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■
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLLER

Bilgisayar Destekli Kontrol Nedir'
Birçok mühendislik probleminin
çözümü formüller kullanılarak, analitik
yöntemlerle elde edilebilir. Basit veya
basitleştirilmiş tasarı mlarda, analitik
yöntemler kullanışlı dı r ve iyi sonuç
verirler. Fakat problemin karmaşık bir
yapıda olması, sistemin analitik olarak
ifade edilmesini zorlaştırır. Dolayısı ile
bu durumda, sonlu elemanlar yöntemi
devreye girmektedir. Sonlu elemanlar
incelenecek sonsuz büyüklükteki
çizimlerin, yüzeylerin, malzemenin,
uygun sayı da sonlu elemana
bölünmesiyle hesabı kolaylaştı rma
esası na dayanan pratik çözüm
yöntemidir.

Yapı lan işlemlerde prensip olarak model
sonlu sayı da elemana ayrı lmaktadı r. Bu
elemanlar ise birbirlerine düğüm noktaları
ile bağlanırlar. Çözüm hassasiyeti, eleman
sayısı ile birlikte değişkenlik göstermektedir.
Odamız da bu teknolojiyi firmaların istekleri
doğrultusunda bilgisayar destekli kontroller
için kullanabilmektedir.

Yapılan işlemler
Yapı lan kontroller için bilgisayar
destekli tasarım ve analiz süreci kısaca
şu şekilde gerçekleşir;
Konstrüksiyonun bilgisayar destekli
modelinin oluşturulması
SEM yaz ı l ı m ı kullanarak
konstrüksiyonun analizinin yapılması
Yap ı lan analizin sonucunun
değerlendirilmesi ve raporlanması
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► Raporlandırma

Yapılan analizler sonucu oluşturulan rapor
Konstrüksiyonun firma tarafından belirtilen koşullarda kullanı mını n uygun olup
olmadığı
Uygun olmaması durumunda, uygun olmayan konstrüksiyon kısımlarının belirtilmesi
Konstrüksiyonun hangi koşullar altı nda kullanılabileceği
Ek olarak hangi test ve kontrollerin yapı labileceği gibi konuları içermektedir.

Vitısin ,.ola KiS m
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■
TAHRİBATSIZ MUAYENE
Tahribatsı z malzeme muayenesi, kalite kontrolün en önemli bölümü olup, üretimin
tamamlayı cı son kı smı dır. Tahribatsı z muayene, incelenen parçanın malzemesine
zarar vermeden muayene edilerek, dinamik ve statik yapıları hakkında bilgi edinilen
muayene yöntemlerinin tümüne verilen addı r. Tahribatsı z muayene yöntemi ile
malzemeler üretim sırasında veya belli bir süre kullandı ktan sonra örneğin, korozyon
veya aşınma gibi nedenlerden dolayı oluşan çatlak, içyapıda meydana gelen boşluk,
kesit azalması vb. hataları n tespiti gerçekleştirilir. Bu işlemlerde, malzemelerden
numune almaya gerek yoktur. Testler, doğrudan parça üzerinde yapı lı r.

Tahribatsı z muayene yöntemleri, küçük parçalarda kullanılabileceği gibi, tüm metal
konstrüksiyonlarda kullanılabilir. Vinç, her türlü bası nçlı kap, köprü ve gemi gibi çelik
konstrüksiyonların ana malzemelerindeki yorulma ve yapısal kusurları hakkında bilgi
edinebilmek için tahribatsı z muayene yöntemleri kullanılmaktadı r.
Odamız tahribatsı z muayene ile ilgili çalışmasını uzun süredir devam ettiriyor olup,
tahribatsı z muayene kontrollerine başlamıştı r.
Bu kontroller sertifikalı uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Odamı zı n aktif olarak devam ettiği tahribatsı z muayene yöntemleri ise şunlardır.

•
•
•
•

Gözle Muayene(VT)
Ultrasonik Muayene(UT)
Radyografik Muayene(RT)
Manyetik parçacı k Muayene(MT)
Penetrant Muayenesi(PT)
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► Gözle Muayene
Çı plak gözle yapı lan muayenedir. Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapı sal
bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin, optik bir yardı mcı
(büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksı zın muayene edilmesidir.
Gözle muayene çok basit bir metot
olarak görünse de, kendine özgü
incelikleri vardı r. Diğer tahribatsı z
muayene yöntemleri için hazırlanmış
uygulama standartları nı n çoğunda
da, öncelikle gözle muayene
yapılması ve bulguların kaydedilmesi
istenir. Metalik veya metalik olmayan
bütün malzemelere uygulanabilir.
Yeterli ışık şartları altında ve uygun
bakma açı ları nda inceleme
gerçekleştirilir.

1.1) Gözle muayene yöntemiyle
belirlenebilen hatalar
Çatlaklar,
Görülebilir gözenekler,
Görülebilir katı çökeltiler,
Birleştirme hataları,
Yetersiz kaynak nüfuziyeti,
Çentikler,
Krater çatlakları,
Dikiş yükseltileri,
Yanarak delinme, yanma oluğu,

Odamı zı n vasıflı personeli tarafından gözle
muayene ile ilgili hizmetler aktif olarak
verilmektedir. Özellikle diğer tahribatsı z
muayene ile ilgili yöntemlerden önce gözle
muayene personelimiz tarafı ndan mutlaka
yapılmaktadı r.

Eriyerek yapı lmış sı çrantılar.
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► Penetrant Muayenesi

Yüzey hataları nı n tespiti için kullanı lan bir muayene metodudur. Tespit edilmek
istenilen hataları n, muayene işlemi uygulanan yüzeye açı k olması gerekir. Bu
nedenle yüzey altı nda kalan veya herhangi bir nedenle yüzeyle bağlantı sı kesilmiş
bulunan hatalar, bu metotla tespit edilemez. Metalik veya metalik olmayan bütün
malzemelerde, aşırı gözenekli olmamaları koşulu ile beklenen yüzey hatalarını n
tespiti için kullanılabilir.
Muayene yüzeyine açı k süreksizlikler içine,kapiler etki ile nüfuz etmiş olan penetrant
sı vı sı geliştirici tarafı ndan tekrar yüzeye çekilerek, süreksizlik belirtileri elde edilir.
Süreksizlikler; çatlaksa çizgisel belirtiler, gözenekse yuvarlak belirtiler elde edilir.
Penetrant muayenesiyle belirlenebilen hatalar
Sadece muayene yüzeyine açılan;
Süreksizlikler,
• Görülebilir gözenekler,
• Birleşme hataları,
• Yetersiz kaynak nüfuziyeti,
Yanma oluğudur.
Bu yöntem daha çok manyetik parçacı k yönteminin uygulanamadığı durumlarda
kullanılmaktadı r. Bununla beraber odamı z laboratuar çalışmalarında, küçük ve tek
parçaları n yüzey kontrollerinde penetrant muayenesini gerçekleştirmektedir.
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► Manyetik Parçacıkla Muayene

Manyetik parçacı k yöntemi, yüzey
ve yüzeye yakın hataların tespitinde
ve yerlerinin belirlenmesi işleminde
kullanılmaktadır. Oldukça basit, hızlı
ve düşük maliyetle uygulanabilirliği
nedeniyle ferromanyetik
malzemelere uygulanı r ve oldukça
geniş bir kullanı ma sahiptir. Bu
yöntemde yüzey hataları n ı n
belirlenebilmesi, hatanın boyutuna
ve yüzeye yakı nlığına bağlı olup
sadece ferromanyetik yani
mı knatı slanabilen malzemelere
uygulanır.
Eğer manyetik alan içerisinde hata
varsa, hatadaki boşluk alan çizgilerini
engelleyecek ve saptı racaktı r. Bu
durum hata üzerinde yoğun bir
kaçak akı m oluşturur ve kaçak
akı mı n büyüklüğü, hatanı n boyutu
ile doğru orantılı dır.
Bünyesinde hata bulunan bir
malzeme yüzeyine, manyetik alan
uygulanması halinde, yüzeye
ferromanyetik tozlar serpilirse, bu
tozlar hataları n bulunduğu
bölgelerde toplanı rlar. Böylece,
mevcut süreksizliklerin yerleri tespit
edilmiş olur.
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Manyetik parçacıkla muayene yönteminde belirlenebilen hatalar
Akı m yönüne paralel ya da manyetik
alana dik, yüzeyde veya yüzeyin
en fazla 40mm altındaki
Çatlaklar,
Gözenekler,
Çentikler,
Yetersiz kaynak nüfuziyeti,
Yanma oluğu bu yöntemle
belirlenebilir.

1Ultrasonik Muayene
Bu tahribatsı z muayene yöntemi,
incelenecek malzemedeki
süreksizlikleri tespit edebilmek için,
muayeneprobu tarafından üretilen,
yüksek frekanstaki (0.1-20 MHZ) ses
üstü dalgaları nı n, test malzemesi
içerisinde yayı lması ve bir
süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar
proba yansı ması ve böylece prob
tarafı ndan algı lanması temeline
dayanmaktadır.
Tüm döküm, dövme ve kaynak dikişlerinde tüm malzemelerde güvenle kullanılabilir.
Ultrasonik muayene yönteminde kontrolü yapılabilen kaynak dikişleri
•
•
•
•
•

Alın kaynakları
Bindirme, birleştirme kaynakları
Kaynaklanmış T birleştirmeleri
Boruları n T birleştirmeleri
Köşe kaynakları (iyi sonuç vermez)

Odamı z yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Ultrasonik muayene yöntemini
kullanmaktadı r. Özellikle kaynakları n kontrolünde ve laminasyon testlerinde etkin
bir şekilde muayenelere devam edilmektedir.
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Yapılan çalışmalar sonucunda birçok
bası nçlı kabı n ve kaldı rma
makinası nı n ultrasonik yöntemle
kaynak testleri gerçekleştirilmiştir.
Bu kaynak testlerinde sertifikası z
kaynakçı ları n yapmış olduğu
kaynaklarda bir çok hata bulunmuş
olup, bu tür üretimlerin bir çoğunda
hiçbir kalite sisteminin
uygulanmaması büyük sorunları ve
tehlikeleri de beraberinde
getirmektedir.

I Radyografik Muayene
Yüksek enerjili elektromanyetik
dalgalar (ışınım) pek çok malzemeye
nüfuz edebilirler. Belli bir malzemeye
nüfuz eden ışınım malzemenin diğer
tarafına konan ışınıma duyarlı filmleri
de etkileyebilir. Bu filmler daha sonra
banyo işlemine tabi tutulduklarında
ışınımın içinden geçtiği malzemenin
iç kı smı nın görüntüsü ortaya çı kar.
Bu görüntü malzeme içindeki
boşluklar veya kalı nlık / yoğunluk
değişiklikleri nedeniyle oluşur.
Malzemenin içinin bu şekilde görüntülenmesi Radyografi olarak adlandı rılır. Eğer
malzemenin arka tarafına film yerine bir dedektör konup malzemeden geçen ışınım
toplanarak bir monitöre aktarılırsa bu teknik te Radyoskopi olarak adlandırılır. Metalik
veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen hacimsel ve yüzey hatalarını n
tespiti için kullanılabilir.
Odamı z radyografik muayene alanı ndaki uzmanlığını kaynakçı sınavları ve kaynak
değerlendirmeleri için film kontrollerinde kullanılmaktadır. Bu kontroller laboratuar
ortamında gerçekleştirilmektedir.
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■
YORULMA TEST VE ANALİZLERİ
Yorulma Test ve Analizi Nedir?
Günümüzde metalik malzemeler,
devasa konstrüksiyonlardan basit
makina parçalar ı na kadar
kullanı lmaktadı r. Bası nçlı kaplar,
vinçler, gemiler metal
konstrüksiyonlara birer örnektir. Çok
sayı da kaynak bağlantı sı bulunan
metal konstrüksiyonları n farklı
bölgelerine etki eden kuvvetler; farklı
türde gerilmeler, eğimler ve sehimler
oluşturur. Vinç gibi konstrüksiyonlarda
her yüklemede kirişte sehim meydana
gelecek, kaynak bölgelerinde basma
ve çekme gerilmeleri oluşacak; yük
kaldırı ldığında kiriş eski konumuna
gelecek, yükün meydana getirdiği
gerilmeler ortadan kalkacaktır. Statik
analizlerde ve hesaplamalarda
konstrüksiyonun yapı sı açı sı ndan
tehlike yaratmayan bu sehim ve
gerilmeler; y ı llar boyunca
tekrarlandığı ndan malzemede
yorulmaya neden olmaktadı r.
Yorulma kendini malzemede veya kaynak dikişinde çatlak olarak gösterir. Sanılanın
aksine; belirli bir tekrarlı gerilmenin üzerinde çalışan her metal konstrüksiyonun bir
ömrü vardı r, ömrünü tamamlayan konstrüksiyonlarda yorulmaya bağlı çatlaklar
gözlenir. Yorulma çatlakları ani kırılmalara neden olabileceğinden iş güvenliği ve işçi
sağlığı bakımı ndan son derece büyük risk oluşturmaktadır.
Çok sayı da kaynaklı birleşim içeren konstrüksiyonlarda, tüm kaynak bağlantı larını
kontrol etmek, tüm kaynakların tahribatsız muayenesini gerçekleştirmek hem maliyetli
hem de uzun zaman gerektiren bir süreçtir. Bilgisayar destekli analiz yardı mıyla,
farklı durumlar için gerilmelerin oluştuğu bölgeler belirlenerek kaynak dikişleri kritik
olanlar ve olmayanlar olarak sınıflandırılabilir. İlk yorulmaya uğrayacak olan, gerilmelerin
oluştuğu bölgelerde bulunan kritik kaynak dikişlerinin kontrolü maliyeti azaltı r,
zamandan tasarruf sağlar.
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Ülkemizde 20 yılı geçen kaldı rma makinaları nın ve bası nçlı kaplarının yorulma test
ve analizlerinin yapılması iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Yapılan işlemler
• Keşif çalışması nın yapılması
• Konstrüksiyonun tasarlanması (Bilgisayar Destekli Tasarı m)
• Konstrüksiyonun statik analizlerinin yapılması (Bilgisayar Destekli Analiz)
• Konstrüksiyonun standartlara uygunluk analizlerinin yapılması (Bilgisayar Destekli
Analiz)
Konstrüksiyonun tahmini yorulma ömürleri için analizlerinin yapılması (Bilgisayar
Destekli Analiz)
Konstrüksiyonun standart testlerinin yapılması
Konstrüksiyon hatalarının incelenmesi
Konstrüksiyon için belirlenen kı sı mların tahribatsı z muayenesinin yapılması
• Elde edilen bilgilerle konstrüksiyonun durumunun değerlendirilmesi
Verilen Raporun içeriği
Yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan rapor;

Bölgesel gerilmelerin yeri

Kontrol edilen konstrüksiyonun kullanı lmasını n uygun olup olmadığı
Kontrol edilen konstrüksiyonun kullanı lmasını n uygun olması durumunda
yapılması gereken kontroller ve sı klı kları
Kontrol edilen konstrüksiyonun tadilat durumu
Kontrol edilen konstrüksiyon için alı nması gereken önlemler
gibi konuları içermektedir.
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İLETİŞİM VE BAŞVURU
Bilgi almak ve başvuruda bulunmak için
aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
Uygulamalı Eğitim Merkezi
Tel : 0224 443 66 11
Fax : 0224 443 66 12
bursa.uem@mmo.org.tr

TMMOB Makina Mühendisleri
Uygulamalı Eğitim Merkezi ve Hizmet Birimi
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi, 65. Blok,
No: 7-8-10 NİLÜFER/BURSA
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