
BÖLÜM 2. 
 
TRANSPORT SİSTEMLERİNDE TEMEL TASARIM KABULLERİ 
 
2. GİRİŞ  
 
2.1. Transport Sistemlerinde Ortaya Çıkabilecek Aksaklıkların ve Onarımlarının 
Karakteristikleri 
 
Krenlerde veya kren parçalarında, mekanik etkiler (yükler) dolayısıyla ortaya çıkabilecek 
olan aksaklıklar (arızalar) tasarım sırasında düşünülmelidir. Olası aksaklıklar, krene çalışma 
sırasındaki etkilerine göre aşağıdaki gibi gruplara ayrılır ve karakterize edilir. 
 
1. Arızalanan parçaların veya ekipmanların durumuna göre: a) Tersine çevrilebilir 
aksaklıklar. Bu tip arızalarda kaldırma kapasitesinde azalma olmaz ve arızayı oluşturan 
etkenler düzeltilince krenin performansı tekrar eski haline döner. Bu tip aksaklıklara örnek 
olarak; elektrik motorunun arızalanarak çalışmanın kesilmesi, kavramanın işlevini tam olarak 
yapamaması, gücün kesilmesi halinde bile mekanizmanın hareketini devam ettirmesi, 
frenleme pabucunun tam olarak frenleme yapamaması, yükün belirgin olarak sallanması ve 
titreşimler gösterilebilir. b) Tersine çevrilmez aksaklıklar. Bu tiptekiler, kaldırma 
kapasitesinin kabul edilemez ölçüde azalması ile ilgilidir. Krenin çalışma performansının 
düzeltilebilmesi için hasara uğrayan parça veya ekipmanın değiştirilmesi veya tamiri 
gereklidir. 
 
2. Aksaklığın oluşma durumuna göre: a) Ani aksaklıklar (krenin devrilmesi, burkulmadan 
dolayı okun veya kulenin kırılması). b) Derece derece hasar (yorulma hasarı). 
 
3. Aksaklığın önlenebilme olasılığına göre : a) Her an olabilecek beklenmedik aksaklıklar. b) 
Önceden sezilebilir aksaklıklar. Ani hasarların neredeyse hepsi her zaman beklenmedik anda 
olur. Ancak derece derece hasarlarda, sorunun teşhis edilebilir olması ve çalışma sırasında 
kren ekipmanlarının incelemeye olanaklı olmaları halinde önceden sezilebilir. Bu tür 
arızalardan, krenin dayanımının dikkatlice ölçülmesi ve ani aşırı yükleme yapılmaması gibi 
önleyici tedbirlerle büyük ölçüde kaçınılabilir. Ancak her önleme rağmen, bu tür hasarlardan 
tam olarak kaçınılamaz. 
 
4. Yüklerin etkilerine göre : a) Maksimum yükün tek seferlik etkisinden kaynaklanan hasarlar; 
bunlar ani oluşur. b) Yüklerin tekrarlı etkisinden kaynaklanan ve dayanımın azalmasına bağlı 
hasarlar. Bu tip arızalar, küçük yüklerden bile oluşabilecek yorulma hasarından veya 
aşındırıcı etki yüzünden kren yapısının bir bölümünün kesitinin azalması sonucunda o 
bölgelerde artan gerilme konsantrasyonu nedenleriyle oluşur. Bu nedenle de bu tip hasarlar 
yavaş oluşmaktadırlar; ancak krenin kontrolleri ihmal edilir, önemsenmez veya zorluklardan 
dolayı yapılamazsa da bozulma ani olabilir. c) Yüklerin bir anda etkimesinden kaynaklanan 
ve dayanımın azalmasına bağlı eş zamanlı arızalar. Bu tip hasarlar, dayanım epeyce 
azaldıktan sonra göreceli olarak küçük yükler nedeniyle oluştuklarından çok nadir görülürler. 
Bu bakımdan bu tiptekiler, kolaylaştırma amacıyla tasarım aşamasında genellikle ihmal 
edilirler. 
 
5. Diğer parçalardaki aksaklıklardan kaynaklı olanlar : a) Bir parçadaki hasarın, krenin diğer 
ekipmanlarını etkilemediği yerel arızalar. b) Diğer bölümleri etkileyen arızalar. 
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6. Krenin işlevine etki yapan aksaklıklar : a) Üretimdeki duraksamalara veya üretkenlikte 
azalmaya neden olanlar. b) Üretime hiç engel olmayanlar. Bu ikinci grup ancak her an 
kullanılabilecek bir kren veya ekipman sağlandığı taktirde geçerlidir. 
 
7. Aksaklığın türüne göre : a) Krenin devrilmesi. b) Belirli ekipmanların burkulması. c) 
Dayanım kaybı. d) Yorulma hasarı. e) Yıpranma ve yırtılma. 
 
Hasar parametreleri çok çeşitli olmalarına karşın, bunu hesaba katmak çok zor olacağından 
aksaklık (arıza, hasar) oranının genellikle sabit olduğu kabul edilir. 
 
Maksimum yükün tek seferlik etkisinden kaynaklanan ani hasarların oranının, bu tip hasarlar 
çok nadir görüldüğünden basit bir kuralı olduğu kabul edilir. Krenin tüm çalışma ömrü 
boyunca, sabit üretim halinde oluşma olasılıkları sabit kabul edilir (λ: sabit). Arızanın çalışma 
zamanına dağlımı ise üsteldir: 
 
f(t) = λ exp(-λt)         (2.1) 
 
Ortalama çalışma zamanının arızaya oranı Tav = 1/λ dır. 
 
Bu dağılımın tipik örneklerinden biri şekil 2.1 de görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.1 Yüksek hızlı dişli transmisyonlarında çalışma zamanının arızalara oranının üstel 

dağılımı 
 

Zaman içinde oluşabilecek aksaklıkların oranını, yıpranmadan veya yorulmadan oluşan uzun 
zamanlı etkiler bariz şekilde arttırmaktadır. Bu tür durumlarda Weibull kuralı geçerli olur: 
 

( ) ( ) ( )[ ηη σσ
σ

]η tttf −= − exp1        (2.2) 

 
Burada, σ ve η sırasıyla olasılık yoğunluğu eğrisinin negatif olmayan ölçek ve şekil 
parametreleridir. 
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Denklem (2.2) de η = 1 ve σ = 1/λ yazılırsa, denklem (2.1) haline dönüşür. 
 
Şekil 2.2 bu dağılımın bir örneği verilmiştir. 

 

 
Şekil 2.2 Köprülü krenin taşıyıcı tekerleklerindeki arızaların çalışma zamanına oranının 

Weibull dağılımı 
 

Γ gamma fonksiyonunu belirtmek üzere, çalışma zamanının arızalara oranı ortalama servis 
süresini göstermektedir. 
 

( ) 2111 ση +Γ=Γav          (2.3) 
 
Ancak bazı hallerde aksaklık oranı daha karmaşık da olabilir. 
 
Makaraların üzerinden geçerken halatlarda gerilme değişimi görülür ve bu gerilme değişimi 
ile birlikte yüzey yıpranması ve yorulma sonucu halat kopması görülebilir. Halatlarda servis 
süresince oluşabilecek ikincil tür hasar da halatlarda oluşabilecek ilmiklerden 
kaynaklanmaktadır. Bu tip hasarlar; halatların, krenin kasnak yivi gibi sabit parçalarıyla fazla 
temasından dolayı görülebilir. Krenin sıklıkla bir yerden başka bir yere taşımak için demonte 
edilmesi gerektiği durumlarda, bu tip aksaklıklar özellikle dikkate alınmalıdır. 
 
Bu karışık aksaklık oranı en iyi şekilde şekil 2.3 te normal dağılım kuralı ile temsil edilir. 
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Şekil 2.3 Derrick tipi kuleli krenlerde kaldırma halatlarının servis süresinin normal dağılımı 

Petukhov 1965 ve 1969 yılları arasında 61 tane MSK-7-25 tipi Derrick kuleli krenlerin 
kaldırma halatlarını analiz etmiştir. Analizleri sonucu şu değerleri elde etmiştir: tav = 3900 
saat, σ = 1480 saat. Lopatkin ise DEK-25 tipi vinç oku halatları için şu değerleri elde etmiştir: 
tav = 11,6 ay, σ = 3,9 ay (kaldırma halatları için); tav = 3,6 ay, σ = 3,4 ay (ok halatları için) 
 
Bu istatistik verilerin kren tasarımında güvenilir biçimde kullanılabilmesi için her kusur 
oranının ayrı ayrı göz önüne alınması gerekmektedir. Güvenilirlik verileri, ancak elde edilmiş 
olduğu şartlar altında geçerlidir. 
 
Tersine çevrilemez arızalar krende kalıcı değişikliklere neden olurlar, bu nedenle de bu tür 
arızaların tamiri gereklidir. Bu tür arızalar krende devrilme gibi ciddi bir hasara neden 
ommuşsa kren bir yenisi ile değiştirilmelidir. 
 
Krenin farklı elemanlarında ortaya çıkmış bir hasarın onarımı da elemanların servis süresine 
göre farklılıklar gösterir. Bu tanım altında kren bölümleri üç ana gruba ayrılabilir: 1) Servis 
süreleri krenin servis süresine eşit ana parçalar; 2) Zaman zaman değiştirilen onarılabilen 
parçalar; 3) Kısa zaman içinde değiştirilen yıpranan parçalar. 
 
Gelecekte, mühendisliğin ilerlemesi ile birlikte geliştirilebilecek kullanıldıktan sonra 
atılabilen parçalar sayesinde yukarıdaki gruplama geçerliliğini kaybedecektir. 
 
Kren elemanlarındaki hataya neden olan 2. ve 3. gruptaki parçaların hemen değiştirilmesi 
sağlanmalıdır. Tersine çevrilebilir kusurlarda da onarım hemen yapılmalıdır. 
 
Onarım oranının da şekil 2.4 te görülen çok basit bir kurala uygun olduğu kabul edilir. Krenin 
çalışma yılları içinde onarım şartları gitgide zorlaşmaktadır; bunun sonucu olarak da servisin 
tekrar başlayabilmesi için daha fazla zaman gerekir. 
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Şekil 2.4 Ganz 5-25 kreninin onarımı için gereken Weibull zaman dağılımı 

 
1961 yılında Braude, 5 ton kaldırma kapasiteli Ganz portal vinç okunun ve 10 ton kaldırma 
kapasiteli Kirovets portal vinç okunun Weibull’un şekil 2.4 te görülen onarım kuralına 
uymakta olduğunu gözlemlemiştir. Yeni teknoloji krenlerin ilk yıllarda onarım oranları, 
yukarıda tanıtılan ve uzun zaman önce kullanılan krenlerin onarım oranlarından epeyce 
faklılıklar gösterir. Geçen yıllar içinde kren tasarımları gelişim göstermiştir. Ayrıca işletme 
personeli de geçen yıllar içinde büyük ölçüde deneyim kazanmıştır; bu da onarım süresini 
ciddi anlamda kısaltan bir diğer etkendir. 
 
Krenin sabit işletme koşulları altında onarım oranı üstel bir kurala uygun devam eder. 
 
Onarımların hızı güvenilirliğe bağlı değildir. Bazı onarımlar, kusurlu parçaların yerine 
ulaşabilme kolaylıklarına göre krenin servisine etki etmeden kolayca yapılabilir. Sıklıkla 
güvenirlik hesabı (tahmini) kullanılır. Çabukluk (hazırlık) faktörü, krenin çalışma zamanının, 
çalışma zamanı ve onarımların süresinin toplamına oranını temsil eder düşüncesi genellikle 
yanlıştır. Bu faktör, sadece krenin belli bir süre içinde kullanılabileceği süreyi 
tanımlamaktadır. 
 
2.2. Krenin İşletme Şartlarında Arızalanma Oranının Güvenirliği 
 
Güvenirlik, değişimi rasgele olan bir çok faktöre bağlıdır. Yine de yük ve dayanım gibi belirli 
ana faktörler ayırt edilebilir (güvenilirlik ve bu faktörler arasındaki bağıntı; benzer bir çok 
kren için aynı veya benzer çalışma koşulları altında, yük ve dayanım için istatistiksel veriler 
elde edilirse kurulabilir. Herhangi bir makina parçası için bu bağıntılar daha detaylı olarak 
Haviland tarafından hayata geçirilmiştir). 
 
Eğer Q yükü, R dayanımını aşıyorsa maksimum yükün tek seferlik uygulanmasında bile hasar 
oluşacaktır. 
 
Bu büyüklüklerin, değişik krenler için önceden bilinemeyecek rasgele sapmaları olabilir. Bu 
nedenle ancak arıza ihtimalinin fazlalığı veya azlığı düşünülebilir. Bunlar da ancak yeterli 
sayıda krenin aynı tip işler için uzun süre benzer koşullar altında çalışmasıyla saptanabilir. 
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Yük ve dayanım, bağımsız rasgele değişkenler olarak düşünülebilir. 
 
Olasılık yoğunluğu p(Q) ve p(R) nin, belli bir zaman aralığı T için elde edildiğini varsayalım. 
Aynı zaman aralığı içindeki arıza olasılığı: 
 
( ) ( ) (RpQpRQp ≈≥ )  

 
Ancak yükün tek seferlik etkisi farklı olacaktır. Göz önüne alınan zaman aralığı için p(Q) = 
mQ/m dir. Burada mQ, yükün Q dan daha büyük yada eşit olduğu durumlarda uygulanma 
sayısıdır. m ise toplam yük uygulanma sayısıdır (yük uygulanma işlemi aslında sürekli bir 
işlemdir; bu ancak rasgele fonksiyonların teorisi metodu kullanılarak tanımlanır). 
 
Krenin çalışması sırasında dayanım R genellikle önemsenmeyecek derecede değişim gösterir. 
Kren grupları için olasılık p(R) = nR/n dir. Burada nR, R ye eşit veya daha küçük dayanımı 
olan krenlerin (parçaların) sayısı; n ise toplam kren (parça) sayısıdır. 
 
Zaman aralığı T ve tüm kren (parça) grubu için kaydı tutulmuş arızaların sayısı aşağıdaki gibi 
alınabilir: 
 

( )mnRQpi ≥=          (2.4) 
Böylece çalışma zamanının arızalara oranı şu şekilde oluşur: 
 

( )mRQp
T

i
TnTav ≥

==         (2.5) 

 
T zaman aralığındaki arıza oranı; 
 

( )
T

RQpm
T
1

av

≥
==λ

        (2.6) 
 

Buradan Q1 ve R1 in belirli değerleri için ( )RQp ≥  (denklem 2.4) ve arıza oranını 
saptayabiliriz. Bu işlem Q ve R nin değişik değerleri için de yapılırsa şekil 2.5 teki grafik elde 
edilir (problem koşulları belirlenirken bu ihtimal de göz önünde tutulmuştur. Kren 
tasarımında kullanılan birçok standartta bütün yükler iki gruba, esas ve ilave yükler olarak 
başka bir açıklama olmaksızın ayrılmıştır. İlave yükler hesaba katıldığında izin verilen 
gerilmeler artmaktadır). 
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Şekil 2.5 Tek seferlik yükleme için dayanma gücü 

1) Yük dağılımı; 2) Dayanıklılık dağılımı 
 
Tekrarlayan yüklere maruz kalacak tasarımlar sadece yüklerin maksimum değerlerine değil 
her yükleme sırasındaki uygulanma sayıları ve yöntemlerine de dayanabilmelidirler. 
 
Bu durumda dayanıklılık, tekrarlayan değişken yüklerin uygulandığı parça göz önünde 
bulundurularak belirlenir. Yorulma dayanımı genellikle maksimum yük veya gerilme altında 
yapılan sefer (döngü) sayısı olarak tarif edilir. Seçilen malzeme, söz konusu parçanın şekil ve 
boyutları ile döngünün asimetrisi yorulma dayanımına etki eden faktörlerdir. Yükün 
alabileceği en yüksek değer, uygulanma sıklığına bağlı olarak değişir. 
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Şekil 2.6 Yorulma dayanımı olan malzemeler için Wöhler eğrisi 

a) farklı gerilme halleri için eğriler; b) farklı güvenlik değerleri için eğriler: 1) ortalama 
değerler; 2) p = %5; 3) p = %90; 4) N<N0 için çalışma ömrü dağılımı; 5) N<N0 için gerilme 

dağılımı. 
 
Kren konstrüksiyonunda kullanılan birçok çelik parçanın izin verilen gerilme değerleri belirli 
bir döngü sayısından sonra pek fazla değişmez. Genellikle bu gerilme değeri sabit kabul edilir 
ve yorulma sınırına eşit alınır. Şekil 2.6 daki logaritmik ölçekteki σ – N eğrisi, belirli bir 
döngü sayısında (N0) kırılma noktasına sahiptir. Aşağıdaki bağıntı 0 – N0 aralığı için 
yazılmıştır (C = sbt); 
 
σm N = C          (2.7) 
 
m, malzemenin cinsine ve söz konusu alandaki gerilme dağılımına göre değişiklik gösterir. 
 
Şekil 2.6a da üstte yer alan eğri üniform yükler altındaki gerilmeleri, alttaki eğri ise üniform 
olmayan yükler altındaki gerilmeleri göstermektedir. Benzer karakterdeki yorulma sınırları 

oranı, efektif gerilme dağılım faktörü αz = DD σσ′  olarak adlandırılır. Efektif gerilme dağılım 
faktörü, gerilme dağılım faktörü ile farklılık gösterir. Gerilme dağılım faktörü, sabit yük 
altında söz konusu alandaki gerilmenin ortalama gerilmeye oranıdır. 
 
Gerilmeyi yükler cinsinden yazarsak; 
 
Qm N = CQ          (2.8) 
 
elde edilir. 
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Kren ya da belirli parçaları korozif ortamdan etkilenirse gerilmeler yorulma sınırının altında 
olsa bile hasarlar meydana gelebilir. Korozyon, yorulma sınırının zamanla düşmesine neden 
olmaktadır. Bu durumda yorulma eğrisinin arıza noktası farklı bir tekrar sayısından sonra 
olacaktır. 
 
(2.7) deki gibi bağıntılar aşınma (otomobil lastikleri, vites kutusu, mil yatakları) durumunda 
da geçerlidir. Buna rağmen bu gibi durumlarda gerilme sınırı yoktur ve her yük değeri için 
farklı bir çalışma ömrü vardır. Örneğin alüminyumun yorulma sınırı yoktur (Lebedev, tüm 
metallerin aynı şekilde davrandığı ve yorulma sınırının termal özelliklerle bağlantılı olduğu 
düşüncesindeydi. Alüminyumun düşük bir sıcaklıkta çeliğinkinden daha düşük bir yorulma 
sınırı olmalıydı). 
 
(2.7) bağıntısı kapsamındaki gerçek değerler kren parçalarının çalışma koşulları değişken 
olduğundan farklılık gösterir. 
 
Dayanıklılığı simgeleyen m ve C büyüklükleri üretim koşullarına bağlı olarak farklılık 
gösterebilir. Haviland, dayanımın esas olarak çalışma ömrünü azaltan kusurların dağılımına 
bağlı olduğu varsayımından yola çıkmıştır. Dağılımın Gumbell’ın en küçük değerler 
kanununa uygun olduğu kabulünü yaptı. Üretim esnasında kusurlu parça sayısı azaltılırsa 
kullanılan parçalar arasındaki benzerlik artacaktır. Böylece dağılımları Gumbell’ın en büyük 
değerler kanununa uygun olacaktır. 
 
Dağılım eğrisinin şekli yükün büyüklüğüne de bağlıdır. Büyük yükler altında N<N0 iken her 
zaman kırılmalar (hasarlar) gerçekleşecektir. Dayanıklılıktaki değişim, küçük değerler için 
pozitif yönde eğriliği olan bir dağılım eğrisi oluşturur. 
 
Yüksek dayanıma sahip parçalara uygulanacak küçük yükler sonunda çok uzun bir çalışma 
ömrü elde edilirken düşük dayanımlı parçalarda bu yükler yorulma sınırının hemen yakınında 
olup sistemin hizmet dışı kalmasına sebep olmaktadır. Dağılımın büyük değerleri için negatif 
yönde eğriliği olan bir eğri oluşur. Ara durumlar için simetrik bir dağılım eğrisi elde edilir. 
 
Yüklerin tekrar sayıları ve çalışma ömründeki değişimler, kopma dayanımındaki değişimleri 
aşan değerlere ulaşmaktadır. Griese, yorulma testleri sırasında kopma dayanımının 1 ile 1.25 
arasında değiştiğini buldu (güven aralığı %10 – 90 arası için). Buna karşın, yüklerin tekrar 
sayısında 1 ile 3 arasında bir değişim gözlemledi. 

 
Şekil 2.7 Mil yatağının çalışma ömrü dağılımı 
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Şekil 2.7, mil yataklarının çalışma ömürlerinin dağılımını göstermektedir. Bu tip parçalar 
birbirlerine çok büyük benzerlik gösterirler. Bu dağılım aynı koşullar altındaki 204 numaralı 
serideki 296 yatağa yapılan testler sonucu elde edilmiştir. Bu da göstermektedir ki en uzun 
çalışma ömrü, elde edilen en düşük değerden 40 kat daha fazla olabilmektedir. 
 
Kullanılan parça çalışma esnasında kontrol edilirse tasarımın ortalama bir çalışma ömrünün 
olduğu görülecektir. Çalışma ömrü değerlerinin farklılıklar göstermesi sadece bazı bozulan 
parçaların vaktinden önce yada sonra değişmesine sebep olacaktır. Fakat bütün olarak 
bakıldığında şartların tüm krenler için değişiklik göstermediği görülür. 
 
Eğer tasarım ortalama çalışma ömrüne göre yapıldıysa ve parçalar çalışma esnasında kontrol 
edilmezse T<Tav halinde ani kırılmalar meydana gelecektir. Bu durumda kırılmalar önceden 
tahmin edilemediği için zarar her zaman daha büyük olacaktır. 
 
Aynı yaklaşım ayrıca,küçük modüllü (geniş dişli) aktarma dişlisi (m≤3 mm), küçük çaplı 
miller (d≤16 mm) ve kusurlu olabilecek birincil olarak kabul edilen donanım parçaları  (açık 
veya salyangoz dişli düzeni) için kullanışlıdır. 
Aynı faktör r3, şu ana kadar tekbaşına dizayn edilen kablolar (güçlü olması için dizayn 
edilmiş) ve makaralı yataklar gibi parçalar için tek dizayn tasarımı uygulaması nedeniyle 
kullanılmaktadır.  
r3 ün bazı değerleri Tablo 2.3 de verilmiştir. 
 

Tablo 2.3 İmalat hatası faktörü r3’ün bazı değerleri 

Parça r3 
faktörü 

4 mm’ye kadar cidar kalınlığı olan metal saçlar 
65x65x6’ya kadar simetrik açılı demirler 
50x90x7’ye kadar asimetrik açılı demirler 

 
 

0.9 
40 mm çapa kadar veya 3 mm cidar kalınlığı olan boru parçaları 
No.8’e kadar I ve U demir profili 

 
0.8 

Tek asimetrik açılı bir flanşa bağlanan demirler: a) geniş 
b) dar 

0.85 
0.75 

Tek simetrik açılı flanşa bağlanan demirler 0.8 
Tek U profilli demir çubuğu a) Kirişe bağlanan 
b) Flanşa bağlanan 

0.9 
0.75 

Statik yüklemeler için dizayn edilmiş makaralı yataklar 1.5 
Yavaşlama torku için test edilmiş elektrik motorları ve frenler a) Kaldırma 
Mekanizmaları 
b) Sabit ve Seyyar Mekanizmalar 

0.9 
1.0 

Kırılma Yüklemeleri için dizayn edilmiş kablolar a) Makara veya kasnakla 
aşmak 
b) Makara veya kasnakla aşmamak 

0.25 
0.35 

 
Vinçlerin çalışma şartlarının analizleri, gösterildiği gibi üç önemli arçadan oluşan çalışma 
şartları faktörü tayin eder. 
r = r1 . r2 . r3
Standartlar içinde hesaplanmış değerlere verilen Qst yüklemelerinden aşırı yükleme 
faktörlerinin hedefi yetersiz tanımlar nedeni ile zordur. 
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Güç ve dayanıklılık için dizayn, uygulama yapısı üzerine yayılı olarak yükleri yavaş yavaş 
artırarak ve gerilimleri yeterince uzun uygulayarak genellikle ortaya çıkar. Sınırlı durumlarda 
yük etkilerinin sürme zamanı kırılmayı artırması nedeni ile deformasyon için gereken zamanı 
da artırır. Bu kabul, bölümlerin değişik dinamik güçlere maruz kalması durumunda güvenli 
olmaktadır. Buna rağmen güvenlik payı, bel verme altındaki güç ve dayanıklılık için dizayn 
edilmiş vinç parçaları için çok küçüktür. Kornetski tarafından vinçlerdeki durumlarını ortaya 
çıkartmak için geçici dinamik yüklere tabi tutarak sıkıştırılmış çubukların bel verme 
analizleri, çubuğun doal çarpraz titreşimlerinin periyotları genellikle birkaç kere çubuk 
hareketinin sürme zamanı olduğunu göstermektedir. Böyle durumlarda yükün sürekli olarak 
var olduğunu düşünebiliriz. 
 
Momentlere tamamlayıcı dış yükler ve vinç bölümlerine etki eden kuvvetler, vinç parçaları ve 
ve yüklerin muhtemel ozisyonları hesap içerisinde dahil olmaktadır. Bütü pozisyonlarda eşit 
olarak muhtemel değildir. Bu yüzden beş katlı prefabrik binaların montajında kullanılan 5 
tonluk kollu kule vinçleri maksimum değerleri %89 unun ortalamasında çalışmaktadır. Yğk 
arabası ile vincin aynı tip için sadece %66 sı uygun değerdedir. Bu sebeple önceki durumda 
yük tarafından ortaya çıkan nominal momentin olasılığı sonrakinden daha büyüktür. Ayrıca 
projedeki vinç kolunun pozisyonu da önemlidir. 
 
Statik araştırmalar, kule vinçlerinin bomları 45° lik bir açı ile çoğunlukla vincin araba izine 
eğridir. Bu gezici arabalarda ve dönmez kule vinçlerinin kolonlarında, yük arabaları ile 
vinçlerin durumundan daha yüksek yük ortaya çıkartır. Bunun için bomun önerilen 
pozisyonları vincin araba izine diktir. Depolardahizmet veren kule vinçlerin bomları sık sık 
küçük açıları üzerine kümleşir ve dar hareket bölgesinde konumlandırılır. Bu daha sık kırılma 
ve destekleyici araçlar ve vincin gezici şasinin yüksek aşınmasına neden olur.  
Havai gezici yük arabaları, köprü ve kablo vinç pozisyonları ayrıca açıklık boyunca tercih 
edilir. Bu noktalar yanında yapısal tamamlayıcılar diğerlerinden daha şiddetli kullanım 
şartlarına tabi tutulabilir. 
 
Bu bağlamda, kabul edilir teorik pozisyonlarda vinç işletmesinin olasılığı doğrultusunda 
yapılan pratik dizayn prosedürü içinde bir “pozisyon faktörü” tanıtmak gerekir. Bununla 
birlikte şuan bunun için yeterli bilgiye sahip değiliz. 
Birkaç yükleme eş zamanlı tesir edilebilirve yukarıdaki ifadeleri hatırladığımızda yukarıdaki 
limit durumları (2.13a) ve (2.14a) aşağıdaki belirli formda gösterilir. 
 

a) Yüke bağlı dizayn; (vincin dayanıklılığı ve yuvarlanmaya karşı parçaları, kabloların 
gücü, makaralı yataklar vb gibi) 

∑Qst . n ≈ r k Rst

 
Qst, standartlarda belirtilen tekil yük; Rst, standartlarda özelleştirilmiş güç (vincin düzeltici 
momenti, kablonun kırılma yükü, makaranın sınırlandırılan statik yükü, vb gibi); n, aşırı yük 
faktörü (mekanizmanın işletme durumuna bağlı işletme yüklerine sadece uygulanır, tesir eden 
yük); r, işletme durum faktörü; r = r1 r2 r3; r1, vinç önem faktörü; r2, hasar sabiti faktörü; r3, 
imalat hatası faktörü; k, homojen faktörüdür. 
 

b) Gerilimlere bağlı dizayn (parçaların gücü, metal yapıları ve mekanizmaları) 
∑ σ ≈ r k σst
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σ, Qst’nin tek teorik yük doğrultusundaki gerilim, σst standartlarda belirtilen sınırlı gerilim 
(düşük karbonlu çelikler için bel verme noktası, dökme demir ve yüksek dayanımlı çelik için 
gerilme gücü) 
 
Homojenlik faktörü, yukarı ile uzlaşacak şekilde iki parçaya ayrılır.  
k = k1 k2
k1, vincin güç değerinin dağılımı veya onun parçaları için kabulü doğrultusundaki bir katsayı; 
k2, kabul edilir bölümde gerilim dağılımı kabülü doğrultusundakibir katsayı. 
 
Kovalskii’nin notarında “bel verme noktasını aşmak tehlikeli değildir.” demiştir. Hatta eğer 
bazı fiberlerde elastik halde maksimum gerilmeler oluşursa yük işleri büyük sayılar (103) ile 
ölçülendirilir. 
Bu durumlarda k2>1 dir. Bazı ihtarlar ile birlikte k2’nin seçiminde yüksek dayanımlı çelikler 
için belverme noktaları gerilme yüküne yakındır. 
Teorik gerilmeler, teorik yüklerden anlaşılır. Eğer gerilimler, standartlarda belirtilen yük 
özelliklerinden anlaşılırsa ve sonra aşırı yük faktörü ile çarpılır ise hatalar, lineer olamayan 
sistemlerin analizinde belirtilir. Kollu vinç, dubalı vinç ve kule vinçlerinin dahil olduğu bu tür 
sistemler, izin verilen sınırlı durumlar için gerilim analizleri süresince, deformasyonlar ve 
hatalı bağlantılara neden olan yer değişimleri için dizayn edilir. İlk planlanan pozisyon ile 
teorik pozisyonu arasındaki hatalar ve teorik yükler tarafından tesir eden deformasyonlar 
doğrultusunda öncekilerden ayıran farklılıklar vardır. Sonrakinde üretim ve montaj süresince 
toleranslara bağlıdır. 
 
2.3. İşletme Ömrü İçin Pratik Dizayn 
 
Yorulma ve aşınma doğrultusunda oluşan kırılma durumu halen tam olarak anlanmış değildir. 
Bu durumlar, güç ve dayanıklılık kaybından daha çok güç değerinin yayılımı tarafından 
oluşmaktadır. Pratik dizayn için bugün için tek mümkün yol bu çok yakın prosedürü 
belirtmektir. 
 
Daha doğru prosedür meydana getirmek için yapılan denemeler elverir deneysel bilginin 
ayrılıklarında tatmin edici olmayan sonuçlar ve sadece hesaplamalardaki karışıklık nedeni ile 
kabul edilmemiştir. 
 
Şuan vinç parçaları dizayn veya işletme ömrü için diğer makina parçaları için kendine has 
prosedürleri yoktur. 
 
Metal yapıların parçalarının ve makina parçalarının dizaynı değişik şekilde ortaya çıkartılır. 
Çelik için Wöhler eğrisindeki kırılma noktası, yorulma kırılımının analizindeki zorluklara 
neden olur. Gerekli bilgilerin eksikliği, dizayn metodlarının gereksiz farklılıklarını ve aykırı 
belgelerini tümüyle gidermek imkansızdır. İki dizayn metodu halen bulunmakta; 

1) Yük çevrim sayısı temel sayıları aştığında değişik gerilmelere tabi tutulan 
parçalarda (limitsiz yorulma) yorulma sınırına bağlı olma; 

2) Yük çevrim sayısı temel sayılarından az olduğunda değişik yüklere tabi tutulan 
parçalarda (sınırlı yorulma) veya kabul edilebilir maddenin hiçbir yorulma 
sınırına sahip olmaması durumunda işletme ömrüne bağlı olma; 

 
Sonraki dizayn prosedürleri, kaplamanın üzerine genellikle tabi olan parçalara (kablolar, mil 
yatağı, dişli takımı vb gibi) yaymaktadır. Servis ömrü için standart dizayn prosedürü kurmak 
için gelecek uygun olacaktır. 
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Bununla birlikte, şuan vincin bütün parçalarının servis ömrü için dizaynın bir standart 
metodla yapılması mümkündür. 
 
2.4. Sürekli Yükler Altında Sınırsiz Yorulmalar İçin Dizayn 
 
Maksimum gerilmeler, aynı çevrim asimetrisinde bir titreşim aygıtı üzerindeki deney 
modelleri doğrultusunda belirlenen yorulma sınırı ile kıyaslanan değişmeyen çokluk, asimetri 
ve frekansının alternatif yüklerinin durumu içerisindedir. 
 
σ max ≈ [ σ ] ,  τ max ≈ [ τ ]7 
[ σ ] = r k α σD(-1), [ τ ] = r k α τ D(-1)
 
σ max  ve τ max, dış yükler tarafından sonuç çıkartılan maksimum alternatif gerilimlerdir 
(normal ve kesme gerilmeleri, ayrı ayrı); asimetrik katsayı aşağıdaki gibi tanımlanır; 
 

max

min

σ
σ

=X
 veya max

min

τ
τ

=X
 

 
σD(-1) ve τD(-1), pulsatördeki (yorulma test makinesi) basit numunenin eğilme ve burulması için 
standartlarda belirtilen yorulma limitleridir. χ=-1 asimetrisinde verilen katsayıda 
saptanmışlardır.  
k, homojenlik faktörüdür. Burada, homojenlik faktörü yorulma limit değerlerinin muhtemel 
dağılımı ve numuneden gerçek yapısal bileşke çevrimine izin vermesi için bahsedilmiştir: 
k=k1.k2 
 
k1 faktörü homojenizasyon faktörüdür öyle ki; yorulma limit değerlerinin dağılımına izin 
verme yoluyla yapılmıştır; eğer standartlardaki yorulma sınırı ihtiyaç duyulan emniyet sınırı 
ile verilirse k=1 olur. 
 
k2 faktörü homojenizasyon faktörüdür öyle ki; numuneden gerçek kren bileşkesine geçtiği 
zaman yorulma sınırındaki değişikliklere izin verme yoluyla yapılır; eğer yorulma sınırının 
karşılaştırması tüm ebat numunelerle yapılan teste göre olursa k2=1 olur. 
 
Faktör r çalışma şartları faktörüdür, öyle ki; bu faktör dayanım için tasarımdaki aynı anlama 
sahiptir. Aynı zamanda α bir çevrim faktörüdür öyle ki asimetrik çevrimin sırayla değişen 
gerilimi (α1) ve gerilim konsantrasyonlarına (α2) izin verilmesiyle yapılır. 
α σD(-1)k1k2= σc ve α τD(-1)k1k2= τc’ nin şiddetleri hesaplamalarda kullanılan yorulma limitleri 
olarak göz önünde bulundurulabilir. 
 
Aşağıdaki formüller FEM kurallarından alınmıştır: 

a) χ≤0 ve doğrusal çekme hali, 
 

α1= 
χ23

5
−

                                                                                                       (2.18) 

 
b) χ≤0 ile sıkıştırma için, 
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α1= 
χ−1

2                                                                                                                       (2.19) 

 
c) χ>0 ve doğrusal çekme hali, 
 

α1= 1,66

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− −

S

D

σ
σ )1(66,11

1                                          (2.20) 

 
d) χ>0 ve sıkıştırma için, 
 
 

α1= 2
χ

σ
σ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−− −

S

D )1(11

1                                                                                                         (2.21) 

 
*Basit çevrim sayısı N0, σD(-1) olarak karşılaştırıldığında sabit değildir. Düşük karbon çeliğinin numunesi için 
bulunmuştur, krenlerin metal yapısında bulunur.Dönen makine parçalarında kullanılan yapısal çelik için yüksek 
gerilme konsantrasyonunda (K’>2)[2.30] N0=(1’den  10’a).106,  N0=5.106 iken düşük gerilme 
konsantrasyonunda (K’<2) N0=2.106 dır. 
 
Gerilme konsantrasyonunun etkileri genellikle basit numunelerin test sonuçlarının aynı 
ebatlardaki fakat farklı lokal hataları (lehim,kaynak,delik..) olan numunelerle 
karşılaştırılmasıyla saptanmıştır. 
 

α2= 
)1(

)1(
'

−

−

D

D

σ
σ                                                                                                                           (2.22) 

 
Sonlu elemanlar kuralları ortaya koyar ki eğer normal ve kesme gerilmeleri kendiliğinden etki 
ederse (2.17)’ nin aşağıdaki şartla yer değiştirmesi gerekmektedir. 
 

1
2

max
2

max ≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

CC τ
τ

σ
σ    (2.23) 

 
benzer olarak alternatif normal gerilme iki karşılıklı dikey yönde etkidiğinde; 
 

1
2

max

2

max ≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
C

y

y
C

x

x

σ

σ

σ
σ

 (2.24) 

 
genel olarak, σx, σy ve τ etkidiğinde, 
 

1,1maxmaxmax

2

max

2

max ≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
CC

y
C

x

yx
C

y

y
C

x

x

τ
τ

σσ

σσ

σ

σ

σ
σ

 (2.25) 

 
σxmax, σymax’ın cebirsel değerleri (2.25)’de yerine konulur. 
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2.5. Kararlı Yükler Altında Sınırlı Yorulma ve Aşınma İçin Dizayn 
 
Denklem (2.7) kullanılarak elemanların sınırlı yorulmaya (N<N0) bağlı servis ömrüne karar 
verilebilir. Servis ömrü yük çevrimlerinin sayısı cinsinden böylece ifade edilebilir; 
  

[ ] [ ]NNN
m

≈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

max
0 σ

σ  (2.26) 

 
Burada teorik servis ömrü [N] verilen çalışma şartları altında, minimum maliyet şartlarından 
(2.14) saptanır ve m Vöhler eğrisi eksponentidir. Bu eksponent gerilme konsantrasyonlarına 
bağlıdır. Gokhberg bulmuştur ki sıradaki eşitlik düşük alaşımlı ve karbon çelikler için 
geçerlidir. 
 
m=12α1                                                                                                                                       (2.27) 
 
Elemanların aşınmaya bağlı servis ömrü direk olarak (2.7)’nin cinsinden saat olarak ifade 
edilebilir. 
 
Bu eşitlik bilyalı yatağa genellikle aşağıdaki formda uygulanır; 
 
Q(nh)0.3 ≤C                                                                                                                           (2.28) 
 
Burada; n, rpm; h, teorik servis ömrü (saat cinsinden); 60nh, yük çevriminin sayısı cinsinden 
ifade edilen teorik servis ömrü; c, performans faktörü, testleri temel alarak belirlenir ve 
genellikle γ=%90 için yatak kataloglarında gösterilir.  
Treier benzer ilişkileri önerdi *; 
 
a) mil için, 
 
Mben(nh)0.1≤C                                                                                                                (2.29) 
                       
b) şaft için, 
 

( ) CnhMM twben ≤+ 1.022         (2.30) 
 
*burada, α, k1, k2 faktörleri, C şiddetinin içindedir. 
 
c) silindirik düz dişli için, 
 
P(nh)0.33≤C          (2.31) 
 
d) sürtünmeli aşınmaya bağlı parçalar için (fren ve debriyaj balatası, kayıcı sürtünmeli yatak, 
vb.) 
 
P(nh)1/m≤C            (2.32) 
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Bu eşitlikte; Mben,eğilme momenti; Mtw,burulma momenti; P, dişli çark dişine etkiyen teğetsel 
gerilme veya sürtünme yüzeyine etkiyen basınç; n, devir sayısı veya birim zamandaki yük 
çevrimi; h, teorik servis ömrü (saat cinsinden); c, parçanın karakteristik servis ömrü, ki bu 
ömür boyuta,malzemeye ve çalışma koşullarına bağlıdır (dişli çarkın yağlanması, yataklama, 
hareket hızı v.s). 
 
Dukel’skii, GOST 2688-55’e göre ve Rz=160 kg/mm2 değeriyle altı damarlı halat için 
bulmuştur. Buna göre (2.7) aşağıdaki yapıya sahip olur: 
 

CN
QQ

Q

b

=
− 2

         (2.33) 

 
Qb, halatın frenleme yükü; C,halatın performans faktörü, kasnak çapının (D), halat çapına (d) 
oranına ve kasnak yivinin (β) yüzey kalitesine bağlıdır. 

2
310 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

d
DC β  

                                                                                                                
OIPEEC’nin son çalışmaları göstermiştir ki, (2.32) tarzındaki formüller aynı zamanda 
halatlara da uygulanır. Diğer kren parçaları için aşınmaya bağlı henüz bir analog bağlantı 
bilinmemektedir. Deneysel olarak elde edilebilir. 
 
2.6. Yük Değeri Dağılımının Etkileri 
 
 Elemanların bütün servis ömrü boyunca göz önüne alınan yukarıdaki bütün formüller sabit 
yükleme şartı altında geçerlidir (σmax=sabit, Q=sabit, Mben=sbt, Mtw=sbt, P=sbt, χ=sbt). 
 
Eğer yük, bu zaman süresince değişirse, bu denklem yinede kullanılabilir. Azaltılmış yüklerin 
hataların bir doğrusal birleşimi olduğunu farz ederek yerine yazılmalıdır. 
 
Sabit çevrim asimetrisinin durumu (χ=sbt), 
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Şekil 2.9 Gerilme osilogramları. a) Metalurjik tesiste kullanılan krenin kirişi (Schweer’den 

sonra); b) Portatif kollu krenin dönel hareketinde (Braude’den sonra) 
 

( )m
m

red

th

nd

dP∫=
σ

σ

σσσσ  (2.34) 

 
Burada; σ, herhangi bir çevrimde (Şekil 2.9) max. Gerilim;  σnd, zarara neden olmayan gerilim 
(genellikle, σnd ≤ [σ] olduğu farz edilir); p(σ), σ’nın olası yoğunluğu; σth, dayanım testleri 
sırasında farz edilen teorik gerilim. 
 
Eğer N>N0 ise; σred için elde edilen değer yorulma limiti [σ] ile karşılaştırılmalıdır ((2.17) 
kullanılarak). 
 
Eğer N<N0 ise; σred için elde edilen değer (2.26)’da yerine konmalıdır; verilen çevrim 
sayısının doğru olduğu bulunmalıdır. 
 
Aşamalı eksiklik yorulma limitiyle sınırlandırılmadığında, σred ((2.7) cinsinden) servis 
ömrünü saptar ve yük çevrimlerinin sayısı veya parçanın kararlaştırılmış olan çalışma saati 
sayısını açıklar*. 
 
Eğer yük gerilmelerle orantılıysa, (2.34)’de yerine konabilir; 
 

( )m

Q

Q

m
red

th

nd

dQQPQQ ∫=  (2.35) 

 
Burada; Q, yükün şu anki değeri; Qnd, zararlı gerilme indüklemeyen yük; Qth, teorik yük; 
P(Q), Q’nun olası yoğunluğu. 
 
Dağılım kanununun olası yoğunluğu P(Q) biliniyorsa, indirgenmiş yük σred, (2.35) tarzında 
saptanır. 
 
Devamlı dağılım kanunu yerine histogram verildiğinde dahi bu yapılabilir. 
Bu durumda aşağıdaki denklem elde edilir; 
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m i

m

th

i
thred n

n
Q
QQQ ∑ ∑⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  (2.36) 

 
Burada; Qi, histogramın i’inci adımına karşılık gelen yük; ni, histogramın bu adımına denk 
gelen yük çevrimlerinin sayısıdır. 
 
P(Q) dağılımı normal olduğunda, bağımlı parametrelerin cinsinden elde ederiz. 
 

,
st

m
m Q

Q
=ψ          ,

stQ

−

=
σβ        n

Q
Q

st

th = ,       nd
st

nd

Q
Q α=  

 
Ve durdurucu faktör c; 
 

stered QQ ψ=           (2.37) 
 
*Bu durumda çevrimleri σmax< σnd ile hesaba katmak zorundayız. 
 
 
 

( )
m

n
m

e dc
∫ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−=

α

ψ
β
ψψ

πβ
ψ 2

2

2
exp

2
 

 
Burada; Qm, yükün modal değeri; σ, yükün standart sapması; Qst, standartta belirtilen yük; 
Qth, teorik yük; Qnd, zararlı gerilme indüklemeyen yük. 
 
2.7. Çeşitli Kendiliğinden Olan, Hareket Eden Değişken Yüklerin Etkileri 
 
Pratikte, tek seferde ve aynı zamanda krene çeşitli değişken yükler etkir. Her yük servis ömrü 
saptanması gereken kren parçasında değişik etkilere sahip olabilir. 
 
Yükün mutlak şiddetini ve koordinatlarını, devir asimetrisi ve bir devirden diğerine olan devir 
sıklığı kadar (göz önünde bulundurarak) düzenleyin. Böylece, düşünülen elemanlardaki 
gerilmeler komplike bir kanuna bağlı olarak değişecektir (Şekil 2.9). 
 
Bireysel yük unsurlarının özelliklerinden bu kanunun parametrelerini belirlemek genellikle 
çok zordur.  
 
Histogram tarafından iki veya üç kademede (şekil 2.10), basitleştirilmiş şekliyle sunulan üç 
yükün basit durumunda bile hesaplamalar karmaşık olmaya başlar. Frekanstaki farklar, ayrı 
yüklerin değişimi, ve harici yüklerin koordinat değerlerinin dağılımı bu örnekte hesaba 
katılmamıştır. Yinede, bu hesaplama çok kullanışsızdır. 
 
Öyle tavsiye edilmiştir ki, yorulma analizi ortaya konarken yükleme uygulamasının rast gele 
bir işlem olduğu kabulü yapılmış ve yorulmanın ayrı yüklerin kendiliğinden olan etkilerinin 
sonucu olmadığı düşünülmüştür. Bu bazı tipik yükleme proseslerinin analizini temel alarak 
yapılabilir. Fakat, bu veriler dizayn yada çalışma şartları değiştiğinde geçerli olmayabilir. Bu 
yüzden bu metot tavsiye edilmez. 
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Basit bir çözüm, krenlerin gerçek çalışma şartlarının göz önüne alınmasıyla elde edilebilir. 
Yükler üç gruba bölünebilir: 
1. Krenin her bir çalışma çevriminde yük değişir. 
2. Yük salınım frekansıyla yük değişir. 
3. Krenin doğal titreşiminin belli başlı frekansında yük değişir.  
 
Son gruptaki yükler, titreşimlerin yönüne göre üç alt gruba bölünebilir çünkü, kren her yönde 
farklı doğal frekanslara sahip olabilir. 
 
Her çalışma döngüsünde bir kez değişen yükler en önemli olsun. Daha yüksek frekanslarda, 
değişen yüklerin etkileri sonradan ihmal edilebilir veya yaklaşımlarla kabul edilir. 
 
Bu prosedür, FEM ve DIN 15018’e göre yorulma analizi için kullanılır. 
 

 
 

Şekil 2.10 Üç yük (Gokhberg’den sonra) nedeniyle oluşan toplam gerilimlerin 
spektrumunun kararlılığı. a) Ayrı yüklerin histogramı; b) Bu yükler nedeniyle kuleli kreninin 

KB-160.2 mesnetinde  oluşan toplam gerilimlerin histogramı; c) Simetrik çevrimle ilgili 
toplam gerilim spektrumu. ( χ =1 )  

 
Bu prosedür, gerilimin ölü ağırlığa ve kaldırılması gereken ağırlığa bağlı olduğu, mobil 
krenlerin metal yapıların temel parçaları için uygundur. 
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Schweer ve Swenson, 1) dinamik yükler tarafından bu parçalarda gerçekleşen gerilmenin 
önemsiz olduğunu; 2) her bir kren uzaklığın merkezinden kenarına doğru daire biçiminde 
hareket ederken arabanın hareket ettirildiğini; 3) kancadaki yükün normal bir dağılımı 
olduğunu bulmuşlardır. 
 
Bu durumlar için dağılım ölçütü, σN in tüm yük devrinde erişilen maksimum gerilim; min Qo 
nun minimum gerilme, max σ0’nun yükün kaldırılması sırasında dinamik etkiler için fazlalığa 
da olanak sağlamakla birlikte yükle beraber araba yarı mesafede iken erişilen maksimum 
gerilme olarak belirtildiği boyutsal parametre olarak DIN 15018’de kullanılmıştır. 
 

00

0

minmax
min

σσ
σσ

−
−

= Np                                                          (2.38) 

 
Bütün krenler bu parametreye göre dört gruba ayrılmıştır (Şekil 2.11) 
 

 
Şekil 2.11 FEM kuralları ve DIN 15018 ‘e göre yük spektrumu. 

 
Bu yaklaşım, yükün ölü ağırlık nedeniyle oluştuğu ve yükün ağırlığının önemli olduğu ve her 
devirde değişen gerilimlere neden olduğu tüm durumlar için uygundur; oysa dinamik yüksek 
frekanslı yüklerin nispeten daha küçüktür. İki değişen yük örnektir (Şekil 2.12). Yüksek 
frekanslı gerilim Q2 düşük frekanslı gerilimin Q1 %10 unu geçmesin; o zaman 
 

8.0
1.01
1.01

21

21 ≈
+
−

=
+
−

=
σσ
σσ

χ  

 
elde ederiz. Bu asimetrede, bir düşük frekanslı yükün uygulaması esnasındaki, yüksek 
frekanslı gerilim, pratikte hizmet hayatını etkilememektedir; böylece dinamik yük 
önemsenmeyebilir. 
 
Bu, yük spectra  a ve b nin gösterildiği şekil 2.13 teki benzer örnekler üzerinde yorgunluk 
testleri yürüten Taneda Koibuchi ve diğerleri tarafından onaylanmıştır. 
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Şekil 2.12 İki değişik yükün davranışı. 

 
Spektrum b dinamik yüke bağlı yüksek frekanslı gerilim değişenlerinin dikkate alınmadığı 
basit bir diyagramı temsil ederken, spektrum a kepçe vincin gerçek çalışma durumlarına 
uymaktadır. Bu yorgunluk sınırları iki durumda da hemen hemen aynıdır. 
 
FEM ve DIN 15018’de verilen prosedür, dinamik yüke bağlı gerilim miktarının, durağan 
yüke bağlı gerilimin %25’i olduğu durumlar için uygundur.  

  

6.0
25.01
25.01

=
+
−

=χ  

 
Bu prosedür durağan ve dinamik yüklerin basit bir şekilde toplayarak elde edilmiştir. 
Muhtemel hatalar, anında hesaba katılan dinamik etkiler ve aşırı yükler tarafından 
karşılanmaktadır.  

 

 
Şekil 2.13 Bir operasyon çevriminde, kepçeli kren kiriş mesnetinin gerilimindeki 

değişim. 

Dr İsmail GERDEMELİ
gerdemeli@itu.edu.tr MAK 625 - Transport Tekniğinde İleri Konular



Transport Tekniği İleri Konular 22 

Tablo 2.4 Kuleli krenlerinin prensip komponentlerinin içinde bulunduğu operasyon 
şartları altındaki dış yükler nedeniyle oluşan maksimum gerilimlerin oranı (dayanıklılık ve 

kararlılık analizleri), % 
Komponent grupları 

bom sıkıştırılmış vinç 
kolu kule 

Yük tipi bomun 
en 

düşük 
mesnet

i 

yatay 
kafe

s 

diğer 
tüm 

parçala
r 

mesne
t 

yatay 
düzlemdek
i destekler 

döndürmeye
n kuledeki 

mesnet 

döndüre
n 

kuledeki 
mesnet 

destekle
r 

Sabit ölü 
ağırlık 20-40 - 30-50 20-30 - -40 to -10 5-10 - 

Yükün 
değişken 
ağırlığı 

30-40 - 40-75 20-30 - 50-70 20 - 

Statik rüzgar 
yükü 10-15 10 - 3-5 - 15-20 10-15 10 

Toplam 
dinamik 
yükler 

10-40 90 - 30-40 70 30-35 40-75 90 

Deformasyo
n ve eğimin 

neden 
olduğu 

- - - 10-20 30 - 10 - 

 
Sinyal köprülerinin dikey sinyal direklerinin kafes ve kirişlerinde mobil ve köprülü 
krenlerinde ve yukarıdaki prosedüre göre yorgunluk için dizayn edilmiş tepedeki krenlerin 
kolunda dinamik gerilim, durağan gerilimin (yüke ve hareketli yüke bağlı) %25’inden fazla 
olamaz. 
 
Ancak, Tablo 2.4’te yüksek frekanslı dinamik yükleri, köprülü asma krenler ve köprülü  
krenler, kule krenleri bomları ve kolonlarının mesnetleri için önemlidir. 
 
Ayrıca, dinamik ve durağan yüklere bağlı gerilimlerin aynı olduğu, üç mesnetli krenlerin 
alttaki mesneti, sinyal köprüsü ve köprülü krenlerin kolu gibi parçalar da vardır. 
Böyle durumlarda, güvenli tarafta sinyal veren yük devirlerini yaklaşık olarak tahmin 
edebiliriz (şekil 2.12). 
 
Durağan yükler, dinamik yükler simetrik devirlerde değiştiği zamanlarda (şekil 2.12d), x = -1 
olduğunu varsayarsak, önemsenmeyebilir. Böylece aynı zamanda güvenli tarafta olabiliriz. 
Bu durumlarda, dinamik yükün dağıtımını temel alan bir denklem (2.34) yoluyla, azalan yük 
belirlenmelidir. 
 
Böylece aşağıdaki örneklenmiş yaklaşım, vincin sabit parçaları için, birkaç dış yük 
uygulandıysa, özellikle metal yapıları için mümkündür. 
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Tablo 2.5 Yorulma analizi için durağan kren parçalarının gruplara ayrılması. 
Parça Grupları I II III IV 

2

1

σ
σ

 Oranı 0,1 ‘e kadar 0,1-0,25 0,25-0,75 ≥ 0,75 

Asimetri katsayısı χ 
 

max
min

1

1

σ
σ

 max)(
min

21

1

σσ
σ
+

 
0 -1 

Kren operasyon çevrimi 
başına yük seçenekleri 
sayısı 
 

1 1 
T
t g

*

 T
t  

*T : doğal kren titreşimlerinin temel modunun periyodu; tg : dinamik yüklerin faaliyet 
süreleri. Dinamik servis yüklerinde tg,  rüzgar yükleri esnasında bunlara neden olan 

mekanizmaların operasyon süreleri ile aynı alınabilir. Bu takvime göre olması gereken gerçek 
zamandır. 

 
İlk iki grup için, analizler sınırlı (eğer vincin hizmet süresi sırasında yük devirlerinin sayısı 
temel sayıdan az ise) veya sınırsız yorgunluk için yapılmalıdır. 
 
Bir parçanın hizmet süresi sırasında yük devirlerinin sayısı pratikte düşünüldüğünde analizler 
dinamik yükün 7 dönemi olduğu varsayılarak yapıldığı için, her zaman Grup III ve Grup 
IV’teki durumlarda temel sayıyı aşar. Bu yüzden sınırsız yorgunluk için kontroller 
yapılmalıdır. 

 

 
Şekil 2.14 Döndüren parçadaki yük uygulamasının  basitleştirilmiş matematiksel 

modeli. a) Kayar No. 39 oklu vinç kepçeli vinç rotoru nun teğetsel kuvvet altındayken 
oluşturduğu salınım diyagramı. b) Rotor şaftına uygulanan teorik yük. 1)yük;  1a) yük zarfı;  

T) dönüş nedeniyle oluşan yük değişiminin periyodu;  2) hız. 
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Parçaların dönüşü esnasında, dış yükle alakalı olarak parçanın dönüşüne, ve dahası dış yükün 
değişimine bağlı olarak oluşan gerilim değişimlerini hesaba katmak gerekir. Birçok durumda 
dönme, sadece her bir dönüşteki normal eğilme geriliminin değişimine neden olur, oysa, 
kesme esnasındaki gerilimdeki bükülmeye bağlı değişmeler dış yükün değişimine bağlıdır. 
 
Dış yükteki değişmeler ve parçaya göre dönmesiyle oluşan toplam değişebilir etkilerin tam 
olarak belirlenmesi çok zordur; çünkü, yukarıdaki dönüş sayılarının sabit olmamasına ek 
olarak mekanizmanın başlama ve ara verme sürelerinde çok geniş çağlı olarak değişiklik 
gösterir.  
 
Değişebilir dış yük, pratik bir hesaplama ile, sabit bir yükle değiştirilebilir, örneğin, zarf ile 
temsil edildiği varsayılabilir (şekil 2.14a’daki 1a’yı katla). Böylece dönen parçanın üzerindeki 
teorik yük şekil 2.14b ile temsil edilebilir. 
 
Bu yaklaşıma izin verilebilir, çünkü, dış yükün olası değişmeleri, dayanıklılığı, dönme 
esnasındaki simetrik devirlerle oluşan gerilim değişmelerinden çok daha az etkiler. 
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