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PROJE KÜNYESİ 

 

 

Tablo 1. Proje Künyesi. 

Proje Sahibi: Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Proje Sahibinin Adresi: Toroslar: Cemal Paşa Mahallesi Cevat Yurdakul 
Caddesi No:2 Seyhan/ADANA 

Proje Adı: 

Havai Hat Direklerinin Test Edilmesi için 

Yöntemlerin Belirlenmesi ve Direk Destek 

Aparatı Prototipi Üretilmesi 

Proje Bölgesi (Uygulama yapılan lokasyon): Toroslar-Başkent 

Proje Süresi: 15 AY 

Ar-Ge Dönemi: Ocak-2017 

Ar-Ge Komisyon Kabul no ve Tarihi: 32841861-120.05.05/18429    03.04.2017 
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PROJE ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

Şekil 1. Güvenli Tırmanış  projesi organizasyon şeması. 
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ÖNSÖZ 

 

 

Bilindiği üzere gelişmiş ülkelerde İş Sağlığı ve Güvenliğine büyük önem 

verilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri ile birlikte sadece çalışanları 

değil, şirketleri ve ülke ekonomisini korumuş oluruz. İş Kazaları ve meslek 

hastalıkları sonucu her yıl görünen ve görünmeyen İş kazalarının maliyetleri 

toplamının, gelişmekte olan ülkelerde gayri safi hasılalarının % 10’una ulaştığı 

tahmin edilmektedir (ISSA, 2008:13).  Ayrıca Uluslar Arası Çalışma Örgütü 

(ILO) kayıtlarına göre İş Kazaları ve Meslek hastalıkları sebebiyle dünya 

genelinde her yıl 30 trilyon dolar harcanmaktadır. Bu da dünya genelinde İSG 

kaynaklı iş gücü kaybının  %4 ünü oluşturmaktadır. (Dr. J. Takala, Director, 

SafeWork International Labour Office, 2005)  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte ülkemizde de İş Sağlığı ve 

Güvenliği  ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Kanunun kademeli olarak 

yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm sektörlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 

çalışmalar başlatılmıştır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önleme çalışmalarının başında risk değerlendirme 

raporları gelmektedir. Risk değerlendirme çalışmaları ile birlikte işyerinde 

bulunan riskler belirlenerek alınması gereken önlemler belirlenebilir.  

Uluslararası arenada da Risk değerlendirme çalışmaları ile birlikte alınacak 

önlemlere ilişkin Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi-Risk Kontrol Hiyerarşisi 

literatürde belirtilmektedir. 
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PROJE AMACI VE KAPSAMI 

 

Projenin Amacı 

 

Proje Amacı;  Yeteri kadar sağlam olmadığı bilinen ancak hala çıkılabilir 

durumda olan direklerde, çalışanların direk üzerinde gerçekleştirecekleri 

operasyonlarda, güvenliği arttırmak amacı ile kullanabilecekleri direk destek 

aparatı tasarlamaktır.. Bu aparat  taşınabilen ve direklere kolayca kurulabilen, 

direği farklı yönlerden destekleyen bir aparat olacaktır ve yüksekten düşme’yi 

önlemek için geliştirilecektir.  

Temin edilecek çeşitli Direk Sağlamlık Test Cihazları ve Prototipi imal edilecek 

olan Direk Destek Aparatı pilot bölgelerde test edilip Dağıtım firmalarının 

operasyonları için en verimli hale getirilecektir. Saha çalışmalarında başta 

çürüyerek kırılabilen ya da temeli zayıf olan ağaç direkler olmak üzere, beton ve 

demir direklerin sağlamlık durumları çeşitli yöntemlerle test edilip her biri direk 

sağlamlık seviyesine göre sınıflandırılarak toplanan veriler CBS benzeri harita 

tabanlı bir yazılımda saklanabilecektir. 

 

Projenin Kapsamı 

 

Proje iki ana başlıktan oluşmaktadır. Bu raporda öncelikle piyasadan temin 

edilecek Direk Sağlamlık Testi Cihazları’nın teknik özellikleri incelenmiş, 

sonrasında da bu proje için ilk defa tasarlanacak olan Direk Destek Aparatı’nın 

tasarım isterleri ve mekanik özellikleri anlatılmıştır. Gerekli çalışmaların 

tamamlanmasıyla beraber Destek Aparatının üretimi gerçekleştirilerek saha 

uygulamaları yapılmıştır. Uygulama sonucunda isterlerin karşılandığı 

gözlemlenmiştir. Saha testleri 50kg,100kg ve 150kg direk üstü yükler 
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konumlandırılarak yapılmıştır. Testlerde yanal dayanım ve boşta direk stabilitesi 

de denenerek başarı sağlanmıştır.  

 

 

Projenin Önemi 

Dağıtım sektöründe günümüzde İSG sorunlarına getirilen çözümler en son 

tercih edilen Kişisel Koruyucu Donanımlar(KKD) şeklinde tercih edilmekte 

ancak daha öncelikli uygulanması gereken mühendislik çözümleri göz ardı 

edilmektedir. Proje havai hat direklerinde yüksekten düşme kazalarına önlem 

olarak geliştirilmiş bir mühendislik çözümüdür ve Dağıtım Sektöründe ilk defa 

kullanılacak ürünleri kapsamaktadır. Benzer iş kazaları tüm dağıtım firmalarında 

yaşandığı için projenin sonuçları tüm dağıtım sektöründe kullanılabilecek ve İSG 

yaklaşımının değişimine etki edecektir. 

Şekil 2. Güvenli Tırmanış projesi risk şeması 

                            

 

Aynı zamanda proje, sahada oluşabilecek kazaları olmadan önlemeye 

çalışan bir mühendislik çözümü getirdiği için, Dağıtım Sektörü çalışanlarına 

güvenli çalışma duygusu verecek, çalışma sırasındaki riskleri en aza 

indirgeyecektir. Muhtemel kazaların önüne geçilmesi çalışanların motivasyonunu 

ve çalışma kalitesini artıracaktır. 
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Projenin diğer önemli noktalarından bir tanesi de Direk destek aparatı proje 

kapsamında Türkiye’de ilk defa tasarlanacak ve prototip üretimi yapılacaktır. 

Uygulanacak farklı ölçüm tekniklerini kullanan Direk Sağlamlık Test Cihazları 

Türkiye Dağıtım Sektöründe ilk defa kullanılacaktır. Proje sonucunda çürük 

test cihazlarımız ve destek aparatlarımızın saha ekiplerimizce kullanılmasıyla can 

güvenliği başta olmak üzere  hem iş gücü kaybı hem zaman kaybı hem de nakit 

kaybının da önüne geçmeyi hedeflemekteyiz.    
 

PROJEYE İLİŞKİN SORULAR VE/VEYA HİPOTEZLER 
 

Sorular: 

1. Ağaç direkler neden çürür?  

2. Hangi ağaç direk tipleri hangi iklim ve ekoloji koşullarında kullanılmalı? 

3. Ülkemizde kullanılan ağaç türlerinin uzun süre kullanılabilmesi için ne gibi 

koruma yöntemleri kullanılabilir? 

4. Yurt dışında ağaç direklerde güvenli çalışma için nasıl önlemler alınıyor? 

5. Ağaç direklerin sağlamlıklarını belirleme yöntemleri nelerdir? 

6. Yapılacak prototip, beton ve ağaç elektrik direklerinde çalışma sırasında 

güvenliği sağlaması yıkılma ve yatmanın engellenmesi için fiziksel 

özelliklere sahip olacaktır? 

7. İmal edilen ve/veya kullanılacak olan Çürük Tespit Cihazının eğitimleri 

nasıl olacaktır? 

8. Ağaç Direk Destek Aparatı ve Çürük Tespit Cihazının Montaj-demontaj ve 

taşınabilirlik özellikleri ne olmalıdır? 

9. Azami taşıma ve dayanım kapasiteleri ne olacaktır? 
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LİTERATÜR TARAMASI  
 

Ağaç tip elektrik direkleri köknar, ardıç, karaçam, ladin gibi ağaçlardan 

yapılan direk çeşididir. Hava şartlarından ve haşerelerden olumsuz etkilendikleri 

için özel işlemlere tabi tutulurlar. Bu işlemler ağaç direği bakır sülfata batırmak 

veya katranlamaktır. Mekanik dayanıklılık, ağaç direkler için sınırlıdır. Bu 

sebeple direkler arası uzaklık kısa seçilmeli ve hattın gerilimi yüksek olmamalıdır. 

Küçük yerleşim merkezlerinde hâlâ ağaç direkler enerji taşınmasında 

kullanılmaktadır. Ağaç direklerin temeline beton dökülmez. Taş ve toprakla temel 

sıkıştırılarak direk dikilir. Eğer temele beton dökülür ise direğe gelen tepe 

kuvvetlerinde direk, temel üst noktasından kırılabilir. Ayrıca direğin dibi zamanla 

çürüyebilir. Bunu önlemek için enjeksiyonla direk diplerine (temele) ilaçlama 

yapılmalıdır. Eğer direk temeline beton dökülürse direğin temelini bir miktar 

açmak ve ilaçlamak mümkün olmaz. Ağaç direkler, normal taşıyıcı ve köşede 

taşıyıcı direk olarak kullanılır. Yağmur ve kar sularının direğe zarar vermesini 

kısmen de olsa önlemek için direk tepesi 45 derece açılı olarak kesilir. Standart 

ağaç direk boyları, 8- 8,5- 9- 9,5- 10- 10,5- 11 - 11,5- 12- 12,5- 13-13,5 metredir. 

Ağaç direkler üzerinde iletkenlerin taşınması için izolatörler doğrudan 

direğe takılabilir veya direkler üzerine monte edilen konsollara sabitlenen izolatör 

yardımıyla taşınır. Ağaç direkler dikildikten sonra payanda (dayanak) veya çelik 

halatlarla (lente) desteklenmelidir. Ağaç direkler; Hafif (H), Orta (O), Ağır (A) 

tiplerinde yapılırlar. Sembol olarak (10-H) şeklindeki gösterim; boyu 10 m olan 

hafif ağaç direk anlamını taşır. Tepe kuvvetini artırmak için çift direk halinde 

kullanılabilirler. Bu durumda kullanılan semboller; HÇ (Hafif Çift), OÇ (Orta 

Çift), AÇ (Ağır Çift) şeklindedir. Not: Payanda veya lente, direğin tepe kuvvetini 

artırmak için değil; belirli bir yöne doğru sürekli zorlanan köşe noktalardaki ağaç 
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direklerin, esnemelerini ve eğilmelerini engellemek üzere destek amacıyla 

kullanılır. Diğer direklere göre üstünlükleri ve olumsuzlukları şöyle sıralanabilir:  

Üstünlükleri:  

• Ucuzdur  

• Hafiftir  

• Taşınmaları ve dikilmeleri kolaydır  

• Esnek oldukları için kolay kırılmazlar  

• Boyama masrafları yoktur  

• Kaçak akımlar açısından daha güvenilir durumdadırlar  

Olumsuz yanları:  

• Ömürleri kısadır  

• Tepe kuvvetleri azdır  

• Esnek oldukları için sehim değişebilir  

• Yıldırım düştüğünde yanabilirler  

• YG ’de kullanılamazlar                     
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PROJEYE İLİŞKİN TASARIM – METOTLAR VE PROSEDÜRLER 
 

İş Paketi-1 Proje Yönetimi 

- Paydaşların belirlenmesi, Kickoff toplantısının yapılması, Firmalarla 

sözleşmeler yapılması gibi proje başlangıç çalışmaları, 

- İş paketlerinin ve paydaşlar arası çalışmaların takibi, düzenli toplantıların 

yapılması ve aylık raporlamaların yapılması 

İş paketi-2 Literatür Taraması ve Kavramsal Tasarım 

- Havai hat direkleri ve Direk Sağlamlık Test Cihazları hakkında Türkiye ve 

dünyadaki standartlar, şartnameler incelenmiştir. 

- Havai hat direklerinin sağlamlıklarını ölçme yöntemleri araştırılmıştır. 

- Tasarlanacak olan Direk Destek Aparatı için ayrıntılı olarak teknik isterler 

dokümanı hazırlanmıştır. 

İş paketi-3- Ürün Tasarımı ve 1. Prototip üretimi  

- Belirlenen isterlere göre Direk Destek Aparatı’nın mekanik tasarımları 

gerçekleştirilmiştir. 

İş paketi-4- Saha Testleri ve 2. Prototip üretimi 

- İlk prototipler Saha Operasyonları ekiplerince üç dağıtım bölgesinde ve 

çeşitli illerde denenerek ve yapılan testler raporlanmıştır. 

- Test raporlarında belirtilen değişiklik ve geliştirme önerilerine göre 

prototiplerin son halleri üretilmiş ve  teslim alınmıştır.  
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İş paketi-5- Test Cihazı Temini ve Saha Testleri 

- Direk Sağlamlık Test Cihazları temin edilip 3 bölgede karşılaştırmalı 

olarak test edilmiş olup, güvenilirlikleri ve Dağıtım Operasyonlarına 

uygunlukları açısından değerlendirilmiştir. İş paketi sonunda testlerde elde 

edilen veriler raporlanıp test cihazlarının kullanımlarıyla ilgili öneriler 

sunulmuştur. 

İş paketi-6- Proje Kapanışı 

- Temin edilip test edilen Direk Sağlamlık Test Cihazlarıyla, prototipleri 

üretilen Direk Destek Aparatlarının proje başında belirlenen isterleri ne 

kadar karşılayabildiği, sahada hangi durumlarda kullanılabileceği ve havai 

hat çalışmalarını hangi durumlarda güvenli kılabildikleri hakkında kapanış 

raporu hazırlanmıştır. 
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KISITLAMA VE SINIRLAMALAR 
 

Risk-1: Yurt dışında bulunan direk sağlamlık test cihazı ürünleri birbirinden farklı 

yöntemler kullanıyor ve kolayca birbirleriyle karşılaştırılabilecek standartlarda 

üretilmiyorlar.  

Çözüm-1: Proje kapsamında her biri farklı yöntemlerle ölçüm yapan ölçüm 

cihazları kullanılarak, ihtiyaçlarımız doğrultusunda toplanan verilerin  

sonuçlarına göre EDAŞ’lara özgü cihazlar seçilmiştir. 

Risk-2: Direklerin bulunduğu arazi koşullarının ve mekansal şartların farklı 

olması direk destek aparatı tasarımını etkiler. 

Çözüm-2: Prototip isterleri belirlenirken direklerin mekansal ve bulunduğu arazi 

koşulları göz önünde tutulup buna göre farklı tasarım alternatifleri istenmiştir. 

Saha testleriyle ürünlerin koşullara uygunluğu sağlanmıştır. 
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PROJE SÜRECİ 
Şekil 3. Güvenli Tırmanış  projesi süreç çizelgesi.    

BÜTÇE 

Şekil 4. Güvenli Tırmanış  projesi süreç çizelgesi. 

ZAMAN 
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Ağaç Çürük Tespit Cihaz Uygulamaları 

1) Pole-Expert 

 Pole-Expert’in kullandığı SSR tekniği doğal frekans ve mekanik 
parametrelerin birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Doğal frekansı ölçme 
metodu özellikle havai hat direkler üzerinde kullanılırken ağaç yapısı ve akustik 
sinyalinin karmaşıklığı sebebiyle her zaman için zor olmuştur. Geliştirilen 
teknoloji, direğe herhangi bir yerden vurulan çekicin yarattığı akustik sinyalin 
ölçülmesi, işlenmesi analiz edilmesi ve yorumlanmasını içerir.  Tüm bu işlemler 
1 ile 3 saniye arasında tamamlanır. Kullanıcıların direğin parametrelerini cihaza 
girip çekiçle direğe vurması yeterlidir. 

 

Ürün özellikleri 

ꞏDireğe Zarar vermeyen Test ölçümü  

ꞏ Test Sonuçları cihaz tarafından tüm kullanıcıların anlayabileceği şekilde 
yormlanır  

ꞏ 3 sn gibi kısa bir sürede ölçümler tamamlanır ve yorum kullanıcıya iletilir. 

. Ağırlık 250 g; 

ꞏ Yüksek koruma sınıfı (IP65)  

ꞏ kompakt bir cihazdır ve ölçüm için ilave parçalara gerek yoktur. 

ꞏ Tüm kullanıcı işlemleri kaydedilir 

ꞏ Tüm direğin sağlamlığını değerlendirebilir 

. 24000’e kadar ölçüm cihazda saklanıp istenildiği zaman bilgisayara indirilebilir. 

.Ölçümler ayrıca database üzerinde saklanıp istenildiği zaman excel halinde 
indirilebilir. 

Cihazda kullanılan doğal frekanslar metodu ağırlığı ve ölçüleri bilinen 

cisimlerin Young Modulus, Shear Modulus, Poisson oranını ve sönüm katsayısını 
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belirlenmesini sağlıyor. Bu parametreler direklerde bir titreşim oluşturulması ve 

ölçülmesiyle belirlenir.  

Bu tekniği havai hat direklerin ölçülüp değerlendirilmesine uygun hale getirmek 

için mekanik test ve sonlu elemanlar metodunu uygulanıyor. Bunun yanında 

sahada kullanılan beton ve ağaç direklerde çok sayıda testler yapılarak sonuçlar 

daha düzgün hale getirildi. Ölçüm sonuçlarının direklerin gerçek durumlarıyla 

karşılaştırmak için zayıf direkler seçilip ölçüm yapıldıktan sonra ultrasonik 

dalgalarla tarandıktan sonra direkler parçalanıp incelendi. 

Şekil 5. Güvenli Tırmanış  projesi Pole‐Expert Cihazı 
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Şekil 6. Güvenli Tırmanış  projesi Pole‐Expert Ölçüm Sonuçları 
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Şekil 7. Güvenli Tırmanış  projesi Pole‐Expert Ölçüm Sonucu 
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Şekil 8. Güvenli Tırmanış  projesi Pole‐Expert Ölçüm Sonucu 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Şekil 9. Güvenli Tırmanış  projesi Pole‐Expert Ölçüm Sonucu 

 

 

 

2) IML 

   

 

Cihazla ilgili Genel Bilgiler 

IML Direk Sağlamlık Test cihazı dağıtım ve telekom sektörlerinin gerek yerel 

kuruluşlarında gerekse uluslararası kuruluşlarında ahşap direklerde gözle 

görülemeyen bozunumları tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.  
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Bu cihazla ahşap direk üzerinde yapılan kontroller sayesinde, direğin hangi 

oranda (%) çürümüş olduğu ve içerisinde meydana gelen boşluklu yapı 

ölçümlenebilmektedir. 

Cihaz söz konusu bozunumları yüzdesel (%) olarak gösterebilmenin yanında, 

direk çap uzunluğuna bağlı olarak direğin ‘’Sağlam/Kullanılabilir’’ veya 

‘’Çürük/Kullanılamaz’’ olduğuna da karar verebilmektedir. 

Benzeri birçok cihaz sadece ölçüm yaparak çürüme oranını verip, direğin sağlam 

olup olmadığı yorumunu kişilerin değerlendirmesine bırakmaktadır. 

Bu açıdan IMLcihazının, direklerin sağlam olup olmadığına karar verebilmek 

bakımından sektör İSG uygulamalarında en gelişmiş cihazlardan birisi olduğu 

düşünülebilir. 

Metodoloji 

Cihaz oldukça ince (1-2mm) metal bir iğne vasıtasıyla direği delerek, delme 

işlemini yaptığı düzlem üzerinde iğne ucunda meydana gelen ortalama direnci 

ölçümleme prensibiyle çalışmaktadır. 

Cihaz, silindirik yapıdaki ahşap direği deldiği esnada direğin çapını otomatik 

hesaplar ve ölçümün yapıldığı düzlemin her noktasındaki direnci grafiksel olarak 

çıkartır. (Görsel-1) 

Çapla beraber cihazın algıladığı bozunum yine cihaz tarafından oranlanır ve 

direğin sağlam olup olmadığı sonucunu doğrudan verir.  

Özellikle dağıtım direklerinde çürümelerin dip kısımdan başladığı kabulü dikkate 

alındığında ölçümle mümkün olduğunca direğin dip kısmına uygulanır.  

En doğru sonucu alabilmek için, direğin dip kısmından 120’şer derece olmak 

koşuluyla silindirik direğin en az 3 farklı açısından ölçüm almak gerekmektedir.  
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3) MASTAP 

                

Mastap© teknolojisi direk (ışıklandırma, nakil hatları) ve benzeri yapılar üzerinde 

uygulanabilecek nesnel ve çoğaltılabilir sonuçları olan hasarsız bir muayene 

yöntemidir. Evrensel olarak kullanılabilen bu yöntem her direk için bire bir 

oluşturulan statik bir modeli temel alır. Bu model çerçevesinde her direğin ebat, 

hammadde, ömür, üzerine bağlantılanmış parça ve taşıdığı iletkenler gibi 

özellikleri göz önünde bulundurulur. Oluşturulan bu statik model daha sonra 

mastap© ekipmanı tarafından ölçülen reel dinamik değerlerden (örn: öz 

titreşimden) yola çıkarak kalibre edilir. mastap© yazılımı bünyesinde en gelişmiş 

hesaplama ve simülasyon prensiplerini kombine eder. Optimize edilmiş iterasyon 

ve sonlu elemanlar yöntemi (FEM) ile örneğin temeldeki rotasyon yay 

direngenliği veya titreşim biçimleri ölçülür.  

mastap© teknolojisi direk ve benzeri bütün yapılar için hangi maddeden imal 

edilirse edilsin (ahşap, çelik, alüminyum, beton) ve hangi kesitte olursa olsun 

(dolu, boş, poligonal, kademeli ve konik) uygulanabilecek bir ölçüm metodudur. 
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Her direk bireysel olarak parametrelendirilir. Bu matematiksel model üzerinde 

statik bir hesaplama yapılır ve ölçüm bölgesine has yük varsayımlarında 

bulunulur. Bu hesaplamada aynı zamanda bireysel ölçümler sayesinde tespit 

edilmiş statik özelliklerin direklerin seri üretimine göre daha az varyansa sahip 

olacağı göz önünde bulundurulur. Bundan dolayı daha düşük kısmi güvenlik 

katsayıları kullanılır. Bu şekilde, Eurocode DIN EN 50423-1 ahşap için γM=1,5 

düzeyinde kısmi güvenlik katsayısı talep etmektedir. mastap© sistemi ile yapılan 

çok sayıdaki karşılaştırmalı ölçümün sonucu olarak mastap© yazılımı güvenlik 

kaybına yol açmaksızın γMahşap direk=1,2 kısmi güvenlik katsayısı kullanmaktadır. 

Her bir direk için girilen veriler, ölçüm sonuçları ve analizlerde elde edilen 

değerler internet üzerinden erişilen bir veri bankasında muhafaza edilebilir. Bu 

veriler arasında GPS koordinatları ile direğin kimlik numarası da yer alır. Bu veri 

bankası sunucuları internet erişimine sahip ve gerekli yetkiye sahip kişilere bir 

sonraki muayene için direkle ilgili verileri internet üzerinde ekrana getirme ve 

sistemin direkle ilgili temel parametreleri GPS sayesinde otomatik olarak atama 

imkânı verir. Bakım çalışmalarının organizasyonu böylelikle belirgin bir şekilde 

kolaylaşır. Dağıtım şirketinin kesilme riskleri ve envanter değerlerinin kaybı 

konusunda gerçekçi bir şekilde değerlendirmesine yardım eder. Yatırım 

bütçelerinin daha ekonomik planlanmasına katkı sağlar. 

Sayısal hesaplama 

mastap© geliştirme işlemlerinin başlangıcındaki yoğun araştırma çalışmalarının 

belirleyici sonucu direklerin itmeye dayalı bir kıstas desteği ile değerlendirilmesi 

olmuştur. Bu ölçütün en büyük avantajı farklı sertlik alanlarının, örneğin kurulum 

ile şaft arasındaki ilişkileri saptamaya gerek bırakmamasıdır. Bu açıdan sistemin 

genel sertliğinin doğru olması yeterlidir, çünkü burada önemli olan yük 

kaymalarının doğru olmasıdır. Bu açıdan e-modülünün veya diğer parametrelerin, 

örneğin ahşabın nemini (E-modülü etkileyen) kesin bir şekilde dikkate almak 
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gerekli değildir. Belirli bir direk için saptanan genel sertlik uygulamada her zaman 

için aynıdır ve az veya çok olarak E-modül için fiili olarak hesaplanan değerden 

bağımsızdır, mastap© yöntemi bu nedenle büyük bir güvenirliğe sahiptir. 

Belirli sistem parametreleri girildikten ve öz salınım ölçümünden elde edilen 

sonuçlar söz konusu direğin sayısal sisteminin kalibrasyonu için kullanılır. Daha 

sonra özel olarak saptanan rüzgâr ve/ veya montaj yükü doğrultusunda maksimum 

direk kafa kaymasının hesaplaması yapılır. 

Detaylı olarak aşağıdaki hesaplama adımları gerçekleştirilir: 

Adım 1: Modelleme ve kalibrasyon: 

Halatlar, gergi ve diğer bağlantılı parçalardan oluşan karışık sistem önce çubuk, 

bağlantı ve yaylardan (mekanik disiplininde kullanıldığı anlamda) vs. oluşan 

matematiksel bir model olarak oluşturulur. Gerçek direğin sayısal görünümü 

ölçülen kendi frekansı/frekansları sayesinde orijinali ile aynı frekanslara sahip 

olacak biçimde kalibre edilir. Bu kalibrasyon optimize edilmiş bir iterasyon 

yöntemiyle yapılır. 

Adım 2: Genel sertliğin hesaplanması ctotal 

Öncelikli olarak direğin kendi frekansı ile çalışan ilk geliştirme aşamasında 

halatların ve direğin şaftının genel sertliğe katkıları mekanik modeller temelinde 

hesaplanır. Burada tek bilinmeyen veri döner yay olarak bilgisayara aktarılan 

temelin sertliğidir. Bu sertliği direğin ölçülen kendi frekansı ve bundan 

hesaplanan genel sertliği belirlemek mümkündür, bu genel sertlik dinamik 

(genelleştirilmiş) sertliğe denk gelmektedir. Tek kütleli salınım sağlayıcı için 

genele yayılan büyüklükler sürekli sistem ve tek kütleli salınım sağlayıcılar için 

geçerli kinetik enerji T ile karşılaştırma ile belirlenir. 
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Adım 3: Kurulum sertliğinin saptanması Cφ,B 

Direk sertliği CB, kurulum sertliği ve Cφ,B halatların Ccon veya gerilimlerin 

sertlik katkılarının toplamı genel sertliği oluşturur. Halatların Ccon destek güçleri 

ve bundan kaynaklanan sertlik payları mastap yazılımı tarafından eğim ve alan 

aralıklarına bağlı olarak hesaplanır. Aynı şekilde direğin CB bükülme sertliği de 

analitik olarak belirlenir ve bu sayede aranan kurulum sertliği Cφ,B hesaplanır, 

bu ise mevcut hasarlar için geçerli bir ölçüttür, mastap© algoritması bu 

hesaplamalar için "sonlu eleman" yöntemi kullanır. Elde edilen sonuç, fiili direk 

ile aynı mekanik özelliklere sahip ve kalibre edilmiş bir sayısal modeldir. 

Adım 4: Kaymaların hesaplanması 

Kalibrasyonu yapılmış, sayısal model üzerinde özel olarak saptanan rüzgâr 

yükleri ve montaj yüklerinden kaynaklanan kaymalar hesaplanır. Gerekmesi 

halinde buz yükü ve diğer etkiler de dikkate alınabilir. 

Kaymaların hesaplanmasında halatların (özellikle de eğim) herhangi bir fırtına 

durumunda beklenebilecek iklimsel yan koşullar dikkate alınır. Avrupa'da bu ısı 

aralığı yaklaşık 6-8°C aralığındadır. Aynı durum ısı farkları veya nem 

değişikliklerinin de dikkate alınması gereken ahşabın malzeme özellikleri için de 

geçerlidir. Bu durum (ahşap türüne bağlı olarak) belirgin değişikliklere neden olan 

bazı etkiler için de dikkate alınır. 

Hesaplanan bu kaymalar daha sonra direklerin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Avrupa'da bu amaçla farklı, kabul edilebilir kaymalara sahip 3 farklı durum 

kategorisi kullanılır. Bu sınır değerleri direklerin yüksekliği ile malzemeye 

(örneğin ahşap veya çelik) bağlıdır. Sınır değerleri izin verilen gerilim ile de 

bağlantılı olduğu için malzemenin dikkate alınması kaçınılmazdır. 
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Adım 5: Gerilimlerin hesaplanması ve kalan kullanım ömrünün tahmini 

İkinci bir adımda ise sayısal sistemin enine kesit değeri ve kurulumda varsayılan 

bir gerilimin azaltılması ile kalibre edilir. Bu sayede daha düşük enine kesit 

değerleri elde edilir ve bunlar daha fazla gerilim kullanımına denk gelir. Direğin 

üretildiği yıldaki gerilimi ile ölçüm anındaki geriliminin karşılaştırılması 

sayesinde bir hasar hızı (zaman birimi başına enine kesit azalması) saptanır ve 

buna dayanarak da direğin kalan kullanım ömrünü tahmin etmek mümkün 

olabilir. 

Farklı dönemlerde ne kadar ölçüm yapılırsa, direğin kalan kullanım ömrü ile ilgili 

yapılacak tahmin o kadar kesin sonuçlar verir. Bu sayede hasarın lineer olmayan 

büyümesi daha rahat 

saptanabilir. Bu nedenle çok sayıda müşteri mastap© yöntemini direk hemen 

kurulduktan sonra kabul ölçümü amacı ile kullanmaktadır. Bu ilk ölçüm esas 

alındığında ilk teftiş aralığı sonrasında (esas itibarı ile 6 ila 8 yıl) kalan kullanım 

ömrü ile ilgili daha kesin bir tahmin yapılabilir. 

 

Adım 6: Kurulumun değerlendirilmesi 

Kurulumun rotasyona karşı dayanıklılığı kurulumun kalitesinin değerlendirilmesi 

için birinci ölçüdür. Bu dayanıklılık belirli bir sınır değerin altında kaldığında, 

kurulumdaki bu hasarın diğer hasarlara göre ağır basması kuvvetle muhtemeldir. 

Bu durumda mastap© kurulumu gözden geçirmek veya yeniden gerçekleştirmek 

için belirli hareket ve işlem talimatları verir. 

Temelin tam olarak değerlendirilmesi için mastap sistemi ile ekstra analizler 

yapılır. Buna örneğin frekansın salınım genliğine bağlı incelemeler de dahildir. 

Normal olarak sertlik iyi zeminlerde daha yüksektir, bu sayede direğin kendi 
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frekansı artan salınım genliğine bağlı olarak artar. Toprağın gözeneklerindeki su 

esas itibarı ile o kadar kolay akamadığı için zemin sertliğinde görünür bir artış 

olur (dinamik E-modül). mastap© bu bağlantıyı inceler ve bu sonucu kurulumun 

nihai olarak değerlendirilmesinde dikkate alır. Özellikle dayanıklılığın artan 

genliğe bağlı olarak azaldığı durumlarda, kötü zeminlerin (örneğin organik etkiler 

alan topraklar) söz konusu olması kuvvetle muhtemeldir. Aynı şekilde bu tür 

durumlar hakkında da uyarıda bulunulur ve örneğin toprağın değiştirilerek 

durumun iyileştirilmesi önerilir. 

Analiz için direğin birden fazla salınımının kullanılması durumunda (mastap 

sisteminin diğer bir kademesi) kurulumun genel hasara katkısını daha büyük bir 

kesinlikle söylemek mümkündür. Yapılan incelemeler ölçülen tek bir frekans ile 

değerlendirmede kesin bir sonuca ulaşıldığını göstermektedir, bu ölçüm farklı 

uygulamacılar (bakınız uygulamacıların görüşleri) tarafından patik uygulamalar 

için uygun bulunmuştur. 

Adım 7: Tüm sonuçların birleştirilmesi, özet halinde değerlendirme ve 

belgelendirme 

Daha sonra tüm sonuçlar nihai olarak bir araya getirilir ve belirgin öneriler ve 

işletim talimatları çıkartılır. Bunlar örneğin önerilen teftiş aralıkları, direğin 

dayanıklılık sınıfı ve kalan muhtemel kullanım ömrüdür. Dayanıklılık 

kategorilerini ulusal düzenlemeler veya müşterilerin özel güvenlik talimatlarına 

uyarlamak mümkündür. 

Ayrıca mastap© direği çıkılmasına izin verilip verilemeyeceğini beyan eder. Bu 

noktada, bir direğe tüm rüzgâr hızlarında mı, yoksa sadece belirli bir rüzgâr 

hızında mı çıkılabileceği ayrıca belirtilir. Bu sınır hızını aynı şekilde yerel 

düzenlemelere veya diğer güvenlik talimatlarına uyarlamak mümkündür. 
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4) Direk Destek Aparatı 

1- Yapılacak prototip beton ve ağaç elektrik direklerinde çalışma sırasında 

güvenliği sağlaması yıkılma ve yatmanın engellenmesini sağlayacak özellikte 

olması sağlanmıştır. 

2- AR-GE kapsamında yapılacak çalışmada prototip aşamalarında Versiyon 1-2-

max.3 olabilecek mekanizma mekanik ve hidrolik sistem birlikte kullanılarak 

mekanizmanın görev yapması sağlanmıştır. 

3- Ağaç ve beton destek mekanizmasından son versiyonlarından sahada 

kullanılmak üzere 3 adet üretilmiştir. 

4-Mekanizmaları bu konuda ön eğitim almış her personel tarafından 

kullanabilecek, mekanizmalar çalışma aşamasında direkler kolayca montaj 

yapılabilme özelliğinde imal edilmiştir. 

5-Sahada kullanılan bu mekanizma kırsal ve şehir merkezlerinde kullanılabilecek 

şekilde tasarlanmıştır. 

6- Tasarımı yapılacak mekanizmalar personel tarafından taşınamayacağı 

düşünüldüğünden mekanizma demonte edilebilecek ve çabuk montaj ve demontaj 

özelliklerde imal edilmiştir. 

7- Mekanik ve hidrolik mekanizmalı tasarımda gövde ve buna bağlı mekanik 

parçalar yüksek kalitede Aluminyum ve çelik alaşımından alaşımı olup, 

yüzeylerine akım geçirmez kaplama yapılmıştır. 
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Şekil 10. Güvenli Tırmanış  projesi  Direk Destek Aparatı 
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SONUÇ ve YORUMLAR 
 

 Saha çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber  testi yapılan farklı 

cihazların değerlendirmesi yapılmıştır. Projenin kapsamında da belirtildiği 

üzere çürük tespitlerinin hangi marka ile daha verimli sonuç verdiği analiz 

edilmiştir. Ağaçların yapıları gereği ve coğrafi koşulların etkisiyle kısa 

ömürlü olması ve kırılma-devrilmelere yol açması, değerlendirmesi yapılan 

ürünün hassasiyetinin çok iyi olmasını mecbur kılmaktadır. Ürünler farklı 

matematiksel metotlar kullanmakta olup Türkiye şart ve standartlarına uyum 

sağlaması gerekliliğini sağlayan ürün olarak Polux Marka Ağaç Çürük 

Tespit Cihazında karar kılınmıştır.. Ağaç direklere ait kalan ömür tahmini, 

direk çap küçülmesi, yüzdesel sağlamlık, güvenlik kat sayısı gibi verilerin 

de elde edilmesi sağlanmıştır.   

Ağaç Direk Destek Aparatında ise oluşturulan teknik şartnameye 

istinaden 4 ayaklı 150kg dayanımlı ve saha testleri yapılan destek aparatının 

sahada güvenlik amaçlı kullanımının uygun olduğu kararına varılmıştır. 

50kg,100kg ve 150kg testleri farklı zamanlarda ve farklı ortamlarda 

yapılmış, olumlu sonuçlar alınmıştır. Sabit ve sabit olmayan direkler de 

deneme kapsamına alınarak canlı uygulamaları yapılmıştır. Bunula birlikte 

taşıma kolaylığı sağlamak adına taşıma çantası ve ilave aparatları da firma 

tarafından geliştirilmiştir. Ürünün sahada tüm ekipler tarafından 

kullanılabilecek şekilde dizaynı yapılmış olup İSG konusunda ileriye dönük 

yaşanan bazı Ağaç Direk merkezli sorunları büyük oranda azaltacağı tahmin 

edilmektedir. 

 


