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SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina dergimizde yer alan ilk makalemiz, Birol Kılkış’ın “Yapılardaki Kat 
Adedinin Büyük Kentlerin Güneş Enerjisinden Akılcı Yararlanmasına Etkileri” başlıklı ça-
lışmasıdır. Bu çalışmada, yoğun ve dikey kentleşme özelinde güneş enerjisinden akılcı ya-
rarlanma yöntemlerinin sürdürülebilir çözümleri araştırılmıştır. Bu bağlamda, çok yüksek 
katlı, cam giydirmeli bina cephelerindeki alüminyum malzemenin ve saydam PV gözele-
rinin gömülü enerji ve ekserjilerinin, bunlara bağlı olarak da gömülü CO2 salımlarının 
fazlalığı ve diğer fiziksel kısıtlar nedeni ile güneş enerjisinden akılcı ve çevreci biçimde 
etkin yararlanılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Güneş enerjisinden yararlanmada 
yüksek binaların komşu binaları gölgeleme etkisinin de yasal sorunları olabileceği üzerinde 
durulmuştur. 

İkinci makalemiz, Fatih Kocatürk, Doğuş Zeren, Sezgin Yurtdaş, M. Burak Toparlı ve Cenk 
Kılıçaslan’ın “Soğuk Dövmede Kullanılan Yüzey İşlem Metotları” başlıklı çalışmasıdır. Bu 
çalışmada soğuk dövmede kullanılan çevreye daha az zararlı, yüzey temizleme ve kaplama 
yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca, kumlama işlemi sonrası polimer kaplanmış hammaddeler 
ile asitle temizlenmiş ve çinko-fosfat kaplanmış hammaddeler ile üretilen cıvata örneklerin 
yüzey kaliteleri incelenmiştir. Çevreye daha duyarlı bir yöntem olan polimer kaplamaya ait 
dövme performansının geleneksel yöntem olan çinko-fosfat kaplama ile benzer olduğu gö-
rülmüştür.

Üçüncü makalemiz, Sezcan Yılmaz’ın “Bakım Uygulamalarında Robotların Yardımcı 
Ekipman Olarak Kullanılması” başlıklı çalışmasıdır. Günümüzde bakım, arıza tespiti ve 
onarımda kullanılan robotlar daha çok bakım personellerine yardımcı ekipmanlar olarak 
görülmektedir.  Her türlü bakım ihtiyacı için kullanılabilecek tek bir robot olmadığından, 
birçok uygulama görev tabanlı robotları gerektirir.  Bu çalışmada robotik bakım uygulama-
ları ve sağladığı avantajlar değerlendirilmiştir.

Dördüncü makalemiz, Yiğitcan Balıkçıoğlu ve Binnur Gören Kıral’ın “Bir Paketleme 
Makinesinde Kullanılan Ambalaj Kesici Mekanizmanın Bakım Süresine Etkisi” başlıklı 
çalışmasıdır. Bu çalışmada, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmada bulunan bir pa-
ketleme makinesine ait poşet verici sistemin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Sistemde yer alan 
bıçaklardan kaynaklanan arızaları en aza indirgemek için deneysel ve sayısal analizler ger-
çekleştirilmiştir. Bıçaklar için en uygun çelik malzeme alaşımları ile sertleştirme metotları-
nın araştırması yapılmıştır. Bu amaçla, farklı alaşımlar kullanılarak imal edilen numuneler 
işletme şartlarında denenmiştir. Ayrıca konstrüktif bir değişiklik yapılarak iki adet bıçak tek 
gövdeye bağlanmış olup montaj hatası ortadan kaldırılmış ve sürtme ile aşındırma etkisi 
minimuma indirilmiştir. Bu durum ayrıca montaj ve duruş sürelerini de azaltmıştır. 

Beşinci makalemiz, Emin Orhun Baştekeli’nin “Havacılık Alanında Kullanılan Birleştirme 
Yöntemleri” başlıklı çalışmasıdır. Günümüzde helikopter ve uçak gibi uçan platformların 
motor ve gövde parçalarının imalatı büyük ölçüde çözülebilir ve çözülemez birleştirme tek-



niklerine dayanmaktadır. Özellikle çözülemez birleştirme tekniklerinin kullanıldığı kısım-
larda ise sınırlı yerlerde yapıştırıcı kullanılmakta, ancak büyük ölçüde perçin, kaynak ve 
lehim bağlantıları kullanılmakta ve gün geçtikçe bağlantı verimliliği yüksek ve yeni, daha 
hafif ve dayanıklı birleştirme prosesleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle yerli ve 
milli uçak ve helikopter yapımına hız verildiği şu günlerde, ülkemiz adına bu birleştirme 
tekniklerinin ve birleştirme felsefesinin anlaşılması ülkemiz mühendisleri için daha büyük 
önem arz etmektedir. Bu çalışmada hava taşıtlarının imalinde yoğun olarak kullanılan bir-
leştirme teknolojileri, malzemeleri ve birleştirme konsepti ile ilgili genel kapsamda bilgi 
verilmekte ve güncel teknolojiler anlatılmaktadır.

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 “The 
Impact of High-Rise Buildıngs on the Rational Utilization of Solar Energy in Large Cities” 
by Birol Kılkış. This study investigates the effective solutions for the rational utilization 
of solar energy in dense cities of vertical urbanization. Taking into account the high 
embodiment of energy and exergy of transparent PV cells mounted on glass facades and 
structural aluminum material with associated embodied CO2 emission responsibilities, 
it has been concluded that in high-rise buildings with glass facades along with other 
physical constraints, exergy and energy-rational utilization of solar energy is not possible. 
Furthermore, it is stated that legal issues may arise due to solar shading on neighboring 
buildings. The paper concludes that there should be an optimum city planning decision-
making model by introducing a new metric. This decision-making mechanism is indexed 
to total CO2 emissions and is called the Optimum Urbanization Model. Additionally, a 
conceptual design of a hydrogen home with solar and wind energy is presented.

The second article is titled “Surface Preparation Methods Used in Cold Forging” by 
Fatih Kocatürk, Doğuş Zeren, Sezgin Yurtdaş, M. Burak Toparlı and Cenk Kılıçaslan. 
In this study, raw material pre-treatment and coating methods used in cold forging were 
examined. Moreover, the surface qualities of bolt samples produced with polymer coated 
after sandblasting raw materials and zinc-phosphate coated after acid cleaning raw 
materials were studied. The forging performance of the polymer coating, which is a more 
environmental-friendly method, has been found to be similar to that of the conventional 
method, the zinc-phosphate coating.

The third article is titled “Using Robots as Auxiliary Equipment in Maintenance Applications” 
by Sezcan Yılmaz. It is not yet possible in today’s technology to transfer all the activities 
performed by the maintenance personnel to the robots, the robots used in maintenance, fault 
detection and repair are seen as auxiliary equipment for maintenance personnel.  As there 
is no one robot useable for all sorts of maintenance needs, many applications call for task-
based robots.  In this study, applications and benefits of robotic maintenance are evaluated.

The fourth article is titled “Effect of the Cutter Mechanism Used in a Packaging Machine 
on the Maintenance Time” by Yiğitcan Balıkçıoğlu and Binnur Gören Kıral. In this study, 
it is aimed to improve the pouch feeder part of a packaging machine in a food company. 
Experimental and numerical analyzes were carried out in order to minimize the failures 
caused by knives in the system. Research and investigation of suitable steel material alloys 
and hardening methods for knives were performed. It is aimed to select the appropriate 
material by examining effects of all elements on the physical properties of the steel alloy. 
Also by making a constrictive change, two knives mounted to one body and the failure of 
assembly was removed. 



The fifth article is titled “Welding and Brazing Techniques and Application in Aviation 
Industry” by Emin Orhun Baştekeli. In this study, information is given about joining 
technologies, materials and joining concept used extensively in the manufacture of aircraft 
and current technologies are explained.

You can also view the journal on the web page www.mmo.org.tr/muhendismakina and 
support 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

Yapılardaki Kat Adedinin Büyük Kentlerin Güneş
Enerjisinden Akılcı Yararlanmasına Etkileri

Birol Kılkış*

ÖZ
Bu çalışmada, yoğun ve dikey kentleşme özelinde güneş enerjisinden akılcı yararlanma yöntemlerinin sür-
dürülebilir çözümleri araştırılmıştır. Bu bağlamda, çok yüksek katlı, cam giydirmeli bina cephelerindeki 
alüminyum malzemenin ve saydam PV gözelerinin gömülü enerji ve ekserjilerinin, bunlara bağlı olarak da 
gömülü CO2 salımlarının fazlalığı ve diğer fiziksel kısıtlar nedeni ile güneş enerjisinden akılcı ve çevreci 
biçimde etkin yararlanılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Güneş enerjisinden yararlanmada yüksek 
binaların komşu binaları gölgeleme etkisinin de yasal sorunları olabileceği üzerinde durulmuştur. Maka-
lede, yapılı çevrede güneş enerjisinin etkin kullanımında en akılcı çözümün bireysel binalar yerine bölge 
enerji sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması olduğu öne sürülmekte, somut örnekler verilerek sadece 
güneş değil, rüzgâr, jeotermal ve biyogaz gibi yenilenebilir enerji sistemlerinin melez kullanımının önemi-
ne işaret edilerek CO2 salımlarını azaltma amaçlı yeni bir şehir planlama modeline olan gereksinim belirtil-
mektedir. Yatay ve yaygın kentleşmenin alt yapı ve ulaşıma ilişkin ek yatırım ve işletim giderleri ile buna 
bağlı ek CO2 salımlarının da göz önünde tutulduğu bir enuygun çözüm algoritması tanıtılmaktadır. Örnek 
çalışmalarla yüksek binalar yerine yaygın kentleşmeye özen gösterilmesine dikkat çekilmektedir. Enuygun 
Kentleşme Modeli adı verilen bu algoritmanın anlatımı yanı sıra yenilikçi bir örnek olarak tasarlanan güneş 
ve rüzgâr enerjili hidrojen evi tanıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cam cepheli yüksek binalar, gömülü CO2 salımı, PV göze, PVT panel, akılcı ekserji 
yönetimi modeli, hidrojen ekonomisi

The Impact of High-Rise Buildıngs on the Rational Utilization of 
Solar Energy in Large Cities

ABSTRACT
This study investigates the effective solutions for the rational utilization of solar energy in dense cities of 
vertical urbanization. Taking into account the high embodiment of energy and exergy of transparent PV 
cells mounted on glass facades and structural aluminum material with associated embodied CO2 emission 
responsibilities, it has been concluded that in high-rise buildings with glass facades along with other physical 
constraints, exergy and energy-rational utilization of solar energy is not possible. Furthermore, it is stated 
that legal issues may arise due to solar shading on neighboring buildings. By providing tangible examples, 
it has been shown that in addition to solar energy, wind, geothermal, and biogas energy systems may be 
integrated towards hundred-percent renewable cities by employing a carbon-related city-planning model. 
This paper further emphasizes that the most rational way to utilize solar energy is to develop and diffuse 
district energy systems into the built environment with hybrid renewables by focusing on a comprehensive 
decarbonization model. This model indicates that low-rise buildings are more rational, although horizontal 
cities bear higher investment and operational costs of the wider infrastructure and associated additional 
CO2 emissions. The paper concludes that there should be an optimum city planning decision-making model 
by introducing a new metric. This decision-making mechanism is indexed to total CO2 emissions and is 
called the Optimum Urbanization Model. Additionally, a conceptual design of a hydrogen home with solar 
and wind energy is presented.

Keywords: High-rise building, glass facades, embodied CO2, PV cell, PVT panel, rational exergy 
management model, hydrogen economy
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1. GİRİŞ
Yüksek bina tanımında ve ölçütünde henüz bir fikir birliği yoktur. Örneğin, Almanya’da 
21 m üzeri ve insanların sürekli kullanımına açık binalar yüksek bina olarak tanım-
lanmaktadır [1]. Bu ölçütün tek dayanağı ise kentlerdeki itfaiye teşkilatının elinde 
bulunan yangın merdivenlerinin ulaşabileceği yüksekliktir. ASHRAE ise bu yüksek-
lik sınırını 91 m olarak vermektedir [2]. Bu tür pratik kısıtların etkili olduğu ölçütler 
nedeni ile çok katlı bina yerine yüksek bina terimine doğru bir eğilim bulunmaktadır.  
Ancak inşaat ve işletim enerji maliyetleri, inşaat sırasındaki gömülü enerji, ekserji ve 
CO2 salımları söz konusu olduğunda kat sayısına ve her kattaki ortalama insan sayı-
sına bağlı olan enerji kullanım eş-zamanlılığı, asansör kullanım sıklığı ve durak (kat) 
adedi gibi birçok faktör ön plana çıktığında kat adedi önem kazanmaktadır. Zira kat 
adedi ile insan yoğunluğu, dolayısı ile binaların kent ulaşımına ve altyapısına etkileri 
arasında doğrudan bir ilişki vardır [3]. Bölge enerji sistemlerinde de bölgedeki ortala-
ma kat adedi oldukça önemlidir, zira ortalama kat adedi arttıkça boru hatlarının uzun-
luğu kısalmakta ancak borularda aktarılan ısıl güç çoğalmaktadır. Boru hatlarındaki 
ortalama akışkan hızı sabit kalmak üzere boru çapları büyütülerek pompa giderleri ve 
buna bağlı CO2 salım sorumlulukları azaltılmaya çalışılır. Bununla birlikte, bir yandan 
boru çapları büyürken uzunlukları azalır ve bu iki çelişkinin bir kırım noktası bulan-
maktadır. Dolayısı ile, ortalama kat sayılarının gömülü CO2 salımlarına (boru imalatı 
ve döşenmesi ile ilgili olarak) karşın elektrikle çalışan pompa giderlerindeki çevresel 
ayak izi azalımı arasındaki ikilemin geri dönüş süresine etkisi genelde olumsuzdur. 
Diğer bir deyişle ortalama kat adedi arttıkça bölge enerji sisteminin yatırımındaki geri 
dönüş süresi uzar. Bu ekonomik açıdan de geçerlidir. Tüm bunlara ve 2008 uluslara-
rası mali krizine karşın yüksek bina kavramı bir prestij ölçütü olmaya devam etmekte, 

 

Şekil 1. Tek Bir Binadaki Kat Adedine Bağlı Olarak Toplam Dış Cephe 
Yüzey Alanının Artışı
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ülkeler sırf dünyanın en yüksek binasına sahip olabilmeye çalışmaktadırlar. Halbuki 
yükseklik ön plana çıkarıldığı sürece belli bir bina toplam kullanım alanı (AT) için 
binalar giderek yüksek, narin ve yaklaşık kare kesitli olmaktadır. Bunun sonucunda 
ise bir binada kat adedi (n) arttıkça bina toplam dış cephe yüzeyi (DCA) de artmak-
tadır (Şekil 1). 

Tek bir yüksek bina ele alındığında, ısı kayıp ve kazançları artmaktadır. Ancak kent-
leşme açısından bakıldığında belirli bir nüfus yoğunluğu için kat adedi arttıkça kat 
alanı başına ısı kayıp ve kazançları azalmaktadır [3]. Ancak bu sav çok katlı bina-
ların diğer olumsuzlukları, özellikle cam kafes yapılardaki gömülü CO2, ekserji ve 
enerji miktarları göz önünde tutulduğunda önemini kaybetmektedir. Ayrıca, yüksek-
likle rüzgâr zamları da artmaktadır. Bu nedenle kışın dış cephe ısı kayıpları (Isıtma 
yükü) artar, yazın ise ısı kazançları (Klima yükleri) azalır. Tüm bunların ötesinde, 
son günlerde hava kirliliği, kentlerde bina sıklığı ve binalardaki insan yoğunluğu 
arasında da ilişkiler sorgulanmaya başlamıştır [4]. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 
verilerine göre Avrupa’nın havası en kirli 10 kentin 8’i Ülkemizde bulunmaktadır. 
İstanbul ise Avrupa’nın en kirli ikinci mega kentidir [5]. 2018 yılında NOx salımları 
ülkemizde 173 istasyonda ölçülmüş, 123 istasyonda tehlike sınırı aşılmıştır [6]. Tüm 
ülkeler hava kirliği ve iklimsel ısınmanın en büyük sorumlusu olarak büyük kentleri 
ve kent-içi ulaşımı görmektedirler. Bunun önüne geçmek üzere değişik önlemlerin 
strateji planlarına alındığı şu günlerde küresel salgınların yaygınlığında hava kirli-
liğinin de önemli bir risk etmeni olduğu gündeme gelmiştir [4]. Avrupa Birliğinin 
%100 yenilenebilir enerji kentlerinde güneş ve rüzgâr enerjisinin önemi vurgulan-
makla birlikte çok yoğun kent alanlarında bunun nasıl gerçekleşebileceği tartışılma 
konusudur [7]. Bu bağlamda, hiç olmazsa mega kentlerin yeni genişleme alanlarında 
kent plancılarının kat yüksekliği ile yaygın kentler arasındaki çelişkinin eniyilenmiş 
çözümlerle giderilmesine dikkat etmeleri gerekliliği belirtilmektedir. Ancak bu yönde 
karar verici olabilecek ve kat yüksekliği ile hava kirliliği- özellikle CO2 salımları-ara-
sındaki doğrudan ilişkiye değinen bilimsel araştırmalar henüz yeterli düzeyde değil-
dir. Örneğin, Simmonds ASHRAE tarafından yayınlanan yüksek, çok yüksek ve mega 
yüksek binaların tasarımında daha çok elektro-mekanik tesisat üzerinde durmuş, buna 
karşın bina yüksekliğinin kentleşmeni çevresel boyutlarına değinmemiştir [8]. Aynı 
bağlamda, gerçekleşmesi toplum tarafından hala tartışılan kanal İstanbul projesi buna 
bir örnektir. ÇED raporunda oluşturulacağı öne sürülen yüzer binin üzerindeki yeni 
yerleşim alanlarında yüksek binalara da yer verileceği belirtilmektedir. Buna hangi 
ölçütlere göre karar verildiği ise belli değildir çünkü bu tür bir model ülkemizde ve 
diğer ülkelerde yoktur. Yapılan bir hesaplamaya göre yapımı sırasında ülkemizin iki 
yıllık toplam CO2 salımlarından daha fazla CO2 salımına neden olacak bu projenin 
yüksek binalarla daha da çevreyi kirleteceği modellenmeli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına da büyük önem verilmeli idi. Böyle bir bütüncül modellemenin küresel 
boyuttaki gerekliliği bu projede de ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliği ilişkisi bir yana 
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bırakıldığında kent planlamasında kat yüksekliği ile enerji, kat yüksekliği ile ekono-
mi, kat yüksekliği ile ulaşım gibi araştırmalara ise sıkça rastlanmaktadır. Bina yük-
sekliğinin özellikle inşaat sırasındaki gömülü enerji tüketimi üzerinde doğrusal etkisi 
bulunmaktadır: bina yüksekliği arttıkça inşaat malzemeleri daha yükseğe taşınmakta 
ve enerji tüketilmektedir [9]. Dawodu ve Cheshmehzangia kullanılabilir toplam dö-
şeme alanının binanın zemine oturduğu alana oranının (FAR: Floor Area Ratio) bina 
işletmesi sırasında enerji tüketimine ve kazançlarına olan etkilerini Çinin Ningbo ken-
ti için incelemişlerdir. Bu kentte 7 aylık ısıtma mevsimi yaşandığından FAR arttıkça 
(yüksek bina) bir miktar güneşlenme kazancı olsa da bina cephelerinden oluşan ısı 
kayıplarının çok daha fazla olduğunu derece-gün tabanlı analizlerinde göstermişlerdir 
[10]. Ancak bu yargının iklime göre çok değişken olduğunu da belirtmişlerdir. Chau 
ve diğerleri şehir planlamacılarının optimal bina yüksekliğine değişik koşullarda ka-
rar verebilmeleri için bir ekonomik çözümleme modeli geliştirmişler ancak işletme 
sırasındaki CO2 salım sorumluluklarına ve gömülü enerji, maliyet ve ekserji değerle-
rine ayrıca işletim sırasındaki doğrudan CO2 salımlarına değinmemişlerdir [11]. Buna 
karşın Mert, doktora tezinde enerji verimine odaklı bina bloğu tasarımında ekserjinin 
önemine değinmiştir [12].  İrlanda hükümeti ise kat yüksekliği konusunda bir yönerge 
yayınlamıştır [13]. Bu yönergede yüksek binaların oluşturulabilmesi için çok etkin 
bir ulaşım altyapısının önemi vurgulanmıştır. Bu yönergede de çevre ve hava kirlili-
ği üzerinde durulmamıştır. Kent planlamasında ilk kez olmak üzere, CO2 gazı salım 
sorumlulukları ön plana alınarak bir kentleşme modeli bu çalışmada geliştirilmiştir 
[14, 15]. Bu çalışmalarda hem gömülü CO2 salımları hem de işletme sırasındaki doğ-
rudan ve önlenebilir CO2 salımları ele alınmıştır. Doğrudan CO2 salımlarında tüketi-
len elektrik enerjisinin karbon ayak izi ve fosil yakıt tüketiminin ayak izi göz önünde 
bulundurulmuştur. Önlenebilir CO2 salımları ise binaların tüm sistemlerinin ortalama 
ekserji verimleri ile ilintilidir [16]. Bu çalışmalarda kent planlamasında yaygın ve 
dikey kentleşme modellerinin olumlu ve olumsuz yanları karşılaştırılarak yeni bir eni-
yileme algoritması geliştirilmiştir. Modelin kapsadığı CO2 tabanlı parametrelere Şekil 
2 de betimlenmiştir. Tüm bu küresel boyutlardaki yönelimlere karşın günümüzde cam 
cepheli yüksek katlı binalar birer prestij, akıllılık, zenginlik ve statü simgesi olmaya 
ve bu bağlamda kentleşmenin arazi yoğun ve dikey yönde gitmesinin hem sebebi 
hem sonucu olmaktadırlar. Adeta gerekçeleri ve gereksinimler tam belli olmadan ve 
somutlaştırılmadan bir moda rüzgârı estirilmektedir. Özellikle akıllı bina kavramı 
cam kafesli yüksek binalarla özdeşleşmiştir ki akıllılık bambaşka bir kavramdır. As-
lında asansörlerin, pencere perdelerinin, klima sisteminin, mutfakların, aydınlatma 
sistemlerinin denetlenebilir olması ve otomasyona bağlanması o binanın akıllı olma-
sında belirli bir paya sahiptir ama asıl olan, enerjinin ve malzemenin çevreye zarar 
vermeden akılcı kullanımıdır. Bu bağlamda, tüketim değil değerlendirme ve akıllı de-
ğil akılcı kelimeleri ön plana çıkarılmalıdır. Bu koşul tüm yenilenebilir (Artık enerji/
ısı dahil) enerji kaynakları ve sistemleri için de geçerlidir. 
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1.1 Kentleşmede Dikey Gelişim ve Güneş Enerjisi

Günümüz binaları özellikle büyük kentlerde yatay değil de dikey yönde gelişmekte-
dir. Böylesi yüksek binalarda ise birim metre kare başına düşen güneş enerjisinden 
yararlanılacak çatı alanı hemen yok denecek bir düzeye inmektedir. Şekil 3’deki fo-
toğraf, Londra’da inşa edilmiş bulunan, tamamen cam cephe kaplamalı the Shard of 
Glass (Cam Kırığı) binasını ve hemen önünde de klasik, 3 er katlı, geniş ve uygun 
eğimde çatısı bulunan ve en az yüz yıllık bir geçmişe sahip Londra evlerini birlikte 
göstermenin ötesinde bizlere önemli bir mesaj vermektedir [17]. Kısaca bu mesajda, 
moda haline gelen, prestij nedeni sayılan ve biraz da yapılı çevredeki kısıtlı ve pahalı 
arazi yüzünden yüksek binaların kat sayıları arttıkça güneş enerjisinden etkin olarak 
yararlanma olasılığının çevresel ve ekonomiklik gibi açılardan ortadan kalktığının 
haberini vermektedir. Bu gökdelenin tek avantajı klima sistemlerinde ve elektrik gücü 
temininde birlikte ısı ve güç sistemine sahip olmasıdır. Şekil 4 de özetlendiği üzere, 
3 katlı bir klasik Londra evinde brüt çatı alanının (BCA) toplam brüt döşeme alanına 
(BDA) oranı (CDO) yaklaşık 1/3 dür. The Shard of Glass binasında bu oran yaklaşık 
1/95`dir. Çatı alanının tamamına yıllık ortalama verimleri, ηPV %16 olan PV gözeler 
uygulansa bile (APV ≤ 100 m2) (sıcak günlerde PV gözeler PVT sistemlerinde olduğu 
gibi soğutulmadığı için verim düşmektedir), ortalama çatı yüzeyine dik ışınım yoğun-
luğu, Id 700 W/m2 (0.7 kW/m2) olarak kabul edildiğinde, elde edilecek yıllık ortalama 
elektrik gücü yaklaşık 11 kWe olur. Bu kapasite, binadaki tam kat adedi, n (zeminden 
itibaren yukarıya) sadece 3 olan bir ev için yeterli olabilir. Kare kesitli bir binanın her 
kat başına ortalama elektrik yükü QE değerinin güneş enerjisi ile karşılanma oranı 
(KO) tasarım koşullarında Eşitlik (1-a) kullanılarak incelenebilir [14]. Bu eşitlikler-

 

Şekil 2. Yüksek Binalarda Artan Kat Adedi İle Birlikte Dikey ve Yatay Gelişimin Ödünleşimi [3]
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deki eş-zamansızlık (diversite) çarpanı, DF ise kat adedi, bina tipolojisi, bina fonk-
siyonu, iklim yanı sıra mevsimlerle de değişebilen bir değerdedir. Eğer doğru (DC) 
akımın (DC) almaşık akıma (AC) dönüştürülmesi gerekecekse bir de evirici (inverter) 
gerekecektir.

 nQDF
AIKO

E

PVPVd





   {DC} (1-a)

 
Şekil 3.  95 Katlı the Shard 
of Glass Binası: Eski ve Yeni 
Mimarinin Çatışması [17]

 
 
 
         
 
 
 
 

 
 

Şekil 4. Tipik Bir Evde Güneş Enerjisinden 
Çatıda ve Düşey Duvarlarda Yararlanma 
Yüzeyleri
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Bu durumda evirici verimi, ηev de göz önünde tutulmalıdır (Eşitlik 1-b). Bu verim or-
talama 0.95 dolayında yüksek bir değerde olsa da geleceğin binalarının tamamen veya 
kısmen doğru akımla çalışır olması da önem kazanmaktadır. Nitekim, Delft Teknik 
Üniversitesi kendi yerleşkesini doğru akıma dönüştürmektedir. Bu sayede tüm altyapı 
(sokak) aydınlatmalarında, binalarda, beyaz eşyada, tüm cihaz ve ofis aygıtlarında ve 
elektrikli araba şarj istasyonlarındaki eviriciler ve ilgili kayıplar ortadan kaldırılacak-
tır. Bu yöntemin diğer bir avantajı da eviricilerin düşük ışınım koşullarında (Yoğun 
bulutluluk, sabah ve akşama doğru gibi) ve çok fazla ışınım olduğunda DC akımı AC 
akıma evirirken alt ve üstten dalga kırpması yapmalarıdır (clipping). Bu ise günlük ve 
yıllık olarak elde edilen toplam elektrik enerjisinden ek bir kayıp anlamındadır.

 
d PV PV ev

E

I AKO
DF Q n

   


 
   {DCAC}   (1-b)

Konut amaçlı tipik bir yapıda DF için Eşitlik 2 geliştirilmiştir. Tek katlı bir yapıda     
(n =1) DF 1 dir [14].

cnDF m  )1(1   (2)

Örneğin, 7 katlı ve QE 3 kW/kat olan bir binadaki KO, Şekil 4’deki çatı boyutları (10 
m x 10 m) kullanılarak ve m: 0,4 ve c: 0,05 kabulü ile, DF 0,897 olarak hesaplandı-
ğında:
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 olarak bulunur.      {Evirici kullanmayan DC tesisatı için}

Bu hesaplamada düşey duvarlardaki olası güneş enerjisinin ek PV panellerle hasa-
dı göz ardı edilmiştir. Bu basit eşitlik bile önemli ipuçları vermektedir: her şeyden 
önce, karşılama oranı, KO binadaki kat adedi ile ters orantılıdır (Şekil 4). Şekil 4 de 
gösterilmemekle birlikte, KO değerinin bina elektrik yükü ile de ters orantılı olduğu 
Eşitlik 1-a’dan görülmektedir. Bu olgu ise binalarda doğal aydınlatmaya ve havalan-
dırmaya, ısıtma ve soğutmada pasif önlemlere, verimli cihazlara sahip düşük ekserjili 
binaların [18] önemine niceliksel olarak dikkat çekmektedir. Gene iklime bağlı ola-
rak, Id değeri arttıkça KO değeri için uygun en fazla kat adedi de sınırlı biçimde artar 
[14].  Şekil 5’e göre bir binanın elektrik güç talebinin-bugünün piyasasında mevcut 
PV göze verimlerine pek bağlantılı olmaksızın-tamamının karşılanabileceği (KO =1) 
en fazla kat adedi 5 tir. Yüksek binalarda cam yüzeylerde saydam/yarı saydam PV, du-
varlarda ise PV gözeleri uygulanabilse de gömülü enerji ve diğer nedenlerden dolayı 
çevresel ve ekonomik olmamaktadır. Tek p-n bağlantılı PV gözelerin teorik üst verim 
sınırı yaklaşık 0,37`dir ve bu sınıra ulaşılmıştır. Bu koşulda bile en fazla kat adedi KO 
=1 koşulunu sağlamak için sadece 11`dir. Geleceğin çok katlı gözelerinde 0,6 verime 
ulaşıldığı gerçekleşse de kat adedi 19 olacaktır.  Bir binanın sadece elektrik gücünün 
değil de ısı talebinin de düşey duvarlarda ve çatılarda (Bina ile Tümleşik: Building-
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Integrated PVT, BIPVT) kısmen karşılandığı PVT sistemlerinin ek katma değeri ile 
bu çözüm bina zarfı cam olmayan yüksek binalarda yararlı olabilir. Soğuk iklimlerde 
üretilen ısının ekserjisi çok düşük olduğundan akışkan dolaşım pompanın(larının) ek-
serji talebi (Elektrik) daha fazla olduğu durumlarda ekserji farkına (Ekserji yıkımı) 
orantılı biçimde önlenebilir CO2 salım sorumluluğu doğar. 

Bu da iklimsel bölgelerin ve güneşlenme koşullarının PV veya PVT seçeneklerinde 
önemli bir karar verme parametresi olduğunu gösterir. Aynı çatı alanında PVT (Photo-
Voltaic-Thermal) kullanılırsa bu kez PV modüller soğutulmuş olduğundan bugünün 
ortalama PV verimi %18 e çıkabilir ve soğutma suyundan da ısı elde edilebilir.  Sonuç 
olarak, Şekil 4`e ilişkin örnekte PVT panelleri kullanılırsa, toplam kapasite 12,6 kWe 
güç ve 28 kWH ısı (50 oC) olur ki bu çözüm aynı yapı için daha elverişlidir [19]. Ancak 
PVT panel sisteminde en uygun bir işletim öngörüldüğünde en fazla 50 oC sıcaklıkta 
su üretilebildiği için açık devreli bir sistemde (Kullanım suyu gibi) bu suyun ek bir 
enerji tüketimi ile en az 60oC a ısıtılması gerekir. Aksi durumda açık devreli sistem-
lerde Lejyoner hasatlığı riski artar. PVT paneller daha ağır oldukları için çatı stati-
ğinde de düzenlemeler gerekebilir. Yapının dış cephesine ek PV veya tercihan PVT 
modüller de konulabilir. Şekil 5`de görüldüğü üzere, PV verimlerinde büyük artışlar 
olmadığı sürece bir binanın elektrik gücünün tamamının karşılanması için en fazla 
kat adedi 5 dolayındadır. Bu sayıyı arttırmak için günümüzde elektrik güç talebinin 
azaltılması, az da olsa pik yükleri düzlemek üzere enerji depolaması düşünülebilir. 
Bu konuda Tesla Şirketinin ev tipi bataryaları (Power Wall) piyasaya çıkmıştır fakat 
çok pahalıdır. Bu tür bir 13,5 kW-h kapasiteli batarya yaklaşık 65000 TL dir (Vergi ve 
montaj hariç) [20]. Özellikle düşey yüzeylerde güneş enerjisinden etkin yararlanma 
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Şekil 5. Güneş Enerjisinden Bina Elektrik Yükünün Karşılanma Oranının Kat Adedi ve Çatıda 
Yerleşik PV verimi ile değişimi (Eş-zamansızlık etkisi dahil) [14]
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için o yörenin enlemine dolayısı ile, Zenit açısının ortalama değerine göre cepheye 
gelen ışınımın iyi hesaplanması ve yıl boyunca saatlik gölgelemelerin de aynı şekilde 
benzetim yolu ile çözümlenip değerlendirilmesi gerekir.  Şekil 6 bu tür bir benzetim 
örneğini vermektedir. Gene bu konular güneş enerjisinin etkin ve akılcı kullanımında 
iklimsel koşullar kadar yörenin de önemli olduğuna işaret etmektedir. Alçak bir evin 
çok yüksek binaların hemen dibinde bulunduğu düşünülürse gölgelenmeden çok etki-
leneceği açıktır. Gölgelemenin günün saatlerine ve mevsime göre etkileri sayısal yön-
temlerle incelenmelidir. Yüksek binalar yoğunlaştıkça birbirlerini gölgeleme olasılık-
ları da artmaktadır.  Bazı binalar kendi geometrilerine bağlı olarak kendi cephelerini 
de gölgeleyebilmektedirler. Bu sorunlar İstanbul ve Ankara da yaşanmaktadır. Şekil 
7 de yüksek binaların çevrelerini gölgeledikleri gibi kümeleştikleri alanlarda birbir-
lerini de gölgeledikleri görülmektedir. Sık ve yüksek kentleşme, gölgeleme sorunu 
oluşturmanın yanında bırakın bölge ısıtma ve enerji sistemlerine yeterli alan bırakma-
yı, afet durumlarında toplanma yerlerini bile giderek çok azaltmaktadır (Şekil 8). Son 
verilere göre İstanbul kentinde afet toplanma alanları son yıllarda %84 azalmıştır. Bu 
denli yoğunlaşma ve dikey gelişim sadece güneş enerjisine değil diğer yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ve sistemlerine de uygulanabilecek serbest alan bırakmamaktadır.

Yüksek binaların derin temel betonları içerisine ısı değişim boruları konularak ısı 
pompaları kullanılarak ısıtma ve soğutma yapılacağı öne sürülse de enerji kalitesinin 
(Ekserji) akılcı kullanılması için ısı pompasının minimum etkinlik katsayısı COPmin 
değerinin en az 8 olması gerekir [22, 23]. Bunun nedeni ısı pompasından talep edilen 
ısı veya soğuğun birim ekserjisi, εtalep in en fazla 0,12 kW/kW dolayında olmasına 
karşın tükettiği elektrik gücünün birim ekserjisi, εarz ın 0,95 kW/kW olmasıdır. 

min
1 0,95 7,9

0,12
arz

talep R

COP 
 

      (3)

Bu eşitlik elektrik enerjisinin ısı pompasında COP 7,9 olsa bile enerji kalitesinin ne 
oranda akılcı kullanıldığını da göstermektedir. Bu kırılım noktasında akılcılık oranı, 

 
Şekil 6. Örnek Bir Bina Gölgeleme Çözümlemesi [21]
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ψR 0,126 dır (1/7,9). Bu oran REMM Modeli çerçevesinde geliştirilmiştir [16]. Geri 
kalan enerji kalitesi (ekserji) katma değere dönüşmeden yıkılmakta ve bu oranda ön-
lenebilir, DCO2 salımından sorumlu olunmaktadır [24]:

2 2 ısı0,27 (1 ) 0,256(1 ) 0,224 kg CO /kW-harz R RCO           {ψR<1, εarz = 0,95 kW/kW} 

2 2 ısı0,27 (1 ) 0,256(1 ) 0,224 kg CO /kW-harz R RCO           {ψR<1, εarz = 0,95 kW/kW}  (4)

Bu hesaba elektrik enerjisinin yakıttan-prize üretimindeki salımlar dahil değildir. 
Elektrik enerjisinin çatı ve bina cephelerindeki PV gözelerden elde edilmesi de özel-
likle yüksek binalar için gerçekçi değildir. Kaldı ki PV gözelerin de ψR değeri 0,6’dan 
fazla değildir, çünkü PVT panellerde olduğu gibi ısı üretmezler (Birlikte ısı ve güç). 
PVT panellerde ise bu değer 0,8’e kadar çıksa da ne yapılırsa yapılsın, önlenebilir CO2 
değeri sıfıra ulaşmaz [25]. İstanbul gibi kentlerde toprak kaynaklı ısı pompalarının ısı 
değiştirici ve mevsimlik ısı depolama hacimlerine yer kalmamıştır.

 
 

 
Şekil 7. İstanbul’da Yoğun ve Yüksek Kentleşmenin Son Durumu [26]. Haber Türk 2 Eylül 2017

 
Şekil 8. İstanbul’un Afet Toplanma Alanları [26]
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2. YÜKSEK KATLI YOĞUN KENTLEŞMEDE GÜNEŞ ENERJİSİ 
VE HUKUK
Çatısında usulüne uygun PV panelleri bulunan alçak bir binanın hemen yanına bir 
gökdelen yapıldığında gölgelemenin etkisi ile güneşten elde edilen elektrik gücünün 
azalmasından doğan zarar nasıl karşılanacaktır? Veya zaten az bir çatı alanına sahip 
bir yüksek binada bu çatı alanı nasıl ve kimler tarafından paylaşılacaktır? Kat Mülki-
yeti Yasasının 19. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri ana taşınmazın 
mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur ve tüm kat maliklerinin rızası ol-
madıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklikler yaptırılamaz. 
Ana binanın mimari projesinde öngörülmüş olmasa bile yönetim planında açıkça ya-
saklanmamış olduğu takdirde ana binaya ve diğer kat maliklerine zarar vermemek 
ve onu tesis eden malikin arsa payı oranını geçmemek koşullarıyla güneş enerjisi 
ile ısıtma sistemleri kurulabilir (18. HD. 12.11.1992, 9553/11126). Yasadaki temel 
amaç toplumun ortak kullanımı ve ortak inisiyatifinin ön plana çıkarılmasıdır. Do-
layısı ile bireylerin değil binanın ortak kullanımı önem kazanmaktadır. Ancak Şekil 
5’den görüldüğü üzere 5 katın üzerindeki binalarda ya her daireye yeterinden az güç 
sağlanacak ya da sadece bazı daireler yararlanacaktır. Yasaya ve genel teamüllere göre 
paylaşımcı toplum gözetildiğinde bireysel yararlanma yerine bölgesel yararlanma ön 
plana çıkmaktadır. Yasanın 641. Maddesi kapsamında değerlendirilebilecek bu olgu 
tek tek binalar yerine ortak kullanımlı ve paylaşımlı bölge enerji sistemlerine yöneli-
nilmesinin kaçınılmazlığını ortaya koymaktadır [27]. 

Bölge enerji sistemlerine geçilmesi ile bireysel anlamda binalarda güneşten hasat 
edilen elektrik gücü ve sıcak suyun paylaşımına ve akılcılığına büyük ölçüde kat-
kıda bulunacak olan yenilenebilir enerji ağırlıklı ısı ve güç santralleri de gündeme 
gelecektir. Bu santrallerin kapasite büyüklüğü ve merkezi işletim, bakım ve onarım 
avantajlarına bağlı olarak daha verimli olmalarından da önemlisi, kentin biyogaz, 
rüzgâr ve büyük olasılıkla jeotermal -ve kesinlikle toprak ısısından- yararlanmak ve 
merkezi ısı depoları kullanılarak yaygın kentlerde daha geniş bir alanda oluşan eş-
zamansızlık bandında tepe yüklerin daha etkin düzleştirilmesi mümkün olacaktır. Çok 
yüksek binaların çok yoğun olmaması ön koşulu ile, bireysel binaların gölgelenme 
sorununun da geniş bir bölgeye yayılması söz konusu olacağından bu sorun bir ölçüde 
kendiliğinden çözülmüş olacaktır. 

3. CAM CEPHELİ YÜKSEK BİNALARIN SORUNLARI (CAM 
KAFES KULELER)
Schittich ve diğerleri, giderek kuleleşen cam binaları çok öz bir şekilde betimlemişler-
dir: Bu bağlamda çok yüksek binaların, hele cam kafesli binaların herhangi bir enerji 
ve çevre yararı bulunmamaktadır.

“Towering, glazed office blocks became fashionable as company headquarters…
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Glass curtain walls became the status symbol of confident companies 
and the silhouette of glass towers the sign of a prosperous city.”

Schittich ve diğerleri, 2007.

3.1 Yüksek Binalarda Gömülü Enerji (Embodied Energy)

Binaların yapımında, ham malzemenin uygulama kademesine ve fonksiyon kazan-
dırılmasına (tuğla gibi) ilişkin enerji tüketimlerine gömülü enerji denilmekte ve bu 
faaliyetlerden oluşan salımlar da gömülü CO2 salımı olarak tanımlanmaktadır. Halbu-
ki, genelde maliyet analizleri, yatırımın ve işletmenin geri dönüşleri ve yaşam boyu 
çözümlemeler parasal tabanda yapılmakta ve çoğu kez özellikle çevresel anlamda 
yanlış sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Gömülü enerjiden daha da önemli olan gömülü 
ekserji konusuna ise hemen hiç kimse değer vermemektedir. Bu çalışmada gömülü 
enerji ve ekserji hesaplarına ve bu iki olguya bağlı toplam gömülü CO2 tahminlerine 
öncelik verilmiştir. Bu bağlamda, ekonomik çözümlemeler bu çalışmada yer alma-
maktadır. Şekil 9’da kat adedinin artması ile gömülü enerjinin de doğrusal bir biçim-
de arttığı görülmektedir. En soldaki çizgi sadece yapı çatkısı (Structure) ile ilintili 
gömülü enerjiyi temsil etmektedir [14]. Sağa doğru ikinci çizgi ise binanın tamamına 
(Whole Building) ilişkin gömülü enerjiyi temsil etmektedir [14]. Cam cepheli yüksek 
binalarda ise günümüzde alüminyum doğrama ve renklendirilmiş özel cam paneller 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, her iki malzemenin birim gömülü enerjileri kullanı-
larak (Çizelge 3), Şekil 9’a yüksek ve cam kaplı binalar için üçüncü bir (kesikli) çizgi 
eklenmiştir. Bu yeni çizgi diğer alışılmış bina malzemelerine oranla aynı kat adedi 
değerleri için yaklaşık 2 kat daha fazla gömülü enerji saklamaktadır (Örneğin 30 katlı 
bir bina çatkısı yerine cam cepheli, alüminyum doğramalı sistem kullanıldığında Gö-
mülü Enerji (GE) değerleri sırası ile 7,5 ve 16,5 GJ/m2 BDA olmaktadır). Tek fark bu 
çizginin diğer çizgilere oranla kat adedine biraz daha az bağımlı olmasıdır. Bu çizgiye 
daha PV gözelerin gömülü enerjisi eklenmemiştir. Bu gömülü enerji kat adedinden 
yaklaşık olarak bağımsızdır (Bina yüksek oldukça rüzgâr hızı artıp hava sıcaklığı bi-
raz azalarak üst katlara doğru PV verimi az da olsa yükselebilir). Ancak unutulmama-
lıdır ki saydam/yarı saydam PV gözelerin verimi şu an en fazla 0,08`dir. Düşey cam 
yüzeylerle tümleşik saydam/yarı saydam PV gözelere dik ve yıllık ortalama olarak 
(Gölgelenme dahil) 280 W/m2 ışınım yoğunluğu geldiğinde yaklaşık ve kat adedinden 
oldukça bağımsız bir PV güç potansiyeli hesaplanabilir. Bu değer 22 W/m2 x BDA 
olarak bulunmuş ve üstteki skalaya göre 26,4 W/m2 x BCA olarak Şekil 9’a işlenmiştir. 
Sonuç olarak, Şekil 9’un en sağındaki kesikli çizgi alüminyum doğramalı cam cephe-
li bir binanın cephesine saydam/yarı saydam PV katmanları yerleştirildikten sonraki 
toplam gömülü enerjiyi temsil etmektedir. Bugünkü PV gözelerinin birim yüzey ala-
nına ilişkin gömülü enerjisi, GE 600 kW-h/m2 (Ham madde işlemleri hariç) kadardır. 
Birim PV yüzey alanının birim döşeme alanına evirilmesi için kare geometrili bir 
binada iki komşu cephesine PV yerleştirildiği varsayılmıştır. Sonuç olarak, yaklaşık 
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2 BDA (2,4 GJ/m2 x BCA) kadar bir ek gömülü enerji oluşmaktadır [14]. Daha gün-
cel bir çalışmada bu değerin giderek azaldığı görülmüştür. Örneğin, bugünün silikon 
kristalin PV gözelerinde GE değeri 250 kW-h/m2 dolayındadır [28, 29]. 26.4 W/m2 x 

BCA değeri 2,4 GJ/m2 x BCA değerindeki gömülü PV enerjisi ile karşılaştırıldığında 
ve yıllık güneşlenme süresi, S değeri 2500 saat olursa ek gömülü enerjinin geri öde-
nebileceği yıl, Y hesaplanabilir:

2

2

2 4 GJ/m 10 yıl
26 40 0036 kW-h/GJ kW/m  2500h/yıl
10 0

,

,
0
,

BCAY
BCA


 
    
 

 

Bu sonuç mantıklı bir enerji geri ödeme süresi olarak gözükse de saydam/yarısaydam 
PV gözelerin monte edilebilmesi için cam cepheli yüksek binalarda kullanılan cam ve 
alüminyum malzemenin çok uzun enerji geri ödeme sürelerine sahip oluşları da he-
saba katıldığında kabul edilemez süreler ortaya çıkar (>75 yıl). Sorun PV gözelerden 

Şekil 9. Alışılmış Malzemeden Üretilmiş Bir Yapı Çatkısına ve Bir Binanın Tamamına Ilişkin 
Gömülü Enerjinin [11] Cam Cepheli Ve Alüminyum Doğramalı Cephe İle Karşılaştırması

Not: Brüt Döşeme alanı (BDA) ile brüt cephe yüzey alanı (BCA) oranı yaklaşık 0,80 alındığında (3 m, brüt 
kat yüksekliği olan kare tabanlı bir bina için) yatay eksenin BDA değerleri yaklaşık 1,2 ile çarpılırsa birim brüt 
cephe alanındaki enerji bulunur.
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çok cam ve alüminyum malzemededir. Bu bağlamda cam ve alüminyum üretim tek-
nolojileri geliştirilmelidir. Alışılagelen PV panellerin dış cepheye monte edilmesinde 
ise sadece PV gözelere ilişkin enerji geri dönüş süresi beş yıla kadar inebilmektedir. 
Ancak bina çatkısının gömülü enerjisi göz önünde bulundurulacaksa Şekil 9’dan kat 
adedine göre bu enerji de okunmalıdır. Örneğin, oldukça yüksek ama alışılmış malze-
me ile inşa edilmiş bir binada (n =30) cam ve alüminyum yerine alışılmış çatkı tekno-
lojisi kullanılmakta olduğu varsayılsın. Şekil 9’dan GE: 7.7 GJ/m2 BDA (9,24 GJ/m2 

x BCA) olarak okunur. Bu değere 2,4 GJ/m2 x BCA da eklenmelidir: 

GE= (9,24 GJ/m2 +2,4 GJ/m2) x BCA = 11,64 GJ/m2 x BCA (PV gözeler ve bina çatkı-
sı). Bu kez saydam/yarısaydam PV göze yerine alışılmış PV paneller kullanıldığından 
(ηPV = 0,16, 52,8 W/m2 BCA) Y, diğer bir deyişle başa baş noktası, bina çatkısının 
gömülü enerjisi dahil olmak üzere 24,5 yıl olarak bulunur:

2

2

11 64 GJ/m 24,5 yıl
52,80,0036 kW-h/GJ kW/m 2500h/yıl
10
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00
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Şekil 9’a eklenen en son ilişki ise çatıya monteli güneş enerjisi sisteminin bina kat 
adedi ile değişimidir. Bu ilişki diyagramın en altındaki eğri ile ve en üstteki yatay 
skala üzerinde verilmiştir. Örneğin, tek katlı bir yapının çatısına kurulacak PV siste-
mi 120 We/m

2 BDA ya çok yakın bir kapasite sağlayabilirken aynı bina yukarı doğru 
10 kata uzatıldığında bu kapasite 9 We/m

2 BDA ya kadar inebilmektedir. Bu eğriden 
çıkarılabilecek diğer bir sonuç ise cam cepheli bir binanın kapasitesinin bu eğri ile 4. 
katta buluşmasıdır. Bu ise cam kaplı bir binanın güneşten elektrik üretiminde yeterli 
olabilmesinin dört katla sınırlı olması anlamındadır. Y değerinin güneşlenme süresi, S 
ye, dolayısı ile ülkeye, iklim ve çevreye bağlılığı bazı örnek kentler için Çizelge 1`de 
kat adedi (n) 30 ve 15 için verilmiş, ayrıca Şekil 10 da gösterilmiştir. Görüldüğü üzere 
kat adedi azaldıkça geri dönüş süresi azalmaktadır.

Çizelge 1. Bazı İl ve Ülkelerde Gömülü Enerjinin Geri Ödeme Süreleri [14]

Bölge/İl S saat
n = 30 n = 15

Y (Yıl)

K. B. İsveç 1000 61,2 25,3

Arnhem, Hollanda 1500 40,8 16,8

Artvin 2000 30,6 12,6

İstanbul 2500 24,5 10,1

Mersin 3000 20,4 8,4

Hakkâri 3500 17,5 7,2
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Şekil 10.  Yıllık Güneşlenme Süresi S Değerinin Başa Baş Noktasına Etkisi 
(Yıllık toplam ışınım sabit alınmıştır)

Aslında, bir yüksek binada her cepheye hatta her kata Saydam/Yarı saydam PV göze-
lerin uygulanması gerekmez. Bu durumda her cephesi cam olan bir binada PV kaplı 
cam yüzeylerin toplam cam yüzeyine oranı (GCO, Güneş Paneli Kaplı Cam oranı) 
değerinin de gömülü enerji hesabına katılması gerekir. Tamamı cam kaplı ve Alümin-
yum doğramalı, 40 katlı bir binanın güneş alan yüzey oranı toplam dört yüzeyin %40 
ı olduğu düşünülürse, GCO = 0,4 olur ve:

PV gözelerine ilişkin gömülü enerji, GEPV = 2,4 GJ/m2 (BCA) x GCO = 0,96 GJ/m2 
(BCA) olarak değişir. 

Eğer birim dikey cephe yüzeyine gelen yıllık ışınım yoğunluğu, Iyd olarak hesaplan-
mış ise Şekil 7’den GCO kullanılarak gömülü enerjinin kaç yılda (Y) karşılanabileceği 
daha hassas bir biçimde Eşitlik 5 kullanılarak hesaplanabilir. ηPV ise yarı saydam pen-
cere ile tümleşik PV gözenin elektrik gücü üretim verimidir.

 GCOI
GEY
pvyd 




  (5)

Burada [30],   yyzyd IzzI )1(tan     (6)

z ölçülen toplam ışınım yoğunluğu içerisindeki doğrudan ışınım yoğunluğuna ora-
nıdır. Zenit açısı, θZ ise bu çalışmada mukayeseler için kuzey yarım kürede geçerli 
olmak üzere, yaklaşık biçimde enlem açısı θL ile ilişkilendirilmiştir.

)(sincos 1
Lz     (7)
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Ankara için Iyy: 50,1 kW-h/m2-yıl [11], θL: 40o Kuzey, ηPV: 0,08, z: 0,7 (kabul), ve 
belirli bir bina için GCO 0,5 (kabul) ise, θZ = 50o,  ve örneğin, 30 katlı bir cam-kafes 
binanın GE değeri Şekil 9’den hesaplandığında Eşitlik 5 anlamsız bir değer verir:

GE = 16,8 GJ/m2 + 2,4 x 0,5 GJ/m2 = 18 GJ/m2 BCA ise Eşitlik 5’den: 

 
18 2250 yıl 50 yıl

0 20 0 08 0, , ,5
Y   

 
 

Bu sonuç 5 katın üzerindeki cam binaların PV kaplansa da gömülü enerjiyi, bırakın 50 
yıllık bina ömrü sonunda, yatırımı hiçbir zaman geri ödeyemeyeceğini kanıtlamakta-
dır. Bunun yerine n = 30 katlı bir beton yapı olsa:
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Bu çarpıcı sonuçlar PV gözelerinin yüksek binalardaki gömülü enerjiyi ödeyeme-
yeceğini belirtmektedir. O halde, probleme aksi yönden bakarak acaba 50 yılda ne 
kadarının geri ödeneceği sorgulanmalıdır. 

 
(2,5 2,4 0,5) (%) 50 yıl 100

0,20 0,16 0,5
xY   

  
 

 {Yüzde olarak} (8)

Yukarıdaki örnek için (n = 30) x = %9,5 olarak bulunur. Diğer bir deyişle, tüm cep-
helerin yarısı PV kaplı bu bina tasarım ömrü olan 50 yıl sonunda gömülü enerji tüke-
timinin ancak yüzde 9,5 unu karşılayabilecektir. Bu değerin hesabında basitlik adına 
PV gözelerin ömürlerinin de bina ömrüne eşit olduğu varsayılmaktadır. Halbuki bu 
varsayım geçerli bile olsa PV verimleri yıllar geçtikçe azalmaktadır. Ayrıca bakım ve 
tamir-bozulanları değiştirme masrafları dahil edilmemiştir. Genelde, piyasadaki ga-
ranti süresi bu süre sonunda PV veriminin %80 ini koruyacağı koşulu ile 20 yıldır. 
Demek ki, 50 yıl içerisinde yaklaşık bir kez PV sistemin bütünü ile değiştirileceği 
beklenmelidir. Yeni nesil PV sistemlerinin verimlerinin daha yüksek olacağı da ön-
görülmelidir. Tüm bu etkenler de göz önüne alındığında yukarıdaki hesabın geçerli 
olacağı kolaylıkla savunulabilir. Yukarıdaki hesap değişik katlar için tekrarlanmış 
ve sonuçlar Çizelge 2 de gösterilmiştir. Bu çizelgeye göre, tek katlı bir binada (Çatı 
hariç) düşey duvarlardaki PV paneller 50 yıl sonunda -PV panellerin de dahil olmak 
üzere- bina çatkısının gömülü enerjisinin yaklaşık ¼ ünü karşılayabilmektedir. Bu 
oran yukarıda da hesaplandığı gibi 30 katlı bir bina için sadece 1/10 dur. Aslında 
çevre bilinci açısından tüm PV uygulamaları geçerli ancak sadece bazıları akılcıdır. 
Çevrecidirler çünkü cam veya beton cephelerde PV uygulamalar hiç yapılmaz ise x 
değeri 0 olur. Bunun anlamı böyle bir bina yatırımının hiç geri dönüşü olmayacaktır. 
PV ve PVT sistemlerin uygulamalarında akılcılık sınırı bu çizelgeye göre 10 katlı bina 
dolayındadır. Çizelge 3 de ise bazı bina malzemelerinin gömülü enerji yanı sıra gö-
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mülü ekserji değerleri de verilmiştir.  Kullanılan enerjinin niceliğine (Birinci Yasa) ve 
niteliğine (İkinci Yasa) bağlı olarak gömülü CO2 değerleri de ayrı ayrı hesaplanmıştır 
(Çizelgenin açıklamalarına bakınız). Alüminyumun gömülü ekserjiye bağlı CO2 salı-
mı enerjiye bağlı gömülü CO2 salımının yaklaşık 1,5 katı iken bu oran cam için 0,23 
tür. Bu oranların değişik olması üretim süreçleri ile ilgilidir. Gömülü ekserjiye bağlı 
CO2 salımları (5 sayılı sütun) ekserji yıkımlarının ağırlıklı bir sonucu olduğundan bu 
salımların enerjinin niteliğine (Tüketim) bağlı salımlarla (3 sayılı sütun) toplanması 
düşünülebilir. Çizelgeden görüldüğü üzere en yoğun CO2 salımı ve en fazla gömülü 
enerji ve ekserji kullanımı alüminyum da gerçekleşmekte, onu da cam takip etmekte-
dir. Bu bağlamda, beton en az salıma ve enerji tüketimine ve ekserji yıkımına sahiptir. 

Çizelge 2. Kat Adedi ile x İlişkisi

n 

Bina Kat Adedi

GE, GJ/m2

(Sadece bina konstrükisyonu)

x

 PV + PVT ile %

x

Sadece %

1 3,4 23,5 0

5 4,5 17,8 0

10 5,2 15,3 0

15 6,2 12,9 0

20 6,7 11,9 0

25 7,9 10,1 0

30 7,7 9,5 0

3.2 Saydam ve Yarı Saydam PV Gözeler

Bu tür PV panellerin iç mekânı 2oC kadar ısıttıkları bilinmektedir (Şekil 11) [31]. 
Bu nedenle klima yükleri artmaktadır. Düşük PV gözelerin verimleri de 0,08’i 
aşmamaktadır. Bu nedenle ek klima yüklerini karşılamakta zorlanmaktadırlar. Renk-
lendirilmiş cam ve PV paneller yazın gölgeleme etkisi yapsa da yapay aydınlatma 
yükünü kış aylarında arttırabilmektedir. Şekil 12`de görüldüğü üzere, bazı PV türleri 
net enerji dengesi (NEB) olarak eksi, bazıları ise artı değerler taşımakta ve bu ilişkiler 
doğal olarak pencere duvar oranına bağlı kalmaktadır. 

Cam-kafes binalarda bu değer yüzde olarak 100 dür. Bu araştırma dahil olmak üzere 
konu tam açıklığa kavuşmamıştır ve birbiri ile çelişen araştırma sonuçları literatürde 
oldukça fazladır. Bu arada PV ve PVT karşılaştırması yapan araştırmalarda PVT panel 
sistemin avantajları ortaya çıkmıştır [22]. Son yıllarda ise çatı kiremidi tipinde ürünler 
piyasaya çıkarılmıştır [34]. Şekil 13 de gösterilen ürün, ömür-boyu maliyet açısından 
normal kiremitten bile daha ucuza gelebiliyor şeklinde tanıtılmakla birlikte gömülü 
enerji ve gömülü ekserji geri ödemesi söz konusu edilmemektedir. Ayrıca verim %2 
puan daha azdır.



Kılkış, B.

Mühendis ve Makina, cilt 61, sayı 699, s. 81-115, Nisan-Haziran 202098

Çizelge 3. Bazı Yapı Malzemelerinin Gömülü Enerji, Gömülü Ekserji ve Gömülü CO2 Değerleri

  
 

Malzeme 

Gömülü  
Toplam  
Salım 
3+5 

Enerji, GE 
(Nicelik) 
GJ/ton* 

CO2 

ton/ton 
 

Ekserji, GEX 
(Nitelik) 

GEX GJ/ton 

CO2 

ton/ton 
 

1 2 3 4 5 6 
Alüminyum 170 31,5** 249*** 53,6**** 85,1 

Cam (Float, Renkli) 105 19,4 21 4,5 23,9 
İnşaat Demiri 40 7,4 47 10,1 17,5 

Sunta 25 4,6 5 (Tahmini) 1,1 5,7 
Tuğla 8 1,5 2,7 0,6 2,1 
Beton 5 0,9 1,3 0,28 1,18 

* Malzeme yoğunlukları ve birim metre-kare duvar yüzeyi içinde kullanılan malzeme hacmi ve kütlesel 
yoğunlukları hesaba katılarak yukarıdaki değerler GJ/m2 olarak da hesaplanmıştır [27]. 

**Doğal Gazlı termik santral tabanında: (GE/0,0036xc/ηT)/1000. Örnek: alüminyum için, 
170/0,0036x0,2/0,3 = 31,5 ton/ton. Burada, c doğal gazın kg CO2/kW-h cinsinden içeriği, 0,3 Elektrik 
enerjisinin üretim, dağıtım ve depolama kayıplarına ilişkin toplam verimi (AB ortalaması). 0,0036 çarpanı 
kW-h ile GJ arasındaki dönüşüm katsayısıdır.

***[28]. **** Önlenebilir CO2 salımı (Ekserji tabanlı): (GEX/(0,87x0,0036x1000)x(c/ηT). 0,87 doğal 
gazın birim ekserjisidir (kW/kW) [17].

 

Şekil 11. Saydam/Yarı Saydam PV Gözelerin İç Mekânı Isıtması [31]



Yapılardaki Kat Adedinin Büyük Kentlerin Güneş Enerjisinden Akılcı Yararlanmasına Etkileri

Engineer and Machinery, vol. 61, no. 699, p. 81-115, April-June 2020 99

3.3 PV Gözelerin Kendi Gömülü Enerji Geri Ödeme Süreleri

Aslında, PV gözelerin Enerji Geri Ödeme Süreleri, Y iklime, PV panellerin binadaki 
konumlarına, yataydan olan açılarına, dış sıcaklığa, rüzgâr şiddetine, hâkim rüzgâr 
yönüne, bina yüksekliğine ve bina konumunun enlemine gibi değişik faktörlere bağ-
lıdır. Bu nedenle saatlik hatta dakikalık verilerle hesap yapılmalıdır. 1 m2 alana sahip 
bir panelin yıl boyunca üretebildiği enerji YEÜ ise o panelin gömülü enerjisine bakı-
larak Y daha hassas hesaplanabilir [34]. 

3.4 Yüksek Binalarda Enerji Tüketimi

Yüksek binalarda enerji gereksinimini etkiyen ana faktörler, bina mimarisi, boyut-
sal ilişkiler, bina geometrisi, bina yönü, doğal ve iklimsel koşullar, kullanıcı (insan) 
faktörü, yapım teknolojisi ve bina zarfıdır. Örneğin, cam cepheli bir binanın gömülü 
enerjisi diğer bina zarfı teknolojilerine oranla kat adedi ile daha çok artmaktadır.

YEÜ
GEY    (9)

 
Şekil 12. Değişik PV tiplerinin Net Enerji Dengeleri (NEB) [32]

 
Şekil 13. Güneş Kiremidi [33]
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Kat adedi ile ısı birlikte hava sızımı kayıp/kazançları artmaktadır. Bina yükseldikçe 
dış hava da soğumaktadır. Kışın ısı kayıpları artmakta yazın ise ısı kazançları azala-
bilmektedir. Yıllık net etki binanın maruz kaldığı koşullara bağlıdır. Hong Kong da 25 
binada yapılan araştırma sonuçları Şekil 14 de gösterilmektedir [35]. Önceki bölüm-
lerde görüldüğü gibi kat adedi ile güneş enerjisinden yararlanma olanağı azalmasına 
karşın bina yükleri de tam tersine artmaktadır.

3.5 İnşaat Sırasında Malzemenin Dikey Taşınması

Gömülü enerji hesaplarına inşaat sırasında malzemenin n katlı bir binada ortalama n/2 
kata dikey taşınması da göz önünde bulundurulmalıdır: 1 ton malzemeyi yukarı çıkar-
mak için potansiyel enerji, PE: 1000 kg x n/2 x 3 m (binanın kat yüksekliğinin yarısı): 
1500n: 1500 x 9,80665/1000 x n: 14,7 x n kJ/ton. 100 katlı bir binada toplam gömülü 
potansiyel enerji 1,47 MJ/ton a ulaşır. İşletme sırasında gene asansörlerin tükettiği 
enerji önemli boyuttadır (Şekil 14). Kullanım suyunun (Sıcak ve soğuk) dolaşımında 
kullanım açık devreli olduğu için pompa giderleri de kat adedi yani basma yüksek-
liği ile orantılıdır. Bir patentte ise aşağıya akan kullanılmış sulardan elektrik üretimi 
konu edilmiştir. Ancak bunun ne kadar yararlı olacağı bilinmemektedir. Ara kat tesisat 
istasyonları, dikey havalandırma ve klima kanalları (sonuçta atmosfere açık) yangın 
emniyeti daha pahalı ve pencereler açılmadığı için yapay havalandırma yükleri ve 
klima yükleri de daha fazladır.  Literatürde cam kafes binaların ne denli olumsuz ola-
cakları belirtilmiş ve aynı zamanda bu algıyı giderebilmek için yüksek katlardaki atık 
suyun potansiyel enerjisinden elektrik üretimini düşünenler bile olmuştur ki bu gibi 
düşünceler akılcı ekserji yönetimince anlamsızdır. [36, 37].

 

Şekil 14. Yüksek Binalarda Brüt Döşeme Alanında Enerji 
Tüketiminin Kat Adedine Göre Değişimi, GFA [35]



Yapılardaki Kat Adedinin Büyük Kentlerin Güneş Enerjisinden Akılcı Yararlanmasına Etkileri

Engineer and Machinery, vol. 61, no. 699, p. 81-115, April-June 2020 101

4. ENUYGUN KENTLEŞME MODELİ 
Sonuç olarak, yüksek binalar güneş enerjisinden yararlanmaya değişik güçlükler ge-
tirmenin yanı sıra, yüksek enerji tüketimleri nedeni ile tercih konusu olmamalıdırlar. 
Bu olgu tüm yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir enerji sistemleri için de 
özellikle arazi-yoğun kentlerde geçerlidir. Bu nedenle, açık alanlar ve yaygın yer-
leşim bölgeleri oluşturarak yenilenebilir enerji kaynaklarından merkezi santraller-
de daha etkin ve verimli yararlanılmalıdır. Ancak, kentleşme çok yaygınlaşırsa bu 
kez bölge enerji sistemlerinin -her ne kadar daha verimli bir sistemse de- binalardan 
uzaklaşması ve bölge ağ yapısının uzaması nedeni ile mesafeler ve buna bağlı CO2 
salımları artmaya başlar. Öte yandan, yavaş kentler, net-sıfır enerjili kentler, 5. nesil 
bölge enerji sistemleri, güneş kentler gibi yeni kavramların açık alanlara ve yayılmaya 
gereksinimleri vardır. Ancak nüfus arttıkça kentlerin aşırı yayılmasını önlemek adına 
dikey yapılaşmada bir ölçüde yarar bulunmaktadır. Bu çalışmada bu ikilemi en uygun 
biçimde çözmek için Enuygun Kentleşme Modeli, EUKM geliştirilmiştir. Bu model 
binalara ve bölge enerji sistemine ilişkin gömülü ve işletimsel CO2 salım toplamları-
nın en aza indirgenmesi için ortalama bina kat adedini eniyilemek üzerine kurulmuş-
tur. Binaların ortalama kat adedi nort a bağlı olarak toplam gömülü CO2, Şekil 9 ve 
Çizelge 3`e benzer verilerden, binaların işletme sırasındaki enerji tüketimleri de he-
saplanabilir. Toplam CO2 salımında dört adet öğe bulunmaktadır. Bunlar bölge enerji 
sisteminin gömülü ve işletimsel öğeleri ve binaların gömülü ve işletimsel öğeleridir 
yapılan çalışmalar sonunda aşağıdaki amaç fonksiyonu geliştirilmiştir:

 ort
ort

x

nihZ
nv

PgfeWCO 













 32
 

 {Amaç: En Az Salım}    (10)

Burada e, f, g, h ve i, eşitliğin geliştirilmesindeki ara basamaklarda oluşan sabit çar-
panlar, x sabit bir üs, v ise kentleşmede arazi boşluk katsayısıdır (Örneğin 0,3).  Pa-
rantez içerisindeki ilk terim bölge enerji sisteminde gömülü ve işletimsel olmak üze-
re, alt yapının oluşturulmasını takiben, ulaşım, diğer yerel yönetim hizmetleri, genel 
aydınlatma gibi enerji tüketimlerini ve faaliyetlerine bağlı olarak ortaya CO2 salım-
larını simgelemektedir. Bölge enerji sistemleri, bireysel ve bina tabanında hizmet-
ler bağlamında, örneğin konfor ısıtması ve klima gibi etkinliklerde, net bir biçimde 
daha verimli, dolayısı ile daha az CO2 salımlıdır. Bu açıdan enerjinin dağıtımındaki 
ek enerji tüketimlerinin de göz önünde tutulması gerekir. Buna bir yataylık çarpanı W 
tanımlanmıştır. Buna karşın net CO2 salımındaki tasarruf da bu kez Eşitlik 8 de verilen 
amaç fonksiyonunun ikinci terimine (Binalar) dikeylik çarpanı olarak ve Z simgesi 
ile tanımlanmıştır. İkinci parantez binaların CO2 salımlarını simgelemektedir.  Sonuç 
olarak W ve Z amaç fonksiyonunun iki ağırlık faktörü olmaktadır. İlk parantez nort ile 
ters orantılı, ikinci parantez ise nort ile doğru orantılıdır.  Şekil 15`de amaç fonksiyo-
nunun iki öğesinin nort a göre değişimi görülmektedir. P değeri (Nüfusu) 100000 olan 
yeni bir kentte toplam CO2 salımını en aza indirgeyecek nort değeri örnek bir çalışma 
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ile hesaplanmıştır. Kentleşmede boş alanların toplam alana oranı olan boşluk katsa-
yısı (v) 0,3 alınmıştır.  Buna göre nort değeri 17 olarak bulunmuştur. Bu değer, güneş 
enerjisinin orta yükseklikteki binalarda çok etkin olamamasına karşın, oldukça geniş 
araziye yayılacak yeni kentin merkezi veya merkezden yayılan uydu ara santraller-
de güneş enerjisi rüzgâr, varsa jeotermal ve şehrin biyogazından elde edilen enerji 
ile üçlü üretim sistemleri ile daha etkin değerlendirilecektir. Hatta, kentte hidrojen 
ekonomisi bile ilerde uygulanabilecektir. Optimum kat adedi planlamacıların ve kent 
mimarlarının seçeceği v değerleri ile de ilintilidir. Şekil 15`de bu ilinti de gösteril-
miştir. Örneğin, v değeri sırası ile 0,5 ve 0,7 ile değiştirildiğinde enuygun ortalama 
kat adedi sırası ile 13 ve 11’e inmektedir. Yani kentleşme yoğunlaştıkça aynı nüfusun 
daha az katlı fakat daha çok binada barındırılması söz konusudur ve kent yarıçapı 
azalarak bölge enerji sisteminin CO2 sorumluluğu azalmaktadır. Ortalama kat adedi 
azaldıkça binaların gömülü enerji ve CO2 miktarı azalır. Bununa birlikte bölge enerji 
sistemi ne kadar çok sayıda yaygın binaya hizmet verirse, dağıtımı ekipman maliyeti 
ve gömülü enerji miktarları çoğalır. İleriki çalışmalarda bu değişkenin de çözüme 
katılması yararlı olacaktır.  Bu modelin amaç fonksiyonunun aşağıdaki kısıtları ve 
sınır koşullarını gözetmek durumundadır. Öncelikle, bir bölge enerji sistemindeki or-
talama boru uzunluklarının (L) ortalama kat adedi ile bir ölçüde kısaldığını sonra da 
kat adedi arttıkça her boruda iletilmesi gereken ısıl gücün (Q) artmasına karşın boru 
içerisindeki akışkan hızı aynı kalmak üzere boru çaplarının (D) büyütülmesi gereği 
göz önünde tutulmalıdır:

( ) kL n an    (11)

( ) lQ n bn    (12)

 
1 1
2 2( ) ( ) lD n Q n bn       {Borulardaki akışkan hızını n ile 

 değiştirmemek üzere} (13)
 /2

2
lm km

göCO BD L B n     
  {Boru çapı ve uzunluğu ile ilgili 

 gömülü CO2 salımı}      (14)
1
2( ) ( )EP n Q n


    (15)

Burada, m üssü boru et kalınlığının boru çapı ile değişen basınç dayanımına olan 
katkısı içerir. Söz konusu gömülü CO2 salım sorumluluğuna karşın ortalama kat ade-
dine bağlı olarak azalma eğilimindeki pompa güç talebinin (P) işletmedeki CO2 salım 
sorumluluğu karşılaştırıldığında kat adedine bağlı geri-dönüş süresi (Y) elde edilir:

1
2( )
ml k

Y n Cn
          (16)

Yukarıdaki eşitliklerde a, b, k, l, m, B ve C katsayı ve üsleri belirli bir bölge enerji 
sistemine özgü değerlerdir. Bu değerlere bağlı kalarak:
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Uygulamada ise genelde (a) koşulu geçerli olduğundan enerji, ekserji, CO2 salımları 
ve yatırım parametrelerin gömülü değerlerinin geri ödeme süreleri uzar. Bu nedenle 
ortalama kat adedi bir bölgede mümkün olduğunca az tutulmalıdır. Ancak, yukarıdaki 
katsayılar ve üsler geri ödenmesi incelenen parametrelere göre değişiklik gösterebile-
ceği ve değişik parametreler için değişik sonuçlar elde edilebileceği hatırlanmalıdır.

5. GELECEĞİN KENTLERİ
Şekil 16`da yenilenebilir enerji kaynaklarını yerinde %100 e yakın bir oranda üreten 
ve değerlendiren, sıfıra çok yakın salıma sahip bir kent öngörüsü sunulmaktadır [7]. 
Bu çözümde kendi içerisinde sadece su ve yenilenebilir enerji döngüsünü sağlayan ta-
şıyıcı ve depolayıcı hidrojen bulunmaktadır. Bu bir ütopya değildir ve bu tür yenilikçi 
çözümleri uluslararası gündeme almak zorundayız. Hidrojenin sudan eldesinin akılcı 
olabilmesi için tüm tüketilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından ve varsa 
yüksek entalpili artık enerjiden sağlanması gerekir. Gene de fosil yakıt desteğine çoğu 
kez gerek duyulur. Bu nedenle enerji kaynakları ister yenilenebilir ister fosil yakıt 
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kökenli olsun, ekserji yıkımlarının neden olduğu dolaylı CO2 salımları ile fosil yakıt-
ların neden olduğu doğrudan CO2 salımları ve diğer zararlı gaz ve parçacık salımları 
nedeni ile ozon tabakasının incelmesi ve iklimsel ısınmanın ortak göstergesi olan ODI 
faktörü her zaman sıfırdan büyüktür. Elde edilen hidrojen depolanmakta ve böylelikle 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili ve değişken olma sorunları önemli ölçüde 
giderilmiş olur. Hidrojen deposundan bölgenin talebi  oranında dağıtılan hidrojen, 
kentte yakıt pillerinde yanmaksızın veya birlikte ısı ve güç sistemlerinde yakılarak 
değerlendirilir. Kentin atık su arıtma sisteminde elde edilen biyogaz yakıt olarak tü-
ketilir. Su hattında ise hidrojen-su döngüsü önemli ölçüde tamamlanır. Hidrojen tama-
men yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elde edildiğinde, diğer fosil yakıtlara 
oranla sadece %5 oranında CO2 salımından sorumludur [38]. Öte yandan hidrojen, 
yakıt pillerinde tek atık su olmaktadır. Hidrojen türbin veya içten yanmalı motorlarda 
yakılarak kullanıldığında az miktarda NOx salınır. Şekil 17 ise kent enerji sistemine 
bağlı bir hidrojen evi gösterilmiştir. Bu ev kentsel hareketlilik anlamında benzinli, 
melez (Hibrit), elektrikli veya hidrojen arabaları ile günlük enerji depolama yanı sıra 
elektrik-hidrojen alışverişinde bulunmaktadır. Çatısında ve uygun cephelerinde PVT 
sistemleri güç ve ısı üretmektedirler. Yazın konfor soğutulmuş duvar panelleri ve desi-
kantlı klima sistem melezi ile sağlanmaktadır. Yüklerin karşılanmasında yüksek COP 
değerine sahip ısı pompaları da kullanılabilmektedir. Kışın ısıtma gene melez biçimde 
yapılır. Döşemeden ısıtmada yakıt pili artık ısısı, PVT paneller ve varsa toprak-kay-
naklı ısı pompasından sağlanmaktadır.

 

 

© Birol Kılkış, 2018. 

 
Şekil 16. Hidrojen Ekonomisi: En Az Sera Gazı Salımına Sahip Hidrojen ve Su Döngülü 
Dingin Kentler.
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Ancak, ısı pompaları hem tükettikleri elektrik enerjisinin beraberinde getirdiği CO2 
ve su buharı salımlarına ilişkin GWP sorumlulukları hem de bünyelerinde bulundur-
dukları soğutucu gazların atmosfere sızması ile ozon seyreltici etkiye (ODP) sahiptir. 
Elektrik gücü her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlansa sistemlerdeki 
ekserji yıkımları sonucu önlenebilir CO2 salımları bulunmaktadır.

6. SONUÇLAR
Bu çalışma güneş enerjisinden binalarda yararlanmada en önemli iki parametrenin 
bina yüksekliği ve cephe giydirmesinde kullanılan malzemenin gömülü enerji ve ek-
serjileri olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda yüksek ve cam cepheli binalarda her ne 
kadar saydam PV gözelerin kullanımı akılcı gözükse de yapılan hesaplamalar aksine 
işaret etmiştir. Ayrıca yeni oluşturulacak yapılı çevrede ortalama kat adedini eniyile-
yecek bir analitik yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde kentin bölge enerji sistemi ile 
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Şekil 17. Yakın Geleceğin Hidrojen Evi [38, 39]. © Birol Kılkış, 2018.
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optimum genişlikte tasarımı yapılabilmekte, buna karşın da ortalama kat adedi bulu-
nabilmektedir. Bu çalışmada kat adedinin çok önemli olduğu bir örnekle geliştirilen 
model kullanılarak gösterilmiştir. Bu örnek uygulama Ankara’ya yakın bir alanda ku-
rulacak kavramsal kenti içermektedir [3]. Geleceğin yüzde-yüz sürdürülebilir enerjili 
kentin tahmini nüfusu 200.000 kişi olacaktır. Bölgedeki yıllık ortalama ışınım şiddeti 
3,92 kWh/m2-gün olarak kabul edilmiştir. Kentin güneş enerjisinden en fazla düzeyde 
yararlanabilmesi için binaların hem uygun dış cephelerine tümleşik biçimde hem de 
hem çatılarına PV gözeler yerleştirilecektir.  Bu gözelerin ortalama verimleri sırası ile 
%9 ve %18 olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bölgedeki iklim az da olsa PVT panellerin 
uygulanmasına müsaade ettiği için bu seçeneğe de yer verilmiştir. Bu sanal projede iki 
yöntem sınanmıştır. Bunlardan birincisi jeotermal enerji ile tümleşik doğal gazlı bir 
bölge ısıtma sistemi, ikincisi ise hidrojen ekonomili bir bölge ısıtma sistemidir (Şekil 
16 ve Şekil 17). İkinci yöntemde rüzgâr, güneş, biyogaz enerji sistemleri kullanılmak-
tadır. İki yöntemde de klasik bina malzemeleri ile inşa edilecek bina tipolojisi (Tuğla, 
çimento çelik) ve yüksek, cam kafes binalar göz önünde tutulmuştur. Böylelikle, mo-
del eniyi ortalama kat adedini belirlerken bina tipolojisinin yanında kent alanı yoğun-
luğunun da önemi ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla hazırlanan grafikler şekiller aşağıda 
gösterilmiştir. 

Hidrojen ekonomili kent seçeneğinde eğer cam kafesli yüksek binalar çoğunlukta 
olursa ve kent alan yoğunluğu, v sırası ile 0,3, 0,5 ve 0,7 olarak planlandığında mü-
saade edilebilir ortalama kat sayıları da sırası ile 21, 15 ve 13 olur. Optimum çözüm 
ise v = 0,7 ve nort = 13 olup bu durumda toplam minimum CO2 salımı 7,45 x 106 ton/
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Şekil 18. Hidrojen Ekonomili Kent Seçeneği [3]
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yıl olur. Aynı koşullarda eğer alışılmış bina malzemeleri kullanılacak olursa ortalama 
kat adedi sırası ile 40, 30 ve 25 olur. Minimum CO2 salımı ise gene v = 0,7 ve nort = 
25 koşullarında 5,65 x 106 ton/yıl olur ki bu değer cam kafesli bina ortalamasına göre 
yaklaşık %25 daha azdır. Bu fark 200,000 kişilik bu tür bir kentte kişi başına yılda 9 
ton CO2 salım sorumluluğunda azalma anlamına gelir. Diğer ilginç iki bulgudan bi-
rincisi, alışılmış yapı malzemeleri kullanıldığında CO2 salımlarının kat adedine olan 
duyarlılığı cam kafes bina seçeneğine göre daha az olmasıdır. Bu grafiğe göre bu 
duyarlılıklar sırası ile 0,235 x 106 ton/yıl/kat artışı ve 0,62 x 106 ton/yıl/kat artışıdır. 
Bu nedenle, hidrojen ekonomisi şehir planlamacılarına daha fazla esneklik ve çev-
resel değerlerde daha geniş tolerans sağlamaktadır. İkinci ilginç konu ise cam kafes 
binalarda minimum CO2 salımları için müsaade edilebilir en fazla kat sayısı bekle-
nenin aksine alışılmış binalara göre daha az olmasıdır. Aynı tür bulgular jeotermal 
destekli doğal gazlı bölge enerji sistemi için de geçerlidir.

Aradaki tek fark, bu seçeneğin çevreye olan etkisinin daha fazla olmasıdır. Örneğin, 
cam kafes binalarda CO2 salımları en az 13 x 106 ton/yıl dolayındadır ve müsaade 
edilebilir kat adedi 5 ve en çok 10 olmaktadır. Sonuç olarak, hidrojen ekonomili bölge 
enerji sistemleri biraz daha yoğun kentleşmeye (Kolay ve daha kısa ulaşım) ve biraz 
daha fazla kat adedine müsaade ederken CO2 salımları da yaklaşık %40 azalmaktadır. 

7. DEĞERLENDİRME ve TARTIŞMA
Cam kafes binalar enerji savurganı olarak tanınır. Hatta geçen yıl New York valisi 
bundan böyle bu tür binaların yapımına büyük yasal engeller getirileceğini belirtmiştir 
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[40]. Buna karşın gene geçen yıl hemen aynı tarihlerde yerel gazeteler İzmir yeni 
Manhattan olacak türünde haberler yer almıştır. Neyse ki bazı kararnamelerle yüksek 
bina furyasına artık son verileceği anlaşılmaktadır. Ancak bunun temel nedenleri 
yeterince bilimsel ve açık değildir. Bu yönelime karşın yüksek bina savunucuları son 
yıllarda cam kafes bina mimarisinde büyük yatırımlara mal olan değişik enerji tasar-
ruf önlem ve teknolojik sistemlerle bu olumsuzluklarından sıyrılmaya çalışmaktadır 
[35]. Her durumda da çabaların büyük çoğunluğu tekil binalarla sınırlı kalmaktadır 
[41]. Halbuki, bu makalede gösterildiği üzere sürdürülebilir kentlerdeki çoğulcu et-
kiler hala olumsuzluklarını korumaktadır ve şehir planlamacıları gömülü enerji, ek-
serji ve gömülü CO2 salımlarının kentin ortalama kat adedi ile bütüncül ilişkilerine 
yeterli ilgiyi göstermemektedirler. Sonuç olarak da yüksek binalar ne denli enerji 
verimli olurlarsa olsunlar bu etkileri kentlere yansımamaktadırlar ve bütüncül mo-
deller gereklidir [42-45]. Doğal olarak bu denli karmaşık bir kentleşme stratejisini 
geliştirmek de pek kolay değildir. Bu makalede yer alan model ise bu gereksinime de 
cevap verebilecek bir örnek oluşturmaktadır. Diğer bir değişle, artık bir tek binanın 
sürdürülebilir olmasının ötesinde tüm kentlerin çevreci, insan sağlığına önem veren, 
hava kirliliğini sıfırlayabilen, kendi enerjisini kendi üretebilen sıfır atığa yakın mutlu 
yaşayan ve mutlu yaşatan kentler olması gerekmektedir. Bu gerek doğrultusunda da 
tasarım ölçütlerinin ve amaç fonksiyonlarının enerjinin niceliğinden niteliğine doğru 
kaydırılması zorunlu olmaktadır. 

Kentler yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldikçe önceden itibar edilmeyip yörede 
çok yaygın biçimde bulunan ve çok düşük sıcaklıktaki ısı kaynaklarının değerlendi-
rilmeleri gündeme gelmektedir Geçiş mevsimlerinde güneş panellerinden elde edilen 
ılık su (Lejyoner hastalığı riskine karşı ısının sadece kapalı devrelerde tüketilmesi 
kaydı ile), düşük entalpili jeotermal kaynaklar, yer ısısı, termik santral artık ısıları 
bağlamında 35oC sıcaklıkta çalışan bölge ısıtma sistemleri geliştirilmektedir. Sıcak-
lık değerleri azaldıkça sürdürülebilir enerjinin kentin ekserji- kırılımlı taleplerinin 
karşılamasında enerjinin niceliğinden çok niteliği ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, 
yüzde-yüz enerji yerine yüzde-yüz yenilenebilir ekserjili kent tanımı öne sürülmüş-
tür. Böylelikle sürdürülebilir kent tanımına ekserji tabanında yeni bir tanım getirilmiş 
olmaktadır. 

%100 Yenilenebilir Ekserji Kenti (100REXC): Yasal kent sınırları içerisinde, top-
lam güç (Elektrik), ısı ve soğuğun ekserji taleplerini bir yılda en az %75`ini kendi 
sınırları içerisinde konuşlu yenilenebilir enerji kaynaklarından ve kendi artık ısısın-
dan, yeterli ve akılcı enerji depolama sistemlerini de bünyesinde barındırarak kar-
şılayabilen, geri kalan en fazla %25`ini kent sınırları dışındaki yenilenebilir enerji 
sağlayıcılarından alan bir kente 100REXC sertifikası verilir. Sistemin işleyişi ise sa-
atlik tabanda şehir planı üzerinde elektronik ortamda izlenerek eşit-karşılanma çiz-
gilerinin de örtüşebilmesi için enerji kaynakları yönlendirilir ve enerji talepleri de 
yönetilir [7] (Şekil 20). Sürdürülebilir kentler konusundaki ölçme ve değerlendirme 
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alanında son yıllarda yapılan en büyük atılım SDEWES Index`dir [46]. Bu indeks 
kentlerin sürdürülebilirlik düzeyini tanımlarken ekserji akılcılığını da dolaylı biçimde 
göz önünde tutmaktadır. SDEWES Index`in şu andaki versiyonunda dünyanın değişik 
ülkelerinden 120 adet kent bulunmakta ve yedi adet sürdürülebilirlik parametresi ile 
değerlendirilerek başarılı kentler rehber olarak seçilmekte ve daha az başarılı kentler-
le eşleştirilerek uluslararası iş birliği de güçlendirilmektedir. Yedi parametre ise: İklim 
ve enerji tüketimi, enerji ve CO2 salım ilişkilerine verilen önem, yenilenebilir enerji 
potansiyeli ve değerlendirme oranı, su kullanımı ve çevre niteliği, endüstriyel profil 
ve CO2 salımları, kentsel planlama ve sosyal refah, Ar-Ge, hayata geçiriş ve sürdürü-
lebilirlik politikalarıdır.

Eşzamanlı olarak LEED for Cities ve BREEAM for Communities gibi yeşil bina ser-
tifikasyon sistemleri de yeşil kentlere yönelik yeni sertifikasyon programları açmışlar-
dır [47-48]. Ayrıca Türkiye’de ÇEDBİK Yeşil Konut Sertifikası (B.E.S.T-Konut Serti-
fikası) [49], Mimar Sinan Üniversitesinin geliştirmiş olduğu SEEBTR-Sürdürülebilir 
Enerji Etkin Binalar Sertifikasyon Programı [49] gibi ulusal programlar da bulun-
maktadır. Söz konusu referansta örneklenen yeşil binaların %50 si yüksek binalardır. 
Bu ise bu gibi sertifikasyon programları kat adedinin artı ve eksilerini puanlamaya 
katmadıklarını göstermektedir. Ancak dolaylı olarak işletimdeki zorluklardan ötürü 
bazı puanlar etkilenmiş olabilir.

Bu programlarda gömülü uçucu organik maddeler, yeşil malzeme kullanımı ve hatta 
gömülü enerji ve CO2 konularına yer verilmekte ancak süreçteki ekserji yıkımları ve 
bu yıkımlara bağlı önlenebilir CO2 hesapları ve bu hesapların bütüncül bir biçimde 
kentteki ortalama kat adedi olan ilişkileri içerilmemekte ve böyle bir puanlama da 
yoktur. Halbuki bu modelde geliştirilen eşitliklere göre bu parametreler çok önemlidir. 
Bu parametrelere sadece TSE Güvenli ve Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi dolaylı da 
olsa yer vermektedir [49]. 

 

Şekil 20. %100 REXC kentinde Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Ekserji-Katkısı Eş Çizgileri [7]
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Sonuç olarak, birçok yeşil bina sertifikasyon sistemi olmakla birlikte bunların hiç bi-
risi kentleşme boyutunda enerji verimliliği odağının dışında enerjinin ne denli akılcı 
kullanıldığı değerlendirmemektedir. Örneğin her dairede yoğuşmalı kazan kullanılırsa 
doğal gazın kalitesinin akılcı değerlendirme oranı sadece %`6dır. Halbuki merkezi bir 
sitemde ısıtma, elektrik, klima ve servis suyu taleplerinin bir arada karşılandığı üçlü 
üretim sistemlerinde bu akılcılık %80 dolayında olabilmektedir. Bu akılcılık düzeyi 
sadece enerjide değil CO2 salımlarında da önemli ölçüde azaltım anlamı taşır. Öte yan-
dan, elektro-mekanik tesisat çerçevesinde, seçilecek olan enerji dönüştürüm, depola-
ma, iletim ve kullanım sistem ve cihazlarının da tip seçimlerinde kat çok önemlidir. 
Bu nedenle tüm bina sertifikasyon sistemlerinden başlamak üzere yeşil kent sertifikas-
yon sistemlerinde de bina yüksekliği (Kat adedi) de mutlaka değerlendirmelerde etkili 
biçimde yer almalıdır. 

8. SİMGELER
AT  Bina toplam kullanım alanı, m2

APV  PV gözelerinden oluşan güneş panel(ler)i toplam alanı, m2

BCA  Brüt çatı alanı, m2

BDA  Toplam brüt döşeme alanı, m2

c  2 sayılı eşitliğin çarpanı
COP  Isıtma (Veya Soğutma) tesir katsayısı
CDO  Brüt çatı alanının brüt toplam döşeme alanına oranı
DCA  Toplam dış cephe alanı, m2

D  Ortalama boru çapı, m
DF  Eş-zamansızlık (Diversite) oranı
FAR  Kullanılabilir toplam döşeme alanının binanın zemin alanına oranı (Floor  

 Area Ratio)
GCO  Saydam PV gözelerle kaplanmış cam cephe oranı 
GE  Gömülü Enerji, GJ/m2

GEX  Gömülü ekserji, GJ/m2

GFA  Binanın toplam brüt döşeme alanı (Gross Floor Area), m2

GWP  Küresel ısıtma potansiyeli
KO  Katların ortalama elektrik yüküne göre bina elektrik yükünün güneş enerjisi  

 ile karşılanma oranı
Id  Güneş paneli yüzeyine dik gelen ortalama ışınım yoğunluğu, W/m2

Iyy  Yatay düzeydeki yıllık toplam ışınım, kW-h/m2-yıl 
Iyd  Dikey yüzeye gelen ışınım, yıllık toplam ışınım, kW-h/m2-yıl 
L  Bir bölge enerji sistemindeki ortalama boru uzunlukları, m
m  2 sayılı eşitliğin üssü
n  Binadaki tam kat adedi
nort  Kent binalarının ortalama kat adedi
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NEB  Net enerji dengesi
NOx  Azot oksit bileşiği
ODI  Ozon seyreltim endeksi (ODP ve GWP ortak etkisi)
ODP  Ozon tabakasının seyreltim potansiyeli
P  Kentin nüfusu, kişi
PE  Potansiyel enerji, kJ/ton 
PE  Pompanın güç (Elektrik) talebi, kW
Q  Her boruda iletilmesi gereken ısıl güç, kW
QE  Binadaki katların her birinin ortalama elektrik yükü, kW
W         Yataylık çarpanı (Kent) 
x  PV ve veya PVT uygulamasının yatırım maliyetini 50 yılda geri ödeme oranı
Z   Dikeylik çarpanı (Yapılar)
Y  Geri dönüş süresi, yıl
YEÜ  1 m2 lik bir Güneş panelinin yıl boyu üretebildiği enerji, kW-h 
DCO2  Önlenebilir CO2 salım sorumluluğu, kg CO2/kW-hısı
z  Doğrudan ışınım/toplam ışınım
ηev  Evirici verimi, %
ηPV  Yılık ortalama PV verimi, %
εarz  Arz edilen birim ekserji, kW/kW
εtalep  Birim ekserji talebi, kW/kW
ψR  Akılcı ekserji yönetim verimi
v   Kentleşmede boş alanların toplam alana oranı: boşluk katsayısı
θL  Enlem, o

θz  Zenit açısı, o

KISALTMALAR
ABS Absorpsiyonlu Soğutma Makinesi
AC Almaşık (Alternatif) akım
ASHRAE American Society of Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Engi-

neers, Inc.
BIPVT Bina Yüzeylerine Gömülü PVT
CWT Soğuk Su Depolama Tankı
ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi (Raporu)
ÇEDBİK Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği
DC Doğru akım
DHW Sıcak Kullanım Suyu
EUKM Enuygun Kentleşme Modeli
FC Fan-Coil
LEED    Leadership in Energy and Environmental Design
BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method
PV Foto-elektrik göze
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PVT Foto-Elektrik-Isı Paneli
REMM Akılcı Ekserji Yönetim Modeli
TES Isı Depolama Tankı
100%REXC %100 Yenilenebilir Ekserji Kenti (100% Renewable Exergy City)
SDEWES The International Centre for Sustainable Development of Energy, Water 

and Environment Systems
WHO Dünya Sağlık Örgütü
YP Yakıt Pili
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Soğuk Dövmede Kullanılan Yüzey İşlem Metotları
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ÖZ
Hammadde yüzey işlem ve yüzey kaplama aşamaları soğuk dövme için elzem uygulamalardır. Yüzey iş-
lemin kalitesi, kaplamanın yüzeye yapışma derecesini ve korozyon direncini etkilemektedir. Buna bağlı 
olarak malzemenin dövme sırasındaki akışı da doğrudan etkilenmektedir. Soğuk dövme işleminin başarılı 
bir şekilde uygulanması verimli bir hammadde kaplama sistemi ile yakından ilgilidir ve en yaygın kaplama 
sistemi çinko-fosfat kaplamasıdır. Son zamanlarda çinko-fosfat kaplama çevreye zarar veren bir kaplama 
türü olarak kabul edilmektedir. Çinko-fosfat kaplama performansına en yakın alternatif kaplama tipi poli-
mer kaplamadır. Polimer kaplama, daha yalın üretimi teşvik edebilen, işletme maliyetlerini ve stokları azal-
tabilen ve karlılığı artırabilen çevre dostu bir kaplama yöntemidir. Bu çalışmada soğuk dövmede kullanılan 
çevreye daha az zararlı, yüzey temizleme ve kaplama yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca, kumlama işlemi 
sonrası polimer kaplanmış hammaddeler ile asitle temizlenmiş ve çinko-fosfat kaplanmış hammaddeler ile 
üretilen cıvata örneklerinin yüzey kaliteleri incelenmiştir. Çevreye daha duyarlı bir yöntem olan polimer 
kaplamaya ait dövme performansının geleneksel yöntem olan çinko-fosfat kaplama ile benzer olduğu gö-
rülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kumlama, asit temizleme, polimer kaplama, çinko-fosfat kaplama, soğuk dövme

Surface Preparation Methods Used in Cold Forging

ABSTRACT
Pre-treatment and coating stages of raw material are essential applications for cold forging. The quality of 
the pre-treatment affects the adhesion, appearance, and corrosion resistance of the coating. Accordingly, 
the material flow during forging is also highly affected. Successful cold forging operation is closely related 
to an efficient raw material coating operation and the most common coating system is zinc-phosphate 
coating. Recently, zinc-phosphate coating has been accepted as an environmentally dangerous coating 
type. The most promising alternative of zinc-phosphate coating is polymer coating. Polymer coating is an 
environment-friendly coating method that can promote lean production, low operating costs and stocks and 
higher profitability. In this study, raw material pre-treatment and coating methods used in cold forging were 
examined. Moreover, the surface qualities of bolt samples produced with polymer coated after sandblasting 
raw materials and zinc-phosphate coated after acid cleaning raw materials were studied. The forging 
performance of the polymer coating, which is a more environmental-friendly method, has been found to be 
similar to that of the conventional method, the zinc-phosphate coating.

Keywords: Sandblasting, acid cleaning, polymer coating, zinc-phosphate coating, cold forging
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1. GİRİŞ
Soğuk dövme otomotiv parçalarının üretiminde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 
Hammadde sarfiyatının düşük hacimde olması, üstün malzeme özellikleri ve dar 
geometrik toleranslar sunması, soğuk dövmeyle üretilen parçalara maliyet kazancı 
sağlamaktadır. Soğuk dövme işleminde malzeme akışını, dövme kuvvetini ve buna 
bağlı olarak kalıp ömrünü etkileyen en önemli faktör dövülen malzeme ile kalıplar 
arasındaki tribolojik durumdur. Neredeyse tüm çelik soğuk dövme işlemlerinde çinko 
fosfat kaplama üzerine sabun yağlama sistemi kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu 
yağlama sistemine ait kimyasal yan ürünlerin imha edilmesi zordur ve zararlı çevresel 
etkileri bulunmaktadır [1]. Literatüre bakıldığında kaplamalar üzerine önemli çalış-
maların olduğu görülmektedir. Gariety ve diğerleri [1] çalışmasında çinko fosfat bazlı 
yağlama sistemine alternatif olacak üç yağlayıcı geliştirilmiştir: EC Homat, Daido 
AquaLub ve MCI Z-Coat. Bu yağlayıcıların performans değerlendirmesi geriye ikili 
bardak ekstrüzyon (İng. double cup backward extrusion) testi kullanılarak yapılmıştır. 
DEFORM sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak farklı sürtünme faktörü değerleri için 
sürtünme faktörü kalibrasyon eğrileri yani zımba strokuna karşı bardak yükseklik ora-
nı oluşturulmuştur. Geliştirilen üç yağlayıcının çinko fosfat kaplama ile karşılaştırıla-
bilir veya ondan daha iyi performans gösterdiği bulunmuştur. Ngaile ve diğerleri [2] 
tarafından gerçekleştirilen çalışmada polimerik malzemelerden oluşan yeni bir metal 
şekillendirme yağlayıcısı geliştirilmiştir. Yağlayıcı, emülsiyon kopolimerizasyonu yo-
luyla geliştirilmiştir. Stearil metakrilat ve 2-hidroksietil metakrilat asit fosfatın ortak 
bileşimine sahip kopolimerler üç ikincil polimerle yapılmıştır: metil metakrilat, butil 
akrilat ve 2-hidroksietil metakrilat. Geliştirilen yağlayıcının performansı halka basma 
(İng. ring-compression) ve burma basma (İng. twist-compression) testleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiş ve geliştirilen polimerik yağlayıcının performansı, dövme işleminde 
yaygın olarak kullanılan çinko-fosfat kaplama ve diğer üç ticari yağlayıcı ile karşı-
laştırılmıştır. Polimerik yağlayıcı, oda sıcaklığında yapılan tüm testlerde diğer yağla-
yıcılar ile yakın sonuçlar vermiştir. Gerçekleştirilen test sonuçlarına göre, geliştirilen 
yağlayıcının düşük deformasyon oranlı kafa şişirme ve ekstrüzyon işlemleri gibi so-
ğuk dövme işlemleri için etkili bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Yağlayıcılar (kaplama), iş parçası ile kalıplar arasındaki sürtünme katsayısını düşür-
mek ve malzemenin kalıp üzerine yapışmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. 
Soğuk dövme işleminde kullanılan kaplama iki işlevi yerine getirmelidir; i) düşük 
sürtünme katsayısı ve ii) kaplamanın yüzeyden kalkmasını önlemek için ana metale 
yüksek yapışma mukavemeti. Wang ve diğerleri [3] tarafından gerçekleştirilen çalış-
mada, iki işlevi ayırarak kaplama performansını değerlendirmek için bir test yöntemi 
önerilmektedir. Geliştirilen test yöntemi kullanılarak çok istasyonlu soğuk dövme iş-
leminde yerinde kuru kaplamanın (İng. dry in-place coating) performansı çinko fosfat 
kaplama ile düşük karbonlu çelik numuneler kullanılarak gerçekleştirilen deneylerle 
karşılaştırılmıştır. Su bazlı yağlayıcıdan suyun buharlaştırılması ile uygulanan ve nu-
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mune yüzeyinde tipik reaktif olmayan bir tip kaplama oluşturma işlemi yerinde kuru 
kaplama olarak adlandırılmıştır. Bu yöntemin “yerinde kuru kaplama” olarak isimlen-
dirilmesinin sebebi kaplamanın bir dövme hattında yapılabilmesidir [4].  Yerinde kuru 
kaplamanın yapısı çinko fosfat kaplamasının yapısına benzemektedir, yani kaplama 
filmi iki katmandan oluşmaktadır: üst katman, kalıp yüzeyi ile sürtünmeyi azaltmakta 
ve alt katman, kalıp yüzeyinin doğrudan numune yüzeyi ile temasını engellemektedir. 
Alt tabakanın ana bileşeni suda çözünen bir alkali metal tuzudur. Alkali metal tuzu, 
çelik numune yüzeyi ile yüksek birleşme eğilimine sahiptir ve yüksek temas basıncı 
ve sıcaklığa karşı direnç göstererek numune yüzeyini fiziksel olarak korumaktadır. 
Üst tabaka, başlangıçta suda dağılan inorganik veya organik yağlama bileşenlerin-
den oluşmaktadır. İnorganik bileşenler için grafit, molibden disülfür ve çinko fosfat 
kullanılmaktadır. İnorganik bileşenler sıcaklık artışına ve temas basıncına karşı yük-
sek dirence sahiptir ve bu nedenle kapalı kalıp dövme gibi ağır çalışma koşullarında 
kullanılabilmektedir. Wang ve diğerleri [3] çalışmasında gerçekleştirilen tek aşamalı 
sürtünme testinde, yerinde kuru kaplamanın çinko fosfat kaplama ile aynı sürtünme 
eğilimi ortaya koyduğu gözlemlenmiştir. Geliştirilen çok aşamalı testle, çok aşamalı 
proseste kuru yerinde kaplamanın yüzeye yapışma kabiliyetinin çinko fosfat kaplama-
sından daha düşük olduğu şişirme adımında kaplamanın yüzeyden ayrılmasıyla orta-
ya çıkmıştır. Yerinde kuru kaplamanın yüzeye yapışma kabiliyeti, numune yüzeyinin 
ıslak kumlama kullanılarak ön işlemden geçirilmesi ile büyük ölçüde geliştirilmiş ve 
çinko fosfat kaplamasından daha iyi bir seviyeye getirilmiştir. Çok istasyonlu soğuk 
dövme işleminde numune yan yüzeyindeki kaplamanın performansını araştırmak için 
Wang ve diğerleri [5] çalışmasında yeni bir sıkma-ekstrüzyon tipi tribometre gelişti-
rilmiştir. Çinko fosfat kaplama ve yerinde kuru kaplama kullanılarak yapılan deney-
sel sonuçlar, takımın yüzey pürüzlülüğünün yüzeyden kaplama ayrılması üzerindeki 
etkisini ifade etmek için azaltılmış tepe yüksekliği olan Rpk değerinin maksimum 
yükseklik değeri Rz’den daha uygun olduğunu göstermiştir. Yerinde kuru tip kapla-
manın yüzeye yapışma kabiliyeti, kaplamadan önce iki aşamalı bir kumlama ile bü-
yük ölçüde geliştirilmiş ve çinko fosfat kaplamanın tutunma kabiliyetinden daha iyi 
bir seviyeye ulaşmıştır. 23MnB4 dövme çeliği çinko fosfat üzerine sabun kaplama 
ve polimer bazlı yağlayıcı ile kaplanarak akış davranışları Tanrıkulu ve diğerleri [6] 
tarafından ileri yönde soğuk ekstrüzyon testleri yapılarak karşılaştırılmıştır. İş parça-
sı ve kalıp arasındaki sürtünme katsayısını belirlemek için, simufact.forming sonlu 
elemanlar yazılımı kullanılarak ekstrüzyon test modelleri hazırlanmıştır. Sonuçlar, 
polimer bazlı kaplamanın tribolojik performansının geleneksel çinko fosfat üzerine 
sabun kaplamasına çok yakın olduğunu göstermiştir. Bay ve diğerleri [7] tarafından 
yayınlanan çalışmada da soğuk, ılık ve sıcak dövme işlemlerinin yanı sıra sac şekil-
lendirme ve delme gibi operasyonlarında da kullanılan çevreye zararlı yağlayıcıların 
yerine geçebilecek çevreye daha az zararlı yağlayıcıların olduğundan bahsedilmiştir.

Farklı yağlayıcıların sürtünme kuvvetine olan etkisi yaygın olarak uygulanan üç yağ-
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layıcı (molibden disülfid, polimer, vaks ve inorganik tuz bileşimi) için ikili-bardak-
ekstrüzyon (İBE,  İng. double-cup-extrusion) testleri gerçekleştirerek incelenmiştir 
[8]. Klasik yağlama yöntemi olan fosfat kaplamanın sürtünme faktörü üzerindeki et-
kisi de araştırılmış, ancak bu kaplamanın araştırılan yağlama sistemlerinin yağlama 
özellikleri için önemli bir gelişme sağlamadığı bulunmuştur. İBE tetsleri sonucuna 
göre molibden disülfid bazlı yağlayıcı en yüksek sürtünme koşullarını ortaya çıka-
rırken vaks ve polimer esaslı yağlayıcılar çok daha düşük sürtünme kaybı oluşmasını 
sağlamıştır. Lorenz ve diğerleri [8] İBE test sonuçlarına en yakın tribolojik koşullar 
için ZWEZ-Lube PD 470 gibi polimer bazlı yağlayıcıları önermişlerdir. Polimer kap-
lı metal ekstrüzyonunu başarıyla gerçekleştirmek için gerekli olan işlem parametre-
lerini analiz etmek için üst sınır yöntemini uygulayan yeni bir matematiksel model 
Wang ve diğerleri [9] çalışmasında geliştirilmiştir. Soğuk dövme işleminde kullanılan 
sert kaplamalı kalıplara uygulanan mikro tekstürlerin kalıp ömrüne olan etkisi Ge-
iger ve diğerleri [10] tarafından araştırılmıştır. Yapışma mukavemeti testlerinin so-
nuçları nedeniyle, kalplar önce kaplanmış ve daha sonra tekstüre edilmiştir. Basma 
testi ve genel tasarım kriterleri ile yapılan deneylerin sonuçlarına dayanarak, soğuk 
dövme zımbalarına tekstürler uygulanmış ve endüstriyel seri üretim koşulları altında 
bir test merkezinde testler gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarına göre kalıp ömrünün 
mikro tekstür etkisi ile arttırıldığı gösterilmiştir. Soğuk dövme işlemlerinde kaplamalı 
kalıplara uygulanan doğrudan lazer tekstüre (İng. direct laser texturing) yönteminin 
triboloji üzerindeki etkisi Popp ve Engel [11] çalışmasında araştırılmıştır. Gerçekleş-
tirilen saha testlerinde kalıp ömrünün bazı durumlarda %300'ün üzerine çıkabileceği-
ni kanıtlamışlardır. Soğuk dövme işlemleri için sıcaklığın çevreye duyarlı tribolojik 
yağlayıcılar üzerindeki etkisi Groche ve diğerleri [12] tarafından araştırılmıştır. İn-
celenen tuz vaks kaplamanın ve polimerin performansının sıcaklıktan büyük ölçüde 
etkilendiği gözlemlenmiştir. Her iki yağlayıcı için de sürtünme katsayısı 100 °C yüzey 
sıcaklığına ulaşıldığında %30 azalmıştır. Tuz vaks yağlayıcısı için 25 °C yüzey sıcak-
lığına kıyasla %50 oranında bir azalma ile 200 °C yüzey sıcaklığında en düşük sürtün-
me katsayısı gözlemlenmiştir, ancak üçüncü numuneden sonra yapışma oluşmuştur. 
Yapılan çalışmada kayganlaştırıcıdan bağımsız olarak kayar plakada veya numunede 
125 °C'nin altındaki sıcaklıklarda aşınma tespit edilmemiştir. Bu nedenle, tek ban-
yo ile uygulanabilen her iki yağlayıcının düşük konsantrasyonda ve düşük yağlayıcı 
miktarında bile düşük sıcaklıklarda iyi bir performans gösterdiği gözlemlenmiştir. 
150 °C'nin üzerindeki sıcaklıkların kaplama performansının kritik olduğu kanıtlan-
mıştır. Kalıp-iş parçası yüzeyindeki gerçek sıcaklık bilgisi ve kontrolünün, uygulanan 
yağlayıcı ve tribolojik yük için ideal bir sıcaklık ayarlanabilmesini sağlayarak soğuk 
dövme işlemlerini iyileştirebileceği belirtilmiştir. İş parçası üzerinde kalan yağlayıcı 
miktarının sürtünme katsayısı üzerindeki yüksek etkisi bir soğuk dövme tribomet-
resi olan kayma basma testi (İng. sliding compression test) kullanılarak Müller ve 
diğerleri [13] tarafından gösterilmiştir. Ayrıca, önceden yağlanmış takımlarla yapılan 
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testlerin sürtünmeyi azalttığı gösterilmiş ve kaba takım yüzeyleriyle yapılan testlerin 
sonuçları sunulmuştur. Kaba yüzeylerle sürtünme katsayısı araştırması yapılabilmesi 
için önceden yağlanmış takımların kullanılması gerektiği aksi takdirde yapışma görü-
leceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, literatürdeki söz konusu araştırmaların aksine, 
kumlanmış takım yüzeyleri ile sürtünme katsayısının optimizasyonu mümkün olma-
mıştır. Yanlış bir yağlama işlemi sonrası numune üzerindeki kaplama çok ince ise ya 
da numuneye uzun kayma mesafesi uygulanmış ise kaba yüzeyli bir takım pürüzsüz 
olandan daha fazla yağlayıcı sağlayabilmektedir [13]. Sürtünme katsayısının belirli 
değerlerde olması işlem performansını etkilemektedir. İş parçası ile kalıplar arasında-
ki kritik sürtünme katsayısı hammaddenin dövme işleminden önce özel operasyonlar-
la temizlenmesi ve kaplanması ile istenilen değerlere getirilmektedir.  Bu işlem bütü-
nüne yüzey işlem adı verilmektedir. Yüzey işlem iki adımda gerçekleştirilmektedir: i) 
yüzey temizleme işlemi ile hammadde yüzeyindeki tüm pas ve kir giderilmektedir, ii) 
temizleme işleminden sonra hammadde yüzeyi fosfat ya da polimer gibi kimyasallar-
la kaplanmaktadır. Yüzey temizleme işlemi genellikle hammadde (kangal olarak da 
adlandırılmaktadır) asit ve su dolu havuzlara sırasıyla daldırılması şeklinde gerçekleş-
tirilmektedir. Diğer bir metotta ise küçük çelik bilyelerin yüksek hızlarda hammadde 
yüzeyine püskürtülmesiyle uygulanan (kumlama adı verilmektedir) yüzey temizleme 
işlemi gerçekleştirilmektedir. Kaplama işlemi hammaddenin sırasıyla kaplama kim-
yasalının bulunduğu havuzlara daldırılmasıyla uygulanmaktadır. Bu işlem sayesin-
de hammaddenin oksijen ile teması kesilerek paslanma önlenmektedir.  Çinko-fosfat 
kaplama yöntemi daldırma metoduyla gerçekleştirilmekte, hammadde kangalları her 
bir banyonun içine daldırılarak belli sürelerde bekletilmektedir. Klasik bir çinko-fos-
fat kaplama prosesi şu şekilde sıralanabilir: asitle yüzey temizleme (hidroklorik ya 
da sülfürik asit), durulama, aktivasyon, çinko-fosfat kaplama, nötralizasyon, reaktif 
sabun banyosu ve kurutma.  Çinko fosfat kaplama işlemi yüksek seviyelerde atık su, 
enerji tüketimi ve fosfor bileşiği oluşmasına sebep olmaktadır [14]. Polimer kaplama 
reaktif olmayan, su bazlı ve sürdürülebilir bir yüzey işlem yöntemidir. Tek adımlı bir 
işlem olarak, polimer kaplama tüm durulama adımlarını ortadan kaldırdığı için su 
tasarrufu sağlamakta ve aynı zamanda suyu ısıtmaya gerek kalmadığı için daha az 
enerji kullanmakta ve CO2 salınımını azaltmaktadır. Kaplama, herhangi bir reaksiyon 
olmadan fiziksel olarak yüzeye yapıştığından kaplamadan sonraki kurutma aşama-
sında ortaya çıkan su buharıdır. Ayrıca, soğuk şekillendirilmiş cıvatalar son ısıl işlem 
için defosfatlama işlemine alındığında, polimer kaplamanın çıkarılması daha kolay 
olduğundan daha düşük konsantrasyonda defosfatlama kimyasalı kullanılır ve maliyet 
kazancı sağlanmış olur [15]. Hammadde ön işlem ve kaplama aşamaları soğuk dövme 
için elzem uygulamalardır. Ön işlem aşaması, kaplama öncesi ham madde yüzeyine 
uygulanan işlemlere verilen isimdir. Ön işlemin kalitesi, kaplamanın yapışmasını, gö-
rünümünü, nem ve korozyon direncini etkiler. İyi bir ön işleme sahip kaplama ömrü 
basit hammadde temizliği (asitle yıkama) sonrası yapılanla karşılaştırıldığında, 4-5 
kat daha uzun ömre sahiptir. 
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Bu makale,  soğuk dövme uygulamalarında önem arz eden yüzey işlem prosesi hak-
kında detaylı bilgiler içeren ve çevre dostu yağlayıcılar hakkında literatürde yapılan 
çalışmaları özetleyen bir derlemedir. Çalışma kapsamında, soğuk dövmede kullanılan 
hammadde yüzey işlemi sırasında uygulanan asitle ve kumlama yöntemiyle yüzey 
temizleme metotları ile çinko-fosfat ve polimer kaplama metotları incelenmiştir. 

2. YÜZEY İŞLEM METOTLARI
Bu bölümde soğuk dövme yönteminde kullanılan hammaddelere uygulanan yüzey 
işlem metodu iki ana başlık altında incelenmiştir: Yüzey temizleme yöntemleri ve yü-
zey kaplama yöntemleri. Yüzey kaplama yöntemi öncesinde uygulanan asitle temiz-
leme ve kumlama yöntemiyle yüzey temizleme metotları açıklanmış, yüzey kaplama 
yöntemi olarak çinko-fosfat ve polimer kaplama yöntemleri açıklanmıştır.

2.1 Yüzey Temizleme Yöntemleri

Soğuk dövme işleminde kullanılacak olan kangalların ilk gördüğü işlem yüzey te-
mizleme işlemidir. Yüzey temizleme işleminin amacı kangalların üzerinde zamanla 
oluşan Şekil 1’de görülen yağ, pas ve tufallerin temizlenerek kaplamaya hazır hale 
getirilmesidir. Yüzeyi iyi temizlenmiş hammadde kullanımı kaplama havuzlarında 
oluşan kirlenmeyi engellemektedir ve bu sayede kullanılan kaplama sıvıları daha 
uzun süre kullanılabilir. Bilinen en yaygın yüzey temizleme yöntemi asitle temiz-
leme yöntemidir ve kullanılan asitler genellikle hidroklorik veya sülfürik asitler-
dir. Asitle temizlemeye alternatif olarak kullanılan diğer yüzey temizleme metodu 
kumlama yöntemidir. Kumlama yönteminde asit kullanılmadığı için hem çevreye 

 
Şekil 1. Kangal Yüzeyindeki Pas ve Tufaller
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daha az zarar vermekte hem de su kullanımını ortadan kaldırarak su tasarrufu sağ-
lamaktadır.

2.1.1 Asitle Temizleme

Asitle hammadde temizliği sıvı dolu havuzlara kangalların daldırılmasıyla gerçekleş-
tirilmektedir. Temizleme işlemi belirli sıcaklıktaki su ve asit dolu havuzlara sırasıyla 
daldırılarak ve belirli süre bekletilerek yapılmaktadır. Tipik bir asitle temizleme iş-
lemi şu şekildedir: Öncelikle basınçlı su ile hammadde yıkanarak üzerindeki pas ve 
tufaller kabaca temizlenmekte, daha sonra sıcaklığı 30-70 °C arasında olan su havu-
zunda durulama yapılmakta ve asit havuzuna alınarak belirli bir süre bekletilmektedir. 
Son olarak tekrar basınçlı suyla ve su havuzuna daldırılarak durulama yapılmaktadır. 
Hammadde yüzeyinin yeteri kadar temizlenmemesi halinde asit ve durulama havuzla-
rına tekrar daldırılarak işlem tekrarlanabilmektedir.     

2.1.2 Kumlama Yöntemiyle Temizleme 

Klasik ön işlem yöntemi olan asitle yıkama metodunun alternatifi kumlama yöntemi-
dir. Kumlama yönteminde numune yüzeyine yüksek hızda püskürtülen metal bilyeler 
(kum) yüzeydeki oksit tabakasını azaltır, yüzey salgısını ortadan kaldırır ve yüzey kat-
manda yerel plastik deformasyon oluşumunu sağlar. Ek olarak, yüzey altı bölgede bir 
bası yönünde artık stres katmanı oluşur. Yapılan çalışmalarda östenitik çeliklerde kum-
lama kaynaklı mikro yapı değişikliklerinin de meydana geldiği gözlemlenmiştir [16]. 

Kumlama, yüksek hızlı kum akışının etkisiyle bir yüzeyi temizlemek ve pürüzlü hale 
getirmek için kullanılır [17]. Püskürtme malzemelerini (bakır, kuvars, silisyum kar-
bür, çelik malzemeler) işlenecek iş parçasının yüzeyine yüksek hızda püskürtmek için 

 
Şekil 2. Kumlama Makinesi
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basınçlı hava kullanılır ve bu şekilde iş parçası yüzey formunda değişiklik meydana 
gelir. İş parçası yüzeyi üzerindeki aşındırıcı maddenin etkisi ve kesme hareketi ne-
deniyle, iş parçası yüzeyi temiz olmakla birlikte farklı pürüzlülükte gelebilmektedir. 
Kumlamayla iş parçası yüzeyinin mekanik özellikleri iyileştirilir, böylece iş parça-
sının yorulma direncini ve iş parçası ile kaplama arasındaki yapışmayı arttırırken 
kaplamanın akışını da kolaylaştırmaktadır. Hammaddeye kaplama işlemi öncesinde 
kumlama yapılırsa hammadde yüzeyindeki tüm kirleri vs. temizleyebilir ve iş parçası 
yüzeyinde pozitif özellikler sunan pürüzlü bir yüzey oluşturabilir. Hammadde kap-
lama kalitesini büyük ölçüde iyileştirmek ve kaplamanın yapışmasını daha güçlü ve 
kaliteli hale getirmek için farklı boyutlarda aşındırıcılar kullanılabilir. İş parçasının 
ısıl işlemden sonra kumlama işlemiyle temizlenmesi ve parlatılması iş parçası yüze-
yindeki (oksit veya yağ kalıntıları vb.) tüm kirleri temizleyebilir. İş parçasının yüzey 
parlatma amacıyla kumlanması iş parçasının daha parlak görünmesini sağlayabilir. 
Kumlama çapak alma amacıyla kullanılırsa, iş parçası yüzeyindeki küçük talaşları 
temizleyebilir ve iş parçası yüzeyini daha düzgün hale getirebilir. Dahası, kumlama 
işlemi iş parçası yüzeyinin birleşme noktalarında oluşan küçük köşelere uygulanarak 
daha pürüzsüz bir yüzey elde edilebilir. 

2.2 Yüzey Kaplama Yöntemleri

Karmaşık geometriler ve hassas ölçülerde üretim yapılması soğuk dövme prosesinde 
iş parçasına uygulanan kaplama işleminin sürtünmeyi azaltarak kalıp ömrünü uzat-
mak için daha yüksek mekanik ve ısıl gerilmelere dayanmasını gerekli kılmaktadır. 
Soğuk dövmedeki tribolojik koşullar son derece ağırdır. Yüksek sıcaklıklardaki kalıp 
yüzeyleri ve yüksek yüzey genleşme faktörleriyle birleşir. Bu nedenle, hammadde 
üzerindeki kaplama tribolojik olarak zor koşullara maruz kalır. Bu ağır koşullar altın-
da iyi yüzey özelliklerine sahip olmayan hammadde, iş parçasının hatalı üretilmesine 
ya da kalıbın hasar görmesine sebep olur. Soğuk dövme prosesinin başarılı bir şekilde 
uygulanması verimli bir hammadde kaplama işlemiyle yakından ilgilidir. Yukarıda 
belirtilen tüm koşullara karşı etkinliği ile bilinen en yaygın kaplama sistemlerinden 
birisi çinko-fosfat üzerine sabun kaplamasıdır.

2.2.1 Çinko-Fosfat Kaplama

Çinko-fosfat kaplama en çok kullanılan yüzey işlem kaplama yöntemi olarak bilin-
mektedir. Çinko-fosfat kaplama, hammaddelerin çinko-fosfat havuzuna daldırılma-
sıyla birlikte hammadde yüzeyinde oluşan kimyasal reaksiyon sonucunda gerçekleş-
mektedir. Kaplama esnasında sıcaklık, banyo konsantrasyonu, süre, pH, toplam ve 
serbest asit dikkat edilmesi gereken noktalardır [18]. Çinko-fosfat kaplama işlemi 35-
98 ºC sıcaklıkta 5-10 dakika ve %3-20 konsantrasyonlarda yapılabilmektedir. Çinko-
fosfat kaplamanın iyi şekilde yapılması için kangalların (hammaddelerin) pas, yağ ve 
tufallerden arındırılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle çinko-fosfat kaplama önce-
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si kangalı pas ve tufalden arındırmak amacıyla yüzey temizleme işlemi uygulanmak-
tadır. Tel çekme işlemi için çinko-fosfat kaplama kalınlığı 7-15 g/m² arasında olması 
gerekmektedir [19]. Çinko-fosfat kaplama işleminden en iyi verimin alınabilmesi için 
yapılan kaplamanın homojen bir yapıda olması gerekmektedir. Tel üzerindeki kapla-
ma ince kristalli veya homojen değil ise fosfat banyosu öncesinde aktivasyon kullanıl-
malıdır. Fosfat banyosu öncesi uygulanan aktivasyon, çinko fosfat çekirdek yapısını 
etkileyerek kaplamanın daha ince ve pürüzsüz olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, alkali 
titanyum tuzları içeren aktivasyon banyosu ince ve yoğun bir çinko-fosfat kaplama-
sının oluşmasını sağlayarak kalın kristalli kaplamalarda görülen tozlanma problemini 
de ortadan kaldırmaktadır. Metal yüzeyin fosforik asit ile eritilmesi sonucu oluşan 
asit-baz etkileşimi çinko-fosfat kaplama reaksiyonu olarak kabul edilmektedir. Fosfo-
rik asit etkisi ile metal eridikçe asit havuzunun pH değerinde artış gözlemlenmektedir. 
Gerçekleşen kimyasal reaksiyon sonucu oluşan metalik fosfat metal üzerinde çözün-
mez bir tabaka oluşturur ve metalik renkli bir görünüm elde edilir. Teller çinko-fosfat 
kaplama işleminden sonra nötralizasyon banyosuna alınmaktadır. Buradaki amaç tel-
lerin pastan korunması ve tel üzerinde tuz oluşumu sağlayarak reaktif sabunun daha 
iyi tutunmasını sağlamaktır. Çinko-fosfat kaplamanın son aşamada teller reaktif sabun 
banyosuna alınarak çekime hazır hale getirilmektedirler.  Çinko-fosfat kaplama dal-
dırma metoduyla, kangallar her bir banyonun içine daldırılarak belli sürelerde bekle-
tilerek gerçekleştirilmekte ve bu şekilde kaplama sağlanmaktadır (Şekil 3). Klasik bir 
çinko-fosfat kaplama proses hattı sırası ile şu şekildedir:

• Pas, yağ ve tufal alma
• Durulama
• Aktivasyon
• Çinko-fosfat kaplama
• Nötralizasyon
• Reaktif sabun banyosu
• Kurutma

Fosfat banyosundaki demir yoğunluğunu azaltmak için hızlandırıcı veya serbest asit 
düzenleyici malzemeler kullanılmaktadır. Fosfat banyolarında zamanla kangallar üze-
rinden temizlenen pas, yağ ve tufaller çamur oluşturur. Bu çamur belli zamanlarda te-
mizlenmeli veya bir filtre sistemi ile sürekli dışarı alınmalıdır. Çinko-fosfat kaplanmış 
kangallar soğuk dövme öncesi tel çekme işlemine tabi tutulmaktadır. Hammadde ya-
pısındaki karbon oranı çinko-fosfat kaplama kalınlığını etkilemektedir. Çinko-fosfat 
kaplı kangalların çekiminde uygun fosfat kalınlığının sağlanması gerekmektedir. Çin-
ko-fosfat kaplama kalınlığının aşırı yüksek olması sürtünme katsayısını arttırırken, 
düşük kaplama kalınlığı da çoklu tel çekimlerinde kaplamanın tamamen kalkmasına 
ve başka sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Tel çekme işleminde çinko-fosfat 
kaplama sayesinde tel çekim hızı da artmaktadır.  Soğuk dövmede kullanılacak olan 
kangalların çinko-fosfat kaplanmasının en önemli tercih sebebi, çinko-fosfat kapla-
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manın metal yüzeye çok iyi tutunması ve çoklu çekim sonrasında dahi devamlılığını 
korumasıdır. Çinko-fosfat kaplamanın kristal yapısı film kırılmaları ve bozulmalarını 
engellemekte ve sonraki aşamalarda uygulanacak yağlayıcı ve sabunlar için mükem-
mel bir zemin oluşturmaktadır. Çinko-fosfat kaplanan kangalların kullanılması saye-
sinde tel çekim kalıplarının ve haddenin aşınımı azalmakta ve bu sayede hadde ve 
kalıp ömürleri uzamaktadır. Soğuk çekim sonrası yüzeydeki fosfat tabakası hem iyi 
bir yüzey kaplaması oluşturmakta hem de depolama ve nakliye sırasında yüksek bir 
korozyon direnci sağlamaktadır. Her ne kadar çinko-fosfat kaplamanın performan-
sı kanıtlanmış olsa da, son zamanlarda hem işyeri hem de küresel çevre açısından 
çevreye zarar veren bir kaplama türü olarak kabul edilmektedir. Endüstriyel üretimin 
küreselleşmesi dövme endüstrisini daha iyi bir çözüm aramaya zorlamaktadır. Güçlü 
yapışma ve gelişmiş korozyon koruması gibi avantajları ile bilinmesine rağmen, çin-
ko-fosfat kaplama birçok dezavantaja da sahiptir. Çinko-fosfat kaplama işleminin en 
büyük dezavantajı, tehlikeli atık oluşturan ve bu atığın işlenmesini ya da elden çıka-
rılmasını gerektiren farklı kimyasallar içermeleridir. Kaplama işlemi sırasında kulla-
nılan banyolar kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerle kirlenir. Hem banyo hem de 
atık sularda tehlikeli kirleticiler içeren çamur birikmektedir. Banyoların ve kullanıl-
mış suların çoğu geri dönüştürülememekte ve tehlikeli atık olarak işlem görmektedir. 
Bu olumsuzluklara ek olarak, çinko-fosfat kaplama işlemi, yeni kaplama sistemlerden 
daha fazla miktarda su, enerji ve daha uzun işlem süresi gerektirmektedir. Şüphesiz, 

Şekil 3. Çinko-Fosfat Kaplama Tesisi
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dövme öncesi yapılan çinko-fosfat kaplama işlemi soğuk dövme parçasının kalitesi 
için önemli olmasına rağmen beraberinde bir takım çevresel kaygı uyandırmaktadır. 
Bu nedenle lider şirketler alternatif süreçler üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Çinko-
fosfat kaplama sistemine alternatif olarak polimer bazlı kaplamalardan söz edilebilir.

2.2.2 Polimer Kaplama

Polimer kaplama tek veya çok istasyonlu soğuk dövme hatları için uygundur [20]. İş 
parçasının deformasyonu arttıkça, kontrol parametreleri daha hassas hale gelecektir. 
Bu nedenle, üretimde kapsamlı deneyime sahip nitelikli bir işgücü ile bu yeni kaplama 
türünden oldukça faydalanılabilir. Polimer kaplamanın faydaları şu şekilde sıralanabi-
lir: i) Diğer kaplama yöntemlerine göre çevreye daha az atık bırakması: Ağır metaller, 
çamurlar ve tehlikeli atıklar bulunmadığından, hem iş gücü hem de küresel çevre için 
oldukça emniyetli bir tribolojik sistemdir. ii) Maliyette düşüş sağlaması: Daha düşük 
enerji ve su tüketimi sağlamakla beraber atıkların masraflı arıtımına ihtiyaç bulunma-
maktadır. iii) Devam eden işleri azaltır: Polimer kaplama, neme duyarlı kuru bir iş-
lemdir. Bu nedenle, kaplamalı hammaddeler kesin olarak tanımlanmış bir süre içinde 
dövülmelidir ki bu da bekleyen işlerin artmasını engeller. iv) İşleme kolaylığı sağlar: 
Polimer kaplamanın sonraki işleme operasyonlarında işlenmesi çok daha kolaydır. 
Çinko-fosfat kaplama, tornalama gibi talaşlı imalat işlemlerinde fazla toz oluşumuna 
sebebiyet vermektedir. Soğuk dövme endüstrisi, daha iyi çözümler aramaya kendini 
yönlendirmiştir ve çinko-fosfat kaplama sistemi ve bu sistemin tehlikeli atıklarıyla 
ilgili sorunu en kısa sürede çözmeye zorlamıştır. Sonuç olarak, polimer kaplama, daha 
yalın üretimi teşvik edebilen, işletme maliyetlerini ve stokları azaltabilen ve karlılığı 
artırabilen çevre dostu bir kaplama yöntemi olmaya aday olduğu söylenebilir.

3. ÖRNEK UYGULAMA 
Bu bölümde Norm Cıvata fabrikasında uygulanmakta olan kumlama ve polimer kap-
lama süreçlerinden bahsedilmiş ve bu yöntemle üretilen cıvatalar ile çinko-fosfat kap-
lı cıvatalar karşılaştırılmıştır. Norm Cıvata fabrikasında Şekil 2’de verilen kumlama 
makinesi bulunmaktadır. Bu makinede işlenen kangallar iki kollu ve kendi ekseninde 
dönebilen tezgâha yerleştirilir ve değişmeli olarak çok sayıda metal kum tanesinin 
kangalın tüm yüzeyine yüksek hızda püskürtüldüğü kumlama odasına taşınır. Maki-
ne tezgâhının iki kollu olmasından dolayı aynı anda iki kangal hammadde kumlama 
işlemine alınabilir ve kangallar tezgâha açılarak yerleştirildiği için kumlama işlemi 
hammaddenin bütün yüzeylerinde eşit olarak uygulanabilmektedir. Şekil 4’de verilen 
tezgâhın kangal taşıyan kolundan iki adet bulunmaktadır. Görseldeki kolun simetriği 
tezgâhın içindedir. Kapı görseldeki eksende dönmekte olup kangal içeri alınmakta 
ve kapının arkasındaki simetrik kol dışarı çıkmaktadır. Bir kangal kumlanırken diğer 
koldaki kangal da değiştirilmektedir.
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Kumlama bölmesinin içindeki kolun dönüşü, kangalın aşındırıcı etkiye en etkili şe-
kilde maruz kalmasını sağlamak için programlanmıştır. Tezgâhın dışta kalan kolu-
nun dönüşü operatör tarafından kontrol edilebilir. Tezgâh kollarının zıt pozisyonda 
olması aynı anda iki kangalın kumlanmasına ve bir kangal kumlanırken diğer tarafta 
kangal yükleme / boşaltma işleminin yapılabilmesine olanak sağlar. Kumlama işle-
minde kangallar açılarak kumlama tezgâhının kollarına yerleştirilmektedir (Şekil 5). 
Kumlama işlemi uygulanan kangalın kumlama öncesi ve sonrası görüntüleri Şekil 
6’da verilmiştir. Kumlama işlemi sonrasında parlak ve hafif pürüzlü bir yüzeye sahip 
hammadde elde edilmiştir.

Kumlama makinesinde makine hızı ve kumlama süresi olmak üzere iki ayar bulun-
maktadır. Kumların püskürtüldüğü makinenin hız kapasitesi 1800–3000 dev/dk’dır. 
Kumlama süresi ise malzemenin tedarikçisine göre ve malzeme çapına göre ayarlan-
maktadır. Hammadde çapı küçüldükçe kangal sarımının sıkılaşması sebebiyle kumla-
ma süresi uzatılmaktadır. Bununla beraber, hammadde tonajı arttıkça da kumlama sü-
resi artabilmektedir. Kumlama makinesinde hammadde temizlemek için kum olarak 

 

Şekil 4. Kumlama Makinesi Tezgâh Kolu

 
 Şekil 5. Kangalların Açılarak Kumlama Tezgâhının Kollarına Takılması
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isimlendirilen düşük karbonlu çelik bilyeler kullanılmaktadır. Düşük karbonlu çelik 
bilyeler, başlangıçta 43-44 HRC sertliğinde iken çalışma sırasında ortalama 50 HRC 
sertlik değerine ulaşmaktadır. Bu nedenle temizleme performansı artmaktadır. Kum-
lama bilyeleri tezgâh çalıştıkça devir daim ettirilerek tekrar kullanılmaktadır, ancak 
bir süre sonra makine içindeki tamburdan geçebilecek kadar küçülen taneler tezgâh 
tarafından hurdaya ayrılmaktadır (Şekil 7).

Kumlama sonrası kangallar önce polimer havuzuna alınmaktadır. Polimer fırınından 
çıkan kangallar haddelenmektedir. Şekil 8’de fosfat ve polimer kaplı malzemeden 
üretilen cıvata numuneleri gösterilmektedir. Polimer kaplı malzemeden üretilen cıva-
tanın daha parlak ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğu görülmektedir.

 
 

Şekil 6. Kangal Görünümü a) Kumlama öncesi, b) Kumlama sonrası

 
 Şekil 7. (a) Kullanılmamış bilye yüklemesi, (b) Tekrar kullanılabilen bilyeler, 
(c) Hurda bilyelerin biriktirilmesi
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4. SONUÇLAR
Soğuk dövmede kullanılacak olan hammaddeye uygulanan yüzey işlemin kalitesi so-
ğuk dövmede kullanılan kalıpların ömrünü ve üretilen ürünün kalitesini doğrudan et-
kilemektedir. Bu çalışmada yüzey işlem metotları yüzey temizleme ve yüzey kaplama 
yöntemleri olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir. Geleneksel asitle yüzey 
temizleme ve bu yöntemin alternatifi olarak ortaya çıkan kumlama yüzey temizleme 
yöntemleri incelenmiştir. Asitle yüzey temizleme sonucunda asit banyolarında oluşan 
kimyasal atıkların geri dönüştürme maliyetleri ve çevreye verdiği zararlar, yoğun su 
ve suyu belli derecelere kadar ısıtmak için enerji kullanılması global ölçekte ve fir-
malar nezdinde yeni yüzey temizleme yöntemi arayışının başlamasına neden olmuş-
tur. Bu kapsamda su ve kimyasal madde kullanmadan bir kumlama odasında küçük 
metal bilyeleri hammadde yüzeyine yüksek hızlarda püskürterek hammadde yüzeyini 
temizleyen kumlama yöntemi ortaya çıkmıştır ve birçok endüstriyel uygulamada bu 
yöntem kullanılmaktadır.

Yüzey kaplama yöntemlerinden ilk olarak klasik çinko-fosfat kaplama yöntemi ince-
lenmiştir. Çinko-fosfat kaplama soğuk dövmede kullanılacak olan kangalların metal 
yüzeyine çok iyi tutunduğu için ve çoklu çekim sonrasında dahi devamlılığını koru-
masından dolayı tercih edilmektedir. Çinko-fosfat kaplanan kangalların kullanılması 

 
 (a)                      (b)

Şekil 8. Dövme Hattından Alınan Ürün Formu (a) Çinko-fosfat kaplı, (b) Polimer kaplı 
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sayesinde tel çekim kalıplarının ve hadde kalıbının aşınımı azalmakta ve bu sayede 
kalıp ömürleri uzamaktadır. Soğuk çekim sonrası yüzeydeki fosfat tabakası hem iyi 
bir yüzey kaplaması oluşturmakta hem de depolama ve nakliye sırasında yüksek bir 
korozyon direnci sağlamaktadır. Güçlü yapışma ve gelişmiş korozyon koruması gibi 
avantajları ile bilinmesine rağmen, çinko-fosfat kaplama birçok dezavantaja da sahip-
tir. Çinko-fosfat kaplama işleminin en büyük dezavantajı, tehlikeli atık oluşturan ve 
bu atığın işlenmesini ya da elden çıkarılmasını gerektiren farklı kimyasallar içerme-
leridir. Kaplama işlemi sırasında kullanılan banyolar kurşun ve kadmiyum gibi ağır 
metallerle kirlenir. Hem banyo hem de atık sularda tehlikeli kirleticiler içeren çamur 
birikmektedir. Banyoların ve kullanılmış suların çoğu geri dönüştürülememekte ve 
tehlikeli atık olarak işlem görmektedir. Bu olumsuzluklara ek olarak, çinko-fosfat 
kaplama işlemi, yeni kaplama sistemlerden daha fazla miktarda su, enerji ve daha 
uzun işlem süresi gerektirmektedir. Çinko-fosfat kaplama sistemine alternatif olarak 
polimer bazlı kaplamalardan söz edilebilir. Polimer kaplama yöntemi makalede bah-
sedildiği üzere birçok avantaja sahiptir. Bu nedenle uygulanacak olan yüzey temizle-
me ve kaplama türü hassasiyetle seçilmedir. 
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Bakım Uygulamalarında Robotların Yardımcı Ekipman 
Olarak Kullanılması
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ÖZ
Periyodik bakım ve arıza/hasar tespiti genellikle bakım personeli tarafından manuel olarak gerçekleşti-
rilmektedir.  Arızanın tespiti için sadece gözlemin yeterli olduğu bazı durumlar olmasına rağmen genel-
likle ölçüme de ihtiyaç duyulmaktadır.  Diğer taraftan arızanın giderilmesi için de birçok durumda yine 
bakım personelinin doğrudan müdahalesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Bakım personelinin gerçekleştirdiği 
faaliyetlerin tümünün robotlara devredilmesi günümüz teknolojisinde henüz mümkün değildir.  Bu nedenle 
günümüzde bakım, arıza tespiti ve onarımda kullanılan robotlar daha çok bakım personellerine yardımcı 
ekipmanlar olarak görülmektedir.  Her türlü bakım ihtiyacı için kullanılabilecek tek bir robot olmadığından, 
birçok uygulama görev tabanlı robotları gerektirir.  Bu çalışmada robotik bakım uygulamaları ve sağladığı 
avantajlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakım, mobil robot, robotik kol, artık robot, kablo sürücülü robot, haptik

Using Robots as Auxiliary Equipment in Maintenance 
Applications

ABSTRACT
Periodic maintenance and malfunction/damage detection are usually carried out manually, by maintenance 
personnel.  Although there are some situations where simple observations are sufficient for fault detections, 
measuring instruments are generally needed.  On the other hand, direct intervention of maintenance 
personnel is also required in many cases to eliminate malfunctions.  Because of the fact that it is not 
yet possible in today’s technology to transfer all the activities performed by the maintenance personnel 
to the robots, the robots used in maintenance, fault detection and repair are seen as auxiliary equipment 
for maintenance personnel.  As there is no one robot useable for all sorts of maintenance needs, many 
applications call for task-based robots.  In this study, applications and benefits of robotic maintenance are 
evaluated.

Keywords: Maintenance, mobile robot, robotic arm, redundant robot, cable driven robot, haptic
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1. GİRİŞ
Üretimde robot kullanımı sıklıkla karşılan bir durumken bakım faaliyetlerinde robot 
kullanımı oldukça kısıtlıdır. Bu durumu sadece maliyetle açıklamak mümkün değildir.  
Arıza tespiti ve onarımı uygulamalarında birbirinin aynı arızalı cihazlar için bile 
bulundukları ortama göre farklı iş akışları gerekebilir. Üretim faaliyetlerinde iş akışı 
önceden bilindiğinden robot kullanımı ile işin otom hale getirilmesi mümkündür. Ro-
bot kullanımı üretim hızının artmasına ve hataların azalmasına yardımcı olmaktadır.  
Ancak arıza tespiti ve onarım süreci için üretimdeki kadar açık ve önceden bilinen 
bir iş akışı hazırlamak oldukça güçtür. Bu nedenle bakım faaliyetlerinde kullanılan 
robotlar genellikle bakım personelinin boyutları, bulunduğu yer veya güvenlik gerek-
çesiyle ulaşmasının zor olduğu veya mümkün olmadığı ortamlarda gerçekleştirilecek 
olan görsel muayene ve onarımlarda karşımıza çıkmaktadır.  

Günümüzde bakım alanında kullanılan robotların büyük bölümü arıza tespitinde kul-
lanılmaktadır. Arızanın tespitinden sonra tamir işlemi mümkünse robotla değilse doğ-
rudan bakım personeli tarafından gerçekleştirilir. Arızalı bölgenin bakım personelinin 
doğrudan ulaşamayacağı bir bölgede olması durumunda, arızalı bölgeye ulaşmak için 
birçok ekipmanın sökülmesini ve tamirat sonrasında yeniden montajlanması gerekir.  
Bu gibi durumlarda arızanın robotik ekipmanlar vasıtasıyla dışarıdan giderilebilmesi 
işlem zamanından büyük bir kazanım sağlayacaktır.

Bakım uygulamalarında çok çeşitli tip (mobil, kol tipi ve kablo sürücülü) ve boyutlar-
da robotlar kullanılmaktadır. Ancak bakım uygulamalarında kullanılan robotları grup-
lamak oldukça zordur. Görev esaslı olarak yapılandırılan bakım robotları üzerinde kol 
bulunan bir mobil platform [1] olabileceği gibi ucuna yılan benzeri bir mekanizma 
takılarak gereğinden çok serbestlik dereceli bir yapı haline getirilmiş olan bir robotik 
kol [2] şeklinde de olabilir. Buradan da anlaşılacağı üzere bakım robotları ihtiyaçlara 
cevap verecek şekilde çok farklı konfigürasyonlarda oluşturulabilmektedir.

Robot tiplerinden hangisinin üzerinde hangi ekipmanla kullanılması gerektiği ger-
çekleştirilecek bakım faaliyetine bağımlıdır. Bu nedenle öncelikle bakım faaliyetinin 
gereksinimleri tam olarak belirlenmeli ve bu gereksinimler doğrultusunda robot tipi 
seçilmelidir. Örneğin çok dar bir kapalı alanda hava robotunun kullanılması uygun 
değilken bir uçağın üst gövdesinin uçuş sonrası muayenesinde de kara robotu yerine 
hava robotu kullanmak çok daha etkin bir çözüm olacaktır.

Bu çalışmada robotların bakım alanında yardımcı ekipman olarak kullanılması halin-
de getirebileceği faydalar sunulurken aynı zamanda da bu ekipmanların kullanılabilir-
liklerinin şartları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Robotik ekipmanlar mobil robotlar 
ve robotik kollar şeklinde iki ana başlık altında incelenmiştir.
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2. MOBİL ROBOTLAR
Mobil robotların bakım faaliyetlerinde kullanım amaçları, üzerlerinde bulundurdukları 
ekipmana bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Üzerlerinde robotik kol bulundur-
mayıp sadece ölçüm ya da görüntüleme ekipmanı bulunduran mobil platformalar 
onarımdan ziyade araştırılan bölgede bir aksaklığın olup olmadığının tespiti için 
kullanılmaktadırlar. Mobil robotların onarım faaliyetinde kullanılabilir olması için 
üzerlerinde robotik kol bulunduruyor olmaları önemlidir.

Mobil robotlar kara, hava ve/veya suda gidebilecek şekilde üretilmektedir. Bakım 
onarım faaliyetinin gerçekleştirileceği ortama ve göreve göre hangi mobil platformun 
kullanılacağına karar verilir. Kara ortamında büyük bir alanın kısa sürede incelenmesi 
gerekiyorsa ve ortamda buna müsaitse kara robotları yerine çok rotorlu insansız hava 
araçları (İHA) daha uygun bir çözüm olacaktır. Ancak çok rotorlu İHA’ların tek şarjla 
gerçekleştirebilecekleri görevin süresi oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle uzun süreli ay-
rıntılı inceleme gerektiren uygulamalarda bu durum dikkate alınmalıdır. Görev süresi 
uzadıkça sürekli batarya değişimi gerekliliği ortaya çıkacağından en uygun çözüm 
olma durumu değişebilir. 

Günümüzde robotların bakım faaliyetlerinde yardımcı ekipman olarak en çok kulla-
nıldıkları yerlerden birisi havacılık sektörüdür. Havacılık alanında faaliyet gösteren 
bakım şirketleri muayene ve onarım faaliyetlerini hızlandırmak için robotik çözüm-
lerden yararlanmaktadır [3]. Örneğin büyük gövdeli yolcu veya kargo uçaklarının 
görev dönüşü dış gövdelerinde ezik, yırtık veya yanık [4] gibi herhangi bir hasar 
olup olmadığının görsel olarak incelenmesi gerekir. Alt gövdenin görsel incelemesi 
genellikle kolaylıkla yapılabilir ancak üst gövdenin gözle incelenmesi için geleneksel 
yöntemde sepetli vinçe içerisindeki bakım personeline ihtiyaç duyulmaktadır ve hiç-
te pratik değildir. Örneğin kış koşullarında personelin 12 metrelik bir platformda 
güvende tutmak oldukça zordur. Hatta sepetli vinçin kendisinin dahi ek bir hasar oluş-
turma potansiyeli vardır [4]. Ancak günümüzde üst gövdenin görsel muayenesinde 
Şekil 1’de görüldüğü üzere üzerinde yüksek çözünürlüklü kameralar bulunan döner 
kanatlı insansız hava araçları (İHA) kullanılabilmektedir. Bu sayede muayene faali-
yeti herhangi bir yerde herhangi bir zamanda kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.  
Ancak bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde önceden bir prosedür tanımlanmalıdır. Bu 
araçların yakıt deposu kapaklarına ve uçağın hava alıklarına belirli bir mesafeden 
fazla yaklaşmaması güvenlik açısından önemlidir. Ayrıca görsel muayenenin gerçek 
zamanlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kablosuz olarak yüksek veri 
aktarım hızına ihtiyaç duyulmaktadır. İHA’nın konumlandırılmasında en az 10-15 cm 
hassasiyete ihtiyaç duyulmaktadır [4]. Bu hassas konumlandırma içinde özel yazılım 
ve ekipmanlar kullanılmalıdır.  

Bu yöntem sadece uçaklarda değil insan sağlığı açısından sakıncalı olan radyoaktif, 
kimyasal veya biyolojik olarak kirlenmiş ortamlarda gerçekleştirilen bakım faaliyet-
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lerinde da kullanılabilir. Bu sayede riskli bölgenin görsel muayenesi için operatör 
göndermek gibi ilave risklerde alınmamış olur. Döner kanatlı İHA’ların en büyük kı-
sıtları ise taşıma kapasitelerinin çok kısıtlı olmasının yanında üzerlerine ilave edilen 
her ekipmanla birlikte artan ağırlıkları dolasıyla tam dolu batarya ile gerçekleştirecek-
leri toplam uçuş sürelerinin çarpıcı bir şekilde düşmesidir. Bir diğer sakıncası ise dar 
alanlarda kullanımlarının oldukça zor olmasıdır.

Su altı robotlarının kullanım alanları ise gemi tabanlarından su altı yapılarının gör-
sel muayene ve basit onarımlarına kadar farklı alanları kapsamaktadır. İHA’larından 
farklı olarak ekstra ekipman taşıma kabiliyetleri oldukça yüksektir ve üzerlerinde ro-
botik kollar barındırabilirler. Bu sayede hem muayene hem de onarım işlemlerinde 
kullanılabilirler. Özellikle derin sularda kullanılacak olan robotların ve üzerlerinde 
bulunduracakları ekipmanların yüksek basınç dayanımlarının iyi olması gereklidir.  
Sığ sularda sadece görsel muayene için kullanılan robotlar çok küçük boyutlu iken 
derin sularda kullanılan hem görsel muayene hem de onarım ekipmanları barındıran 
robotlar ise oldukça büyük boyutludur. Yine İHA’lardan farklı olarak batarya ile kul-
lanılmaları gibi bir zorunlulukları olmayıp enerjilerini elektrik iletim hatları ile dış bir 
kaynaktan alabildiklerinden kesintisiz olarak oldukça uzun süreler kullanılabilirler.

Kara robotlarını tekerlekli, paletli, ayaklı ve sürünerek ilerleyenler şeklinde grupla-
mak mümkündür. Tekerlekli ve paletli robotların aynı boyutlu ayaklı ya da sürünerek 
ilerleyen robotlara nazaran yük taşıma kabiliyetleri yüksekken güç tüketimleri ise ol-

 
Şekil 1. Modifiye Edilmiş Bir DJI Matrice İHA ile EasyJet Airbus A319 İncelenirken [4]
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dukça düşüktür. Kara robotları batarya ile veya dış enerji kaynakları ile kullanılabilir-
ler. Enerji kaynağı tercihi kullanılacakları ortama göre belirlenmektedir. Boyutlarına 
göre üzerlerinde taşıyabilecekleri ekipman miktarı oldukça değişiklik göstermekte-
dir. Şekil 2’de mobil robot platformlarından iki tanesi görülmektedir. Şekil 2(a)’da 
görülmekte olan Mitsubishi MEISTeR (Maintenance Equipment Integrated System 
of Telecontrol Robot) nükleer sahalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş ve özellikle 
Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrallerinde çalışabilecek şekilde üretilmiştir [5].  
MEISTeR mobil platformunun kol gibi de hareket edebilen paletleri bulunmaktadır.  
Bu sayede engebeli sahalarda da hareket edebilmektedir. Şekil 2(b)’de görülmekte 
olan KUKA KMR QUANTEC mecanum tekerlekli bir platform olup düz zeminler-
de oldukça hassas ve sınırsız bir manevra kabiliyetine sahiptir [6]. Üzerine takılan 
robotik kolu çok hassas bir biçimde konumlandırabilen bu sistem sayesinde büyük ve 
hassas parçalar (uçak gövdesi, rüzgar türbini kanadı vb.) üzerinde işlem (boya sökme, 
boyama, onarım vb.) yapmakta yararlanılmaktadır.

Robotların bakım faaliyetlerinde kullanıldığı diğer bir sektör ise boru hatları ve sıvı 
depolama sistemleridir. Bazı robotlar manyetik tekerlekleri sayesinde uygun yüzey-
lerde düşey yönde dahi hareket edebilmektedir. Şekil 3’te GE Inspection Robotics 
firmasının BIKE Platform [7] ve FAST RVI [8] modelleri görülmektedir. Bu robotlar 
boru hatları ve depolama tanklarının görsel muayenesi için özel olarak üretilmiş olup 
sıklıkla kullanılmaktadır.  

Sadece boru hatlarında kullanılabilen çok farklı tip [9] ve boyutta kara robotları 
vardır. Bunlardan bazıları Şekil 4(a)’da görülmekte olan Inuktun Services Ltd.’nin 
VT100 Vertical Crawler™ robotunda olduğu gibi farklı çapladaki borulara göre bo-
yutu ayarlanabilecek ve tek boyutlu harekete uygun olacak şekilde tasarlanmışlardır 
[10]. Diğer bazıları ise Şekil 4(b)’de görüldüğü gibi gaz dağıtım hatları gibi kollara 
ayrılabilen boru hatlarında bir koldan istenilen bir diğerine geçebilecek şekilde çok 
boyutlu harekete uygun olarak tasarlanmışlardır [11].

    
 

Şekil 2. Karada Gidebilen Mobil Robot Platformları

  (a) Mitsubishi MEISTeR [5]                                       (b) KUKA KMR QUANTEC [6]
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Günümüzde tekerlekli ve paletli robotların kullanımları daha yaygın olmasına karşın 
bu robotların hareket etmesinin mümkün olmadığı ortamlarda yılanlardan ilham alı-
narak geliştirilmiş olan sürünerek ilerleyen robotların kullanımı düşünülebilir. Ancak 
sürünebilen robotlar yapıları gereği kısıtlı boyut ve miktarda ilave ekipman taşıyabi-
lirler.

Sonuç olarak mobil robotlar bakım faaliyetlerinde onarımdan ziyade gözlem, ölçüm 
ve onarım ekipmanlarının ilgili yere iletilmesi için kullanılmaktadırlar. Onarımın ger-
çekleştirilmesi için yardımcı ekipman olarak genellikle robotik kollara ihtiyaç duyul-
maktadır.

           
 

(a) GE Inspection Robotics BIKE Platform [7]   (b) GE Inspection Robotics FAST RVI [8]

Şekil 3. Metal Cidarlı Boru Hatları ve Sıvı Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mobil Robotlar

     
 

(a) VT100 Vertical Crawler [10]                             (b) Minyatür boru muayene robotu [11]

Şekil 4. Silindirik Boru Hatları İçin Özel Olarak Geliştirilmiş Mobil Robotlar
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3. ROBOTİK KOLLAR
Robotik kollar montajdan paketlemeye kadar üretimin tüm aşamalarında sıklıkla kul-
lanılan yapılardır. Seri, paralel veya hibrit kinematik yapılara sahip olabilirler. Bakım 
faaliyetlerinde kullanılmakta olan robotik kollarda sistemin serbestlik derecesi büyük 
bir önem arz etmektedir. Altı serbestlik dereceli bir robotik kolun son eğleyicisi ile te-
orik olarak çalışma uzayı içerisinde yer alan herhangi bir noktaya istenilen yönelimle 
ulaşılabilir. Ancak pratik uygulamalarda çalışma uzayı içerisinde herhangi bir engel 
yer alması halinde robot uzuvlarının kinematik kısıtları dolayısıyla çalışma uzayının 
ulaşılabilir büyüklüğü engelin hacminden çok daha fazla kısıtlanacaktır. Bu gibi 
durumlarda çalışma uzayının ulaşılabilir büyüklüğünün olabildiğince arttırılabilmesi 
için robotik kol ilave serbestlik derecesine ihtiyaç duyar. Kinematik olarak uygun 
şekilde ilave edilen her serbestlik derecesi ile birlikte çalışma uzayının ulaşılabilir 
büyüklüğü de artacaktır. Çalışma uzayında bulunan engellerden kaynaklı kısıtların 
aşılması için serbestlik ilave edilen robotik kollara gereğinden fazla serbestlik derece-
li yapılar ismi verilmektedir.

Bakım faaliyetlerinde kullanılan robotik kollar sabit kaideli, taşınabilen kaideli ve 
mobil robot platformları üzerine konuşlandırılmış olarak kullanılabilmektedir. Sabit 
kaideli robot kollar daha çok bakım yapılmak üzere sökülen makine parçalarının atöl-
ye şartlarında onarılmaları için kullanılmaktadır. Bakım faaliyetlerinde sabit kaideli 
olarak kullanılmakta olan robotik kollar genellikle altıdan daha düşük serbestlik de-
recesine sahiptir. Taşınabilen kaideli robot kollar ise bakım yapılacak bölgeye götürü-
lerek muayene, revize veya onarım yapılacak makine parçaları yerinden sökülmeden 
işlem gerçekleştirilir. Taşınabile kaideli robotik kollardan bazıları hareketli sehpalara 
montajlı olarak kullanılmaktadır. Diğer bazıları ise Şekil 5’te görülmekte olan Luft-
hansa Technik (LHT) tarafından geliştirilen CAIRE (Composite Adaptable Inspection 
and Repair) sisteminde olduğu gibi uçak kanatlarında ve gövdesindeki karbon fiber 
takviyeli polimerlerin yerinde onarımını yapmak üzere doğrudan bakımı gerçekleşti-
rilecek sistemin gövdesine sabitlenerek kullanılmaktadır [3]. Robotik kolların mobil 
robotların üzerine konuşlandırılmalarının en önemli sebeplerinden birisi operatörlerin 
bakım faaliyetinin gerçekleştirileceği bölgeye güvenlik ve/veya fiziki sebeplerden do-
layı ulaşamamalarıdır.

Endüstriyel faaliyetlerde oldukça yaygın olarak kullanılmakta olan seri kinematik 
yapılı robotik kollarda aktüatörler genellikle eklemlerde konumlandırılmaktadır. Ak-
tuatörlerin eklemlerde yer alıyor olması fiziki boyutları ve mukavemet kısıtlarından 
dolayı robotik kolu kesit/uzunluk oranı büyük olan bir fiziki yapıya zorlamaktadır.  
Engellerin çok olduğu kısıtlı bölgelerde gerçekleştirilmekte olan bakım faaliyetlerin-
de böyle bir robotla işlem gerçekleştirmek oldukça güçtür. Bu problemin üstesinden 
gelmekte kablo sürücülü mekanizmalar oldukça uygun çözümler üretmektedir. Doğ-
rudan sürülen mekanizmalara nazaran tek eklemde elde edilebilecek hareket aralığı 
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oldukça kısıtlı ve hassasiyetleri düşüktür. Buna rağmen aktüatörlerinin kolun üzerin-
de yer almıyor olması sayesinde, bu yöntemle gereğinden çok serbestlik dereceli bir 
yapıyı oldukça küçük bir kesit/boy oranıyla elde etmek mümkün olabilmektedir. Bu 
yapılar aynı zamanda artık robot veya yılan benzeri robotik kol şeklinde de isimlen-
dirilmektedir. Yılan benzeri robotik kollar kendi başlarına kullanılabilecekleri gibi 

 
Şekil 5. LHT’nin CAIRE Robotu [3]

 
Şekil 6. Son Eyleyicisine Yılan Benzeri Kol İlave Edilmiş Endüstriyel Robot [2]
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bir endüstriyel robotun son eyleyicisine [2] veya bir mobil robot platformuna [12,13] 
montajlanarak ta kullanılabilirler. Şekil 6’da OC Robotics ve Airbus tarafından geliş-
tirilen yılan benzeri bir robotik kolun KUKA endüstriyel robotunun son eğleyicisine 
monte edilmiş hali görülmektedir [2].

Pratik kullanıma dönük olarak geliştirilmekte olan birçok yılan benzeri robotik kol 
bulunmaktadır. Aynı zamanda bu yapıların hareket kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ka-
tılık değerlerinin yükseltilmesi ve hassasiyetlerinin iyileştirilmesi önemli araştırma 
alanları arasındadır. Yılan benzeri robotik kollar küresel mafsallı ve esnek uzuvlu 
olarak üretilebilmektedir [14]. Mafsal yerine esnek uzuv kullanılması mekanizmaya 
teorik olarak sonsuz sayıda mafsala sahipmiş gibi çok daha esnek bir şekilde hareket 
edebilme kabiliyetinin yanında boyutlarının da çok daha küçültülmesine imkan tanı-
maktadır [14,15]. Şekil 7’de gösterilen yılan benzeri mekanizmanın çapı 0.8 ile 2.5 
mm arasında bir değere getirilmiştir [15]. Bu sayede çok daha dar alanlara ulaşılarak 
muayene gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

4. OPERATÖR TERMİNALLERİ
Bakım robotlarının etkinliğini belirleyen en önemli faktörlerden biriside operatörler 
tarafından robotların yönlendirilmesinde kullanılan kontrol ekipmanlarıdır. Burada 
operatörün tecrübesi kadar yönlendirmede kullanılan kontrol ünitesinin kabiliyetle-
ri de önem arz etmektedir. Kontrol ünitelerinin mobilite, egronomi, hassasiyet, bant 
genişliği ve tepki süresi gibi birçok özelliği bulunmasının yanında operatörün robotu 
yönlendirmek için kullanacağı yöntemde büyük bir önem arz etmektedir. Bazı uygu-
lamalarda klavye üzerinden veya basit bir joystick yönlendirme için yeterli olmak-

 
Şekil 7. 0.8 ile 2.5 Arasında Çapa 
Sürekli robot [15]
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ta iken bazı uygulamalarda dokunsal ekranlı el terminalleri üzerinden yönlendirme 
çok daha kolaylık sağlamaktadır. Klavye, basit bir joystick veya dokunsal ekranlar 
üzerinden gerçekleştirilen kontrolde operatör robotu genellikle sadece görsel bir geri 
bildirimle yönlendirmek durumunda kalmaktadır ve birçok uygulama için bu oldukça 
yeterli ve ekonomik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak daha hassas veya 
karmaşık sistemlerde robotların yönlendirilmesinde operatörün robotla sadece görsel 
bir etkileşim içerisinde olması yeterli olamamakta ve bunun yanında haptik etkileşime 
de ihtiyaç duyulmaktadır. Haptik etkileşim operatöre görsel etkileşime ilave olarak 
robotla dokunsal ve kinestetik algı yoluyla etkileşimde bulunma olanağı sunmakta-
dır. Kinestetik algı kaslar, tendonlar ve eklemlerde bulunan sinir hücreleri vasıtasıyla 
insan uzuvlarının konum, hareket ve dış kuvvet etkilerinin hissedilmesi olarak ta-
nımlanabilir. Dokunsal algı deride bulunan reseptörler vasıtası ile deriye uygulanan 
basıncın hissedilmesidir. Haptik cihazlar sayesinde ameliyat uygulamalarında [16] 
dahi kullanılabilecek hassasiyette kontrol mümkün olmaktadır. Özellikle kinestetik 
algıya hitap eden heptik cihazlar [17] yapısal olarak kütlesel atalet momenti değerleri 
çok düşük paralel veya seri robotik kollardan ibarettir. Ancak haptik cihazlar diğer 
yöntemlere nazaran kontrol ünitesinin fiziksel ve yazılım maliyetlerini arttırmaktadır.  
Bu nedenle bu tip kontrol ekipmanları genellikle hassas işler için tercih edilmektedir.  
Mobil robotların veya robotik kolların yönlendirilmesinde nasıl bir ekipmanla gerçek-
leştirileceği görevin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada bakım esnasında muayene ve onarım işlemlerinde yardımcı ekipman 
olarak kullanılmakta olan robotik yapılar incelenmiştir. Robotik yapıların kullanılma-
ları ile ilgili örnek uygulamalara değinilerek üstün ve eksik yönleri vurgulanmıştır.  
Bu çalışmada robotik yapılar mobil robotlar ve robotik kollar şeklinde iki bölüme 
ayrılarak incelenmesine rağmen verilen örneklerden de görüleceği üzere pratikte bu 
robotik yapılar çoğunlukla bir arada kullanılmaktadır. Mobil robotlar kendi başlarına 
genellikle sadece muayene işlemde kullanılabilmektedir. Eğer bakım faaliyeti bir ona-
rım işlemini de kapsıyorsa robotik kol gereksinimi neredeyse kaçınılmazdır.

Bakım faaliyetinde nasıl bir robotun kullanılması gerektiğine karar vermek için orta-
mın fiziki durumu oldukça önem arz etmektedir. Özellikle ortamın boyutları ve içeri-
de bulunan engeller önemlidir. Ortam ne kadar daralırsa işlemin gerçekleştirilmesinde 
kullanılabilecek robot alternatifleri de o oranda azalmaktadır.

Endüstriyel robotlar bakım faaliyetlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu robot-
lar kendi başlarına kullanıldıklarında yapı içerisindeki engellerden kaynaklı olarak 
çalışma uzayları içerisindeki her noktaya ulaşamazlar ve hareketleri büyük ölçüde 
kısıtlanır. Bu durumun bertaraf edilebilmesi için gereğinden fazla serbestlik dereceli 
robotik kollar ya da yılan benzeri robotik kollar kullanılmalıdır.
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Bu çalışmada görüldüğü üzere birçok bakım uygulamasına yönelik robotik yapı mev-
cuttur. Genellikle göreve özel tasarlanan bu robotlar bazı konularda çok mahirdirler.  
Her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmasına rağmen robotlar halen birçok alanda ba-
kım personeli kadar esnek olmadıkları gibi birçok uygulamada otonom kontrol yerine 
operatör kontrolüne ihtiyaç duymaktadırlar. Bakımda kullanılan robotların otonom 
olarak gerçekleştirebildikleri işlemlerin arttırılması, çalışılması gereken araştırma 
alanlarındandır.
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Bir Paketleme Makinesinde Kullanılan Ambalaj Kesici 
Mekanizmanın Bakım Süresine Etkisi1

Yiğitcan Balıkçıoğlu*2, Binnur Gören Kıral3

ÖZ
Paketleme makinelerinde kullanılan birçok istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonların en önemlilerinden biri 
döner tablaya ambalajı besleyen ekipmanların bulunduğu poşet verici istasyondur. Paketleme esnasında 
plastik ambalaj ürün paketi boyutlarına uygun olarak kesilmelidir. Bu kesme işleminde en kritik elemanlar 
bıçaklardır. İşlevi paketi kesmek olan bıçakların, bunu yapabilmek için keskin kenarlı ve aşınmaya karşı 
dayanıklı olmaları gereklidir.

Bu çalışmada, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmada bulunan bir paketleme makinesine ait poşet 
verici sistemin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Sistemde yer alan bıçaklardan kaynaklanan arızaları en aza 
indirgemek için deneysel ve sayısal analizler gerçekleştirilmiştir. Bıçaklar için en uygun çelik malzeme 
alaşımları ile sertleştirme metotlarının araştırması yapılmıştır. Bu amaçla, farklı alaşımlar kullanılarak imal 
edilen numuneler işletme şartlarında denenmiştir. Ayrıca konstrüktif bir değişiklik yapılarak iki adet bıçak 
tek gövdeye bağlanmış olup montaj hatası ortadan kaldırılmış ve sürtme ile aşındırma etkisi minimuma 
indirilmiştir. Bu durum ayrıca montaj ve duruş sürelerini de azaltmıştır. 

Sonuç olarak, mekanik anlamda bıçaklar kaynaklı arızalar ve maliyetler önemli derecede azaltılmıştır. Ma-
liyet analizi ve arıza süreleri hesaplamalar ve grafiklerle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bıçak, çelik, ambalaj, maliyet analizi

Effect of the Cutter Mechanism Used in a Packaging Machine on 
the Maintenance Time

ABSTRACT
There are many stations used in packaging machines. One of the most important of these stations is the 
pouch feeder station, which contains the equipment that feeds packaging to the turntable. During the 
packaging, plastic package should be cut according to the dimensions of the product package. The most 
critical parts in this cutting process are the knives. Function of the knives is to cut the package and in order 
to do so, the knives must be sharp-edged and wear-resistant.

In this study, it is aimed to improve the pouch feeder part of a packaging machine in a food company. 
Experimental and numerical analyzes were carried out in order to minimize the failures caused by knives in 
the system. Research and investigation of suitable steel material alloys and hardening methods for knives 
were performed. It is aimed to select the appropriate material by examining effects of all elements on the 
physical properties of the steel alloy. Also by making a constrictive change, two knives mounted to one 
body and the failure of assembly was removed. 

In conclusion, breakdown time and the cost of the knives were importantly reduced for the plant and 
process. Cost reduction and breakdown time values were presented with graphs.

Keywords: Knife, steel, packaging, cost reduction
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1. GİRİŞ
Farklı birçok sektörde yoğun bir şekilde kullanılan paketleme makinalarında çeşitli 
istasyon ve bu istasyonlarda ihtiyaca uygun olarak kullanılan ekipmanlar bulunmak-
tadır. Bu istasyonların en önemlilerinden biri bobini, yani poşeti paketlenmek üzere 
doluma veren istasyondur. Poşet verici istasyonlardaki kesici bıçak ve yaylar bu istas-
yonların en önemli iki elemanıdır.  

Bu istasyonlarda biri hareketli, diğeri sabit olan iki adet bıçak bir takımı oluşturmak-
tadır. Burada bıçakların görevi bobinden çözülerek gelen ambalajın ürüne göre is-
tenen ölçüde iken kesilmesini sağlamaktır. Hızlı tüketim malları üreten makinaların 
yüksek devirli çalışmalarında karşılıklı çalışan bıçaklar aşınmaya ve kırılmaya çok 
müsaittir. Kullanılan kesici bıçak malzemesinin seçimindeki en önemli etkenler gıda 
ile temasa uygun ve aşınmaya dayanıklı olmasıdır.  

Literatürde yaygın bir araştırmanın bulunmamasına karşın, Tang ve diğerleri  çalış-
malarında 60 HRC sertlik değerine yakın, yüksek sertlikteki AISI D2 malzemesini 
dikkate alarak sertleştirilmesini ve kesme zamanlarını incelemişlerdir. Sonuç olarak 
parçanın sertliğinin aşınma üzerinde çok büyük etkileri olduğu sonucuna varmışlardır. 
Abrasif, adhezif ve yayınım aşınma kombinasyonunun 40 – 60 HRC sertlik duru-
munda PCBN (Polikristalin Kübik Bor Nitrür) malzemelerinin aşınmasından sorumlu 
olduğuna ulaşılmıştır. Keskin kenarların yüksek sıcaklık ve büyük mekanik yükleme-
lerden zarar gördüğünü vurgulamışlardır [1].

Baykara ve Bedir ısıl işlemin derin çekme, kesme bıçaklarında yaygın olarak kullanı-
lan Vanadis 4 ve Vanadis 10 takım çeliklerinin mekanik özelliklerine etkisini deneysel 
olarak incelemişlerdir. Vanadis takım çeliklerinin karbon ve vanadyum içeriğine da-
yanarak, aşınma testi sonuçları ile mikro sertlik değerlerini ortaya çıkan mikro yapısal 
özellikler ile ilişkilendirmişlerdir [2].

Hoier ve diğerleri büyük miktarlarda MC ve M7C3 karbür içeren Vanadis 10 takım 
çeliği ile 316L östenitik paslanmaz çeliğin aşınma özellikleri karşılaştırmalı olarak in-
celemişlerdir. Takım ömrü testlerini kaplanmamış ve TiCN-Al203 kaplamalı sementli 
tungsten karbür takımlarını kullanarak yapmışlardır. Aşınmanın ağırlıklı olarak mikro 
parçalı bileşenlerin yanı sıra alet yüzeylerinde ve kaplamalarda mikron altı büyüklük 
mertebesinde olduğunu gözlemlemişlerdir [3]. 

Bakım periyodunun uzatılmasına ilişkin bu çalışmada işletmenin şartları göz önünde 
bulundurularak bıçakların mekanik tasarımının ve malzeme seçiminin optimal düzey-
de belirlenmesi üzerine odaklanılmıştır. Bıçakların dayanımı konusunda daha önce 
çalışma yapılmamış bir fabrikada durumun irdelenerek, testler ve analizler gerçek-
leştirilerek iyileştirmelerle beraber yeni ve uzun ömürlü bir sisteme geçilmesi hedef-
lenmiştir.
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1.1 Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Mevcut durumda paketleme makinasındaki sabit ve hareketli iki bıçaktan oluşan bı-
çak takımının teknik çizimleri Şekil 1’deki gibidir.

1.2 Mevcut Bıçağın Malzeme Özellikleri

Bu paketleme makinasında kullanılan bıçak AISI D3 (X210Cr12, 1.2080) malzeme-
dir. Malzeme özellikleri ise Tablo 1’de verilmiştir. 

Standart Gösterim

Malzeme No DIN EN AISI/SAE

1.2080 X155CrVMo12-1 X155CrVMo12 D2

Kimyasal Bileşim

C Si Mn Cr Mo V W

2,05 0,25 0,3 11,5 - - -

 
 Şekil 1. Hareketli ve Sabit Bıçakların Teknik Çizimleri

Tablo 1. Mevcut Durum Bıçak Malzemesi [4]
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Tablo 1’de kimyasal bileşenleri, Şekil 2’de temperleme grafiği görülen 2080 çeliği 
aşınma dayanımı ve kesme direnci açısından zayıf bir malzemedir. İşletme şartlarına 
uygun sertliği sağlayamayan ve aşınmaya sebebiyet veren bir malzemedir. Bu sebeple 
bıçağın aşınması istenenden kısa sürede gerçekleşmektedir. 

1.3 Mevcut Durumun Deneysel Olarak Doğrulanması

2080 çeliğinin ısıl işlem grafiği incelendiğinde 100 °C sıcaklıkta temperlenmesi du-
rumunda 64 HRC sertliği yakalayacağı laboratuvar şartlarında belirlenmiştir. Ancak 
Türkiye piyasası koşullarında bu malzemenin 100 °C’de temperlenmesi ne yazık ki 
mümkün olamamaktadır.

Numune üzerinde yapılan analizler sonucu bıçağın malzemesinin 2080 çeliği oldu-
ğu doğrulanmış, fakat sertliği 59 HRC olarak tespit edilmiştir. Alaşımı ve ısıl işlem 
özellikleri aşınma dayanımına uygun olmayan 2080 çeliğinin bu süreçte kullanılması 
uygun görülmeyerek iyileştirme çalışmalarına gidilmiştir.

Şekil 3’teki grafikte bıçakların değişim sayıları ve bu değişim tarihleri arasında net 

 
 

Şekil 2. 2080 Çeliğinin Isıl İşlem – Sertlik Özellikleri [5]
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olarak kaç dakika aktif olarak çalıştıkları görülmektedir. Grafikte görülen her değer 
2080 çeliğine aittir.

2. İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Bıçakların ömrünün uzun olmasını sağlamak için malzeme seçimi doğru yapılmalı, ala-
şım elementleri özelliklerine göre ayarlanmalıdır. Malzemenin kesme direnci ve aşın-
maya karşı dayanımı yüksek olması için sertliği belirli elementlerle yükseltilmelidir.

2.1 Aşınma Dayanımı Yüksek Malzeme Araştırması

Kesmeye çalışan çelik elemanlarda deneysel olarak belirlenecek şekilde belli oranlar-
da Vanadyum, Wolfram ve Molibden elementleri bulunmalıdır. Aşınma mukaveme-
tinin yüksek olması için malzemenin sertliğinin, akma noktasının, darbe direncinin 
yüksek olması gerekmektedir. 

Bu özelliklere göre imal edilmesi her ne kadar zor olsa dahi yüksek aşınma, piyasa-
da bulunabilirlik ve krom oranının yüksekliğiyle gıdaya uygunluğundan dolayı CPM 
10V çeliğinin muadili Vanadis 10 uygun görülmüştür. Vanadis 10 çeliğinin element 
alaşımı Tablo 2’de verilmektedir [6].

Tablo 2. Vanadis 10 Çeliği Alaşımı

C Si Mn Cr Mo V

2,9 0,5 0,5 8,0 1,5 9,8

Şekil 4’te Vanadis 10 ve 2080 çeliklerinin karşılaştırılması yer almaktadır.
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2.2 Konstrüksiyon İyileştirme Çalışması

Kullanılacak çeliğin tespiti konusunda sonuca varıldıktan sonra mekanik tasarım anla-
mında bir gelişmeye odaklanılmış ve iki adet bıçağın tasarımları, birbirlerine montajı, 
makina üzerine montajı gibi parametreler için iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.

Şekil 5’te eski sistem bıçakların çalışma mekanizması sırasıyla gösterilmektedir. Ha-
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Şekil 4. Vanadis 10-2080 Çelikleri Karşılaştırması

           
 

Şekil 5. Eski Sistem Bıçaklar 3B Modeli
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reketli bıçak makinenin altındaki kamdan aldığı tahrikle sabit bıçağa doğru ilerler ve 
arada bulunan ambalajı keser. Burada dikkat edilmesi gereken durum, bıçaklar ara-
sında açının olmamasıdır. 1 ve 2 numaralı görsellerde görüleceği gibi hareketli bıçak 

                            
 

Hareketli Bıçak 

Sabit Bıçak 

Şekil 6. Eski Sistem Bıçaklar Makine Üzerinde Monte Edilmiş Hali

                         
 

Şekil 7. Eski Sistem Bıçakların Birbirleri Arasında Çalışma Prensibi
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tamamen lineer bir şekilde hareket eder.

Bir hareketli ve bir sabit bıçak çalışma şekli Şekil 7’de görüldüğü gibidir. Hareketli 
bıçak ekseninde lineer hareketini yaparken iki bıçağın arasından geçen ambalajı sabit 
bıçağa sürterek kesmektedir. Bıçağın körelmesine, yani aşınmaya bu durum neden 
olmaktadır. Bu hareketin iyileştirilmesi için makas tipi bir bıçak sistemi düşünülerek 
Şekil 8’de görülen tasarım geliştirilmiştir.

Bu tasarımda bıçağın kendisi ve kaidesi montaj/demontaj işlemleri için daha optimal-
dir. Mekanik aksamlardaki benzer tasarımsal iyileştirmeler bakım ekiplerinin faali-
yetlerine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Karmaşık bir mekanik ekipmanın montajı 
hem uzun zaman alarak iş gücünden kayıplara hem de hata payının artmasına sebep 
olmaktadır.

Önceki sistemdeki iki adet bıçak yerine, Şekil 8’deki gibi kaideye sabitlenmiş bir 
bıçak ve ona sabitlenmiş başka bir bıçak kullanılmıştır. Bu sayede makina üzerindeki 
montaj tek seferde bitecek şekilde ayarlanmıştır.

Ayrıca makas tipi bıçak takımının bir diğer avantajı ise önceki sistemde gözlenen sür-
tünmenin olmamasıdır. Yeni sistemde iki bıçak arasında mikron seviyesinde boşluk 
bulunmakta ve bıçaklar birbirine vuruntu yapacak şekilde değmemektedir.

Şekil 7’de görülenin aksine makas tipi bıçak sisteminde açılı bir kesme işlemi vardır. 
Bu da bıçağın hem aşınmaya karşı direncini güçlendirir, hem de kesme işleminin daha 
rahat ve kaliteli yapılmasını sağlamaktadır.

 
 

1 2 

Şekil 8. Yeni Bıçak Tasarımının 3 Boyutlu Modeli (Kişisel Arşiv)
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2.3 Maliyet Analizi

Sistemde yapılan iyileştirmelerle birlikte Tablo 3’te görüldüğü gibi yılda 76.775 TL 
maddi kazanç ve iş gücü kazancı sağlanarak bir bıçağın duruş yaratmaksızın net çalış-
ma süresi verimliliği Şekil 9’da görüleceği gibi artış göstermiştir.

Şekil 9’da görüldüğü gibi bir takım bıçağın ortalama çalışma süresi 16.178 dakikadan 
83.579 dakikaya çıkarılarak %416,62 iyileştirme sağlanmıştır.

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Paketleme makinelerinde kullanılan bıçaklarla ilgili bu çalışma ile yapılan incele-
meler sonucunda sunulan değişiklikler işletmeye birçok konuda fayda sağlamıştır. 
Bunların başında maliyet iyileştirmesi gelmektedir. Maliyet iyileştirmesi yapılması 

 

Sıfır 
bıçak 
imalat 
adedi

Sıfır 
bıçak 
imalat 
fiyatı 
(TL)

Bileme 
adedi

Bileme 
fiyatı 
(TL)

Duruş 
sayısı

Duruş 
süresi 
(dk)

Duruş 
maliyeti 

(TL)

Toplam 
Maliyet 
(TL/yıl)

AISI D2 (1.2080) 2 1.000 10 15 12 27 6.615 81.530

Vanadis 10 1 1.500 1 70 1 13 3.185 4.755

Fark 76.775

Tablo 3. Eski – Yeni Sistem Bıçaklar Arasında Maliyet Analizi
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için DS Solidworks modelleme programı kullanılarak üç boyutlu modellemeler ya-
pılmıştır.

Bıçakların aşınma, kırılma ve körelme gibi arızalara sebebiyet verme süreleri uzamış 
ve bu yedek parçaların getirdiği maliyet konusunda yaklaşık 76.775 TL/YIL iyileştir-
me yapılmıştır.

Bir diğer etken olarak, bir fabrikanın her dakikasının önemli olduğu düşünülürse bı-
çaklardan kaynaklı üretim duruş sürelerinden ve harcanacak iş gücünden kâr edilmiş-
tir. Bir takım bıçağın çalışma ömründe %416,62 oranında iyileştirme sağlanmıştır.
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Havacılık Alanında Kullanılan Birleştirme Yöntemleri
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ÖZ
Günümüzde helikopter ve uçak gibi uçan platformların motor ve gövde parçalarının imalatı büyük ölçüde 
çözülebilir ve çözülemez birleştirme tekniklerine dayanmaktadır. Özellikle çözülemez birleştirme teknikle-
rinin kullanıldığı kısımlarda ise sınırlı yerlerde yapıştırıcı kullanılmakta, ancak büyük ölçüde perçin, kay-
nak ve lehim bağlantıları kullanılmakta ve gün geçtikçe bağlantı verimliliği yüksek ve yeni, daha hafif ve 
dayanıklı birleştirme prosesleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle yerli ve milli uçak ve helikopter 
yapımına hız verildiği şu günlerde, ülkemiz adına bu birleştirme tekniklerinin ve birleştirme felsefesinin 
anlaşılması ülkemiz mühendisleri için daha büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada hava taşıtlarının 
imalinde yoğun olarak kullanılan birleştirme teknolojileri, malzemeleri ve birleştirme konsepti ile ilgili 
genel kapsamda bilgi verilmekte ve güncel teknolojiler anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Havacılık, uçak, helikopter, birleştirme, kaynak, lehim, perçini

Welding and Brazing Techniques and Application in Aviation 
Industry

ABSTRACT
Today, the manufacture of engine and fuselage parts of flying platforms such as helicopters and aircraft 
is largely based on solvable and indecipherable joining techniques. Especially in parts where unsolvable 
joining techniques are used, adhesive is used in limited places, but to a large extent Rivet, welding and 
solder connections are used and work is being done on new, lighter and more durable joining processes 
with higher connection efficiency. Especially in these days when the construction of domestic and national 
aircraft and helicopters is being accelerated, the understanding of these joining techniques and joining 
philosophy on behalf of our country is of greater importance for our country’s engineers. In this study, 
information is given about joining technologies, materials and joining concept used extensively in the 
manufacture of aircraft and current technologies are explained.

Keywords: Aviation, aircraft, helicopter, integration,welding, brazing, rivet

 Geliş/Received : 10.04.2020
 Kabul/Accepted : 20.06.2020 
* Araş. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, bastekeli@itu.edu.tr
 ORCID: 0000-0001-8287-7030



Havacılık Alanında Kullanılan Birleştirme Yöntemleri

Engineer and Machinery, vol. 61, no. 699, p. 154-169, April-June 2020 155

1. GİRİŞ

1.1 Havacılık Kaza Tarihi ve Havacılıkta Kullanılan Birleştirme Tasarım 
Kuralları

Havacılık ve uzay sanayii, en ileri mühendislik bilgi birikiminin kullanıldığı alanlar-
dan biri olarak geçmişte ve günümüzde yerini almaktadır. Uçan platformların genel-
likle hacim olarak fazla oluşu, birden çok mühendislik parçası ve sistemlerinin bir 
araya getirilerek birleştirilmesi sonucu oluşturulmakta ve bu birleştirme sürecinin so-
nucu olarak yoğun ve karmaşık mühendislik hesaplamalarının birlikte kullanılmasını 
gerektirmektedir. Gelinen son teknoloji ve bilgi birikimi bu alanda kullanılsa da, mal-
zeme biliminde ve özellikle birleştirme proseslerinde var olan bilinmezlik süreçleri, 
bu alanda yapılan tasarımların defalarca doğrulanmasını günümüzde gerektirmekte-
dir. Ancak, geçmişte  birleştirme süreci ve malzeme bilimi ilgili olarak insanlığın bilgi 
birikiminin daha az oluşu ve test süreçlerinin yetersizliği, havacılık alanında bir çok 
kazanın yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle, 1900’lü yılların başlangıcından, 
1980 ‘li yıllara kadar, tasarım ve imalat süreçlerindeki bilgi eksikliği sivil ve askeri 
havacılıkta bir çok kazanın yaşanmasına sebebiyet vermiş ve yeni standartların oluş-
turulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Bu kazalardan en çarpıcı olanlardan ilki, “Comet uçak kazası” olarak bilinen kaza-
dır. Havacılık tasarım kriterlerinde, sadece, uçağın uçması için gerekli kuvvete anlık 
olarak mukavemet gösteren malzemelere ihtiyaç duyulmasının ve basit yorulma ka-
bullerinin göz önüne alınarak yapılan tasarımların haricinde, bağlantı elemanlarına 
bağlı olan gerilme konsantrasyonu, çatlak oluşumu ve çatlak ilerleme kriterlerinin de 
önemli olduğu ve bu oluşumların mevcut tasarım kriterleri altında beklenen süreden 
çok daha erken ortaya çıktığını göstermiştir.

Benzer şekilde de 1969 yılında F-111 adlı General Dynamics adlı şirket tarından ima-
lat ve tasarım süreci gerçekleştirilen uçağın, yerden  havalandıktan kısa bir süre sonra, 
uçak, tasarım dayanım yükünün yarısı olan 3.5 g ivmelenmesine maruz kaldığı sırada, 
alçak irtifa uçuşunda sol kanat kısmını kaybetmiş, olayın ardından yapılan inceleme 
sonucunda daha 107 uçuş saati tamamlamış bu uçağın, parçalarının imalat aşamasın-
da kusur oluştuğu ve bir önceki uçuşu sırasında bu hatanın kendisini çatlak olarak 
ortaya çıkardığı, uçuş esnasında çatlağın hızla ilerlemesi sonucu kanadın aniden kop-
tuğu anlaşılmıştır [2]. Bu kazanın ardından ise, uçakların uçuş ardından, uçağın belirli 
kısımlarının düzenli olarak bakım onarıma alınması gerektiği ve çeşitli testlere tabi 
tutulması gerektiğini ortaya çıkmıştır. Bu olay A.B.D hava kuvvetleri tarafından daha 
sonraları ortaya çıkarılacak olan MILA-83444 (Hasar Tolerans Metodolojisi) standar-
dının ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir.

Dan hava yollarının Boeing 707 uçağının  kazasına sebebiyet veren olay ise, meka-
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nik bağlantı elemanlarından birinin, bağlantı yuvasında çıkan çok küçük bir çatlağın 
bütün bir “spar” (kanat destek elemanı) boyunca yayılıp bu parçayı koparması ol-
gusudur. Yaşanan bu kaza, belirli bir uçuş saatini tamamlamış uçağın, çatlağa bağlı 
olarak hasar içermesi durumunun, hiç uçuşa çıkmamış ancak belirli bir çatlağa sahip 
uçağın çatlak hasarı ile eşdeğer olamayacağını ortaya koymuş ve nispeten daha yaşlı 
olan uçaklar için ek hasar tespit metod ve analizlerinin yapılması gerektiğini ortaya 
çıkarmıştır.

Aloha hava yollarının Boeing 707 cinsi uçağının havada aniden motor kanatlarının 
birsinin kopması sonucunda uçağın yere çakılmasıyla oluşan kazanın elde edilen so-
nuçlarında ise, kanat malzemesi olarak kullanılan titanyum alaşımının, ham malzeme 
iken iç yapısında hata oluşturacak şekilde üretildiği ve imalatçı firmanın, içinde hata 
barındıran ve işleme prosesine alacağı kütük/levhayı incelemesine rağmen bu hata-
yı tespit edemediği anlaşılmıştır. Sonuç olarak bu olay, üreticiden imalatçıya kadar 
geçen süreçlerde malzemeler her ne kadar standartlar dahilinde üretilse de, imalat 
sürecinden önce, imalat aşamasında ve imalattan sonra yapılacak tahribatlı yada tah-
ribatsız muayenelerin ne kadar önemli ve hayati olabileceğini ortaya çıkarmıştır.

Yaşanan bu kazaların ardından çeşitli ülkelerde ve kıtalarda çeşitli havacılık otorite-
leri toplanıp bir araya gelmişler ve tasarım, imalat, kalite standartlarını kapsamlı bir 
şekilde revize etmişlerdir. Örneğin A.B.D de AWS D17 komitesi 1993 yılında kurul-
muş ve  MIL-STD-2219 (Havacılık İçin Ergitme Kaynağı Standartları) ve MIL-STD-
1595A( Uçakların Ve Füzelerin Ergitme Kaynakçılarının Kalifikasyonu) standartları-
nı yeniden belirlemişlerdir. D17.1 alt standardı havacılık alanında istihdam edilecek 
ergitme kaynakçılarının kalifikasyonuna atıfta bulunurken, D17.2 direnç kaynağı ve 
D17.3 ise sürtünme karıştırma kaynağı ile ilintilidir. D17.1 bugün dünyada en olgun-
laşmış ve OEM ler ve onların tedarik zincirleri tarafından en çok kullanılan standart 
haline gelmiştir[1].

Her nereye birleştirme tekniği uygulanırsa uygulansın, bir konstrüksiyona yapılacak 
doğru birleştirme tekniğinden çok ‘’bağlantının verimliliği’’ ön plandadır.Buna göre 
bağlantı verimliliği denklem (1) de görüldüğü gibidir[2]. 

           (1)

Yani, birleştirme tekniği uygulayan firmalar, sadece uygun malzeme için doğru yön-
temi seçmekle kalmamakta, aynı zamanda olayın ilk başındaki tasarım kısmında 
“bağlantı verimliliği” faktörünü de göz önünde bulundurarak tasarımlarını gerçekleş-
tirmektedir. Dolayısıyla, örnek vermemiz gerekirse uçak kanadının aynı bölgesinde 
yapıştırma tekniği yada yapıştırma + perçin + şekil bağlantısı kullanılabilse de, ve-
rimlilik, dayanım, yapısal ağırlıktan tasarruf gibi parametrelerin optimizasyonu ger-

Bağlantı Verimliliği =
Bağlantının Üstündeki gerilme değeri

Bağlantının bulunduğu yapının sahip olduğu toplam gerilme değeri
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çekleştirilmekte ve belirlenen parçanın belirlenen bölgesi için “uygun” birleştirme 
teknikleri seçilmektedir.  

1.2 Havacılık Alanında Kullanılan Malzmemeler

Uçak içinde birleştirme tekniklerinin uygulandığı bu havacılık parçaları en genel an-
lamda

- Düşük sıcaklık alaşımları
- Yüksek sıcaklık alaşımları 

olarak sınıflandırılmaktadır. Yüksek sıcaklık alaşımları, uçağın motor (gaz türbini-
yanma odası ve egzoz bölümündeki parçalar olarak) bölümünde bulunan parçalar ol-
makta iken(kompresör hariç) ,düşük sıcaklık alaşımları kabaca motor harici olan ve 
uçağın yapısal kısmını oluşturan kanatlar, kanat destek eleman ve çerçeveleri, kabin/
gövde elemanları olarak tanımlanabilir.

Düşük sıcaklık alaşımları uçağın yüksek irtifada aşırı soğuğa, neme değişken tekrarlı 
yüklere(dolayısıyla iyi yorulma dayanımı kabiliyetine sahip) ve mukavim, tok, kolay 
plastik şekil verilebilen, nispeten kolay birleştirilebilen ve talaşlı şekillendirilebilen ve 
hafif malzemeler grubu olarak bahsedilebilir. Örn; 7xxx serisi Al-Li ,6xxx serisi Al-Mg 
alaşımları, karbon fiber, cam fiber ve kuvars fiber esaslı kompozit malzemelerdir.

Yüksek sıcaklık alaşımları ise; yüksek sıcaklık etkisi altındaki şiddetli korozyon ve 
basınç etkilerine dayanıklı, nispeten hafif ve sürünmeye dayanıklı, termal etkilerden 
dolayı hemen çatlak vermeyen malzeme grubudur.Örn;  gaz türbininin nozül kısmın-
da kobalt esaslı alaşımlar (FSX-414 ve GTD-111) [3]yanma odasına yakın kısım-
larda ise HSTR malzeme olarak adlandırılan nikel esaslı süperalaşımlar IN 738,U-
500, U-720Li ve Nimonic, Hastalloy, Waspalloy gibi alaşımlardır. Türbin şaftında ise 
Maraging çelikleri, türbin teker kısmında Cr-Mo-V(%1Cr %1Mo %0.25 V) çelikleri, 
12Cr…serisi çelikler(M152 yada A286 gibi paslanmaz tip östenitik çelikler) kullanıl-
makta olduğu bilinmektedir.[3]

1.3 Havacılık Alanında Kullanılan Birleştirme Yöntemleri 

Havacılık alanında sık olarak kullanılan birleştirme yöntemleri ana hatları ile aşağı-
daki gibi olmaktadır;

A- Kaynak ve Kaplama Yöntemleri
A1) MIG Kaynağı
A2) TIG Kaynağı
A3) Elektron Işın Kaynağı
A4) Laser Işın Kaynağı
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A5) Sürtünme Kaynağı(Sürtünme Karıştırma, Sürtünme Atalet ve Lineer Sürtünme 
Kaynağı)

A6) Kaplama Teknikleri(Plazma Ark Spreyleme, Elektro-Kaplama, Lazer Cladding, 
Elektrik Ark Spreyleme)

B- Lehim Yöntemleri
B1) Sert Lehimleme(Yüksek Sıcaklıklarda)
B2) TLP(Transitient Liquid Phase -Geçişken Sıvı Fazı) Birleştirme
B3) Difüzyon Birleştirme

C- Perçin ve Mekanik Bağlantı
C1) Perçinle ve Şekil Bağlı Cisimler

Ç- Yapıştırma Yöntemleriye
Ç1) Epoksi yapıştırıcılar
Ç2) BMI (Bismaleiamid) Yapıştırıcılar
Ç3) Akrilik Esaslı Yapıştırıcılar
Ç4) Siyanoakrilat Esaslı Yapıştırıcılar
Ç5) Fenolik ve Formaldehit Tipi Yapıştırıcılar
Ç6) Sıcak-Ergiyik yapıştırıcılar(Hot-Melt Adhesives)[1,2,3,4]

D- Kaplama Yöntemleri
D1) Sert Kaplama
D2) Yumuşak Kaplama

1.4 Malzemeler-Yapısal Elemanlar Ve Kullanımlarına Göre Kaynak Bağlantı 
Teknikleri

Paslanmaz Çelikler
17-4 PH (Çökelti Serleştirme) ve 15-5 PH Tip Paslanmaz Çeliklerde, TIG ve EB kay-
nağının kullanıldığı belirtilmiştir. A286 gibi tam östenitik paslanmaz çeliklerde en 
iyi sonucu TIG kaynağının verdiği iddia edilmekte EB ve direnç kaynağında sıcak 
çatlakların görüldüğü söylenmektedir.

17-7 ve 15-7 gibi yarı östenitik tip paslanmazlarda en sık görülen uygulama (ince 
levhalar için) TIG, kalın levhalarda MIG (%75 He-%25 Ar), Nokta  ve Dikiş Direnç 
kaynakları görülmektedir. Ayrıca Type 630,Type 632, Type 660(A286) tip paslanmaz-
larda TIG ve Laser kaynakları ön plana çıkmaktadır.[4]

Ferritik çeliklerden SCMV çeliği (0.3% C, 3.15% Cr, 1.6% Mo 0.1% Va, 0.6% Si) 
ile AerMet100 0.2% C, 2.5% Cr, 10.1% Ni, 12.7% Co, 1.37% Mo, 3.26% Nb, 0.01% 
Mn)çeliğinin kaynağında IFW kullanılmakta SCMV türbinin yüksek sıcaklık bölge-
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sinin sonunda bulunan tahrik mili malzemesi iken AerMet100 tahrik milinin diğer 
ucunda bulunan kompresör kısmında bulunmaktadır.[1]

Titanyum Alaşımları
Ti6Al4V havacılık endüstrisinde yapılan bilimsel çalışmaların %50 sini kapsamakta-
dır. Bu parçanın kaynaklanmasında en ekonomik yöntem TIG kaynağı olsa da Laser 
yada EB, üretim hızını, dolayısıyla verimliliği arttırmaktadır. Ayrıca titanyum matrisli 
kompozitlerde sert lehim ve difüzyon kaynağı, fiber hasarını minimize ettiği için ter-
cih edilmektedir. Titanyum alaşımlarında ise TIG-MIG standart olarak kullanılabil-
mekte , Plazma/Laser kaynak teknolojisi 13 mm ye kadar kalınlıkta olan parçalarda , 
EB 6.4 mm’den 76 mm’ye kadar olan parçalarda, sürtünme kaynağı dönel parçalarda, 
direnç kaynağı ise bimetalik parçaların kaynatılmasında kullanılmaktadır.[4] Ayrıca 
titanyum ve alaşımları için (süperplastik şekillendirme ile) difüzyon kaynağı uygulan-
maktadır.[1] Plazma kaynağı işlemine ait görsel Şekil 1’de verildiği gibidir.

Alüminyum Alaşımları
7xxx (Al-Li) ve 2xxx(Al-Mg) havacılık alanında gövde bileşenleri olarak kullanıl-
makta olup MAG ve TIG yöntemleri kaynaklanmalarında tercih edilmektedir. Ancak 
Al-Mg alaşımlarının ergitme kaynağı ile birleştirilmesi sırasında magnezyum ile alü-
minyum arasında intermetalik tabaka oluştuğundan bu durum çeşitli termomekanik 
özellikleri olumsuz etkilemektedir. Bu durumun önlenmesi için “kaynak hızı” yada 
“ilave malzeme seçiminin” dikkatli yapılması gerekmektedir. Bu malzemeler için 
Laser-TIG melez kaynağının kullanıldığı ve levhalar arasına Ce (Seryum) folyonun 

 

 Şekil 1. Plazma Kaynak İşlemi Esnasında Çekilmiş Bir Fotograf [7] 
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eklenmesi ITAB da çatlak oluşunumu azalttığı gözlemlenmiştir.[4] Ayrıca yüksek 
güçlü laserlerde kaynak esnasında alaşım elementlerinin bazılarının buharlaştığı do-
layısıyla kaynak sonrası dikişin mekanik özelliklerinde düşüş tespit edildiği için se-
çilen hibrit yöntemin dolgu malzemesi ilaveli düşük güçlü laser-TIG yöntemi olması 
gerekmektedir. [5]

Çözelti (Solüsyon) sertleşmesine maruz kalabilen süper dayanıklı alüminyum alaşım-
larında sırasıyla Nd:YAG Laser, EB, TIG ve CDW yöntemleri ergitme usulü kaynak 
yöntemi olarak kullanılmaktadır. 7010, 7475 ve 8090 Alüminyum alaşımlarının difüz-
yon kaynağının en iyi uygulandığı alaşımlardır. Bu kaynak yöntemi tamamı seramik 
yada seramik kaplamalı metal motor teknolojisine geçiş için yapılan çalışmalarda kul-
lanılmaktadır. Ayrıca alüminyum alaşımlarının kullanıldığı uçak panelinin gövdeye 
kaynatılmasında ultrasonik kaynağın kullanıldığı A-10 uçağı için belirtilmiştir. Ayrıca 
kondansatör deşarj kaynağına ait işlem görseli Şekil 2’de görüldüğü gibidir.

Alüminyum-Demir alaşımlarının katı hal kaynağı olarak sürtünme atalet kaynağı, li-
neer sürtünme kaynağı ve konvansiyonel sürtünme kaynağı aynı malzemede olmayan 
parçaların birbirine katı halde kaynatılmasına olanak sağlamaktadır. Havacılık taşıt-
larının yapısında kullanılan 8090-T6 , 2090-T8, 2094-T8 gibi Alüminyum-Lityum 
alaşımlarının kaynatılmasında ise TIG, (Değişken Kutuplu) Plazma -Ark kaynağı, 
MIG ve EB kullanılmakta olduğu belirtilmiştir.[4] Al-MMC (Metal Matrisli Kompo-
zit) bağlantılarında ise;

- TIG
- MIG
- Elektron Işın Kaynağı (EB)
- Laser
- Direnç Kaynağı

 

 Şekil 2. Kondansatör Deşarj Kaynağının Temsili Gösterimi[8]
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- Sürtünme Atalet
- Geçişken Sıvı Fazında Birleştirme(TLP Bonding)
- Kondansatör Deşarj Kaynağı(CDW) teknikleri kullanılmaktadır.[5]

Geçişken sıvı fazı ile birleştirmeye ait görsel Şekil 3’te verilmiştir. Burada, 
MH=Ergime Sıcaklığı İzafi Olarak Yüksek Bileşen,ML=Ergime Sıcaklığı İzafi ola-
rak Düşük Bileşen, IMC=İntermetalik Bileşik olarak temsil edilsin.1 numaralı işlem 
görece düşük ergime sıcaklığı olan bileşen,ergime sıcaklığının hemen üstüne kadar 
ısıtılır (1).Ardından iki bileşik arasında yavaş yavaş intermetalik bir bileşen tabakası 
oluşmaya başlar ve birbirleri arasında bağ oluşumu gerçekleşir (2).Tam intermetalik  
bileşik oluştuğu esnada işlem tamamlanmış olur (3).

Magnezyum Alaşımları
Magnezyum alaşımları havacılık endüstrisinde daha ziyade yük taşımayan parçalarda 
(örn; helikopter dişli kutusu) kullanılmakta olup üzerinde yoğun olarak kullanılabil-
mesi için halen çalışmalar yapılmaktadır. Magnezyum alaşımları genellikle alümin-
yum ile alaşımlandırılıp kullanılmaya çalışılmakta ve AZ31 nispeten sık kullanılan 

 

 

Şekil 3. Geçişken Sıvı Fazında Birleşitme İşleminin Şematik Gösterimi.[9]

                     

 

1-İşlem İçin Gerekli Parçalar
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gibi havacılık alaşımlarında(Magnezyum -Alüminyum-Çinko) Ce(Seryum) ilaveli 
hibrit-laser -TIG yöntemi kullanılmaktadır.[4,6]

Polimer/Kompozit Malzemeler
Kompozit malzemelerin ilk çarpıcı örneği özellikle dış yapıda balpeteği formunda 
panel olarak (rudder) 1960’ların sonunda Concorde uçaklarında kullanılmıştır. Günü-
müzde ise Airbus A380 uçaklarının gövde (fuselage) alüminyumdur ve çerçeve ele-

                                                     

                                                 

 

2- Işın Üretecinin Kaynaklanacak 
Parçaların Arasına İşlemi Başlatmak İçin 
Girmesi

3- Kaynaklanacak Parçaların Isıtılmaya 
Başlanması

                                      

 
4- Isıtma İşleminin Tamamlanması ve Üretecin Kaynak Banyosundan Ayrılması

                                          

 5-Kalıpların Kapatılarak İşlem Parçalarının Kuvvet İle Birleştirilmesi
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manlarının %20 sinden fazlası kompozittir. Kanatlarda, gövdede (özellikle gövde uç 
-alt  kısmında), kuyruk yüzeylerinde ve kapılarda kullanılmaktadır. GLARE adı verilen 
cam fiber takviyeli metal kompozit malzemeler gövdenin (fuselage) üst kısmı ve kanat-
larda kullanılmakta ve sadece alüminyum kullanılan yapılara  kıyasla %25 daha muka-
vim, %20 daha hafif ve yorulma çatlağına daha az eğilimlidir. Dış yüzeyin alüminyum 
olması yüzeyin elektrik iletkenliğini artırmakta böylelikle yıldırım çarpması gibi sık 
rastlanan durumlarda uçağı korumaktadır. Ayrıca alüminyum çatlak durdurma ve cam 
fiberin korozyon azaltıcı etkileri bulunmaktadır. A380-800 uçağının 27 adet GLARE 
dış paneli bulunmakta ve bu 469 m2’lik tüm yüzeyi kaplamakta ayrıca askeri amaçla 
kullanılan C-17 Globemaster-3 uçağının kargo kapısı olarak kullanılmaktadır.[1]

Termoplastik katkılı kompozit malzemelerin kaynağında vibrasyon kaynağı konvan-
siyonel olarak kullanılmakta, odaklı kızılötesi kaynağı(FIR) ve laser kaynağı ile ilgili 
çalışmaların sonuçları yayınlanmamasına rağmen kullanıldıkları tahmin edilmekte-
dir[4]. Kızılötesi odak kaynağına ait işlem basamakları ve görsel Şekil 4’te gösteril-
diği gibidir.

2. LEHİMLEME
Havacılık teknolojisinde yüksek sıcaklıkta sert lehimleme teknolojisinin olmazsa ol-
maz olarak kabul edildiği bazı yerler vardır ki bunlar uçak motorları, balpeteği sand-
viç yapılar ve uçak içinde bulunan yakıt transfer hatları/borularıdır. Sert lehim dolgu 
malzemesi olarak;

- Nikel 
- Gümüş
- Altın
- Paladyum

                                            

 6-İşlemin Tamamlanması

Şekil 4. Kızılötesi Odak Kaynağına Ait İşlem Basamakları[10] 
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- Kobalt esaslı dolgular kullanılmaktadır. Bu lehim türleri yüksek sıcaklık etkisin-
deki şiddetli korozyon etkisine dayanımdan, mekanik anlamdaki dayanımdan ve 
sıfır altı sıcaklık uygulamalarında (oksijenin, azot ve helyumun sıvılaştığı sıcak-
lıklarda) bu elementlerin oluşturabileceği olumsuz etkilerden korunmak amacıyla 
kullanılmaktadır. Nikel esaslı dolgu maddeleri demir ve demir dışı yüksek sıcak-
lık alaşımlarını birleştirmede kullanılmaktadır. Bu lehim türü yüksek ıslatma ka-
biliyetine sahip fosfor, bor ve silikon dekapanlarla kullanılmaktadır. Nikel esaslı 
dolgu maddelerine birkaç örnek vermek gerkirse, türbin ve jet motor kanatlarında 
kullanılan BNİ-1 ve balpeteği formunda olan hava contalarında kullanılan BNİ-5 
dolguları örnek verilebilir. 

Gümüş esaslı dolgu, magnezyum ve alüminyum dışındaki demir esaslı ve demir dışı 
bütün metallere uygulanmaktadır. Gümüş dolgular yüksek çekme mukavemeti ,tokluk 
ve termal iletkenliğe sahip olmakla birlikte ıslatma kabiliyetinin birçok metale göre 
daha iyi olduğu belirtilmektedir. Gümüş dolguların yüksek sıcaklık uygulamalarında 
kullanılması tavsiye edilmemekle birlikte, 427 C’yi aşmayan sıcaklıklar için motor 
bileşenlerinin lehimlenmesinde kullanılması tavsiye edilmektedir.

Saf gümüş ise dolgu malzemesi olarak yüksek sıcaklık uygulamalarına son derece 
uygun olup Ti-6Al-4V ve molibden alaşımlarına ve yüksek sıcaklık altında çalışan 
Niyobyum alaşımlarına entegre edilebilmektedir. Bu alaşımlara entegre edilirken uy-
gulamalarda kızıl ötesi lehimleme yönteminin yapıldığı tespit edilmiştir.

Gümüş esaslı dolgu malzemelerine titanyum eklenmesi seramik ve grafit malzeme-
lerinin birleştirilmesini sağlar. Indiyum eklenmesi titanyum ve alaşımlarının kolay 
lehimlenmesini sağlar. Altın esaslı dolgu malzemesi, jet motorlarında kullanılan 
(özellikle modern türbin kanatlarında) Si3N4 malzemesine özellikle yüksek sıcaklıkta 
korozyona(870 C ve civarındaki sıcaklıklardaki ortamlarda) dayanım için lehimlenir. 
Paladyum esaslı dolgu malzemesi, 1240 ile 1260 C civarındaki ultra yüksek sıcaklık 
uygulamaları için “Palni” ve “Palco” isimleriyle kobalt ve nikel takviyeli olarak kul-
lanılmaktadır. Kobalt esaslı dolgu malzemesi, yüksek sıcaklık uygulamalarında özel-
likle altın esaslı dolguların pahalılığından dolayı, altın esaslı olanların yerine ,kobalt 
alaşımlarının lehimlemek için kullanılmaktadır. Özellikle süpersonik jetlerde ve tek-
rardan kullanılabilir uzay mekiklerinde kullanılan ve bu yapıların kanatlarına gövde 
elemanı olarak eklenen balpeteği elemanların lehimlenmesinde kullanılır.[1]

Uçaklarda gövde ve yapısal taşıyıcı elemanların birbirine sert lehimlenmesinde Al-Si 
(ötektik) alaşım özlü lehim dolgu malzemeleri, jet motoru ve türbin bileşeni olarak 
kullanılmış olan süper alaşımlı ve paslanmaz çeliklerde TM-Si-B (ötektik) alaşım 
özlü lehim doldu malzemeleri (TM = Ni/Fe+Cr), jet motoru nozül kısmında kulla-
nılan kobalt bazlı süper alaşımlar Co, Cr-Si-B özlü lehim dolgu malzemeleri, uçağın 
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özellikle balpeteği şeklinde imalatı gerçekleşen yapısal parçaları ve motor bileşeni 
olarak kullanılan titanyum/zirkonyum bazlı alaşımlar ise Cu-(Ti,Zr)-Ni (Ötektik ve 
Peritektik) özlü lehim dolguları ile lehimlenmektedir.[4]

3. PERÇİN BAĞLANTISI
Perçinli bağlantılar, çatlak ilerlemesine karşı çok iyi sonuç verdiği bilinmekte do-
layısıyla günümüzde değişik kaynak yöntemleri bulunmuş olmasına rağmen halen 
geçerliliğini sürdürmektedir. Havacılık alanında kullanılan perçin tipleri malzemesine 
göre ; alüminyum alaşımlı perçinler, titanyum ve nikel esaslı perçinlerdir. Alüminyum 
alaşımları 1100, 2017, 2024, 2117, 7050, 5056 ve V-65 tipleridir. Ayrıca geometrisi-
ne göre 100 derece havşa başlı, üniversal, yuvarlak başlı, kep ve düz başlı perçinler 
kullanılmaktadır. Perçin bağlantısı yapılırken, aynı yapıda birden fazla perçin kullanı-
lacaksa perçin tip ve malzemesinin aynı olması “bağlantı verimliliğinden” azami şe-
kilde istifade etmeyi sağlar. Tasarımda perçinli bağlantının yapılması halinde yorulma 
çatlak dayanımının iyi olması için uçak üreticileri şu tavsiyelerde bulunmaktadırlar;

1- Birbiri ardına yerleştirilecek perçinler en az 4 perçin sap çapı kadar aralığa konul-
malı

2- Köşe tarafa gelmesi icap edecek perçinler kenar ile arasında en az 2 perçin sap çapı 
boşluk olmalı

3- Seçilen perçin çapı, üstüne yerleştirileceği levhanın kalınlığının en az 3 misline 
eşit yada daha büyük olmalı

4- Perçinleme işleminden önce perçin yüksekliği ile diğer levha arasındaki yüzey ara-
sında perçin sap çapının 1.5 misli mesafe bulunmalı

Şekil 5. Uçak Gövdesinde Perçinli Yapılara Örnek[11]
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5- Perçin deliği perçin sap çapından 1/3000 - 1/6000 inç kadar büyük olmalı
6- Havşa başlı perçinlerde levha kalınlığı havşa başı uzunluğunun en az 1.5 misli 

olmalıdır[1]. Ayrıca,perçin yapılarının kullanıldığı bir uçak gövdesi Şekil 5’te gö-
rüldüğü gibidir.

4. YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ
Havacılık alanında polimer matrisli kompozitleri birleştirmek için yapıştırıcılar ve 
mekanik bağlantı elemanları kullanılmakta ancak yapıştırıcılar üstüne (tamir ve dolgu 
alanlarında kullanılmak üzere) çalışmalar devam etmektedir. Özellikle başlangıçta pa-
nel parçaları gibi plastik esaslı ve çok yük taşımayan parçalara uygulanmış ve termop-
lastik malzemelerde termoset malzemelere göre çok daha başarılı sonuç vermiştir. 
Fusion Bonding (ergiterek yapıştırma) tekniği uygulanmaktadır.

Özellikle helikopter kanatlarının, ince ama uzun sac panellerin birleştirilmesinde kul-
lanılmaktadır. Yapıştırıcıların havacılıktaki en önemli testi, yapıştırıcının su ve nem 
altında yapışkanlık özelliğini koruyup korumadığını gösteren”su testi”dir. Havacılık 
termoplastikleri kaynak ile değil “fusion bonding” adı verilen yapıştırma yöntemi ile 
birleştirilmekte ve bu yöntem  ile delaminasyon ve distorsiyon olgularının üstesinden 
gelinmiş olunmaktadır.

Ancak termoset ve vulkanize edilmiş kauçuk (rubber) malzemelerin kaynağı pek ola-
sı olmadığından yapıştırıcılar ve mekanik bağlantı elemanları kullanılmaktadır.[1] 
Epoksi reçineler yüksek sıcaklıklara uygun değildir, Adhezif yapıştırma yönteminde 
kompozit-kompozit yapıştırma ve metal metal yapıştırma olguları yapılan 40 yıllık 
araştırmalar sonucunda iyi ölçüde anlaşılmış ve bu araştırma sonucunda yapıştırma 
anlamında tasarım yapılacaksa dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

- Kuvvetli bir yapıştırma bağlantısı olması için yapıştırıcı ile substrata  şekil verilmiş 
olmalı

- Yapışkan maddenin mekanik dayanımı sağlaması için yapıştırıcının substratlara 
gerekli mekanik yükü iletebiliyor olması lazım

-  Yapışkan madde, ortamda bulunan sıcaklık farklarından dolayı oluşan termal yer-
değiştirme olgusunu kendi  içinde de yapıştığı elemanlarla uyumlu olarak sağlaya-
bilmeli. Bu durum özellikle metal-kompozit bağlantılarında önem kazanmaktadır.

- Bağlanacak elemanlar birbirinden farklı malzemeler ise sıcaklık farklarından dola-
yı oluşan yükler kopma hasarındaki en büyük etkendir.

- Yapıştırma işleminde gözükmeyen ancak hayati öneme sahip işlemde yüzey hazır-
lık işlemleridir. Bu yüzey hazırlık işlemleri olarak özellikle tamir sırasında kullanı-
lanlar yüzeye yama işlemi, yüzey pürüzlendirme işlemi, işlemidir.[3]
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5. KAPLAMA YÖNTEMLERİ VE TİPLERİ
Havacılık sanayiinde kullanılan kaplamalar genellikle sert kaplama olarak bilinir ve 
özellikle yüksek sıcaklık parçalarında (gaz türbini kısmında) kullanılmakta ve birçok 
çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;Elektrik ark kaynağı ile spreyleme (EAW), Elektrokap-
lama (electroplating), EB -PVD yöntemi, Sıçratma(Sputtering), Plazma ark spreyle-
me (PA)ve Laser ile Sıvama (Laser Cladding) yöntemleridir. Bunlar içinde Yüksek 
hızlı plazma ile kaplama en çok güvenilir sonuçlar verenidir. İngiltere’de bir otomo-
tiv üreticisi  laser sert kaplama(laser cladding) ile nikel alaşımlı türbin kanadına toz 
halinde (HVOF  yöntemi-Yüksek Hızlı Toz Spreyleme )Tribaloy/Nimonic alaşımını 
kaplamıştır.  

 

 
Şekil 6.  Lazer Sıvama Yöntemi ve Bileşenleri[12]

 

 Şekil 7. Yüksek Hızlı Toz Kaplama Yöntemi ve Bileşenleri[13]
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Daha önceden yapılan bir uygulamada IN-738 gaz türbin kanadının üstüne RT-22 adı 
verilen platin esaslı malzemenin 0.00025 inç kalınlığında katman olarak elektrokapla-
ma (electroplating) ile kaplandığı bilinmektedir. Ayrıca benzer tip bir kaplamanın yine 
PWA 270 motoruna (Pratt-Whitney) PVD yöntemini EB kaynağı ile ergitme yöntemi 
ile  yapıldığı belirtilmiştir[3]. Şekil 6’da laser ile sıvama/kaplama olarak bilinen yön-
temin görseli verilmiştir. Ayrıca Şekil 7’de Yüksek Hızlı Toz (HVOF) ile kaplama 
olarak bilinen yöntemin bileşenleri ve işlem sırası gösterilmiştir.

6. GÜNCEL TEKNOLOJİ VE GELECEK EĞİLİMLERİ 
Güncel teknolojide katmanlı imalat LMD (Laser Metal Deposition) yöntemine uygun 
toz metalürjisi ile üretilen Scalmalloy (Skandiyum-Alüminyum-Magnezyum) tozla-
rının birleştirilmesi ile uçak parçaları üretilmeye çalışılmaktadır. Üretim ve imalat 
yöntemlerinin, eklemeli imalat yöntemlerine hizmet edeceği şekilde gelişmesi bek-
lenmektedir.

Sürtünme Atalet kaynağı (IFW) üstüne çeşitli çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmala-
rın bir çoğu nikel alaşımları üstünde (RR1000, IN718 U720Li, Astroloy, Waspalloy 
malzemeleri) denenmekte, kaynak dikişinin olduğu bölgelerde düşük dislokasyon yo-
ğunluğu ile olumlu sonuçlar vermektedir. Çelik, titanyum,  alüminyum alaşımlarının 
IFW ile olan testleri ise bu yöntemin kendini kanıtlaması için halen devam etmektedir.

TLP (Geçişken Sıvı Fazında Birleştirme) birleştirme/lehimleme tekniği difüzyon bir-
leştirmeye çok benzer olarak nikel ve kobalt esaslı süper alaşımlara uygulanmakta 
olan güncel bir tekniktir. Ergitme kaynağı yöntemleri ile çok zor yada hiç kaynama-
yan parçaların kaynatılmasında büyük pay sahibi olacağı düşünüldüğü için bu teknik 
üstünde laboratuvar seviyesinde çalışmalar halen sürdürülmektedir. Yöntem, günü-
müzde çok uzun sürmekte ve bazı elementler için(Al ve Ti gibi) mekanik anlamda ka-
tılaşma anında tehlikeli ara fazlar oluşturduğu bilindiği için kesinlikle kullanılmaması 
tavsiye edilmektedir.

METAGLAS Lehimleme (MBF), bilinen bütün toz lehim pastalarından çok daha faz-
la ıslatma ve lehimlenecek alanı doldurma kabiliyetine sahip olan Ni/Cr esaslı  bor 
ve silikon dekapanlı ötektik formunda bulunan lehim dolgusu olup 900 C den yüksek 
sıcaklıklarda çalışan çelik ve metal alaşımlarının lehimlenmesinde kullanılmaya baş-
lanan bir teknolojidir.

“Amorf Dolgu Metali” ise nikel esaslı dolgu malzemesi olup yüksek performanslı 
yapı çelikleri ve alaşımlarının yüksek mukavemet göstermesi beklenen ve şiddetli 
sıcaklık korozyonuna maruz kalan parçalarına uygulanan bir teknik olup uçak gövde-
lerinde, akustik kuyruk borularında (j-boruları), itki yönlendirme kapaklarında, türbin 
kanatlarında konvansiyonel olarak kullanılan bir tekniktir. 
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“Kendinden Yayılımlı Yüksek Sıcaklık Sistemleri”ise nanofolyo kalınlığında üretilen 
dolgu malzemesi olup dışarıdan lehimin ısı girdisinden dolayı mekanik özelliklerinin 
“nispeten” beklenen performansı sağlayamacağı düşünülen malzemelere uygulanan 
tekniktir. Nanofolyo şeklinde üretilen dolgu malzemesi endotermik yapıda olup le-
himlenecek iki malzeme arasına yerleştirildiği zaman 9V luk bir pil ile verilen anlık 
harici enerji ile iki malzeme arasında çok hızlı bir şekilde ısınıp içinde bulunduğu 
metale kaynayarak bağlantıyı oluşturmaktadır.[1]
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