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ÖZET

Tıpkı insanlar gibi günlük hayatta kullanılan malzemelerin de yorulmasından söz
etmek mümkündür. Mühendislik alanında kullanılan malzemelerin ömürleri hakkında bilgi
sahibi olmak çok önemlidir. İlk akla gelen örnek olarak uçaklar düşünülebilir. Ufak bir
cıvatanın uçak seyir halinde iken yorulma dolayısı ile kopmaya maruz kalması çok büyük
facialara yol açabilir. Bunu engellemenin yolu cıvatanın, ömrü tükenmeden değiştirilmesidir.
Malzemelerin ömürleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için çeşitli deneyler ve deney
düzenekleri vardır. Ancak yapılan bu deneyler ve düzenekleri çoğu zaman ekonomiklikten
uzaktır, ergonomik değildir yani deneyin yapıldığı durumdan biraz farklı bir durum için tekrar
deney yapmamız gerekebilir ya da kıyas edilerek ile tahmin yöntemi düşünülebilir ki bu da
mühendisliğin ilgi alanı dışındadır.
Bu deneyleri ve çeşitli başka analizleri yapmak sonlu elemanlar metodunu kendisine
ilke edinmiş yazılımlar mevcuttur. Mevcutların içinde en önemlilerinden biri ANSYS
Workbench yazılımıdır. Bu yazılımla gerçek ortam şartları altında gerçek analizleri
uygulamak mümkündür. Üstelik bütün deneyler için tek düzeneğiniz bilgisayarınız olacaktır.
Yani mühendisliğin aradığı iki temel ilke olan ekonomiklik ve ergonomiklik bu şekilde
sağlanmış olur.

Anahtar Kelimeler: Yorulma, Sonlu Elemanlar Metodu, ANSYS Workbench
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1. GENEL BİLGİLER

1.1.

Giriş

Makine elemanları genel olarak değişken yüklerin ve gerilmelerin etkisi altındadır.
Elemana etki eden yükler statik olsa bile kesitinde meydana gelen gerilmeler değişken
olabilir. Örneğin, dönen bir mile etki eden statik yükün oluşturduğu gerilmeler tam
değişkendir.

Değişken gerilmelerin etkisi altındaki elemanlarda bunların maksimum değerleri
değil tekrar sayısı önemlidir. Çevrimsel olarak değişen gerilmeler malzemenin içyapısında
bazı yıpranmalara sebep olur. Böylece kopma olayı statik sınırların çok altında meydana
gelir. Değişken gerilmelerin etkisi altında malzemenin içyapısındaki değişikliklere
yorulma ve elemanın kopuncaya kadar dayandığı süreye de ömür adı verilir. Elemanın
ömrü genellikle çevrim sayısı ile tarif edilir.

Yorulma olayında çatlak genellikle yüzeyde bir pürüzde, bir çentikte, bir çizikte, bir
kılcal çatlakta veya ani kesit değişimlerinin olduğu yerlerde başlar. Çatlak teşekkülü için
aşağıdaki üç ana faktör gereklidir.

a) Yeterli derecede yüksek bir çekme gerilmesi (anma gerilmesi),
b) Uygulanan çevrimsel gerilmenin oldukça geniş değişimi veya dalgalanması,
c) Uygulanan gerilmenin yeteri kadar büyük tekrarlanma sayısı.

Bu ana faktörlerin yanında çok sayıda yan faktörler de vardır; örneğin sıcaklık,
korozyon, aşırı yükleme, artık gerilmeler ve birleşik gerilme hali, gerilme yığılması, yüzey
kalitesi ve metalografik yapı gibi.

1.2.

Metal Yorulması

Metal yorulması, makinelerde, taşıtlarda ya da yapılardaki metal parçaların
yinelenen gerilimlerin ya da yüklerin altında giderek dayanımını yitirmesi ve aslında
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dayanabileceğinden çok daha zayıf son bir gerilimin etkisiyle çatlayabilecek ya da
kırılacak duruma gelmesidir.
Metal yorulması daha 19. yüzyılın başlarından beri bilinmekle birlikte bu olguya
ilişkin ilk ciddi araştırmalar 20 yüzyılın ortalarına doğru başladı ve özellikle 1954'te İngiliz
'Comet' jet yolcu uçağının basınç kabinlerinin yarılması üzerine hızlandı. 1970'lerde,
olayın nasıl geliştiği henüz tam olarak anlaşılamamışsa da, deneysel yollarla yorulmanın
üstesinden gelecek teknikler geliştirildi. Yorulmaya dayanıklı metaller bulundu ve çeşitli
yeni yüzey işlemleriyle bunların dayanımı daha da artırıldı. Bu arada uçak ve benzeri
taşıtlarda yorulmaya yol açan gerilimleri en aza indirgeyecek yeni tasarımlara geçildi.
Metal malzemede meydana gelen yorulma geri dönüşlü değildir. Yani, yorulmaya
başlamış bir metali, gerekli tedbir alınmaksızın, ne kadar süre çalışmadan bekletirseniz
bekletin(dinlendirin), çok az miktarda kendini toplama hâli hariç, tekrar çalışmaya
başladığı andan itibaren yorulma kaldığı yerden devam edecektir.

1.2.1. Yorulma ile İlgili Terimler

Malzemelerin, statik mukavemetlerinden daha düşük periyodik gerilmeler altında
çatlamalarına ve kopmalarına sebep olan yorulma olayının incelenmesinde, özel terimler
kullanılmaktadır. Bunlar:

•

Çevrim: Gerilme zaman eğrisinin periyodik olarak tekrarlanan en küçük
parçasına bir çevrim denir.

•

Maksimum gerilme (σ
σmaks)

: Uygulanan gerilmeler arsında en büyük

cebirsel değeri olan gerilmedir.

•

Minimum gerilme (σ
σmin)
cebirsel değeri olan gerilmedir.

: Uygulanan gerilmeler arasında en küçük
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•

Ortalama gerilme (σ
σ0) : Maksimum ve minimum gerilmelerin cebirsel
ortalamasıdır.

σ0 =

•

σ maks + σ min

(1)

2

Gerilme aralığı (∆
∆σ): Maksimum ve minimum gerilmeler arasındaki cebirsel
farktır.

∆σ = σ maks − σ min
•

(2)

Gerilme genliği (σ
σa): Gerilme aralığının yarısına eşittir. Maksimum ve
minimum gerilme ile ortalama gerilme arasındaki farktır.

σa =

•

σ maks − σ min

(3)

2

Yorulma olayında kullanılan iki oran vardır:

Gerilme oranı R =

Genlik oranı A =

1.3.

σ min
σ maks

σ a 1− R
=
σ 0 1+ R

(4)

(5)

Sonlu Elemanlar Yöntemi

Sonlu elemanlar metodu matematikçilerden ziyade daha çok mühendisler tarafından
geliştirilmiştir. Metot ilk olarak gerilme analizi problemlerine uygulanmıştır. Tüm bu
uygulamalarda bir büyüklük alanının hesaplanması istenmektedir. Gerilme analizinde bu
değer deplasman alanı veya gerilme alanı; ısı analizinde sıcaklık alanı veya ısı akısı;
akışkan problemlerinde ise akım fonksiyonu veya hız potansiyel fonksiyonudur.
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Hesaplanan büyüklük alanın almış olduğu en büyük değer veya en büyük gradyen pratikte
özel bir öneme haizdir.

Sonlu elemanlar metodunda yapı, davranışı daha önce belirlenmiş olan birçok
elemana bölünür. Elemanlar nod adı verilen noktalarda tekrar birleştirilirler (Bkz. Resim1).
Bu şekilde cebrik bir denklem takımı elde edilir. Gerilme analizinde bu denklemler
nodlardaki denge denklemleridir. İncelenen probleme bağlı olarak bu şekilde yüzlerce
hatta binlerce denklem elde edilir. Bu denklem takımının çözümü ise bilgisayar
kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Sonlu elemanlar metodunda temel fikir sürekli fonksiyonları bölgesel sürekli
fonksiyonlar (genellikle polinomlar) ile temsil etmektir. Bunun anlamı bir eleman
içerisinde hesaplanması istenen büyüklüğün (örneğin deplasmanın) değeri o elemanın
nodlarındaki değerler kullanılarak interpolasyon ile bulunur. Bu nedenle sonlu elemanlar
metodunda bilinmeyen ve hesaplanması istenen değerler nodlardaki değerlerdir. Bir
varyosyenel prensip (örneğin; enerjinin minimum olması prensibi) kullanılarak büyüklük
alanının nodlardaki değerleri için bir denklem takımı elde edilir. Bu denklem takımının
matris formundaki gösterimi
[K] . [D] = [R]
şeklindedir. Burada [D] büyüklük alanının nodlardaki bilinmeyen değerlerini temsil eden
vektör, [R] bilinen yük vektörü ve [K] ise bilinen sabitler matrisidir. Gerilme analizinde
[K] rijitlik matrisi olarak bilinmektedir.

Eleman

Nod
Resim 1. Bir sonlu eleman modelinde nod noktaları ve elemanlar
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1.3.1. Sonlu Elemanlar Metodunun Tarihsel Gelişimi

Sonlu elemanlar metodu ilk olarak yapı analizinde kullanılmaya başlandı. İlk
çalışmalar Hrennikoff (1941) ve Mc Henry (1943) tarafından geliştirilen yarı analitik
analiz metotlarıdır. Argyis ve Kelsey (1960) virtuel iş prensibini kullanarak bir direkt
yaklaşım metodu geliştirmiştir. Turner ve diğerleri (1956) bir üçgen eleman için rijidlik
matrisini oluşturmuştur. “Sonlu Elemanlar” terimi ilk defa Clough (1960) tarafından
çalışmasında telaffuz edilmiştir. Metodun üç boyutlu problemlere uygulanması iki boyutlu
teoriden sonra kolayca gerçeklenmiştir (örneğin, Argyis [1964] ).

İlk gerçek kabuk elemanlar eksenel simetrik elemanlar olup (Grafton ve Strome
[1963] ), bunları silindirik ve diğer kabuk elemanları izlemiştir (Gallagher [1969] ).

Araştırıcılar 1960’lı yılların başlarında non-lineer problemlerle ilgilenmeye
başladılar. Turner ve diğerleri (1960) geometrik olarak non-lineer problemler için bir
çözüm tekniği geliştirdi. Sonlu elemanlar metoduyla stabilite analizi ise ilk Martin (1965)
tarafından tartışılmıştır. Statik problemlerin yanı sıra dinamik problemlerde sonlu
elemanlar metoduyla incelenmeye başlandı (Zienkiewicz ve diğerleri [1966] ve Koening
ve Davids [1969] ). 1943 yılında Courant bölgesel sürekli lineer yaklaşım kullanarak bir
burulma problemi için çözüm üretmiştir.

Yapı alanı dışındaki problemlerin sonlu elemanlar metoduyla çözümü 1960‘lı
yıllarda başlamıştır. Örneğin Zienkiewicz ve Cheung (1965) sonlu elemanlar metodu ile
Poisson denklemini çözmüştür. Doctors (1970) ise metodu potansiyel akışa uygulamıştır.
Sonlu elemanlar metodu geliştirilerek ısı transferi, yeraltı sularının akışı, manyetik alan ve
diğer birçok alana uygulanmaktadır.

Genel amaçlı sonlu elemanlar paket programları 1970’li yıllardan itibaren ortaya
çıkmaya başlamıştır. 1980’li yılların sonlarına doğru ise artık paket programlar mikro
bilgisayarlarda kullanılmaya başlandı. 1990 yıllarının ortaları itibariyle sonlu elemanlar
metodu ve uygulamalarıyla ilgili yaklaşık olarak 40000 makale ve kitap yayınlanmıştır.
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1.3.2. Sonlu Elemanlar Yönteminde Paket program Kullanımı

Sonlu elemanlar yönteminin güvenilirliği ve pratikliği konusunda yapılan
araştırmalar ve deneylerden sonra bu yöntemin gerçekle örtüşen sonuçlar verdiği
gözlenmiştir. Dolayısı ile bu fikrin endüstriyel ürün olarak ortaya çıkması çok uzun zaman
almamıştır. Yani, kişinin, deney ortamı olmaksızın bilgisayarını bir deney düzeneği gibi
kullanması fikri cazip gelebilirdi. Çok geçmeden sonlu elemanlar prensibini ilke edinmiş
yazılımlar piyasa sürülmeye başlandı. Bunlardan başlıcalar, FLUENT, LS-DYNA,
LINFLOW, CivilFEM, AUTODYN ve son olarak ANSYS yazılımlarıdır. Bahsi geçen bu
yazılımlar çeşitli bilim dallarına hizmet veren yazılımlar olarak dikkat çekmektedirler.
Son yıllarda ANSYS, adından sıkça bahsedilmeye başlanan yazılımdır. Özellikle
statik gerilme problemlerinin çözümü ve hatırı sayılır şekilde dinamik problemlerin
çözümünde gösterdiği başarı kayda değer seviyelerdedir. Genel-geçer olma özelliğini de
kazanmış olmanın verdiği güvenle sürekli geliştirilmekte ve en iyiye doğru ilerlemektedir.
1.4.

ANSYS Workbench

ANSYS yazılımı mühendislerin mukavemet, titreşim, akışkanlar mekaniği ve ısı
transferi ile elektromanyetik alanlarında fiziğin tüm disiplinlerinin birbiri ile olan
interaksiyonunu simüle etmekte kullanılabilen genel amaçlı bir sonlu elemanlar
yazılımıdır.
Bu sayede gerçekleştirilen testlerin ya da çalışma şartlarının simüle edilmesine
olanak sağlayan ANSYS, ürünlerin henüz prototipleri üretilmeden sanal ortamda test
edilmelerine olanak sağlar. Ayrıca sanal ortamdaki 3 boyutlu simülasyonlar neticesinde
yapıların

zayıf

noktalarının

tespiti

ve

iyileştirilmesi

ile

ömür

hesaplarının

gerçekleştirilmesi ve muhtemel problemlerin öngörülmesi mümkün olmaktadır.
Yorulma analizinin temel amacı malzemenin ömrü süresince hangi sayıda bir
çevrime dayanabileceğini karakterize etmektir. Yorulma analizinde genel olarak 3 ana
metot mevcuttur. Bunlar Strain Life, Stress Life ve Fracture Mechanics’dir. Ansys
Workbench Fatigue Modülü bunların ilk ikisini kullanıcıya sunar.
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Strain Life yaklaşımı günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve
yorulmanın düşük çevrim sayılarını karakterize eden, tipik olarak çatlak başlangıcını
kapsayan bir metottur. Diğer yandan Stress Life ise parçanın toplam ömrü ile ilgilenir
bunun için çatlak başlangıcını ve çatlak ilerleyişini kapsamaz. Analizleri çevrim sayılarına
göre sınıflandırırsak Strain Life düşük sayılı çevrimler için kullanırız bu yüzden Low
Cycle Fatigue (LCF) olarak bilinir aynı zamanda yüksek sayıdaki çevrimler içinde
kullanılabilir. LCF genellikle 105 ve bundan daha düşük çevrimleri kapsar. Stress Life SN(Stress-Cycle Curves) diagramına dayanır ve genellikle yüksek çevrimleri kapsar bundan
dolayı High Cycle Fatigue (HCF) diye bilinir. 105 ve üzeri çevrimleri kapsar.
Fracture Mechanics(Kırılma Mekaniği) varsayılan bir kusur veya boyutu bilinen bir
hasar ile başlar ve çatlağın ilerlemesini inceler bu yüzden bazen de ‘’Crack Life’’ (Çatlak
Ömrü) diye bilinir. Çatlağın büyüme hızı, çatlağın ömrü sürecindeki bölgeler ve kritik
çatlak boyu hakkındaki bilgileri kapsar.
Bu durumda Çatlak başlangıcı (Crack initiation) artı Çatlak ömrü (Crack Life)
parçanın toplam ömrüne eşittir. İşte bu çalışma parçanın toplam ömrü üzerine yapılmıştır.

1.4.1. Analiz Tipi Seçimi

Yorulma sonuçlarının bağlı olduğu girdiler şu şekildedir;

•

Fatigue analysis type (Stress-strain life seçimi)

•

Loading type (Yükleme durumu seçimi)

•

Mean stress effects (Ortalama gerilme etkileri)

•

Multiaxial stress correction ( Çok eksenli gerilme düzeltme)

•

Fatigue modification factor

1.4.2. Yükleme Durumu Seçimi

Makine elemanlarının ömrü ile alakalı olan bu çalışmada yorulma analizi, Stress
Life metodu ile uygulanacaktır. Muhtemel yükleme durumları şu şekildedir;
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•

Sabit genlik, orantılı yükleme (Constant Amplitude, Propotional Loading )

•

Sabit genlik, orantısız yükleme(Constant Amplitude, Non-Propotional Loading)

•

Değişken genlik, orantılı yükleme(Non-Constant Amplitude, Propotional
Loading)

•

Değişken genlik, orantısız yükleme (Non-Constant Amplitude, Non-Propotional
Loading)

1.4.2.1.Sabit Genlikte Yükleme ( Constant Amplitude Loading )

Resim 2. Sabit genlikli yükleme

Daha önce de belirtildiği gibi, yorulma tekrarlanan yükler sonucu meydana gelir.
Bu durumda parçaya uygulanan maksimum ve minimum gerilmelerin değişmediği yani
sabit kaldığı uygulamalara sabit genlikli yükleme adı verilir.
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1.4.2.2.Değişken Genlikte Yükleme ( Non – Constant Amplitude Loading )

Resim 3. Değişken genlikli yükleme
Burada yüklemenin orantılı olmasına rağmen gerilme genlikleri ve ortalama
gerilme zamanla değişiyor. Bu yükleme çeşidi için özel gereksinimlere ihtiyaç vardır.

1.4.2.3.Orantılı veya Orantısız Yükleme
( Propotional, Non – Propotional Loading )

Yükleme çeşitleri orantılı veya orantısız olabilmektedir. Orantılı yüklemede, esas
gerilmelerin oranı sabit olduğu ve zamanla değişmediği kabul edilir.

σ2
= Sabit
σ1
Orantısız yüklemede ise gerilme bileşenleri ile ilgili herhangi bir bağlantı yoktur.
Aşağıda sıralanan durumlar için geçerlidir;

•

Aynı noktaya iki farklı yükleme durumu söz konusu olduğunda

•

Statik bir yükleme üstüne değişken bir yükleme halinde

•

Non-lineer sınır şartları
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Resim 4. Orantısız yükleme

1.4.3. Ortalama Gerilme Etkileri ( Mean Stress Effects )
Analiz tipi seçimi (Stress-Strain Life) ve yükleme şeklini tayin ettikten sonra bir
sonraki adım Mean Stress Correction’nun kullanılıp kullanılmamasına karar vermektir.
Malzemelerin yorulma ile ilgili özellikleri genellikle tam değişken (fully reversed) sabit
genlikli (Constant Amplitude) testlerde elde edilir. Oysaki (bazı ortalama gerilmeler
görülsede) pratikte bu tür yüklemelerin olması oldukça nadirdir. Yükleme tam değişkenden
farklı ise o zaman ortalama gerilme mevcuttur ve hesaplanması gereklidir. Ortalama
gerilmeleri hesaplamak için Soderberg, Goodman veya Gerber gibi teoriler kullanılır.
Goodman bir yandan gevrek malzemeler için iyi
bir tercih olurken diğer yandan Gerber de sünek malzemeler için seçilebilir.
Soderberg ise sünekliği düşük malzemeler için kullanışlıdır.
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σ Alternating

+

S Endurance _ Limit

σ Mean
S Yield _ Strength

=1

Resim 5. Soderberg diyagramı ve formülü

σ Alternatin g
S Endurance _ Limit

+

σ Mean
S Ultimate _ Strength

=1

Resim 6. Goodman diyagramı ve formülü
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σ Alternatin g
S Endurance

_ Limit


σ Mean
+
S
 Ultimate _ Strength

2


 =1



Resim 7. Gerber diyagramı ve formülü

1.4.3.1.Ortalama Gerilme Eğrileri ( Mean Stress Curves )
Mean Stress Curves (Ortalama Gerilme Eğrileri ) deneysel yorulma verilerini
kullanarak ortalama gerilmelerin etkilerini hesaplamak için kullanılır. İki farklı eğri çeşidi
mevcutur:

a) Mean Stress Value Curves: Burada deney parçasına değişken bir gerilme genliği
uygulanırken sabit bir ortalama gerilmenin bindirilmesidir. Pratikte uygulanması
oldukça zordur

b) R-ratio Stress Curves: Mean Stress Value Curves ile benzerdir yalnız tek fark
deney parçasına belirli bir ortalama gerilmenin uygulanması yerine daha uygun ve
tutarlı bir yükleme oranı uygulanmasıdır. Bunun pratikte uygulanması daha
kolaydır.
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Resim 8. Ortalama gerilme eğrileri

1.4.4. Çok Eksenli Gerilme Düzeltme Faktörü
( Multiaxial Stress Correction Factor )

Yorulma analizi sonuçları genellikle çok eksenli gerilmelerden oluşmasına karşın
deneysel veriler ekseri olarak tek eksenli gerilme sonuçlarından ibarettir. Bazı noktalarda
gerilmelerin çok eksenli durumdan tek eksenli duruma dönüştürülmesi gerekir. Von
Misses, maksimum kayma yahut farklı gerilme bileşenleri tek eksenli deneysel doneler ile
kıyaslamada kullanılabilir.

1.4.5. Fatigue Madification

1.4.5.1.Sonsuz Ömür Değeri ( Value of Infinite Life )
Sonsuz ömür değeri, değişken genlikli yüklemelerde yorulma analizi uygulanırken
tercih edilebilecek diğer bir seçenektir. Sabit genlikli yüklemede, meydana gelen gerilme
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genliği S-N diyagramına girilen en küçük gerilme genliğinden daha küçük ise parça
ömrünü, S-N diyagramına girilen en küçük gerilme genliğine karşılık gelen çevrim sayısı
alacaktır.
Diğer taraftan, değişken genlikli yüklemelerde çok küçük gerilme genlikleri
meydana gelse de eğer çevrim sayıları yeterince yüksek ise önceden tahmin edilemeyen
deformasyonlara yol açabilir. Bunu kontrol etmek için bir sonsuz ömür değeri girilebilir.
Bu değer analiz sırasında gerilme genliği S-N diyagramında belirtilen değerlerin dışında
olursa kullanılır. Yüksek bir sonsuz ömür değerinin seçilmesi küçük gerilme çevrim
sayılarının yüksek olması durumunda daha az deformasyon olmasına neden olur. Arka
sayfada gösterilen rainflow ve damage matrislerinde muhtemel sonsuz ömür etkileri
gösterilmiştir. Damage matirisi, 1e+006 sonsuz ömür değeri için oluşturulmuştur.

Resim 9. Verilen Yükleme Durumu İçin Rainflow Matrisi
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Resim 10. 1e+006 sonsuz ömür değeri için hasar matrisi

1.4.5.2.Yorulma Mukavemet Faktörü ( Fatigue Strength Factor )

Makine elemanlarının yorulma özelikleri ile ilgili testler genellikle çok özel ve
kontrollü koşullar altında gerçekleştirilir. Eğer analiz edilecek parça test koşullarından
farklı ise bu modifikasyon faktörü aradaki farkları hesaplamak için kullanılabilir. Fatigue
Strength Factor ( k f ) yorulma mukavemetini düşürdüğü için birden küçük olmalıdır. Bu
faktör sadece gerilme genlikleri için kullanılır ve ortalama gerilmeleri etkilemez.
1.4.5.3.Yük Faktörü ( Load Scale Factor )

İstendiği takdirde, girilen bir Loading Scale Factor değeri için hem gerilme
genlikleri hem de ortalama gerilmeleri, ölçülüp bu değere göre dengelenebilir. Bu değer
statik bir modelin üzerinde değişen ortalama ve gerilme genliklerin şiddetlerini görmek
için her defasında çözüm bulmaktan kaçınmak için kullanışlıdır.
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1.4.5.4.Stress Life Interpolation ( Gerilme Ömrü Ara Değeri Bulma )

Resim 11. S-N eğrisi

Stress Life analizi S-N eğrisinde belli bir değeri bulmak isterse her zaman mevcut
olmayabilir. Bunun için stress life interpolasyona gider. Stress Life analizinde bu işlemi
gerçekleştiren 3 ayrı metod bulunur bunlar; log-log, semi-log ve lineer ‘dir. Sonuçlar
seçilen metoda göre değişir. Ama genellikle S-N eğrisini ve karşılık gelen değerleri
görmek açısından log-log metodunun kullanılması daha uygundur.

17

1.4.6. Sonuçların Değerlendirimlesi
1.4.6.1.Yorulma Ömrü ( Fatigue Life )

Resim 12. Yorulma ömrü

Yorulma analizi yapılan parçanın muhtemel ömrünün tayini için kullanılır.
Yorulmadan dolayı parçanın kopacağı ana kadarki çevrim sayılarını gösterir.

1.4.6.2.Yorulma Hasarı ( Fatigue Damage )

Resim 13. Yorulma hasarı
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Verilen ömür için yorulma hasarını gösterir. Fatigue Damage için birden büyük
değerler ömür tamamlanıncaya kadar olan hasarları gösterir.

1.4.6.3.Yorulma Güvenlik Faktörü ( Fatigue Safety Factor )

Resim 14. Yorulma güvenlik faktörü dağılımı

Verilen ömürde parçanın güvenirliği hakkında bize bilgi verir. Maksimum güvenlik
faktörü 15 değeridir ve 1’den küçük olan değerler ömür tamamlanmadan önceki güvensiz
bölgeleri temsil eder.
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1.4.6.4.Biaxiality Indication

Resim 15. Çift eksenel gösterim
Daha önce belirtildiği gibi yorulma ile ilgili malzeme özellikleri tek eksenli
gerilmeler altında belirlenir. Bu sonuç kullanıcıya bütün model üzerindeki gerilme
durumları ve bunların yorumlanması hakkında bilgi verir. Tek eksenli gerilmeler “0”,
kayma gerilmeleri “-1” ve çift eksenli gerilmeler “1” ile temsil edilir.

1.4.6.5.Yorulma Hassasiyeti ( Fatigue Sensitivity )

Resim 16. Yorulma hassasiyeti
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Yorulma sonuçları kritik bölgelerdeki yüklemenin bir fonksiyonu olarak nasıl
değiştiğini gösterir. Hassasiyet ömür, hasar veya güvenlik faktörü için bulunabilir.
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2. YAPILAN ÇALIŞMALAR
2.1.

Model Oluşturma

ANSYS Workbench ile yapılacak analizler için gerekli olan modeli oluşturmanın
farklı yolları vardır. Bunların ilki Workbench içerisindeki tasarım modülüdür ki bu harici
bir donanım gerektirmez. Bir başka şekli de farklı bir tasarım programı ile modellenen
örneğin, Workbench bünyesine import edilmesidir.
2.1.1. Workbench İçerisinde Model Oluşturma
Workbench içerisindeki tasarım modülü CAD programlarına nazaran çok da tercih
edilir olarak göze çarpmamaktadır. Ancak kendi segmentindeki yazılımlara göre çok
gelişmiş bir modüle sahip olduğunu söyleyebiliriz. Karmaşık yapıları tasarlamak uzun
zamanlar alabilmekte. Bu nedenle ANSYS Workbench’in sağladığı en büyük
kolaylıklardan biri diğer CAD programları ile entegrasyonudur. Bu konu başka bir alt
başlık olarak el alınabilir.
2.1.1.1. ANSYS Workbench Programının Çalıştırılması
Programı başlatmak için izlenecek yol şu şekildedir;
Başlat/Programlar/ANSYS 11.0/ANSYS Workbench

Resim 17. ANSYS Workbench programının başlatılması
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Modüllerin görüntülendiği aşağıdaki pencere açılır. Workbench ile yapılan
çalışmanın her bir esas aşaması farklı modüller vasıtası ile yapılır.

Resim 18. Workbench başlangıç ekranı

Karşılaşılan bu modüller;
•

Empty Project: Boş bir çalışma sahası (Proje) açar. Çalışma ile ilgili tüm dosyalar
bu sahanın içinde kaydedilir. Proje kaydedilirse ona bağlı tüm çalışmalar
kaydedilir.

•

Geometry: Geometrik modelinin oluşturulduğu modül.

•

Simulation: Analizin yapıldığı ve sonuçların Görüldüğü modül.

•

CFX-Mesh: Yüksek kalitede elemanlara ayırma (meshing) işleminin
yapıldığı modül.

•

Open: Daha önce kaydettiğiniz dosyaları açabilirsiniz.
Modüllerin bulunduğu pencereden Empty Project butonuna basılarak yeni bir proje

oluşturulur proje ismi ‘’Yorulma Mekaniği Uygulamaları’’ girilir ve “Save” butonuna
basılarak kaydedilir.
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Resim 19. Kaydetme ekranı

Proje ekranında iken soldaki

butonuna basılır. Aşağıdaki Design

Modeler ekranı açılır.

Resim 20. Çalışma ekranı
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Çalışma ekranında öncelikle çalışılacak birimin seçilmesi istenecektir.

Resim 21. Birim ekranı

Öncelikle işlem ağacından çalışılacak düzlem seçildikten sonra “Sketching”
sekmesine tıklanır.

Resim 22. Taslak ekranı
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Bu sekmedeki işlemler yardımı ile modelin taslağı çizilir.

Resim 23. Model taslağı hazırlama

komutu yardımı ile model oluşturulur.

Resim 24. Model oluşturma
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2.1.2. Import İşlemi
Daha önce de bahsedildiği gibi ANSYS Workbench her ne kadar tasarım modülü
ile sınıfı yazılımların çok ötesinde olsa da çoğu zaman bu işlemi daha pratik şekilde
gerçekleştiren CAD yazılımları yardımı ile modellenen tasarımların Workbench dâhiline
alınması, tercih edilen yöntemdir.
Bu çerçevede import işleminin bilinmesi önem arz etmektedir. ANSYS Workbench
ile entegrasyonu sağlayabileceğiniz uzantılar şu şekildedir;

Resim 25. Workbench yazılımının tanıdığı uzantılar

Başka bir CAD yazılımı ile tasarlanan modelin, yukarıdaki uzantılar ile
kaydedilmesi, modelin ANSYS Workbench yazılımının kullanımına sunulması için yeter
ve de gerek şarttır.
Import işlemine örnek olarak, analiz numunesi, SolidWorks yazılımı ile
tasarlanarak ANSYS Workbench bünyesine dâhil edildi.
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i.

İlk olarak “File/Save As…” sekmeleri ile model, ANSYS Workbench yazılımının
tanıyabileceği uzantılardan olan “Parasolid (*.x_t)” uzantısı ile kaydedildi.

Resim 26. Kaydetme ekranı

ii.

İkinci aşamada yapılması gereken, ANSYS Workbench yazılımı aynı şekilde
başlatılırak “File/Open” sekmelerinden yeni çalışma açıldıktan sonra “File”
sekmesinden “Import Extarnal Geometry File…” sekmesine tıklayarak daha önce “
*.x_t “ uzantısı ile kaydedilen tasarım programa gösterilir.
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Resim 27. Çalışma ekranı

Resim 28. Improt ekranı
iii.

Harici bir tasarım programı ile tasarlanan modeli, ANSYS Workbench bünyesinde
kullanılabilir hale getirmek için kalan son işlem, ürün ağacında “0 Parts, 0 Bodies “
dalı üzerinde sağa tuşa basarak “Generate” düğmesine tıklamaktır.
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Resim 29. Modeli Workbench içersine dâhil etme

Resim 30. Import edilmiş öğe
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2.2.

Model Analizi

butonuna basılarak “Project” ekranına
geri dönülür ve ekranın sol tarafında bulunan

butonuna basılarak analiz

modülüne başlanır.
Simülasyon bölümüne gelindiğinde sağ tarafta bulunan “Simulation Wizard”
kısmından yapılmak istenen analiz tipi seçilir ve “OK” butonuna basılır. Koşturulacak
analiz tipi, yorulma anlamına gelen “Fatigue” tipidir.

Resim 31. Fatigue analizine giriş ekranı

Yine sağ tarafta görülen Simulation Wizard kısmında analiz için gerekli bilgileri
teker teker girilir. Sol tarafta ise ‘’Model Tree’’ model ağacımız görülmektedir buradan
model üzerinde yapılan çalışmalar görülebilir ve gerek duyulduğunda değişiklikler
yapılabilir.
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2.2.1. Malzeme Özelliklerinin Girilmesi
“Simulation Wizard” bölümünde “Verify Materials” butonunu tıkladıktan sonra
“Details” kısmında bir uyarı penceresi açılır ve hangi malzemenin kullanılacağını sorar.
Ansys Workbench programının sağladığı kolaylıklardan birtanesi de üretimde sıklıkla
kullanılan malzemelere ait özellikleri kendisinin vermesidir (Poison.Young modülü,S-N
vs.). Eğer bu malzemeleri kullanıcaksak import sekmesine tıklanır ve açılan pencereden
istenilen malzeme seçilir.

Çoğu zaman çalışmaların gerçek deneysel veriler üzerinden yapılması gerekebilir.
Yahut Workbench bünyesinde özellikleri mevcut bulunmayan malzemeler, kullanılacak
malzemeler olabilir. İşte tam bu noktada Workbench yazılımının üstünlüklerinden birinden
daha bahsetmek mümkündür.
Workbench yazılımına yeni bir malzeme girdisi sağlamak için yapılması gereken
şey “Metarials” kısmında “New Metarials” sekmesine tıklayarak kullanılacak malzemenin
verilerini (Poison oranı, Young modülü, S-N vs.) girerek kütüphanede mevcut bulunmayan
malzemeyi yazılıma tanıtmak.

Resim 32. Malzeme belirleme ekranı

32

“New Material” seçeneğini seçtikten sonra açılan “Engieering Data” kısmında
hiç bir malzeme özelliği tanımlanmamıştır. Gerekli malzeme özelliklerini tanımlanır.
Bunlar öncelikle Young Modülü, Poisson oranı ve S-N diagramıdır. Diğer özellikler
gerektiği takdirde veya farklı analizlerde girilebilir (ısıl, elektromanyetik analizleri vs.)
S-N diagramını girmek için gerekli özellik seçeneği gözükmez, bunun için “Add/Remove
Properties” butonundan Alternating Stress ve “Tensile Yield Strength” özelliği seçilip
aktif hale getirilir.

Resim 33. Yeni malzeme özelliklerini tanımlama

Resim 34. Malzeme özellikleri ekranı
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Bu işlemler yapıldıktan sonra Tensile Yield Strength değeri 1.98e+009 olarak
girilir. S-N diagramı ile igili değerleri girebilmek için, şekil 3.18’de okla gösterilen
seçeneği tıklanır. Açılan pencerede ilk önce gerilme genlikleri ve bu genliklere karşı
gelen çevirim sayılarını grafik olarak gösterecek yöntemler seçilir. Genellikle Semi-Log
veya Log-Log olarak seçilmesi sonuçların görülmesi açısından kolaylık sağlar.

Resim 35. Grafik türü belirleme

S-N eğrileri ortalama gerilmelere bağlı olduğu için gerektiği takdirde de birden faza
S-N eğrisi girilebilir. Farklı S-N eğrileri girmek istenirse “Mean Value” sağ tıklayarak bu
işlem yapılabilir. Kısacası eğer malzemenin farklı çevrim sayılarına ait farklı ortalama
gerilme değerleri mevcut ise bunlar da girilebilir.

“Engineering Data” sekmesinde yapılması gereken son iş, ortalama gerilmeleri ve
bunlara karşılık gelen çevrim sayılarını girmektir. Dikkat edilecek olursa çevrim sayısı
arttıkça malzemenin taşıdığı gerilme azalacaktır, bu da bir süre sonra malzeme koptuğu
zaman normal kopma değerinin çok altında bir değerde olacaktır.

2.2.2. Ağ Örme ( Mesh )
Mesh işlemi sonlu elemanlar metodunun uygulamasıdır. Ayrıca mesh işlemi,
yapılacak çalışmaya direk etki eder dolayısı ile mesh işleminin kaliteli yapılması doğru ve
güvenilir sonuçlara yaklaşılmasını sağlayacaktır.
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Resim 36. Ağ örme (Mesh) ekranı

Şekilde gösterildiği gibi işlem ağacının “Mesh” dalında sağa tıklayarak atılacak ağ
örgü çeşitlerini görebiliriz. Ancak bahsedildiği gibi ağ örgü işlemi doğrudan sonuca etki
eden faktörlerdendir. Dolayısı ile duruma göre belirlenecek ağ örgü boyutları ile daha
doğru sonuçlar elde edebilme imkânı bulunabilir. Bunu sağlayacak komut “Sizing”
komutudur. Bu komuta tıklanıldığında karşılaşılacak ekrandan ağ örgü işleminin
uygulanacağı yüzey seçilerek ağ örgü boyutlarının ne olacağına karar verilir. Bu çalışmada
numunenin tâbi tutulduğu işleme farklı ağ örgü boyutları ( 1mm, 2mm, 4mm ) ile
yaklaşıldı ve ağ örgü işleminin farklı uygulanması ile sonuçların nasıl değişebildiği
hakkında yorum sahibi olundu.
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Resim 37. Mesh yüzeyi atama
2.2.3. Yüklerin Girilmesi
“Simulation Wizard” penceresinden “Insert Load” butonuna tıklanır. İşlem
ağacında “Static Structural” dalı üzerinde sağa tıklanarak “Insert” sekmesinden tercih
edilen yükleme çeşitleri seçilir ve her biri için değerler ilgili pencereden belirlenir.

Resim 38. Yükleme belirleme
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Yükleme çeşitleri ve sistemin diğer özellikleri (mesnetler ve çeşitleri, açısal hız vb.)
belirlendikten sonra her biri için değerlerin ve istenilen diğer parametrelerin aşağıdaki
şekillerde gösterildiği gibi belirlenmesi ile problem,
problem çözüme hazırr hale gelir.
gelir

Resim 39. Yatak yükü girdisi
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Üzerinde çalışılan problemde, A ile gösterilen yüzeyden rulmanlı yatak ile
yataklanmış olan 200 rad/s’lik açısal hıza sahip deney numunesine, C ile gösterilen
yüzeyden çeşitli büyüklüklerde yatak yükleri uygulandı. Ve bu uygulamalar, aynı yükler
için farklı ağ örgü boyutları ile de tekrarlandı. Böylelikle sonlu elemanların boyutlarına
göre problemin çözümüne gösterdikleri yaklaşımı tahlil etme şansına sahip olundu.

Resim 40. Açısal hız girdisi

Rulmanlı yatak ile yataklamanın programa tanıtılması için “Displacement”
komutunu kullanıldı. Bu komut yardımı ile kartezyen düzlemlerdeki hareketi
sınırlandırılan yüzey sadece radyal yönde serbest olarak konumlandırıldı.
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Çözüme geçilmeden önce çözülmesi istenilen problemleri belirlemek için işlem
ağacında bulunan “Solution” dalında sağa tıklayıp “Insert” sekmesinden istenilen analiz
çeşitleri seçilir.

Resim 41. Problem belirleme ekranı

Her ne kadar bu çalışmadaki istenilen analiz, malzemenin ömrü ile alakalı olsa da
diğer bazı önemli problemlerin de çözülmesi istenebilir. Bu sayede maksimum normal
gerilmenin yahut aynı şekilde maksimum deformasyonun hangi kesitte oluştuğu ya da
istenilen herhangi bir problemin çözülmesi sağlanabilir.
2.2.4. Çözüm ( Solve )
Bütün girdileri girilen deneyin çözülmesi için gereken tek hareket, işlem ağacında
“Solution” üzerine sağa tıklayarak “Solve” sekmesine tıklamaktır. Bunu yaptıktan sonra
program problemi çözmeye başlayacaktır.
Problemin çözümü için geçen süre, problemin zorluğuna ve bilgisayarın
özelliklerine bağlıdır.
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Resim 42. Çözüm süreç ekranı

2.2.5. Sonuçların Görülmesi
Workbench, çözüm süreci bittikten sonra işlem ağacında çözülmesini istenilen
iste
problemlere tıklanarak
arak istenilen analizler tahlil edilebilir. Malzeme ömrünü belirlemek için
gerçekleştirilen bu analiz için öncelikle “Life” üzerine gelerek çözümü analiz edildi.
ed

Resim 43. Sonuç ekranı - I
Şekilde görüldüğü gibi, 200 rad/s açısal hız ile çalışan 1mm ağ örgü boyutu ile 750
N yatak yüküne sahip numunenin
numunenin kritik kesitinde 243,4 çevrim sonra kopma meydana
gelmektedir.. Ayrıca istendiği takdirde yapılan herhangi bir analizin sonucunun işlem
ağacında tıklayarak görmek mümkündür.
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Resim 44. Sonuç ekranı -II

Resim 45. Sonuç ekranı - III
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Resim 46. Sonuç ekranı - IV

Resim 47. Sonuç ekranı - V
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3. İRDELEME
Yapılan çalışmada, numunenin farklı boyutlarda sonlu elemanlara ayrılmasının
ardından farklı yüklemeler ile deney numunesinin ömrü hakkında bilgi sahibi olundu.

MESH BOYUTU [mm]
1

YÜK [N]

2

4

ÖMÜR [çevrim sayısı]

100

1,1872e+005

1,1553e+005

1,0996e+005

200

9854,4

9627,8

9230,9

300

2814,1

2749,4

2636,1

1261,6

1237,1

1194,1

706,2

692,5

668,4

439,5

431

416

291,2

288,7

278,6

205,8

204

197

400
500
600
700
800

Tablo 1. Yükleme durumu ve mesh boyutuna göre ömür değerleri
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900

800

Yük [N]

700

600

Mesh Size=1mm
Mesh Size=2mm
Mesh Size=4mm

500

400

300

200
0.0

250.0

500.0

750.0

1000.0

1250.0

1500.0

Ömür [Çevrim Sayısı]

Grafik 1. Analiz sonuçlarının karşılaştırılması

Tablo ve grafiklerden görüldüğü gibi, kesitteki gerilmeler arttıkça malzeme
ömrünün kısalması söz konusudur.
Yine ilgili tablo ve grafiklerden, belirlenen sonlu eleman boyutu netice üzerinde
doğrudan etkili olduğu aşikârdır. Bu çalışmada basit bir numuneye basit yüklemeler
yapıldığı için ağ örgü boyutuna bağlı farklılıklar ufak gibi görünmekte. Ancak mühendislik
çerçevesinden bakıldığı zaman çok büyük farklardan bahsetmek mümkündür.
Örneğin, 200 rad/s açısal hızla hareket eden numuneyi 800 N yükleme altında
analiz etmek için 1mm boyutunda sonlu elemanlara bölündüğünde, malzemenin ömrü
205,8 çevrim olarak gözlenirken, aynı numuneye, aynı yüklemelerle, bu defa 2mm
boyutunda sonlu elemanlara ayırarak yapılan analizde malzeme ömrü 204 çevrim olarak
gözlendi. Bahsedildiği gibi daha karmaşık problemlerde çok büyük farklarla karşılaşılması
mümkündür.
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4. SONUÇLAR

ANSYS Workbench, her bir sonlu elemanın çözümünü ayrı ayrı ele alır. Ağ örgü
boyutu arttığında koşturulan analizin süresinin kısaldığı fark edilir. Yani ağ örgü boyutu
küçüldükçe yazılımın çözmesi gereken denklem sayısı artacaktır. Daha doğru bir deyişle,
ağ örgü sayısı arttıkça problemin serbestlik derecesi artmaktadır. Bu durumda, problem
için daha doğru sonuçlar elde edilir.

Sonlu elemanlar yöntemi ile gerçekleştirilen yorulma analizi, modellemenin doğru
olarak yapılması koşulu ile gerçekle örtüşen sonuçlar verecektir. Bu sonuçlar sayesinde,
malzemenin ömrü için gerekli ön bilgiye sahip olunacak ve lüzum görülen emniyet
katsayıları da hesaba katılarak malzemeden optimum süre boyunca istifade edilecektir.
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