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HALATLI TAŞIMA SİSTEMLERİNDE 
YORULMA KONTROLLERİ VE ÖNEMİ

1. GİRİŞ
Çelik konstrüksiyonlar, günümüzde birçok alanda kulla-
nılmakta ve günlük yaşam içerisinde sektörel olarak in-
sanların yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Bu yapıların ba-
zıları, endüstriyel çalışmalarda önemli bir yere sahip olup, 
bazıları insanların barınmalarını sağlamakta, bazıları da 
insanların ulaşımlarına destek vermektedir. Özellikle ‘’Ha-
latlı Taşıma Sistemleri’’ gibi ulaşımı sağlayan yapılar, çelik 
konstrüksiyon yapıları aktif olarak kullanmaktadır. Yapısal 
olarak üretiminin dikkatle yapılması gereken bu yapıların, 
kullanım sırasında da kontrollerinin yapılması ve değer-
lendirilmeye sokulması gerekmektedir.

Halatlı taşıma sistemleri, ulaşım için her coğrafi konumda 
kullanılabilmektedir. Bu yapılar bazı engebeli bölgelerde 
kuru ve sakin bir çevre koşuluna maruz kalmakla birlik-
te bazı bölgelerde sert ve yıpratıcı koşullar içerisinde ça-
lışmalarını sürdürmektedirler. Özellikle coğrafi yapıdan 

dolayı yıpratıcı çevre koşullarına maruz kalan konstrüksi-
yonlarda, zamanla yorulma, korozyon, plastik deformas-
yon gibi olumsuz koşulların oluştuğu bilinmektedir.

Şekil 1. Kar Yağışıyla Karşı Karşıya Kalan Teleski Direkleri  
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Halatlı taşıyıcı sistem konstrüksiyonlarının uzun yıllar 
boyunca tekrarlı yüklemelerle kullanıldığı düşünülürse, 
bu yapılar için en büyük risklerden birisinin de malzeme 
yorulması olduğu görülmektedir. Genel olarak yorulma, 
"malzemenin tekrarlı yüklerle karşı karşıya kalması, bel-
li bir tekrar sayısından sonra yüzeyde çatlak oluşması, 
bunu takip eden kopma olayı ile malzemenin dayanımını 
kaybetmesi olayı"dır. Dolayısıyla, meydana gelebilecek 
hasar, statik zorlanmada konstrüksiyonun taşıyabileceği 
tasarım gerilme değerlerlerinden  çok daha düşük sevi-
yelerde gerçekleşebilmektedir.

Bununla birlikte çevre koşullarından dolayı etki eden 
kar yağışı gibi durumlar, konstrüksiyonda korozyon gibi 
durumlara neden olabilir. Bu yapılarda korozyon, malze-
menin yapısını zayıflatan kanser özelliğini taşımaktadır. 
Korozyonun ilerlemesi, yapılardaki malzeme kalınlığın-
da incelmelere neden olacaktır. Bu durum, genel bir in-
celmeye neden olduğu gibi, lokal incelmelere de neden 
olabilmektedir. Bu tip yapısal zayıflıklar, hem tekrarlı yük-
lemelere karşı konstrüksiyonun dayanımını düşürmekte, 
hem de ani kazaların yaşanmasına neden olabilmektedir.

İşletme sırasında meydana gelebilecek bu sorunlara bir 
de bilinçsizce yapılan bakım ve onarımlar eklenince, 
konstrüksiyonların dayanımlarıı daha da büyük riskler 
altındadır. Konstrüksiyon üzerindeki etkiler, konstrüksi-
yonun ani kırılmasına neden olabileceği gibi, plastik de-
formasyon şeklinde de kendini gösterebilir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, işletmede olan halatlı taşıma 

sistemlerinin periyodik olarak kontrollerinin yapılması ve 
belirli bir kullanımdan sonra yeniden değerlendirmeye 
girmesi gerekmektedir. Aksi durumda, meydana gelebi-
lecek kazalarda maddi ve manevi kayıpların yaşanması 
kaçınılmazdır.

2. YORULME VE TAHRİBATSIZ MUAYENE
Tahribatsız muayene, kalite sistemlerinde belirtilen ve 
birçok işletmede kullanılan önemli bir kontrol yöntemi-
dir. Gerek imalat kontrollerinde, gerekse işletme süreci 
kontrollerinde önemli bir yere sahiptir ve gün geçtikçe 
önemi artmaktadır. 

Önemi artan bu muayene yönteminin işletme süreci 
kontrollerindeki en önemli basamaklarından birisi, kont-
rollerin zamanında ve eğitimli-deneyimli çalışanlar ta-
rafından yapılmasıdır. Belirli periyotlarda ve zamanında 
yapılan kontroller, hataların erken fark edilerek önüne ge-
çilmesini sağlayacak ve işletmeler konuyla ilgili düzeltici 
faaliyetler için hızlı reaksiyon gösterebilecektir. Konusun-
da yetersiz bir çalışan ise, doğru bulguları belirleyemeye-
cek ve ürünle ilgili yanlış yönlendirmelere, muayenelerin 
uygulanmaması gereken koşullarda yapılmasına neden 
olacaktır. Bu yanlışlar ise firmalar için zaman kaybı oluş-
turmasının yanı sıra, kazaların yaşanmasına  ve dolayısı ile 
maddi ve manevi kayıplara neden olacaktır.

Yapılan çalışmalarda, klasik kontrol yöntemlerin, iş gü-
venliği için yapılan muayenelerde yetersiz kaldığı görül-
müştür. Bunun en büyük nedenlerinden biri, malzemenin 
tekrarlı yüklemelere maruz kalması durumunun sadece 
yük testi ve görsel muayene gibi metotlar ile incelen-
mesidir. Bu incelemeler, oluşabilecek ”öncü belirtilerin” 
görülememesine neden olacaktır. Bu öncü belirtilerin 

 

 Şekil 2. Halatlı Taşıma Sistemindeki Direk Kazası
 

 Şekil 3. Tahribatsız Muayene Uygulaması
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en tehlikeli olanı ise ”gözle görülemeyecek çatlaklardır”. 
Çatlaklar, yaşayan bir hata olup, kırılma ile sonuçlanabile-
cek olaylara neden olmaktadır. Dolayısı ile, klasik kontrol 
yöntemlerinin tahribatsız muayene yöntemleri ile birleş-
tirilmesi gerekmektedir. İşletme sürecinde olan halatlı 
taşıma sistemlerinin konstrüksiyonlarının kontrollerinde 
aşağıdaki muayene yöntemleri uygulanabilmektedir.

• Görsel Muayene (VT)

• Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)

• Penetrant Muayenesi (PT)

• Ultrasonik Muayene (UT)

2.1 Görsel Muayene

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizliklerin, yapısal bozukluk-
ların, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrele-
rin, optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kul-
lanmaksızın gözle muayene edilmesi görsel muayenenin 
kapsamını oluşturmaktadır. Görsel muayene tahribatsız 
muayene yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır ve 
en önemlisidir. Görsel muayenede kullanılan en önemli 
ekipman insan gözüdür. 

Görsel muayene çok basit bir yöntem olarak görünse de, 
kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tah-
ribatsız muayene yönteminin uygulanmasından önce, 
yapılması gereken bir çalışmadır. Metalik veya metalik 
olmayan bütün malzemelere uygulanabilir.  Görsel mua-
yene için çoğu durumda yüzey temizliğine gerek kalmaz. 
Bununla birlikte görsel muayene için çalışan deneyimi ile 
birlikte, kontrol şartların uygun ve standartlara göre sağ-
lanmış olması gerekmektedir.

Görsel muayene tüm malzeme tiplerine uygulanabilir ve 
çatlak, plastik deformasyon gibi tüm yüzeye açık kusurlar 
tespit edilebilir. İnsan gözünün sınırlarından dolayı, mikro 
çatlaklar gibi tespit edilmesi pek mümkün olmayan belir-
tiler için, görsel muayene diğer tahribatsız muayene yön-
tem veya yöntemleriyle desteklenmelidir.

2.2 Manyetik Parçacık Muayenesi

Manyetik parçacık muayenesi, kuvvetli bir şekilde mık-
natıslardan etkilenen özellikteki, ferromanyetik malzeme 
olarak isimlendirilen malzemelerden oluşan test yüzeyin-
de veya hemen altındaki çatlakların tespitinde kullanılır. 
Oldukça basit,  hızlı ve düşük maliyetle uygulanabilir bir 

yöntemdir. Oldukça geniş bir kullanıma sahiptir. Bu yön-
temde yüzey hatalarının belirlenebilmesi, hatanın boyu-
tuna ve yüzeye yakınlığına bağlı olup sadece ferromanye-
tik yani mıknatıslanabilen malzemelere uygulanır. 

İçerisinde hata bulunan bir malzeme mıknatıslandırılırsa, 
kutuplar arasında manyetik alan çizgileri oluşmaktadır. 
Manyetik alan çizgileri malzeme içinde düzenli bir form-
da ilerlerken, karşılarına çıkan hata nedeniyle kaçak akı 
oluştururlar. Bu durumda yüzeye ferromanyetik tozlar 
serpilirse, bu tozlar kaçak akının bulunduğu bölgelerde 
toplanırlar. Böylece, mevcut süreksizliklerin yerleri belir-
lenmiş olur.

2.3 Penetrant Muayene

Penetrant muayene, yüzey hatalarının tespit edilmesinde 
kullanılan oldukça yaygın bir yöntemdir. Penetrant adı 
verilen sıvı ile kontrol edilecek yüzey ıslatılır ve penetrant 
sıvısının yüzeye açık süreksizliklerin içine nüfuz edebil-
mesi için bir süre beklenir. Bekleme süresine penetrasyon 
süresi adı verilir ve malzemeye bağlı olarak 5-60 dakika 
arasında değişmektedir. Penetrasyon süresinin tamam-
lanmasından sonra, yüzeydeki fazla penetrant temizlenir. 
Bu aşamada süreksizliklerin içindeki penetrant sıvı mal-
zeme içinde durmaktadır. Geliştirici adı verilen bir kimya-
sal, penetranttan arındırılmış yüzeye sıkılır ve süreksizlik 
içindeki penetrant sıvısının tekrar yüzeye çıkması sağla-
nır. Beyaz zemin üzerinde kırmızı lekeler şeklinde görülen 
belirtiler elde edilir. 

Penetrant muayene yöntemi, manyetik parçacık muaye-
ne yöntemine göre oldukça yavaştır. Manyetik parçacık 
muayene yönteminden avantajı ise tüm malzemelere uy-
gulanabilmesidir. Belirlenmek istenilen hataların, uygula-
nan yüzeye açık olması gerekir; bu nedenle yüzey altında 
kalan veya herhangi bir nedenle yüzeyle bağlantısı kesil-
miş bulunan hatalar bu metotla tespit edilemez.  Sürek-
sizlikler çatlak türü ise, çizgisel belirtiler, gözenek türü ise 
yuvarlak belirtiler elde edilir.

2.4 Ultrasonik Muayene

Bu tahribatsız muayene yöntemi, incelenecek malzeme-
deki süreksizlikleri belirleyebilmek için, muayene probu 
tarafından üretilen, yüksek frekanstaki (0.1-20 MHz) ses 
üstü dalgalarının, test malzemesi içerisinde yayılması ve 
bir süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar proba yansıması 
ve böylece prob tarafından algılanması temeline dayan-
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maktadır. Prob tarafından algılanan dalgalar elektrik sin-
yallerine dönüştürülür ve katod ışınları tüpü ekranında, 
malzeme içyapısının habercisi olan yankılar (ekolar) şek-
linde görülür. Ekran üzerinde gözlenen ekoların konum-
ları ve genlikleri, süreksizliğin bulunduğu yer ve boyutları 
hakkında bilgi verir.

3. HALATLI TAŞIMA SİSTEMLERİNDE YORULMA 
KONTROLLERİ
Halatlı taşıma sistemlerinde, yükü taşıyan ve dinamik 
yüklemelere maruz kalan konstrüksiyonlardan en önem-
lisi direklerdir. Dolayısı ile yorulma kontrolleri, genel ola-
rak halatlı taşıma sistemlerindeki direklerin muayenesini 

kapsamaktadır. Bu muayenelerde tahribatsız muayene 
yöntemleri kullanılmaktadır. Kontrollere konu olan direk 
için ekipmanlar aşağıdaki gibidir.

1) Direk şaftı

2) Direk taşıma çatalı

3) Direk bağlantı flanşları

4) Üst merdiven

5) Direk merdiveni

6) Ankraj sistemi ve cıvataları

7) Çalışma platformu

8) Çelik halat destekleyicileri

9) Acil durdurma butonu

10) Hoparlör

11) Rüzgar yön sensörü

12) Rüzgar hız sensörü

Yorulma testi yapılacak direk bölümleri ise aşağıda belir-
tilmiştir.

1. Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin şaft-
ları

2. Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin taşı-
ma çatalları

3. Destek direklerindeki şaftlar

 
 Şekil 4. Örnek Direk/Şaftın Görünüşü ve Ekipmanları

 
 Şekil 5. Örnek Direkler
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4. Destek direklerindeki taşıma çatalları

3.1 Halatlı Taşıma Sistemlerinde Kontrol Süreleri

İşletme aşamasında bulunan bir halatlı taşıma sisteminin 
kullanım süresi izlenmesi yapılmalı, bakım ve kontrolleri 
bu süreler temel alınarak yapılmalıdır. Dolayısı ile, çalışan 
sistemin hem süre hem de çalışma saati olarak işletmeci 
firma tarafından izlenmesinin yapılması gerekmektedir.

Halatlı taşıma sistemlerinde yorulma testleri genel olarak 
iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

1) Rutin yorulma testleri

2) Özel yorulma testleri

3.1.1 Rutin Yorulma Testleri
Rutin yorulma testleri, her beş yılda bir veya 7.500 çalış-
ma saatinde (hangisi erken gelirse) yapılması önerilen 
testlerdir. Bu testlerde genel olarak şaft ve çatallarda, kul-
lanım süresi içerisinde yorulma çatlağının olup olmadığı 
kontrol edilmektedir. Kontrol yöntemleri ile ilgili bilgi aşa-
ğıdaki Tablo 1’de verilmiştir.

3.1.2 Özel Yorulma Testleri
Özel yorulma testleri, genel olarak uzun yıllar kullanıl-
mış olan bir halatlı taşıma sisteminin direklerinin, detaylı 
yorulma kontrolünün yapılması işini kapsamaktadır. Bu 
testler de, rutin yorulma testlerinde olduğu gibi işletme 
süreleri ve çalışma saatleri dikkate alınarak gerçekleştiril-
mektedir.

Özel yorulma testleri ise aşağıdaki sıralamada gerçekle-
şecektir;

1) İlk özel yorulma testi; 15 senede bir veya 22.500 ça-
lışma saatinde (hangisi erken gelirse) gerçekleştirile-
cektir.

2) İkinci özel yorulma testi: İlk özel yorulma testinden 
10 sene sonra veya 15.000 çalışma saatinden sonra 
(hangisi erken gelirse) gerçekleştirilecektir.

3) Üçüncü özel yorulma testi: Birinci ve ikinci yorulma 
testinden sonra her beş senede bir veya 7.500 çalış-
ma saatinde (hangisi erken gelirse) gerçekleştirile-
cektir.

NO KONTROLÜ YAPILACAK EKİPMAN KONTROL METODU KONTROL KAPSAMI

1 Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin şaftları Manyetik Parçacık Testi (MT) Ulaşılabilen Kaynakların %100

2 Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin taşıma çatalları Manyetik Parçacık Testi (MT) Ulaşılabilen Kaynakların %100

Tablo 1. Rutin Kontroller

NO KONTROLÜ YAPILACAK EKİPMAN KONTROL METODU KONTROL KAPSAMI

1 Destek direklerindeki şaftlar

Manyetik Parçacık Testi (MT) Ulaşılabilen Kaynakların %100

Ultrasonik Muayene 

(Duvar Dayanımı) (UT)

Korozyon Kontrolü için Kalınlık Ölçümü

(Seçilen Noktalardan)

2 Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin şaftları

Manyetik Parçacık Testi (MT) Ulaşılabilen Kaynakların %100

Ultrasonik Muayene 

(Duvar Dayanımı) (UT)

Korozyon Kontrolü için Kalınlık Ölçümü

(Seçilen Noktalardan)

3 Destek direklerindeki taşıma çatalları Manyetik Parçacık Testi (MT) Ulaşılabilen Kaynakların %100

4
Değişken yükte olan veya sıkıştırma direklerinin taşıma 

çatalları
Manyetik Parçacık Testi (MT) Ulaşılabilen Kaynakların %100

Tablo 2. Özel Kontroller
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Görüldüğü gibi, konstrüksiyonun işletme aşamasındaki 
kullanım süresi arttıkça, özel yorulma test süreleri kısal-
makta ve daha kısa periyotlarda kontrol yapılmaktadır. 
Bunun nedeni, kullanılan bir konstrüksiyonda yorulma 
etkilerinin görülme olasılığının dolayısı ile riskin artması 
durumudur.

Tablo 2'i incelenecek olursa, özel yorulma kontrolleri ile, 
özellikle şaftların ve çatalların manyetik parçacık mua-
yenesinin yanı sıra, taşıyıcı konstrüksiyonda çevresel et-
menlerden kaynaklanan korozyon durumlarının da ince-
lenmesini öngörmektedir.

3.2 Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme ölçütlerinde Avrupa Standartlarının te-
mel alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda, özellikle 
manyetik parçacık testi önerilmekte olup, bu kapsamda 
üreticinin belirlediği değerlendirme kriterleri göz önüne 
alınmalıdır. Ayrıca yapılan muayeneler sonucunda tespit 
edilen çatlakların tamamının reddedilmesi uygun olacak-
tır. Bunun nedeni, çatlakların ilerlemeye devam edebile-
cek bir karakteristiğe sahip olmasıdır.

Ultrasonik Muayene ile gerçekleştirilen kalınlık ölçümleri 
sonucunda elde edilen kalınlıklar, imalatçının belirlediği 
limitlerde olmalıdır. Bu limitlerin dışında olan kalınlıkların 
reddedilmesi uygun olacaktır.

Ayrıca genel olarak yapılan görsel muayenede tespit edi-

len plastik deformasyonlar belirlenmeli ve bu durumların 
ortadan kalması için gerekli çalışmaların yapılması öne-
rilmelidir.

Tüm muayenelerden sonra değerlendirilmesi gereken 
başka bir durum ise konstrüksiyonun genel olarak yorul-
ma durumudur. Konstrüksiyonun kullanım süresi temel 
alınarak, elde edilen çatlaklar ile korozyonun ilerleme 
durumları değerlendirilmelidir. Aksi durumda, lokal ola-
rak yapılacak iyileştirmelerde, yorulma etkilerine açık bir 
konstrüksiyonda, çatlak oluşturma riskinin fazlalığı nede-
niyle nasıl iyileştirme yapılırsa yapılsın yorulma nedeniyle 
çatlaklar ve plastik deformasyonlar artmaya devam ede-
cek, riskli durumun daha da artacaktır.

4. SONUÇ
Dinamik yüklemeler altında kullanılan konstrüksiyonlar 
için en büyük tehlikelerden birisi yorulmadır.  Yorulma, 
yıllar içerisinde oluşacak kırılmalara, sonucunda maddi 
ve manevi kayıplara neden olabilmektedir.  Korozyon 
gibi çevresel etkilerin rolü de hesaba katıldığında, kri-
tiklik durumu artmaktadır. Halatlı taşıma sistemlerinde, 
kullanım amacından ve konumundan dolayı dinamik 
yüklemelerin ve çevresel etkilerin konstrüksiyonun yo-
rulmasında rolü çok büyüktür. Her sene gerçekleştirilen 
periyodik kontrollerin, konstrüksiyonların yorulma du-
rumlarını ve korozyon oluşumlarını belirlemede yetersiz 
kalabileceği aşikardır. Bu nedenden dolayı, halatlı taşıma 

sistemlerinin en kritik konstrük-
siyonu olan direklerin, belirli 
süre ve kullanım saatlerinde yo-
rulma ve korozyon kontrollerine 
tabi tutulması uygun olacaktır. 
Bu kontroller, yorulmaların ge-
lişmeden tespit edilmesine ve 
gerekli önlemlerin alınmasına 
olanak sağlayacaktır.

 
 Şekil 6. Yorulma Çatlağı Örneği


