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QZET
Ulkemiz tanrn makinalan sanayinde, ozellikle kii~iik ve orta olcekli isletmelerde gorulen
teknik bilgi yetersizligi, yeni teknolojilerin yeterince kullamlamamasi ve tasanm ozelliklerine aynntih
dikkat edilmemesi gibi nedenlerle iiretimde ve iiretim sonrasi bazi sorunlarla karsilasrldigi
bilinmektedir. Bu sorunlardan biri de makina elemanlannda olusan hasarlardir. Ulkemiz tanm
makinalan sanayinde daha nitelikli ve kaliteli iiretimin yapilabilmesi icin, makina elemanlannda
olusan bu hasarlann ve hasar nedenlerinin bilimsel olarak incelenmesi, analizin yaprlmasi ve ~oziim
yollanmn arastmlmasi gereklidir.
Bu cahsmada; hasarla ilgili tammlar, hasar nedenleri, hasar tipleri ve hasar analizi kavramlan
aciklanrms, aynca konu; tanm makinasmda meydana gelen bir hasar orneginde irdelenmistir,
Failure And Its Analysis in Machine Parts
ABSTRACT
In our agricultural machinery industry especially in small and medium scale, it's known that
during process and postprocess we are faced with problems owing to some reasons such as insufficient
technical knowledge, improper usage of new technology and inadequate care of desing features. One
of these problems is failures rised in machinery parts. These failures and their reasons should be
investigated, analyzed and solutive ways should be determined scientifically to produce more qualified
production in our national agricultural machinery industry.
In this study, failure definations, reasons of failure, type of failure and terms of failure
analysis were explained. Moreover; this subject was examined in a failure sample rised in agricultural
machine.

GiRiS
Hasar, bir malzeme yada makina parcasmm fonksiyonunun engellenmesi veya fonksiyonunu
tamamiyla yerine getirememesi olarak tammlanmaktadtr. Hasar analizi ise, hasar nedenlerinin sistemli
olarak arastmlmasidir, Malzeme veya makina iiretiminin yogun oldugu alanlarda cesitli hasarlarla
karsilasrlmaktadir, Hasar tekrarlannm onlenmesi amaciyla yap dan cahsmalarla, hasar analiz
tekniklerinde onemli ilerlemeler saglanrms ve giiniimiizde hasar analizi, bilimsel yontemlere sahip
temelleriyle onemli bir miihendislik alam haline gelmistir (1).
Hasar analizinin amaclan; malzemede olusan teknolojik hatayi bularak bu hatayi engelleyici
daha iyi bir tasanm gelistirip, bu tip hasarlann gelecekte tekranm onlemek, hasar sonrasi dogan yasal
sorunlarda sorumlu taraft belirlemek, zaman ve ekonomik kaybt onlemek ve kaliteli iiriin iiretmektir.
Makina elemanlannda meydana gelebilecek olasi bir hasardan once yeterli onlemlerin
almmasi gereklidir. Zamamnda almmayan onlemler biiyiik kayiplara neden olmaktadir. Ornegin
iilkemizde, pullukla toprak isleme sirasmda olusan asmma hasanndan dolayi yilda 10000 ton
malzeme toprakta kalmaktadtr (2). Uygun iiretim teknikleri kullamldigmda bu tip asmma zararlanmn
azalulmasi olasrdir. Uretim ve kullamm asamalannda meydana gelen hasarlann onlenmesi icin,
yaprlmasi gereken en onemli cahsmalardan biri de hasar analizi cahsmalandir.
Bu cahsmada, hasarla ilgili tammlar, hasar nedenleri, hasar tipleri ve hasar analizi kavramlan
aciklanrms, aynca konu; tanrn makinasmda meydana gelen bir hasar omeginde irdelenmistir,
HASAR iLE iLGiLt T ANIMLAR
Makina elemanlannda olusan hasarlara iliskin bazi tammlar asagida verilmistir (3).
Hasar: Bir parcanm fonksiyonunun engellenmesi veya fonksiyonunu tamarmyla yerine
getirememesidir.
On hasar: Onceden bir parca veya sistemde meydana gelen hasardtr.
Esas hasar: Zamana gore ilk olarak meydana gelen hasardtr.
Hasar SOI1UCU: ilk hasaTdan sonTa olu~an hasardtr.
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Hasar tekran: Aym karakterli hasarm tekrarlanmasrdir.
Hasar goruniimii: Hasara ugrarms parcarnn dis gorilnusudur.
Hasar karakteristikleri: Hasan tammlayan degiskenlerdir.
Hasar aktst: Zamana bagh olarak hasann gelismesidir.
Hasar tipi: Hasann belirli bir hasar akisma gore belirlenmesidir.
Hasar nedeni: Hasann meydana gelmesine etkili olan etmenlerdir.
Hasar onlemi: Hasarm tekrarlanmamasi icin alman onlemlerdir.
Hasardan korunma: Hasann bir daha olusmamasi icin alman onlemlerdir.

HASAR NEDENLERi
Makina elemanlannda olusan hasarlar; iiriin hatalan, isletme hatalan ve diger nedenlerle
olusan hatalar seklinde simflandmlabilir (3).

Urun Hatalarmdan Kaynaklanan Hasarlar
Urun hatalan gene I olarak; planlama, sekillendirme, boyutlandirma, yanhs malzeme secimi,
imalat yontemlerinin (talash, talassiz sekil verme, lSI1 islem, kaynak, dokiim vb.) uygulanmasmdaki
hatalar, kullamlan malzemenin ic yapismdan kaynaklanan hatalar (malzeme icindeki bosluklar,
icindeki yabanci maddeler vb.), iiriin montaji sirasmda olusan hatalar ve iiretim teknigine tam
uyulmamasmdan kaynaklanan hatalar olarak tammlanmaktadir. Bu tip hatalara; talash imalat sirasmda
malzemede ortaya cikan yirtilma veya catlama, montaj sirasmda millerin yanhs yataklanmasi, ISII
islem sirasmda malzemede meydana gelen tane simtlanrun biiyiimesi gibi ornekler verilebilir. Urim
hatalanndan genellikle imalatci sorumludur.
Ulkemizde, ozellikle kiiciik ve orta olcekli isletmelerde, yerli yada yabanci kaynakh
makinalann benzerlerinin yapilmasi seklindeki bir iiretimin yaygm oldugu bilinmektedir. Bu nedenle
makina veya makina elemanlannda, planlama ve boyutlandirma hatalanna sikca rastlamlmaktadir.
Genellikle bu tip hasarlara deneme yamlma yolu ile ~oziim bulunmaktadir. Ancak iilkemizde son
yillarda ozellikle biiyiik olcekli bazt kuruluslann bu konularda olumlu gelismeler sagladigi, yurt disr
firmalarla ortak cahsmalara basladigi ve Ar-Ge birimlerini kurma asamasma geldigi bilinmektedir.

Isletme Hatalarmdan Kaynaklanan Hasarlar
lsletme hatalan genel olarak; kullamm hatalan, bakim onanm hatalan, baglanti hatalan ve
koruyucu eleman hatalan seklinde tammlanmaktadlr. Bu boliimdeki hatalardan i~letmeci yada
kullamcl sorumludur.
Kullamm hatalannm en onemli nedeni; imalat~1 tarafmdan kullamclya makinamn kullammma
yonelik yeterli bilginin verilmemesidir. Aynca, baklm onanm i~lerinin zamanmda yapIlmamasl,
makinalarda giderilemeyecek onemli hasarlara neden olmaktadlr. Yetersiz baklm onanm sonucu
olu~an hatalar, ozellikle dikkatli kullamm gerektiren karma~lk makinalarda daha slk goriilmektedir.

Diger Nedenlerden Kaynaklanan Hasarlar
Bu tip hasarlar; deprem, dogal afet, ta~lma ula~tJrma ve gerilimdeki ani degi~iklikler gibi
etkilerle olu~an hasarlardlr. Burada onceden tahmin edilemeyecek durumlar soz konusudur. Amlan
nedenlerle olu~an hasarlarda insamn etkisi ~ok azdlf.
Makina elemanlannda olu~an hasar nedenlerinin belirlenmesi amaclyla, 242 adet hasarh
malzeme iizerinde yapllan bir ara~tJrmada, olu~an hasarlann %78'inin iiriin hatalanndan, %22'sinin
ise i~letme hatalanndan kaynaklandlgl belirlenmi~tir. <;::ah~maya gore iiriin hatalannm %42.5'i
konstriiksiyon, %31 'i malzeme, %24 'ii imalat ve %3 'ii de montaj hatasldlr. i~letme hatalanmn ise
%2Tsi baklm, %73'ii kullamm hatasldlr (4).
Makina elemanlannda
olu~an hasarlann, par~a tipine gore daglhml <;::izelge1'de
verilmi~tir (4).
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Cizelge I. M a kiina EIeman arm da 01U$an Hasar ann Parca T'ipme G ore Dagrhmi
Hasarh Eleman Saytsi
Makina Elemam
(Adet)
Kaynakh Elemanlar
77
Saftlar
56
Civatalar
32
Kasnaklar
28
Disliler

18

DOkiimElemanlan
Halatlar
Diger

15
6
10

Toplam

242

.. .. .. .. ..
goruldugu gibi

Cizelge lde
hasarh eleman sayisi; kaynakh elemanlarda 77, saftlarda 32,
kasnaklarda 28, dislilerde 18, dokiim halindeki elemanlarda 15 ve baglanti halatlannda 6 adet olarak
belirlenmistir, En fazla hasar kaynakh elemanlarda olusmaktadir. Bu durum kaynak sirasmda
malzemede meydana gelen dayamm azalmasmdan kaynaklanmaktadir. Civata ve dislerde olusan
hasarlar dis yan yiizeylerinde, kasnaklarda ise yataklanma yerlerinde olusmaktadir,

MAKiNA ELEMANLARINDA GORULEN HASAR TiPLERi
Makina elemanlannda gorulen hasar tipleri 4 ana grupta
distorsiyon, kmlma, siirtiinme ve asmma ile korozyon hasarlandir,

incelenmektedir.

Bunlar;

Distorsiyon Hasari
Distorsiyon hasan; makina elemanlanndaki deformasyon sonucu olusmaktadir. Bu tip
hasarlar boyut distorsiyonu (hacimde biiyiime ve kuculme) ve sekil distorsiyonu (malzernenin
geometrik yaprsmda degisme) seklinde gOriilrnektedir. Bir makina elemanmda deformasyonun ne
ol~iide hasar yaratacagr, 0 yapidaki elemanlardan beklenen isleve, elemanlann geometrisine,
boyutlanndaki simrlara ve hassasiyete baghdrr (I ).
Distorsiyon hasarlan plastik veya elastik sekilde meydana gelmektedir. Plastik distorsiyon;
uygulanan yiiklerin rnakina elemamnda genel akma yaratacak diizeye yiikselmesi ile olusmaktadir. Bu
tip hasarlar makina elemamnda kahci bir sekil degisikligine neden oldugu icin kolayhkla
belirlenebilir. Tanm makinalannda olusan plastik deformasyona ornek olarak, kuyruk mili baglantilan
ve hareket iletim iinitelerinde olusan hasarlar verilebilir. Bu tip hasarlar daha dayamkh malzeme
kullamrm yada emniyet sistemleri uygulamasiyla giderilmeye cahsilmaktadir.
Elastik distorsiyon; makina elemamm etkileyen yiiklerin, elemanm geometrik yaprsi veya
boyutunda gecici olarak sekil degisikligi olusturmasi seklinde gorulmektedir. Yiiklerin kaldmlmasi ile
malzeme tekrar ilk durumuna gelmektedir. Bu hasann gozle gorulmesi olasi degildir, Ornegin, makina
elernanlanmn degisken yiik etkisinde uzun siireli cahsmasi sonucunda olusan sehimler, bir elastik
distorsiyon hasandir.

Kudrna Hasan
Kmlma hasan, bir malzemenin ic yapismda mevcut olan veya sonradan olusan bir catlagm,
malzemeye uygulanan gerilmelerin etkisi altmda ilerleyerek, malzemeyi iki veya daha cok parcaya
ayrrmasi seklinde meydana gelmektedir. Tanm makinalannda, ozellikle malzeme hatalanndan
kaynaklanan kmlma hasarlanna olduk~a slk rastlanmaktadlr. Ozellikle toprak i~leme makinalannda
sert bir tabakanm makina ayaklanm yada u~ demirini klrmasl slk ka~lla~llan bir hasar ~eklidir.

Siirtiinme ve A~mma Hasan
Siirtiinme ve a~mma hasan, birbirine kar~1Zit hareket eden pan;alarda meydana gelmektedir.
Tanm makinalannda olu~an hasarlann en onemlisi %42.5 oranla a~mma hasarlardlr (2). Bu tip
hasarlara omek olarak; toprak i~leme makinalannm u~ demirleri ve yumrulu bitkilerin hasadmda
kullamlan makinalann, toprak altmda ~ah~an pan;alarmdaki a~mma hasarlan gosterilebilir. Aynca,
siirtiinme ve a~mma sonucu di~lilerde yan yiizey a~mmasl ve di~ dibi hasan gibi hasarlarda meydana
gelmektedir.

Korozyon Hasan
Korozyon hasan, ~evrenin kimyasal ve elektro kimyasal etkilerinden dolaYI olu~an
hasarlardlr. Korozyon malzemeyi dogrudan etkileyebildigi gibi, diger hasar mekanizmalanna ka~1 da
duyarh hale getirmektedir. Korozyon hasarlanna, tanm makinalannda ozellikle giibreleme, i1a~lama
ve sulama makinalannda rastlanmaktadlr.
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HASAR ANALizi VE RAPORU
Makina elemanlannda olusan hasar nedenlerinin saptanabilmesi icin, hasarh parca ve cahsma
ortarm iizerinde aynnnh inceleme ve analizlerin yapilmasi gerekmektedir. Hasar analizinin yontemi
konusunda belirli bir form veya siralama yoktur. Ancak hasar analizinde; hasann tamrnlanmasi,
bireysel kontrol ve incelemeler, arastrrmalann degerlendirilmesi ve hasar raporunun hazirlanmasi
seklinde bir yontem yaygm olarak izlenmektedir.
Hasann ammlanmasi
Hasar analizinde, makina elemanmda olusan hasarm tammlanmasi ilk asamadir, Hasann
olustugu makina cahsma ortarmmn ozellikleri, sistem ozellikleri, yapisal ve tasanm ozellikleri,
yiiklenme kosullan, malzeme ozellikleri ve monte edilis yontemi aynntih bir sekilde incelenmelidir.
Bireysel Kontrol ve inceleme
Bireysel kontrol ve incelemede gozle muayene, fotograf cekimi, tahribatsiz deneyler,
mekanik deneyler ve kuvvet analizleri yapilmaktadir.
Hasarh eleman iizerinde herhangi bir temizlik islemi yapilmadan once gozle muayene yapihr
ve parca iizerinde hasara neden olabilecek durumlar belirlenir.
Makina elemanmm cesitli acilardan cekilmis fotograflan ile gozle muayene sirasmda dikkat
edilmeyen aynntilar belirlenir.
Tahribatsiz deneyler ise, parca iizerinde kink ve catlaklann belirlenmesi icin yapihr. Ornegin
demir esash malzemelerde olusan catlaklann belirlenmesi icin, manyetik tozla muayene veya
ultrasonik muayene yontemleri kullarulmaktadir.
Mekanik deneylerle; malzemenin sertlik, cekme dayamrru, akma sirun degerleri belirlenerek
hasar nedenleri saptamr, Hasar analizinde, en onemli islem makina elemanmda hasan olusturan
kuvvetin veya kuvvetlerin belirlenmesidir. Kuvvet analizleri hasarh malzeme iizerine uygulanacak
degisik deney tekniklerinden yararlanilarak yaptlmaktadir.

Arasnrmalarm Degerlendlrtlmesl
Arastirmalann degerlendirilmesi asamasmda, hasar nedeninin saptanmasi, hasardan korunma
yontemi ve hasann tekrar olusmamasi icin almacak onlemler ayrmtih bir sekilde aciklanmaktadir,
Hasar Raporunun Hazirlanmasi
Hasar analiz raporunda;
-Gorevlendirilen Kurum
-Hasarh Parcanm Belirlenmesi
-Hasar Cinsi ve Fotograflan
-Bireysel Kontrol ve incelemeler
-Hasar Nedenleri
-Hasar Tamir Bakim Olanaklan
-Hasardan Korunma Yontemleri'ne iliskin bilgiler yer almaktadir.
TARIM MAKiNALARINDA OLUSAN HASARA BiR ORNEK
A~aglda kuyruk milinden hareketli yem klrma makinasmda meydana gelen bir hasar, ornek
olarak incelenmi~tir. Makina elemanmm hasarslz ve hasarll goriiniimii Sekil I' de verilmi~tir.
GorevlendirilenKurum: Akdeniz Universitesi, Ziraat Fakiiltesi, Tanm Makinalan Boliimii
Hasarh Pan;a: Uzerinde yekiy ve vantilator bulunan hareket iletim mili
Hasar Cinsi ve Fotograjlarz: Plastik distorsiyon, Sekil Ia,b

a) Hasarslz mil
b) Hasarh mil
Sekil I. Hasarslz ve hasarll hareket iletim mili
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Bireysel Kontrol ve incelemeler;
Milin Malzeme Ozelligi : St 37, Dusiik karbonlu yiizey sertlestirilmis celik,
Milin Uzunlugu
: 600 mm
Milin Capt
: 40 mm
Kama Boyutlan
: lOx IOx64 mm
Kuyruk Mili Giicii : 20 kW
Kuvvet analizleri;
Milde olusan dondurme momenti (Md) : 70740 Nmm
Milin dondurme kuvveti (F) : 3537 N
Kesme Gerilmesi (ta) : to = 5,52 N/mm2 < tern =17 N/mm2 (emniyetli)
Yiizey Basmci (P): P= 11,05 N/mm2 < Pem=90 N/mm2 (ernniyetli)
Yaptlan laboratuvar denemeleri sonunda malzemenin ic yapismda herhangi bir olumsuzluga
rastlanmarmsnr.
Hasar Nedenleri:
Yem kirma makinasmda kuyruk milinden ahnan hareket, kasnaklar ve hareket iletim mili
aracihgiyla cekiclere ve vantilatore iletilmektedir. Vantilatorun bulundugu kapah ortamm asm dolmasi
ve makinarun ani yiiklenmesi sonucu, milde ters yonlu bir burulma momenti olusmus ve vantilator ile
mil arasmda kilitlenme meydana gelmistir. Bu durum milde plastik distorsiyona neden olmustur.
Hasardan Korunma Yontemleri:
Cekiclere materyal akisi gereginden fazla yapilmamah ve makina ani yiiklenmemelidir. Bu
gibi hasarlann tekrarlanmamasi icin, traktorle makina arasmda bulunan mafsalh milde, yayh ernniyet
sistemlerinin kullarulmasi gerekmektedir.
SONUe;::ve ONERiLER
Bu cahsmada, bilimsel metod lara sahip temelleriyle onemli bir miihendislik alam haline gelen
hasar ve hasar analizi ile ilgili temel tamrnlar ve kavramlar acrklanmis, hasar nedenleri, hasar tipleri ve
hasar analiz raporunun hazrrlanmasi konulan ele almrmstir. Aynca, yerli iiretim yem kirma
makinasmda olusan hasarh bir parcamn analizi yapilrrusnr.
Ulkemizdeki kucuk ve orta olcekli tanm makinalan sanayinde, finansman, altyapr, vasifh
eleman vb. sorunlann yamsira ozellikle teknik bilgi yetersizliginin oldugu bilinmektedir. Bu durum
kaliteyi ve rekabet giiciinii de olumsuz yonde etkilemektedir. Uretimde yaygm olarak kullamlan
kopyalama seklindeki iiretim, beraberinde farkh sorunlan da getirmektedir.
Ulkemiz tanm makinalan imalatcilannm daha nitelikli ve kaliteli makina iiretebilmesi ve
makinalarda olusan hasarlann giderilmesi iyin, deneme yamlma yontemi yerine, hasar ve hasar analizi
gibi tekniklerin uygulamaya aktanimasl gereklidir.
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