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Özet 
 

Son yıllarda hazır beton sektöründe yaşanan gelişmeler, milli istihdam hacmindeki 

artışa katkı sağlamakla beraber, bu sektörde istihdam edilenlerin iş sağlığı ve güvenliği 

sorununu da gündeme getirmektedir. Hazır beton sektöründe, çimento taşımacılığında 

kullanılan ve basınçlı kaplar yönetmeliği kapsamında ele alınan silobaslar, gerekli 

önlemler alınmadığı durumlarda,  var olan direktiflere uygunsuz kullanım, kullanılan 

aracın gerekli teknik özellikleri taşımıyor oluşu gibi sebeplerle her yıl yüzlerce insanın 

hayatını riske atmaktadır. Söz konusu riskleri minimize edebilmek adına alınması 

gereken bir takım tedbirler bulunmaktadır. Bu çalışmada, çimento taşımacılığında 

kullanılan bu silobasların hazır beton sektöründeki yeri ve iş sağlığı ve güvenliği 

açısından taşıdığı önem, birbirinden farklı özelliklere sahip iki silobasın analizi 

yardımıyla ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Abstract 
 

Together with the developments in the ready mixed concrete industry, in the recent 

years, contributes the national employment volume increase but, this brings the 

occupational safety and health problems of the employees into question. Silos which are 

used for cement transportation are handled according to the pressure vessels regulation 

in the ready mixed concrete industry. Because of non-taken necessary precautions or 

inconvenient usage in spite of the existing directives and inconvenient features of the 

vehicles causes risk hundreds of peoples live every year. Some precautions are existing 

in order to minimize such risks. With this study it will be presented the importance of 
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the occupational safety and health problems and the analysis of two silos with different 

features of vehicles in the ready mixed concrete industry.  

1. GİRİŞ 

 
Önceleri kişilerin yalnızca barınma ihtiyacına yönelik bir çözüm olarak sunulan 

konutlar, günümüzde barınma gibi fiziksel bir ihtiyacın da ötesinde bazı sosyal 

ihtiyaçları karşılama görevini üstlenmesiyle hızla büyüyen bir sektör halini almıştır. Bu 

sektörün ayaklarından en önemlilerinden birini oluşturan hazır beton sektörü de, inşaat 

sektöründe yaşanan büyümeye paralel bir büyüme hızıyla gelişimini sürdürmektedir. 

İnsanoğlunun tarih boyunca vazgeçemediği bir yapı malzemesi olan beton, 

medeniyetlerin kurulmasında temel malzemelerden biridir. Ülkemizde son 30 yılda 

kullanılmaya başlanan hazır beton ile sektör bir ciddiyet kazanmış ve üretilebilen 

yüksek hacimlerle birlikte yapıları üretmek çok daha kolay hale gelmiştir.[1] Sektörde 

yaşanan bu gelişmeler, sektörün kullandığı teknolojilerin de gelişmesi zorunluluğunu 

beraberinde getirmiştir. 80 milyon m3‟lere ulaşan beton üretiminin önümüzdeki 

dönemde Türkiye‟de büyüme hızlarında artmaya devam edeceği öngörülmektedir.[2]  

Beton, çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin uygun oranlarda ve 

homojen olarak karıştırılması ile elde edilen, başlangıçta plastik kıvamlı olup, zamanla 

çimentonun hidratasyonu nedeniyle katılaşıp sertleşen bir yapı malzemesidir. [3] 

Geleneksel beton, şantiyede veya sokak aralarında kontrolsüz şekilde; çimento, kum, 

çakıl ve suyun göz kararıyla bir araya getirilerek, insan gücüyle karıştırılmasından 

oluşur. Bu şartlarda yapılan betonun laboratuarlarda test edilmesi olanak dışıdır. 

Dolayısıyla hem çevreye zarar vermekte hem de kontrolsüz ve tehlikeli şekilde 

yapılarda kullanılmaktadır.[4] Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya 

getirilen malzemelerin, beton santralinde veya mikserde karıştırılmasıyla üretilen ve 

tüketiciye 'taze beton' olarak teslim edilen betona ' Hazır Beton' denir. Hazır betonu, 

şantiyede elle ya da betoniyerle karıştırılarak hazırlanan betondan ayıran temel unsur, 

hazır betonun modern tesislerde, bilgisayar kontrolüyle üretilmesidir. Hazır beton 

kullanıcısının hazır betonda arayacağı nitelikler TS EN 206-1'de yer almaktadır.[5] Bu 

sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi, betonun bileşenlerinin beton santraline istenilen 

koşullarda teslim edilebilmesine bağlı olarak gelişir. Hazır betonun bileşenlerini 

oluşturan çimento, agrega gibi hammaddeler genellikle beton santralinin içinde 

bulundurulmadığından, bulunduğu yerden santrale kadar taşınması gereklidir.  Betonun 

mutlak hacmi %70 oranında agrega (kum, çakıl, mıcır), %10 oranında çimento, % 20 

oranında sudan oluşmaktadır.[6] Bu bileşenlerden çimento, birçok beton karışımında 

hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir; ancak beton bileşenleri içinde en 

önemlisidir.[7] Bu önemli bileşenin kaynağından santrale taşınmasında kullanılan 

araçlar, basınçlı kaplar yönetmeliği kapsamında üretimi gerçekleştirilen çimento silosu 

denilen taşınabilir silobaslardır. Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğinin kapsamına aldığı 

söz konusu donanımlar için, iç-dış basınç; çevre ve işletme sıcaklığı; işletme ve test 

koşullarında statik basınç ve içeriğin kütlesi; trafik; rüzgâr ve deprem yükü; taşıma, 

bağlantılar ve boru donanımı gibi durumlardan kaynaklanabilen karşı kuvvetler ve 

momentleri; korozyon ve aşınma, yorulma; kararsız olan akışkanların bileşiminin 

bozulması; aynı zamanda oluşabilecek çeşitli yükler, eş zamanlı oluşma ihtimalleri göz 

önünde bulundurularak dikkate alınmalıdır. [8] Bunlar göz önüne alınmaksızın üretimi 

gerçekleştirilen silobasların sebebiyet verdiği çevresel ve yaşamsal zararların yol açtığı 

durumların geçmişte yaşanmış örneklerine rastlamak mümkündür. Yeterli hassasiyet 
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gösterilmediği takdirde gerek çevre gerekse can güvenliği açısından kritik boyutta 

olumsuz sonuçlar doğuran bu araçların basınçlı ekipmanlar kapsamında literatürde 

yeterince ele alınmamış olması, bize hazır beton sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği 

hususunda önemli bir açığın varlığını işaret etmektedir. 

 

 

2. BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ 

ÇERÇEVESİNDE SİLOBAS KAVRAMI 
 

Bu bölümde, silobas kavramı bir basınçlı ekipman olarak, yönetmelik çerçevesinde ele 

alınacak, basınçlı ekipmanlarda güvenlik unsurları, basınçlı ekipmanlarla yapılan 

kazaların genel nedenleri, silobasların dolum ve boşaltım işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

esnasında alınması gereken güvenlik tedbirleri ele alınacaktır. 

2.1.  Bir Basınçlı Ekipman Olarak Silobas 

TSE'ye göre, "Basınçlı kap, 0.490.105 Pa (=0.5 atü) ve daha yüksek üst basınçlı sıvı ve 

gazların üretiminde, taşınmasında ya da depolanmasında kullanılan küre, silindir biçimli 

veya küre, silindir ya da koni biçimli hacimlerin birleştirilmesinden oluşan atmosfere 

kapalı kaplardır". [9] Basınçlı ekipman ise her türlü basınçlı kap ve bunlarla bağlantılı 

boru donanımı, emniyet donanımları ve basınçlı aksesuarları ifade etmektedir.  Eğer; 

varsa basınçlı ekipman üzerindeki flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma mapası gibi 

basınçlı kısımlara bağlı elemanlar da bu tanıma dahildir. 

 

Silobas; katı faz, dökme toz veya granül malzemelerin taşınması ve boşaltılmasına 

yönelik, yüksek mukavemetli, alaşımlı malzemelerden üretilmiş, kendinden şasili yarı 

römork ve araç üstü seçenekleri mevcut bulunan taşınabilir basınçlı ekipman türüdür. 

Silobasların çalışma basıncı 2 bar olmakla birlikte, üretim süreci 97/23/EC Modül III 

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği‟ne göre tasarımlanmak durumundadır. 

Silobaslar, insan sağlığını ve güvenliğini etkileyecek potansiyel tehlikeler içerdikleri 

için kullanım sırasında doğabilecek sorunlar önceden tasarım aşamasında belirlenip 

çözülmelidir. Bunun için, basınçlı kap tasarımında dikkatli ve ayrıntılı bir analiz 

yapılmalı ve sistemin çalışma şartlarında etkili olabilecek tüm yükler doğru olarak 

belirlenip hesaplamalara dahil edilmelidir. 

  

Bir silobasın tasarımı söz konusu olduğunda,  göz önüne alınması gereken bazı etkenler 

vardır. Bunları tasarım basıncı, rüzgar, sıcaklılık, statik ve dinamik yükleme olarak 

sıralamak mümkündür. Bu faktörler aşağıda kısaca açıklanacaktır. 

 

 Tasarım Basıncı; Silobas tasarımında kullanılan temel parametredir ve kullanılacak 

gövde metalinin özniteliklerini belirleyen ana kriterdir. 

 Tasarım Sıcaklığı; Daha çok çevre şartlarının sisteme etkilerinin analizinde dikkate 

alınması gereken bir özelliktir. Doğrudan etkileyen bir tasarım yükü değildir. 

 Rüzgâr; Sürüş esnasında gerçekleşen ve farklı hızlarda görülebilen çok türbülanslı 

bir akıştır ve aerodinamik olarak tasarım geometrisinde silobasların da sera gazı 

salınımı üzerine etkisi vardır.  
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 Statik veya Dinamik Yükleme; Toplam tasarım yükü, tek başına bir anlam ifade 

etmekte yetersiz kalır. Eğer, silobas üzerinde mevcut yüklerin dışında statik ya da 

dinamik olmak üzere farklı bir yükleme varsa, toplam tasarım yüküne bu 

yüklemeler de dâhil edilmelidir. 

 

2.2. Basınçlı Ekipmanlarda Güvenlik Unsurları  

İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri; İş Sağlığı ve Güvenliğine az ehemmiyet verilmesinden 

oluşan riskler, şahısların hastalanması, sakatlanması veya ölüm riski, ölüm ile 

sonuçlanan kazalarda ailenin psikolojik olarak çökmesi, çevre sağlığı bununla beraber 

firmaya ve şahıslara karşı mali mesuliyet riskleri, organizasyon veya işletmedeki 

ekipmanın, prosesin bir kısmının ya da tümünün kaybedilmesi risklerini bütünüyle 

kapsar. Bu noktada önemli olan, hastalık ve kazaları önlemek için, risk yönetimi 

süreçlerinin bir tanımının yapılmasıdır. [10]  Bunun da ötesinde, patlama riski 

barındıran söz konusu basınçlı ekipmanların bir tehlike anında can güvenliğine kast 

etmeyeceğine emin olmak adına güvenlik donanımlarının gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Hazır beton sektöründe kullanılan silobasların üzerinde bulunması 

gereken bu donanımlar başta emniyet ventili olmak üzere, acil tahliye vanaları, menhol 

kapaklar ve sistem basınçlarını kontrol ve gözlemleyebildiğimiz manometredir. Tam 

güvenliğin sağlanması adına, yukarıda sıralanan güvenlik donanımları ve bunun 

haricinde kalan diğer fonksiyonel donanımlar, amacına ve direktiflere uygun olarak 

kullanılmalıdır. Güvenlik nedeniyle sistem üzerindeki emniyet valfinin düzgün olarak 

çalışır durumda olduğunun ve gövdede basınca maruz kalan bölümlerde herhangi bir 

çatlak veya yırtılma görüldüğünde acil tahliye vanalarından havanın tahliye 

edilebildiğinin, bağımsız kalite güvence kuruluşlarınca belirli periyotlarda kontrol 

edilmesi gerekmektedir.  

Tüm bunlara ilaveten kullanıcıların,  nozullarda bulunan sızdırmazlık elemanlarının 

işlevselliğinin yeterli olduğunu kontrol etmesi, nozul (menhol) kapaklarını açmadan 

önce acil tahliye vanalarının açık konumda olduğuna dikkat etmesi, menhol kapak 

sıkma pernolarının her boşaltımdan sonra temizlenmesi, menhol kapağın üzerinde 

bulunan sabitleme somunlarını el ile açması ve açmak için çekiç benzeri bir alet 

kullanmaması, özellikle boşaltım esnasında beton santrallerinde basınç hattı 

bağlantılarının rijit bir şekilde takmaya özen göstermesi gibi bazı kurallara uyması 

gerekmektedir. 

2.3. Silobaslarda Dolum ve Boşaltım İşlemi Esnasındaki Güvenlik Unsurları 

Silobaslarda dolum ve boşaltım işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında, olası riskleri 

minimize edebilmek adına dikkat edilmesi gereken bir takım güvenlik tedbirleri vardır. 

Bu tedbirlerin alınması yükleme ve boşaltma işleminde görevli olan personelin can 

güvenliğini sağlaması açısından da kaçınılmazdır.  

Silobasların yükleme ve boşaltma işleminde görevli personel, baret, eldiven, kaymayı 

önleyici ayakkabılar giymeli ve araç üzerinde kullanması gereken emniyet kemerini 

direktiflere uygun bir şekilde takmalıdır. Dolum işlemine geçildiğinde can ve çevre 

güvenliğini sağlamak adına aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır. 
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2.3.1. Silobaslarda Dolum İşleminin Gerçekleştirilmesindeki Güvelik Unsurları 
 

Dolum işlemini gerçekleştirecek personelin can güvenliğini sağlamak adına dikkat 

etmesi gereken hususlar şunlardır; 

 

 Silobasların sağında ya da solunda konumlandırılan hava giriş hattı ile aynı yönde 

ve/veya gövde üstünde bulunan manometreler aracılığı ile aracın basınç altında 

olmadığından emin olunmalıdır. 

 Silobas gövdesi üzerinde konumlandırılan acil hava tahliye vanası açılarak, içeride 

oluşabilecek sıkışmış hava riski bertaraf edilmelidir. 

 Basınç hattı üzerindeki kesici pnömatik vanaların kontrolü için kullanılan basınç 

ayar regülâtörlerinin kullanımında üretici firma tarafından belirlenen kriterler 

aşılmamalıdır.  

 Araçların İmal, Tadil ve Montajı Yönetmeliği kapsamında araç üstü ekipman ve 

yarı römork imalatında izin verilen maksimum katar ağırlığı, izin verilen azami brüt 

araç ağırlığı, izin verilen azami dingil yükü ve yalnızca yarı römork modelleri için 

geçerli olan azami king pin yükü gibi değerlerin aşılmamasına dikkat edilmelidir. 

 Yükleme işleminin sonrasında, nozullardaki sızdırmazlık elemanlarının (kapak 

contaları) kontrol edilmesi gerekmektedir. Sızdırmazlık elemanlarının ve bası 

yüzeyinin temiz olması gerekmektedir. Sabitleme somunlarının kusursuz 

sızdırmazlık elde edilecek şekilde rijit yük uygulanarak kapatılması gerekmektedir. 

 Yükleme esnasında iş güvenliği açısından kaymaz zemin üzerinde hareket edilmesi 

gerekmektedir. Bu işlem sırasında malzemenin gövde üzerine taşması veya 

serpilmesi durumunda, harekete geçmeden önce çevreye zarar verilmeksizin uygun 

bir şekilde temizlenmelidir. 

 

2.3.2. Silobaslarda Boşaltım İşleminin Gerçekleştirilmesinde Güvenlik Unsurları 
 

Boşaltım işleminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için izlenmesi gereken 

güvenlik unsurları aşağıda sıralanacaktır.  

 

 Boşaltım hortumları kullanılarak yapılan tesis araç bağlantısı düzgün yapılmalıdır. 

Unutmamalıdır ki basınç sadece tankta değildir. 

 Basınç hattı üzerindeki adaptör ve kaplinlerin bağlantısının düzgün olduğundan ve 

çalışma esnasında sızdırmazlığından emin olunmalı ve boşaltım anında kesinlikle 

müdahale edilmemelidir. 

 Tankı besleyen ve boşaltımı hızlandırmak amacıyla kullanılan tüm vanalar kapalı 

konumda iken basınç hattına (kollektöre) basınç uygulanmalı ve emniyet ventilinin 

güvenlik açısından 2 barda çalışabilirliği test edilmelidir. 

 Tank içerisine hava akışının sağlanması sürecinde tank içi hava giriş vanası 

haricindeki tüm vanaların kapalı konumda olduğundan emin olunmalıdır. 

 Her basınçlandırma öncesi emniyet ventilinin güvenlik açısından 2 barda 

çalışabilirliği test edilse de tank içi basınçlandırma esnasında yine de kontrole 



328 
 

devam edilmelidir ve azami 1,8 bar olmak kaydıyla çalışma basıncına ulaşıp 

ulaşmadığı kontrol edilmelidir. 

 Boşaltma işlemi esnasında 1 atm‟deki basınçlandırılmış havanın sıcaklığı takriben 

59°C dir ve kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir. 

 İşlem sonrasında sistemde kalan basıncın boşaltılması gerekmektedir. Tahliye 

vanası açılarak içerideki hava tamamı ile tahliye edilmeli ve ürün tahliye vanası 

dâhil olmak üzere tüm vanalar kapatılmalıdır. 

 Tank içerisinde basınç varken boşaltım hattı üzerinde oluşabilecek herhangi bir 

tıkanıklıkta kesinlikle darbe uygulanmamalıdır. Böyle bir durumun tespiti halinde, 

güvenliği sağlamak açısından tahliye vanası kullanılarak içerideki basınç 

sıfırlanmalı, kısa bir süre beklenmeli ve yalnızca gerekli olması durumunda 

müdahalede bulunulmalıdır. Tank içerisinde basınç varken can güvenliği açısından 

kesinlikle gövde üzerine çıkılmamalıdır. 

2.4. Basınçlı Kaplarda Kaza Nedenleri 

Basınçlı kaplarda rastlanan kaza nedenleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır; 

 Tasarım Hatası: Taşınabilir Basınçlı kaplar (Silobas); mutlaka ilgili yönetmelik, 

standart ve direktiflere göre imal edilmek zorundadırlar. 

 İşletme Hatası: silobasların, amacına uygun olarak kullanılmaması ya da kullanıma 

yetkisi bulunmayan veya eğitimsiz kişilerce kullanılması, silobasın üzerinde yapılan 

değişiklik ya da tamiratların üretici firması tarafından yapılmaması gibi unsurlar 

yaşanan kazalardaki en büyük nedenlerden biridir. 

 Emniyet, Kontrol ve Gösterge Cihazlarının Çalışmaması: Silobaslarda emniyet 

amacıyla bulundurulan kontrol paneli ve gösterge gibi cihazların çalışmadığının 

kullanıcısı tarafından fark edilmesine rağmen kullanımına devam edilmesi kazaya 

yol açan etmenlerden biridir. 

 Korozyon: Silobaslarda korozyon, genel olarak hem fiziki durumlar hem de işletme 

koşullarından kaynaklanabilmekte, hem iç korozyon hem de dış korozyon 

oluşabilmektedir. Patlama olaylarında korozyon, genellikle kabın kaynaklı 

bölgelerindeki aşınma noktalarında gerçekleşmektedir. 

 Hatalı ve Yetersiz Bakım: Genellikle serviste bulunan ekipmanlar için yapılan; 

revizyon, tadilat, bakım, vb. ihtiyaçlar üretim sürecini aksatmayacak şekilde, çok 

kısa bir süre içinde yapılmak zorundadır. Bu da çoğunlukla herhangi bir projeye ve 

standarda uyulmadan yapılan hatalı işlemlerdir. Bakımlar, periyodik olarak 

yapılmalıdır. Yeterli ve etkin bakım yapılmalıdır. Bakım personeli eğitimli ve 

sertifikalı olmalıdır. 

 Test ve Kontrollerin Yapılmaması: İlgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak, 

yetkili kalite güvence şirketleri tarafından yapılmalı ve belgelendirilmelidir. 

Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren basınçlı kaplar yönetmeliğindeki bu 

silobasların, iş sağlığı ve güvenliğini koruyabilmek adına aşağıda belirtilen şekillerde 

kontrolünün sağlanması gereklidir. Basınçlı kabın, hem mukavemet hem de emniyet ve 

kontrol cihazlarının testi yapılır. Böylece eğer varsa işletme sırasında olabilecek 
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tehlikeler önceden tespit edilir ve önlem alınır. Şekil 1‟de görüleceği üzere, iş sağlığı ve 

güvenliği açısından silobasların bakım periyotlarını takip etmek gerekmektedir. 

Çizelge 1: İş sağlığı ve güvenliği açısından silobasların bakım periyotları 
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              5.000 km Esnek boru ve eklerin yay sağlamlığı kontrol edilmeli 

 
               2 hafta 

Hava tanklarının tahliye vanaları çalıştırılarak kontrol 

edilmeli 

Tank bünyesinde basınca maruz kalan bölümlerde 

herhangi bir çatlak veya yırtılma olup olmadığı gözle 

kontrol edilmeli 
                 1 ay Boşaltım boruları gözle kontrol edilmeli 

                 2 ay Çek valflerin etkinliği kontrol edilerek arıza 

durumunda değiştirilmeli 

                 
                3 ay 

Emniyet valfinin çalışması kontrol edilmeli 

Periyodik olarak boşaltma tesisatının conta 

sızdırmazlığı kontrol edilmeli 

Manometrelerin doğru çalıştığından emin olunmalı 

HER BİR                  6 ay Boşaltma hortumlarının aşınma düzeyleri muayene 

edilmeli 

HER BİR                12 ay Tüm vanaların uygun takılıp sağlamlığını koruduğu 

kontrol edilmeli 

 

3. HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

PERSPEKTİFİNDEN DOĞRU SİLOBAS TASARIMININ 

BELİRLENMESİ: SONLU ELEMANLAR ANALİZİ 
 

Trafikte Taşınabilir Basınçlı Kap Statüsünde değerlendirilerek, AİTM (Araçların İmal, 

Tadil ve Montajı) Yönetmeliği‟ne uygun olarak projelendirilen ve sıklıkla basınca 

maruz kalan bu endüstri ürünleri, farklı imalat teknolojileri ve malzemeler kullanılarak 

imalatı gerçekleştirilen farklı silobas konstrüksiyonların basınç altında göstermiş 

oldukları mekanik hareketlerinin incelenmesi, hazır beton sektöründe bu araçları 

kullananlar ve bu aracın hizmet ettiği santraller çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği 

açısından önem teşkil etmektedir. 

 

Çalışmanın bu bölümünde, günümüz koşullarında kullanıcıların isteklerine cevap veren 

ve hazır beton taşımacılığında çok kullanılan iki tip silobas, tasarım ve kaynak 

teknolojisi açısından karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yapılan silobaslardan ilkinde, 

konstrüksiyonun tasarım geometrisi radyal geçişlere sahip olup iki boşaltım çıkışlıdır. 

Boşaltma çıkışlarında daha dik açıya sahip olup böylelikle boşaltma hızını daha da kısa 

sürelere indirgeyen bir silobas tasarımıdır (Şekil 2). 

 

İkinci tasarımda ise konstrüksiyonun tasarım geometrisi radyallık açısından yaklaşık 

aynı olup tek boşaltma çıkışlı ve dolayısıyla diğer tasarıma göre boşaltma hızı daha 

düşük mertebelerde olan silobas tasarımdır. (Şekil 3) 
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Şekil 2: Boşaltma ağızlarında dik açılı iki boşaltma çıkışlı silobasın 3 bar basınçta 

gerilme yüzeyleri 

 

 

 
 

Şekil 3: Tek boşaltma ağızlı silobas ve 3 bar basınçta gerilme yüzeyleri 

  

Üretim metodolojisi açısından ele alındığında, çift boşaltma ağızlı tasarımdaki bir 

silobasın imalat süreci daha zorludur. Şekil 2‟de görüldüğü üzere, tasarımda kullanılan 

sac formlarının elde edilmesi çok çeşitli plastik şekillendirme işlemlerinin varlığı ile 

mümkün olabilmektedir. Bahsi geçen bu zor imalat sürecine katlanılmasının en önemli 

nedenlerinden biri çift boşaltma ağzı ile daha yüksek tahliye hızının elde edilmesi, bir 

diğeri de malzemenin kaynak işlemi gerektiren birleştirmelerinde, çift boşaltma ağızlı 

silobasların tasarımlarının imkan sunduğu günümüz teknolojisi olan robotik sistemler 

kullanılarak kaynaklanabilir olmasıdır. Bu tasarımın olanak tanıdığı robotik teknoloji, el 

ile yapılan kaynak işlemlerinde rastlanan insan unsurundan kaynaklanan hataları sıfıra 

indirmektedir. İmalatçı açısından bu durum kalite güvence standartlarının yükseltilmesi, 

ürünün kullanıcısı açısından ise can güvenliğinin riske edilmemesi anlamını 

taşımaktadır. 

 

Tek boşaltma ağızlı tasarımda ise Şekil 3‟ten de anlaşılacağı üzere nispeten daha 

silindirik ve kolay formda büküm işlemleri ile birleştirilecek sacları elde etmek 

mümkündür. Tankın tasarım geometrisinden dolayı kaynak işlemi esnasında robotik 

teknoloji kullanılamamaktadır. Her iki tipteki kaynak birleştirmeli yapılarda kullanılan 

imalat malzemeleri, standartlar gereği sertifikalı malzemelerden seçilmektedir. Bu 

durum ilgili malzemenin yeterli mekanik dayanımda olduğunu garanti ediyor olsa bile 
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tek boşaltım çıkışlı tasarımın imalatı sırasında malzemenin gördüğü kaynak işlemi, ilgili 

bölgenin ergiyerek tekrar katılaşması sürecini içinde barındırır. Bu durum malzeme 

yapısı üzerinde çok önemli değişimleri beraberinde getirir. Başlangıçta yeterli mekanik 

dayanımda olan malzemenin, tabi tutulan ısıl işlem neticesinde dayanım katsayılarında 

önemli bir düşüş meydana gelir. Her iki tasarım da hazır beton sektöründe sıklıkla 

kullanılan tasarımlar olsa bile son yıllarda sektörde yaşanan bilinçlenme doğrultusunda 

ortak görüş, en doğru kaynak işleminin kaynak robotları vasıtası ile gerçekleştirilmesine 

imkan tanıyan çift boşaltım çıkışlı ve boşaltım noktalarında daha dik açılı tasarımın 

tercih edilmesi yönündedir. Buna ek olarak bahsi gecen nedenlerden dolayı basınçlı kap 

imalatında bilinçli olan imalatçılar daha zor plastik şekillendirme işlemleri 

gerektirmesine rağmen, daha çok robotik teknoloji kullanabilecekleri silobaslara 

yönelmektedirler. Kullanıcılara yüksek boşaltma hızı ve güvenli tasarım sunan 

silobaslar iş sağlığı ve güvenliği perspektifinden bakıldığında da gerek yerel gerekse 

küresel pazar açısından en uygun seçimi oluşturmaktadır.  

Yukarıdaki Sonlu Elemanlar (FEM)  Analizi çalışmasında, iki farklı taşınabilir basınçlı 

kap tasarımı 3 bar çalışma basıncı ile yüklenmiştir. Analiz geometrik non-lineer olarak 

yapılmış ve tasarım sebebiyle kaynak bölgelerinde oluşan gerilmeler incelenmiştir. 

Şekil2‟de görülen çift boşaltma ağızlı silobas üzerindeki gerilme değeri 180 N/mm
2
 

seviyesindeyken tek boşaltma ağızlı silobas üzerindeki gerilme değeri 165 N/mm
2
 

değerindedir. Bu gerilmeler robot ve el melekesi ile gerçekleştirilen kaynak işlemleri ile 

kıyaslandığında, robot kaynağında 225 N/mm
2
 gerilme dayanımı değeri kolaylıkla elde 

edilebilirken, el kaynağında bu değeri 180 N/mm
2
 mertebesine getirmek oldukça zordur. 

Bu sebeple çift boşaltma ağızlı silobaslarda emniyet katsayısı 225 N/mm
2
180 N/mm

2
 =  

1.25 kat mertebesindeyken tek boşaltma ağızlı silobaslarda bu emniyet değer ancak 1.09 

kat mertebelerine ulaşabilmektedir. 

Hazır beton sektöründe, çimento taşımacılığında kullanılan ve basınçlı ekipmanlar 

yönetmeliği kapsamında ele aldığımız silobasların seçiminde, iş sağlığı ve güvenliğini 

göz ardı etmemek adına, hesapladığımız söz konusu emniyet değerleri ve kullanım 

talimatları hayati bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada, birbirinden farklı 

konstrüksiyonlara sahip iki silobas, aynı çalışma koşullarında sonlu elemanlar analizi 

aracılığıyla teste tabi tutulmuş, çıkan değerler, gerek imalatçı gerekse kullanıcı 

açısından tercih edilmesi gereken silobas çeşidini nedenleriyle birlikte ortaya 

koymuştur. Buna göre, tek boşaltma çıkış nozuluna sahip olan silobas tasarımlarının 

gerilme dayanımının, imalat süreci ve şekillendirme işlemleri daha zorlu olan çift çıkışlı 

tasarıma kıyasla 0.16 kat az dayanımlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, 

kullanıcıların can güvenliğini gözeten bakış açısı, basınçlı kaplar kapsamında ele alınan 

ve herhangi bir kaza durumunda silobasın patlamasını kolay hale getirecek olan non-

robotik kaynak yordamıyla imal edilen tek boşaltım nozuluna sahip silobas 

tasarımlarının tercih edilmiyor olması gereğini doğurmaktadır. Bunun yerine, hızlı 

boşaltım imkânı tanıyan, gerilme dayanımı söz konusu analizde 1.25 kat bulunan çift 

boşaltım nozullu ve 97/23/EEC direktiflerine uygun olarak üretimi gerçekleştirilen 

tasarım, can kaybı yaşamamak ve kullanıcısına tam güvenlik sağlamak adına uygun 

silobas tasarımı olarak görünmektedir. 
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