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SUNUŞ

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina dergimizde yer alan ilk makalemiz, Nasır Çoruh, Faruk Aras, Nezih 
Kaya ve İbrahim Ciğerci’nin “Uçak Kablo Sisteminde Meydana Gelen Yaşlanma ve Bo-
zulmaların Bakım Odaklı Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, kablo 
demetlerindeki bozulma seviyesini belirleyen bakım odaklı bir değerlendirme yapılmıştır. 
Tipik bir uçakta çok sayıda fonksiyonu yerine getiren yüzbinlerce kablo kullanılmaktadır. 
Kablo sisteminde oluşan titreşim, nem, metal talaşları, dolaylı hasar, kirlenme ve aşırı sı-
caklık gibi faktörler bozulmanın başlıca nedenlerindendir. Bu çalışmada, kablo sisteminde 
ve demetlerinde oluşan bozulmalar ve seviyeleri belirlenmiş ve MIL-HDBK-525 kapsamın-
da, genel görsel muayene, ayrıntılı inceleme ve bunların bir kombinasyonunu kapsayan 
bölgesel incelemesine ilişkin elde edilen analizlerin riskleri değerlendirilmiştir.

İkinci makalemiz, Barbaros Çam’ın “Üretimde Verimlilik Artışı Sağlamaya Yönelik Gaz 
Transferi Gerektirmeyen Döner Tip Otomatik Valf Sökme Takma Makinası Tasarımı” baş-
lıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, tekli gaz aktarmasız otomatik vana sökme takma makina-
sının verimsiz çalışmasından kaynaklanan yüksek maliyetin azaltılması ve vanası arızalı 
tüplerin kaçak kontrol havuzundan makinanın bulunduğu yere kadar elle taşınması, vana 
değiştirilmesi işleminden sonra tekrar kaçak kontrol havuzuna veya konveyör bandına ta-
şınmasından dolayı oluşan işçilik maliyetlerinin azaltılması hedeflenmiştir. Şu an sektörde 
el yordamıyla vana sökme takma yöntemi yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntem, 
tüplerin arızalı vanalarının tüplerin gazı aktarıldıktan sonra manuel olarak özel yapılmış 
anahtar yardımıyla değiştirilmesi işlemidir. Bu yöntem sektörde vana sökme takma işle-
minin yapıldığı en yüksek maliyetli işlemdir. Bu çalışmanın amacı, gaz aktarma ve taşıma 
işlemi yapılmadan kaçak kontrol havuzu bağlantılı döner tip otomatik gaz aktarmasız vana 
sökme takma makinası tasarımını gerçekleştirerek verimliliği artırmak ve işlemlerin mali-
yetini düşürmektir.   

Üçüncü makalemiz, Rahmi Güçlü ve Ömer Faruk Sancak’ın “Savaş Uçağı Koltuğunun 
Durum Geri Beslemeli H∞ Yarı Aktif Kontrolü” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada savaş 
uçağı koltuklarının yarı aktif titreşim azaltma problemi için Doğrusal Matris Eşitsizlikleri 
tabanlı durum geri beslemeli H∞ kontrolcü tasarlanması gerçekleştirilmiştir. Uçağın pistte-
ki taksi hareketi esnasında yoldan gelen uyarıların sebep olduğu, on serbestlik dereceli yarı 
aktif koltuklara sahip tam uçağın matematiksel modelinin koltuk titreşimlerinin kontrolü ve 
analizi yapılmıştır. Bu amaçla, yarı aktif koltuklar olarak pasif sönümleyici yerine Manye-
to-Reolojik (MR) sönümleyici kullanılmıştır. 

Dördüncü makalemiz, Burak Markal, Orhan Aydın ve Mete Avcı’nın “Kare Kesitli 
Mikrokanallarda Doymuş Kaynamalı Akış Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi” baş-
lıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, her biri 200 µm x 200 µm kanal kesitine (genişlik x yük-
seklik) sahip yirmi dokuz paralel mikrokanaldan oluşan silikon ısı alıcıda, deiyonize suyun 
doymuş kaynamalı akış karakteristikleri deneysel olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, ısı 



akısı ve kütle akısının iki faz ısı transfer katsayısı ve toplam basınç düşümü üzerindeki etki-
leri incelenmiştir. Fiziksel mekanizma, ölçümlerle eşzamanlı alınan yüksek hızlı akış görün-
tüleri yardımıyla irdelenmiştir. Çalışma sonucunda, iki faz ısı transfer katsayısının artan ısı 
akısı ve kuruluk derecesi ile azaldığı, artan kütle akısı ile arttığı; toplam basınç düşümünün 
ise, genel karakter olarak, artan ısı akısı ve çıkış kuruluk derecesi ile arttığı ve artan kütle 
akısı ile azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, akış görüntüleme çalışmalarında, mikrokanallarda 
kaynamalı akış olayının sanki-periyodik karakterde olduğu gözlemlenmiştir.

Beşinci makalemiz, Tezcan Şekercioğlu’nun “Kavramsal Tasarım Aşamalarında Bakımın 
Yeri ve Önemi” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, makinalar, alet ve cihazlar, kullanım 
esnasında aşınma, korozyon, yorulma, sıcaklık, yaşlanma gibi çok farklı etkilere maruz kal-
maktadır. Bu etkiler sonucunda, teknik sistem tasarım aşamasında belirlenen fonksiyonu 
ya tamamen veya kısmen yerine getiremez hale gelmektedir. Bakım, çalışma anında fonk-
siyonun tam olarak yerine getirilmesi açısından büyük önem taşır.  Tasarım aşamalarında 
özellikle montaj, demontaj ve basit bakım için gerekli olan konstrüktif tedbirler alınmalı ve 
tasarıma son şekil verilmelidir.  

Altıncı makalemiz ise Orhan Gülcan’ın “Metal ve Seramik Tozlarının Patlayıcı Yardımıy-
la Sıkıştırılması: Tekniğin Uygulamalarına Genel Bir Bakış” başlıklı çalışmasıdır. Metal 
ve seramik tozlarının patlayıcı yardımıyla sıkıştırılması tekniği, patlayıcının patlatılması 
neticesinde, birkaç mikrosaniye içinde oluşan yüksek şok dalgası basıncının, tozların sıkış-
tırılmasında kullanılması esasına dayanır. Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma tekniği, özellikle 
tungsten (W) gibi malzemeler için, bazı fiziksel ve mekanik özelliklerin iyileştirilmesinde 
kullanılabilecek tek yöntemdir. Bu çalışmada, patlayıcı yardımıyla sıkıştırma yöntemi hak-
kında detaylı bilgiler verilecek olup, literatürde yapılan çalışmalar incelenecektir. 

Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden ulaşabilir; makale ve görüşleriniz 
ile destek olabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere...

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu



PRESENTATION

Esteemed Colleagues,

The first article published in our journal Engineer and Machinery is the article titled 
“A Maintenance-Oriented Assessment on Aging and Deterioration of Aircraft Cable 
System” by Nasır Çoruh, Faruk Aras, Nezih Kaya and İbrahim Ciğerci. In this study, a 
maintenance-focused assessment was conducted to determine the level of deterioration of 
the wire bundles/harness. In a typical aircraft, hundreds of thousands of cables are used to 
fulfill many functions. Factors, such as vibration, moisture, metal chips, indirect damage, 
contamination and excessive temperature, occurring in the cable system are the main causes 
of the degradation. In this study, the deteriorations of the cable system and the cable bundles 
were determined and in the scope of the MIL-HDBK-525 on the cable system, the risks of 
the analysis obtained in associated with general visual inspection, detailed inspection and 
zonal inspection which covers a combination of GVI and DET were evaluated.

The second article is titled “Design Study of an Automatic Valf Disassembly Machine in 
Depressurisation Process for Improving Production Efficiency” by Barbaros Çam. In this 
study, it is aimed to reduce the expenditure of the inefficient performance of automatic 
mono non-switched gas fitting and removal machine and also to reduce the labour costs 
of manually taking the tubes whose valves are faulty from the leakage control pool to the 
place where the machine is and retaking it to the leakage control pool or to the conveyor 
band after the replacement of the valve. At present, the method of fitting and removing 
valves by the rule of thumb is commonly applied in the sector. This method is replacing the 
valves of faulty tubes after manual removing of their gases by using a special designed key 
through the rule of thumb. This method has the highest cost for the process of fitting and 
removing valves. The aim of this study is to increase the efficiency and reducing the cost of 
the processes by manufacturing the leakage control pool connected Roller Type Automatic 
Non-switched Gas Fitting and Removal Machine without gas transference and conveyance. 

The third article is titled “State Feedback H∞ Semi Active Control of Fighter Jet Seat” by 
Rahmi Güçlü and Ömer Faruk Sancak. This paper deals with the design of a Linear Matrix 
Inequalities (LMI) based state feedback H∞ controller for a semi active vibration mitigation 
problem of fighter jet seats. Ten degrees of freedom detailed full aircraft mathematical 
model having semi active seats are controlled and analyzed seat vibrations caused by 
runway excitations during taxiing. For this purpose a Magneto-Rheological (MR) damper 
is used instead of a passive damper as semi active seats. The MR damper has non-linear 
characteristics and its damping force varies by voltage which is applied to electromagnetic 
coil. 

The fourth article is titled “An Experimental Investigation of Saturated Flow Boiling 
Characteristics in Square Microchannels” by Burak Markal, Orhan Aydın and Mete Avcı. 
In this study, saturated flow boiling characteristics of deionized water are experimentally 
investigated in silicon heat sink consisting of twenty nine parallel microchannels with cross 



sectional dimensions of 200 µm x 200 µm (width x height). In this context, the effects of 
heat flux and mass flux on the two phase heat transfer coefficient and the total pressure drop 
are investigated. The physical mechanism is scrutinized through simultaneous high speed 
flow images taken during measurements. Consequently, two phase heat transfer coefficient 
decreases with increasing heat flux and vapor quality, and increases with increasing mass 
flux. The total pressure drop increases with increasing heat flux and exit vapor quality while 
it decreases with increasing mass flux. From the flow visualization experiments, it is observed 
that flow boiling phenomenon in microchannels has quasi-periodical characteristics. 

The fifth article is titled  “The Place and Importance of Maintenance in Conceptual Design 
Stages” by Tezcan Şekercioğlu. In the current study, machines, tools and devices are exposed 
to very different effects such as wear, corrosion, fatigue, temperature and aging during use. 
As a result of these effects, the technical system cannot fulfill the function determined in the 
design phase either in whole or in part. Maintenance is of great importance in terms of full 
functioning at the moment of operation. During the design phase, especially the necessary 
structural measures for assembly, disassembly and simple maintenance must be taken and 
the design should be finalised.    

The sixth article is titled “Explosive Compaction of Metal and Ceramic Powders: a Review 
of the Application of the Technique” by Orhan Gülcan. Explosive compaction of metal and 
ceramic powders is based on the fact of using high shock wave presssure formed in a few 
microseconds after the explosion of the detonator in the compaction of powders. Explosive 
compaction technique is the only method, especially for materials like tungsten (W), for 
improving some physical and mechanical properties. In this study, detail information about 
explosive compaction method will be given and studies done in literature will be investigated

You can also view the journal on the web page www.mmo.org.tr/muhendismakina and sup-
port us with your articles and comments.

Best regards until our next issue...

  UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS
  Board of Directors
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Research Article

Uçak Kablo Sisteminde Meydana Gelen Yaşlanma ve 
Bozulmaların Bakım Odaklı Değerlendirilmesi
Nasır Çoruh*¹, Faruk Aras², Nezih Kaya3, İbrahim Ciğerci4

ÖZ
Uçak elektrik kablo bağlantı sistemi yaşlanması üzerine olan bu çalışmada, kablo demetlerin-
deki bozulma seviyesini belirleyen bakım odaklı bir değerlendirme yapılmıştır. Tipik bir uçak-
ta çok sayıda fonksiyonu yerine getiren yüzbinlerce kablo kullanılmaktadır. Kablo sisteminde 
yaşanabilecek arızalar yüksek maliyetli bakımlara ve tehlikeli durumlara neden olabilmektedir. 
Bu yüzden, uçak bakımında kablo incelemeleri önemlidir. Kablo sisteminde oluşan titreşim, 
nem, metal talaşları, dolaylı hasar, kirlenme ve aşırı sıcaklık gibi faktörler bozulmanın başlıca 
nedenlerindendir. Bu çalışmada, kablo sisteminde ve demetlerinde oluşan bozulmalar ve sevi-
yeleri belirlenmiş ve MIL-HDBK-525 kapsamında, genel görsel muayene, ayrıntılı inceleme 
ve bunların bir kombinasyonunu kapsayan bölgesel incelemesine ilişkin elde edilen analizlerin 
riskleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uçak bakımı, uçak elektrik kablo bağlantı sistemi, yaşlanma, bozulma, 
risk değerlendirme

A Maintenance-Oriented Assessment on Aging and Deterioration 
of Aircraft Cable System

ABSTRACT
The aging of electrical wiring interconnection systems (EWIS), a maintenance-focused 
assessment was conducted to determine the level of deterioration of the wire bundles/harness. 
In a typical aircraft, hundreds of thousands of cables are used to fulfill many functions. 
Failures that may occur in the cable system can lead to high cost maintenance and dangerous 
circumstances. Thus, Cable thus inspections thus have a significant place in aircraft maintenance. 
Factors, such as vibration, moisture, metal chips, indirect damage, contamination and excessive 
temperature, occurring in the cable system are the main causes of the degradation. In this study, 
the deteriorations of the cable system and the cable bundles were determined and in the scope 
of the MIL-HDBK-525 on the cable system, the risks of the analysis obtained in associated with 
general visual inspection (GVI), detailed inspection (DET) and zonal inspection (ZI) which 
covers a combination of GVI and DET were evaluated.

Keywords: Aircraft maintenance, electrical wire interconnection systems (EWIS), aging, 
deterioration, risk assessment
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1. GİRİŞ
Uçaklarda elektrik kablo bağlantı sistemi (electrical wiring interconnection systems 
-EWIS) kritik bir öneme sahiptir. Bu sistemde olabilecek bir olumsuzluk uçak siste-
minin arızalanmasına ve bazı durumlarda uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak boyut-
larda önemli hasarlara yol açabilir. 

Bu yüzden, uçak bakımında EWIS incelemeleri önemli bir yer tutmaktadır. Uçakta 
oluşan titreşim, nem, metal talaşları, dolaylı hasar, kirlenme ve aşırı sıcaklık gibi fak-
törler EWIS bozulmasının başlıca nedenlerindendir. Her faktörün EWIS bileşenleri 
üzerinde farklı bir bozulma etkisi vardır ve uçağın fiziki incelemeleri yapılırken her 
birinin göz önüne alınması gerekmektedir. Yapılan incelemelerin ana amacı, kablo 
sisteminde ve kablo demetlerinde oluşan bozulmaları tespit etmek ve bozulma sevi-
yesini belirlemektir. Bu amaçla kablo sistemi üzerinde MIL-HDBK-525 kapsamında, 
genel görsel muayene (general visual inspection - GVI), ayrıntılı inceleme (detailed 
inspection - DET), ve ayrıntılı inceleme ile görsel muayenenin bir kombinasyonunu 
kapsayan bölgesel incelemesine (zonal Inspection – ZI) ilişkin elde edilen sonuçlar 
ve olası risklerin değerlendirilmesi, uçak bakımında kullanılan proaktif (önleyici) bir 
yaklaşım olarak değerlendirilmektedir [1]. 

Bu çalışmada uçak elektrik kablo bağlantı sisteminde meydana gelen yaşlanma ve 
bozulmalar bakım odaklı olarak değerlendirilmiştir. Öncelikle uçaklarda elektrik kab-
lolarının bulunduğu uçak bölgelerine göre uygunsuzlukları bakım kayıtlarından tespit 
edilmiştir. Paul vd [2] tarafından ABD Hava Kuvvetleri’nde bir satın alma projesinin 
yaşam döngüsü için geliştirilen risk bileşen matrisi ile risklerin değerlendirilmesi ya-
pılmış ve çeşitli komponentlerin kanat, iniş takımları, motor gibi riskli bölgelerde 
uygunsuzlukları tespit edilmiştir. Böylelikle, EWIS bakım planlamaları bu risk değer-
lendirme sonuçlarına göre yapılabilmektedir. 

2. EWIS’DE YAŞLANMA VE BOZULMA UNSURLARI
ABD Federal Havacılık Otoritesi (FAA) tarafından EWIS, iki veya daha fazla son-
landırma noktası arasında veri ve sinyal de dâhil olmak üzere elektrik enerjisinin ile-
tilmesi amacıyla uçağın herhangi bir alanına kurulan sonlandırma aygıtları da dâhil 
olmak üzere herhangi bir kablo, kablolama aygıtı veya bunların kombinasyonu olarak 
tanımlanmaktadır. Uçaklarda EWIS değerlendirme süreci aşağıdakileri kapsar: Teller, 
kablo demetleri ve kablolar; elektrik hatlarındaki sonlandırma noktası, baralar, röleler, 
anahtarlar ve pasif elemanlar (dirençler, diyotlar, kondansatörler), bağlantı kutuları, 
kontaktörler, terminal kutuları ve panoları; devre kesiciler, sigortalar ve diğer akım sı-
nırlayıcılar gibi devre koruma cihazları; konektörler ve konektör aksesuarları; kılıflar 
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veya örgüler ve kılıf (ekran) bağlantı terminalleri; elektriksel topraklama ve bağlama 
cihazları ve bağlantılar; tel yalıtımı ve tel dâhil teller için ilave koruma sağlamak için 
kullanılan malzemeler, kılıf ve kanallar; tel demetini yönlendirmek ve desteklemek 
için kullanılan kelepçe ve diğer elemanlar, kablo bağları, bağlama bandı, vb. etiket 
veya diğer tanımlama elemanları; bölgeler arası ortam koşulu ayrımını sağlayan ve 
koruyan basınç contaları; raflar, paneller, bağlantı kutuları, dağıtım panoları ve EWIS 
elemanları.

EWIS sistemindeki kablolamadaki yaşlanma ve bozulma problemleri 1990’ların 
sonlarındaki iki trajik kaza olan Temmuz 1996’da Boeing 747 Trans World Airlines 
(TWA) Flight 800’ün havada patlaması ve Nova Scotia’daki bir Swissair MD-11 ka-
zası ile dikkatleri üzerine çekmiştir. TWA 800 kazasının, yakıt deposunda bir kıvılcı-
ma yol açan bir kablo arızasının sebep olduğu tespit edilmiştir. Swissair felaketinin 
ise uçuş esnasında bir uçuş eğlence sistemleri (in-flight entertainment) kablosunda 
oluşan arkın sebep olduğu belirtilmiştir [3]. Bu gibi felaketler, uçaklarda kablolama 
politikalarını yeniden şekillendirmesini sağlamıştır. 

Kablolamada yaşlanma ve bozulma sorunu, filo operatörlerinin ekonomik durumlar 
nedeniyle, daha eski uçaklarla uçuşa devam etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu da 
uçuş filolarının yaş ortalamasının, üreticilerin bekledikleri servis ömründen daha fazla 
olmasına sebep olmaktadır. Bu sorun, çok fazla uçak komponentinin değiştirilmesini 
gerektirmektedir. Kablo sisteminde ise Kapton (yaş ve nem ile bozunduğu) ile izole 
edilmiş kabloları kaldırarak ömrü daha uzun olan kablolama üzerine çalışmalar ya-
pılmaktadır.

 
 

Şekil 1. DC-8, DC-9, DC-10, Boeing 727, 737 ve 747 Tip Uçaklarda Rastlanan 
Kablolama Arızaları

İzolasyonda
bozulma (%55)

Kablo kopması 
(%14)

Eklemeler (%9)

Demetlemenin 
bulunmaması (%4)

Sebebi bulunamadı (%9)

Isı ile izolasyona kablo 
bilgisinin yazılması (%9)
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FAA tarafından DC-8, DC-9, DC-10, Boeing 727, 737 ve 747 tip uçaklar üzerine 
yapılan bir çalışmada [3], kablo demetleri görsel olarak incelenerek alınan numuneler 
laboratuar testlerine tabi tutulmuştur. Şekil 1’de görüldüğü gibi, tespit edilen tüm kab-
lolama arızalarının yarısından fazlası, izolasyondan kaynaklanmaktadır. Sürtünmeden 
kaynaklı iletken tellerde kesilme ve kopmalar ise %14 olarak bulunmuştur. Daha iyi 
bakım eğitimi ve daha iyi bakım dokümantasyonu sağlıklı kablolama için büyük bir 
önleyici önlem olacaktır. Bakım personeli tarafından kablo demetlerinin uygun olma-
yan şekilde sıkıştırılması gibi sebeplerin kablolamada sürtünmeye sebep olduğunu 
ortaya konmuştur. Aceleci bakım sırasında gerektiğinden fazla kabloların aynı kelep-
çeye takılması da kabloda sürtünerek aşınmaya neden olduğu belirtilmiştir [3].

Kabloların elektriksel arızalarının görsel kontrol ile tespit etme yönteminin sadece 
%25 etkili olduğu bilinmektedir [4]. Başka bir çalışma ile arıza türü ve bölgesine göre 
tek bir tipteki arızaların %90’ının uçaktan uçağa tekrarlandığı, arıza tiplerinin %10’u 
ile nadiren karşılaşıldığı ve tespit edilmesinin güç olduğu ve arızaların %80’inin insan 
kaynaklı olduğu belirtilmiştir [5].

3. UYGUNSUZLUKLARININ TESPİTİ 
Bir bakım programını planlı olarak ve prosedürler kapsamında gerçekleştirmek hayati 
önem taşımaktadır.  Ancak uçaklarda elektrik kablo bağlantı sisteminin binlerce ki-
lometre uzunluğunda ve gömülü olması uygunsuzlukların tespitini zorlaştırmaktadır. 

Uygunsuzluk, bir sistemin kabul edilebilir standartları karşılayamamasıdır. Dolayı-
sıyla bakım odaklı yaklaşımda, takvim veya kullanım esasına dayalı olan koruyucu 
bakım ile durum ve performans izlemeye dayalı kritik bakım teknikleri birleştirilerek 
arıza oluşmadan önce uygunsuzlukların tespit edilerek hata riskini azaltmak amaçlan-
maktadır. 

Bu yaklaşımda ilk adım, EWIS ile ilgili sorunları teşhis etmek için istatistiksel analizi 
doğru bir şekilde kullanmaktır. İstatistiksel analiz, gerçekleri, korelasyonları ve eği-
limleri ortaya çıkarmak için kullanılan verilerin metodik çalışmasıdır. Analiz süreci, 
verilerin yönetimsel bilgilere metodik olarak dönüştürülmesi, karar verme ve kontrol 
ile analitik süreci kapsar.  Bu analizler karşılaştırmalı ve görsel analizle birlikte ya-
rarlıdır. Görsel gözlem, belirli koşullar altında geçerlidir ve gözlemcinin deneyimine, 
bilgisine ve erişim derecesine çok bağlıdır. Görsel gözlemin tek başına sınırlı olması 
sebebiyle karşılaştırmalı analiz ile birlikte, istatistiksel analiz dikkate alınarak gözlem 
yapılmalıdır. 

Yapılan bir araştırmada uçaklarda elektrik kablolarının bulunduğu uçak bölgelerine 
göre tespit edilen uygunsuzluk sayısı Şekil 2’de verilmiştir [6]. Kanat bölümlerinde 
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her 1000 ft için 45 uygunsuzluk görülürken bu değer ana gövde ve iniş takımlarında 
her 1000 ft için 4’ün altındadır. Bu analiz bize, gözlem yapılırken bu bölge için daha 
detaylı bir inceleme yapılması gerekliliğini göstermektedir.

Uçak elektrik kablo sisteminde tespit edilen uygunsuzlukların değerlendirmesinde 
kullanılan yöntemlerden diğer biri de Pareto yöntemidir. Şekil 3’te Pareto yöntemiyle 
en çok sorun tespit edilen komponentler sıralanmıştır [7]. Bunların uygunsuzluk türü-
ne ve derecesine göre sayısı Şekil 4’de verilmiştir [7]. Böylelikle riskli elemanlar ve 
bölgeler tespit edilebilmektedir.

Şekil 2. Uçak Elektrik Kablo Sisteminde Tespit Edilen Uygunsuzluklar

Şekil 3. Pareto Yöntemiyle En Çok Sorun Tespit Edilen Komponentler
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4. EWIS RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM 
PLANLANMASI

Her sistemde olduğu gibi bir EWIS için de risk değerlendirmesi yapılabilir. Ancak 
bunun, yöntemsel ve etkili bir şekilde yapılabilir olması sonuçların kullanılabilirliği 
açısından önemlidir. 

Kablolarda meydana gelen en büyük risk ve istenmeyen durum ark (kısa devre) olayı-
dır. Bu esnada çok yüksek bir enerji açığa çıkar ki bu hem sistemler hem de insanlar 
için tehlikeli sonuçlar doğurur. Kablolar çok çeşitli çevresel ve elektriksel streslere 
maruz kalmaktadır. Bazen dış etkenler olumsuz elektriksel sonuçların da ortaya çık-
masına neden olmaktadır.

Risklerin değerlendirilmesinde risk matrisi yöntemi kullanılır. Bunun iki önemli ayağı 
vardır: bozulma kategorisi ve bakım kategorisi. Tablo 1’de gösterilen bozulma kate-
gorisinde, 6. kategori bozulmanın olmadığı yeni ekipmanı ya da komponenti temsil 
ederken kategori azaldıkça ekipman yada komponentte göreceli olarak bozulmaların 
derecesi artmakta, 1. kategoride ise ekipmanın ya da komponentin faydalı ömrünün 
sonuna geldiği ifade edilmektedir.

Tablo 2’de ise bakım kategorileri verilmiş olup benzer olarak bakım kategorisi 6 da 
herhangi bir bakım gerektirmezken, kategori azaldıkça bakım miktarı artar ve 1. kate-
goride planlı bakım yapılarak komponentlerin değiştirilmesi zorunlu hale gelir.

Şekil 4. Uygunsuzluk Türü ve Derecesi
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Bakım ve bozulma kategorilerinin birleştirildiği Tablo 3’teki klasik risk değerlendir-
me matrisinden farklı olarak kategoriye göre bileşim sonucu değişmez ve sabit olarak 
değerlendirilir.  Örnek olarak bakım kategorisi veya bozulma kategorisinden birisi 
1 olduğunda cihaz/komponent ömrünün sonuna gelindiğini gösterdiğinden tüm ka-
tegori derecesinde 1 olarak yer almaktadır. Dolayısıyla bunun anlamı komponentin 
değiştirilmesi zorunluluğunu ifade etmektedir. Tablo 4’teki risk değerlendirme matri-
sinde derecelendirme yapıldığında bunlar kırmızı bölge ile yüksek risk olarak değer-
lendirilmektedir. Her iki kategori arttıkça riskler de azalmaktadır. Yeşil bölgeler düşük 
riskleri temsil etmektedir.

Bozulma 
kategorisi

Komponent bozulma durumu modeli 
kullanıldığında tanımlama

Geçti/kaldı bozulma kriteri 
kullanıldığında tanımlama

1 Ekipmanlar ömrünün sonunda Komponentlerin ömrü bitmiş. 

2
Kalan hizmet ömrü sınırlı olan ekipman 
şiddetli bozulma gösteriyor. Mevcut 
ekipmanın yıpranması başlamıştır.

3

Ekipman fonksiyonlarında azalma var. De-
vamlı ekipman kullanımı bir sonraki fabrika 
seviyesinde bakım döngüsü zamanında 
civarında aşınmaya neden olabilir.

4
Ekipman hafif bozulma eğiliminde. Gelecek 
fabrika seviyesi bakım döngüsüne kadar bo-
zulma olası değil.

Komponent istenilen teknik özellikler 
içerisinde çalışıyor.

5
Performansın çok az bozulduğu iyi durumda-
ki ekipman.

6 Ekipman yeni gibi, bozulma yok

Tablo 1. Bozulma Kategorisi

Bakım kategorisi Tanımlama

1 Planlı bakım ve komponentlerin değiştirilmesi gerekli.

2 Sık bakım gereklidir

3 Bakım gerekli

4
Bakım faaliyetleri cihaz üzerinde yapılmıştır. 
Cihaz ve cihazın küçük bir kısmı ile sınırlıdır.

5 Düşük olasılık,sınırlı bakım

6 Bakım gerekmez

Tablo 2. Bakım Kategorisi
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5. SONUÇ
Bu çalışmada,  bakım istatistikleri değerlendirilerek, EWIS sisteminde meydana gelen 
yaşlanma ve bozulmalar bakım odaklı olarak değerlendirilmiş ve uçaklardaki elekt-
rik kablolarının bulunduğu bölgelere göre (kanat, iniş takımları, motor gibi) uygun-
suzlukları tespit edilmiştir. Bakım ve bozulma kategorileri dikkate alınarak risklerin 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan risk değerlendirme sonuçları, bakım planlama-
larına esas teşkil etmektedir. 

Bakım kategorisi
Bozulma kategorisi

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1 1

2 1 2 2 2 2 2

3 1 2 3 3 3 3

4 1 2 3 4 4 4

5 1 2 3 4 5 5

6 1 2 3 4 5 6

Tablo 3. Kategorilerin Birleştirilmesi

Olasılık
Büyüklük

Katastrofik Kritik
Sınırlar içinde 

(marginal)
İhmal edilebilir

Sıklıkla (1) Yüksek Yüksek Ciddi Orta

Muhtemel (2) Yüksek Yüksek Ciddi Orta

Nadiren (3) Yüksek Ciddi Orta Düşük

Çok az (4) Ciddi Orta Orta Düşük

Olası değil (5) Orta Orta Orta Düşük

Değerlendirme dışı (6) Değerlendirme dışı

Tablo 4. Risk Değerlendirme Matrisi
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Üretimde Verimlilik Artışı Sağlamaya Yönelik Gaz  
Transferi Gerektirmeyen Döner Tip Otomatik Valf 
Sökme Takma Makinası Tasarımı
Barbaros Çam¹

ÖZ
Bu çalışmada, tekli gaz aktarmasız otomatik vana sökme takma makinasının verimsiz çalışmasın-
dan kaynaklanan yüksek maliyetin azaltılması ve vanası arızalı tüplerin kaçak kontrol havuzun-
dan makinanın bulunduğu yere kadar elle taşınması, vana değiştirilmesi işleminden sonra tekrar 
kaçak kontrol havuzuna veya konveyör bandına taşınmasından dolayı oluşan işçilik maliyetleri-
nin azaltılması hedeflenmiştir. 

Şu an sektörde el yordamıyla vana sökme takma yöntemi yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu 
yöntem, tüplerin arızalı vanalarının tüplerin gazı aktarıldıktan sonra manuel olarak özel yapılmış 
anahtar yardımıyla değiştirilmesi işlemidir. Bu yöntem sektörde vana sökme takma işleminin 
yapıldığı en yüksek maliyetli işlemdir.

Bu çalışmanın amacı, gaz aktarma ve taşıma işlemi yapılmadan kaçak kontrol havuzu bağlantılı 
döner tip otomatik gaz aktarmasız vana sökme takma makinası tasarımını gerçekleştirerek verim-
liliği artırmak ve işlemlerin maliyetini düşürmektir. Yapılacak olan bu makina sadece 12 kg’lık 
şişman tüplerde kullanılmaktadır. Tüp hesapları günlük 120 adet arızalı tüp üzerinden yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Basınç, gaz aktarma, tüp, vana sökme takma

Design Study of an Automatic Valf Disassembly Machine in 
Depressurisation Process for Improving Production Efficiency

ABSTRACT
In this study, it is aimed to reduce the expenditure of the inefficient performance of automatic 
mono non-switched gas fitting and removal machine and also to reduce the labour costs of 
manually taking the tubes whose valves are faulty from the leakage control pool to the place 
where the machine is and retaking it to the leakage control pool or to the conveyor band after the 
replacement of the valve.

At present, the method of fitting and removing valves by the rule of thumb is commonly applied 
in the sector. This method is replacing the valves of faulty tubes after manual removing of their 
gases by using a special designed key through the rule of thumb. This method has the highest cost 
for the process of fitting and removing valves. 

The aim of this study is to increase the efficiency and reducing the cost of the processes by 
manufacturing the leakage control pool connected Roller Type Automatic Non-switched Gas 
Fitting and Removal Machine without gas transference and conveyance. This target machine is 
only used with 12 kilogram fat tubes. All the calculations have been worked out for daily 120 
faulty tubes.      

Keywords: Pressure, gas transfer, cylinder, valf disassembly false
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GİRİŞ

Son yıllarda LPG sektöründe işçilik maliyetlerinin artması ve pazarın daralmasından 
dolayı otomasyon ve makina kullanımı son derece önemli bir hale gelmiştir. Son 15 
yıldır tüplü gaz segmenti doğalgazın şehirlerde yayılımından dolayı ciddi oranda dü-
şüş yaşamıştır. Her geçen yıl tüketimin dar gelirli kesime kaymasına rağmen LPG, 
Türkiye’de enerji sektörünün önde gelen alanlarından biridir. 2015 yılı LPG pazarı 
verilerine göre Türkiye dünyada 15’inci Avrupa’da ise üçüncü büyük pazarıdır. Tüp-
gaz pazarı ise Avrupa’nın en büyük 5’inci pazarı konumundadır [1] (Şekil 3).Türkiye 
LPG sektörü bu veriler ile Avrupa’da LPG sektörüne yön veren ülke haline gelmiştir. 
Dünya’da 2012 yılı verilerine rağmen halen LPG ile tanışmamış yaklaşık olarak 1,5 
milyar insan mevcuttur [2]. Dünya ölçeği baz alındığında gelişmişlik ve çevresel açı-
dan LPG gelecek yıllarda da enerji pazarı içindeki payını arttırarak devam edecektir. 
Sektörün gelişimi ile beraber tüp dolum sürecindeki gelişimi de beraberinde getire-
cektir. Tüp dolum süreçlerinde maliyet azaltıcı çalışmalar yapmakta sektörün devam-
lılığı açısından çok önemlidir. Türkiye’deki LPG firmalarının sektör içinde yaptığı 
geliştirici çalışmaları dünyanın birçok ülkesine de pazarlanabilir durumdadır.        

Türkiye’de LPG sektörün de ev tüpü dolumu yapılırken dolum hattında çok sayıda 
arızalı vananın tespit edilmesinden sonra bu vanaların tüp üzerinden sökülüp takılma-
sı çok maliyet oluşturan ve zaman kaybına neden olan bir süreçtir. Bu çalışma ise LPG 
sektöründe tüpün arızalı vanasının otomatik olarak sökme ve takma işleminin gerçek-
leştirilmesini amaçlamaktadır. Tasarladığımız makina ile LPG firmalarının, dolumu 
yapılan 12 kg’lık şişman tüplerinin dolum hattında tespiti yapılan arızalı vanalarının 
tüpün içindeki basınçlı gazı boşaltmadan değiştirilmesi sağlanacaktır.

Sektörün şu anki koşullarda dolum hattında arızası tespit edilen tüpler, boşaltma üni-
tesindeki gaz kollektörüne bağlanarak bir pompa yardımı ile içindeki gaz vakumla-
narak boşaltılır daha sonrasında arızalı olan vanalar manuel el yordamı veya tekli 
otomatik gaz aktarmasız makina ile arızalı vana değiştirilerek sağlam vana  takılır 
ardından tüp tekrar doluma alınmaktadır. Tüm bu işlemler yani gaz boşaltma ve vana 
değiştirme (sökme-takma) işlemi yaklaşık olarak 10 dk sürmektedir.

Tasarımını yaptığımız bu çalışma ile yukarıda açıklamasını yaptığımız mevcut du-
rumun eksikliği ve yaşanılan problemler giderilmeye çalışılmış, döner tip gaz aktar-
masız otomatik vana değiştirme makinası ile bu uzun süren vana değiştirme işlemi 
yaklaşık olarak bir dakikaya düşürülmüş ve havaya bırakılan gaz miktarı da çok azal-
tılmıştır.
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Sektördeki eksikliğini gidermeyi amaçladığım bu çalışmada yapılan makina tasarımı 
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla patent alınarak koruma al-
tına alınmıştır.

1. TEORİK ÇERÇEVE

1.1 Dünya ve Türkiye’de LPG Pazarı

Dünya LPG pazarı 2015 yılı verilerine göre 285 milyon ton büyüklüğüne ulaşmıştır 
(Dünya LPG pazarının son on yılda 64 milyon ton artışla %29 büyüdüğü görülmüştür 
(Şekil 1). 2015 yılındaki verileri bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %4 lük artış 
olduğu görülebilir. Dünya LPG tüketiminin %44 ile en büyük bölümü evsel tüketim 
alanındadır. 2015 yılı LPG pazarı verilerine göre Türkiye dünyada 15’inci Avrupa’da 
ise üçüncü büyük pazardır. Türkiye otogaz pazarının ise dünyanın en büyük 2 (Şekil 
2), tüplügaz pazarı ise Avrupa’nın en büyük 5’inci pazarı konumundadır [9] (Şekil 3).

2016 yılı verilerine göre Türkiye’de Toplam LPG satışları 4,1 milyon ton, otogaz satış 
hacmi 3,1 milyon ton, tüplügaz satış hacmi 0,820 milyon ton ve dökmegaz satış hacmi 
ise 0,141 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında yurtiçinde 820.412 ton tüp-
lü, 141.010 ton dökme ve 3.141.932 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 4.103.354 
ton LPG satışı yapılmıştır [18, 9] (Şekil 4).

2016 yılı yurt içi satış rakamları ürün bazında bir önceki yıl ile birlikte değerlendi-
rildiğinde; tüplü LPG satışında %0,6, dökme LPG satışında %19,93 azalış ve otogaz 
LPG satışında %2,37 artış olup, toplam LPG satışında %1,05’lük artış yaşandığı göz-
lemlenmiştir [18, 9].

Sektörün 2016 yılı satış rakamları 2007 yılı rakamları ile karşılaştırıldığında ise, Tüp-
lü LPG satışında %37,01 ve dökme LPG satışında %34,86 azalma yaşanırken Otogaz 
LPG satışında ise %56,61’lik bir artış yaşandığı görülmektedir. Toplam LPG satışında 
ise %16,4’lük bir artış ortaya çıkmaktadır. Sektörün iki ürün segmentinde yaşadığı 
kayıpları otogaz ile telafi ettiği görülmektedir [18, 9].

Daha önceki yıllardaki ürün bazında satış rakamları incelendiğinde, 2016 yılında tüp-
lü LPG satışındaki azalışın devam ederek toplam satıştaki payının %19,99 civarında 
olduğu, dökme LPG satışının bir önceki yıla göre azalışın devam ederek  toplam sa-
tıştaki payının %3,44 civarında olduğu, otogaz satışındaki yükselişin devam ettiği 
ve toplam satıştaki payının yaklaşık %76,57’ya çıktığı görülmektedir [18] (Şekil 5). 
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Şekil 1. Dünya LPG Pazarındaki Gelişme 
(Kaynak, WLPGA Statistical Review of Global LP Gas Report, 2015)

Şekil 2. Dünya Otogaz Pazarı 
(Kaynak, WLPGA Statistical Review of Global LP Gas Report, 2015)
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Şekil 3. LPG Avrupa Tüplü Gaz Pazarı 
(Kaynak, WLPGA Statistical Review of Global LP Gas Report, 2015)
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Şekil 4. Türkiye’de LPG Pazarı 
(Kaynak, EPDK Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Sektör Raporu, 2016)
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 Şekil 5. Türkiyede LPG’nin segment Dağılımı 
(Kaynak, EPDK Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Sektör Raporu, Segment Bazlı 

Yüzdesel Dağılım 2016)

1.2 Döner Sistem Gaz Aktarmasız Otomatik Vana Söküm Makinası Tasarımı 
Nerede Uygulanmakta

Bu çalışmada tüp gazların ev tiplerinden 12 kg ve şişman tip olarak adlandırılan tüple-
rin arızalı vanalarının değişimi ile ilgili bir çalışma yapılmış ve sonuçları aşağıda su-
nulmuştur. Bu çalışmada  kullanılan 12 kg’lık şişman tüpün özellikleri ve gaz çıkışını 
sağlayan clipon valfin teknik resim ve özellikleri verilmiştir (Şekil 6 ve 7).

 

Şekil 6.12 kg’lık Bir Şişman Tüpe Ait Teknik Çizim 

Dökme 
%3,44

Tüplü 
%19,99

Otogaz 
%76,57
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12 Kg Şişman Tüp Özellikleri;
ÇAP  360  Hacim 26.2 Yükseklik 465 mm dir.
Tüp hacmi max 26.2 L
Tüp Dolum Kapasitesi Mix A :13 kg
Tüp Dolum Kapasitesi Mix B :11 kg
Tüp İçine Doldurulan Gaz      :12 kg
Tüp içindeki Basınç  : 4-8 bar arasındadır [3, 5].

2. BULGULAR VE TARTIŞMA    

2.1 Sektörde Yoğun Olarak Kullanılan Manuel Vana Sökme/Takma 
Yöntemi ve İşletme Maliyet Hesaplamaları

Öncelikli olarak otomatik gaz aktarmasız vana sökme makinası tasarım ve imala-
tından önce bu işlemler arızalı tüplerin valflerinin el yordamı ile valflerin kafasına 
geçirilen valf sökme aparatları ile yapılmaktaydı. Bu işlemler sırasında ciddi anlamda 
zaman kaybı yaşanmaktaydı. Kaybedilen bu zaman işçilik maliyeti olarak işletme ma-
liyetlerine yansımakta ve bu iş için tüm gün boyunca sadece bir eleman ayrılmasını 
gerektirmekteydi.

Üretimde verimlilik artışı sağlamak için üretmeyi planladığımız bu makina öncesinde 
arızalı tüpün ilk olarak içinde bulunan gaz, gaz aktarma pompaları ile 115 m3’lük tank 
içine transfer edilmektedir. Bu işlem için yaklaşık olarak 5 dk/tüp zaman harcanmak-
tadır. Hesaplamalar 100 adet 12 kg şişman tüp üzerinden yapılmıştır. Aşağıda gaz 
aktarma süresi hesaplama çalışma yöntemi verilmiştir. 

φ16 mm
(EN 12864-Figure G 50)

3/25

(Ay/Yıl)

3,5 m2/mh

Şekil 7. 12 kg’lık Bir Şişman Tüp 
Vanasına Ait Teknik Çizim
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Gaz aktarma Pompası işlem süresi çalışması;

Yapılan çalışmada tüp içindeki basınç değeri 4 bar olarak seçilmiştir. Gazın aktarıla-
cağı tank seviyesi 50 seviyede işleme başlanılmıştır. Tank basınç değeri 5 bar, sıcaklık 
25 oC’ dir. İşleme başlama saati 14:30’dur. Hava sıcaklığı 29 oC’dir.

Çalışma sonuçları;

Yapılan çalışma sonrasında bir adet tüpün gazının aktarılması için geçen süre 5 
dk.106 s olarak belirlenmiştir. 

Daha sonra içindeki gazı tanka aktarılan arızalı tüp, valf söküm alanına getirilip bu-
rada ayaklarından sabitlenerek valf sökümü gerçekleştirilir. Valf sökme işlem süresi 
çalışması da 100 adet 12 kg şişman tüp üzerinden yapılmıştır. 

Valf sökme işlem süresi çalışması;

Sökme işlemine saat 10:00’da başlanılmıştır. Tüp içi basınç değeri 4 bar, hava sıcak-
lığı 23 oC’dir.

Tablo 1. Pompa Gaz Aktarma İşlem Süresi Hesaplama Çalışması

Sayı (Adet) Tüp cins Basınç Sıcaklık Gaz Boşaltma Süresi (sn)

25 12 kg Ş 4 28,5 °C 292 sn/adet

27 12 kg Ş 4 28,5 °C 302 sn/adet

23 12 kg Ş 4 28,5 °C 308 sn/adet

15 12 kg Ş 4 29 °C 320 sn/adet

10 12 kg Ş 4 29 °C 330 sn/adet

 

Şekil 8. a) Gaz Aktarma Pompası   b) 12 kg’lık Şişman Tüp İçin Gaz Aktarma
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Yapılan çalışma sonrasında sonrasın da bir adet tüp için valf sökme işlem süresi 2 dk 
2 s olarak belirlenmiştir. 

Valf macunlama işlem süresi  çalışması;

Macunlama işlemine saat 13:00’da başlanılmıştır. Hava sıcaklığı 26 oC’dir.

Yapılan çalışma sonrasında bir adet vana macunlaması için hesaplanan süre 1 dk 01sls 
olarak belirlenmiştir (Şekil 9).

Valf takma işlem süresi çalışması;

Takma işlemine saat 13:00 da başlanılmıştır. Tüp içi basın değeri 4 bar, hava sıcaklığı 
26  oC’dir.

Yapılan çalışma sonrasında bir adet tüp için vana takma işlemi için hesaplanan süre 2 
dk. 14 s olarak belirlenmiştir. 

Toplamda, vana sökme, takma ve macunlama işlemi için yaklaşık olarak 5 dk/tüp za-
man harcanmaktadır. Bu işleme birde gaz aktarma işlemi dahil edildiğinde tüp başına 
harcanan süre yaklaşık olarak 10 dk/tüp olarak işletme maliyetlerine yansımaktadır. 

Yapmak istediğimiz makinada amacımız tüpün içindeki gazı aktarmadan arızalı vana-

Tablo 2. Vana Sökme İşlem Süre Hesaplama Çalışması

Sayı (Adet) Tüp Cins Basınç Sıcaklık Vana Sökme Süresi (sn)

19 12 kg Ş 4 23 °C 110 sn/adet

31 12 kg Ş 4 23 °C 118 sn/adet

23 12 kg Ş 4 23 °C 124 sn/adet

17 12 kg Ş 4 23 °C 126 sn/adet

10 12 kg Ş 4 23 °C 127 sn/adet

Tablo 3. Vana Macunlama İşlem Süre Hesaplama Çalışması

Sayı (Adet) Tüp cins Sıcaklık Vana Macunlama Süresi (sn)

20 12 kg Ş 26 °C 55 sn/adet

30 12 kg Ş 26 °C 58 sn/adet

27 12 kg Ş 26 °C 62 sn/adet

11 12 kg Ş 26 °C 64 sn/adet

13 12 kg Ş 26 °C 65 sn/adet
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sının otomatik olarak söküp sağlam vanasını takarak tüm işlemi daha düşük maliyetle 
ve süreyle gerçekleştirmektedir.

Bir diğer unsur ise kaçak kontrol havuzunda arızalı olarak ayrılan tüpler vanalarının 
üzerine kapak kapatılıp uygunsuzluk alanında bekletilmektedir. Daha sonra boşa çı-
kan personel bu tüpleri üçer adet olacak şekilde tüp taşıma arabaları ile tesis dışına 
gaz aktarma bölgesine taşınmaktaydı. 1 parti (3 adet) tüpün gaz aktarma bölgesine 
taşınma işlemi yaklaşık olarak 2,5 dk sürmektedir. İstatiksel proses kontrol raporuna 
göre günde yaklaşık olarak 120 adet şişman tüp arızası oluşmaktadır. Bu tüplerin vana 
söküm alanına taşınma süresi 100 dk/gün sürmektedir. Bu işlemin işçilik maliyeti 
günde 27.775 TL ayda 611.05 TL yılda ise 7.332 TL olarak hesaplanmaktadır. Aynı 
zamanda arızalı vanası değiştirilen tüplerin tekrar havuz alanındaki banda taşınması 
gerekmektedir. Dolayısıyla tüp taşıma maliyeti arızalı ve vanası değiştirilmiş tüplerin 
2 defa taşınması şeklinde hesaplanmaktadır. Bu işçilik maliyeti, günde 55.550 TL 
ayda 1.222.TL yıl da ise 14.665 TL olarak hesaplanmaktadır [8].

 
Şekil 9. Clipon Vana Macunlama İşlemi

Tablo 4. Vana Takma İşlem Süresi Hesaplama Çalışması

Sayı (Adet) Tüp Cins Basınç Sıcaklık Vana Takma Süresi (sn)

11 12 kg Ş 4 26 °C 114 sn/adet

28 12 kg Ş 4 26 °C 119 sn/adet

33 12 kg Ş 4 26 °C 122 sn/adet

13 12 kg Ş 4 26 °C 123 sn/adet

15 12 kg Ş 4 26 °C 125 sn/adet
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İşletme maliyeti hesaplarına 12 kg şişman tüplerin gazının aktarılması işlemindeki 
pompanın sarf ettiği elektrik değeri de dahil edilmelidir.  Bu pompanın çalışması için 
kullanılan elektrik motorunun gücü 5 kw/sa. dir. Günde 3 saat şişman tüpün gazının 
aktarılması için çalıştığı düşünülürse günde 15 kw/sa sarfiyat oluşur. Bu da günde 12 
TL’dir. Ayda ise 264 TL, yılda ise 3.168 TL’lik bir işletme maliyetine yansıma yap-
maktadır [8].

Valf sökme ve takma işlem süreci;

Bu işlem manuel olarak yapılırken personelin tam gün burada çalışma yapıyordu. 
Aynı zamanda test yapılacak tüplerinde valflerinin sökme ve takma işlemleri de ya-
pılmaktadır. Bu personel günde 8 saat arızalı tüplerinin gaz aktarma ve vana sökme 
takma işleri ile uğraşmaktaydı.

Bir işçinin bürüt maaş maliyeti 2.000 TL’dir. Ayda 180 saat çalışan bir personelin saat 
ücreti 11.111 TL’dir. Günde 7 saat sadece vana sökme takma işlemi ile uğraştığı düşü-
nülürse günde 77.77 TL değerinde işletme maliyetine işçilik gideri yansımaktadır [6]. 
Aylık bazda 1.710 TL yıllık bazda ise 20.531 TL bir işçilik oluşmaktadır.

Tüplerin gaz aktarma bölgesine taşıma, havuz bölgesine tekrar götürme süresi ve tüp 
içindeki gazın aktarılması ile oluşan enerji sarfiyat bedeli ile oluşan toplam işçilik 
maliyeti ayda 3.196 TL yıl da ise 38.352 TL olarak hesaplanmıştır.

Şekil 10 (a) ve (b)’de 12 kg şişman tüpüne takılı bulunan clipon valfin manuel olarak 
sökme ve takma işlemlerini göstermektedir. Valf takma işleminden sonra sıkma torku 
11 N/kg olarak ölçümlenmiştir. Bu ölçüm kalibrasyonlu Bristol marka torkmetre ile 
yapılmaktadır [10, 7].

 
Şekil 10. a) Şişman Tüp Sökme Ön    b) Şişman Tüp Sökme
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2.2 Sektörde Kullanılmakta Olan Tekli Gaz Aktarmasız Vana Sökme 
Takma İşlemi ve Maliyet Hesapları

Bu makinada tesisin gaz aktarma bölgesinde olduğu için tüplerin buraya taşınması 
gerekmektedir. Manuel sökme takma işlemindeki hesaplamaların aynısı burada da 
geçerlidir.  

Bu işlemin işçilik ücreti günde 27.775 TL ayda 611,05 TL yılda ise 7.332 TL olarak 
hesaplanmaktadır. Yapılan işlemler 120 adet tüp ve tüp taşıma arabasında bir seferde 
taşınan 3 adet tüp için geçerlidir.

Aynı zamanda arızalı vanası değiştirilen tüplerin tekrar havuz alanındaki banda ta-
şınması gerekmektedir. Dolayısıyla tüp taşıma maliyeti arızalı ve vanası değiştirilmiş 
(sağlam) tüplerin 2 defa taşınması şeklinde hesaplanmaktadır. Bu işçilik maliyeti de 
günde 55.550 TL ayda, 1.222 TL yılda ise, 14.665 TL olarak hesaplanmaktadır [6].

Tekli gaz aktarmasız vana sökme takma makinası imalatı ile valf sökme işlemi 1dk/
tüp, valf macunlama işlemi 1 dk/tüp, valfi tüpe takma işlemi de 1dk/tüp sürmektedir. 
Toplamda, vana sökme, takma ve macunlama işlemi için 3dk/tüp zaman harcanmak-
tadır. Günde tek personel 4,2 saat boyunca gaz aktarma işlemi yapmadan vana sökme 
takma işlemini gerçekleştirmektedir. Bu işlemin işçilik maliyeti günde, 46.662 TL 
Aylık bazda, 1.026 yıllık bazda ise 12.318 TL olarak hesaplanmıştır [6].

Elektrik maliyeti 0,75 kw motor için ise günde, 2,52 TL ayda, 55,44 TL yıllık,  665,28 
TL olarak hesaplanmıştır [8].  

Tüplerin Gaz Aktarma bölgesine taşınma süresi eklenerek oluşan toplam işçilik mali-
yeti ayda, 2.303 TL yılda ise 27.641 TL olarak hesaplanmıştır.

Personel günlük çalışma süresinin 4,2 saatini burada harcamış olacak olup diğer kalan 
3,8 saatini ise başka işlerde değerlendirecek olup işçilik maliyetlerine bu açıdan da bir 
düşüş yaşanmasına neden olacaktır.

Şu anki makina ile manuel sökme takma yöntemi hesaplarına göre yılda yaklaşık 
olarak 10.710 TL kazanç sağlanmıştır.

2014 yılından sonra kullanılmaya başlanılan bu makina ile Manuel arızalı vana sökme 
takma işlemi işçilik maliyetlerinde yaklaşık olarak %28 iyileştirme yaşanmıştır [Şekil 
11 (a)]. Bu makinaların 2017 yılı satış fiyatları 12.000 Avro civarındadır. 

Burada tüpün gaz aktarma işlemine gerek olmadığı için enerji sarfiyat bedeli oluşma-
yacaktır.  
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2.3 Sistemin Promodel Paket Programına Aktarılması, Sonuçları ve 
Yorumları

Tüplerin vanalarını değiştirmek için kullanılan bu hat promodel paket programında 
simülasyonu yapılmıştır. Bu simülasyon oluşturulurken konveyör ve operatör kulla-
nılmıştır. 

 

Şekil 11. a) Tekli Otomatik Gaz Aktarma Makinası  b) Personel Makinayı Kullanırken

Şekil 12. Promodel Sisteme Veri Girişi
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Lokasyon olarak eklenen konveyörün uzunluğu 14 m ilerleme hızı ise 10 m/dk olarak 
ayarlanmıştır (Şekil 12).

Kurulan konveyörün üzerinde her bir istasyonun üzerinde 20 s bekleyen tüpler 3. 
istasyon sonunda proseslerini tamamlamaktadır. Bu sayede hem aynı anda 3 tüp iş-
lenmiş, hem de prosesin süresi kısalmış olur. Bu simülasyon yeni kurulan bir destek 
hattını incelemek için oluşturulmuş olup, bir günlük standart çalışma süresi olan 8 
saat için çalıştırılmıştır.

Sistem çalışırken tüpler istasyonlar üzerinde 20’şer saniye bekleyerek üç istasyonu 
toplam bir dakikada tamamlayarak bir sonraki prosese doğru akışlarını sürdürmekte-
dir (Şekil 12).

2.3.1 Sistemin Sayısal Sonuçları

Sistem çalıştırıldıktan sonra Promodel paket programının sunduğu sonuçlar görüntü-
leyicisinde görüntülenmiştir.

8 saatlik çalışma süresinde operatör 1392 adet tüpün değişimini yapmıştır. Ortalama 
bir tüp için 10,2 s harcayan operatör simülasyon içerisinde yaklaşık %86 oranında 
kullanılmıştır. Aynı zamanda bir operatör bir tüpün değişimini 18 s’de tamamlamıştır 
(Şekil 14).

8 saatlik çalışma sonucunda konveyörün kullanım oranı yaklaşık %80 olmuştur. Bir 
tüpün konveyör üzerinde geçirdiği ortalama süre ise 2,75 dakikadır. Bu sürenin temel 
sebebi her tüpün konveyör üzerinde kendisi ile birlikte bulunan her bir diğer tüpün 
prosesini beklemesidir. Konveyör tüm simülasyon süresince üzerinde ortalama 7,98 

 

Şekil 13. Promodel Sitemde Makinanın Çalışma Görüntüsü
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Şekil 14. Promodel Paket Programda Makinanın 8 Saatlik Çalışma Sonuçları

Şekil 15. Promodel Paket Programda Konveyör Band Kullanım Oranları

 

tüp bulundurmuştur. Ayrıca simülasyon sonlandırıldığı anda konveyör üzerinde 8 adet 
tüp bulunmaktadır (Şekil 15).

Konveyörün kullanımında ise konveyör geçirdiği 8 saatin %99,5’inde tam kapasitede 
çalışırken kalan zamanda kısmı kapasiteyle çalışmıştır (Şekil 15).

Sonuç olarak simülasyon sonlandırıldığı anda sistemden 1392 adet tüp işlemini ta-
mamlayıp çıkış yaparken 8 adet tüp hala sistemin içerisinde çıkış yapmayı veya iş-
lemlerinin tamamlanmasını beklemektedir. Her 20,63 saniyede bir tüp sistemi terk 
ederken, tüpler bütün bir prosesi 165 saniyede tamamlamaktadırlar.
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2.4 Teknik Detaylar ve Makinanın Çalışma Şartları

Dolum hattından gelen tüpler kaçak kontrol havuzuna girdikten sonra tüplerin kaçak 
kontrolleri yapılır. Bu sırada tüp üzerinde bulunan vananın arızalı olarak tespiti yapıl-
dıktan sonra tüp  personel yardımı ile  bant üzerinde vana söküm hattına alınır. 

Vanası arızalı tüp makinaya geldiği anda lazer optik konumlandırıcı yardımı ile tüp 
merkezlemesi yapılır ve Simens 230 RC PLC kontrol sistemi üzerinden pnömatik 1 
numaralı vanaya aç komutu gönderilir. Bu sayede pistonlar kazan takımını ve sökme 
takma milini tüp üzerine indirerek arızalı vananın sökülmesi işlemini başlatır. Kazan 
içindeki klepe kapanarak kazan içinde biriken gazın dışarı kaçması engellenir. Sökücü 
mil arızalı vanayı üst sökme takma takımına bağlı olan dişlinin kızakta bulunan boşlu-
ğa geldiğinde (118,8 derece dönmesi ile) sökme işlemi tamamlanır.

Dönme işlemi sırasında PLC kontrole bağlı 2. sensörden ikaz alan sökme takma mili 
kazan içerisinden dışarıya doğru çekilir. Bu işlem sistem dönerken ilk 60 derecede 
tamamlanır. İkinci 60 derecede personel tarafından durdurulan makinadan alınan arı-
zalı vana yerine yine personel yardımıyla sökme takma mili içine macunlanmış sağ-
lam olan vana yerleştirilir. Bu işlem yaklaşık olarak 20 saniye içinde gerçekleştirilir. 
Üçüncü 60 derecelik yayda sisteme redüktörden gelen dönme hareketi verildiği anda 
dişli kızak sistemi üzerinde üst sökme takma dişlisi şaseye monte edilmiş dişli kızağa 
oturur. Dişli ters yönde dönme işlemini (118,8 derece dönmesi ile) gerçekleştirerek 
vanayı tüp üzerine sabitler. Bu işlemde vananın 3,3 tur dönmesi ve tüpün üzerine 
sabitlenmesi ile tamamlanır. 

Tekrar sensörden ikaz alan sökme takma mili ve kazan takımı tüp üzerinden kalkar. 
Bu sırada kazan içinde bulunan çok az miktarda gaz dış ortama salınır. Tüm bu iş-

 
Şekil 16. Promodel Paket Programda Kapasite Kullanım Hesapları
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lemler yaklaşık olarak 1dk sürmektedir. Sistem çalışırken tüpler istasyonlar üzerinde 
20’şer saniye bekleyerek 3 istasyonu toplam 1 dakikada tamamlayarak bir sonraki 
prosese doğru akışlarını sürdürmektedir.

Kazan ve sökücü mile ise 80 mm çaplı piston hareket verir. Piston teknik literatüre 
göre pistonlar 80 mm boru çaplı olup, strok ölçüsü 800 mm, etki basınç alanları 6 bar 
(kg/cm2) olduğunda; 301 kg itme, 272 kg çekme gücü sağlanmaktadır.  

Kızak takımındaki dişlinin döndüğü çap 118,8 dereceye geldiğinde vana sıkma için 
gerekli torkun oluştuğu ve clipon vana üzerindeki 3,3 dişin tüp kolaretine sabitlendi-
ği anlaşılmaktadır. Böylelikle vana istenilen tork aralığında sıkılmış olur. Valfin tüp 
üzerine sıkılmasını istediğimiz  tork 10 N/kg’dır. Burada prosedür gereği artı ve eksi 
yönde olmak üzere 1 N/kg de tolerans verilmektedir. 

2.5 Verimlilik Hesapları 

Bu tasarımda yapılan tüm hesaplar günlük 120 adet arızalı tüp üzerinden yapılmıştır 
[16]. Yapılan tasarım iki farklı tipten oluşmaktadır. Tasarım, kaçak kontrol havuzu 
bağlantılı ve havuz bağlantısı olmayan tip olarak maliyet hesaplamaları yapılmıştır. 
Bu farklılığın nedeni ise  tasarımın farklı ortamlarda kullanma kolaylığı ve dolum 
tesis yapılarının eski, dar olması nedeniyle tasarımın havuz bağlantısının yapılamaya-
cak olan yerlerde de kullanılabilme kolaylığının yaratılmasındandır.  

2.5.1 Döner Tip Havuz Akupleli Otomatik Gaz Aktarmasız Vana Sökme 
Takma İşlemi ve Maliyeti

Yeni projelendirilen bu makina tesisin kaçak kontrol havuzuna akuple olduğu için 
tüplerin taşınma işlemi ile oluşacak işçilik maliyeti de ortadan kaldırılmıştır. Aynı 
zamanda tüpün gaz aktarma işlemine gerek olmadığı için enerji sarfiyat bedeli de 
oluşmayacaktır. 

Makinanın bant sistemi üzerinde ilerliyor olması nedeniyle personelin vana macunla-
ma işlemi de personelin kendisinin kontrolüne bırakılmadığından dolayı işlem süre-
sinde de kısalma yaşanacaktır. 

Otomatik gaz aktarmasız vana sökme/takma makinası imalatı ile valf sökme işlemi 
20sn/tüp, valf macunlama işlemi 20 sn/tüp, valfi tüpe takma işlemi de 20 sn/tüp sür-
mektedir. Toplamda vana sökme, takma ve macunlama işlemi için 1 dk/tüp zaman 
harcanmaktadır. Günde tek personel 2 saat boyunca gaz aktarma işlemi yapmadan 
vana sökme takma işlemini gerçekleştirmektedir. 

Bu işlemin işçilik maliyeti günde 22.222 TL aylık bazda, 488.884 TL yıllık bazda ise 
5.866 TL olarak oluşmaktadır [6]. Otomatik gaz aktarmasız vana sökme makinamızın 
3 kW’lik elektrik motoru kullanımı nedeniyle (2 saat) günde 4,8 TL aylık bazda 105,6 
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TL yıllık bazda ise 1.267 TL işletme maliyeti oluşturmaktadır [6]. Toplamda işletme 
maliyetimiz aylık bazda 594.484 TL yıllık bazda ise 7.133 TL olarak belirlenmiştir. 
Projemiz, tekli gaz aktarmasız vana sökme takma makinası hesaplarına göre yılda 
20.508 TL kazanç sağlamıştır. Personel günlük çalışma süresinin 2 saatini burada har-
camış olacak olup diğer kalan 6 saatini ise başka işlerde değerlendirecek olup işçilik 
maliyetlerine bu açıdan da bir düşüş yaşanmasına neden olacaktır. 

Önümüzdeki yıllarda kullanılması planlanan bu makina ile vana sökme takma işle-
mi işçilik maliyetlerinde manuel arızalı vana sökme/takma yöntemi hesaplarına göre 
yaklaşık olarak %74 iyileştirme sağlanacaktır. Bu makinanın satış fiyatı yaklaşık ola-
rak 25.000 Avro civarında hesaplanmaktadır (Şekil 17). 

Şekil 3.1. 12 kg şişman tüpüne takılı bulunan arızalı clipon valfin döner tip havuz 

bağlantılı otomatik gaz aktarmasız makinada sökme ve takma işlemlerini göstermek-
tedir. Valf takma işleminden sonra prosedür gereği yeni yapılacak makinada da sıkma 
torkunun 10 N/kg olması gerekmektedir. Yapılan hesaplara göre sıkma torkun talimat 
da belirtilen değerler arasında kalacağı ön görülmüştür. Bu ölçümler de kalibrasyonlu 
Bristol marka bir torkmetre ile yapılacaktır [10,7].  

2.5.2 Döner Tip Otomatik Gaz Aktarmasız Vana Sökme Takma Makinası 
Alternatif Üretim Hesapları (Kaçak Kontrol Havuz Bağlantısı Olmadan)

Yeni projelendirilen bu makina kaçak kontrol havuzu bağlantısı olmadan tesisin gaz 
aktarma bölgesine kurulacağı için arızalı tüplerin bu bölgeye taşınması vanası değişti-
rildikten sonrada havuz bölgesine gönderilmesi gerekmektedir. Manuel sökme/takma 
işlemindeki hesaplamaların aynısı burada da geçerlidir.  

Bu işlemin işçilik maliyeti günde 27.775 TL ayda, 611.05 TL yılda ise 7.332TL ola-
rak hesaplanmaktadır. Aynı zamanda arızalı vanası değiştirilen tüplerin tekrar havuz 

 
Şekil 17. Havuz Akupleli Otomatik Gaz Aktarmasız Vana Sökme Takma Makinası
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alanındaki banda taşınması gerekmektedir. Dolayısıyla tüp taşıma maliyeti arızalı ve 
vanası değiştirilmiş tüplerin iki defa taşınması şeklinde hesaplanmaktadır.

Bu işçilik maliyeti de günde 55.550 TL ayda, 1.222 TL yılda ise 14.665 TL olarak 
hesaplanmaktadır. Yapılan işlemler 120 adet tüp için tüp taşıma arabasında bir seferde 
taşınan üç adet tüp için geçerlidir [6].  

Otomatik gaz aktarmasız vana sökme takma makinası imalatı ile valf sökme işlemi 
20 sn/tüp, valf macunlama işlemi 20 sn/tüp, valfi tüpe takma işlemi de 20 sn/tüp sür-
mektedir. Toplamda vana sökme, takma ve macunlama işlemi için 1 dk/tüp zaman 
harcanmaktadır. Günde tek personel 2 saat boyunca gaz aktarma işlemi yapmadan 
vana sökme takma işlemini gerçekleştirmektedir 

Bu işlemin işçilik maliyeti günde 22.222 TL aylık bazda 488.884 TL yıllık bazda ise 
5.866 TL olarak oluşmaktadır. Enerji maliyeti dahil toplamda aylık bazda  594.484TL 
yıllık bazda ise 7.133 TL bir maliyet oluşmaktadır [8].  

Toplam işçilik maliyetimiz ayda günde 82,5 TL aylık bazda 1.815 TL yıllık bazda ise 
21.798 TL olarak oluşacaktır. Bu çalışma da tekli gaz aktarmasız vana söküm maki-
nası hesaplarına göre yılda 5.843 TL kazanç sağlanmakta olup havuz akupleli sisteme 
göre yılda 14.665 TL daha az kazanç getirisine neden olmaktadır.  Personel günlük 
çalışma süresinin 5,3 saatini burada harcamış olacak olup diğer kalan 2,7 saatini ise 
başka işlerde değerlendirecek olup işçilik maliyetlerine bu açıdan da bir düşüş yaşan-
masına neden olacaktır. 

Bu makinanın satış fiyatı yaklaşık olarak 20.000 Avro civarında hesaplanmaktadır. 
Verimlilik hesaplarına göre projelendirilmiş makinanın havuz bağlantılı olarak kulla-
nılması maksimum getiriye neden olacaktır.

Şekil 18’de 12 kg şişman tüpüne takılı bulunan arızalı clipon valfin havuz bağlantısı 
olmayan döner tip otomatik gaz aktarmasız olarak sökme ve takma işlemlerini gös-
terilmektedir. 

 
Şekil 18. Havuz Bağlantısı Olmayan Otomatik Gaz Aktarmasız Vana Sökme/Takma Makinası
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Tasarımın iki farklı modeli de literatür taramasında verilen sektörde halen kulla-
nılmakta olan manuel sökme ve tekli gaz aktarmasız makinaya göre daha avantajlı 
sonuçlar içermektedir. Tasarım; işletme, işçilik maliyetleri ve iş güvenliği açısından 
diğer iki sisteme göre teknolojinin gerektirdiği yenilikleri uygulamadan kaynaklı ka-
zanımların sonrasında güvenli ve düşük maliyetli çalışma şartı ortaya koymaktadır.

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Tasarımın maliyet ve verimlilik sonuçları;

Bu çalışmada tasarlanan makinenin tasarım maliyeti ve verimliliğine ilişkin veriler 
mevcut sistem verileri ile karşılaştırıldığında şu sonuçlara ulaşılmıştır;

Yeni projelendirilen bu makina tesisin kaçak kontrol havuzuna akuple olduğu için 
tüplerin taşınma işlemi ile oluşacak işçilik maliyeti de ortadan kaldırılmıştır. Aynı 
zamanda tüpün gaz aktarma işlemine gerek olmadığı için enerji sarfiyat bedeli oluş-
mayacaktır. 

Makinanın bant sistemi üzerinde ilerliyor olması nedeniyle personelin vana macunla-
ma işlemi de personelin kendisinin kontrolüne bırakılmadığından dolayı işlem süre-
sinde de kısalma yaşanacaktır. 

Otomatik gaz aktarmasız vana sökme takma makinası imalatı ile valf sökme işlemi 
20sn /tüp, valf macunlama işlemi 20 sn/tüp, sağlam valfi tüpe takma işlemi de 20 
sn /tüp sürmektedir. Toplamda vana sökme, takma ve macunlama işlemi için 1 dk./
tüp zaman harcanmaktadır. Günde tek personel 2 saat boyunca gaz aktarma işlemi 
yapmadan vana sökme takma işlemini gerçekleştirmektedir. Sistemi döndürmek için 
kullanılan 3 kw elektrik motoru işletme maliyetine günde 4,8 TL ayda 105,6 yıllık 
bazda ise 2.323 TL elektrik maliyeti oluşturacaktır. [8]

Toplam işçilik maliyeti günde 27.022 TL aylık bazda 594.484 TL yıllık bazda ise 
7.133 TL olarak oluşmaktadır. Projemiz tekli gaz aktarmasız makine hesaplarına göre 
yılda 20.508 TL yılda manuel olarak yapılan işleme göre ise yılda yaklaşık olarak 
31.219 TL getirisi olacaktır (Şekil 19). Personel günlük çalışma süresinin 2 saatini 
burada harcamış olacak olup diğer kalan 6 saatini ise başka işlerde değerlendirecek 
olup işçilik maliyetlerine bu açıdan da bir düşüş yaşanmasına neden olacaktır [6].

Önümüzdeki yıllarda kullanılması planlanan bu makine ile vana sökme takma işlemi 
işçilik maliyetlerinde manuel vana sökme makinası hesaplarına göre yaklaşık olarak 
%74 iyileştirme sağlanacaktır (Şekil 20). Bu makinanın satış fiyatı yaklaşık olarak 
25.000 Avro civarında hesaplanmaktadır.

İş Güvenliği açısından incelendiğinde, makinaya çalışırken arızalı vananın sökme 
takma takımından alınıp sağlam vananın verilmesi için sistemin durdurulması gerek-
mektedir. Bu işlem ayak pedallı ex elektrikli durdurma butonu ile yapılmaktadır. 
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Şekil 19. Yapılan Tasarımın Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması 
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Şekil 20. Çalışmalar Arası Verimlilik Karşılaştırması (120 Tüp İçin Hesaplanmıştır)

Makine çalışma sırasında personelin temperli mika camdan açılan bölümden arıza-
lı vanayı alabilmesi için sistemi ayak pedalına basarak durdurması gerekmektedir. 
Sağlam vanayı taktıktan sonra ayak pedalından ayağını çektiği anda sistem tekrar 
çalışmaya devam etmektedir.
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Ayrıca bir adette acil stop butonu bulunmaktadır. Olası bir ters durumda tüm sistemi 
durdurmak için planlanmıştır. 

Tüm hareketli aksam kırılmaz temperli mika cam ile çevrelenerek çalışan personelin 
makinaya elini kolunu kaptırma ihtimali ortadan kaldırılmıştır. Personelin hareketli 
aksama makinayı durdurmadan dokunma ihtimali yoktur.

Bu çalışma kapsamında tasarlanan makinenin geliştirilmesi ve farklı kullanım alanla-
rına yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler şu şekildedir; 

Tasarım üzerinde yapılacak ufak farklılıklar ile makine sadece vana takma üzerine 
kurgulanarak tüp imalat fabrikalarında da kullanılması sağlanacaktır. Bu süreçte gün-
de 8 saatlik çalışmada yaklaşık olarak 1.440 adet vana montajı yapabilir şekilde di-
zayn edilecektir. Bu şekilde kurgulandığında farklı bir kullanım alanı ve bu işletmeler 
açısından da daha karlı bir maliyet ortamı yaratacaktır. 

Yapmış olduğumuz tasarım gelişime açık bir çalışma olup LPG sektöründe (Dolum 
tesislerinde) proseste farklı süreçlerde de kullanılabilir. Tasarım bir boya kabini şek-
line getirilip tüp boyama işlemi veya tüp test işlemi düşünülerek, 10 yılda bir zorunlu 
olan tüplerin test işleminin yapılmasına yönelik döner tip tüp test makinasına da çev-
rilebilir.
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Savaş Uçağı Koltuğunun Durum Geri Beslemeli H∞ 
Yarı Aktif Kontrolü

Rahmi Güçlü*¹, Ömer Faruk Sancak2

ÖZ

Bu çalışmada savaş uçağı koltuklarının yarı aktif titreşim azaltma problemi için Doğrusal Matris 
Eşitsizlikleri (DME) tabanlı durum geri beslemeli H∞ kontrolcü tasarlanması gerçekleştirilmiştir. 
Uçağın pistteki taksi hareketi esnasında yoldan gelen uyarıların sebep olduğu, on serbestlik dere-
celi yarı aktif koltuklara sahip tam uçağın matematiksel modelinin koltuk titreşimlerinin kontrolü 
ve analizi yapılmıştır. Bu amaçla, yarı aktif koltuklar olarak pasif sönümleyici yerine Manyeto-
Reolojik (MR) sönümleyici kullanılmıştır. MR sönümleyici doğrusal olmayan karaktere sahiptir 
ve sönümleme kuvveti elektromanyetik sargılara uygulanan gerilim ile değişir. MR sönümleyicili 
koltukların performansı DME tabanlı durum geri beslemeli H∞ kontrolcü ile sağlanmıştır. Kontrol 
yöntemi sistemin pasif hali (MR 0 V) ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uçak iniş takımları, koltuklu insan modeli, MR sönümleyici, taksi hareketi 
analizi, yarı aktif kontrol, doğrusal matris eşitsizlikleri, durum geri beslemeli H∞ kontrol

State Feedback H∞ Semi Active Control of Fighter Jet Seat

ABSTRACT
This paper deals with the design of a Linear Matrix Inequalities (LMI) based state feedback 
H∞ controller for a semi active vibration mitigation problem of fighter jet seats. Ten degrees 
of freedom detailed full aircraft mathematical model having semi active seats are controlled 
and analyzed seat vibrations caused by runway excitations during taxiing. For this purpose a 
Magneto-Rheological (MR) damper is used instead of a passive damper as semi active seats. 
The MR damper has non-linear characteristics and its damping force varies by voltage which is 
applied to electromagnetic coil. The performance of seats with the MR damper is controled via 
LMI based state feedback H∞ controller. The control method is compared with the passive case 
(MR 0 V).   

Keywords: Aircraft landing gear, seated human model, MR damper, taxiing analysis, semi 
active control, linear matrix ınequalities, state feedback H∞ control
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1. GİRİŞ
Araştırmacılar son yıllarda dikkatlerini araçların seyir konforu üzerine yoğunlaştır-
mışlardır. Bu da doğrudan insan güvenliği ve konforu ile ilgilidir. Koltuklar araçların 
insan güvenliği ve seyir konforu açısından en önemli parçasıdır. Bu sebeple, insan 
konforunun arttırılmasına yönelik bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Ayrıca kont-
rol edilebilir koltuklar uygulamadaki kolaylık ve ekonomik sebeplerden ötürü daha 
tercih edilebilir bir seçenektir.

Sistemlerin yarı aktif kontrolü teorik ve uygulamalı olarak birçok alanda kendisine 
yer bulmuştur. Bu bazı sebeplere bağlıdır; çalışmadığı durumlarda yarı aktif sistemler 
emniyet açısından pasif sistemler gibi güvenilirliğe sahiptir ve çalışma esnasında aktif 
sistemlere göre daha az enerjiye ihtiyaç duyarlar. MR sönümleyici kontrol edilebi-
lir akışkan sıvı içerir ve titreşimleri azaltarak enerjiyi sönümler. Bu yolla, sistemin 
kararlılığının sağlanması amaçlanır. MR sönümleyiciler doğrusal olmayan karaktere 
sahiptir. MR sönümleyicinin doğrusal olmayan karakterinin modellenmesinde farklı 
yöntemler kullanılmaktadır. Karmaşık yapısına rağmen geliştirilmiş Bouc-Wen mo-
deli MR sönümleyicinin dinamik özelliklerini yansıtan en uygun modeldir. Bu se-
beple, bu çalışmada MR sönümleyici modeli olarak geliştirilmiş Bouc-Wen modeli 
kullanılmıştır [1-4].

Kontrol yöntemleri sürücüler tarafından hissedilen titreşimleri azaltmak için kulla-
nılır. Bu insanların koşullarını iyileştirmek ve rahatsızlığı azaltmak içindir [5]. Bu 
sebeple, Güçlü [6] yarım taşıt için bulanık mantıklı kontrolcü tasarlamıştır. Güçlü ve 
Gülez [7] doğrusal sabit mıknatıslı senkron motorlar kullanarak yapay sinir ağı ile 
tam araç modelinde hem sürücü koltuğu titreşimi hem de araç titreşimi için bir kontrol 
yöntemi geliştirmişlerdir. Paksoy, Güçlü ve Çetin [8] MR sönümleyici eklenmiş tam 
araç modeli için bulanık mantıklı kontrol yöntemi kullanmışlardır. Wang, Sivamaku-
mar ve Haran uçak iniş takımlarının iniş ve diğer hareketleri esnasındaki dikey yer 
değiştirmeyi azaltmak için PID kontrol yöntemini kullanarak aktif ve yarı aktif denet-
leyici tasarlamışlardır [9-10]. Böylece yolcu konforu ve uçağın yorulma ömrü düşü-
nüldüğünde bu yöntemin aktif iniş takımları için uygulanabileceğini göstermişlerdir. 
Zapateiro yolcu konforunu iyileştirmek için uyarlamalı kontrolcü yaklaşımını kulla-
narak aktif ve yarı aktif iniş takımlarını karşılaştırmışlardır [11]. Margolis basit ve 
gelişmiş dinamik modeller için bağ grafiği (bond graph) tekniğini kullanmıştır ve yarı 
aktif sistemin uygulanabilirliğinin en uygun kontrol tekniği olduğunu ispatlamıştır 
[12]. Youn ve Hac iki serbestlik dereceli araç modeli için sürüş konforunu, yol sarsın-
tısını ve süspansiyon salınım hızını iyileştirmek amacıyla optimal kontrol yöntemini 
uygulayarak yarı aktif süspansiyon tasarımını kullanmışlardır [13]. Sims ve Stanway 
pasif süspansiyonlar üzerinde yarı aktif süspansiyonların performans kazancını ispat 
etmek amacıyla yarı aktif bir süspansiyon sistemi geliştirmiştir. Bu çalışmada kontrol 
edilebilir bir viskoz sönümleyici geri beslemeli kuvvetle oluşturulmuştur [14]. Adap-
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tif uçak iniş takımı tasarımı iniş anındaki değişkenlikle başa çıkmak ve sönümleme 
kapasitesinin etkisini iyileştirmek için Mikulowski ve Holnicki-Szulc tarafından öne-
rilmiştir [15]. Kruger üç kontrolörün kontrol parametrelerini en iyi duruma getirmek 
adına çok amaçlı optimizasyon algoritması tasarlamıştır ve yarı aktif iniş takımları 
için Skyhook kontrolör, bulanık mantıklı kontrolör ve durum geri-beslemeli kontrolör 
olmak üzere üç farklı kontrol yaklaşımı kullanmıştır [16]. Choi ve Werely tarafından 
MR iniş takımı tasarlamak için kayan kipli kontrolör kullanılmıştır [17]. Ghiringhelli 
iniş esnasında uçak üzerindeki dikey yer değiştirmeyi azaltmak amacıyla sönümleyi-
cideki orifis bölgesini kontrol ederek yarı aktif iniş takımlarının uygulanabilirliğini 
kanıtlamıştır [18]. Wang, Kim, Jeon, Lam ve Liao sürüş konforunun gelişiminde MR 
sönümleyicinin uygulanabilirliğini doğrulamış ve çeyrek taşıtta yarı aktif kontrol sis-
temi tasarımı için MR sönümleyiciyi kullanmışlardır [19-21].

Bu çalışmada, savaş uçağının taksi hareketi esnasında koltukların titreşimlerini azalt-
mak için MR sönümleyici kullanılmıştır. MR sönümleyiciye verilen gerilim Heavisi-
de fonksiyonu vasıtasıyla belirlenmiştir. Kontrol yönteminin performansı MATLAB-
Simulink yazılım programı ile test edilmiş ve  kontrolcünün tasarımında YALMIP 
ayrıştırıcı kullanılmıştır.

2. MATEMATİKSEL MODEL

2.1 MR Sönümleyicinin Matematiksel Modeli

MR sönümleyici piston, akümülatör, manyetik sargı, MR akışkandan meydana ge-
lir. MR akışkan uygulanan manyetik alana göre yoğunluğunun değişmesiyle kontrol 
edilebilir sıvı olarak tanımlanabilir. MR sönümleyicinin fiziksel modeli Şekil 1’de 
gösterilmiştir.

 
Şekil 1. MR Sönümleyicinin Fiziksel Modeli
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Manyeto-Reolojik akışkanlar taşıyıcı sıvıya mikron seviyede eklenmiş parçacıklardan 
oluşmaktadır. Taşıyıcı sıvı petrol bazlı yağlar, silikon yağı, gazyağı, mineral yağlar, 
sentetik hidrokarbon yağlar, su, polyester vs. içerir. Genellikle manyetik parçacık ola-
rak demir kullanılır. Manyetik alan uygulandığında taşıyıcı sıvıdaki gelişigüzel da-
ğılmış demir parçacıkları iki kutuplu moment halinde dizilirler. Demir parçacıkları 
taşıyıcı sıvının akış yönüne dik olacak şekilde zincir sırası şeklinde sıralanır. Bu taşı-
yıcı sıvının akış hızının azalması anlamına gelmektedir. Bu olay manyetik alan devam 
ettiği sürece devam etmektedir. Manyetik alan kaldırıldığında demir parçacıklarının 
zincir şeklindeki dizilimi kırılır ve taşıyıcı sıvı eski haline geri döner. Bu yolla, sönüm 
kuvveti ayarlanabilir ve farklı sönüm kuvvetleri elde edilebilir. Ayrıca, akım uygu-
lanmadığı takdirde MR sönümleyici pasif sönümleyici gibi davranır. Bu yarı aktif 
sistemin güvenliği için önemli bir özelliktir [22].

Doğrusal olmayan histeresiz karakteri sebebiyle MR sönümleyici geliştirilmiş Bouc-
Wen yaklaşımıyla modellenmiştir. Bu model Bouc-Wen modeline paralel yay ve seri 
sönümleme eklenmesiyle oluşturulmuştur. Geliştirilmiş Bouc-Wen modeli Şekil 2’de 
gösterilmiştir.

Geliştirilmiş Bouc-Wen modelinin dinamik denklemleri aşağıda verilmiştir. Rijit çu-
buğun her iki tarafındaki denklemler;

                                (1)

şeklindedir. Burada, hesap edilebilir değişken, z aşağıdaki gibi tanımlanır:

                                                  (2)

Eğer denklem (1)  için düzenlenirse, aşağıdaki eşitlik elde edilir:

    
     

                         (3) 

Buna göre sistemde oluşan toplam kuvvet aşağıdaki gibi tanımlanır:

 

Şekil 2. Geliştirilmiş Bouc-Wen Modeli [23]
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                                                       (4)

Burada x toplam bağıl yer değiştirmeyi, x0 yay sabiti k1 olan yayın başlangıç yer de-
ğiştirmesini, k0 yüksek hızlardaki yay sabitini, k1 akümülatör yay sabitini, c0 yüksek 
hızlardaki viskoz sönümü ve c1 düşük hızlarda kuvvet azalması için viskoz sönümü 
olarak ifade edilmektedir. MR sönümleyicinin sargılarına uygulanan gerilim ile olu-
şan manyetik alanın MR sönümleyici dinamiğine etkisi aşağıdaki denklemler yardı-
mıyla belirlenir:

                
                                                                                                                                                                              
            .  

 

 (5)

 

Burada u ifadesi birinci derece filtre yardımıyla

              (6)

olarak bulunur.  Denklem (6)’da V ifadesi MR sönümleyicinin sargılarına uygulanan 
gerilimi temsil etmektedir.

2.2 Heaviside Fonksiyonu

Heaviside fonksiyon yönteminde, uygulanan voltaj belirlenirken üç seçenekten biri 
gerçekleşir, minimum voltaj değeri 0, yarım voltaj değeri Vmaks/2 veya maksimum vol-
taj değeri Vmaks [24]. Fonksiyonun matematiksel ifadesi denklem (7)’de verilmiştir:

                    (7)

Burada fc ve f sırasıyla ideal kontrol kuvvetini ve MR sönümleyicinin ürettiği kuvve-
ti, H(.) ise Heaviside fonksiyonunu ifade etmektedir. Heaviside fonksiyonu denklem 
(8)’de açık şekilde ifade edilmiştir:

      
                                         

 
       
     

                                                                                               

       
                        

 

  (8)

    

2.3 Savaş Uçağı Matematik Modeli

Savaş uçağının matematiksel modeli Şekil 3’te verilmiştir. Burada M uçak gövdesinin 
kütlesini; Ixx ve Iyy atalet momentlerini; mt1, mt2 ve mt3 ön ve arka tekerlek kütlelerini; 
ks1, ks2, ks3 iniş takımı yay katsayılarını; cs1, cs2, cs3 iniş takımı sönüm katsayılarını; 
kt1, kt2, kt3 tekerleklerin yay katsayısını; ct1, ct2, ct3 tekerleklerin sönüm katsayısı-
nı; ki1, ki2, ci1 ve ci2 sırasıyla birinci ve ikinci pilotun vücutlarının rijitlik ve sönüm 
katsayılarını; kk1, kk2 uçak koltuklarının yay katsayılarını; a, b, e, d uçağın ölçülerini; 
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k ve l ise uçak koltuklarının ağırlık merkezine uzaklıklarını; x, xt1, xt2, xt3, xk1, xk2, 
xi1, xi2 düşey yer değiştirme hareketlerini; θ ve β açısal yer değiştirme hareketlerini; 
xg1, xg2, xg3 yol girişlerini; FMR ve FMR

k1 k2  ise uçak koltuklarına yerleştirilmiş MR sö-
nümleyicinin ürettiği kontrol kuvvetini ifade etmektedir.

Uçağın matematiksel modelinin hareket denklemlerini elde etmek için Lagrange yön-
temi kullanılmıştır. Lagrange denkleminin genel ifadesi,

 
   

   
    
         

         
          

                               (9)

şeklindedir. Ek, Ep, Ed sırasıyla sistemin kinetik enerji, potansiyel enerji ve sönüm 
enerjisidir. Genelleştirilmiş koordinatlar qi ve genelleştirilmiş kuvvetler Qi olarak ifa-
de edilmektedir.

Lagrange yöntemini kullanarak hareket denklemleri aşağıdaki gibi elde edilir:

                                                                      

 

Şekil 3. On Serbestlik Dereceli Savaş Uçağının Fiziksel Modeli
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                                                 (10) 

                                         (11) 

                                                           (12)     

                                                          (13)   

                                                     
                                                                   
                                               (14)                                                 

                                                             

                                                                           

                                              (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                         

                         (16)                                                                  

                                                                          (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                              (18)                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                             (19)                                                                                                                            

3. DME TABANLI DURUM GERİ BESLEMELİ H∞ 

KONTROLCÜ TASARIMI
H∞ optimal kontrol probleminin çözümüne yönelik  ilk çalışmalar Francis ve Doyle ta-
rafından yapılmıştır [25-26]. H∞ kontrol probleminin çözümünde yapılan ilk çalışma-
larda sistemin durum-uzay modeli göz önüne alınarak Riccati denklemleri yardımıyla 
çözülmüştür. Son yıllarda sıklıkla kullanılan kullanılan ve ilk olarak Lyapunov’un 
kararlılık analizinde ortaya çıkan doğrusal matris eşitsizlikleri (DME) yaklaşımı H∞ 

kontrolör probleminin çözümüne yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Sistemin bozu-
cu girişlerden gelen etkilenmesini engellemek amacıyla bozuculardan çıkışlara olan 
transfer fonksiyonları matrisinin sonsuz normunu minimum yapma düşüncesiyle or-
taya çıkan  H∞ kontrol yöntemi, önceden tahmin edilemeyen bozucu girişlerin etkisi 
altındaki yapısal sistemler için son derece uygun bir kontrol algoritmasıdır [27]. H∞ 
kontrol yöntemi daha çok frekans alanıyla ilgili bir yöntemdir. Kapalı çevrim sistemi 
için iyi bir geçici rejim cevabı garanti etmez [28]. Durum geri beslemeli kontrol yapı-
sının blok diyagramı Şekil 4’te gösterilmektedir.

Doğrusal zamanla değişmeyen sistem,

                
                         

 (20)
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şeklinde ifade edilir. Burada x ∈  n durum vektörünü, z1 ∈  p kontrol çıkış vektörle-
rini, w ∈  mw bozucu giriş vektörünü, u ∈  mu  denetim giriş vektörünü ifade etmekte-
dir. A, B1, B2, C1, D11 ve D12 matrisleri sistemin uygun boyutlu durum-uzay matrisle-
ridir. Denetim girişinin  (u = Kx (u ∈  mu x n) gibi durumların doğrusal bir fonksiyonu 
olduğu kabulüyle, kapalı çevrim sistemi,

                  
                              (21)

şeklide elde edilir. K durum geri-beslemeli kontrolör kazancını ifade etmektedir.

H∞ performans problemi, kapalı çevrim sistemi kararlı kılacak, sistemin girişlerinden 
çıkışlarına olan transfer fonksiyonları matrisinin sonsuz normunu       ,     gibi 
bulabilecek en küçük skaler pozitif reel bir değerden küçük kılacak bir kontrolör bu-
lunmasıdır. V(x)=xTPx, P = PT > 0  şartı ile karesel Lyapunov fonksiyonudur. γt > 0 
olmak üzere sistemin performans ve kararlılık kısıtları için tanımlanan (22) eşitsizliği, 
tüm x ve w’ler için negatif olmalıdır [29]:

 
         

                (22)

Denklem (21)’in (22) eşitsizliği ile birleştirilmesiyle aşağıdaki eşitsizlik elde edilir:

                                                       

                                                                                                                                                                                          
 

 (23)

Burada (23) eşitsizliğinin düzenlenmesiyle

    
 
         

                                                 
                               

                  

    
 
         

                                                 
                               

                  

 (24)

 
Şekil 4. Durum Geri Beslemeli Kontrol 
Yapısının Blok Diyagramı
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matris eşitsizliği elde edilir. Schur tümleyeni [30] ile (24) eşitsizliğinin ile sağından 
ve solundan çarpılması sonucu,

                                                  

                                                                       
(25)                           

eşitsizliği elde edilir. X∞ = p-1 değişken dönüşümü yardımıyla DME’ler,

                     
                                            

                                
                                                                                              

 

 

(26)

                     
                                            

                                
                                                                                              

 

                       
       

   
  
             

    
                                               

 
(27)

                       
       

   
  
             

    
                                               

 

olarak elde edilir. Burada, yine Schur tümleyeni kullanılarak denklem (21)’de tanım-
lanan kapalı çevrim sistemin H∞ performans kısıtları X∞ = X > 0 ve W:=KX değişken 
dönüşümü yardımıyla aşağıdaki DME elde edilir:

 
                             

   
       

    
   

    
    

      (28)

(28) eşitsizliğindeki DME’yi çözen uygun X ve W matrisleri bulunursa, en uygun 
geri-beslemeli H∞ kontrol kazancı aşağıdaki şekilde elde edilir:

K=WX-1.  (29)

4. BENZEŞİM ÇALIŞMALARI
Simülasyon çalışmaları MATLAB-Simulink kullanılarak gerçekleştirilmiş-
tir. DME’lerin çözümünde YALMIP [31] ayrıştırıcısı ile SeDuMi [32] çözücüsü 
kullanılmıştır. Uçak modeline ait parametreler Çizelge 1’de verilmiştir.

MR sönümleyicinin histeresiz karakteri Şekil 5’te verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan 
MR sönümleyicinin ucuna 2 Hz olan 0,005 m genlikli bir yer değiştirme uygulan-

,
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mıştır. MR sönümleyiciye uygulanan gerilim 0, 2 ve 4 volttur. MR sönümleyicinin 
parametreleri Çizelge 2’de verilmiştir.

Durum geri beslemeli H∞ kontrol durumu için uygulanacak gerilim Heaviside fonksi-
yonu ile belirlenir. Simülasyon çalışmalarında kullanılan tekerleklere ait yol girişleri 
Şekil 6’da verilmiştir.

Burada yapılan H∞ kontrolcü tasarımında bir mühendislik problemi olarak sistemin 
ekonomikliği göz önünde bulundurulmuş ve MR sönümleyiciler iniş takımları yerine 

Çizelge 1. On Serbestlik Dereceli Savaş Uçağı Modelinin Parametreleri

Parametre Değer Parametre Değer 
                           
                               
                                  
                            
                            
                          
                         
                         
                         
                         
                a        
                b        
                d          
                e          
                k     
                l     
                 
                 

 

Parametre Değer Parametre Değer 
   840 N/m    12.441 N/m 
   3.610 N/m    38.430 Ns/Vm 
    784 Ns/m γ 136.320 1/   
    1.803 Ns/Vm β 2.059.020 1/   
    14.649 Ns/m η 190 1/s 
    34.622 Ns/Vm n 2 
A 58   

 

Çizelge 2. MR Sönümleyici Modelinin Parametreleri
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Şekil 5. MR Sönümleyicinin Dinamik Davranışı

koltukların altına yerleştirilmiştir. H∞ kontrolcü tasarımı yapılırken sistemin 1. pilot 
ve 1. koltuk ayrı 2. pilot ve 2. koltuk ayrı şekilde modellenerek gövdeden koltuklara 
gelen titreşim yer değiştirme olarak 2 serbestlik dereceli modellere bozucu girişi ola-
rak verilmiştir:

İki koltuğa ait elde edilen durum geri beslemeli kontrol matrisleri aşağıdaki gibi elde 
edilmiştir.

                                            ,  
                                            .  
 

  (30)
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Burada K1 ön koltuğa yerleştirilmiş MR sönümleyicinin durum geri beslemeli kontrol 
matrisi, K2 ise arka koltuğa yerleştirilmiş MR sönümleyicinin durum geri beslemeli 
kontrol matrisidir. Koltukların ve pilotların kütleleri aynı olduğundan iki kontrol mat-
risi de eşit çıkmıştır.

DME tabanlı durum geri beslemeli H∞ kontrolörün performansı pasif durumla (MR 0 
V) Şekil 7-10’da karşılaştırılmıştır. Düz çizgiler pasif durumu (MR 0 V) ve noktalı 
çizgiler ise DME tabanlı durum geri beslemeli H∞ kontrol durumunu ifade etmektedir. 

 
Şekil 6. Yol Girişi

 
 

Şekil 7. Dikey Yer Değiştirme ve İvme (1. Pilot)
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Şekil 8. Dikey Yer Değiştirme ve İvme (1. Koltuk)

 
 

Şekil 9. Dikey Yer Değiştirme ve İvme (2. Pilot)

 
 

Şekil 10. Dikey Yer Değiştirme ve İvme (2. Koltuk)
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Burada, dikey yer değiştirme ve ivme cevaplarına bakıldığında DME tabanlı durum 
geri beslemeli H∞ kontrolcünün pilot ve koltuklara ait dikey yer değiştirme ve ivme 
cevaplarının genliklerini önemli ölçüde bastırdığı görülmektedir. Sonuçlara bakılarak 
DME tabanlı durum geri beslemeli H∞ kontrolcünün koltuk ve pilotlara ait dikey yer 
değiştirme ve ivme cevaplarını iyileştirdiği söylenebilir.

Ayrıca DME tabanlı durum geri beslemeli H∞ kontrolcü vasıtasıyla üretilen gerilim 
değerleri Şekil 11’de gösterilmiştir. MR sönümleyiciler tarafından üretilen kuvvetler 
ise Şekil 12’de gösterilmiştir.

 

 
 

Şekil 11. MR Sönümleyiciye Uygulanan Gerilim

Şekil 12. MR Sönümleyici Tarafından Üretilen Kuvvet
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5. SONUÇ
Bu çalışmada, konfor ve pilot güvenliği açısından taksi hareketi esnasında asıl so-
runun pilota gelen titreşimleri bastırmak olduğu göz önünde bulundurularak on ser-
bestlik dereceli bir savaş uçağı modelinin yarı aktif kontrolünü gerçekleştirmek için 
doğrusal matris eşitsizlikleri (DME) tabanlı durum geri beslemeli H∞ kontrol yöntemi 
kullanılmıştır. Bu yöntemde sistemin kontrol altında olmadığı 0 V hali ile kontrolcü 
uygulanmış halinin dikey yer değiştirme ve ivme cevapları simülasyonlar vasıtasıyla 
karşılaştırılmıştır.  Sonuçlar, DME tabanlı durum geri beslemeli H∞ kontrol yöntemi-
nin titreşimleri sönümlemedeki başarısını ortaya koymaktadır. Birinci koltuk ve pilo-
ta ait dikey yer değiştirme ve ivme cevapları incelendiğinde kontrolcünün genlikleri 
önemli oranda bastırdığı görülmektedir. Aynı şekilde ikinci koltuk ve pilot için de 
dikey yer değiştirme ve ivme cevapları için genliklerin bastırılmasında önemli oran-
da iyileşme söz konusudur. Bu yöntemde kontrolcü vasıtasıyla MR sönümleyiciye 
uygulanan gerilim birinci koltuk için 0,7 V ve ikinci koltuk için 0,63 V değerindedir. 
Uygulanan gerilimin küçük olması sistemin ekonomikliğini göstermektedir. Kontrol-
cü vasıtasıyla MR sönümleyicinin ürettiği kuvvet birinci koltuk için 100 N ve ikinci 
koltuk için 50 N değerini geçmemektedir. Kontrolcü vasıtasıyla üretilen kuvvet değe-
rine bakılarak sistemin uygulanabilir olduğu söylenebilir.

Titreşimlerinin sönümlenmesinde aktif sönümleyiciler daha etkili olsa da güç tüketi-
mi, maliyet, kapladığı yer ve sisteme gelen ek yükler sebebiyle kullanılabilirliklerinin 
kısıtlayıcılığı söz konusudur. Buna karşın yarı aktif sönümleyiciler emniyetli olmaları, 
güç tüketimlerinin düşük olması ve sönümlemede aktif sönümleyicilere yakın bir per-
formans göstermeleri sebebiyle kendilerine kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalışma 
ile koltuklara yerleştirilen yarı aktif sönümleyicilerin maliyet ve gerek duyulan güç 
bakımından, uygulanabilir ve ekonomik olduğu gösterilmiştir. Uygulanan kontrolcü 
yöntemiyle de DME tabanlı durum geri beslemeli H∞ kontrol yönteminin titreşimleri 
bastırmadaki performansı ispatlanmıştır.

SEMBOLLER
   Sistem matrisi 
   Uçağın ön teker ile ağırlık merkezi arasındaki mesafe 
   Uçağın arka tekerler ile ağırlık merkezi arasındaki mesafe 
    Bozucu giriş matrisi 
    Denetim giriş matrisi 
         İnsan vücuduna ait sönüm katsayısı 
         Koltukların sönüm katsayısı 
   ,    ,     Uçak modelinin ön ve arka iniş takımlarının sönüm katsayıları 
   ,    ,     Tekerlerin sönüm katsayısı 
    Bouc-Wen modeli için sönüm katsayısı 
    Ölçüm matrisi 
    Düşük hızlarda kuvvet azalması için viskoz sönüm 
     Ağırlık merkezinin uçağın sağ ve sol tarafına olan yatay mesafesi 
F  MR sönümleyicinin kuvveti 
   
    Ön koltuğa ait MR sönümleyici kuvveti 

   
    Arka koltuğa ait MR sönümleyici kuvveti 

    Akümülatör kuvveti 
         Uçağın atalet momentleri 
K  Kontrol kazancı 
k  Arka koltuğun uçağın ağırlık merkezine uzaklığı 
         İnsan vücuduna ait rijitlik katsayısı 
         Koltukların rijitlik katsayısı 
   ,    ,     Uçak modelinin ön ve arka iniş takımlarının yay katsayıları 
   ,    ,     Tekerlerin yay katsayısı 
    Bouc-Wen modeli için yüksek hızlardaki yay katsayısı 
    Akümülatör yay sabiti 
l  Ön koltuğun uçağın ağırlık merkezine uzaklığı 
M  Uçak gövdesinin kütlesi 
         Pilotların kütlesi 
         Koltukların kütleleri 
     Uçağın ön tekerinin kütlesi 
     Uçağın sol arka tekerinin kütlesi  
     Uçağın sağ arka tekerinin kütlesi 
   Reel sayılar kümesi 
    Elemanları reel sayı olan n boyutlu Euclid uzayı 
                boyutlu reel matrisler kümesi 
       Maksimum voltaj 
w(t)  Bozucu giriş vektörü 
x  Uçak gövdesinin düşey yer değişimi 
   ,    ,     Uçak modelinin yol girişleri 
         Pilotların düşey yer değiştirmesi 
         Koltukların düşey yer değiştirmesi 
           Uçağın tekerlerine ait düşey yer değişimi 
    Yay sabiti    olan yayın başlangıç yer değiştirmesi 
z  Bouc-Wen değişkeni 
θ  Uçak gövdesinin kafa vurma açısal yer değişimi  
β  Uçak gövdesinin yalpa açısal yer değişimi 
γ, A, β, n, η  Histeresiz sabitleri 
    En küçük bozucu bastırma seviyesi 
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         Pilotların düşey yer değiştirmesi 
         Koltukların düşey yer değiştirmesi 
           Uçağın tekerlerine ait düşey yer değişimi 
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θ  Uçak gövdesinin kafa vurma açısal yer değişimi  
β  Uçak gövdesinin yalpa açısal yer değişimi 
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Kare Kesitli Mikrokanallarda Doymuş Kaynamalı Akış 
Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi*

Burak Markal*1, Orhan Aydın2, Mete Avcı3

ÖZ
Bu çalışmada, her biri 200 µm x 200 µm kanal kesitine (genişlik x yükseklik) sahip yirmi dokuz 
paralel mikrokanaldan oluşan silikon ısı alıcıda, deiyonize suyun doymuş kaynamalı akış karakteris-
tikleri deneysel olarak incelenmiştir. Üç farklı kütle akısında (51, 65 ve 78 kgm-2s-1) çalışılmış olup; 
duvar ısı akısı, 44,5 – 62,8 kWm-2 aralığında tutulmuştur. Bu kapsamda, ısı akısı ve kütle akısının iki 
faz ısı transfer katsayısı ve toplam basınç düşümü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fiziksel meka-
nizma, ölçümlerle eşzamanlı alınan yüksek hızlı akış görüntüleri yardımıyla irdelenmiştir. Çalışma 
sonucunda, iki faz ısı transfer katsayısının artan ısı akısı ve kuruluk derecesi ile azaldığı, artan kütle 
akısı ile arttığı; toplam basınç düşümünün ise, genel karakter olarak, artan ısı akısı ve çıkış kuruluk 
derecesi ile arttığı ve artan kütle akısı ile azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, akış görüntüleme çalışmala-
rında, mikrokanallarda kaynamalı akış olayının sanki-periyodik karakterde olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikrokanal, kaynamalı akış, akış görüntüleme, ısı transferi, basınç düşümü

An Experimental Investigation of Saturated Flow Boiling 
Characteristics in Square Microchannels

ABSTRACT
In this study, saturated flow boiling characteristics of deionized water are experimentally 
investigated in silicon heat sink consisting of twenty nine parallel microchannels with cross 
sectional dimensions of 200 µm x 200 µm (width x height). Experiments are conducted for 
three different mass fluxes of 51, 65 and 78 kgm-2s-1, while the wall heat flux ranges from 44.5 – 
62.8 kWm-2. In this context, the effects of heat flux and mass flux on the two phase heat transfer 
coefficient and the total pressure drop are investigated. The physical mechanism is scrutinized 
through simultaneous high speed flow images taken during measurements. Consequently, 
two phase heat transfer coefficient decreases with increasing heat flux and vapor quality, 
and increases with increasing mass flux. The total pressure drop increases with increasing 
heat flux and exit vapor quality while it decreases with increasing mass flux. From the flow 
visualization experiments, it is observed that flow boiling phenomenon in microchannels has 
quasi-periodical characteristics. 

Keywords: Microchannel, flow boiling, flow visualization, heat transfer, pressure drop.    
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1. GİRİŞ
Mikro boyutlu cihazlar veya parçalar, son yirmi yıldır mekanik, elektronik (elektro-
mekanik) ve biyolojik sistemlerde giderek yaygınlaşan bir şekilde kullanılmaktadır. 
Savunma sanayisi, tıp, uzay endüstrisi ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyulan bu tür sis-
temlerde artan işlem kapasitelerine karşı fiziksel boyutlarda meydana gelen küçülme, 
yüksek ısı akılarının açığa çıkmasına sebep olmaktadır. Aşırı ısınma problemlerini ön-
lemek ve dolayısıyla sistem güvenliğini sağlamak için etkili ısıl kontrol yöntemlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, mikrokanallarda kaynamalı akış en iyi alterna-
tiflerden biri olarak görülmektedir. Bu yöntem, yüksek yüzey alanı / hacim oranı, ml/
dk mertebelerinde akışkan debisi değerleri ve buharlaşma gizli ısısının kullanımı gibi 
üç önemli avantajı eşzamanlı olarak sunmakta ve böylece yüzey sıcaklıkları nispeten 
sabit kalırken yüksek miktarda ısı akısı uzaklaştırabilme potansiyeli taşımaktadır. Fa-
kat, literatürde de [1-7] belirtildiği üzere, mikrokanallarda kaynamalı akış konusu ol-
dukça karmaşık bir fiziksel mekanizmaya sahiptir ve ilgili literatürde belirsizlikler ve 
çelişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle, akış görüntüleri ile desteklenen yeni deneysel 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Qu ve Mudawar [8], 349 µm (231 µm x 713 µm) hidrolik çapa (Dh) sahip dikdört-
gen kesitli yirmi bir paralel mikrokanaldan oluşan bakır ısı alıcıda, deiyonize suyun 
kaynamalı akışını deneysel olarak incelemişlerdir. Isı transfer katsayısının artan kütle 
akısı ile arttığını, artan kuruluk derecesi ile azaldığını ve ısı akısına çok az bağlı ol-
duğunu belirtmişlerdir. Taşınımla kaynamayı baskın ısı transfer mekanizması olarak 
tanımlamışlardır. Steinke ve Kandlikar [9], yaklaşık olarak trapez kesit geometrisine 
sahip altı paralel kanaldan (Dh = 207 µm) oluşan ısı alıcıda suyun kaynamalı akışı 
üzerine çalışmışlardır. Isı transfer katsayısının artan kuruluk derecesi ile azaldığını ve 
kabarcıklı kaynamanın baskın ısı transfer mekanizması olduğunu belirtmişlerdir. Huh 
ve Kim [10], 103,5 µm hidrolik çapa sahip dikdörtgen kesitli tek bir mikrokanalda su-
yun kaynamalı akışını incelemişlerdir. Isı transfer katsayısının kütle akısı ve kuruluk 
derecesinden neredeyse bağımsız olduğunu belirtmişlerdir. Saraceno vd [11], 1 mm 
çaplı tek bir mikro tüpte FC-72’nin kaynamalı akışını incelemişlerdir. Isı transfer kat-
sayısının artan ısı akısı ile arttığını ve kuruluk derecesine çok az bağlı olduğunu belirt-
mişlerdir. Tuo ve Hrnjak [12], 1 mm hidrolik çapa sahip yirmi beş paralel dikdörtgen 
kesitli kanal içeren buharlaştırıcıda R134a’nın kaynamalı akışını çalışmışlardır. Akışı 
görüntüleyerek, periyodik ters akışın gerçekleştiğini belirtmiş ve ters akışın ısı trans-
feri ve basınç düşümünü olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Kuo ve Peles [13], 
hidrolik çapları 223 µm olan dikdörtgen kesitli paralel beş kanaldan oluşan ısı alıcıda, 
deiyonize suyun kaynamalı akış kararsızlıkları üzerinde basıncın etkisini incelemiş-
lerdir. Yüksek basıncın kararsızlıkları azalttığını ve kritik ısı akısını (CHF) artırdığını 
belirtmişlerdir. Chen ve Garimella [14], her biri 100 µm genişliğe (Wch) ve 389 µm 
yüksekliğe (Hch) sahip altmış paralel mikrokanal içeren ısı alıcıda FC-77’nin kayna-
malı akışını incelemiştir. İvmelenme ve sürtünme basınç düşümü bileşenleri arasın-
daki denge nedeniyle toplam basınç düşümünün kütle akısına zayıf bir şekilde bağlı 
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olduğunu, buna karşın ısı akısı ile neredeyse lineer olarak arttığını belirtmişlerdir. 
Wang vd [15], hidrolik çapları sırasıyla 571 µm, 762 µm ve 1454 µm olan dikdörtgen 
kesitli tek mikrokanallarda FC-72’nin kaynamalı akışıyla ilgili deneyler yapmıştır. 
Hidrolik çapın basınç düşümü çalkantılarını etkilediğini ve basınç düşümü verileri-
nin artan kanal boyutu ile daha kaotik olduğunu belirtmişlerdir. Thiangtham vd [16], 
her biri 470 µm yüksekliğe ve 382 µm genişliğe sahip yirmi yedi paralel dikdörtgen 
kesitli mikrokanaldan oluşan bakır test bölgesinde R134a’nın kaynamalı akışında ısı 
transfer karakteristiklerini ve akış desenlerini deneysel olarak incelemiştir. Yüksek ısı 
akısı aralığında ısı transfer katsayısının artan kütle akısı ile arttığını, taşınımla kayna-
ma mekanizmasının dalgalı ve halkasal akış desenlerinde önemli bir rol oynayacağını, 
kısmi kurumanın ısı transfer katsayısını azalttığını ve akış desenlerinin ısı transfer 
karakteristikleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Jafari vd [17], 
paralel mikrokanallı (kırk kanal) buharlaştırıcılarda R134a’nın kaynamalı akışı için 
yüzey pürüzlülüğünün etkisini deneysel olarak incelemiştir. Dikdörtgen kesitli her 
bir mikrokanalın yüksekliği ve genişliği sırasıyla 700 µm ve 250 µm’dir. Çalışma 
koşullarına bağlı olmak üzere, yüzey pürüzlülüğü artırılarak ısı transfer katsayısının 
%45’e kadar iyileştirilebileceğini göstermişlerdir. Chávez vd [18], mikrokanallı ısı 
alıcıda R600a, R290 ve R1270 soğutucularının kaynamalı akışını incelemiştir. Isı alıcı 
elli mikrokanaldan oluşmakta olup, her bir kanalın yüksekliği ve genişliği sırasıyla 
494,2 µm ve 123,3 µm’dir. Genel olarak, R290 akışkanının en iyi performansa sahip 
olduğunu belirtmişlerdir.

Mikrokanallarda kaynamalı akışla ilgili birbirinden farklı bulgular, fiziksel meka-
nizmanın anlaşılmasına yönelik çalışmalar ve farklı parametrelerin etki düzeylerinin 
belirlenmesiyle ilgili girişimler derleme halinde yukarıda özetlenmiştir. Literatür öze-
tinden de görüldüğü üzere, bu güncel ve popüler konunun daha iyi anlaşılabilmesi 
için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yazarların önceki yayınlarında [19, 20] 
detaylı akış görüntüleme çalışmaları yardımıyla mikrokanallarda kaynamalı akışla 
ilgili kapsamlı deneyler/analizler yapılmış ve önemli bulgular elde edilmiştir. Kısa 
bir süre önce kabul edilmiş makalelerinde [21] ise literatüre konu dâhilinde yeni bir 
ısı transfer katsayısı bağıntısı önerilmiştir. Bu çalışmada ise, sadece, 200 µm x 200 
µm kanal kesitine sahip paralel mikrokanallardan oluşan ısı alıcıda, deiyonize suyun 
doymuş kaynamalı akış karakteristiklerine odaklanılmıştır. İlgili test bölgesi için fark-
lı kütle akılarında ve ısıl yüklerde elde edilen bulgular akış görüntüleri yardımıyla 
irdelenmiştir.

2. DENEY DÜZENEĞİ VE TEST BÖLGESİ

2.1. Deney Düzeneği

Deney düzeneğinin şematik resmi Şekil 1’de verilmiştir. Deney düzeneği, dört ana 
bölümden oluşmaktadır: (1) Açık sistem olarak tasarlanmış akışkan hattı, (2) test böl-
gesi, (3) akış görüntüleme sistemi ve (4) veri toplama sistemi. Sistemdeki akışkan 
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hareketi, dijital bir sürücü ile kontrol edilebilen mikro dişli pompa ile sağlanmaktadır. 
Pompa sürücüsü ile ayarlanıp, dijital ekrandan görüntülenebilen debi değeri, eşza-
manlı olarak, sisteme yerleştirilmiş hassas bir rotametre ile de kontrol edilmektedir. 
Rotametreden geçen akışkan, iki adet özdeş mini ısı değiştiricisinden geçerek isteni-
len giriş sıcaklığına ayarlanmış olur. Isı değiştiricileri sabit sıcaklık banyoları ile irti-
batlıdır. Sistem elemanlarının korunması ve deneysel ölçümlerin daha güvenilir sonuç 
vermesi amacıyla sisteme mikro filtreler yerleştirilmiştir. Test bölgesinin giriş ve çıkış 
haznelerindeki sıcaklık ve basınç değerleri, bu bölümlere (büyük hazneler) yerleşti-
rilen termoelemanlar ve mutlak basınç sensörleri ile ölçülmektedir. Test bölgesi, her 
biri maksimum 300 W ısıtma kapasitesine sahip dört kartuş ısıtıcı ile ısıtılmakta olup, 
bu ısıtıcılar hassas bir güç kaynağı ile beslenmektedir. Akış görüntüleme sistemi, yük-
sek hızlı kamera ile bütünleşik bir mikroskoptan oluşmaktadır. Test bölgesindeki sı-
caklık ve basınç ölçümleri, veri toplama sistemi ile kayıt altına alınmıştır. Sistemdeki 
bütün bileşenlerin özellikleri yazarların önceki makalelerinde [19, 20] ayrıntılı olarak 
verilmiştir. 

2.2 Test Bölgesi

Test bölgesinin tam ve kesit görünüşleri, sırasıyla, Şekil 2 (a) ve (b)’de verilmiştir. 
Test bölgesi üç parça halindeki teflon (PTFE) gömlek, bakır blok, şeffaf polikarbonat 
plaka, seramik bez, mikrokanallı ısı alıcı ve sızdırmazlık malzemelerinden oluşmak-
tadır. Teflon parçalardan en üste yerleştirileni, giriş ve çıkış haznelerini (büyük ve 
küçük hazneler) içermektedir. Bakır bloğun önyüzüne termoelemanlar için; alt kıs-
mına ise kartuş ısıtıcılar için kanallar açılmıştır. Isı kaybını azaltmak amacıyla bakır 
blok, seramik bez ile sarılmıştır. Teflon malzeme seçimi de ısı kaybını azaltmayı he-
deflemektedir. Mikrokanallı ısı alıcı, bakır bloğun üzerine konulmuş ve akış görün-
tüleme yapılabilmesi için onun üzerine de şeffaf polikarbonat plaka yerleştirilmiştir. 
Bu plaka, aynı zamanda, hem akışkanın test bölgesinden sızmasını önlemekte, hem 
de Şekil 2a’dan da görüldüğü üzere test bölgesinin sıkıştırılmasında kullanılan üst 
paslanmaz çelik plaka için oturma yüzeyi görevi görmektedir. Mikrokanallar 500 µm 
kalınlığındaki silikon tabaka üzerine derin reaktif iyon aşındırma tekniği ile (DRIE/
Bosch yöntemi) açılmıştır. Kanallar açıldıktan sonra silikon test parçası, hem akışın 
görüntülenebilmesini sağlamak, hem de tamamen sızdırmaz bir yapı oluşturmak için 
anotsal yapıştırma ile 500 µm kalınlığındaki borosilikat/pyrex camla birleştirilmiştir. 
Uzunluğu ve genişliği, sırasıyla, 48 mm ve 13,5 mm olan ısı alıcıda, yirmi dokuz pa-
ralel kare kesitli mikrokanal bulunmaktadır. 

Isı kaybı kalibrasyonu, deneysel prosedür ve deneysel hesaplama yöntemiyle ilgili 
detaylı bilgi yazarların önceki makalelerinde [19] verilmiştir.
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2.3 Belirsizlik Analizi 

Hesaplanan büyüklüklere ait belirsizlik değerleri, Kline ve McClintock [22] tarafın-
dan önerilen yönteme göre belirlenmiştir. Cihazlardan ve/veya sensörlerden kaynak-
lanan, ölçümlerle ilgili belirsizlik değerleri ise üretici firmaların ilgili kataloglarından 
elde edilmiştir. Sıcaklık ölçümünde kullanılan termoelemanlar, ±0,03 °C hassasiye-
tine sahip kalibrasyon banyosunda kalibre edilmiştir. Ölçülen ve hesaplanan büyük-
lüklere ait belirsizlik düzeyleri Tablo 1’de verilmiştir. Cihazlarla ilgili detaylı bilgiye 
yazarların önceki çalışmalarından [19, 20] ulaşılabilir.

 
 

         (a)                                                               (b)

Şekil 2. Test Bölgesinin Tam (a) ve Kesit Görünüşü (b)

Tablo 1. Deneysel Belirsizlikler

Ölçülen ve hesaplanan büyüklükler
Belirsizlik düzeyi

(Hesaplanan büyüklükler için ortalama değerler yazılmıştır.)

Basınç (P) ± %0,25 

Sıcaklık (T ) ±0.1°C

Hacimsel debi (V ) ± %2 

Uygulanan ısıl güç (q) ± %0.1 

Kütle akısı (G) ± %2.18 

Duvar ısı akısı ( wq′′ ) ± %0.42 

Toplam basınç düşümü ( totP∆ ) ± %14.8 

Çıkış kuruluk derecesi ( eox ) ± %5.5 

Isı transfer katsayısı ( tph ) ± %13.1 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, duvar ısı akısı ( wq ′′ ) aralığı 44,5 – 62,8 kW m-2 olacak şekilde, beş farklı 
ısıl yük ( q ) altında (44,1, 48, 52, 55,9, 59,9 W) ve üç farklı kütlesel akıda, G, (51, 65 
ve 78 kgm-2s-1) deneyler yapılmıştır. Deneyler boyunca iş akışkanının test bölgesine 
giriş sıcaklığı 50±1 ºC’de; ortam sıcaklığı ise yaklaşık 22 ºC’de sabit tutulmuştur. Bu 
çalışma doymuş kaynamalı akışla ilgilidir. İki faz ısı transfer katsayısı (htp) yalnızca 
kanal girişinden 41,5 mm uzaklığa denk gelen dokuzuncu ısıl elemana göre hesap-
lanmıştır. Bunun nedeni, çıkışa doğru daha yüksek doymuş kaynama derecelerinin 
elde edilmesidir. En son sıradaki (onuncu) ısıl elemanın tercih edilmemesinin nedeni 
ise sızdırmazlık malzemelerinin bu bölgede akışın görüntülenmesini engellemesidir. 

Şekil 3’te, farklı kütlesel akılar için kaynama eğrileri verilmiştir. Her bir kütlesel akı 
(G) değeri için, duvar kızma farkı (ΔTsat = Tw − Tsat) artan ısı akısı ile artmaktadır. Bu 
artış oldukça belirgin olup, lineer karaktere sahiptir. Doymuş kaynamalı akış dikkate 
alındığında bu tür davranış, beklenen bir sonuçtur. Kütle akısının etkisine bakıldığın-
da, artan kütle akısı ile kızma farkının azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni artan 
debi ile yüzey sıcaklığında meydana gelen azalmadır. Bu sonuçlar literatürle uyum-
ludur. Megahed [23], kütle akısındaki azalmanın daha yüksek kızma farklarına sebep 
olacağını belirtmiştir. Aynı şekilde, Balasubramanian vd [24], verilen bir ısı akısı de-
ğeri için kütle akısındaki artış ile kızma farkının azaldığını ifade etmiş ve bunu, taşı-
nımla kaynamanın baskın ısı transfer mekanizması olmasıyla ilişkilendirmiştir.

Şekil 3. Farklı Kütlesel Akılar İçin Kaynama Eğrileri

Wch= 200 mm
Hch= 200 mm

qw
[k

W
m

-2
]

G=51 kgm-2s-1

G=65 kgm2s-1

G=68 kgm2s-1

“
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Şekil 4 (a) ve (b)’de, farklı kütle akıları için yerel iki faz ısı transfer katsayısının, 
sırasıyla, duvar ısı akısı ve yerel kuruluk derecesi (xe) ile değişimi verilmiştir. Bütün 
kütle akısı değerlerinde, ısı transfer katsayısı artan ısı akısı ve kuruluk derecesi ile 
azalmaktadır. Verilen bir ısıl yük değeri için, ısı transfer katsayısı artan kütle akısı 
ile artmaktadır. Ayrıca, aynı çalışma koşulları altında, kuruluk derecesi artan kütle 
akısı ile azalmaktadır. Bu tür değişimlerin sebebi, kısaca, kısmi kuruma veya kuruma 
olarak açıklanabilir. Öyle ki; Zhuan ve Wang [25], ısı transfer katsayısının kuruluk 
derecesi ile azalmasının sebebini sıvı filminin kısmi kuruması ile açıklamıştır. Fu vd 
[26] ise, ısı transfer katsayısının ısı akısı ile ters orantılı olduğunu belirtmiş ve (bu bul-
gunun göstergesi olarak) taşınımlı kaynamayla ilişkili ince sıvı filmi buharlaşmasının 
temel ısı transfer mekanizması olduğunu ifade etmişlerdir. 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için elde edilen bulguların akış görüntüleme so-
nuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi ve fiziksel mekanizmanın bu şekilde açıklanması 
oldukça önemlidir. Yazarların önceki çalışmalarında [19, 20], mikrokanallardaki kay-
namalı akış olayının sanki-periyodik karakterde olduğu belirtilmiştir. Benzer gözlem-
ler literatürde de [12, 27−29] yer almaktadır. İlgili periyodik davranış üç aşamadan 
oluşmaktadır: (1) Islatma / tekrar ıslatma aşaması, (2) buharlaşma ve uzun kabar-
cıklı-halkasal / halkasal akış periyodu ve (3) kısmi kuruma / kuruma periyodu. Bu 
çalışma kapsamında elde edilen akış görüntüleri incelendiğinde, mevcut test koşulları 
altında da, periyodik olgunun gerçekleştiği görülmüştür. Şekil 5’te, kanal girişinden 
41.5 mm uzaklıkta, G = 65 kgm-2s-1 ve q = 48 W çalışma koşulları için bir periyodik 
davranıştaki genel akış deseni sırası verilmiştir.   

Burada, esas olarak, periyodun başlangıcı görüntü alınan bölümün tamamen sıvı ile 
dolduğunu gösteren Şekil 5b’dir. Ancak, bu görüntüden önce gerçekleşen ve sıvının 
gelişini gösteren Şekil 5a ilk görüntü olarak verilmiştir. Bundaki amaç, sıvı, buhar, 
sıvı filmi ve kuru bölgelerin aynı karede görülebilmesini sağlamak ve dolayısıyla fi-
ziksel yapıyı daha anlaşılabilir kılmaktır. İlk görüntünün zamanı referans olarak se-
çilmiş ve başlangıç zamanı olarak alınmıştır. Diğer görüntülerin üzerindeki değerler 
ise başlangıç zamanına göre verilmiş olup, ilgili akış olayının gerçekleştiği anı ifade 
etmektedir. Periyot kısaca şu şekilde açıklanabilir: ilk olarak kanal sıvı ile dolar (Şe-
kil 5b). Sonra, buharlaşma başlar ve halkasal akış deseni oluşur (Şekil 5c). Halkasal 
akış, iç bölgede buharın olduğu akış deseni ile ve kanal duvarlarına bitişik olarak da 
ince sıvı filmininkiyle olduğu akış deseni ile ve tasvir edilir. Devamında, sıvı filmi 
buharlaşmaya başlar ve önce cidar üzerinde kısmı kurumayı ifade eden kuru noktalar 
oluşur; daha sonra da sıvı filmlerinin tamamen buharlaşması ile kuruma olayı gerçek-
leşir (Şekil 5d). Son olarak, Şekil 5a’da da görüldüğü gibi, besleme sıvısı gelir ve akış 
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pasajını süpürür (Şekil 5e). Kurumanın meydana gelmesi veya kuruma periyodunun 
uzaması ısı transferinin kötüleşmesine, yüzey sıcaklıklarında artışa ve dolayısıyla kız-
ma farkının artmasına yol açmaktadır. Isı akısındaki artış, bu süreçleri kuvvetlendir-
mektedir. Kütle akısı ise tam tersi bir etki göstermektedir. Artan kütle akısı, kanalların 
sıvı ile temasta olduğu süreçlerin uzamasına, ısı transferinde iyileşmeye ve kuruluk 
derecesinde azalmaya sebep olur. 

 
 
 

 

Şekil 4. Isı Transfer Katsayısının Farklı Kütlesel Akılar İçin Duvar Isı Akısı 
(a) ve Yerel Kuruluk Derecesi ile Değişimi (b).

(a)

(b)

Wch=200 mm
Hch=200 mm

G=51 kgm2s-1

G=65 kgm2s-1

G=78 kgm2s-1

Wch=200 mm
Hch=200 mm

G=51 kgm-2s-1

G=65 kgm-2s-1

G=78 kgm-2s-1
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Fiziksel mekanizmaya yönelik daha derin analiz yapıldığında, mikrokanallarda kay-
namalı akış için elde edilen bu sonuçların temelinde, kabarcık sınırlandırma etkilerinin 
yattığı görülmektedir. Çalışma kapsamında, hızlı kabarcık büyümesi ve kabarcığın sı-
nırlanması etkileri nedeniyle kabarcıklaşmanın bastırıldığı görülmüştür. Yüksek kızma 
farkları nedeniyle kanalın herhangi bir noktasında hızlı kabarcık büyümesi gerçekle-
şir. Kanal boyutları çok küçük olduğu için, kabarcık kanal içerisinde sınırlandırılır ve 
her iki yönde uzamaya başlar. Buharlaşma momentum kuvvetinin etkisiyle kabarcığın 
kanal girişine doğru uzaması kabarcıklaşmayı bastırır ve kanala giren sıvıya karşı di-
renç oluşturur. Bu durum giriş basıncında artışa neden olur. Daha sonra artan giriş ba-
sıncı, sıvı ataleti ve komşu kanallar arasındaki etkileşimin birleşik etkileri nedeniyle, 
uzun kabarcık kanal çıkışına doğru itilir. Sıvı tamamen kanalı doldurur ve akış pasajı-
nı süpürür. Bu olay sanki-periyodik bir biçimde tekrar eder. Şekil 6’da, kanalın hemen 
girişinde, G = 65 kgm-2s-1 ve q = 59,9 W çalışma koşulları altında, kabarcıklaşmanın 
bastırılması olayına ait görüntü dizisi verilmiştir. Fotoğraflardan görüldüğü üzere, 
kanalın giriş bölümü olmasına rağmen, kabarcıklı kaynamayı temsil eden aktif 
kabarcıklaşma meydana gelmemektedir. Aynı anda sadece birkaç kabarcık oluşmakta 
ve çıkışa daha yakın olan kabarcık diğerlerine göre daha hızlı gelişmektedir. Ancak, 
oluşan kabarcığın ana akış yönüne ters doğrultuda uygulanan bir kuvvetin etkisiyle 
kanal girişine doğru yönlendiği ve diğer kabarcıklar gelişemeden onları sönümlediği 
görülmektedir. Buradaki etkili kuvvet buharlaşma momentum kuvvetidir. Literatür 
incelendiğinde, Markal vd [19, 20] tarafından ana akış doğrultusundaki kuvvet olan 
sıvı atalet kuvveti ile ters yönde etkiyen buharlaşma momentum kuvveti arasındaki 
etkileşime dikkat çekildiği; Lee vd [30] tarafından da bu kuvvetlerin üzerinde 
durulduğu görülmektedir. Ayrıca, Kandlikar [31, 32] da mikrokanallarda kaynamalı 
akışta etkili olan kuvvetleri incelemiştir. Şekil 6’da görülen kanal bölümü oldukça 
kısa olup, yaklaşık 2 mm kadardır. Yukarıda da belirtildiği üzere kanalın herhangi bir 
noktasında (alınan görüntüye girmeyen bölgede) hızlı kabarcık büyümesi gerçekleşir; 
kabarcık kanal kesiti içinde sınırlanarak her iki doğrultuda büyümeye başlar ve ana 
akışa karşı direnç oluşturur. Yüksek olan kızma farklarının etkisiyle, şiddetli ve hızlı 
kabarcık büyümesinin kanalın ilerleyen bölümlerinde (girişten uzaklaştıkça) meydana 
gelmesi beklenen bir sonuçtur. Belirtilen hızlı kabarcık büyümesi, mikrokanallarda 
kaynama konusuna özgü olan bir kararsızlık türüdür. Şekil 6’dan da görüldüğü gibi 
(geçici olarak) ters akışa yol açmakta ve performansı olumsuz etkilemektedir.

Şekil 7 (a] ve (b)’de, toplam basınç düşümünün (ΔPtot) farklı kütlesel akılar için, sı-
rasıyla, duvar ısı akısı ve çıkış kuruluk derecesi (xeo) ile değişimi verilmiştir. Toplam 
basınç düşümü, genel karakter olarak, artan ısı akısı ve çıkış kuruluk derecesi ile art-
makta ve artan kütle akısı ile azalmaktadır. Basınç düşümünün artan ısı akısı ile art-
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Şekil 7. Toplam Basınç Düşümünün Farklı Kütlesel Akılar İçin 
Duvar Isı Akısı (a) ve Çıkış Kuruluk Derecesi ile Değişimi (b)

(a)

(b)

Wch=200 mm
Hch=200 mm

G=51 kgm2s-1

G=65 kgm2s-1

G=78 kgm2s-1

G=51 kgm2s-1

G=65 kgm2s-1

G=78 kgm2s-1
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masının sebepleri, Harirchian ve Garimella [33] tarafından buharın ivmelenmesi ve 
iki faz sürtünme basınç düşümü olarak ifade edilmiştir. Bu gerekçeler doğru olmakla 
birlikte yukarıda açıklanan fiziksel mekanizmanın etkisi de mutlaka dikkate alınmalı-
dır. Verilen bir kütle akısı değeri için ısı akısındaki artış, kabarcık sınırlanmasının ger-
çekleştiği doymuş kaynamalı akışlı bir mikrokanalda, akışa karşı uygulanan direncin 
artmasına ve dolayısıyla basınç düşümünde artışa yol açacaktır. Kütle akısındaki artış 
ise buharlaşma momentum kuvvetine karşı yönlü kuvvet olan sıvı atalet kuvvetinin 
artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, artan kütle akısı ile basınç düşümü azal-
maktadır.  

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, her biri 200 µm x 200 µm kanal kesitine sahip yirmi dokuz paralel mik-
rokanaldan oluşan silikon ısı alıcıda, deiyonize suyun doymuş kaynamalı akış karak-
teristikleri deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 
(1) Duvar kızma farkı, artan kütle akısı ile azalmakta ve her bir kütlesel akı değeri için 
artan ısı akısı ile artmaktadır; (2) iki faz ısı transfer katsayısı, artan ısı akısı ve kuruluk 
derecesi ile azalmakta ve artan kütle akısı ile artmaktadır; (3) toplam basınç düşümü, 
genel karakter olarak, artan ısı akısı ve çıkış kuruluk derecesi ile artmakta ve artan 
kütle akısı ile azalmaktadır; (4) taşınımla kaynama baskın ısı transfer mekanizması-
dır; (5) mikrokanallardaki (doymuş) kaynamalı akış olayı sanki-periyodik karaktere 
sahiptir; (6) ana akış desenleri uzun kabarcıklı akış ve halkasal akıştır.

5. TEŞEKKÜR
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 113M408 nolu proje kapsamında ger-
çekleştirilmiştir. 

SEMBOLLER
Dh : Hidrolik çap [m]  
htp : İki faz ısı transfer katsayısı [kW m-2 K-1]
Hch : Kanal yüksekliği (derinliği) [m]
G : Kütle akısı [kg m-2 s-1]
qw : Duvar ısı akısı [kW m-2]
q  : Güç kaynağı tarafından test bölgesine uygulanan ısı transfer miktarı [W]
Tsat : Doyma sıcaklığı [K]
Tw : Duvar sıcaklığı [K]
Wch : Kanal genişliği [m]
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xe : Kuruluk derecesi
xeo :	Çıkış	kuruluk	derecesi
∆Ptot	 :	Toplam	basınç	düşümü	[Pa]
∆Tsat  : Duvar	kızma	farkı	[K]
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Kavramsal Tasarım Aşamalarında Bakımın Yeri ve 
Önemi

Tezcan Şekercioğlu¹

ÖZ

Makinalar, alet ve cihazlar, kullanım esnasında aşınma, korozyon, yorulma, sıcaklık, yaşlanma 
gibi çok farklı etkilere maruz kalmaktadır. Bu etkiler sonucunda, teknik sistem tasarım aşama-
sında belirlenen fonksiyonu ya tamamen veya kısmen yerine getiremez hale gelmektedir. Bakım, 
çalışma anında fonksiyonun tam olarak yerine getirilmesi açısından büyük önem taşır.  Tasarım 
aşamalarında özellikle montaj, demontaj ve basit bakım için gerekli olan konstrüktif tedbirler 
alınmalı ve tasarıma son şekil verilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Makina tasarımı, kavramsal tasarım, bakım

The Place and Importance of Maintenance in Conceptual 
Design Stages

ABSTRACT

Machines, tools and devices are exposed to very different effects such as wear, corrosion, fatigue, 
temperature and aging during use. As a result of these effects, the technical system cannot fulfill 
the function determined in the design phase either in whole or in part. Maintenance is of great 
importance in terms of full functioning at the moment of operation. During the design phase, 
especially the necessary structural measures for assembly, disassembly and simple maintenance 
must be taken and the design should be finalised.     

Keywords: Machine design, conceptual design, maintenance 
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1. GİRİŞ

DIN 3101’e göre bakım, bir sistemin gerçek halini izlemek-değerlendirmek (dene-
tim), amaçlanan hali korumak (servis) veya geri kazanmayı (tamir) kapsamaktadır. 
Bir makinanın kavramsal tasarımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken te-
mel ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu ilkelerden bir tanesi de bakıma uygunluk-
tur. Makina tasarım sürecinde bakımın yeri Şekil 1’de verilmiştir.  

1. Fonksiyona uygunluk, basitlik, belirlilik,
2. Standartlara, normlara ve yönetmeliklere uygunluk,
3. Yükleme şekline uygunluk,
4. Hafiflik,
5. Kendi kendine yardım prensibi,
6. Malzeme ve korozyona uygunluk,
7. Genleşmeye uygunluk,
8. İmal usullerine uygunluk,
9. Uygun maliyet,
10. Montaja ve demontaja uygunluk,
11. Taşımaya (transporta) uygunluk,
12. Emniyet,
13. Geri kazanıma uygun, çevreci,
14. Estetik ve ergonomiye uygunluk,
15. Bakıma uygunluk vb. şeklinde verilebilir.

2. KAVRAMSAL TASARIMDA TEMEL AŞAMALAR 
Tasarım aşamasında bakımın yerini daha iyi anlayabilmek için tasarım geçtiği temel 
aşamaların bilinmesi gerekir. Bir makinanın kavramsal tasarımı aşağıda verilen temel 
aşamaları kapsamaktadır (Şekil 2):

1. Ödevin belirlenmesi, istekler listesinin hazırlanması ve açıklanması,
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 Şekil 1. Makina Tasarım Sürecinde Bakımın Yeri [1]
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2. Çözüm önerilerinin araştırılıp değerlendirilmesi, ön hesaplamalar ve taslak tasarım,
3. Projelendirme aşamaları ve prototip üretiminin yapılıp değerlendirilmesi (prototip 

üretim yerine günümüzde, Catia, SolidWorks gibi üç boyutlu tasarım programla-
rından da yararlanılmaktadır),

4. Detaylandırma ve dokümanların (hesaplamalar, teknik resimler vb.) hazırlanması,
5. Üretim planının yapılması ve üretim. 

3. TASARIMDA KISITLAYICILAR
Kavramsal tasarım aşamalarında ürüne doğru gidilirken, makina tasarımını kısıtlayan 
bazı kısıtlayıcılar ile karşılaşılır. Bu kısıtlayıcılar tasarımın nihai halini belirlemede 
önemli rol oynarlar. Hatamura’ya [3] göre bu kısıtlayıcılar, fonksiyon, mekanizma, 
boyut, malzeme, üretim yöntemleri, montaj-demontaj, transport maliyet, geri dönü-
şüm, iş gücü, emniyet ve bakım olarak belirtilmiştir. Bu durum Şekil 3’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Kavramsal Makina Tasarım Aşamaları [2]
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4. İHTİYAÇLAR LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 
Tasarımın görev tanımı, ürünün işlev ve performansı, teslim tarihi ve maliyet bil-
gilerini kapsamalıdır. Tasarım fikri, dış müşteriden, ürün planlamadan, ARGE’den, 
kalite kontrol bölümünden veya satış-servisten ortaya çıkabilir. Tasarım aşamasında 
ihtiyaçlar listesi hazırlanarak, geliştirme-tasarım işlemine çalışma zemini oluşturacak 
ve ürünce karşılanması gereken ihtiyaçların kalıcı bir şekilde dokümantasyonu yapıl-
malıdır. Hazırlanan ihtiyaç listesindeki (tasarım şartnamesi) istekler, tasarım sonucu 
ortaya çıkan ürün tarafından karşılanmalıdır. Bir ihtiyaçlar listesi hazırlanırken gerek-
li olan ana işlem basamakları Şekil 4’te verilmiştir. 

Ayrıca, Tablo 1’de verilen kontrol listesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Liste ha-
zırlanırken oluşan ihtiyaçlar, istekler ve arzular olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

İstekler: Her şart ve durumda karşılanmalıdır. Bunları karşılamayan çözüm kabul 
edilemez. 

 

Şekil 3. Makina Tasarımında Temel Kısıtlayıcılar [3]
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Örnek: Motor gücü, P=50 kW;  Koruma sınıfı, IP 66 (güverte kullanımına uygun)
Asansör hızı, v=0,5 m/s
Redüktör çevrim oranı, i=50 vb.

Arzular: Mümkün olduğunda göz önünde bulundurulur. Öncelik sırasına göre 
tasnif edilir. Maliyet, iş gücü, pazar imkânları vb. bağlı olarak dikkate alınır. 

Örnek: Elektrik motorunun dış rengi, gri
Asansör içinde müzik yayını
Redüktörün gürültüsüz (<80 dB) çalışması.

Şekil 4. Bir İhtiyaçlar Listesi Hazırlanırken Gerekli Olan Ana İşlem Basamakları [4, 5]

Müşteri özel teknik performans 
ihtiyaçlarını belgelendir
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5. BAKIM İÇİM TASARIM
Tasarımı yapılan makinanın “basit bakım” yapılabilir olması gerektiği herkes tara-
fından bilinen bir gerçektir. Ancak tasarım aşamalarında basit bakımın detaylı ola-
rak tanımlanması gerekir. Kramer [6] tarafından bakım için üç basamaklı bir tanım 
aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

1.  Beyan
     Müşterinin ihtiyacı: Basit bakım

2.  Geliştirme
     Müşteri istekleri:
     a. Uzun bakım aralığı sağlamalıdır.
     b. Basit bakım olanağı sağlamalıdır.
     c. Öğrenilmesi kolay bakım işlemleri içermelidir.

3.  İyileştirme

Ana başlık Örnekler

Geometri Büyüklük, yükseklik, genişlik, çap, sayı

Kinematik Hareket yönü, devir sayısı, ivme

Kuvvet Kuvvet yönü, büyüklüğü, frekans, deformasyon

Enerji Basınç, sıcaklık, ısıtma, soğutma, kapasite

Malzeme Fiziksel ve kimyasal özellikler, yardımcı malzemeler

Sinyal Girdi, çıktı, kontrol alet ve cihazları

Emniyet Direkt emniyet, çevresel emniyet

Ergonomi Yükseklik ayarı, aydınlatma, biçim

Üretim Maksimum parça boyutu, uygun üretim yöntemi, tolerans

Kalite kontrol Test ve ölçme imkânları, standartlara uygunluk

Montaj Kurma, yerleştirme, temel hazırlama

Transport Alan, taşıma şekli, ortam ve doğa koşulları

İşletim Ses seviyesi, aşınma, çalışma ortamı (asidik, bazik)

Geri dönüşüm Tekrar kullanım, depolama

Maliyet Kabul edilebilir imalat maliyeti, yatırım ve yıpranma payı

İş planı Bitiş tarihi, planlama ve kontrolü, teslim tarihi

Bakım Servis aralıkları, denetim, değiştirme, tamirat

Tablo 1. İhtiyaçlar Listesi Hazırlanırken Göz Önünde Bulundurulması 
Gereken Kontrol Listesi [4, 5]
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 3.1  Uzun bakım aralığı sağlama
  a. Bakım aralığı en az 5000 çalışma saati olsun.
  b. Her 10000 çalışma saatinde kamlar yağlansın.

 3.2  Basit bakım olanağı sağlama
a.  Makina üzerinde bulunan ve bakım için kullanılan kapaklar elle kullanı-

lan kilitlerle sabitlenebilmelidir.
b.  Standart gres pompaları ile kolay ulaşılabilen yerlere kamlar yerleştiril-

melidir.
c.  Yağ damlalığı için boş alan bırakılmalıdır.
d.  Kapakları tekrar kolay montaj edebilmek için merkezleme pimleri vb ön-

lemler alınmalıdır.
 3.3  Öğrenilmesi kolay bakım işlemlerini yapma

a.  Makina el kitabına bakım işlemlerini anlatan ayrı bir kısım eklemelidir.
b.  Bakım için açılması gerekli kilitleri gösteren açıklayıcı etiketler bulunma-

lıdır. 
c.  Belirgin oklarla bakım işlem yönleri belirtilmelidir.

Kavramsal tasarım aşamasında servis ve denetim işini azaltabilmek için üçüncü 
basamak sonuçları, detaylı bir şekilde ihtiyaç listesine eklenmeli ve bakım, makina-
nın bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Tasarım aşamalarında alınabilecek teknik 
önlemlerden bazıları şunlardır:

• Basit ve az sayıda parça kullanılmalı
• Mümkün olduğunca standart parçalar kullanılmalı
• Bakım bölgesine kolay ulaşılmalı
• Bakım bölgesi görünür olmalı
• Montaj ve demontaja uygun olmalı
• Parçalar kolay değiştirilebilir olmalı
• Modüler, alt gruplara bölünebilen tasarımlara yönlenmeli
• Bakım bölgesinin sınırları belirgin olmalıdır.

6. BASİT BAKIM-ONARIM İÇİN TASARIM ÖRNEKLERİ
Tasarımı yapılan sistemin montajı, demontajı ve bakımı ilave aparat, takım, zaman 
ve işçilik gerektirmeden rahatlıkla yapılabilmelidir. Cıvata, somun, yağ doldurma-
boşaltma tapası vb elemanlara kolayca ulaşılabilmelidir (Şekil 5). 

Şekil 6’da verilen tasarımında delik kanal içerisindeki kapağa ulaşmak daha zordur. 
Kapağın dışarı alınması ile daha rahat montaj ve bakım yapılabilir.
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Şekil 7’de verilen pimin demontajı için fazla alana ihtiyaç vardır. Makinalar üzerinde 
alanın gereksiz yere büyümesi konstrüksiyonu ve maliyeti arttırır. Bundan dolayı kör 
deliğin devamında delik karşı tarafa uzatılarak demontaj için gerekli olan kuvvet daha 
rahat uygulanabilir hale getirilmiştir. Dişli kutuları vb uygulamalarda büyük çoğun-
lukla rulman iç bileziklerinde çevre yükü oluşması nedeniyle ara veya sıkı geçme 
seçilir. Bu yüzden, kolay montaj-demontaj-bakım için mil ve göbek uzunlukları gere-
ğinden fazla olmamalıdır.  Uygun tolerans ve yüzey kaliteleri seçilmelidir. Rulmanla-
rın mil ve gövde üzerinden demontajını kolaylaştırmak için kanal ve delikler açılma-
lıdır. Şekil 8’de rulmanların kolay montaj ve demontajları için alınabilecek önlemlere 
ait tasarımlara yer verilmiştir.

Tasarım anında mümkün olduğunca aynı boyutlarda standart ve özdeş makina 
elemanları kullanılmalıdır. Tasarım aşamasında karar verilen diş açılmış delik için 

 

Şekil 5. Civatanın Kolay Montajı [4]

 

Şekil 6. Kapağın Kolay Tespit Edilebilirliği [4]
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Şekil 7. Pimin Kolay Demontajı [4]

 

Şekil 8. Rulmanların Yataklanmasında Bakım, Montaj ve 
Demontaj Açısından Kolay Ulaşılabilirlik [2, 4]
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aynı cıvata ve aynı anahtar kullanımı bakım ve montaj zamanını azaltır (Şekil 9). Ma-
liyet açısından stoklarda daha az sayıda cıvata bulundurulmasını ve temin kolaylığı 
sağlar. 

SONUÇ
Bakım, mekanik bir sistemin gerçek halini izleme-değerlendirme, amaçlanan hali ko-
ruma veya tamir aşamalarının hepsini kapsar. Kavramsal tasarım aşamalarında, kısıt-
layıcılardan bir tanesi de bakımdır. Bakım için tasarım yapılırken basit, standart ve 
mümkün olduğunca az sayıda parça kullanılmalı, bakım bölgesine kolay ulaşılmalı, 
bakım bölgesi görünür olmalı, sistem parçaları kolay değiştirilebilir olmalı, ana sis-
tem mümkün olduğunca modüler ve alt sistemlere bölünebilen tasarımlar içermelidir. 
Bakım yapılacak bölgenin sınırları net bir şekilde belirgin olmalıdır.
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Şekil 9. Bakım Açısından Özdeş Cıvata Kullanımı 
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Metal ve Seramik Tozlarının Patlayıcı Yardımıyla 
Sıkıştırılması: Tekniğin Uygulamalarına Genel Bir 
Bakış

Orhan Gülcan1

ÖZ

Metal ve seramik tozlarının patlayıcı yardımıyla sıkıştırılması tekniği, patlayıcının patlatılması 
neticesinde, birkaç mikrosaniye içinde oluşan yüksek şok dalgası basıncının, tozların sıkıştırıl-
masında kullanılması esasına dayanır. Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma tekniği, özellikle tungsten 
(W) gibi malzemeler için, bazı fiziksel ve mekanik özelliklerin iyileştirilmesinde kullanılabi-
lecek tek yöntemdir. Bu çalışmada, patlayıcı yardımıyla sıkıştırma yöntemi hakkında detaylı 
bilgiler verilecek olup, literatürde yapılan çalışmalar incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Patlayıcı, uçan plaka, şok dalgası, metal tozu

Explosive Compaction of Metal and Ceramic Powders: A Review 
of the Application of the Technique

ABSTRACT

Explosive compaction of metal and ceramic powders is based on the fact of using high shock 
wave presssure formed in a few microseconds after the explosion of the detonator in the 
compaction of powders. Explosive compaction technique is the only method, especially for 
materials like tungsten (W), for improving some physical and mechanical properties. In this 
study, detail information about explosive compaction method will be given and studies done in 
literature will be investigated

Keywords: Explosive, flyer plate, shock pressure, metal powder
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1. GİRİŞ
Metal ve seramik tozlarının yüksek hızda, patlayıcı yardımıyla sıkıştırılması tekniği, 
özellikle seramik gibi sıkıştırılması çok zor olan tozların sıkıştırılarak yoğunlukla-
rının arttırılması işleminde kullanılmaktadır [1]. Bu teknikte, patlayıcının patlaması 
neticesinde oluşan şok dalgaları metal veya seramik tozlarını sıkıştırarak, disk, plaka, 
silindir, boru veya koni şeklinde parçaların oluşması sağlanır [2].

Birçok toz sıkıştırma tekniğinde, elde edilen parçanın yoğunluk ve mukavemet de-
ğeri istenilen seviyede değildir. Bundan dolayı üretilen parçalara sinterleme uygu-
lanarak yoğunluk ve mukavemet değerleri arttırılır. Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma 
yönteminde ise ilave bir sinterleme işlemine gerek kalmadan, parça istenilen 
yoğunlukta üretilebilir [3].

Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma tekniği, özellikle tungsten gibi malzemeler için, bazı 
fiziksel ve mekanik özelliklerin iyileştirilmesinde kullanılabilecek tek yöntemdir. Bu 
yöntemin diğer konvansiyonel yöntemlere göre en önemli avantajlarından birisi, bağ-
layıcı gibi ilave maddelere ihtiyaç duymadan mikrosaniye mertebesinde sürelerde yo-
ğun parçaların üretilmesine imkân vermesidir [4]. 

2. PATLAYICI YARDIMIYLA SIKIŞTIRMA DÜZENEĞİ VE 
MEKANİZMASI

2.1 Tekniğin Özellikleri

Şekil 1’de tipik bir patlayıcı yardımıyla sıkıştırma düzeneği gösterilmiştir.

Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma yönteminde, şok dalgası tozların içerisinde yayılırken, 
toz tanecikleri birbirine çok yüksek hızlarda çarpar, bunun neticesinde taneciklerin 
yüzeyinde yüksek sıcaklık, toz yatağında ise yüksek basınç oluşur. Yüksek basınç 
altında, toz tanecikleri daha ufak parçalara kırılarak birbirleri arasındaki boşlukları 
doldurur ve yüksek sıcaklık altında da birbirlerine yapışır [6]. Şok dalgası toz tanecik-
lerine çarptığında, plastik deformasyon ve tanecikler arası sürtünme mekanizmaları 
sayesinde toz tanecikleri sıkışır [7].

Patlayıcının patlaması neticesinde oluşan şok dalgası, malzemenin sonik hızının yak-
laşık %50’si kadar bir hızla ilerler [8]. Elde edilen şok basıncı ise 90 GPa’ya ka-
dar çıkabilmektedir [9]. Bu sayede örneğin yüksek saflıktaki titanyum (Ti) tozları-
nın yüksek hızda sıkıştırılması neticesinde %98’den daha yüksek yoğunluk değerleri 
elde edilebilmektedir [10]. Yüksek hızda sıkıştırma neticesinde yüksek yoğunlukta 5 
kg’dan daha ağır toz metal parçalar elde edilebilmektedir. Tozların sıkıştırılma süresi 
ise 20 ms’den daha azdır. [11].
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2.2 Tekniğin Çeşitleri

Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma tekniği, patlayıcının patlatılması neticesinde, birkaç 
mikrosaniye içinde oluşan yüksek şok dalgası basıncının kullanılması esasına dayanır. 
Bu amaçla iki farklı yöntem kullanılır: direkt yöntem ve indirekt yöntem. [3].

Direkt yöntemde, tozlar silindirik metal bir kutunun (genellikle 0,1 cm kalınlıkta tav-
lanmış çelik) içerisine dökülür ve en yüksek ham yoğunluğu elde etmek için metal 
kutu elle sallanır. Kutu, tozla doldurulduktan sonra her iki ucu tıkaçlarla kapatılır. 
Daha sonra bu silindirik kutu başka bir silindirik kutunun içine, merkezleyecek şekil-
de yerleştirilir ve iki kutu arasında kalan boşluğa patlayıcı madde yerleştirilir (Şekil 
1). Detonatörün ateşlenmesi neticesinde patlayan patlayıcının oluşturduğu dalga, si-
lindirin eksenel yönünde ilerleyerek tozların sıkışmasını ve bunun sonucunda da toz-
ların birbirlerine yapışmasını sağlar. Oluşan dalganın basıncı ve süresi, elde edilecek 
parçanın nihai yoğunluğunu belirler [12]. 

Zheng vd direkt yöntem kullanarak Bakır (Cu) ve Krom (Cr) tozlarını sıkıştırmışlar-
dır. 0,8 g/cm3 yoğunluğa, 3112 m/s patlama hızına, 2 GPa patlama basıncına ve 20 
mm kalınlığa sahip patlayıcıların kullanıldığı çalışmada, %96’nın üzerinde göreceli 
yoğunluk değeri elde edilmiştir. Cr taneciklerinin Cu matrisinin içinde düzgün bir 
şekilde dağılım gösterdiği belirtilmiştir (Şekil 2) [5].

Detonatör

Patlayıcı

Çelik tıkaç

Çelik tıkaç

Çelik boru

Sıkıştırılacak toz

PVC boru

Şekil 1. Tipik Bir Patlayıcı Yardımıyla Sıkıştırma Düzeneği [5]
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İndirekt yöntemde ise patlayıcı ile metal tozları arasına bir ara ortam yerleştirilerek, 
patlama neticesinde elde edilen şok basıncının ara ortam sayesinde tozlara transfer 
edilmesi sağlanır (Şekil 3).

Ando vd [13] Nd13Fe77Co5B5 tozlarını patlayıcı yardımıyla sıkıştırmışlardır. İki farklı 
sıkıştırma yönteminin denendiği (Şekil 3) çalışmada, uçan plaka yönteminden elde 
edilen numunelerde, yansıyan şok dalgalarından dolayı çatlaklar oluştuğu, direkt yön-
temde ise herhangi bir çatlağa rastlanmadığı belirtilmiştir.

İndirekt yöntemde ara ortam önem arz etmektedir. Zohoor ve Mehdipoor ara ortam 
olarak suyun kullanılmasının, üretilen parçanın mekanik özellikleri üzerindeki etkisini 
inceledikleri çalışmalarında, patlama hızı 8193 m/s olan C4 patlayıcı kullanmışlardır. 
Yazarlar, ara ortam olarak suyun kullanıldığı durumda, her hangi bir ara ortam 
kullanılmadığı duruma göre, daha yüksek sertlikte (570 Vickers) ve daha yoğun (18,5 
g/cm3) parçalar elde etmişlerdir [4].

Chiba vd [14] 44 µm’den daha küçük Ti tozlarının patlayıcı yardımıyla sıkıştırılma-
sında farklı ara ortamlar kullanmışlardır. Bunun için içi Ti tozu dolu tüpü, başka bir 
tüpün içine yerleştirmişler ve iki tüpün arasını sırasıyla su, sıvı parafin ve zamk kul-
lanmışlardır. Farklı E/M oranları için (patlayıcı kütlesi / toz ve tüpün kütlesi) elde 
edilen deney sonuçlarına göre, %95 teorik yoğunluk elde edilebilmiştir (Şekil 4).

Şekil 2. Patlayıcı Yardımıyla Sıkıştırma Yöntemiyle 
Üretilen CuCr Parçası: (a) Yan Görünüş; (b) Ön Görünüş [5]

(a) (b)
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Şekil 3. Patlayıcı Yardımıyla Sıkıştırma Düzeneği: a) İndirekt ve b) Direkt Yöntem [13]

Detonatör Detonatör

SEP Patlayıcı SEP Patlayıcı

Patlayıcı
Haznesi

Uçan Plaka

Zemin Plakası

Zemin Plakası

SİC Tozu

Al Kapak

Al Kapak

Nd-Fe-B Tozu

Nd-Fe-B Tozu

Metal Kovan

Akma Çeliği
Kapsülü

a) İndirekt Yöntem b) Direkt Yöntem

5

φ60

φ10

h
d1

d2
d3

φ15

9 8

 

Şekil 4. Yoğunluğun E/M Oranına Göre Değişimi [14]
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2.3 Tekniğin Avantaj ve Dezavantajları

Tozların yüksek hızda sıkıştırılması, teknolojik olarak şu durumlarda faydalıdır: 

• Her bir toz taneciğinin normal yöntemlerle sıkıştırılamayacak kadar yüksek mu-
kavemete sahip olması durumunda,

• Sıkıştırma sonrasında yapılan sinterleme işleminin, tozun özelliklerinde istenme-
yen değişimlere sebep olduğu durumlarda,

• Normal sıkıştırma sonucunda elde edilen parçada çok fazla çatlağın olması ve 
bundan dolayı parçanın kırılmaya karşı dayanıksız olması durumlarında [15].

Patlayıcı yardımıyla sıkıştırmanın düşük işleme süresi ve düşük maliyet gibi avantaj-
larının yanı sıra [16], yansıyan dalgalar sebebiyle parçada oluşan çatlaklar [17] ve çok 
hassas parçaların elde edilememesi [14] gibi dezavantajları vardır. 

2.4 Teknikte Kullanılan Patlayıcılar

Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma tekniğinde farklı türlerde patlayıcılar kullanılabilmek-
tedir. Bunların en sık kullanılanları ve özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Patlayıcı Yardımıyla Sıkıştırmada Kullanılan Bazı Patlayıcılar ve Özellikleri [18]

Patlayıcı adı Patlama hızı (m/s) Yoğunluk (g/cm3)

Amonyum Nitrat 5270 1.30
Üre nitrat 4700 1.59

TNT 6900 1.60

RDX 8750 1.76

3. PATLAYICI YARDIMIYLA SIKIŞTIRMA ÜZERİNE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR

3.1 Etki Eden Faktörler Üzerine Yapılan Çalışmalar

Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma tekniğinde, patlayıcı miktarı, patlayıcı çeşidi, toz mik-
tarı, toz konulan kabın boyutu ve basınç gibi parametreler elde edilen parçanın me-
kanik özellikleri üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Literatürde bu parametrelerin etkisi 
üzerine farklı çalışmalar yapılmıştır.

Sivakumar vd [19] 2124 Aluminyum (Al) ve hacimce %20 silikon karbürü (SiC) 
patlayıcı yardımıyla sıkıştırmışlardır. Patlayıcı kalınlığının etkisinin incelendiği ça-
lışmada, 15 mm patlayıcı kalınlığında en yüksek yoğunluğun elde edildiği, bu kalın-
lıktan daha fazla patlayıcı kullanıldığında, oluşan yüksek basınçtan dolayı çok fazla 
gözenek ve çatlak oluştuğu bundan dolayı da yoğunluğun azaldığı belirtilmiştir.
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Cambronero vd [12] patlayıcı yardımı ile T42 ve M311 yüksek hız çeliği tozlarını 
sıkıştırmışlardır. Yoğunluğun üzerinde patlayıcı ağırlığı, toz ağırlığı, tozun konulduğu 
kabın boyutu ve toz kalınlığının etkilerinin incelendiği çalışmada, bütün koşullarda 
%98’in üzerinde teorik yoğunluk değerleri elde edilmiştir. Patlayıcı ağırlığının toz 
ağırlığına oranı azaltılarak ve tozun konulduğu kabın boyutu arttırılarak sıkıştırma 
oranı değiştirilmiştir. Fakat bu değişiklikler, elde edilen ürünün yoğunluğu üzerinde 
ciddi bir etki yapmamıştır.

Zheng vd [20] Cu (74µm) ve αAl2O3 (100 nm) tozlarını C-4 patlayıcılar kullanarak 
sıkıştırmışlardır. Çelik bir tüpün içine konulan karışım tozları patlayıcı yardımı ile sı-
kıştırmadan önce mekanik olarak %60 teorik yoğunluğuna kadar sıkıştırılmıştır. Daha 
sonra 800 oC’de 30 dk sinterlenen tozlar, patlayıcı yardımıyla sıkıştırılmıştır. Patlama 
basıncı arttıkça (2, 4 ve 6 GPa) elde edilen parçanın yoğunluk ve sertliğinin arttığını, 
bunun sebebinin ise basınç arttıkça tozlara daha fazla deformasyon enerjisinin ile-
tildiğini ve bu sayede daha az gözenek oluştuğunu ve taneciklerin birbirlerine daha 
kuvvetli bağlandıklarını belirtmişlerdir.

Li vd [18] ZrB2-SiC seramiklerin patlayıcı yardımıyla sıkıştırılmasında patlayıcı tipi 
ve patlayıcı kütlesinin etkisini incelemişlerdir. Yazarlar, elde edilen parçanın yoğun-
luğunun %93,37’ye çıktığını belirtmişlerdir. Patlayıcı kütlesi arttıkça yoğunluğun 
arttığının belirtildiği çalışmada, sırasıyla RDX, amonyum nitrat, TNT ve üre nitrat 
kullanılarak en fazla yoğunluğa sahip parçaların elde edildiği belirtilmiştir.

Karimi vd [21] 5 µm tanecik büyüklüğüne sahip TiB2 tozlarını patlayıcı yardımı ile 
sıkıştırmışlardır. 8193 m/s patlama hızına sahip HMX patlayıcının kullanıldığı ça-
lışmada, 2550 HV sertlikte, %98 teorik yoğunlukta parçalar elde edilmiştir. Yazarlar 
ayrıca patlayıcı miktarı arttıkça, mikrosertlik, yoğunluk ve azami basıncın da arttığını 
belirtmişlerdir.

3.2 Farklı Metal Tozları Üzerine Yapılan Çalışmalar

Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma tekniğinde, konvansiyonel yöntemlerle sıkıştırılması 
çok zor veya imkânsız olan birçok toz çeşidi başarılı bir şekilde sıkıştırılabilmektedir. 
Literatür incelendiğinde farklı toz çeşitlerinin bu amaçla kullanıldığı görülmektedir.

Kim vd [22] çinko oksit (ZnO) ve Cu tozlarını patlayıcı yardımıyla sıkıştırmışlardır 
(Şekil 5). 10 GPa şok basıncının kullanıldığı deneylerde, çatlak olmayan ve %99 yo-
ğunluğa sahip, 250-280 Hv sertlikte parçalar elde edilmiştir. Bu değerler ticari olarak 
sinterlenmiş ZnO’nun değerlerinden (%95,7 yoğunluk, 200–220 Hv sertlik) çok daha 
yüksektir.

Farinha vd [23] nano boyutu Cu tozlarını patlayıcı yardımıyla sıkıştırmışlar ve 100 
nm boyuttan küçük parçalar elde etmişlerdir. Benzer şekilde Mamalis ve Gioftsidis 



Gülcan, O.

Mühendis ve Makina, cilt 60, sayı 694, s. 77-90, Ocak-Mart 201984

125 µm’den daha küçük boyutlardaki küresel Cu tozlarını patlayıcı yardımıyla başa-
rılı bir şekilde sıkıştırmışlardır [24].

Cu tozlarının farklı tozlarla karışımı da yine patlayıcı yardımıyla sıkıştırılıp, kom-
pozit parçalar elde edilmiştir. Godibadze vd [25] Cu-W ve Cu-C tozlarını patlayıcı 
yardımıyla sıkıştırmış ve yüksek yoğunluğa ve üstün elektrik iletkenliğe sahip par-
çalar elde etmişlerdir. Zhou ve Chen, W-Cu tozlarını 3 dakikadan daha az bir sürede 
700–1000 °C’ye kadar ısıtmış ve ardından 3-4 GPa basınçta sıkıştırmışlardır. Her 
hangi bir sinterleme aktivatörünün kullanılmadığı çalışmada %96,3’e kadar çıkan 
yüksek yoğunluk değerleri elde edilmiştir  [26]. Aynı yazarlar, çok düşük şok basıncı 
(~1 GPa) kullanarak, Cu kaplamalı W tozlarını sıkıştırmışlardır. Yazarlar, %98’den 
büyük yoğunluğa sahip parçaların bu yöntemle başarılı bir şekilde üretilebildiğini be-
lirtmişlerdir [27].

Hegazy, Cu tozları ve polipropilen granüllerini amonyum nitrat ve TNT karışımı kul-
lanarak patlayıcı yardımıyla sıkıştırmıştır. 3,2 GPa basınçta %94 yoğunluk elde edilir-
ken, 5,6 GPa’da %98,7 yoğunluk değeri elde edilmiştir. Mikrosertlik ölçüm sonuçları-
na göre, taneciklerin merkezlerinde 208+5 HV mikrosertlik çıkarken, tanecikler arası 
sınırlarda 223+3 HV mikrosertlik değerleri ile karşılaşılmıştır. Dolayısıyla tanecikler 
arası sınırlardaki mikrosertlik değerleri, taneciklerin yüzeyinden daha fazladır. Bunun 
muhtemel sebebinin, bu sınırların çok hızlı bir şekilde ergiyip soğuması olduğu be-
lirtilmiştir [3].

Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma yönteminde amorf malzemelerin sıkıştırılabilirliği de 
denenmiştir. Bu amaçla Cline ve Hopper Ni40Fe40B20 [28], Morris ise Metglas 2826 
(Nb40Fe40P14B6) [29] amorf alaşım tozlarını sıkıştırmışlardır. Kasiraj vd [30] Marko-
met 1064 amorf alaşım (Ni55,8Mo25,7Cr9,7B8,8) tozlarını patlayıcı yardımıyla sıkıştırmış 
ve yüksek bir yoğunluk değeri elde etmek için en az 5 GPa patlama basıncına ihti-
yaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Murr vd [31] Metglas® 2605S-2 (Fe78B13Si9) amorf 

 
Şekil 5. Deney Sonucunda Elde Edilen ZnO-Cu Parça ve Birleşim Çizgisi [22]
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tozları patlayıcı yardımıyla başarılı bir şekilde sıkıştırmışlardır. Shao vd [32] kobalt 
amorf alaşımını (Co70Fe2Mn4Si12B10) 11 GPa’da sıkıştırmışlar ve %99,7’ye kadar çı-
kan terorik yoğunluğa sahip parçalar elde etmişlerdir. Chiba vd [33] Sm2Fe17Nx ve 
Sm2Fe17Nx/(Nikel (Ni) veya Kobalt (Co)) manyetik tozlarını patlayıcı yardımıyla si-
lindirik kutularda sıkıştırmışlardır. Elde edilen parçaların merkezinde delik ve/veya 
çatlaklar oluşmuştur.

Ni, Ti, Al, Bor karbür (B4C) gibi farklı tozlar da bu yöntemle başarılı bir şekilde sı-
kıştırılabilmektedir. Tomoshige vd [16] titanyum, odunkömürü ve bor karbür tozlarını 
patlayıcı yardımıyla sıkıştırarak TiC/TiB2 parçalar elde etmişlerdir. C/Ti oranının art-
masıyla, elde edilen parçanın yoğunluğunun 4,72 Mg/m3’e, sertliğinin ise 32 GPa’ya 
kadar çıktığı belirtilmiştir.  

Emelchenko vd [34] 56 nm ortalama tanecik büyüklüğüne sahip Ni tozlarını 3 
GPa’dan büyük basınçta sıkıştırarak 100 nm tanecik büyüklüğüne sahip gözeneksiz 
parçalar elde etmişlerdir. Bu malzemeyi 600 oC’de tutarak, mukavemetini 1050–1100 
MPa’a kadar çıkartmışlardır.

Hokamoto vd [35] 4–8 µm çapa sahip büyük tozlar ve 0–2 µm çapa sahip küçük toz-
ların karışımından oluşan elmas tozlarını PBX patlayıcı kullanarak sıkıştırmışlardır. 
40 GPa basınç ve 1100 °C sıcaklığın kullanıldığı deneylerde 90 GPa’dan daha yüksek 
sertliğe sahip parçalar elde edilmiştir.

Yücel and Tekin yaklaşık 50 µm boyutunda B4C (%98 B4C ve %2 C) ile 50 µm bo-
yutunda saf Al (%99,8 Al) veya yaklaşık 50 µm boyutunda 7075 Al alaşım (%5,5 Zn, 
%2,5 Mg ve %1,5 Cu) toz karışımlarını 10-12 GPa basınç altında patlayıcı yardımıyla 
sıkıştırmışlardır. B4C’yi Al içinde hacimce %30, 50 ve 80 oranlarında, 7075 Al içinde 
ise %0, 40 ve 60 oranlarında karıştırmışlardır. B4C oranı arttıkça daha yüksek sertlik, 
daha düşük teorik yoğunluk elde edildiği belirtilmiştir. Elde edilen parçalarda mikro-
çatlaklara rastlanmamıştır [36].

Szewczak vd [37]40-50 µm boyutlarında Al ve 150-200 µm boyutlarında Ti tozlarını 
¼ ve ½ oranlarında (Ti/Al) karıştırarak, MWZA120 patlayıcıyla 4,4 GPa basınçta 
sıkıştırmışlar ve 400 nm ortalama tanecik boyutlarına sahip parçalar elde etmişlerdir.

Tomoshige vd [1] 45 µm ortalama tanecik büyüklüğüne sahip Ti tozları, 1-2 µm orta-
lama tanecik büyüklüğüne sahip grafit tozları ve 40 µm ortalama tanecik büyüklüğüne 
sahip Si tozlarını SEP plastik patlayıcı ve 5 GPa basınç kullanarak sıkıştırmış ve TiC/
Ti–Si kompozit parçalar elde etmişlerdir. Yüksek Ti oranlarında TiC ve Ti5Si3 fazları, 
yüksek Si oranlarında ise bunlara ilaveten Ti5Si4, TiSi2 ve SiC fazları gözlemlenmiştir. 
Si oranı arttıkça yoğunluk ve sertlik değerleri azalmıştır.

Chiba vd [38] takma diş ve kemik yapımında en çok kullanılan seramik tozu 
Ca10(PO4)6(OH)2 ve Al2O3 tozu karışımlarını SEP plastik patlayıcı ve 2 GPa basınç-
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ta sıkıştırmışlardır. Patlama sonucunda elde edilen numunelerde herhangi bir çatlak 
veya yırtılma gözlemlenmemiştir.

Kasiraj vd [7] 44-74 µm boyutlarındaki AISI 9310 çelik tozlarını başlangıç basıncı 
3,6-17,9 GPa, azami basıncı 6-37 GPa olan şok basıncı ile sıkıştırmışlardır. 4 GPa’dan 
daha yüksek basınçlarda, elde edilen parçanın mukavemeti, AISI 9310 çeliğin azami 
çekme mukavemetinden daha yükseğe, 1,3±0,1 GPa’a çıkmıştır.  

Chiba vd [39] zirkonyum, Ni ve Al2O3 tozlarını, SEP patlayıcı ve 7 GPa basınç kulla-
narak patlayıcı yardımıyla sıkıştırmışlardır. Elde edilen ZrO2/Ni ve ZrO2/Al2O3 mal-
zemelerin tam yoğunlukta olduğu ve parçalarda herhangi bir çatlak veya çarpılma 
olmadığı belirtilmiştir.

Hokamoto vd [40] SEP ve PBX patlayıcılar kullanarak, yüksek hız çeliği, TiB2, c-BN 
ve elmas tozlarını sıkıştırmışlardır. Sıcaklığı 1100 oC’ye kadar, şok basıncını ise 50 
GPa’ya kadar değiştirmişlerdir. Yazarlar, kullanılan sert tozların yumuşama ve yüzey 
ergimesi mekanizmaları sayesinde sıkıştırılabildiğini göstermişlerdir.

Süper iletken tozlar üzerinde de literatüde çalışmalar yapılmıştır. Mamalis vd [41] 
YBa2Cu3O7 süper iletken seramik tozlarını patlayıcı yardımıyla sıkıştırmışlardır. Aynı 
yazarlar farklı bir çalışmada ise tanecik boyutu 30 µm’den daha küçük olan YBa2Cu3O7 
süper iletken seramik tozlarını patlayıcı yardımıyla sıkıştırmışlardır. Sıkıştırmadan 
sonra elde edilen parçalar 950-960 oC’de sinterlenmiştir. Optik mikroskopla yapılan 
incelemeler sonucunda üç farklı tanecik yapısı olduğu belirlenmiştir: kırılgan beyaz 
tanecikler, çok sert ve kırılgan koyu yeşil tanecikler ve yumuşak siyah tanecikler [42]

Raming vd [43] zirkonyum/rutenyum (Zr/Ru) tozlarını patlayıcı yardımıyla sıkıştır-
mış ve %78 yoğunluk değeri elde etmişlerdir. 1150 oC’de basınçsız ortamda yapılan 
sinterleme sonucunda yoğunluk %93’e çıkmış fakat büyük çatlaklar ortadan kaldırı-
lamamıştır.

Kim vd [44] 200 nm boyutlarındaki TiO2 tozlarını SEP ve HABW patlayıcılar kulla-
narak sıkıştırmışlardır. 6 GPa şok basıncının kullanıldığı deneylerde, %96 yoğunlukta 
çatlaksız parçalar elde edilmiştir.

Fredenburg vd [45] 6061-T6 AL tozlarını sıkıştırarak %98-99 teoik yoğunlukta parça-
lar elde etmişlerdir. Alba-Baena ise 150 μm çapındaki Al tozlarını, 30 μm boyutunda 
SiC veya 30 nm boyutunda Al2O3 tozları ile birlikte amonyum nitrat fuel oil (ANFO) 
kullanarak patlayıcı yardımıyla sıkıştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre alümin-
yumun sertliği 24 HV’den 46 HV’ye çıkmıştır [46]. Yine alüminyum tozlar üzerinde 
çalışan Nieh vd [47], ortalama tanecik büyüklüğü 50–70 nm olan Al nanokristalleri 
patlayıcı yardımıyla sıkıştırmış ve ortalama tanecik büyüklüğü 80-200 nm olan parça-
lar elde etmişlerdir. Wang vd [48] ise patlayıcı yardımıyla sıkıştırma yöntemiyle, 5,2 
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GPa patlama basıncı ve 1,14x109 K/s soğuma hızı kullanarak Al2O3 seramik tozlarını 
sıkıştırmışlar ve 171 HV0.025 mikrosertlik değerleri elde etmişlerdir.

Yu vd [49] hem indirekt hem de direkt temas yöntemini kullanarak, Al-Li alaşım toz-
larını ANFO patlayıcı kullanarak sıkıştırmışlardır. Elde edilen parçaların teorik yo-
ğunlukları %97’nin üzerine çıkmıştır.

Zhang vd [50] 30-50 nm boyutlarında gümüş tozlarını ANFO kullanarak patlayıcı 
yardımıyla sıkıştırmış ve %99,5-100 teorik yoğunluğa sahip parçalar elde etmişler-
dir. Elde edilen parçaların basma akma dayanımı 320±10MPa, ortalama azami çekme 
mukavemeti 390±10MPa ve ortalama gerinim kırılması 0.22±0.02 olarak çıkmıştır.

Khan vd [51] Ti-10Mo alaşım tozlarını yüksek hızda sıkıştırdıkları çalışmada iki fark-
lı yükseklik/çap oranına sahip silindirik toz haznesi (A numunesi için 0,56, B numu-
nesi için 0,8) kullanmışlardır. Yükseklik/çap oranı arttıkça yoğunluk ve mekanik özel-
liklerin azaldığı belirtilmiştir. Elde edilen parçalar sinterlendikten sonra A numunesi 
%99,14 yoğunluğa, 387 HV Vickers sertliğe, 2.090,72 MPa bükme mukavemetine ve 
749,82 MPa çekme dayanımına çıkmıştır. B numunesi ise %97,73 yoğunluğa, 376 
HV Vickers sertliğe, 1.259,94 MPa bükme mukavemetine ve 450,25 MPa çekme da-
yanımına çıkmıştır.

4. SONUÇ
Patlayıcı yardımıyla sıkıştırma tekniğinin anlatıldığı bu çalışmada, tekniğin özellik-
leri, avantaj ve dezavantajları, tekniğe etki eden parametreler ve teknikte kullanılan 
tozlar, literatürde yapılan çalışmalar referans alınarak detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 
Özellikle konvansiyonel yöntemlerle sıkıştırılması çok zor olan tungsten gibi malze-
melerin yoğunluklarının arttırılmasında kullanılan bu yöntem sayesinde, herhangi bir 
çatlağın olmadığı, %98’in üzerinde teorik yoğunluğa sahip parçaların elde edilebil-
diği görülmüştür. Bu tekniğin sadece seramik veya sert metallerin sıkıştırılmasında 
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