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KISIM

Hafta

***** Kulübü

Mekanik Atölyesi

Tarihinden
25.01.2021

Tarihine
29.01.2021

1

***** Kulübü

Mekanik Atölyesi

01.02.2021

05.02.2021

2

***** Kulübü

Mekanik Atölyesi

08.02.2021

12.02.2021

3

***** Kulübü

Mekanik Atölyesi

15.02.2021

19.02.2021

4

HAFTALIK ÇALIŞMA
Gün

25/01/2021-29/01/2021 arası

YAPILAN İŞLER

Sayfa No

Çalışılan
Saat

1

8

2

8

3-4

8

5-6

8

7

8

Kulüp Tanıtımı ve Atölye Kısım tanıtımları
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Kulüp Ürünleri Tanıtımı ve Bilgilendirilme

Torna ve Freze hakkında bilgi edinildi.

Sütun matkap ve Taşlama ile ilgili bilgi edinildi.
Sütun matkap ve Taşlama kullanarak Toe Rod üretimi yapıldı.

Cuma

Cumartesi
Kısım:

Mekanik Atölyesi

Toplam Saat:

40

Çalıştığı İşyeri ve kısım : *****
Kontrol edenin ünvanı : Doç. Dr.
Adı ve Soyadı

: *** ***** ******
HAFTALIK ÇALIŞMA

Gün

Diploma veya Oda Sicil No:
01/02/2021-05/02/2021 arası

YAPILAN İŞLER

Sayfa No

Çalışılan
Saat

8

8

9

8

10

8

11

8

12-13

8

Üretilecek Parçanın 3B modeli ve imalat teknik resmi çizildi.
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Üretilecek Parçanın 3B modeli ve imalat teknik resmi çizildi.

Parça Üretimi-1

Parça Üretimi-2
Parça Üretimi-3

Cuma

Cumartesi
Kısım:

Mekanik Atölyesi

Toplam Saat:

Çalıştığı İşyeri ve kısım : *****
Kontrol edenin ünvanı : Doç. Dr.
Adı ve Soyadı

: *** ***** ******

Diploma veya Oda Sicil No:

40

HAFTALIK ÇALIŞMA
Gün

08/02/2021-12/02/2021 arası

YAPILAN İŞLER

Sayfa No

Çalışılan
Saat

12-13

8

14

8

15

8

16

8

17

8

Parça Üretimi-3
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Direksiyon Sistemi ile ilgili bilgi edinilmesi.

Direksiyon Uzun roduna Diş Açılması

Direksiyon Sistemi Montajlanması
Süspansiyon Sistemi ve parçaları ile ilgili bilgi edinildi.

Cuma

Cumartesi
Kısım:

Mekanik Atölyesi

Toplam Saat:

40

Çalıştığı İşyeri ve kısım : *****
Kontrol edenin ünvanı : Doç. Dr.
Adı ve Soyadı

: *** ***** ******

Diploma veya Oda Sicil No:

HAFTALIK ÇALIŞMA
Gün

15/02/2021-19/02/2021 arası

YAPILAN İŞLER

Sayfa No

Çalışılan
Saat

18

8

19

8

20

8

Kaynaklanan batarya paketinde faz ve bara kablolarının delikleri
açıldı. Bor yağı ve WD40 hakkında bilgi edinildi.

21-22

8

Üretilen UpRight konnektörü ve Süspansiyon sisteminin araç
üstüne montajı ve Çalıştırılması

23-24

8

Süspansiyon Sisteminin Montajı
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe
Cuma

Cumartesi
Kısım:

Kaynak ile ilgili bilgi edinildi.

Alüminyum Batarya Paketi Kaynağı Yapıldı.

……………………………………………………………...........
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
Mekanik Atölyesi

Toplam Saat:

Çalıştığı İşyeri ve kısım : *****
Kontrol edenin ünvanı : Doç. Dr.
Adı ve Soyadı

: *** ***** ******

Diploma veya Oda Sicil No:

40

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 1

YAPILAN İŞ : Kulüp Tanıtımı ve Atölye Kısım tanıtımları

TARİH : 25.01.2021

Kulüp Tanıtımı
****.
2004 yılında ***** adıyla kurulan kulübümüz 2010 yılında gününün ihtiyaçlarına göre revizyona uğramış ve
***** adı altında çalışmalarına daha kurumsal ve geniş bir yelpazede yön vermiştir.
Enerji tüketiminin had safhada olduğu ve alternatif enerjilere olan ihtiyacın kendini yoğun şekilde hissettirdiği
21. yüzyılda, ***** Kulübü öğrencileri tarafından doğayla dost yeşil enerjilerin günlük yaşantımıza
taşınmasında katkıda bulunacak proje çalışmaları yürütmek ve ayrıca üniversitede edinilen teorik bilgilerin iş
hayatına atılmadan **** çatısı altında pratiğe dökülerek deneyimli ve iş hayatına hazır bireylerin ülke bilim ve
ekonomisine kazandırılması misyon edinmiştir.

**** çatısı altında birçok proje yürütülmektedir. ****’de TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli araç
yarışları, elektromobil kategorisi için elektrikli araba, hidromobil kategorisi için enerjisini hidrojen-fuelcell ve
bataryadan hibrit olarak sağlayan hidrojenli araç, Shell Eco-Marathon yarışmasında yarışacak elektrikli araç,
Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç yarışması için otonom araba, Teknofest yarışması döner kanat
insansız hava aracı kategorisinde yarışacak drone, Teknofest Model Uydu kategorisinde yarışacak model uydu
projeleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalar devam etmektedir.
Üzerinde çalışılan bu projelerin tamamının mekanik, elektriksel ve kompozit parçaları öğrenciler tarafından
tasarlanıp, ***** kampüsünde bulunan atölyede üretimleri yapılmaktadır. **** atölyesi üç kısımdan
oluşmaktadır. Bunlar elektrik, kompozit ve mekanik departmanlarıdır.

Şekil 1.**** Arabaları

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 2

YAPILAN İŞ : Kulüp Ürünleri Tanıtımı ve Bilgilendirilme

TARİH : 26.01.2021

**** kulübünün ürünlerinden biri olan elektrikli, tek bataryadan enerji ihtiyacını karşılayan **** aracının
tasarımı, elektriksel parçaları ve kompozit üretiminin tamamı öğrenciler tarafından **** atölyesinde
gerçekleştirilmektedir. ****’da elektriksel olarak 1,5kW motor, giriş gerilimi 30V-150V, maksimum giriş akımı
45Arms olan bir motor sürücü, 28 seri 6 paralel maksimum gerilimi 117.6V ve kapasitesi 19.8Ah olan bir batarya
bulunmaktadır. Aracın araç kontrol ünitesi, batarya yönetim sistemi, telemetri sistemi, motor sürücü donanımları
ve yazılımları ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Araçların süspansiyon, fren, şasi, direksiyon sistemlerinin
tamamı kulüp üyeleri tarafından tasarlanıp atölyede üretimi ve montajları yapılmaktadır.

Şekil 2. **** Arabası

***** isimli araçta ise elektromobildekine ek olarak hidrojen enerjisi sağlayan hidrojen tüpleri ve bunu
elektriksel güce çeviren Fuel-cell bulunmaktadır.

Şekil 3. ****

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 3

YAPILAN İŞ : Torna ve Freze hakkında bilgi edinildi.

TARİH : 27.01.2021

TORNA
Kendi ekseni etrafında dönmekte olan, metal veya yapay malzemeler üzerinden doğrusal hareket eden kesici
takım yardımıyla yapılan talaş kaldırma işlemine tornalama, işin yapıldığı tezgaha ise torna tezgahı denir. Çeşitli
torna çeşitleri vardır ve ihtiyaç duyulan işleme göre farklı tezgahlarda bulunmaktadır. Başlıca torna tezgahı
çeşitleri şunladır:
-Üniversal Torna
-Masa Tornası
Saatçi Tornası
-Elektronik Kontrollü Torna Tezgahları
-Hidrolik Kontrollü Torna Tezgahları
-Özel Amaçlı Torna Tezgahları
Tornalama işleminde kullanılan kesici takımları aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:
-Dış çap ve alın tornalama kalemleri
-Vida Kalemleri
-Profil Kalemleri
-Kanal Kalemleri
-Kesme Kalemleri
-Matkaplar
-Kılavuzlar
-Paftalar

Şekil 4. Torna Tezgahı

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 4

YAPILAN İŞ : Torna ve Freze hakkında bilgi edinildi.

TARİH : 27.01.2021

FREZE
Üzerinde birçok kesici ağız bulunan çakı ile, genellikle doğrusal ilerleme hareketi yaparak iş parçalarından
talaş kaldırma işlemi yapan makinelere freze tezgahı denir. Freze tezgâhları; düz ve açılı yüzeylerin işlenmesi,
kanal açma, düz ve dairesel olarak bölüntüler yapma(dişli çark açma) vb. amaçlar için kullanılır. Freze
tezgahlarında parça sabit ve kesici takım dönebilir iken, torna tezgahında işlenecek parça döner ve kesici takım
sabittir. Farklı işlere yarayan farklı freze tezgahı çeşitleri mevcuttur. Örnek vermek gerekirse:
-Düşey freze tezgahı
-Üniversal freze tezgahı
-Kalıpçı freze tezgahı
-Kopya freze tezgahı
-CNC Freze Tezgahı
Freze tezgahının amaçlarına göre özelleşmiş aksesuarları vardır. Bunlar; malafalar, divizör, karşılık puntası,
döner tabla, mengene, bağlama pabuçlarıdır. Freze tezgahının Ana Kısımları:
Gövde: Tezgahın dişli kutularını taşıyan ve çelik dökümden yapılan ana elemanıdır. Darbelere karşı dayanıklıdır
ve esnemez. Bazı freze tezgâhlarının gövdesinden başka, başlığında da dişli kutusu vardır.
Konsol: Aşağı ve yukarı hareket edebilen ve üzerinde arabayı taşıyan kısımdır.
Araba: Konsol üzerinde kayıt kızak sistemiyle üzerinde bulunan tabla ile beraber enine ilerleme hareketi
yapar.
Tabla: Üzerinde bağlama işlemlerinin yapılabilmesi için T-kanallar açılmış, düzlem yüzeyli kısımdır. Boyuna
hareket edebilen tabla, alt tarafındaki kırlangıç kuyruğu kanalı ile arabaya kızaklandırılmıştır.

Şekil 5. Freze Tezgahı

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 5

YAPILAN İŞ : Sütun matkap ve Taşlama ile ilgili bilgi edinildi.

TARİH : 28.01.2021

Matkap Tezgahı
Sütun matkap imalat işlemlerinde sıkça kullanılır. Sütunlu matkap tezgahlarında matkap milinin bulunduğu kısım
ve iş tablası sütun eksenine döndürülerek istenilen konuma getirilebilir. Böylece büyük parçaların çeşitli
yerlerinden delik delinebilir. Ancak iş tablasının hareketli olması makinenin hassasiyetinin çabuk bozulmasına
neden olur. Sütunlu matkap tezgahı kayış kasnak sistemi ile ya da yarı kayış kasnak sistemi ile çalışır. Sütun
Matkap tezgahlarının çeşitleri vardır. Bunlar:
-Masa matkap tezgahı
-Sütunlu matkap Tezgahları

-Gövdeli Matkap Tezgahları
-Radyal Matkap Tezgahları
-Borwerk Matkap Tezgahları
Matkap Tezgahının Kısımları
Mil : Matkap mandrenini ve kovanını tutan parçadır.
Tabla : İş parçasının, mengeneye ve diğer bağlama araçlarının üzerine bağlandığı bölümdür.
Taban : Tabla ve sütun için sağlam bir temel sağlar.
Sütun : Üzerinde başlığın hareket ettirildiği kısımdır.
Başlık : Üzerinde matkap ucu, ilerletme mekanizması ve hız ayar sistemini taşıyan kısımdır.
Hız kutusu : Milin hızını ayarlayan dişlerin bulunduğu kısımlardır.
Hız değiştirme kolu : Hız değiştiren dişli çarkları kontrol eder.
Motor : Sisteme hareket verir.
Talaş verme kolu : Milin düşey hareketini sağlar.

Şekil 6. Sütun Matkap

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 6

YAPILAN İŞ : Sütun matkap ve Taşlama ile ilgili bilgi edinildi. 3D Printer’da
üretim yapıldı.

TARİH : 28.01.2021

Taşlama
Atölyede bulunan tezgah üstü taşlama makinası, belirli bir formda imal edilmiş olan sert aşındırıcı taneler
içeren zımpara taşı ile iş parçası üzerinden çok noktadan talaş kaldırma işlemi için kullanılmaktadır.
Taşlama uçları bozulan matkap uçları için de kullanılır.

Şekil 7. Taşlama Makinesi

3D Printer
Shell Eco marathonda yarışacak aracın direksiyon simidinin arka ön plakaları 3B yazıcıda üretilmektedir.
Üretilen ön ve arka plakaların arasına karbon fiber konularak direksiyon üretilmektedir. Üretilen arka
plakanın 3B yazıcıda üretilmesi ve Siemens NX programında çizilmiş modeli aşağıda verilmiştir
.
/
Şekil 8. Direksiyon Plakası Modeli (Sol) ve Üretimi (Sağ)

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 7

YAPILAN
İŞlastiklerin
: Sütun matkap
ve Taşlama
kullanarak
yapıldı.
TARİHsebebi
: 29.01.2021
Toe rod arka
sürüş sırasında
tekerleğin
sağToe
veyaRod
solaüretimi
dönmesini
engeller. Bunun
aracın
ackerman modelini sağlaması amaçlanmıştır. 3m alüminyum uzun çubuktan spiral taşlama ile pay bırakılarak
kesildi. Çıkartılan parçanın kenarları tezgah üstü taşlama ile düzeltildi. Ardından dik matkap ile ortasına delik
açıldı. Ardından açılan deliğe kılavuz yardımı ile diş açıldı.

Şekil 9. Toe Rod Üretimi

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 8

YAPILAN
İŞ : Üretilecek
Parçanın
3BRadyal
modeliakılı
ve sabit
imalatmıknatıslı
teknik resmi
çizildi.
TARİH : 01.02.2021
**** kulübünün
elektromobil
aracında
senkron
motor kullanılmaktadır.
Bu motor
hub motordur. Motor aracın tek tahrik noktası olduğundan araç üstünde önemi çok büyüktür. Aks taşıyıcı
(upright), tekerlerden sonra aracın yükünü taşıyan parçadır. Süspansiyon kolları, ön tekerleklerde yönlendirme
kolu, fren kaliperi bu parçaya bağlıdır. Motor ile süspansiyon parçalarından olan aks taşıyıcı arasında bir parçaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Parçanın boyutları upright ve motor boyutları göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.
Dayanımının yüksek olması, hafiflik ve maliyet açısından malzeme Alüminyum 7076 serisinden seçilmiştir.
Tasarlanan parçanın teknik resmi ve 3B modeli aşağıda verilmiştir.

Şekil 10. Upright Konnektörü 3B Modeli

Şekil 11. Upright Konnektörü 3B Model Perspektif Görünümü

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 9

YAPILAN
Üretilecek
Parçanınteknik
3B modeli
imalatNX
teknik
resmi aracılığı
çizildi. ile çizilmiştir.
TARİH : 02.02.2021
Tasarlanan İŞ
aks: taşıyıcı
konnektörü
resmi ve
Siemens
programı

İmalata hazır teknik
resim hazırlanması
gerekmektedir.

Şekil 12. Upright Konnektörü Teknik Resmi

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 10

YAPILAN
İŞ : Parça
TARİH
: 03.02.2021
Üretilecek parça
19mmÜretimi-1
kalınlıkta, 92mm çapa sahip olduğu için üretim, 23mm kalınlıklı,
95mm
çapında
alüminyum kütük ile başlanmıştır. Kütük aynaya sıkıca sıkıştırılmıştır. İlk aşamada tornada kütük 19mm genişlik,
92mm çap olacak şekilde paso alındı. Ardından parçanın ortasında bulunan 47mm çapındaki delik açılmıştır.
İşlem 710 devirde, 0,1 mm/dev ilerleme hızında yapılmıştır.

Şekil 13. Upright Konnektörü Torna ile Paso alma ve Delme İşlemleri

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 11

YAPILAN
: Parça Üretimi-2
TARİH
: 04.02.2021
Tornalama İŞ
işleminden
sonra parça deliklerinin açılması için freze tezgahına alınmıştır.
Delik delmek
için dik
matkap veya diğer matkaplama yöntemleri ile de delik açılabilsede, parçamızda delikler upright ve motora
bağlanacağı için deliklerin konumu yüksek doğrulukta olmalıdır. Parça ilk başta tablaya konulduktan sonra
matkap ucu ile parça birbirine merkezlenir. Ardından teknik resimde verilen ölçülere göre delikler delinir.
Delikler delinirken matkap ucu mazot yağı ile yağlanmıştır. Bunun sebebi kesici takım ve işlenen parça arasındaki
sürtünmeyi azaltarak işlenen parçalarda daha iyi yüzey kalitesini sağlar.
Freze 2000 devirde çalıştırılmıştır.

Şekil 14.Upright Konnektörü Frezede Delik Delme Aşamaları

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 12

YAPILAN İŞ : Parça Üretimi-3

TARİH : 05.02.2021

bir kol yardımı ile sahip olduğu iki çeneyi birbirine yaklaştırabilen, çeneleri arasına konulan nesne üzerinde işlem
yapabilmemiz için sıkıştırmaya ve sabitlemeye yarayan alete denir. Kalıp ya da iş parçasının şekline göre tezgaha
sabitlenmesini destekler.
Kılavuz çekme, bir deliğe “kılavuz” denilen keskin takım ile diş yuvası açma işlemine denir. Parçanın şekline göre,
imal edilecek parçaların miktarına göre farklı kılavuz çekme yöntemleri kullanılabilir. Üretilen parçanın dişleri el
ile manuel çekilecektir. Bu da bir kılavuz koluna arka kare bölümünden yerleştirilerek , yavaş yavaş dödürülerek
diş yuvası açılır. Bu işlemi yaparken bazen kılavuz ters yönde de çevrilerek sıkışan talaşın kırılmasına ve kılavuzu
sıkıştırması engellenir.

Şekil 15. Mengeneye Sıkıştırılmış Rod

Şekil 16. Kılavuz Seti

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 13

YAPILAN İŞ : Parça Üretimi-3

TARİH : 08.02.2021

Parçanın büyük delikleri ilk önce M6 matkap ucu ile delindikten sonra, M11 matkap ucu ile 6.8mm derinlikte
delik açılmıştır. Parçada diş açmak için parça mengeneye sıkıştırılarak sabitlenmiştir. Ardından açılan küçük
delikler de kılavuz ile M8x1.25 diş açılmıştır.

Şekil 17.Kılavuz Kolu ile M8x1.25 Diş Açma

Şekil 18. Kılavuz Kolu ile M6 Diş Açma

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 14

YAPILAN İŞ : Direksiyon Sistemi ile ilgili bilgi edinildi

TARİH : 09.02.2021

Direksiyon sistemi pinyon ve kremayerden oluşan mekanik bir sistemdir. Bu sistemde sürücünün direksiyon
simidini döndürmesiyle verilen hareket direksiyon mili vasıtasıyla direksiyon dişli kutusuna iletir. Bu dişli
kutusunda bulunan kremayer aracılığı ile direksiyon dişli kutusundan çıkan hareket, bir yönlendirme
mekanizması vasıtasıyla yönlendirilebilir tekerleklere iletilir. ***** aracında bulunan pinyon kremayer
sisteminin modülü 1.25 modül olarak seçilmiştir. Modülün düşük olmasından kaynaklı direksiyon sertliğini
ortadan kaldırabilmek için direksiyon merkezinin içinde rulman kullanılmıştır.
Mekanik direksiyon sisteminin parçaları:
--Direksiyon Kolonu
- Uzun rot
-Kısa Rot
-Pinyon
-kremayer
-Quick Release
-Rulman Yatağı
-Direksiyon Merkezi
-Universal Joint

Şekil 19.Direksiyon Sistemi Parçaları

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 15

YAPILAN İŞ : Direksiyon Uzun roduna Diş Açılması

TARİH : 10.02.2021

Kremayere bağlanan uzun rotun uç kısmına daha önce açılan M8 diş yanlış açıldığı için dişin temizlenip, yerine
torna ile M6 diş açıldı. İlk önce rot tornanın aynasına sabitlenip, elmas uçla M8 diş temizlendi. Ardından M6 diş
kılavuz ile açılmıştır.

Şekil 20. Tornada Açılan Dişi Temizleme İşlemi

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 16

YAPILAN İŞ : Direksiyon Sistemi Montajlanması

TARİH : 11.02.2021

Direksiyon sistemi montajına direksiyon merkezini flange’a takıldı. Ardından kremayer, direksiyon merkezinin
içerisinden geçirildi. Pinyon direksiyon merkezine oturtuldu. Direksiyon alt ve üst kolonu aralarında universal
joint olacak şekilde kaynaklandı. Daha sonra direksiyon kolonu pinyona kama ve setskur ile takıldı. Takılan
direksiyon kolonuna rulman yatağı yerleştirildikten sonra quick release yerine sabitlendi. Sağ ve sol uzun rotlar
kremayere dişler aracılığı ile sıkıldı. Sağ ve sol tekerleğe gidecek olan tie rodlar (kısa rot) uzun rotlar ile aralarına
mafsal yerleştirildikten sonra mafsala sabitlenmiştir. Montajlanan direksiyon sistemi kısa rotlar upright’a (aks
taşıyıcı) mafsal aracılığı ile bağlanmıştır.

Şekil 21. Direksiyon Montajı Fotoğrafları

KONTROL EDEN AD SYOAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 17

YAPILAN İŞ : Süspansiyon Sistemi ve Parçaları ile ilgili bilgi edinildi

TARİH : 12.02.2021

Süspansiyon sisteminin en önemli görevleri; herhangi bir kasis, engebe veya çukurda araçta meydana
gelen titreşimi azaltmak, keskin dönemeçlerde ve virajlarda aracın savrulmasını engellemek ve tabi ki araç
içerisindeki yolcuları yoldaki sarsıntılardan korumaktır. Süspansiyon, araç geometrisinin belirleyici olmasında
aynı zamanda yol tutuş, sürüş kalitesi, performans artırımı, yakıt tüketimi gibi konularda çok önemli bir etkiye
sahiptir.
Yaylar: Aracın, teker ağırlığı hariç bütün yükü, yayların üzerinde taşınmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere,
esnek bir yapıları vardır. Tümsek ve çukurlarda esneyerek, hissedilen sarsıntıyı en aza indirirler.
Amortisörler: Süspansiyon sistemi bir nevi fırlatma sistemidir. Engebeli yollarda gelen darbeyi ters yöne çevirme
görevini yerine getirirler. Böylece sarsıntıyı en aza indirirler. Amortisörler, gelen bu darbeleri emerek yok
ederken, süspansiyonlar ise aracı fırlatacak güçte bir kuvvet uygulamak zorunda kalabilirler.
Askı Sistemleri: Arabayla tekerlekleri birbirine bağlayan sistemler bütününe askı sistemi adı verilir. Özellikle
dönüş zamanlarında tekerlerin yola sürekli düz basmasına yardım eder. Yoldaki tümsek ve çukurların sebep
olduğu yanal sarsıntıları en düşük seviyeye getirir.

Şekil 22.Süspansiyon Parçaları: Upright (Sol Üst), A arm (Sağ Üst), Wishbone (Sol Alt), Yay (Orta Alt)

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 18

YAPILAN İŞ : Süspansiyon Sisteminin Montajı

TARİH : 15.02.2021

Tasarlanan süspansiyon geometrisinin parçalarının delik kontrolleri yapıldı.Bunun ardından yayın sıkılık ayarını
değiştermeden araç boyunu değiştirmeye yarayan ayarlayıcı (adjuster) olarak adlandırılan parça, yay ile
birleştirildikten sonra aracın gövdesine süspansiyon parçalarını sabitlemeye yarayan kulakçık yapısına bağlı
mafsalın ucuna salıncak kolu bağlandı ve A-Arm yapısının içine haraketlilik sağlayan göz olarak geçen mafsal
yerleştirildi.Bu göz direksiyon dönme haraketinde UpRight’a dönme haraketinin sağlayan temel parçadır. Aracın
eksenel haraketlerini sağlayan ve tekerin bağlatısını sağlayan mil parçaları ve UpRight birleştirildi. Ardından üst A
Arm’a ve üst salıncak kolları yay askı cıvatası kullanılarak sabitlendi. Son olarak da bütün yapılar birleştirilerek bir
teker için süspansiyon sistemi montajlanmıştır.

Şekil 23. Süspansiyon Parçalarının Montajı, Tamamlanmış Montaj (Sağ Alt)

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 19

YAPILAN İŞ : Kaynak ile ilgili bilgi edinildi.

TARİH : 16.02.2021

Kaynak, metallerde iki parçanın ısı, basınç vs. yollar ile birleştirildiği işleme denir. Bu işlemde, iki parçayı sadece
birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda bazen aşırı ısı kullanımı, bazen ise diğer metaller veya gazların
eklenmesi yoluyla iki parçanın birleşerek tek bir parçaymış gibi davranmasını sağlar.
Kaynak yapılırken birleştirilen parçalar ana malzeme olarak adlandırılırken, birleşmeyi oluşturmak için eklenen
malzemeler dolgu, sarf veya ara malzeme olarak adlandırılır. Kullanılacak ara malzeme ana malzemeye benzer
olacak şekilde seçilir çünkü kaynak sonrasında homojen bir yapı sağlanması amaçlanır.
Günümüzde kullanılan bazı kaynak çeşitleri şöyledir:










MIG Gaz Altı Kaynağı
TIG Gaz Altı Kaynağı
Örtülü Elektrok Ark Kaynağı
Özlü Telle Ark Kaynağı
Tozaltı Kaynağı
Oksi-Asetilen Kaynağı
Enerji Işını Kaynağı
Atomik Hidrojen Kaynağı
Plazma Ark Kaynağı

Şekil 24. Kaynak Makinası

KONTROL EDEN AD SYOAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 20

YAPILAN İŞ : Alüminyum Batarya Paketi Kaynağı Yapıldı.

TARİH :17.02.2021

Alüminyum kaynağının çoğu MIG (gaz altı) yöntemi ile yapılmaktadır. Kaynak bölgesine sürekli şekilde beslenen
(sürülen), pasif haldeki tel elektrod ergiyerek tükendikçe kaynak metalini oluşturur. Elektrod, kaynak banyosu,
ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak torçundan gelen gaz veya
karışım gazlar tarafından korunur. Gaz, kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmelidir, tersi durumda çok küçük
bir hava girişi dahi kaynak metalinde hataya neden olur.
Shell Eco Marathon yarışması için hazırlanan araçta kullanılacak batarya paketinin tasarımı mümkün oldukça
küçük ve hafif olması hedeflendiği için malzeme olarak alüminyum kullanılması kararlaştırılmıştır. Plakaları
kestirilen alüminyumların kaynağı yapılmıştır.

Şekil 25. Batarya Paketinin Kaynak İşlemi

KONTROL EDEN AD SYOAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 21

YAPILAN İŞ : Kaynaklanan batarya paketinde faz ve bara kablolarının delikleri
açıldı. Bor yağı ve WD40 hakkında bilgi edinildi.

TARİH :18.02.2021

Kaynaklanan batarya paketinin içinde batarya ve BMS kartları bulunmaktadır. Batarya paketine girecek CAN,
batarya terminali, izolasyon kartı, DC bara kabloları alüminyuma kutuya sütun matkap ile M2 uç ile başlanarak
sırasıyla M4, M6, M8, M10, M12, M14, M16 uçlar ile delinmiştir. Bunun sebebi hem makineyi zorlamamak hem
de açılan deliklerin merkezsiz olmasını engellemektir. Delim işlemi sırasında matkap ucunun ısınmasını ve
parçaya zarar vermesini engellemek için bor yağı veya WD40 kullanılmıştır. WD40 çok amaçlı bir üründür.
WD40 yağ, nüfuz edici, koruyucu, temizleyici özelliğinden dolayı atölyede çokça kullanılmaktadır.

Şekil 26. Batarya Paketinin Kalın Matkap Ucu (Sol) ve İnce Matkap Ucu (Sağ) ile Sütun Matkapta Delme İşlemi

Şekil 27. Delinen Deliklerin Kumpas ile Kontrolü

KONTROL EDEN AD SYOAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 22

YAPILAN İŞ : Kaynaklanan batarya paketinde faz ve bara kablolarının delikleri
açıldı. Bor yağı ve WD40 hakkında bilgi edinildi.

TARİH :18.02.2021

Şekil 28. Kullanılan Bor Yağı (Sol) ve WD-40 (Sağ)

Deliklerin konumu batarya paketinden çıkacak kabloların bağlanacağı noktaların konumuna ve kabloların
kalınlığına göre belirlenmiştir. Üretilen paketin son hali aşağıda verilmiştir.

Şekil 29. Üretilen Batarya Paketinin Son Hali

KONTROL EDEN AD SYOAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 23

YAPILAN İŞ : Üretilen UpRight konnektörü ve Süspansiyon sisteminin araç
üstüne montajı.

TARİH :19.02.2021

Öncelikle motorun tekere montajı için motor kapağına şaft somunu takılmıştır. Şaft somunu ile motor kapağı
arasına şim olarak adlandırılan ince çemberler yerleştirilmiştir. Böylece şaft somununu sabitlerken motor
kapağına zarar vermesi önlenmiştir. Ardından motor kağının iç kısmına üretilen upright konnektörü
yerleştirilip M8x30 cıvata ile sabitlenmiştir. Sonrasında motor janta motor tork anahtarı ile sabitlenmiştir.
Motor tork anahtarının kullanılma sebebi şaft somunun çok sıkı olması ve açarken torkun artırılmak
istenmesidir.

Şekil 30. Motorun Janta Montaj İşlemi

KONTROL EDEN AD SYOAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 24

YAPILAN İŞ : Üretilen UpRight konnektörü ve Süspansiyon sisteminin araç
üstüne montajı.

TARİH :19.02.2021

Upright ve üretilen upright konnektörü birbirine M6x20 cıvata ile bağlanır. Ardından yay upright a bağlanarak
motor tekerinin süspansiyona montajı tamamlanmış olur. Sistemde kullanılan upright konnektörü ile motor
uprighta boşluksuz bir şekilde bağlanabilmektedir. Konnektör modüler bir yapıda olduğu için aynı zamanda
diğer motorların test standına sabitlenmesinde de kullanılır. Konektörün civata boşluğu ile civatanın baş
kısmının montajda engel yaratması önlenmiştir. Montaj yapıldıktan sonra motorun araç tekerler havada iken
motorun dönüşü test edilmiştir.

Şekil 31. Montajlanan Motor ve Süspansiyon Sisteminin Farklı Perspektiflerden Görünümleri

KONTROL EDEN AD SYOAD: *** ***** ******

KISIM : Mekanik Atölyesi

YAPRAK NO : 25

YAPILAN İŞ : Arş. Gör. Emre Yıldırım Parça Onay Maili

TARİH :19.02.2021

Şekil 32. Alınan Parça Onay Maili

KONTROL EDEN AD SOYAD: *** ***** ******
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