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Abstract 
The study is concerned about the development and the design of the carrying 

handle equipment for the packaging industry, it is about low weight and high 

resistance in the production with plastic injection molding process. The goal is to 

make this product better structured and lighter. 6 different designs were tested, 

some of them was already in the market. All virtual analysis was performed with 

ANSYS and the results examined. In addition to the results of the analysis, it was 

decided to choose the right design by creating a matrix based on product and 

production parameters. The design with two knuckles (Design 6) proved to be 

advantageous over other designs, and two different prototypes (HDPE and 20% 

LDPE doped HDPE) were made. A test setup for testing the products was setted 

up. The tensile breakage test was applied to the products made in both materials, 

and the strength values of the products made by % 100 HDPE were higher. As a 

result of this study, a carrying handle weighing about 4.5 grams was developed, 

which can carry a load of up to 3300 times its own weight (145 N) and a utility 

model registration was made with this original design. 
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Özet 

Çalışma, plastik enjeksiyon kalıplama ile bu zamana kadar belirli gramaj 
standartlarında üretilen ve ambalaj sanayi ürünlerinden biri olan taşıma 
kulp teçhizatının, daha hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip olmasına imkan 
veren bir tasarımın geliştirilmesi, düşük ağırlık ve yüksek mukavemet 
sağlanması ile ilgilidir. Çalışmada, bir kısmı piyasada halihazırda kullanılan 
birbirinden farklı 6 tasarım denenmiş, ANSYS programı ile sanal analizler 
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar incelenmiştir. Analiz sonuçlarının yanında, 
ürün ve üretim parametreleri üzerinden bir matris oluşturularak en doğru 
tasarımın seçilmesine karar verilmiştir. İki boğumlu geçmeli sap tasarımının 
(Tasarım 6) diğer tasarımlara göre avantajlı olduğu görülmüş ve iki farklı 
malzeme ile (YYPE-Yüksek Yoğunluklu Polietilen ve %20 AYPE-Alçak 
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Yoğunluklu Polietilen katkılı YYPE) prototip üretimleri gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan hesaplamaların gerçek ortamdada doğrulanması için ürünlerin test 
edileceği bir test düzeneği kurulmuştur. Bu test düzeneğinde her iki 
malzemedende üretilen ürünlere çekme kopma testi uygulanmış ve %100 
YYPE ile üretilen ürünlerin mukavemet değerlerinin daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Çalışma sonucunda, yaklaşık 4,5 gr ağırlığa sahip ve kendi 
ağırlığının yaklaşık 3300 katı ağırlığına kadar yük (145 N) kaldırabilen bir 
taşıma sapı geliştirilmiş ve bu orijinal tasarımla birlikte faydalı model tescil 
başvurusu gerçekleştirilmiştir. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 

19 Kasım 2018 
Kabul Tarihi 
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1. Giriş  

1.1. Çalışma Konusu  

Bu çalışma, plastik enjeksiyon kalıplarında üretilen, ambalaj sanayi ürünlerinden 
biri olan taşıma kulpu ürününün, daha işlevsel ve daha dayanıklı bir özellikte 
üretilmesi ile ilgilidir. Çalışma ambalaj ürünlerinin ağız kısmına, söz konusu taşıma 
kulpları takılırken yaşanan montaj sorunlarına çözüm yaratmak amacıyla 
üretilmiş, orta ağırlıklı farklı malzemelerdeki (cam, plastik, metal vb.) ambalajların 
(şişe bidon vb.) taşınmasını kolaylaştıran, üretim esnasında kalıp üzerinde 
oluşturulan yeni geometrilerle ürünün daha hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip 
olmasına imkan veren esnek geçmeli kulp teçhizatıyla ilgilidir.  

1.2. Mevcut Durum ve Ürün Özellikleri  

Plastik hafif olması yanında istenilen şeklin verilebilmesi dolayısıyla da göze 
çarpan bir ambalaj malzemesidir. Et ve et mamullerinin plastik tabaklar içinde 
üzeri jelatin ile örtülü olarak müşteriye sunulması mağaza ve müşteri için bir 
kolaylıktır. Fakat özellikle konserve başta olmak üzere gıda maddeleri üzerinde 
bozucu etkisi bulunduğundan bu alanda az kullanılır. Sert ya da yumuşak, esnek ya 
da saydam olabilirler. Sıvı, katı, elyaf köpük, film halinde bulunup, sonsuz sayıda 
şekle ve renge bürünebilirler. Fiziksel karakterleri onları kolay deforme olmaktan 
ve bozulmaktan korur (Koç, 2013: 27).  

Dünyada plastik ve türevi sanayi ürünleri gittikçe yaygınlaşmakta ve artmaktadır. 
Buna bağlı bu sektörün beslemiş olduğu sanayi dallarına ait ürünlerin, üretimi için 
de birçok makine veya yöntem geliştirilmektedir. Tekniğin bilinen durumuna 
bakıldığında bu teknik geliştirmelerin birçoğu plastik sanayi ürünleri ve üretim 
yöntemleri ile ilgili geliştirmeler olduğu gözlemlenmektedir. Ürün hammaddesi 
olan çeşitli malzemelerin şekillendirilmesi, enjeksiyon ya da plastik şişirme kalıp 
yöntemiyle yapılmaktadır. Bahsedilen hammaddeler (plastik, pvc, kauçuk veya 
bunların türevi) ile üretilen ürünler hemen hemen her alanda kullanılmaktadır.  

Ambalaj sanayinde birçok parça, plastik veya kauçuk türevi malzemelerden 
kalıplama yöntemiyle üretilmektedir. Bu yöntemlerden biri de teknikte “plastik 
enjeksiyon” olarak bilinen plastik kalıp yöntemidir. Plastik enjeksiyon kalıp 
yönteminde, kalıp içerisine gönderilen hammaddeye kalıp yüzeyinin şekli 
verilmektedir. Plastik taşıma kulp teçhizatlarının üretimi esnasında hem üretim 
kolaylığı hem de ergonomik tasarımlara uygulanabilirliği açısından akışkan plastik 
malzemeler tercih edilmektedir.  
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Ambalaj sektöründe orta ölçekli taşıma ünitelerinde çeşitli taşıma kulpları 
kullanılmaktadır. Bu kulplar ürününe dahil olarak üretilebildiği gibi (Şekil 1) ayrıca 
bir parça olarak üretilerek sonradan ürüne montaj edilerek kullanılabilen çeşitlere 
sahiptir (Şekil 2). Çalışma kulp  kısmıyla ambalaj gövde kısmının ayrı üretilip 
sonradan montaj edilen ürün çeşitleri için çözüm sunmaktadır. Söz konusu 
ambalajlar iki parça olarak üretildikten sonra taşıma kulpu ağız kısmından 
geçirilerek montaj edilmekte; kulp ambalajın üst kısmında ağız kısmında 
konumlanmaktadır. Bahsedilen montaj yöntemleri şu şekillerdedir:  

 Ambalaj ürünü asıl ölçülerine gelmeden önce, kulp takılıp sonrasında 
şişirme yöntemiyle montaj edilmesi,  

 Ambalaj ürünü asıl ölçülerindeyken kulp-kelepçe sistemiyle ambalajın ağız 
kısmına takılması,  

 Ambalaj ürünü asıl ölçülerindeyken, kulp üzerinde oluşturulmuş olan ters 
açılar veya ters kanatçıklar vasıtasıyla ambalaj ağız kısmına takılması 
şeklindedir.  

Şekil 1. Vidalı (Kulplu) Kapak Örnekleri 

 
 

Şekil 2. Gecmeli Kulp Örnekleri 

 

Yukarıda bahsedilen, taşıma kulplarının ambalajlara montajlarına ait yöntemlerin 
kendilerine has bazı dezavantajları vardır. Bu dezavantajların ilki, kulpun önceden 
üretilip ambalaj şişirilmeden önce ağız kısmına yerleştirilmesi yönteminde, bu 
proses öncesinde manuel ya da otomatik yapılan işlemlerde, taşıma kulpunun 
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istenen konuma getirilmesi için sistemler üzerinde ek yardımcı sistemler ve 
dolayısıyla ek yatırımların yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar üretim 
sonrasında ürüne ekstra maliyet olarak yansımakta ve istenmeyen pahalılığa 
neden olmaktadır.  

Diğer montaj türlerinde ise, üretilen ambalaj kullanılacak şekli aldıktan sonra bir 
kelepçe sistemiyle ağız kısmının altından, taşıma kulpunun montaj işlemi 
yapılmaktadır. Kulp malzemesi olarak metal veya plastik türevi maddeler tercih 
edilmektedir. Metal kulplarda kullanılan kelepçe/kilit sisteminde vida kullanıldığı 
için ekstra işçilik ve zaman gerektirmektedir. Plastik olanlarında ise birbirine 
geçmeli kelepçe/kilit sistemi kullanılmakta, malzemenin yapısından dolayı fazla 
yüklerde ürün mukavemet gösterememektedir.  

Ters kanatçık ve ters açıların kullanıldığı taşıma kulplarında, ürün şişirilip 
kullanıma hazır hale geldikten sonra önceden üretilmiş plastik kulp ağız kısmının 
üstünden geçirilip, montajı yapılmaktadır. Bu kulplarda, tutunma kulpunun 
bağlandığı halka ve yaylanma görevi gören, montajı kolaylaştıran ters açılı 
kanatçıklar bulunmaktadır. Söz konusu halkanın çapı ambalajın ağız çapından 
daha geniştir ve esnek ters açılı kanatçıklar ambalaj ağzından geçirildiğinde, 
yüksek kısımdan sonraki çukur kısımda açılarak tutunmayı sağlamaktadır. Bütün 
ağırlığı halkaya bağılı ters açılı kanatçıklar taşımaktadır. Yükü taşıyan yüzeyler 
daha az olduğundan taşıyabildiği yükler sınırlıdır. Söz konusu türdeki kulplarda, 
istenilen mukavemeti sağlamak için gramaj artırımı yapılmakta ve bu maliyeti 
arttırmaktadır. Ayrıca kanatçıkların ters yönlü olmasından kaynaklı, montaj 
edilirken kolaylık sağlanmasına rağmen, demontaj işleminde ters yönlü açılar 
zorluk çıkarmaktadır. Bu da taşıma kulpunun birden çok kullanımına engel 
oluşturmaktadır. Bahsedilen bu sorunlar doğrudan ve dolaylı olarak zaman 
kaybına, daha fazla oranda hatalı ürün meydana gelmesine ve ekstra maliyet 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Bir Amerikan patentinde, şişe ve damacana gibi ambalajların ağız kısmına kulp-
kelepçe sistemi ile monte edilen bir taşıma kulpu tasarımı ve çalışmaya ait gövde 
parçalarının tarif edildiği sistem görülmektedir. Bahsedilen taşıma kulpu, aynı 
işlevi sağlayan bir taşıma aparatıdır fakat bahsedilen patent, ürünün farklı 
genişliklerdeki ambalaj ağızlarına uygulanabilen, düşük ağırlık ve yüksek 
mukavemetli bir esnek taşıma kulpuna ait bir dizayn olduğu bilgisini 
içermemektedir (Bailey, 1967).  

Bir Amerikan patentinde, farklı bir taşıma kulpu tasarımını içeren, esnek kanatlar 
ve ek parçalarının tarif edildiği taşıma teçhizatı görülmektedir. Halka kısmı 
içerisindeki esnek kanatlar ile dar ağızlı ambalajların taşınması için kullanılmakta 
olan bu sistem orta ağırlıklar için mukavemet yeteneği yüksek olmayan bir 
tasarımdır. Bahsedilen taşıma kulpu, aynı işlevi sağlayan bir taşıma aparatıdır 
fakat bahsedilen patent, ürünün farklı genişliklerdeki ambalaj ağızlarına 
uygulanabilen, düşük ağırlık ve yüksek mukavemetli bir esnek taşıma kulpuna ait 
bir dizayn olduğu bilgisini içermemektedir (Jennings, 1957).  

Bir Amerikan patentinde, tek parçalı esnek plastik materyal kullanılarak üretilen 
bir taşıma kulpu dizaynından ve ürüne ait kısımları tanımlayan bir üründen 
bahsedilmektedir. Söz konusu taşıma kulpu, oyuntulu olarak üretilen ambalajın 
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orta kısmına esnek kanatçıklar yardımıyla oturmakta ve taşınma işlevine yardımcı 
olmaktadır (Updegraff, 1967). 

Literatürde, plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilen taşıma kulpu teçhizatıyla ilgili 
çalışmalar bulunmaktadır. Özelliklerde tescil başvurularından birçok farklı tasarım 
ve özellikte çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada, farklı üretim yötemi ve farklı 
modeldeki tasarımların sanal analiz ve diğer parametrelere göre karşılaştırılması, 
gerçek ortam tesleri ile denemelerin yapılması ve sonucunda en hafif ve en 
dayanıklı tasarıma teknik verilerle ulaşılması hedeflenmiş olup, bu yönden mevcut 
çalışmalarda benzer bir örneğine rastanılmamıştır.  

2. Materyal ve Metot  

2.1. Çalışmanın Amacı  

Çalışma plastik enjeksiyon kalıplarında üretilen, ambalaj sanayi ürünlerinden biri 
olan taşıma kulpu ürününün, daha işlevsel ve daha dayanıklı bir özellikte 
üretilmesine yöneliktir. Çalışma konusu ambalaj ürünlerinin ağız kısmına, söz 
konusu taşıma kulpları takılırken yaşanan montaj sorunlarına çözüm yaratmak 
amacıyla üretilmiş, orta ağırlıklı farklı malzemelerdeki (cam, plastik, metal vb.) 
ambalajların (şişe bidon vb.) taşınmasını kolaylaştıran, üretim esnasında kalıp 
üzerinde oluşturulan yeni geometrilerle ürünün daha hafif ve dayanıklı bir yapıya 
sahip olmasına imkan veren esnek geçmeli kulp teçhizatıyla ilgilidir. Buna ek 
olarak taşıma kulplarındaki yeni geometrilerin oluşturulması ve kullanılan 
hammaddenin gramaj seviyesinin azaltılmasıyla, hem çevreci hem de daha 
ekonomik ürünler elde edilmesine neden olmaktadır.  

Çalışma konusu düşük ağırlık ve yüksek mukavemetli esnek geçmeli taşıma kulpu 
teçhizatının en büyük avantajı, ürün üretilirken kullanılan plastik malzemenin 
miktarının az tutulup, verilen fiziksel dizaynla mukavemeti ve rijitliğinin 
arttırılabiliyor olmasıdır. Bahsedilen plastik hammadde miktarının düşük ağırlıkta 
tutulması ile üreticilere yansıyan ekstra maliyetin önüne geçilmektedir.  

Mevcutta, çalışma benzeri ambalaj saplarında genellikle pin geçmeli sap sistemleri 
kullanılmaktadır (Şekil 3). Bu sistemler ağırlık olarak hafif olmasından dolayı 
maliyet kazancı sağlamasına karşın üretim ve montaj aşamaları olarak 
dezavantajları bulunmaktadır. Pim geçmeli sapların montajı sırasında ambalajın 
her iki tarafına pin geçme işlemi manuel olarak yapılması gerekmekte bu nedenle 
ek operator ihtiyacı doğurmaktadır. 

Şekil 3. Mevcut Ürün 
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Çalışma konusu düşük ağırlık ve yüksek mukavemetli esnek geçmeli taşıma kulpu 
teçhizatının avantajları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;  

 Ürünün kullanılan az miktardaki hammadde ve seçilen hammaddenin 
çevreye zararlı olmayan materyaller olmaması sebebiyle çevreci bir nitelik 
taşımasıdır.  

 Tutma kulpu, kulp bağlantı halkası, halka üzerindeki yaylanmayı sağlayan 
yay kısmı olarak üç ana bölümden oluşması ve ambalajı taşıyanın rahatça 
elinde tutabileceği ergonomik yapıda tasarlanmış olmasıdır.  

 Sahip olduğu esnek yapısı ve şekilsel geometrik dizaynıyla montaj ve 
demontaj kolaylığıdır. Esnek kulpun geometrik dizaynı ve halkayla 
bağlantısı istenen yükte çalışmasını sağlayacak şekilde yapılmıştır.  

 Kulp üzerindeki parça olan halkanın, özellikle ambalaj boyun çapına uygun, 
bu bölgeye tam oturacak şekilde dizayn edilmiş olmasıdır. Halka üzerinde 
montajı kolaylaştıracak ve ağızlamayı sağlayacak şeklide hafif bir açı 
verilmiş ve bu özellik sayesinde esnek kulp yüke girdiği zaman, kulpun 
uygulanan çekme kuvveti yönünde çıkmamasını sağlamaktadır. Bu yaylar 
halkanın her yerinde olabileceği gibi istenilen bölgeye istenilen sıklıkta 
konulabilir. Montaj esnasında yaylar ağız kısmına göre yatayda esnerken, 
ambalaj taşınırken kulp dikey yönde kuvvet oluşturacağı için yaylarda 
esneme olmaz.  

 Çalışma konusu kalıp sistemi ve üretim yönteminde, normalde kullanılan 
plastik hammaddesi miktarının sağladığı, standartlarca da belirlenmiş 
mukavemetin daha az bir miktarda hammadde kullanılarak sağlanması ve 
kalıplara kazandırılan yeni geometriyle birlikte ürünlerin yüksek 
dayanıklılıkta üretilebiliyor olması, taşıma kulplarının işlevini ve montaj 
kolaylığını arttıracaktır.  

2.2. Geliştirilen Tasarımlar ve Sanal Analizler  

Ambalaj saplarının üzerine etki eden kuvvetler ve sahip olması gereken özellikler 
incelenerek bir kısmı piyasada halihazırda kullanılan birbirinden farklı 6 tasarım 
denenmiş ve bu tasarımların sanal analizlerle karşılaştırılması sağlanmıştır.  

Özler Plastik bünyesinde ANSYS programı ile gerçekleştirilen mekanik analizlerde 
parçalar gerçek çalışma ortamlarına uygun şekilde sabitlenmiş ve tutucu sap 
kısımlarından 60 N luk (yaklaşık 6 Kg) kuvvet uygulanmıştır. Tasarlanan saplar 
gerçek çalışma ortamlarında 2 Kg lık ambalajları taşımada kullanılmaktadır, bu 
nedenle analizlerde emniyet katsayısı 3 alınmış, 6 Kg’lık kuvvette Tasarımların 
üzerindeki etkiler görülmeye çalışılmıştır. Ortaya konulan tasarımlar, analiz 
sonuçları ve özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Ayrıca analiz sonuçlarının yanında 
üretim maliyeti, kalıp bilgisi, ağırlık gibi değerlerde Tablo 1 de verilerek ürünler 
hakkında genel bilgilerin bir arada görülmesi sağlanmıştır. 
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Tablo 1. Tasarım Özellikleri, Analiz Sonuçları ve Yorumlar 
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2.3. Seçim Kriterleri ve Nihai Tasarım  

Esnek geçmeli kulp teçhizatının kullanıldığı ambalajlar, akışkan kimyasal maddeler 
veya gıda malzemelerinin saklandığı, üst kısmına yerleştirilen kapağın kolay açılıp-
kapanması özelliğiyle, depolanan ürünün kolay kullanımı için geliştirilmiş 
ürünlerdir. Geliştirilen düşük ağırlık ve yüksek mukavemet özelliklerine sahip 
esnek geçmeli kulp teçhizatı, ambalaj içerisinde bulunan ürünün dışarıyla temasını 
engellemesine yarayan kapak çevresinde konumlanan, malzemenin ambalaj 
içerisinde kolayca taşınmasına ve dışarıya kolayca transfer edilebilmesi amacı ile 
tasarlanmıştır. Bahsedilen esnek geçmeli kulp teçhizatının temel farklılığı; sahip 
olduğu yay kısmı ile, kelepçe ve vidalar kullanılmadan benzer ağız çapı ölçüleri 
bulunan birçok ambalaj üzerine kolaylıkla monte edilebilmesi ve üretim esnasında 
fazla miktarda plastik hammaddeye ihtiyaç duymadan üretilebilmesi yani hafif ve 
yüksek mukavemetli olmasıdır. Yeni tasarlanan bu düşük ağırlıklı ve yüksek 
mukavemetli esnek geçmeli kulp teçhizatı birçok sıvı ve akışkan malzemenin 
muhafaza edilip satıldığı ambalajlarda kullanılabilecek ve bu ambalajlara 
fonksiyonel bir özellik katabilecektir.  

Bahsedilen özelliklere göre ürünün yalnızca mukavemet değerlerinin yüksek 
olması doğru tasarımı seçme açısından yeterli gelmemektedir. Bu nedenle ürünün 
hem mekanik özellikleri hemde üretim ve montaj parametreleri kullanılarak bir 
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matris oluşturulmuş ve geometrik ortalama metodu ile en uygun tasarıma 
ulaşılmaya çalışılmıştır (Tablo 2).  

 Geometrik Ortalama, tek bir sütun halindeki, sınıflandırılmamış serilerde 
terimleri (Xi) birbiriyle çarpmak ve çarpımın terim sayısınca kökünü almak 
suretiyle bulunur.  

x1, x2, x3, … , xn sayılarının geometrik ortalaması G; 

 

Tablo 2. Tasarım Seçim Matrisi 

 

Oluşturulan bu matrisde montaj kolaylığı, üretim kolaylığı, üretim maliyeti ve parça 
birim maliyeti kriterleri açısından 6 farklı Tasarım “1” den “6” ya kadar puanlanarak 
matrise girdi oluşturmuştur. En uygun Tasarım “1”, en uygun olmayanıda “6” olacak 
şekilde sıralandırılmıştır. Matrisde ayrıca analiz sonucunda elde edilen veriler ve 
ağırlık parametrelei kullanılmıştır. Tüm değerlerin geometrik ortalaması alınmış ve 
birbiri ile kıyaslanmıştır. Oluşturulan matrisdeki tüm değerlerin en düşük olanı en 
uygun olarak sıralandığınında dolayı geometrik ortalamanın sonuçlarındada en düşük 
değer en uygun tasarım olarak belirlenmiştir. Tasarım 6, 2,94 geometrik ortalaması ile 
en uygun Tasarım olarak belirlenmiştir.  

2.4. Gerçek Ortam Testleri  

Gerçekleştirilen analizler ve değerlendirilmeler sonucunda “Tasarım 6” ile üretime 
geçilme kararı alınmıştır (Şekil 4). Tasarımların yanında malzeme özelliklerininde 
önem arzetmesinden dolayı prototip üretimi iki farklı malzeme ile 
gerçekleştirilmiştir. İlk prototip ürün Yüksek Yoğunluklu Polietilen ile üretilmiş 
olup daha sonra bu malzemenin içerisine % 20 oranında Alçak Yoğunluklu 
Polietilen takviye deilerek ikinci seri prototip ürünler elde edilmiştir.  

Şekil 4. Nihai Tasarım Prototip Ürünü 

 



108         Yavuz, O., Kasurka, E., Keskinsoy, H. Ö., Ağaoğlu, M. & Kırnak, O. (2018). High Lifting 
Potential Flexible-Pass Handle Design for Packaging 

 

 

Tasarımın uygunluğunun belirlenmesi için gerçek ortam testi gerçekleştirilmesi 
için bir düzenek oluşturulmuştur (Şekil 5). Düzenekte üretilen prototip saplar alt 
kısımda bulunan silindir çevresinden geçirilerek sabitlenmekte ve üst kısımda 
bulunan dijital kuvvet ölçer cihaz ile kuvvet değerleri gözlenmiştir. Düzeneğin üst 
kısımında bulunan kol döndürülerek tutucu kanca yukarı doğru çıkmakta, bu 
sayede parça üzerine kuvvet uygulanmaktadır, aynı zamanda dijital kuvvet ölçer 
cihaz ile oluşan kuvvetler görülebilmektedir. Kopma anında peak kuvvetinde cihaz 
sabit kalmakta ve kopma değeri bu sayede görülmektedir.  

Şekil 5. Çekme Kopma Test Düzeneği 

 

Çekme testi sonununca parçalar sapların genellikle kıvrım bölgelerine yakın 
konumlarından kopmuştur (Şekil 6). Sanal analizlerde de bu bölgelerin kritik 
konumda olmasından dolayı, bir bakıma sanal analizler doğrulanmıştır.  

Şekil 6. Kopma Testi Sonrası Ürünler 
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Test düzeneğiyle gerçekleştirilen testlerde her iki malzeme için testler 5 ‘er kez 
tekrarlanmıştır (Tablo 3). Test sonuçlarının doğruluğunun görülmesi için standart 
sapmalarına bakılmış, çıkan değerlerin normal olduğu görülmüştür.  

 Standart sapma, Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir anakütle, 
bir örneklem, bir olasılık dağılımı veya bir rassal değişken, veri değerlerinin 
yayılımının özetlenmesi için kullanılan bir ölçüdür (wikipedia.gov.tr, 2018).  

 

Tablo 3. Çekme kopma Test Sonuçları 

 

Gerçekleştirilen çekme kopma testlerinin sonucunda %20 AYPE katkısı olmadan 
yalnızca YYPE kullanılması durumunda daha fazla ağırlık kaldırdığı görülmüş ve 
nhai olarak bu malzemenin kullanılmasına karar verilmiştir.  

3. Sonuç  

Çalışmada ambalajlar için aşıma kulp teçhizatı geliştirilmiştir. Öncelikle bir kısmı 
piyasada mevcut olan, bir kısmı ise original olarak tasarlanan 6 farklı tasarım 
ortaya konulmuştur. Bu tasarımlar çeşit, üretim yöntemi ve biçim yönünden 
birbirinden farklı tasarımlar olmasına özen gösterilmiş bu sayede en uygun 
tasarıma daha net ulaşılacağı planlanmıştır. İlk olarak ortaya konulan tüm 
tasarımlar sanal ortamda modellenmiş ve ANSYS programı ile analiz edilmiştir. 
Özler Plastik Ar-Ge Merkezinde gerçekletirilen bu analziler sonucunda tüm 
tasarımlar ortak bir tabloda bir araya getirilerek avanjatları ve dezavantajları 
çıkarılmıştır. Artından bir matris oluşturularak hem tasarım, hemde ürün ve 
üretim parametrelerinin etkisi ile bir hesaplama yapılmış ve geometric ortalama 
alınarak kıyaslama matematiksel olarakta modellenmiştir. Bunun sonucunda, tüm 
yönleriyle bakıldığında “Tasarım 6” nın diğer tasarımlara göre daha uygun 
olduğuna karar verilmiş ve 2 farklı malzeme ile prototip üretimine geçilmiştir. 
Ürünlerin gerçek çalışma ortamda bağlı bulunuğu ambalajı taşıması hatta 
ivmelenme durumalrındada tutunmayı sağlaması gerekmektedir. Çalışma 
kapsamında buna uygun bir test düzeneği oluşturulmuş ve her iki malzemeden 
üretilen ürünler test edilmiştir. 5 er defa tekrarlanan bu testler sonucunda en 
uygun malzemenin YYPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) olduğu belirlenmiş ve 
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nihai tasarım ve malzeme bu şekilde kararlaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, 
yaklaşık 4,5 gr ağırlığa sahip ve kendi ağırlığının yaklaşık 3300 katı ağırlığına 
kadar yük (145 N) kaldırabilen bir taşıma sapı geliştirilmiş (Şekil 7) ve bu orijinal 
tasarımla birlikte faydalı model tescil başvurusu gerçekleştirilmiştir.  

Bahsedilen tasarım birçok sanayi dalındaki içi boş üretilen ürün taşıması sırasında, 
taşıma ve üretim kolaylığını artıran bir yenilik barındırmaktadır. Ambalaj sanayi, 
mobilya sanayi, otomotiv sanayisi ve daha birçok alanda bahsedilen geometrik 
formlar kullanılarak yeni ve mukavim ürünler türetilebilir ve hali hazırda üretilen 
ürünlere de bu teknik uygulanabilir.  

Şekil 7. Çalışma Çıktısı Ürün 
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