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MEK
KANİK OLARAK
O
K ÇALIŞ
ŞAN GİY
YOTİN MAKAS
M
SIN YÜK
KSEK
HIZDA
A ÇALIŞAN HİD
DROLİK GİYOTİİN MAK
KASINA
DÖNÜŞTÜRÜ
ÜLMESİ
Uğur ER
RDOĞMUŞ

ÖZET
Hidrolik giyotin ma
akas tasarım
mı yapabilm
memiz için ilk başta mevcut sisstemi iyi ta
anımamız
gerekme
ektedir. Daha
a sonra hidrrolik giyotin makas için hidrolik bilgisi, makine eelemanları, malzeme
bilgisini d
de edinerek, tasarımımız
za başlayabilliriz. Bu tezde
e bu konularrla ilgili bilgileer bulacaksın
nız.
Anahtarr Kelimeler: Hidrolik giyo
otin makas, m
malzeme, tas
sarım.

ABSTRA
ACT
First of a
all,we need to
t know current system vvery well to make design hydraulic gguillotine she
ear. Then
we learn
n the knowle
edge of mate
erials and hyydraulic and machine ele
ements. Nexxt, we start to
t design
hydraulicc guillotine shear. In this thesis, You ffind the inforrmation abou
ut these topicc.
Key Words: Hydraulic guillotine shear, mate rial, design.

GİRİŞ
Boy kessme hattında
a mekanik olarak yani e
eksantrik mil ve volan sistemiyle çal ışan giyotin makasın
hidrolik giyotin makkasa dönüşm
mesi projesid
dir. Giyotin makasın es
skiyip sık sıık sorun vermesi ile
sistemin verimli çalışşması ve bak
kım süresinin
n kısaltılması amacı ile yüksek hızda kesim yapan hidrolik
giyotin m
makas projessi ortaya çıkttı. Bitirme te
ezimde hidrolik sistem tasarımının naasıl yapıldığıı, üzerine
eklenen parçaların ta
asarımı anlattılmaktadır.
Hidrolik sistem sim
mülasyonund
da Automatiion Studio ve giyotin makasın ççiziminde SolidWork
S
program
mları kullanara
ak hesaplam
malar yaptım.
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PROJE KAPSAMI VE
V BULGULA
AR
SİSTEME SONRADA
AN EKLENE
EN PARÇAL
LARI TANIMA
A
Dişli Çark

(1)

Hareket ve güç iletim
minde kullanılan, üzerinde
e eşit aralıklı ve özel proffilli girinti ve ççıkıntıları bulunan
silindirik veya konik yüzeyli
y
elema
anlara “dişli ççark” denir.
Dişli çarkklar aşağıdaki gibi şekille
endirilir,
1. Mil eksenlerrine göre,


M
Mil eksenlerii aynı düzlem
mde olan dişlli çarklar





Eksenlerri paralel olan dişli çarkla
ar: Düz, helis, kremayer ve
v ok dişli ça rklar.
Eksenlerri kesişen diş
şli çarklar: Ko
onik dişli çarrklar.

M
Mil eksenlerii ayrı düzlem
mlerde olan d işli çarklar,



Helisel dişli
d çarklar.
Sonsuz vida
v
ve karşılık dişlileri.

2. Ç
Çalışma durrumuna görre,



D
Dıştan çalışa
an dişli çarkla
ar.
İİçten çalışan
n dişli çarklarr.

çıldığı yüzey
ylere göre,
3. Dişlilerin aç




S
Silindirik yüzzeyli dişli çark
klar.
K
Konik yüzeylli dişli çarklar.
D
Düzlem yüze
eyli dişli çark
klar.

ğrisine göre
e,
4. Diş profil eğ




E
Evolvent eğrrili dişli çarkla
ar
S
Sikloit eğrili dişli
d çarklar
Z
Zincir dişlilerri

mine göre,
5. Dişli çarkın ölçü sistem



M
Metrik ölçülü
ü dişli çarklarr: Modül esassına göre
IInches ölçülü
ü dişli çarklar: Pitch esassına göre



Diametra
al pitch (çap pitch)
Circular pitch (çevre pitch)

nıldığı Yerle
Silindirik Düz Dişli Çarkın Tanımı ve Kullan
er
Tanımı: Eksenleri paralel
p
olan miller arasıında kuvvet ve hareket iletiminde kkullanılan, dişleri
d
mil
eksenlerrine paralel açılmış
a
dişlile
ere düz dişli ççark, alın diş
şli veya silind
dirik düz dişli çark denir.
Kullanıld
dığı yerler: Düz dişli çarklar genelllikle, eksenlleri birbirine paralel milleerde hareke
et ve güç
iletiminde kullanılır. Eksenler ara
ası mesafen in fazla hassas olmadığ
ğı yerlerde raahatlıkla kulllanılabilir.
odül, ve gere
eç cinsine gö
öre değişir. Hareket haliinde hız değğiştirmek için
n eksenel
Naklettikkleri güç, mo
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kayma ile birbirini kavrayabildiğinden çokk kullanılır. Eksenel ku
uvvet olmaddığından yataklanma
bakımınd
dan daha ba
asit konstrük
ksiyonlar kulllanılabilir. Bu
B dişlilerde çevre hızı 22.5-30 m/sn arasında
(gereç cinsine göre) alınabilir.
Silindirik Düz Dişli Çarkı Oluşturan Eleman
nların Tanım
mı

















alışması sıras
sında birbirin
ne teğet olan
Bölüm dairessi çapı (d) : İki dişlinin ça
d
dairelerin ölççüsüne denirr.
Diş üstü çap
pı (da) : Dişlin
nin en büyükk çapıdır. Bu çap dişli çarkın bölüm daairesi
ççapına, mod
dül ve diş say
yısına bağlıd ır.
Modül (m) : Birbiri
B
ile çalışan dişlilerd
de sabit bir orrandır. Adımın (p) , π
ssayısına bölü
ümüne denirr.
A
Adım (p) : Bö
ölüm dairesi üzerinde, ikii ardışık diş arasında
a
bir diş boşluğu ile bir
d
diş dolusu arrasındaki yay
y mesafesidiir.
Diş dibi çapı (df) : Dişlerin dip kısımla
arını sınırlaya
an diş dibi da
airesinin
ö
ölçüsüne denir.
d
üzerin
ndeki diş boş
şluğuna denir.
Diş kalınlığı (s) : Bölüm dairesi
d
üzerin
ndeki diş boş
şluğuna deniir.
Diş boşluğu (e) : Bölüm dairesi
ği (h) : Diş üs
stü çapı ile d
diş dibi çapı arasındaki
a
farkın yarısıdırr.
Diş yüksekliğ
Diş başı yükksekliği (ha) : Bir dişin böllüm dairesi üzerinde
ü
kala
an kısmıdır.
Diş dibi yükssekliği (hf) : Bir
B dişin bölü m dairesi alttında kalan kısmıdır.
k
Dişli merkezleri arası(a):Düz dişlilerin
n bölüm daire
esi çapları to
oplamının yarrısıdır.
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Kremay
yer Dişli
Yarıçapı sonsuz büyyüklükte olan
n ve bir nevi içten teğet dişli
d
gibi kab
bul edilen dişşlilerdir. Dişle
er düz bir
çubuk ü
üzerine açılırr. Bir başka deyişle bir dişli çarkın diş sayısı sonsuz kabbul edilirse bu
b dişliye
kremaye
er dişli denir.
Kremaye
er dişli gene
ellikle karşısında küçük b
bir silindirik dişli
d
ile çalış
şır. Bu dişlileere pinyon dişli denir.
Çalışma sırasında isstenen düzgü
ünlük ve sesssizlik için diş
şlerin düz, helis, ok ve sspiral şekilde açılması
uygundu
ur. Sonuç ola
arak kremay
yer dişlinin ta
anımı; üzerinde düz vey
ya helisel dişşler açılmış doğrusal
çubuklarra kremayer dişliler denir.

1.0.1. Düz Dişli Çark
Şekil 1
Kullanıld
dığı Yerler
Kremaye
er dişliler, piinyon dişli ile
e birlikte bir dişli çifti olu
uşturarak ku
ullanılır. Böyllece dairese
el hareket
doğrusal harekete ve
eya doğrusal hareket daiiresel hareke
ete çevrilir. Büyük
B
güç ileetiminde en az
a kuvvet
sarf etme
ek amacı ile kremayer dişli sistemi, ssonsuz vida ve
v karşılık diş
şlileri ile birlikkte kullanılır.
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Kremaye
er dişlilerin kullanıldığı
k
be
elli başlı yerle
erden bazıla
arı şunlardır: Matkap tezggahlarında milin
m aşağı
yukarı hareket ettirilm
mesi, torna tezgahlarında
t
a arabanın kayıtlar
k
üzerinde sağa soola hareket ettirilmesi
e
ve kriko
olarda yük kaldırmak için, ayrıca
a bağlama kalıplarında
a ve çeşitli raylı vinçllerde de
kullanılm
maktadır. İletilecek gücün
n miktarına, hareketin şe
ekline ve yön
nüne göre krremayer dişliisinin, diş
açılma şşekli, yönü, profili ve dişle
erin açıldığı ççubuk farklılık
klar göstermektedir.
Yuvarlanmalı Yatak
kların (Rulmanlar) Tanım
mı ve Kullan
nıldığı Yerlerr

(2)

Millere d
desteklik yap
par. Kaymallı yataklar g
gibi millerin dönme
d
ve doğrusal
d
harreketlerinin iletiminde
i
kullanılırr. Hareket, kayma
k
yerine
e yuvarlanm a olarak me
eydana gelir.. Bu da kaym
maya göre sürtünme
s
direncinii azaltır, büyü
ük dönme hızları sağlar.
Dönen m
millere deste
eklik eden, dönmeyi
d
bilye
e veya maka
arayla sağla
ayan standarrt makine pa
arçalarına
yuvarlan
nma dirençli yataklar
y
denir.
Yuvarlan
nmalı yatakla
ar, çeşitli ko
oşullar için b
birbirlerinden
n farklı şekillerde üretilm
miştir. Ancak
k temelde
hepsinde
e yuva içerissine yerleştirrilen dış bile
ezik, mil üze
erine geçirilen iç bilezik, bilezikleri birbirinden
ayıran yu
uvarlanma elamanları ve
e bu elemanla
arın birbirleriine değmesin
ni önleyen kaafesten oluşm
muştur.
Yuvarlan
nmalı yatakla
ar, kaymalı yataklar
y
gibi dönme ve salınım
s
hare
eketinin olduğğu yerlerde kullanılır.
Hareket ve gücün miller
m
aracılığ
ğıyla iletilme
esi sırasında kaymalı yataklara göree ekonomik ve
v teknik
yönden ü
üstünlükleri vardır.
v
Bu üstün
nlükler;






S
Sık sık durdu
urulup çalıştırılan makine
eler için elverrişlidir.
B
Boyutlarının küçük olmas
sı nedeniyle az yer kapla
ar.
D
Dönen ve yuvarlanan elemanların ttemas nokta
aları az olduğu için kullaanılacak yağ
ğ tüketimi
a
azdır.
K
Kolay merke
ezlenirler.
B
Bakımı ve de
eğiştirilmelerri kolaydır.

Yuvarlan
nmalı yataklar pahalıdırr. Sarsıntılı ve darbeli yükler için güvenli değğildir. Takılm
maları ve
sökülme
eleri zordur. Bu
B olumsuzlu
uklara rağme
en yüksek de
evirli orta yük
klerin iletilmeesinde tercih edilir.
Yuvarlan
nmalı yatakla
arın kullanılm
ma amaçların
na göre çok çeşitleri
ç
vard
dır, sonunda her birinin kullanılma
k
yeri ve ö
özellikleri üzzerinde durullacaktır. Bura
ada genel anlamda
a
kulla
anılma yerleerini sayacak
k olursak;
dişli ile çalışan, motorlu taşıtlarr, elektrik mo
otorları, raylı taşıtlar, ge
emi inşaatlarrı, hadde makineleri,
m
transmissyon millerin
nin yataklanm
ması, iş ma
akineleri, tarrım makinele
eri, uçak enndüstrisi vb. yerlerde
kullanılırr.
Yuvarlanmalı Yatak
kların Sınıfla
andırılması
Yuvarlan
nma elemanllı yataklar, üz
zerlerine etkki eden kuvve
etin yönüne göre
g
temeldee iki ana grub
ba ayrılır.
Mil ekse
enine dik yön
ndeki kuvvettleri karşılaya
an yataklara
a enine (Rad
dyal) yataklaar denir. Mil eksenine
paralel yyöndeki kuvvvetleri taşıyan
n yataklara d
da eksenel (B
Boyuna) yata
aklar adı verillir.
Enine (R
Radyal) yataklar eksene dik gelen ku
uvvete ek ola
arak bir mikttar eksenel yyük, eksenel yataklar
da eksen
n doğrultusu
undaki kuvve
ete ek olarakk bir miktar enine
e
yük taş
şıyabilir. Hem
m enine yata
aklar hem
de eksen
nel yataklar yuvarlanma elemanların
nın şekline ve
e biçimlerine
e göre bilyeli yataklar ve makaralı
yataklar olarak aşağıdaki gibi sın
nıflandırılır.
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Yuvarlanmalı Yatak
kların Gereçleri
Bilezik vve yuvarlanma elemanları, üzerlerrine gelen yükleri
y
taşıyabilmek, aşşınmayı azaltmak ve
paslanm
mayı önlemekk amacıyla rulmanlı yattaklar alaşım
mlı çelik veya sert karboon çeliğinden yapılır.
Rulmanlı yatak imalatı bazı öz
zel çalışma yerleri için alüminyum alaşımlardann, özel plas
stikten ve
naylonda
an da yapılır. Çelik ma
alzemelerde % 0,95-1,1 karbon ve %0,9-2 kroom vardır. Ayrıca
A
az
miktarda
a silisyum ve
v manganda ilave ediliir. Üretimden sonra bily
yeli yataklarrın iç ve dış
ş bileziği
sertleştirrilir.
Kafeslerr ise sacdan, pirinçten, bronzdan veya plasttik malzeme
eden yapılm
maktadır. Yuv
varlanma
elemanla
arının korunmasına yara
ayan veya yyağın dışarı sızmasını önleyen
ö
kapaaklar çelik sac,
s
çelik
takviyeli lâstik ve keççe gibi madeni yağlara da
ayanıklı gere
eçlerden yapılır.

GİYOTİN
N MAKAS İÇ
ÇİN KESME KUVVETİNİ N TANIMI VE
V HESAPLA
ANMASI
Kesme[3
3]
Bir maka
as veya bir kesme aleti ile
e talaş kaldırrmadan, malzemenin bir hat boyuncaa ayrılmasıdır.
Kesme vve delme kalıplarında kuv
vvetlerin mallzemeye etki etmesiyle, bir
b kesme olaayı meydana
a gelir.
Kesme o
olayı; iş parçasının ebatla
arı, şekli ve kkalitesi ile ilgilidir.
Kuvveti
Kesme K
Bir parça
anın kesilmesi için gerekli olan kuvve
ete denir.
Kesme kkuvveti şunla
ara bağlıdır;
1. Kesilecek malzemenin ciinsine
2. Kesilecek kıssımların toplam uzunluğu
una
3. Kesilecek malzemenin ka
alınlığına
Fk=U*S* B
Fk: Kesme kuvveti (N)
U: Kesilecekk kenarların toplamı
t
(mm))
S
S: Kalınlık (m
mm)
enin kesme dayanımı
d
(N/m
mm2)
B: Malzeme
arçayı dışarrı itmek içi nde, bir ku
uvvete ihtiya
aç olduğu tteorik olarak ortaya
Kesme olayında pa
çıkmakta
adır. Kalın saclarda
s
kesme dayanım
mı yerine day
yanımı alına
arak,itme kuvvveti hesaba
a katılmış
olur.
B=0.7-0.8* σB
σB= Çekme dayanımı
d
(N//mm2)

Kesme kkuvvetine aza
altmanın bir yöntemi kes ici takıma yü
üzey ile arasıında bir açı vvermektir.
Kesme kkalıplarındakki kalıplama kuvvetinin h
hesaplanmas
sında, kesile
en parçanın çevre uzunlluğu, sac
malzeme
e kalınlığı ve
e kesme dire
encinin önced
den bilinmes
si gerekir. Ay
yrıca pres em
mniyet kat sayısı ( E.
K. S.)’ n
nın de göz önünde bulun
ndurulması g
gerekir. Gene
ellikle pres emniyet
e
kat ssayısı EKS = 1,5 – 4
arasında
a tavsiye edillir.
arımı İçin Ke
esme Kuvve
etinin Bulun
nması
Giyotin Makas Tasa
Binde be
eşlik bir kesim
m oranı ile sa
ac kesildiğind
de, kesilen uzunluk
u
200 mm olacaktırr.
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Biz makssimum 3 mm
m kalınlığında
a sac kesmeyyi planladığım
mızdan,
Kesilen a
alanı hesapla
arsak,

ekil 1.0.2. G iyotin Makas
sın Kestiği Alan
Şe
A
A=200*3/2
A
A=300 mm2 olacaktır.
σB=316.32 Çekme
Ç
deney
yi sonucunda
a bulunan de
eğer
Fk=A* σB *Ekks
Fk=300*0.7**316.32*2
Fk=132854.4
4N
Fk=13.2 ton olarak bulun
nur.
Artık hid
drolik hesap
plarımızda ku
ullanacağımıız piston itm
me kuvveti bulmuş
b
olduuk.Bu kuvvetten yola
çıkarak h
hidrolik tasarrımımızı yapa
abiliriz.
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EKLENE
EN PARÇAL
LARIN TASA
ARIMI
Mevcut sistem

Şe
ekil 1.3.1. Me
ekanik olarak
k çalışan sisttem
Dişli Çark Hesabı
16MnCr5 ısıl işlemli sem
mentasyon çe
eliği için cetve
el 1.13,
σak= 635 N/m
mm2 ,σk= 1000
0 N/mm2
HB=210 N/m
mm2 , σD=0,50
0* σk
Kç=1,6
σe= σD/Kç
σe =500/1,6
σe=310 N/mm
m2
Pem=1/4*HB
Pem =0,25*210
Pem=525 N/m
mm2
5
E=2,1*10
Ψ
Ψm= 18 cetvvel 14.1
Z
Z1=18
Kf=3,85 cetvvel14.2
Kd=1 cetvel1
14.3
Eks=1,5
ɛɛ=1,5
S =1,5
İletilecek mo
oment
Md=F*r
Md=6500*50
0
Md=325000

[4]
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Modülün
n Belirlenmesi
Dişdibi mukavemettine göre,
∛

2 ∗ S ∗ Md ∗ Kd
K ∗ Kf
zz1 ∗ Ψm ∗ σe ∗ ɛ

m=3,26
Aşınma ve ezilmeye
e göre
∛

2 ∗ S ∗ Md ∗ E ∗ Kd
z1 ∗ Pem ∗ Ψm
Ψ ∗ ɛ

m=4,39
Bu değe
ere göre m=5
5 seçildi.
Bu stand
dart modüle bağlı
b
olarak dişli çarkın b
boyutları;
Modül
Adım
Genişlik
nma dairesi
Yuvarlan
Baş dairresi çapı
Taban dairesi çapı

m=5
m mm
t=m* =15,7
b=
b Ψm ∗ m =9
90 mm
d=z*m =90 m m
db=m*(z+2)=
=100 mm
dta =m*(z-2, 5)=77,5 mm

Şekil 1.0.2
2. Tasarlanan
n Dişli Çark
Çark mili Yatakların
na Gelen Ku
uvvet
Çevre ku
uvveti (Fç )
Fç =

∗

∗

Fç=15166,67
7N

57
75

_______
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Diş kuvv
veti (Fz)
Fz= Fç*cos 20
Fz = 16138,2
28 N
kuvvet (Fr)
Radyal k
0
Fr = Fz*sin 20
Fr= 5516,933
3N
ma Hesabı
C45 Mil İçin Burulm
bd =180

∗

N/m
mm2
180

6
6500 ∗ 50 ∗
∗
32
xx= 25,4893m
mm

180

Emniyet katsayısını 1,5 alırsak
X=40 mm
m çapında bir mil seçeriz
z.
Rulman Seçimi
F
F
Bu oranda Fa değeri yan
ni mile gelen
n yük çok az
z olduğu için
n bu oran 0’aa yaklaşmak
ktadır. Bu
yyüzden X=1,, Y=2 alındı.
Fr =5516,933
3N
Fr=6000 N olarak
o
emniye
etli olacak şe
ekilde,
Fa =500 N ollarak seçerse
ek Feş=X*Fr +Y*Fa
Feş = 7000 N olur.

Şekil 1.3
3.3. Rulman Tasarımı
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Cetvel 11.3 ten 100 d/dak
d
da10000 işletme s aati için
oranı 3
3,91 olur.
Rulman dinamik yük sayısı (C) = 3,91*7000
C=27370
0 olduğundan,
SKF kata
aloğundan 35-80 rulman numarası 63
307 olan tek sıra bilyalı rulmanı seçtim
m.

Şekiil 1.3.4. Tasa
arımı Yapılan
n Parçaların Giyotin Makasa Eklenmi ş Hali

HİDROL
LİK SİSTEM TASARIMI
Q:Debi ((lt/dk)
V:Hız (m
m/s)
F: Kesm
me kuvveti (kg
g)
P:Sistem
m basıncı (ba
ar)
A: Piston
n alanı (m2)
D:Piston
n çapı
D:rod ça
apı
Piston ç
çapı hesabı;
F=P*A
14000*10=180*105*2
2*A
A=0,003
388 m2
D=√4 ∗ A
A/
D= 70mm
m
d=40 mm
m olarak seçildi.

57
77

_______

(4)
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Debi hes
sabı;
Q=A.V
Q =0,003
388*0,30*60
0000
Q=70 lt //dk
2 silindirr olduğu için debi,
Q=140 ltt/dak olur.
Akü hes
sabı;

(5)

=0.96 lt

T( )
Şekil 1.4.3. İzenttropik Üs - Sıcaklık Eğrisi
0.25 ∗
0
0.7
0.5
1
100

0.7
∗
4

(9)

∗ 0.3

0.7
0.5
1
100

5 lt
=7.215
Pompa hesabı;
Hidrolik sistemde piistonlar, 0.5 s de inip kkalkış işlemin
ni tamamlay
yacağından vve yaklaşık 1 saniye
bekleme
e süresi geçe
eceğinden po
ompa bu bekkleme sürelerrinde hidrolik
k akümülatörrü dolduracak
ktır.
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0,96lt ha
acim doldurm
mak için nasıll bir pompa sseçmemiz ge
erektiğini bula
alım,
60 s de 1.5 s ye işllem sürecind
de 40 adet vvuruş yapab
bilmekteyiz. Yani
Y
akününn 1 dakikada
a 40 defa
dolması gerekmektedir. Bu sebeple;
2 piston strok hacmi 0,230 lt’dir
40*0,230
0=9,2 lt ve yaklaşık
y
40*0
0.96 lt de akkü için gerek
keceği için 47,6
4
lt/dak oolacaktır. Biz
z yaklaşık
olarak 50
0 lt/dak pompa debisi ola
arak seçip he
esap yapacağız.
1450 devv/dakika ile dönen
d
bir mil seçtiğimizd e pompa dep
plasmanı;
Q=Vd* n**ƞ
50=Vd*1450*0,95
Vd= 36,3
3*10-3 lt/devirr
Vd= 36,3
3 cm3/devir olarak
o
bulunu
ur.
Depo ha
acmi hesabıı;
Pompa d
debisinin yakklaşık 3 katı olarak
o
alırsakk
Vdepo =50
0*3
Vdepo =15
50 lt olarak bulunur.
b
Motor gücü hesabı;;
Np=Q*P
P
Np=5000
00*1800 (cm
m3 /dak*N/cm
m2 )
6
Np=90*1
10
N*cm/da
ak= 1/6000 W
Np=15kW
W
Ne=Np/ ƞ
Ne=15 /0
0.95
Ne=15,7
79 kW
Elektrik m
motoru yakla
aşık 16 kW olarak
o
bulunu
ur.
m yapacağım
Bu hesaplar sonucun
nda giyotin makasla
m
kesim
mız hidrolik sistemi
s
kurabbiliriz.
Bu sistem
m için









2 tane tek ettkili yay geri dönüşlü
d
pisto
on
2 tane lojik valf
v
3 adet 4 yollu 2 pozisyon
nlu yay geri d
dönüşlü selen
noid yön valffi
ör
1 adet hidrollik akümülatö
Hidrolik tankk
Pompa moto
or grubu
Emniyet valffi
Filtre ve çek valf

aktadır.
bulunma
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SONUÇ
Hidrolik sistemde ta
asarım kriterllerinden biri giyotin mak
kasın dakika
ada 40 vuruşş yapacak olmasıdır.
o
Bunun iççin her bir işlem süresinin 1.5 saniye
e mertebelerinde gerçekle
eşmesi bekleenmektedir. Bu kadar
yüksek h
hızda kesim yapabilmemiz için sadecce pompa de
ebisi yeterli olmayacağı iççin sistemde pompayı
destekle
eyecek bir hidrolik
h
aküm
mülatör kulla
anıldı. Burad
da akü siste
eme aniden akışkan gö
öndererek
sistemde
e oluşan boşşlukların dolm
masını ve piistonların hız
zlı bir şekilde
e hareket ettmesini sağla
ayacaktır.
Pistonlarr tek etkili ollduğundan ve pompanın sürekli akış
şkan sevk etttiğinden sisteemde basınç
ç artışları
olacaktırr. Bu neden
nle aküyü ko
orumak için ayarlanabilir emniyet valfi
v
kullanılddı. Ayrıca siistemdeki
emniyet valffi eklendi. Sistemde
basınç a
artışını da ön
nlemek için ayarlanabilir
a
S
bullunan basınç
ç emniyet
swicht ile
ede yön valffi devreye girrerek hattı ba
ay-pass eder ve akışkan
n tanka boşa lır. Bu sayed
de sistem
emniyetii sağlanmış olur.
o
Lojik valf sayesinde hem akış ko
ontrol hemde
e yön kontroll yaparak iste
ediğimiz andda istediğimiz
z debi de
akışkanı sisteme gö
önderebiliriz. Sistemde lo
ojik valfe bağ
ğlı yön valfi ile lojik valfinn açılıp kapanmasını
kontrol e
edebiliriz.
Silindir h
hacmindeki akışkanın
a
tan
nka boşalma
ası sırasında
a basınç hatttından pomppaya ulaşıp pompaya
ve sistem
me zarar vermemesi için çek valf kulla
anıldı.

Şekil
Ş
1.4.2. T
Tasarlanan Giyotin
G
Maka
as
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Şekil 1.4.3. Sistem Simü
ülasyonu (Pis
ston Geri Ko
onumda İken))
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Şekiil 1.4.4. Siste
em Simülasyyonu (Piston İleri Konumd
da İken)
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SİMGE L
LİSTESİ
A
a
A
c
C
D
d
d
d
da
df
E
e
F
Fk
g
h
h
ha
HB
hf
Kç
Kd
Kf
m
Md
Ne
P
p
p
Q
S
s
S
U
V
Vd
Z1

Alan [cm
m²]
Dişli me
erkezleri aras
sı [mm]
Piston alanı
a
[m2]
Akış hızzı [m/s]
Rulman dinamik yük
k sayısı
Piston çapı
ç
(mm)
İç çap [mm]
[
Sıvı yoğ
ğunluğu [kg/m³]
Rod çapı [mm]
Diş üsttü çapı [mm]
Diş dibii çapı [mm]
Elastisiite modülü [N
N/mm2 ]
Diş boşşluğu [mm]
Kesme kuvveti [kg]
Kesme
e kuvveti [N]
Yer çekkimi ivmesi [m
m/sn²]
Diş yükksekliği [mm]
Sıvı yükksekliği [m]
Diş başşı yüksekliği [mm]
Sertlik (N/mm2 )
Diş dib
bi yüksekliği [mm]
[
Çentik faktörü
İşçilik kalitesi
k
Form faktörü
f
Modül [mm]
Momen
nt ]N*m]
Motor gücü [kW]
Sistem
m basıncı [bar]
Adım [mm]
Güç[kW
W]
Debi [m
m3/s]
Çalışma emniyet fa
aktörü
Diş kalınlığı [mm]
Kalınlıkk [mm]
Kesilece
ek kenarların
n toplamı [mm
m]
Hız [m/ss]
Deplasm
man [cm3/ de
evir]
Diş sayıssı

Yunan A
Alfabesi
εα
ν
σak
σB
σD
σe=
σk
Ψm

B

Proffil kavrama oranı
Kinema
atik viskozite
e [m² / s]
Akma dyanımı
d
[N/m
mm2 ]
Çekme dayanımı [N
N/mm2]
Gerilme değeri
Gerilme
e değeri
Kopma dayanımı
d
[ N//mm2 ]
Genişliik sayısı
Tork [N
N*m]
İzentrropik üs
Basın
nç oranı
Malzem
menin kesme dayanımı [N
N/mm2]

_____
_______________________
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