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22,5 İNCH JANTLAR İÇİN 3 PARÇA RUN FLAT 
(PATLAK GİDER) SÖKME TAKMA MAKİNESİ TASARIMI

ÖZET
22,5 inch jantlar için 3 parça run flat (patlak gider) sökme takma makinesi ile iş güvenliğini ön plana 
çıkarma, run flat lastik sökme takma işlemini basitleştirerek kısa zamanda gerçekleştirme ve bunlara 
bağlı olarak kullanıcıyı ekonomik açıdan rahatlama yönünde avantajlar sağlaması hedeflenmiştir. 

Bu çalışmada, 22,5 inch janta sahip zırhlı araçların lastiklerinde meydana gelen hasar sonucu, lastik 
içinde bulunan 3 parçalı run flat’in lastik içinden çıkarılması ve yeni bir lastiğe montaj yapılması için 
gerekli olan run flat sökme takma makine tasarımı yapılmıştır.

Tüm bu çalışmalar sırasında, literatür araştırması yapılmış, tasarım kriter fonksiyonları ve fonksiyon 
parametreleri belirlenmiş, boyut analizi yapılmış, bilgisayar ortamında CATIA V5R21 programı kul-
lanılarak CAD çizimleri hazırlanmış ve kuvvet analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 22,5 inch jant, 3 parçalı run flat, statik yapısal analiz

ABSTRACT
By the 3 pieced Run flat tire changer for 22.5" rims; it is aimed to provide advantages for putting 
work security to forefront, changing  the run flat tyre in a shorter time making simple the process and 
making users relieved economically depending on those factors.

In this study, a run flat tire changer, necessary to mount and demount the 3 pieced run flat in the case 
of tire damages of the armoured vehicles that have 22.5" rims,  was designed.

During all the study; a literature review was made, functions of designing criters and the parameters 
of the functions were determined, analyse of dimension was performed, the draws of CAD and the 
analyses of force were prepared by the programme of CATIA V5R21. 
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1.GİRİŞ

1853 yılında kurulan Hutchinson firması dünyanın en eski ka-
uçuk ürünleri üreticilerinden biridir. Hutchinson, savunma ve 
güvenlik bölümü için kauçuk ürünleri imalatı ile her müşteri-
nin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için uzun yıllardan beri 
patlak lastik sorunun üstesinden gelmek için yollar aramıştır. 
Bu çabalar, run flat tyre (patlak yol alabilen lastik) adı verilen 
teknolojinin ortaya çıkmasını sağlamıştır [1].

Run flat, lastik patlayarak indiğinde güvenli olarak sürüş ya-
pabilmenizi sağlayan geleceğin lastiğidir. Run flat lastiğin 
temel konsepti, onun patlak halde bile 80 km/saat’lik maksi-
mum hız ile sürüş yapabilmesidir. Geçmişte, patlak bir lastik, 
direkt olarak bir kazaya yol açmaktaydı ve bu durumda, ge-
nellikle sürücünün durması gerekmekteydi. Eğer durmayacak 
olursa, bu, tekerleklere, süspansiyona ve diğer sistemlere za-
rar verebilmekteydi [1].

Run Flat, Polyster malzemeden imal edilir. Polyester, çok sert, 
dayanıklı polimerlerden yapılır. Bu polimerler, çok yüksek ısı 
direnci gösterir. Polimerler kolay şekil almaları ve amaca uy-
gun üretilebilmeleri nedeniyle her alanda yaygınlaşmıştır. Bu 
özelliklerden dolayı diğer malzemelere göre üstün durumda-
dır [4].

Polimerler, en basit tanımıyla, çok sayıda aynı veya farklı 
atomik grupların kimyasal bağlarla az veya çok düzenli bir 
biçimde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli yüksek molekül 
ağırlıklı bileşiklerdir. Polimer, birden fazla mer’in (molekü-
lün) ısı ve basınç altında birleşerek uzun zincirlerin meydana 
gelmesiyle oluşur [5].

Run flat’in tercih edilme sebepleri aşağıdaki maddelerde be-
lirtilmiştir.

• Run flat ile yedek lastik ihtiyacına gerek kalmaz.
• Yüksek güvenlik gerektiren durumlarda, zırhlı araçların 

lastiği patladığında jant, run flat üzerine oturarak aracın 
olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaşmasını sağlar.

• İtfaiye araçlarının olaya giderken lastiğinin patlaması du-
rumunda, zaman kaybı yapılmadan aracın yangına kısa 
sürede müdahale edebilmesini sağlar.

• Ambulans araçlarında hasta nakli sırasında, olası bir lastik 
patlaması durumunda, devreye girerek hastanın ivedi bir 
şekilde ilgili sağlık merkezine ulaştırmasını sağlar.

• Lastik patladığında jantın zeminle temasını önleyerek, 
jantın zarar görmesini engeller.

• Sıfır altında donma derecelerinde etkin olarak kullanılır.
• Her türlü dış etkiye karşı lastiğin korumasını artırır.
• Kötü zeminlerde lastiğin hava basıncının düşürülerek las-

tik sırtının zeminle daha fazla temasını sağlar.

Run flat’in tek parçalı, iki parçalı ve üç parçalı tipleri vardır. 
Bunlar, aşağıda gösterilmiştir:

 Resim 1. Tek Parçalı Run Flat     

 

Resim 2. İki Parçalı Run Flat 

 

 

Resim 3. Üç Parçalı Run Flat

2. RUN FLAT SÖKME TAKMA 
MAKİNESİ

2.1 Genel Bilgiler

Zırhlı araçların lastik içlerinde bulunan run flat’leri sökmek 
için tasarlanmış yeni nesil run flat sökme takma makine tasa-
rımı aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır.
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• 3 adet kol
• 1 adet disk
• 1 adet disk mili
• 1 adet çember
• 4 adet çember mili
• 1 adet kol aparatı
• 1 adet üst başlık somunu
• 10 ton’luk kaldırma kapasiteli kriko
• Kriko tabanı
• Sabitleme tablası

3. KATI MODEL ÇALIŞMASI

CATIA V5R21 programı kullanılarak katı model çalışmala-
rı yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken güvenlik katsayısı ön 
planda tutulmuştur.

Ürünün çeşitli platformlarda sunulması ve tasarlanacak run 
flat sökme takma makinesi görselliği önem taşıdığından ta-
sarım süresince genel geometriye aykırı olmayan parçalar ta-
sarlanmıştır.

3.1 Kol

Kol mekanizması ana gövdesi üst tarafına 16 mm çapında 
pim’in geçmesi için bir delik açılmıştır. Ana gövde et kalın-
lığı 20 mm olarak tasarlanmıştır. Tırnak, ana gövde üzerinde 
bulunmaktadır. Tırnak tasarımı yapılırken, lastiği güvenli bir 
şekilde kavraması için 120 mm genişliğinde yapılmıştır ve 
kalınlığı 10 mm seçilmiştir.

3.2 Disk

Disk, 3 adet kolun dengeli bir şekilde lastik yanağını kavrayıp 
kollarda oluşan yükün eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak-
tır. 150 mm çapında tasarlanmış ve kalınlığı 30 mm seçilmiş-
tir. Diskin merkezinde 30 mm çapında delik açılmıştır.

3.3 Disk Mili

Diskin ve kolların aynı eksende hareket etmesini sağlayarak, 
jant ve lastik yanağı arasındaki mesafeyi açıp kapamasını 
sağlamaktadır. Disk mili boyu 555 mm ve kalınlığı kademeli 
olarak başlangıçta 30 mm, sonra 40 mm ve en sonda 20 mm 
olarak tasarlanmıştır.

3.4 Çember

Run flat sökme ve takmak için, tek yanağı janta takılı ve tek 
yanağı boşta olan lastiğin kaldırma esnasında janta takılı 
olan bölümünün jant’tan sıyrılmasını engellemek için, lastik 
omuzlarına baskı yaparak olduğu yerde sabit kalmasını sağ-
lar. Çember dış çapı 1200 mm, iç çapı 900 mm tasarlanmıştır.

3.5 Çember Mili  

Çemberi uygun bağlantı noktalarından sabitleme işlemini 
sağlar. Çember milinin bir ucu çembere, diğer ucu sabitleme 
tablasına bağlanır. Çember mil boyu 400 mm, kalınlığı kade-
meli olarak başlangıçta 10 mm, sonra 20 mm ve sonda 10 mm 
olarak tasarlanmıştır.

3.6. Kol Aparatı

Kolların mile göre merkezlenerek pimler vasıtasıyla mon-
tajlanmasını ve kolların askıda kalıp hareket etmesini sağlar. 
Altıgen şekilli kol aparatının yan destek boyu 50 mm ve ka-
lınlığı 10 mm olarak tasarlanmıştır.

3.7 Üst Başlık Somunu 

Hidrolik sistem çalıştırılmadan 3 kolun da lastik topuğunu 
kavramasını sağlar. Altıgen şeklinde olup, 30 mm iç çapa sa-
hiptir.

3.8 Kriko

Tüm sisteme dikey hareket sağlayarak çalışma alanı oluştu-
rur. Disk milini yukarı hareket ettirerek, kolların tırnakları 
lastiği kavramasıyla, jant ile lastik arasında güvenli ve uygun 
bir çalışma alanı yaratır.

3.9 Kriko Tabanı

Genel olarak sistemi janta göre merkezleyerek krikoyu üze-
rinde taşır ve sistemin çalışma durumunda jant içinden kriko-
nun kaymasını önler. Kriko tabanının büyük çapı 298 mm, kü-
çük çapı 270 mm ve kalınlığı da 20 mm olarak tasarlanmıştır.

3.10 Sabitleme Tablası 

Lastiği, jantı, krikoyu ve run flat sökme takma sistemini üze-
rinde taşınmasını sağlar. Kare şeklinde olup, bir kenar uzunlu-
ğu 1400 mm ve kalınlığı 50 mm olarak tasarlanmıştır. 

4. STATİK ANALİZ
Tasarımda, kol mekanizmasına, disk, pim ve kol aparatına 
CATIA V5R21 programı kullanılarak statik analizler yapıl-
mıştır. Analiz sırasında yapılması gereken işlemlerde izlenen 
yollar çalışılmış, model hazırlığı, malzeme tanımlanması, yük 
bağlantı detaylarının verilmesi ve bilgilerinin hesaplanması 
ile sonuçlar elde edilmiştir. 

4.1 Analiz Modüllerinin Belirlenmesi

Bu bölümde, CATIA V5R21 programı kullanılarak kuvvet 
analizleri yapılacaktır. Program içerisinde farklı koşullar al-
tında kullanılabilecek birçok modül yer almaktadır. Bizim 
uygulamamızda kol mekanizması, disk, pim ve kol aparatı 
modellerinin analizi yapılmıştır. Analiz yapılabilmesinin en 
önemli basamaklarından biri, doğru, katı modelinin hazırlan-
masıdır. Bunun nedeni, program içerisinde yapılan ayarlar 
sırasında parçaların birbiri ile olan temas noktalarının özellik-
leri, yükleme ve sabitleme yapılacak yüzeylerin detaylarının 
katı model üzerinde gösterilmesidir (Şekil 2).

4.2 Malzemelerin Tanımlanması

CATIA V5R21 programı kullanılarak parçalar tanımlanmıştır. 

İlk olarak, kol mekanizması, programda, part modülünde açı-
lır. Daha sonra, uygulama materyali (apply material) komutu 
sol klik (click) yapılır. Gelen yeni ekrandan metal bölümü se-
çilir. Çelik (steel) komutu sürükleme yöntemi ile sol üst taraf-
ta parçanın adı yazan yere veya parça üzerine bırakılır. Böy-
lece, malzeme tanımlanması gerçekleşmiş olur. Bu işlemler, 
diğer malzemeler içinde yapılarak malzeme tanımlama işlemi 
sonlandırılmış olur (Şekil 3).

4.3 Analizlerin Yapılandırılması

CATIA V5R21 programı içerisinde kuvvet analizi yapılacak 
parçalardan kol mekanizması seçilir. Kol mekanizması anali-
zinin yapılması için, öncelikle, malzeme tanımlanması yapı-
lır, daha sonra, sistem çalışma durumunda kol mekanizması 
için kritik çalışma pozisyonu belirlenir. Kol mekanizması 
kritik çalışma açısı 29 derece olarak belirlenmiştir. Bu işlemi 
gerçekleştirmek için ekranın sağ tarafında bulunan rotation 
komutu tıklanır. Gelen küçük ekrandan eksen ve açı değerleri 
girilir. Böylece, kol mekanizması kritik çalışma pozisyonda 
analizlerin yapılması için hazır hale gelir. Kol mekanizması 
analizi yapıldıktan sonra, sırasıyla disk, pim ve kol aparatı 
içinde bu analiz işlemleri uygulanır (Şekil 4).

Şekil 1. 22,5 İnch Jantlar İçin 3 Parçalı Run Flat Sökme Takma Makinesi Katı 
Modelinin Genel Gösterimi

 

   

 Şekil 2. Sonuç Ekranı Von Mises Geriliminin-Stress- (N/m2) Gösterimi–1

     

 Şekil 3. Sonuç Ekranı Von Mises Geriliminin-Stress- (N/m2) Gösterimi–2
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5. SONUÇ

Bu çalışmada, toplumsal olaylara müdahale araçlarının 
(TOMA) lastiklerinin patlaması sonucunda aracın gayri faal 
duruma düşmesini önlemek amacı ile 3 parçalı run flat (patlak 
gider) sökme takma makinesi tasarımı yapılmıştır.

Bu sayede, iş güvenliği ön plana çıkarılmış, yaşanması muh-
temel iş kazaları minimum seviyeye indirilmiş ve ekonomik 
açıdan maliyetler düşürülmüştür. 3 parçalı run flat sökme tak-
ma işlemini kolaylaştırmıştır.

CATIA V5R21 programı kullanılarak katı model çalışmala-
rı yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken güvenlik katsayısı ön 
planda tutulmuştur.

Ürünün çeşitli platformlarda sunulması ve tasarlanacak run 
flat sökme takma makinesi görselliği önem taşıdığından ta-
sarım süresince genel geometriye aykırı olmayan parçalar 
tasarlanmış ve son olarak sistem bilgisayar ortamında renk-
lendirilmiştir.

Tasarımda, kol mekanizmasına, disk, pim ve kol aparatına 
CATIA V5R21 programı kullanılarak statik analizler yapıl-
mıştır. Analiz sırasında yapılması gereken işlemlerde izlenen 
yollar çalışılmış; model hazırlığı, malzeme tanımlanması, yük 
bağlantı detaylarının verilmesi ve bilgilerinin hesaplanması 
ile sonuçlar elde edilmiştir. 

Şekil 4. Sonuç Ekranı Von Mises Geriliminin-Stress- (N/m2) 
Gösterimi–3

 

Çıkan sonuçlarda maksimum gerilme dağılımları, kol meka-
nizması tırnak yüzeyinde meydana gelmiştir. Gerilmeler, ke-
sitin zayıf olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır.

Sonuç olarak, bu çalışma ile 3 parçalı run flat sökme takma 
makinesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olunmuştur. Buna 
ek olarak, kol mekanizmasının jant ile lastik arasında uygun 
bir çalışma alanı sağlaması için, gerekli kriko kuvvetinin be-
lirlenmesi ile analiz basamakları irdelenmiş ve gerilmelerin 
yoğun olduğu noktalarda sistem güçlendirilmiştir. Böylece, 
güvenlik katsayısı yüksek tutulmaya çalışılmıştır.

Bu aşamadan sonra çemberin çapı değiştirilerek, farklı jant 
çaplarına sahip zırhlı araçların 2 veya 3 parçalı run flat’leri 
sökme takma işlemi üzerine çalışmalar yapılabilir. 
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