçüde değişmektedir. Bu nedenle PA 6 ve PA 66 malzemelerin
proses öncesinde iyi bir şekilde kurutularak malzeme içerisindeki nem oranının kütlece % 0.2 altında olması gerekir. Enjeksiyon sonrasında da ürünün özelliklerine ve
kullanım ortamına göre nem aldırılarak şartlandırılması gerekmektedir. Bu durumda
ürün üretim maliyetlerine olumsuz yönde etkilemektedir.
Araştırmacılar ve mühendisler poliamid malzemelerin neme karşı duyarlı olmalarından dolayı farklı malzeme arayışları içerisine girmişlerdir. 2009 yılında Volkswagen
firması ile “Borealis” firması, 1.4 ve 1.6 benzinli motorlarda, termal avantajları daha
iyi olan, nem emilimi daha düşük ve yoğunluğu daha az polipropilen (PP) kullanarak, araç performansını olumlu yönde geliştirmeye yönelik bir çalışma yapmışlardır.
Bu çalışmanın sonucunda parça başına 2 kg hafifleme sağlanmıştır. Bu da poliamid
malzemelere göre %15’lik bir hafifleme sağlamıştır. Bu endüstriyel uygulamada, poliamid esaslı malzemeden polipropilen esaslı malzemeye geçilmesi ile araç akustik
performansında da iyileşme sağlanmıştır. Şekil 6’da gösterildiği gibi, emme manifoldlarında PP bazlı malzeme geçilmesi ile PA bazlı ürünlere göre 10-15 desibel daha
iyi ses yalıtımı sağlanmıştır [5].
Proses olarak ele aldığımız zaman, enjeksiyon prosesi öncesinde poliamid malzemenin kurutulması ve enjeksiyon sonrasında da şartlandırılması gerekirken, polipropilen
nem almadığı için proses öncesinde böyle bir kurutma ve şartlandırma işlemine gerek
duyulmamaktadır. Üretimde sağlanan bu avantaj, PP esaslı malzemelerin kullanımını
PA tipi malzemelere göre daha avantajlı hale getirmiştir. Polipropilenin, daha düşük
sıcaklıkta proses edilebilmesi, üretim ekipmanlarının daha az aşınması bu malzemenin tercih edilme nedenleri arasında yer almaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında toplamda PA’dan PP’ye geçildiğinde %20 gibi yüksek bir oranda üretim mali-
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Şekil 7. PP Emme Manifoldu[6]

yetlerinde avantaj sağlanmıştır [6]. Emme manifoldu üretiminde cam elyaf takviyeli
PP kompozit malzemelerin kullanımı otomotiv üreticileri arasında giderek yaygınlaşmaktadır [7]. Şekil 7’de PP malzemeden yapılmış emme manifoldu gösterilmektedir.

4. SONUÇ
Günümüzde müşteri beklentilerinin artması, rekabetin hızlanması ve yeni bakış açıları, mühendisleri üretim tekniklerinde değişimlere zorlamaktadır. Tüketimde yaşanan artış, sanayide de daha kısa çevrim sürelerinde üretimi gerektirmektedir. Eriyen
çekirdek yöntemi başta emme manifold üretimi olmak üzere içi boş polimer esaslı
malzemelerin üretiminde giderek yaygınlaşmaktadır. Yakın gelecekte konvansiyonel
üretimlerinin yerini tasarım ve üretimde esneklik sağlayan 3D ve SLS üretim yöntemleri alacaktır. 3D yazıcı sektöründe yaşanan gelişmeler de üreticilere piyasadaki
normal makinelerden 300-400 kat daha hızlı ve 10 kat büyüklüklerde son ürün alma
olanakları sunmaktadır [10].
Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA)’nin 2018 verilerine göre Türkiye global araç üretiminde 1.550.150 motorlu araç ile 34. sırada yer almaktadır [11].
Otomotiv üreticileri ve otomotiv yan sanayicilerinin bu pazarda yerlerini alabilmeleri
ve mevcut durumlarını üst seviyelere çekebilmek için, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretim teknolojilerini çağın gereklerine uygun olarak güncellemeleri
gerekmektedir.
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