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ÖNSÖZ 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eksik kalan ve 

tamamlanması gereken başlıklardan biri olan Titreşim, çalışanın 

sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle 

detaylandırılması gereken bir konudur. Hazırlanan bu eser ile 

titreşimin var olduğu iş yerlerine ya da bu iş yerlerinde çalışan İş 

Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerine rehberlik etmek 

amaçlanmıştır.  Eser içerisinde titreşim ve titreşim ölçümü ile 

ilgili bilgiler yer almaktadır. Çalışmada teorik bilgiler eşliğinde 

ölçümlerle ilgili hesaplamalar da yer almaktadır. 
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 

 

EKT  : El Kol Titreşimi 

TVT  : Tüm Vücut Titreşimi 

HAVS  : Hand-arm vibration syndrome-El kol titreşim 

sendromu 

Hz  : Hertz 

Rm-Kok : Root means square-Karelerin ortalamasının 

karekökü 

a : Titeşimin ivmesi, titreşimin tek eksendeki anlık 

ivmesinin k.o.k (rms) değeridir, birimi m/s2’dir. 

SI  : International System of Units 

  : Uluslararası Birimler Sistemi 
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GİRİŞ 

Makineleşmenin çalışma hayatında yaygın kullanımı ile iş 

sağlığı ve güvenliği açısından yeni tehlikeler ve beraberinde 

riskler açığa çıkmaya başlamıştır. Bu durum iş sağlığı ve 

güvenliği faaliyetlerinde de yeni uygulamalara ihtiyacı ortaya 

çıkarmıştır. Teknolojik dönüşümün bu kadar hızlı olması 

karşısında makinelerde yeni teknolojiye uyumun bu kadar hızlı 

gerçekleşememesi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin de 

aksamasına sebep olmuştur.  

Değişimler, sürekli olarak çalışma ortamı gözetimini 

zorunlu kılmakta, bu durum da iş yerlerinde pek çok risk 

etmeninin devamlı gözetimi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.  

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından irdelenmesi gereken 

bu etmenler fiziksel, kimyasal, psikososyal, biyolojik, ergonomik 

risk etmenleri olarak tanımlanmaktadır.   

Risk etmenlerinin kontrol altına alınmasında ya da 

etkilerinin en aza indirilmesinde farklı kontrol yöntemleri 

uygulanmaktadır. Bu kontrol yöntemleri iş sağlığı ve güvenliği 

için risk teşkil edecek tüm olumsuzlukların bertaraf edilmesi ya 

da ikame yoluyla etkisinin ortadan kaldırılması amacını 

taşımaktadır.  

Bu çalışmada fiziksel risk etmeni kapsamında yer alan 

titreşim konusuna değinilmiştir. Çalışma ile titreşimin temel 
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kavramları, etkileri ve ortamda ve birey üzerinde alınması 

gereken kontrol önlemleri irdelenmiş, titreşim ölçümünün 

yapılabilmesi için temel ölçütlere değinilmiş, ölçüm için dikkat 

edilmesi gereken hususlar ile standartlarda yer alan titreşim ile 

ilgili düzenlemeler listelenmiştir.    

 

1. TEMEL KAVRAMLAR 

1.1. Titreşim 

Bir kuvvet, bir cisim üzerine etki ederse ve cismin denge 

pozisyonundaki yer değiştirmesiyle orantılıysa, ilgi çekici bir 

hareket oluşacaktır. Bir cimin üzerine etki eden kuvvet, sürekli 

cismi denge konumundan hareket ettirmeye yönelik etkilerse, bu 

pozisyon etrafında yinelemeli olarak ileri geri hareket meydana 

gelecektir. Bu hareket tipine basit harmonik hareket ya da titreşim 

hareketi olarak bilinir. (Sağlam, 2011; Serway & Beichner, 

2000). Basit harmonik hareket, Hooke Yasası tarafından verilen 

lineer elastik geri yükleme kuvvetine maruz kalan bir yay 

üzerindeki bir kütlenin hareketi olarak tanımlanır. Hareket zaman 

içinde sinüzoidaldir ve tek bir rezonans frekansı gösterir. Yer 

değiştirmenin germe kuvvetine olan lineer bağımlılığına Hooke 

yasası denir. 
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Resim 1: Hooke Yasası (Hooke's Law) 

 

1.2. Titreşimin Büyüklüğü 

Sistemin salınımlı yer değiştirmeleri sırasında, bir yönde bir 

hız ve diğer yönde bir hız içerir. Bu hız değişikliği, nesnenin 

sürekli olarak ilk yönde ve ters yönde hızlandığı anlamına gelir. 

Bu titreşim hızı, yer değiştirmesi veya ivmesi olarak ifade 

edilebilir. Kolaylık sağlamak için titreşim büyüklüğü genellikle 

ivme (hızlanma) ile ifade edilir ve ivmeölçer kullanılarak ölçülür. 

İvme birimi m/s2’dir. Dünya üzerinde yerçekimi nedeniyle ivme 

9,81 m/s2 ‘dir. (Gardiner & Harrington 2005) 
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Resim 2: Tam bir salınım, titreşen nesne orijinal konumunda 

ileri geri hareket edip orijinal hareketi ile aynı yönde hareket 

edince oluşur. (school.net) 

 

Bir salınımın büyüklüğü, salınım yapan cismin hareketiyle 

ulaştığı uç noktalar arasındaki mesafe ya da denge pozisyonunda 

olan en fazla mesafe olarak ifade edilebilir (Gardiner & 

Harrington 2005). Salınım hareketinin büyüklüğü, maksimum yer 

değiştirmesi veya hızı cinsinden ölçülebilir, ancak normalde 

ivmesi ve zaman ortalaması (kök ortalama kare (r.m.s.) 

büyüklüğü olarak adlandırılır) cinsinden ifade edilir (Palmer & 

Bovenzi, 2015). 

 

1.3. Titreşimin Frekansı 

Sürtünme olmadığında, bir salınımı tamamlama süresi sabit 

kalır ve periyot (T) olarak adlandırılır ve birimi genellikle 

saniyedir 'Periyot' kelimesi, tekrarlı olsun ya da olmasın, bazı 
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olayların zamanını ifade eder. Periyot ile yakından ilgili bir 

kavram, bir olayın frekansıdır. Frekans (f), birim zamandaki olay 

sayısı olarak tanımlanır. Periyodik hareket için frekans, birim 

zamandaki salınım sayısıdır. (Period and Frequency in 

Oscillations, t.y.) 

 

𝑓 =
1

𝑇
 

 

Frekans için SI birimi Hertz'dir (Hz) ve saniyede bir döngü 

olarak tanımlanır. Bir döngü tam bir salınımdır. 

 

1 𝐻𝑧 =
1

𝑠
= 1𝑠−1 𝑣𝑒𝑦𝑎 1 𝐻𝑧 = 1

𝑑ö𝑛𝑔ü

𝑠
 

 

Titreşimin frekansı, titreşimin vücudun yüzeyine (örn. 

Oturma yoluyla) ve vücuda (örn. Kollardan parmaklara) iletilme 

derecesini büyük ölçüde etkiler. Bir hareketin yer değiştirmesi ve 

ivmesi arasındaki ilişkinin de salınımın frekansına bağlıdır: 1 

mm'lik bir yer değiştirme, düşük frekanslarda düşük bir ivmeye 

karşılık gelecektir, ancak çok yüksek bir ivme yüksek frekanslara 

karşılık gelecektir. Sonuç olarak, insan gözü tarafından görülen 
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titreşim, titreşim ivmesinin iyi bir göstergesi değildir. (Gardiner 

& Harrington 2005)  

Yaklaşık 0,5 Hz altındaki frekanslarda tüm vücudun 

salınımları ve elle iletilen titreşimlerde 1 kHz veya fazla 

frekanslar zarar veren etkilere neden olabilir. Bütün vücut 

titreşimine karşı en büyük önemi olan frekanslar genelde 0,5 ila 

100 Hz aralığının alt ucundadır. (Gardiner & Harrington 2005) 

 

1.4. Titreşimin Ekseni 

Yer değiştirme, hız ve ivme hepsi vektöreldir. Bunları 

tamamıyla anlayabilmek için büyüklükleri gibi eksenlerinin de 

bilinmesi gerekir. Çoğu elektrikli el aletinde ele giren titreşimin 

üç ölçüm ekseninin katkılar içerdiği bilinmektedir. Üç eksenin 

her birindeki titreşimin eşit derecede zararlı olduğu varsayılır ve 

bu nedenle, her üç eksen için de ölçümler yapılmalıdır. Bu 

eksenler uzaydaki x, y, z olarak isimlendirilir. Bazı şartlarda üç 

eksende titreşim ölçümü alma imkanına sahip olunmayabilir. 

Böyle durumlarda ölçümler sadece bir veya iki eksende alınırsa, 

en fazla titreşim değerine sahip eksen hesaplamaya dahil 

edilmelidir. Bununla beraber titreşim toplam değerinin 

hesaplanmasında, ölçülen değerler bir katsayı kullanılarak tahmin 

edilebilir. Bu katsayılar x ekseni için kx=1,4, y ekseni ky=1,4, z 
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ekseni için kz=1’dir. (Sağlam, 2011; Hoz-Torres vd., 2022; ISO 

5349-1, 2001) 

 

Resim 3: Elle iletilen titreşimi ölçmek için kullanılan titreşim 

eksenleri. (Gardiner & Harrington, 2005) 
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Resim 4: Tüm vücut titreşimini ölçmek için kullanılan titreşim 

eksenleri. (Gardiner & Harrington, 2005) 

 

1.5. Titreşimin Süresi 

Titreşime verilen birçok insan tepkisi, titreşime toplam 

maruz kalma süresine bağlıdır. Ayrıca sonraki bölümlerde 

göreceğimiz gibi ölçüm süresi, ölçülen titreşim büyüklüğünü de 

etkilemektedir. Titreşim kesintiliyse, şoklar içeriyorsa veya 
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büyüklüğü zaman zaman değişiyorsa RMS değerinin kullanımı 

da sınırlıdır. (Griffin, 2012; Zeyrek, 2009) 

 

1.6. El-Kol Titreşimi (EKT) 

Titreşimin insan vücuduna iletilmesi, titreşim oluşturan bir 

kaynakla insanın teması olması durumunda oluşur. Eğer titreşim 

kaynağının teması insanın vücudunun bir bölümüyle olursa bu 

şartta titreşimin yerel etkileri ortaya çıkar. Çalışma ortamında en 

sık rastlanan durum el-kol titreşimidir. Elde taşınan elektrikli el 

aletleri, elle yönlendirilen ekipmanlar, elle beslenen ekipmanlar 

el-kol titreşimi oluşturur. (Bilir, 2016; HSE, 2012) 

Aşağıdaki işlerin el-kol titreşim riski oluşturma olasılığı 

vardır: 

 

• İnşaat işleri 

• Mühendislik 

• Ormancılık 

• Dökümhaneler 

• Motorlu araç üretimi ve onarımı 

• Park, bahçe, arazi bakımı 

• Gemi inşaatı ve onarımı 

• Kamu hizmetleri (gaz, su, telekomünikasyon işleri) 
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El-kol titreşim riski oluşturan ekipmanlar: 

 

• Testereler 

• El taşlamalar 

• Elle beslenen ekipmanlar (öğütücüler vb.) 

• Darbeli matkaplar 

• Biçme makineleri, yer parlatıcılar 

• Zımparalar, parlatıcılar 

• El testereleri 

 

1.7. Tüm Vücut Titreşimi (TVT) 

Tüm vücut titreşimi, bir yüzey aracılığıyla (bu yüzey 

genellikle bir koltuk ya da zemindir) tüm vücudu sallayan ya da 

sarsan titreşimdir. Bir kişi ayakta durduğu zaman, titreşim enerjisi 

kesinlikle ayaklar aracılığıyla giriş yapacaktır. Oturduğu zaman, 

titreşim enerjisi ayaklar ya da kalça aracılığıyla girecektir. Bazı 

durumlar sırtın dayandığı ya da kafanın dayandığı yerden de 

titreşim enerjisi giriş yapabilir. (HSE, 2005; South, 2004) 

Aşağıdaki işlerin tüm vücut titreşim riski oluşturma 

olasılığı vardır (ILOCIS, t.y.): 

 

• Traktör sürmek 

• Zırhlı savaş araçları (tanklar gibi) ve benzeri araçlar 
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• Diğer arazi araçları 

▪ Forkliftler 

▪ Toprak iş makineleri- silindirler, yükleyiciler, 

ekskavatörler, buldozerler, greyderler, kazıyıcılar, 

damperler 

▪ Maden ve taş ocağında kullanılan ekipmanlar 

▪ Ormanlarda kullanılan makineleri 

• Birtakım kamyonları sürmek (römork bağlantılı ve 

bağlantısız) 

• Birtakım spor faaliyetleri 

• Bazı otobüs ve tramvayları sürmek 

• Uçan bazı helikopter ve sabit kanatlı uçakları uçurmak 

• Beton üretim makinelerinde çalışan işçiler 

• Bazı demiryolu sürücüleri 

• Bazı yüksek hızlı deniz taşıtlarının kullanımı 

• Bazı motorlu bisikletleri sürme 

• Bazı araba ve vagonları sürme 

• Burada olmayan diğer sanayide kullanılan ekipmanlar 
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2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 

TİTREŞİM VE TİTREŞİMİN ETKİLERİ 

2.1. El-Kol Titreşim Sendromu (HAVS) 

Raynaud hastalığı, ellerin veya ayakların kan damarlarını 

ve sinirlerini etkiler. Titreşimli aletlerin kullanımıyla 

ilişkilendirildiğinde buna vibrasyona bağlı beyaz parmak denir. 

Bozukluğun modern terimi el-kol titreşim sendromudur (HAVS-

Hand-arm vibration syndrome). (Bridger, 2008) 

Üç başlıkta değerlendirilir vardır: vasküler, nörolojik ve 

muskuloskeletal (Zeyrek, 2009): 

 

Vasküler Etki (Vibrasyona Bağlı Beyaz Parmak) 

El kol titreşimine maruz kalma ile ilişkili temel vasküler 

bozukluk, geleneksel olarak titreşime bağlı "beyaz parmak" 

olarak adlandırılır. Özellikle soğuk havalarda, titreşimli 

ekipmanlarla çalışanların parmaklarında renk değişikliği 

gözlenir. Parmak uçları önce beyazlaşır, daha sonra kızarır ve 

sancır. Soğuk ve nemli havalarda daha etkili olan bu durum, 

titreşime maruz kalmanın sürmesi durumunda daha da kötüleşir. 

Buna ek olarak, periferik kan akışındaki bu azalma kesilirse 

kanamayı engeller. (Esin, 2014; Burström ve diğerleri, 2009) 
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Resim 5: Beyaz parmak sendromu. (Burström ve diğerleri, 

2009) 
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Tablo 1: Raynaud Hastalığı Stockholm Çalıştay Skalası. 

Seviye Derece Semptomlar Görsel 

0 - Atak yok  

1 Hafif Ara sıra görülen, bir 

veya daha fazla 

parmağın yalnızca 

ucunu etkileyen ataklar 
 

2 Orta Ara sıra görülen, bir 

veya daha fazla 

parmağın orta veya daha 

uzak falanksını etkileyen 

ataklar  

3 Ciddi Çoğu parmağın tüm 

falankslarını etkileyen 

sık ortaya çıkan ataklar 

 

4 Çok 

Ciddi 

Seviye 3’ e ek olarak 

parmak ucu cildinde 

trofik değişiklikler 
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Nörolojik Etki 

Mevcut deneyimler, nörolojik bozuklukların 

semptomlarının saptanabilir belirtiler olmaksızın var 

olabileceğini ve nörolojik değişikliklerin belirtilerinin 

semptomlar olmadan da var olabileceğini düşündürmektedir 

(Griffin & Bovenzi, 2002). Elle iletilen titreşimin nörolojik 

etkileri artık yalnızca titreşimin neden olduğu beyaz parmağın 

semptomları olarak değil, titreşimin ayrı etkileri olarak kabul 

edilmektedir (Gardiner & Harrington, 2005). Titreşime maruz 

kalmanın ve fiziksel iş yükünün (kuvvetli kavrama, ağır el emeği, 

bilek fleksiyonu ve ekstansiyonu) ve bunların etkileşiminin 

karpal tünel sendromuna katkısı ile ilgili titreşimli aletlerle 

çalışan işçiler üzerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalarla 

henüz belirlenmediğinden ilişkili gibi görünse de net bir bilgi 

yoktur (Bovenzi, 2005). 

Titreşime bağlı titreşim nörolojik etkilerinin kapsamını 

bildirmenin bir yöntemi Tablo 2’de önerilmiştir. Sensorinöral 

seviye, etkilenen kişinin ifadelerine ve mevcut klinik veya 

bilimsel testlerin sonuçlarına dayanan doktorun öznel bir 

izlenimidir. (Gardiner & Harrington, 2005) 
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Tablo 2: El-kol titreşim sendromu için Stockholm Çalıştayı 

Sensörinöral Seviyeleri (Stockholm Çalıştayı 86 1987) 

Seviye İşaretler ve Semptomlar  

0SN Titreşim maruziyeti var ancak semptom yok  

1SN Karıncalanma olan veya olmayan aralıklı hissizlik  

2SN Aralıklı veya sürekli hissizlik, azalmış sensörel algı  

3SN Aralıklı veya sürekli hissizlik, dokunma ile ayrımda 

ve/veya manipülatif yetenekte azalma  

 

Muskuloskeletal Etki 

Titreşim oluşturan ekipman kullanıcılarında kas-iskelet 

bozukluklarına ilişkin literatürde birkaç rapor bulunmaktadır. 

Elle iletilen titreşime maruz kalan işçiler, el becerilerinin 

azalması, kavrama ve kilitleme gücünün azalması bildirmişlerdir. 

Raporların çoğu, hekimler tarafından tespit edilen bulgulara 

değil, maruz kalmış kişilerin belirtilerine dayanmaktadır ve 

nörolojik problemlerin bir yansıması da olabilir. (Gardiner & 

Harrington, 2005) 

Birçok araştırma yayınının kanıtlarına bakılmaksızın, 

titreşimin eklem problemlerinin neden olduğu kabul 

edilmemektedir ve şu anda oluştuğu öngörülen doz-etki ilişkisi 

bulunmamaktadır. Belirli bilgilerin yokluğunda, titreşime bağlı 
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beyaz parmağın önlenmesi için mevcut rehberliğe uymanın 

makul bir koruma sağlayabileceği düşünülmektedir. (Gardiner & 

Harrington, 2005) 

 

2.2. Tüm Vücut Titreşiminin Sağlık Etkileri 

Titreşim maruziyetinin insan vücudundaki etkileri, birkaç 

yıl boyunca incelenmiştir. Hayvan ve insan çalışmaları, yüksek 

düzeyde titreşime maruz kalmanın insan vücudu üzerinde ciddi 

etkilere sahip olabileceğini ve çeşitli hayati organların zarar 

görmesine neden olduğunu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu 

tip hasara sahip titreşim seviyeleri, çok fazla rahatsızlığa neden 

olacak derecede yüksektir ve insanların uzun bir süre bu titreşim 

seviyesine maruz kalmalarına izin vermesi pek olası değildir. 

İşyerindeki tüm vücut titreşimi maruziyeti ve büyüklükleri hafif 

rahatsızlık içerebilir ancak bunların sağlık üzerinde uzun sürede 

etkilere sahip olduklarından şüphelenilir. (South, 2004)  

Araştırmalar, insan vücudunun en duyarlı olduğu 

titreşimlerin 4-10 Hz aralığındaki dikey titreşimlerdir. 2,5-5 Hz 

arasındaki titreşimlerin boyun ve bel bölgesinin vertebrasında 

güçlü rezonans ürettiğini göstermektedir. 4-6 Hz arasındaki 

titreşimler gövde, omuzlar ve boyunlarda rezonanslara neden olur 

ve 20-30 Hz arasındaki titreşim, oturan kişilerin başı ve omuzları 

arasındaki en güçlü rezonansı sağlar. (Tillman, 2007) 
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Diğer sağlık etkileri ve ilgili frekans aralıkları şöyledir: 

 

• 0,2-0,7 Hz aralığında hareket hastalığı, en büyük etki 0,3 

Hz’dir. 

• 10-30 Hz aralığında traktör, kamyon vb. sürücülerin 

verimliliğini etkileyen görme bozukluğu, kaza riskini 

arttırma 

• 40 Hz’in altındaki frekanlarda kemik ve eklemlere, 

özellikle alt spinal bölgede hasar 

• Sindirim sisteminde problemler 

• Kalp problemlerine yol açabilecek kan basıncındaki 

değişiklikler 

• 40-45 Hz titreşime maruz kalan kadınlarda 

menstruasyon, iç enflamasyon ve anormal doğum 

bozuklukları 

• Yorgunluk, iştahsızlık, sinirlilik, baş ağrısı 

• Hatalara ve/veya kazalara yol açabilecek genel verim 

düşüklüğü 
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3. TİTREŞİME KARŞI ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

Titreşim ölçüm ve hesaplamalar ile kimin risk altında 

olduğunu belirledikten sonra, risklerin nasıl azaltılacağına karar 

vermek gerekir. İlk olarak, yüksek riskli görevler için bir eylem 

planı hazırlanır öncelikli bu eylem planlarıyla uğraşılır. Daha 

sonra orta ve daha düşük riskli faaliyetler ele alınır. (Controlling 

the risks from hand arm vibration, t.y.) 

 

3.1. Titreşim Kaynağında Alınması Gereken Önlemler 

Bu Alternatif Üretim Teknikleri 

Titreşime maruz kalmayı ortadan kaldıran veya azaltacak 

alternatif çalışma yöntemleri arayın. İşi yerine getirmek için 

gerçekten el aleti gerekip gerekmediğini kontrol edin. Kongreler, 

fuarlar, ticaret odaları, dernekler, odalar, ekipman tedarikçileri ve 

ticaret dergileri gibi endüstrinizdeki iyi uygulamaları bulmanıza 

yardımcı olabilir. İşi mekanize hale getirin veya otomatikleştirin. 

Endüstriyel robotlar veya uzaktan kumandalı otomasyon 

sistemleri tercih edilebilir. Örneğin elle kullanılan bir kırıcı 

yerine, kazıcı bir makinenin ucuna kırıcı aparat temin edilebilir. 

(Controlling the risks from hand arm vibration, t.y.) 
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İş İstasyonlarının Tasarı ve Yerleşimi 

Zayıf duruşlardan kaynaklanan çalışanların elleri, bilekleri 

ve kollarındaki yükleri en aza indirgemek için iş istasyonlarının 

tasarımını iyileştirin. Ağır aletleri sıkıca tutma ihtiyacını 

azaltmak için titreşim takozu ve/veya süspansiyon sistemleri gibi 

cihazları kullanın. (Controlling the risks from hand arm vibration, 

t.y.) 

Doğru el aleti/aksesuarı seçme 

İşler için seçilen veya tahsis edilen ekipmanın uygun 

olduğundan ve işi verimli bir şekilde yapabildiğinden emin olun. 

Uygun olmayan, çok küçük veya yeterince güçlü olmayan 

ekipman, görevi tamamlamak ve çalışanları gerekenden daha 

uzun süre titreşime maruz bırakır. Uygun olan en düşük titreşim 

el aletini seçin ve işi verimli bir şekilde yapın. Mümkün oldukça 

yüksek titreşim araçlarının kullanımını sınırlayın. Belki de iş 

böyle bir aleti gerektirmez. Aksesuarların makine ve görevler için 

uygun olması çok önemlidir ve matkaplar, testere zincirleri ve 

keskiler gibi keskin araçlar olmalıdır. Keskin kenarları olmayan 

araçlar daha yüksek titreşim seviyelerine sebep olur. (Burström 

ve diğerleri, 2009; Controlling the risks from hand arm vibration, 

t.y.) 
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Mevcut makinelerde/araçlarda titreşimi azaltmak 

Mevcut bir makinenin titreşim özelliklerini iyileştirmek 

sıklıkla hem zor hem de pahalıdır. Bununla birlikte, bazı 

çözümler mevcuttur: (Burström ve diğerleri, 2009) 

 

• Taşlama makineleri için denge ünitesi; Taşlama 

makinesi için dengeleme birimi, bir oluk içinde 

serbestçe hareket edebilen bir dizi rulman içerir. 

Taşlama diskindeki herhangi bir dengesizlik, rulmanları 

dengesizlikten diğer yönde hareket ettirecek ve böylece 

harekete karşı koyacaktır. Taşlama sırasında dengesizlik 

değişirse, rulmanların yönü hızlı bir şekilde değişerek 

yeni dengesizliği telafi edebilecektir. 

• Titreşimsiz destek kulpları; Titreşime karşı tutma 

kolları, operatöre iletilen titreşim şiddetini azaltır. 

Makine gövdesi ile sap arasında konumlandırılmış bir 

yay vardır. Bu kollar titizlikle seçilmelidir çünkü etkileri 

frekansa bağlıdır. Makinenin ürettiği titreşim frekansı iyi 

bilinmelidir. Ayak altına titreşim emen paspaslar temin 

edilebilir. 

• Makinenin yalıtılması; diğer çözüm, makineyi bir çeşit 

yalıtım malzemesi ile kaplamaktır. Bununla birlikte, 
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yalıtımın etkinliği, aralarındaki frekans içeriği ve 

titreşim seviyesi, ergonomik tasarım gibi birkaç faktöre 

bağlı olduğu için, bu önlemlerin başarısını 

değerlendirmek zordur. 

• Titreşime sebep olan araçlarda eski koltuklar yerine 

titreşim azaltan, süspansiyonlu koltuklar temin edilmesi 

faydalı olacaktır. 

 

Eski ekipman ya da makinenin değiştirilmesi 

İş ekipmanının zamanla yıpranması durumunda 

değiştirilmesi uygun olur. Yeni bir makine satın alırken, takım 

titreşimi hakkında da bilgi talep etmek önemlidir. Hem verimli 

hem de düşük titreşim seviyeleri üreten bir alet seçmelidir. 

(Burström ve diğerleri, 2009; Controlling the risks from hand arm 

vibration, t.y.) 

 

• İhtiyaçlarınızı çeşitli tedarikçilerle tartışın. 

• Tedarikçilerinize ekipmanlarının uygun olup olmadığını 

ve iş için etkili olup olmayacağını kontrol edin, farklı 

markalar / ekipman modelleri için titreşim emisyon 

bilgilerini karşılaştırın, ekipmanı kullanma şeklinize 

ilişkin titreşim bilgisi isteyin ve herhangi bir eğitim 

gereksinimi hakkında bilgi isteyin. 
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• Yeni satın alacağınız ekipmanın farklı model ve 

markalarını denemek için ve hangisini satın alacağınıza 

karar vermeden önce çalışanlarınızın fikirlerini hesaba 

katmaya çalışın. 

• Ekipmanın titreşim azaltma özellikleri ve bu özelliklerin 

etkili olabilmesi için ekipmanın nasıl kullanılacağı ve 

bakımının yapılması hakkında bilgi edinin. 

• Titreşim emisyonunu, verimliliği ve spesifik 

gereksinimlerinizi dikkate alarak, kuruluşunuzun uygun 

ekipman satın almayla ilgili bir politikası olduğundan 

emin olun. 

• Titreşim ile ilgili konularda satın alma personelini eğitin, 

böylece ekipman tedarikçileriyle etkin bir şekilde başa 

çıkabilecektir. 

 

Servis ve bakım 

Eskiyen ve / veya yetersiz bakım yapılan ekipman, gereksiz 

yere yüksek titreşim seviyelerine neden olabilir. Düzenli bakım 

ve onarımın yapılması ve periyodik muayenelerin zamanında 

yapılması önemlidir. Eğilmiş makine eksenleri tarafından üretilen 

nispeten küçük bir dengesizlik bile yüksek bir titreşim yükü 

üretmek için yeterli olabilir. Bakım ve onarıma ek olarak, denetim 
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rutinin bir parçası olarak basitleştirilmiş bir titreşim ölçüm türü 

de kullanılabilir. (Burström ve diğerleri, 2009) 

 

3.2. Titreşime Maruz Kalan Kişiler Üzerinde Alınması 

Gereken Önlemler 

Uzun süre maruz kalmaktan kaçınma 

Çalışanlarınızın titreşime maruz kalma sürelerini sınırlayın. 

Bireylerin uzun, sürekli periyotlarda titreşime maruz kalmalarını 

önlemek için çalışma planlayın, birkaç kısa periyot tercih edilir. 

Araçların sürekli veya sık kullanılmasını gerektiren durumlarda, 

çalışanların rotalarını, maruz kalma sürelerini sınırlamak için 

kullanın. (Controlling the risks from hand arm vibration, t.y.) 

 

Eğitim ve iş teknikleri 

Titreşim oluşturan avuç içi el aleti kullanan operatörlere, 

gerekli besleme kuvveti miktarının elin makinenin sapında nereye 

konumlandırılacağına karar vermeleri öğretilebilir. Böylece 

kavrama ve besleme kuvveti azaltılır, böylece elle iletilen titreşim 

miktarı da azaltılabilir. Tabanca tutma yeri olan bir makine için, 

yüksek miktarda besleme kuvveti için elin kol üzerinde yukarıya 

çıkacağı, düşük miktarlarda ise aşağı doğru tutmanın daha iyi 

olabileceği anlamına gelir. (Burström ve diğerleri, 2009) 
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Kişisel koruyucu donanım 

Kişisel koruyucu donanım kullanımı, diğer önlemlere ek 

olarak veya tatmin edici sonuçlar vermediğinde son çare olarak 

kullanılmalıdır. Titreşim yüklemesinin azaltılmasına ilaveten, 

koruyucu ekipmanın kullanımı rahat olmalı ve makinenin 

kullanım kolaylığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmamalıdır. 

Titreşimi azaltmak için birçok eldiven tasarlanan eldiven 

mevcuttur ve yaralanma riskini azaltmak için kullanılan çok sık 

kullanılır. (Burström ve diğerleri, 2009) 
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4. TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 

4.1. Ölçüm Araçları 

Bir titreşim ölçüm sisteminin gösterimi Şekil 6’daki gibidir. 

Şimdi bu parçalara sırayla bakalım: 

 

 

 

Şekil 6: Titreşim ölçüm sisteminin bir gösterimi (Ágoston, 2014) 

 

4.1.1. Transdüser 

İki tip transdüser vardır; hız alıcıları ve ivmeölçerler. Bu 

ikisi arasında en çok ve sık kullanılan ivmeölçer kısaca 

açıklanacaktır. 

 

İvme ölçerler 

Titreşen bir yüzeyde ivme belirlemek için normal olarak bir 

ivmeölçer kullanılır. İvmeölçer, titreşim mekanizmasının 

ivmesiyle orantılı bir çıkış sinyali üretir. Transdüseri ölçmenin en 

yaygın şekli, piezoelektrik kristal üzerine dayanan bir yay ile 

önceden yüklenmiş bir kütle içeren piezoelektrik ivmeölçerdir. 

İvmeölçer harekete maruz kaldığında, kütle ivmeye karşılık gelen 
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bir kuvvetle kristal üzerine etki yapar. Sonra piezoelektrik kristal 

ivmeye karşı gelen bir yük oluşturur. (Burström ve diğerleri, 

2009) 

 

4.1.2. Önyükselteç 

Titreşim ölçüm sistemindeki ikinci unsur önyükselteçdir. 

Bir veya daha fazla kademeden oluşabilen bu cihaz, iki çok 

yararlı amaca hizmet eder: 

i.Genel olarak çok zayıf olan titreşim alım sinyalini 

yükseltir  

ii.Titreşim alıcı ve işleme ve görüntüleme cihazları arasında 

bir empedans transformatörü veya izolasyon cihazı görevi görür. 

 

4.1.3. Proses ve görüntüleme ekipmanları 

Titreşim verilerini işlemek ve görüntülemek için kullanılan 

aletler, küçük değişikliklerle birlikte, daha önce gürültü analizleri 

için anlatılanlarla aynıdır. İşlem ekipmanı tipik olarak bir çeşit 

spektrum analizörüdür. Analiz cihazı, örneğin titreşim yer 

değiştirmesinin rms değerini elde eden çok basit bir cihazdan, 

titreşim frekans spektrumunun esasen anlık bir analizini veren bir 

cihaza kadar değişebilir. 
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4.2. Ölçümü etkileyebilecek faktörler 

4.2.1. El-kol titreşim ölçümünü etkileyebilecek faktörler 

 

• İletilen titreşimin yönü 

• İş yöntemi ve çalışanın işi yapma becerisi 

• Çalışanın demografik bilgileri, bünyesi veya sağlığını 

etkileyen faktörler 

• Çalışma ve dinlenme sürelerinin uzunluğu ve sıklığı. 

• Dinlenme aralarında kullanılan aletin kullanılıp 

kullanılmadığı veya boşa çıkıp çıkmadığı 

• Çalışan tarafından el aletini kavrama ve besleme 

kuvvetlerinin farklılıkları 

• El ya da kolun el aletini tutma açıları 

• Titreşim oluşturan el aletinin çalışma prensibi, 

özellikleri, tipi 

• Titreşime maruz kalan alanın büyüklüğü ve yeri 

• İvme ölçerlerinin doğru yerleştirilememesi 

Aşağıdaki faktörler titreşimin ele maruziyetinde kan 

dolaşımı ile ilgili değişikliklere sebep olan faktörlerdir. 

• İklim koşulları, el-vücudun sıcaklığını etkileyebilecek 

diğer faktörler 

• Kan dolaşım sistemini etkileyebilecek hastalıklar 
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• Çalışma istasyonlarında kan dolaşımını etkileyebilecek 

ortamla ilgili kimyasal ajanlar 

• Gürültü 

 

4.2.2. Tüm Vücut Titreşim Ölçümünü Etkileyebilecek 

Faktörler 

En önemli tüm vücut titreşim maruziyeti, araçların 

sürülmesinden ve özellikle düzgün bir yol dışında çalışan 

araçlardan kaynaklanmaktadır. Operatörün maruz kaldığı titreşim 

seviyelerini etkileyen birçok faktör vardır. Uygulamada, bu 

faktörlerden bazıları diğerlerinden daha önemlidir; makinenin 

tasarımı, üzerinde bulunduğu alanın sıklıkla daha önemlidir, 

ölçümler normalde tam günlük işlerden önemli ölçüde daha az 

sürede tamamlanır. Ölçümde kullanılan ekipmanlar duyarlı ve 

pahalıdır ve bu tür araçlar içinde ve çevresindeki koşullar 

genellikle olumsuzdur ve bu durumlar gereksiz ölçümleri 

uzatmamak için bir sebeptir. Örneğin, bazı teslimat işlemlerinde 

sürücü koltuğa sık sık oturup kalkıyorsa bu durum koltuk titreşim 

ölçümlerini artırabilir. İvmeölçer, zaman ortalamalı okumayı 

önemli ölçüde artırabilecek bir bozukluğu tespit edecek ve bu 

açıkça, sürücüye iletilen titreşimden değil, sürücünün kendi 

hareketlerinden kaynaklanıyor olacaktır. Bu muhtemelen bir 
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sorun gibi gözüküyorsa, ölçümlerin dikkatli zamanlaması ve 

kontrolü gerekecektir. (South, 2004) 

 

4.3. Ölçümlerin Yenilenme Esasları ve Ölçüm Süreleri 

Artan bir titreşime maruz kalma olasılığı bulunan ya da 

uygulanan kontrollerin etkinliği hakkında herhangi bir şüphe 

oluştuğunda, makinelerin veya çalışma süreçlerinin uygunluğu 

veya mevcudiyetinde herhangi bir değişiklik tespit edildiğinde ya 

da uygulanan kontrollerin etkililiğinden şüphelenildiğinde 

ölçümlerin yenilenmesi tavsiye edilmektedir. En az üç yılda bir 

ölçümler gözden geçirilebilir. (HSE, 2005) 

 

4.4. Titreşim Ölçüm Adımları 

Güvenilir ölçümler yapmak ve titreşimin 

değerlendirilmesinde bir strateji geliştirmek için, titreşim 

maruziyetinin değerlendirilmesi, bir dizi aşamaya bölünebilir 

(Burström ve diğerleri, 2009): 

 

1) Operatörün normal çalışma şeklini oluşturan 

operasyonların tanımlanması 

2) Belirlenen her bir işlem için tipik günlük maruziyet 

süresinin tespit edilmesi 

3) Ölçüm alınacak operasyonların seçilmesi 

4) Seçilen her operasyon için ivme değerinin ölçülmesi 
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5) 8 saatlik titreşim toplam değerinin hesaplanması (günlük 

titreşim maruziyeti) 

 

4.5. Ölçülecek Parametre 

Titreşim ölçer ile ölçülecek büyüklük, titreşimin genliğini 

belirlemekte kullanılan ana büyüklük, m/s2 cinsinden ifade 

edilen, belirlenen bir t zamanındaki frekans ağırlıklı, titreşimin 

tek eksendeki anlık ivmesinin k.o.k (rms) değeridir, a olarak 

gösterilir.  

Ele, kola titreşim ileten birçok el aleti ve vücuda titreşim 

ileten araçlar üç eksendeki titreşim ölçümüne katkı yapar ve bu 

üç eksendeki titreşimin zararlı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 

ölçümler üç eksende yapılmalıdır. 

 

4.6. El-Kol Titreşiminin Ölçülmesi 

Titreşim ölçümleri, el-kol titreşimleri değerlendirmelerinde 

kullanılmak üzere yapılır. Bu ölçümler eşit enerji ilkesinin hasar 

oluşma ihtimalinin geçerli tahminleri verdiğini varsayar. Titreşim 

ölçüm cihazı şu bölümlerden oluşur; bir ivme ölçer (transdüser), 

genliği yükselten düzenek, bant geçirimli ve/ya da frekans 

ağırlıklı ağa sahip bir filtre, seviye veya genlik göstergesi, kayıt 

sistemi. (South, 2004; Zeyrek, 2009) 
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Ele ulaşan vibrasyon, Şekil 6’da gösterildiği gibi koordinat 

sistemindeki birbirine dik üç eksen için de ölçülerek ve 

kaydedilmelidir. Uygun çalışma koşulları ile takım titreşiminin 

temsili ölçümlerini elde etmek için özen gösterilmelidir (Gardiner 

& Harrington 2005). Üç eksendeki vibrasyon, mümkünse aynı 

anda ölçülmelidir. Eğer bu mümkün değilse her eksende, tüm 

şartların benzer olması durumunda, sırayla ölçümler alınabilir. 

Ölçümler, mümkün mertebe titreşim kaynağı üzerinden 

alınmalıdır.  

 

 

Resim 6: El tutma konumu (ilocis.org) 
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İvme ölçerin yeri  

Bir ivme ölçerin (titreşim sensörü), performansını doğrudan 

etkiler. Yanlış montaj, yalnızca koşullardaki bir değişiklikle 

değil, aynı zamanda sensörün kendisinin kararsızlığıyla da ilgili 

okumalar verebilir ve bu nedenle sensörün okumalarını 

güvenilmez hale getirebilir. Bu nedenle, doğru okumaları 

sağlamak için bir titreşim sensörünün doğru montajı hayati önem 

taşır. Titreşim ölçümleri titreşimin kaynaktan vücuda giriş yaptığı 

noktaların üzerinden ya da yakınından yapılmalıdır. Mümkünse, 

titreşim sensörleri el aletinin tutulduğu yerlerin tam ortasına 

yerleştirilmesi önerilir. Bununla beraber, genel olarak ivme 

ölçerleri bu noktaya yerleştirmek mümkün değildir; ivme ölçerler 

kullanıcı tarafından kullanılan normal tutma şeklini etkiler. Bir 

titreşim sensörünün düzgün yerleştirilmemesi, ölçüm frekans 

aralığını büyük oranda kısıtlayacaktır. Çeşitli bağlantı 

yöntemlerinin tümü, ivmeölçerin ölçülebilir frekansını etkiler. 

Genel olarak konuşursak, bağlantı ne kadar gevşek olursa, 

ölçülebilir frekans limiti o kadar düşük olur. (Zeyrek, 2009; How 

to mount a vibration sensor, t.y.; Measuring Vibration with 

Accelerometers, 2020) 
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Resim 7: Bazı motorlu alet tipleri için ölçme yeri örnekleri 

(dewesoft.com) 

 

 

Resim 8: Monte blokları (South, 2004) 
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Resim 8’de görülen monte blokları, birkaç yöntemle 

tutamak kısma eklenebilir (South, 2004; Zeyrek, 2009): 

 

• Sapa bağlamak için kablo bağlarının geçirilebileceği bir 

yuvaya sahip V şeklinde bir blok 

• Parmakları arasında tutulabilen T biçiminde bir blok 

• Çalışanın ayasının altında tutulabilen düz ya da kavisli 

bir çubuk. 

Tüm bu varyasyonlar dezavantajlara sahiptir: 

• Kablo bağlarının çok sıkı bir şekilde bağlanması gerekir, 

normalde bunları sıkmak için bir alet kullanılır. 

• Parmak arası bloklar zaman zaman uzun bir uzantıya 

sahiptir, bu da bunların alet sapı üzerinde dönme 

olasılığını artırır ve ivmeölçer alet sapında mevcut 

olandan çok daha büyük bir büyüklükte titreşime maruz 

kalır (buna bazen konsol etkisi denir). 

• Uzantısı olmayan benzer blokların tutulması çok zordur.  

• Düz çubuk türleri bazen yalnızca bir veya iki ivmeölçer 

montaj deliği barındırabilir, bu nedenle üç ekseni de 

ölçmek zordur. 
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Resim 9: Bir monte bloğunun yerleştirilmiş örneği 

(dewesoft.com) 

 

4.6.1. Titreşim Dozlarının ve Limitlerinin Hesaplanması 

Üç eksenli ölçümün hesaplanması 

Titreşime maruz kalmanın hesaplanmasında öncelikle üç 

eksende yapılan ölçüm sonuçları ile toplam titreşim değeri hesap 

edilir: 
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𝑎ℎ𝑣 = √𝑎ℎ𝑤𝑥
2 + 𝑎ℎ𝑤𝑦

2 + 𝑎ℎ𝑤𝑧
2  

 

Her üç eksende ölçüm alınamadığı durumlarda, alınan 

eksenler için katsayılarla formülasyon şu şekildedir (Barone vd., 

2016).  

 

𝑎ℎ𝑣 = √(𝑘𝑥𝑎ℎ𝑤𝑥)2 + (𝑘𝑦𝑎ℎ𝑤𝑦)
2

+ (𝑘𝑧𝑎ℎ𝑤𝑧)2 

 

Bu katsayılar x ekseni için kx=1,4, y ekseni ky=1,4, z ekseni 

için kz=1’dir. 

 

Günlük titreşime maruz kalmanın hesaplanması 

Eğer bir çalışan 8 saatlik bir vardiya süresince aynı 

makinede aynı koşullar altında çalışırsa yukarıdaki 

hesaplamalardan kaynaklanan titreşim büyüklüğü, 8 saatlik 

eşdeğer enerji ivmesi A (8) ile aynı olacaktır. Bununla beraber 

uygulamada işler o kadar kolay olmayacaktır ve bir iş günü 

boyunca bir kişinin önemli titreşim düzeylerine maruz kalma 

süresinden bir miktar hesaplanması gerekir: 
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𝐴(8) = 𝑎ℎ𝑣√
𝑇

𝑇0
 

 

T: Günlük toplam titreşime, ahv, maruz kalma süresi 

T0: 8 saatlik (28800 saniyelik) referans süre 

 

Sıklıkla bir çalışan tek bir vardiya boyunca birden fazla 

titreşim aleti kullanacaktır. Bu durumda, A (8) değerini 

hesaplamak için kullanılan denklem tüm önemli maruz kalma 

sürelerini hesaba katmak için genişletilmelidir: 

 

𝐴(8) = √
1

𝑇0
∑ 𝑎ℎ𝑣𝑖

2 𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

ahvi: i’inci çalışma için toplam titreşim değeri 

n: her bir titreşime maruz kalma sayısı 

Ti: i’inci çalışmanın süresi 
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Bir günden uzun süre titreşime maruz kalmanın 

hesaplanması 

Bir çalışanın günlük olarak titreşime maruz kaldığı ancak 

bir günden sonraki güne titreşime maruz kalmanın değiştiği 

işlerde titreşime maruz kalmanın mukayese edilmesi faydalı 

olabilir. Bu gibi durumlarda, tipik günlük titreşime maruz kalma 

tahmini için şu formül kullanılır: 

 

𝐴𝑡𝑖𝑝𝑖𝑘(8) = √
1

𝑁
∑ 𝐴𝑑

2 (8)

𝑁

𝑑=1

 

 

Ad (8): d günündeki günlük titreşime maruz kalma 

N: tahminin yapılacağı çalışma günlerinin sayısı 

 

Titreşimin büyüklüğü, her bir iş günü için aynı ancak 

titreşim kaynağının kullanıldığı süre değişiklik gösteriyorsa şu 

formül kullanılır: 

 

𝐴𝑡𝑖𝑝𝑖𝑘(8) = 𝑎ℎ𝑣√
𝑡𝑑

𝑇0
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ahv: çalışma için toplam titreşim değeri 

T0: 8 saatlik referans süre 

𝑡�̅�: ortalama günlük titreşime maruz kalma süresi 

 

4.6.2. Maruz Kalma Noktaları Sistemi ve Hazır 

Hesaplayıcı 

Aşağıdaki tablo, günlük titreşim riskini hesaplamak için bir 

'Hazır Hesaplayıcı'dır. İhtiyacınız olan tek şey titreşim büyüklüğü 

(ivme) ve maruz kalma süresidir. Hazır hesaplayıcı, 40 m/s2'ye 

kadar olan titreşim büyüklüklerini ve 10 saate kadar bir maruziyet 

süresini kapsar. (Exposure points system and ready-reckoner, t.y.) 

Maruz kalma noktası A(8) değerinden kolaylıkla bulunur. 

Maruziyet noktası zamanla basitçe değişir: maruziyet süresinin 

iki katı, noktanın iki katıdır. Bir işçinin bir günde iki veya daha 

fazla titreşim kaynağına maruz kalması durumunda, maruz kalma 

noktaları birbirine eklenebilir. 5 m/s2 A(8) titreşim şiddetinin 

karşılığı 400 puandır. Azami maruziyet sınırı olarak anılır. 

Yönetmelikteki 2,5 m/s2’lik ikinci sınır, ‘eylem’ sınırı olup, 

karşılığı 100 puandır. (Esin, 2014; Exposure points system and 

ready-reckoner, t.y.) 

Bu durumda: (Esin, 2014) 
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• Eğer değerlendirme 400 puanın üzerinde ise, işe devam 

edilmeyerek, maruziyet süresi ve/veya titreşimin şiddeti 

hemen düşürülmelidir (çalışan değiştirilerek ya da 

ekipman değiştirerek). 

• Eğer değerlendirme 100 puanın altında ise, ortada 

sakıncalı bir durum yoktur, uygulama sürdürülür. 

• Eğer sonuç 100-400 puan arasında ise, güvenli durumu 

sağlamak için çalışmalara başlanır. İdeal olan, 100 

puanın altında çalışma şartlarını sağlamak ve 

korumaktır. Süreyi yeterince kısaltmak, uygun dinlenme 

aralıkları vermek (kullanılan yöntemi ve ekipmanı 

değiştirmek gibi). 

 

Değerlendirmenin önemi göstermek için aşağıdaki 

örneklere bakalım: (Esin, 2014) 

Örnek 1: Titreşim büyüklüğü 10m/s2 olan bir ekipman için 

güvenli maruziyet süresi azami 30 dakikadır, Tablo 3’e göre 

değerlendirme 100 puandır. Bu değerlendirmenin anlamı, 30 

dakikanın üstündeki maruziyetin zararlı olduğudur. Çalışma, 30 

dakikalık süreleri aşmayacak biçimde aralıklı olarak 

düzenlenmelidir. 

Örnek 2: Bir çalışan, titreşim büyüklüğü 9,5 m/s2 olan bir 

ekipmanı 1 saat, titreşim büyüklüğü 7 m/s2 olan bir ekipman 2 
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saat, titreşim büyüklüğü 4 m/s2 olan bir ekipmanı 1 saat 

kullanmaktadır. Tablo 3’ten, sırası ile şu puanlar elde edilir: 

181+196+32=409. Toplam maruziyet günde 4 saat olsa da limit 

aşılmaktadır; işe devam edilmeden koruyucu önlemler hemen 

alınmalıdır. 

 

 

Resim 10: Hazır hesaplayıcı (hse.gov.uk) 
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4.7. Tüm Vücut Titreşiminin Ölçümü 

Tüm vücut titreşiminin değerlendirilmesi doğal olarak 

karmaşık bir konudur. Üç eksen insan vücudunun yönüne bağlı 

olarak ölçülür. Yatar bir denek için aşağıdaki yönelimler 

muhafaza edilir, böylece z ekseni normalde dikey olmakla 

birlikte, yatık bir denek durumunda yatay eksenlerden biri haline 

gelir. El kol titreşim maruziyetini değerlendirirken toplam 

değerlendirmeye ulaşmak için üç eksendeki veriler birleştirilir. 

Bununlar beraber tüm vücut titreşim değerlendirmeleri normal 

olarak bunu yapmaz, bunun yerine her eksen ayrı ayrı 

değerlendirilir (South, 2004). 

 

 

Resim 11: Tüm vücut titreşimi için üç eksen kullanılır (Tillman, 

2007) 
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İvme ölçerin (transdüser) yeri 

Vücut üzerindeki ölçüm yapılacak yer titreşimin, vücuda 

iletildiği nokta veya alana mümkün olduğu kadar yakın yerden 

yapılmalıdır: (Şahin&Işık 2007) 

a) Yumuşak yüzeylerin (minder gibi) olduğu durumlarda, 

transdüser kişi ile temas alanı arasına yerleştirilmelidir; yumuşak 

yüzeyi boyunca üzerindeki basınç dağılımını bozmayacak şekilde 

tasarımlanmış yarı rijit ara yüzey içine transdüser yerleştirilmesi 

ile yapılmalıdır. 

b) Titreşim yüzeyi sert ise, transdüser rijit şekilde 

bağlanmalı ve gövde ile yüzey arasındaki temas alanına mümkün 

olduğu kadar yakın yere yerleştirilmelidir. 
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Resim 12: Tüm vücut titreşimi için ivme ölçerlerin bir koltuk 

üzerinde örnek yerleşimi (svantek.com) 

 

4.7.1. Titreşim Dozlarının ve Limitlerinin Hesaplanması 

Günlük titreşime maruz kalmanın hesaplanması 

 

𝐴(8) = 𝑘𝑎𝑤√
𝑇

𝑇0
 

 

aw: destek yüzeyinde üç dikey doğrultudan biri olan x, y ve 

z'deki titreşim büyüklüğüdür 



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TİTREŞİM MARUZİYET ÖLÇÜMÜ| 52 

T: maruziyet süresince titreşime, ahv, maruz kalma süresi 

T0: 8 saatlik (28800 saniyelik) referans süre 

 

Titreşime günlük maruz kalma A (8) değeri x, y ve z yönleri 

için ayrı ayrı değerlendirilir. 

Yatay titreşim (x ve y yönleri) için, k = 1.4 ve aw, Wd 

frekans ağırlığı kullanılarak elde edilir. Dikey titreşim (z yönü) 

için, k = 1.0 ve aw, Wk frekans ağırlığı kullanılarak elde edilir. 

(HSE, 2005) 

Toplam günlük maruz kalma, farklı titreşim büyüklüklerine 

sahip iki veya daha fazla işlemden oluşması durumunda, A (8) şu 

formül ile hesaplanır: 

 

𝐴(8) = √
1

𝑇0
∑ 𝑎𝑤𝑖

2

𝑛

𝑖=1

𝑇𝑖 

 

n: çalışma günündeki bireysel işlemlerin sayısı 

awi: i operasyonu için titreşim büyüklüğü 

Ti: i operasyonu süresi 
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Bir haftada ortalama titreşime maruz kalma 

Bir haftada titreşime (A(8)week) maruz kalma, ardışık yedi 

gün içinde oluşan ve beş 8 saatlik günün (40 saat) bir referans 

süresine normalleştirilen toplam maruz kalma oranıdır. Şu formül 

kullanılarak belirlenir: (HSE, 2005) 

 

𝐴(8)𝑤𝑒𝑒𝑘 = √
1

5
∑ 𝐴(8)𝑗

2

7

𝑗=1

 

 

A(8)j : j günü için günlük maruziyet. 
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