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HĠBRĠT BĠR MALZEMENĠN DĠNAMĠK ANALĠZĠ  

ÖZET 

Bu çalıĢmada, günümüzde kullanım alanları giderek artan hibrit malzemeler,  

incelenmiĢtir. Bu malzemeler hakkındaki literatürdeki deneysel ve teorik çalıĢmalar 

araĢtırılmıĢtır. Yapılan araĢtırmalar sonucunda birçok malzeme tipi ve bu 

malzemeleri birleĢtirme metodu tespit edilmiĢtir. Bunlar genel anlamda kompozit ve 

metal hibrit malzemeler olarak ikiye ayrılabilir. 

ÇalıĢmanın ilk kısmında kompozit hibrit malzemeler ele alınmıĢtır. Bu malzemeler 

kullanılarak elde edilen yapılar ve kullanım alanları anlatılmıĢtır. Bunlar genelde 

otomotiv sektöründe kullanılan malzemeler olmakla birlikte, diğer çeĢitli sanayi 

alanlarında da kullanım alanı bulmaktadırlar. Ġlk bölümün sonunda karbon kevlar 

hibrit örgülü kumaĢtan kompozit kiriĢler üretilmiĢ ve çekme testleri yapılarak 

mekanik özellikleri elde edilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın ikinci kısmında aynı veya farklı cinsten metaller kullanılarak oluĢturulan 

hibrit malzemelere yer verilmiĢtir. Bunlar hakkında literatürde yapılan araĢtırmalar 

ve kullanım alanları anlatılmıĢtır. Daha sonra metallerin birleĢtirme teknikleri 

anlatılmıĢtır. Bu tekniklerin avantajları ve dezavantajları ele alınmıĢtır. Bu 

değerlendirmeden sonra kullanım kolaylığı ve esnek uygulanabilirliği göz önüne 

alınarak, metallerin birleĢtirilmesinde CMT metodunun kullanılmasına karar 

verilmiĢtir. Daha sonra CMT metodu, aĢamaları ve uygulama alanları hakkında bilgi 

verilmiĢtir. CMT yöntemi ile alüminyum ve çelik ince levhalar birleĢtirilmiĢ, imal 

edilen kaynaklı parçalar analitik, sayısal ve deneysel olarak modellenerek 

deformasyon ve gerilme analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Üçüncü kısımda ise çelik ve alüminyumdan oluĢan elemanter bir hibrit malzeme 

sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmiĢtir. Parçanın gerilme analizi yapılmıĢtır. Bu 

bölümde sonlu elemanlar analizlerine ağırlık verilmiĢtir. Elemanter hibrit parçadan 

sonra literatürde çarpıĢma kutusu adı verilen parçalar üzerinde durulmuĢtur. Bu 

parçalar otomobillerde Ģasi ile ön tampon arasında bağlantıyı sağlayan ve çarpıĢma 

anında enerjiyi sönümleyen parçalardır. Sonlu elemanlar programında modellenen 

çarpıĢma kutularına rijit cisimler çarptırılmıĢtır. Alüminyum ve çelik kısımların 

kalınlıklıkları ve çarpan cismin hızı gibi parametreler değiĢtirilerek, çarpıĢma 

sonucunda oluĢan eksenel yer değiĢtirme incelenmiĢtir. 

Dördüncü bölümde ise deneysel çalıĢmalara ve sonuçlara yer verilmiĢtir. Sanal 

çarpıĢma testindeki parçalar üretilmiĢ, bunlar gerçek çarpıĢma testine tabi 

tutulmuĢtur. Sonuçlar sonlu elemanlar analiziyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuç olarak 

imal edilen çarpıĢma kutularının daha da geliĢtirilerek otomobillerde 

kullanılabileceği öngörülmüĢtür. 

 

                                         



 
xvi 

 



 
xvii 

THE DYNAMIC ANALYSIS OF A HYBRID MATERIAL 

SUMMARY 

In this study, hybrid materials which has a growing use in nowadays, were 

investigated. Experimental and theoretical studies on these materials have been 

conducted. As a result of research, a lot of material type and method of combining 

these materials have been identified. Overall, these materials can be divided into two, 

such as composite and metal hybrids.  

In the first part of the study, hybrid composite materials were discussed. Structures 

obtained using these materials and usage of these materials are investigated. Hybrid 

materials are usually used in the automotive sector, but also in various other 

industrial uses are found. At the end of the first section carbon-kevlar hybrid 

composite beams of woven fabric have been produced and the mechanical properties 

were obtained by tensile strength tests.  

In the second part of the study hybrid materials produced using the same or different 

kinds of metals were discussed. Studies in the literature about them and their uses are 

discussed. Metal joining techniques are discussed later. Advantages and 

disadvantages of these techniques are investigated. After this assessment, CMT has 

been decided to use as method of combining the metals by taking into consideration 

the ease of use and the flexibility of applicability of the method. Then, information 

have been given about CMT method, steps and applications of the method. Thin 

sheets of aluminum and steel are joined with CMT method, manufactured parts by 

welding are investigated analytically, numerically and experimentally. Deformation 

and stress analysis are performed.  

In the third section, an elementary hybrid material joined by steel and aluminum is 

modelled by finite element method. stress analysis of the modelled part is performed. 

In this section finite element analysis has been emphasized. The collision box, as 

known in literature, is emphasized after elementary hybrid material. Crash boxes are 

parts which are located in automobiles and provides a connection between the front 

bumper and chassis, used for energy dissipation during the collision fragments. Rigid 

bodies are crushed virtually to the collision boxes, modeled in finite element 

program. The axial displacement caused by collisions is investigated by changing the 

parameters such as, the thickness of aluminum and steel parts and the impactor 

object's velocity.  

Fourth section is devoted to experimental studies and results. The parts modelled for 

virtual crash tests, are produced and they are subjected to actual crash test. The 

results are compared with finite element analysis‟ results. As a result, it is evaluated 

that; the produced collision boxes can be used in automobiles by further 

development.  
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1.  GĠRĠġ VE AMAÇ 

Günümüzde sanayinin geliĢimiyle birlikte malzeme gereksinimleri de                                 

değiĢmektedir. Mühendislik malzemelerinin özellikleri, sundukları mekanik elektrik, 

termal optik davranıĢlar ile belirlenir. Çoğu esaslı malzeme, örneğin metaller, 

seramikler veya plastikler tek baĢlarına tüm gereksinimleri karĢılayamazlar [1]. 

Bilim adamları ve mühendisler bu malzemelerin birlikte kullanımının tek baĢlarına 

kullanımına göre çok daha üstün özellikler sunduğunu fark etmiĢlerdir. Bu tarz 

malzemelerin en önemli örneklerinden birisi temel bir yapısal malzemenin matris 

malzemesiyle birleĢtirilmesiyle oluĢan kompozit yapılardır. Bu yapılar genelde 

fiberle güçlendirilmiĢ polimer yapılardır. Hafiflikleri ve ileri düzeyde mekanik 

özellikleri nedeniyle bilimum araçlarda ve spor ekipmanlarında kullanılmaktadırlar 

[2].  

Her malzemenin bazı özellikleri diğerlerine göre ağır basmaktadır. Zayıf özellikler  

2 veya 3 malzemenin bir araya getirilmesiyle oluĢturulan hibrit malzemelerle telafi 

edilir [2].  

Hibrit malzemeler birden fazla görevi yerine getirmek amacıyla tasarlandığından 

geniĢ bir kullanım alanına sahiptirler. Otomotiv, havacılık, elektronik, inĢaat, ev 

eĢyaları bu kullanım alanlarından bazılarıdır.  

Yukarıda bahsedilen kompozit hibrit malzemelerin dıĢında hibrit malzeme tanımı iki 

veya daha fazla metalin birleĢtirilmesiyle oluĢan malzemeler için de geçerlidir. Bu 

birleĢtirmede de amaç kompozit hibrit malzemelerde olduğu gibi ortaya çıkan 

malzemenin kendini oluĢturan malzemelerin özelliklerinden daha üstün özelliklere 

sahip olmasıdır. Hibrit malzeme tanımı tahmin edilebileceği gibi çok geniĢ bir alanı 

kapsamakla beraber bu çalıĢmada kompozit hibrit malzemeler, ve metal hibrit 

malzemeler üzerinde durulmuĢtur. ÇalıĢmanın amacı üzerinde durulan malzeme 

türleri hakkında bilgi edinme, daha sonra da metal içerikli hibrit malzemeler üzerinde 

durarak, bunların birleĢtirme yöntemlerini ortaya koyma ve bu yöntemlerden 

uygulanabilir olanını seçerek metal ve alüminyumun kaynaklanmasıyla oluĢturulan 

parçalar üretmektir. Bu parçaların malzeme olarak belirtilen ve geleneksel olarak 



 
2 

tümüyle çelikten oluĢan yapılar, yarı alüminyum yarı çelik olarak CMT yöntemiyle 

birleĢtirilerek üretilecektir. Parçaların üretiminde sonlu elemanlar programında 

yapılan çarpıĢma testleri sonucu seçilen kalınlık ve boyutlarda alüminyum ve çelik 

kullanılacak, böylece zaman ve maddi kayıplar minimuma indirilecektir.  

Tezin ilk kısmında literatürdeki kompozit malzeme çeĢitleri metal-alüminyum 

birleĢtirme teknikleri incelenmiĢtir. Burada metal-alüminyumun hangi teknikle 

birleĢtirileceğine karar verme açısından bir çok makale değerlendirilmiĢtir. Kolay 

uygulanabilirlik, maddi külfet, seri üretim gibi Ģartlar göz önünde bulundurularak 

kompozitlerden metal-alüminyum birleĢtirmeye geçilmiĢtir. Bu doğrultuda incelenen 

tekniklerden soğuk metal transferi tekniği seçilmiĢ, bu teknik üzerinden çalıĢmaya 

devam edilmiĢtir.  

Ġkinci kısımda seçilen teknik olan soğuk metal transferi iĢlemi anlatılmıĢtır. Tekniğin 

uygulama alanları, hangi Ģartlarda uygulanabileceği, geleneksel kaynakla birleĢtirme 

yöntemlerine göre avantajları belirtilmiĢtir. Bu yöntemle birleĢtirilmiĢ parçalar 

görüntüleriyle birlikte verilmiĢtir. Ayrıca kaynak makinesinin manuel ve otomatik 

versiyonları da Ģematik olarak gösterilmiĢtir. 

Üçüncü kısımda Soğuk metal transferi iĢlemi ile birleĢtirilen numunelere yer 

verilmiĢtir. Bu numuneler daha sonra sonlu elemanlar programında modellenerek 

çarpıĢma testlerine tabi tutulmuĢtur. Daha sonra çarpıĢma kutuları imal edilerek 

üzerlerine kütle düĢürme esasına dayalı bir çarpıĢma testine tabi tutulmuĢlardır. 
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2.  HĠBRĠT MALZEMELERLERLE  ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR 

2.1 Kompozit Hibrit Malzemeler 

Kompozit hibrit malzemeler genel olarak iki yapıdan oluĢur. Birinci yapı iskelet yapı 

olarak da değerlendirilen temel yapıdır, ikincisi ise matris yapı olarak bilinen 

malzemeyi bir arada tutar. Sonuçta ortaya çıkan malzeme her iki malzemeden de 

farklı ve üstün özellikler taĢır.  

En basit kompozit hibrit malzemelerden biri de betondur. Burada matris çimento 

iken çelik çubuklar esas yapıyı oluĢturur. Yaygın olarak kullanılan diğer bir 

kompozit türü ise polimer esaslı kompozitlerdir. Bu tür yapılarda fiberglas, karbon, 

kevlar gibi yapılar lifi oluĢtururken polyester ve epoksi bağlayıcı matrisi oluĢturur. 

Bu malzemelerdeki, matrisle birleĢen yapısal bloklar genelde inorganik 

malzemelerdir [2]. Bunlar mikrometreden milimetreye değiĢen boyutlarda 

olduklarından gözle de görülebilirler [2]. 

2.1.1 Literatürden örnekler  

1993‟te Amerikan Ticaret departmanının baĢlattığı programa göre benzin tasarrufu 

için araçlarda %40‟lık bir hafifleme gerekmektedir. Bu bağlamda otomobillerde 

kompozit kullanımı önem kazanmıĢtır. Bu çalıĢmada da bir yolcu arabasının 

tavanının yapısal optimizasyonu yapılmıĢtır. Kullanılan kompozitler tek yönlü 

karbon, iki yönlü karbon ve üç yönlü braid elyaflarla takviyeli polimer matrislidir. 

Ayrıca sandviç Ģeklindeki yapının çekirdeği köpük malzemedendir. CAD 

yazılımlarıyla basit modelleme yapılmıĢtır. Kabuk ve kiriĢ elemanlar kullanılarak 

sonlu eleman ağı oluĢturulmuĢtur. Çelik otomobil tavanına göre %71 (42.7Kg) 

hafifleme sağlanmıĢtır [3]. Böylece otomotiv sektöründe hafifleme konusunda yeni 

ve kayda değer  bir baĢarı daha sağlanmıĢtır. Havacılık sektöründeki hafif malzeme 

üretme çabaları, artık otomotiv sektöründe de görülmeye baĢlamıĢtır. Bu örnekte de 

bu çabaların somut bir örneği baĢarılı bir Ģekilde hayata geçirilmiĢtir. Öyle ki üretilen 

yapı çelik muadiline göre hem sağlam  hem de büyük oranda hafif olmuĢtur. Tabi ki 

seri üretim için henüz erkendir. 
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   ġekil 2.1 : ÇarpıĢma esnasında otomobil çatısını yüklenmesi(a) ön bariyer 

yüklenmesi(b) ilk eğilme mod Ģekli(c) [3]. 

Mamalis ve arkadaĢları 2005 yılında yayınladıkları makalelerinde farklı tiplerde 

kompozit malzemelere basınç testleri uygulamıĢlar; çökme, çarpıĢma özelliklerini 

incelemiĢlerdir. Malzemeler poliüretan çekirdek ve glass fiber katkılı akrilik reçine 

içermektedir ve sandviç paneller Ģeklindedir, bunların değiĢik kombinasyonları 

kullanılmıĢtır. ġekil 2.2‟de test parçasının boyutları ve ilerlemeli çökme hali 

görülmektedir. Basınç testlerinde 3 çeĢit çökme görülmüĢtür. Bunlardan üçüncüsü 

enerji emilimi açısından en kararlı ve istenen özelliğe sahiptir. Bu ise aranan bir 

özelliktir, çünkü kullanılan kompozitlerin araçlarda kullanılmaya aday malzeme 

olduğu düĢünülmektedir. Bunlar dıĢında maksimum yük altındaki davranıĢlar 

incelenmiĢtir, özellikle ilerlemeli deformasyon üzerinde durulmuĢtur [4].  

Bisagni ve arkadaĢları 2005 yılındaki makalelerinde Formula 1 yarıĢ arabaları için 

tasarlanan enerji sönümleyici yapılar nümerik ve deneysel olarak incelenmiĢtir. Ls-

Dyna programı ile nümerik sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Yük yer değiĢtirme 

diagramlarının altındaki alan ve maksimum yükler hesaplanmıĢtır. ġekil 2.3‟te yükün 

yer değiĢtirme ile değiĢimi görülmektedir [5]. 
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ġekil 2.2 : Sandviç test örnekleri ve boyutları ile progresif deformasyon[4]. 

 

     ġekil 2.3 : Farklı örnekler için çarpıĢma testlerindeki yükün yer değiĢtirmeyle    

değiĢimi [5]. 

Kompozit malzemelerin çarpıĢma anındaki enerji sönümleme özelliği büyük önem 

arz etmektedir, bu makalede bu özellik değiĢik tipte kompozit malzemeler 

çerçevesinde incelenmiĢtir. Karbon-fiber sistemlerle grafit-epoksi sistemler 

karĢılaĢtırılmıĢtır. En iyi enerji emilimi karbon fiberlerde görülmüĢtür. Sonuç olarak 

15m/s hızda bir çarpıĢma için belirli kısımları için sadece 4.27 kg karbon fiber 

malzeme yerleĢtirilmesi yolcu güvenliğini  sağlayacağı hesap edilmiĢtir.   

George ve arkadaĢlarının 2000 yılındaki çalıĢmalarında, çeĢitli Ģerit örnekler 

çarpıĢma anındaki enerjiye göre testlere tabi tutularak incelenmiĢtir [6]. 

Bouchet ve arkadaĢlarının  2000 yılında yayınladıkları makalelerinde otomobillerde 

uzunlamasına kiriĢ olarak düĢünülen alüminyum bir tüp öncelikle karbon/ep olmadan 
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çarpıĢma testlerine tabi tutulmuĢ daha sonra etrafı kompozit maddeyle sarılarak test 

edilmiĢ, ve bir de alüminyum kimyasal aĢındırma (kompozit ve alüminyum 

arasındaki bağı güçlendirmek için) yapılarak teste sokulmuĢtur. Göçme modları Ģekil 

2.4‟te görülmektedir. Enerji emilimi sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır [7]. 

 

ġekil 2.4 : Takviyeli ve takviyesiz alüminyum göçme modları [7]. 

AktaĢ ve arkadaĢları, çok yönlü cam/epoksi kompozit malzemelerin darbe(impact) 

karĢısındaki davranıĢları incelemiĢleridir. Katmanlar 0/90/0/90 ve 0/90/45/-45 derce 

Ģeklinde iki farklı biçimde dizilmiĢtir. Daha sonra kısaca malzemenin üretiminden 

bahsedilmiĢ, ağırlık düĢürme esasına dayanan darbe testleri yapılmıĢtır. Burada yine 

enerji emilimine bakılmıĢ ayrıca darbe enerjisi de hesaplanmıĢtır. Darbe enerjisi 

tanımı örnek parçaya verilen enerji Ģeklinde belirtilmiĢtir. Fiberlerdeki kırılmalar, 

tabakalardaki ayrılmalar Ģekil 2.5‟te görülmektedir [9].  

Ren 2002 yılındaki çalıĢmasında cam katkılı poliüretan matrisli kompozit 

malzemenin deney ortamında bulunan sürünme özellikleri incelemiĢtir. Otomobil 

Ģartlarını simüle etmek için deneysel yöntemler kullanılmıĢtır. DüĢük frekanslı yük 

çevirimi, sıcaklık, titreĢim, nem, motor yağı gibi Ģartlar test örnekleri için 

sağlanmıĢtır. Sonuçta ortaya çıkan veriler deneysel denklemlerin elde edilmesinde 

kullanılmıĢtır [10]. 
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ġekil 2.5 : Alt tabaka ayrılmaları ve fiberdeki bozulmalar [9]. 

Sapuan ve arkadaĢları 2002 yılında otomobil tamponunun kavramsal tasarımı 

hakkında bir çalıĢma yapmıĢlardır [11]. Bu çalıĢmaya göre bir tampon sisteminin üç 

öğesi vardır: fascia, enerji yutucu ve tampon kiriĢi. Ağırlığı yaklaĢık 1100 

kilogramdan az otomobillerde fascia köpükten yapılmıĢ bir enerji yutucu ile birlikte 

kullanılır ve maliyeti az olur. Bu çalıĢma polimer temelli bir tampon tasarımı 

hakkındadır. Tampon malzemeleri termoset, termoplastik ve yapısal reaksiyon 

enjeksiyon kalıplama olarak sıralanabilir. Orta ve büyük kamyon ve otobüsler için 

ise hibrit cam elyafı kompozitler kullanılabilir [11]. 

Khalili ve arkadaĢları tarafından 2007 tarihli çalıĢmada, kompozit katman içine 

yerleĢtirilen Ģekil hafızalı metal tellerin katmanın mekanik performansına etkisi 

incelenmiĢtir. Söz konusu teller elektrik akımı verildiğinde gerilmekte ve katmanlı 

kompozitin üzerine gelen herhangi bir yük nedeniyle olabilecek deformasyonunu 

azaltmaktadır. Bu tür kompozitlere teller nedeniyle hibrit kompozit adı verilmektedir. 

ġekil 2.6‟da Ģematik deney düzeneği görülmektedir. Sonuç olarak bazı geometrik ve 

malzeme parametreler, örneğin hacim oranı, oryantasyon, kabloların yeri eksenel ve 

enine elastisite modülü gibi, çarpıĢma prosesini ve yapının dizaynını etkilemektedir 

[12]. 

Fu ve arkadaĢlarının 2008 tarihli makalesinde birden fazla çeĢitte elyaf kullanılarak 

malzemenin aĢınma ve sürtünme özelliklerinin iyileĢtirilmesi çalıĢılmıĢtır [13]. Çelik 

ve karbon elyaflar kullanılarak hibrit bir kompozit yapı meydana getirilmiĢtir. Söz 

konusu malzeme imal edilmiĢ, sürtünme ve aĢınma testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Aynı 

zamanda yapısal analizler, sürtünme ve aĢınma analizleri yapılmıĢtır. Sonuçlar 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Deneyler üretilen malzemenin yüksek ve kararlı sürtünme 

katsayısı olduğunu ve düĢük aĢınma özelliğinde olduğunu göstermiĢtir. AĢınma 

özelliklerinin her bir bileĢenin aĢınma özelliğine bağlı olduğu görülmüĢtür.  
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Çelik ve karbon elyaflar arasındaki sinerji (synergetic) etkisine de bağlı olduğu 

görülmüĢtür. Söz konusu malzeme fren sistemleri için kullanılabilir [13]. 

 

ġekil 2.6 : Küresel bir cisim tarafından darbe testine tabi tutulan SMA hibrit 

kompozit plaka [12]. 

Shokuhfar ve arkadaĢlarının 2008 tarihli çalıĢmasında, kompozit katman içine 

yerleĢtirilen Ģekil hafızalı metal tellerin yönü ve kesitteki yerinin katmanlı kompozit 

plağın mekanik performansına etkisi incelenmiĢtir. Özellikle darbe yükleri etkisi 

altında hasarın azaltılmasında sözü edilen hibrit kompozitler iyi bir performans 

göstermektedir. Plak birinci dereceden kayma deformasyonu teorisi çerçevesinde 

modellenmiĢtir. Elde edilen teorik sonuçlar deneysel sonuçlar ile karĢılaĢtırılmıĢ ve 

uyumlu olduğu görülmüĢtür. ġekil hafızalı alaĢım tellerin hacimsel oranı yönleri ve 

kesitteki yerine kıyasla plağın performansını daha çok etkilemiĢtir [14]. 

Mahmood ve Najafi‟nin 2006 tarihli çalıĢmasında polimer matris kompozitlerle 

güçlendirilen metal plakların dinamik davranıĢları incelenmiĢtir. Takviyelerdeki 

elyaf plağın katılığını arttırırken matris sönüm karakteristiklerini etkilemiĢtir. 

Kompozit takviyelerde farklı katmanlama kullanılarak plağın dinamik özelliklerinin 

iyileĢtirilebileceği görülmüĢtür. ġekil 2.7‟de test aĢaması görülmektedir [15].  

Kwak, Jeong, Yang-taek, 1997 tarihli makalelerinde kompozitten yapılmıĢ bir tek 

parça otomobil kaportasının optimizasyonunu gerçekleĢtirilmiĢlerdir. EĢdeğer metal 

kaportalara göre %37 ağırlık kazanımı sağlanmıĢtır. Analizler sonlu elemanlar 

yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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Kaportanın imalatı reçine transfer yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Aynı zamanda 

eĢdeğeri iki parça kompozitten yapılmıĢ kaportaya göre maliyet azaltılmıĢtır [16]. 

 

ġekil 2.7 : Modal test Ģeması  

Lihua ve Bohong 2006 tarihli makalelerinde üç boyutlu hibrit örgülü kompozitin 

çarpma yükü altındaki davranıĢını deneysel ve sayısal olarak incelemiĢlerdir. Çarpma 

yükü etkisi altında deneysel ve sayısal olarak elde edilen kuvvet – yer değiĢtirme 

eğrileri ve enerji yutma değerleri karĢılaĢtırılmıĢ ve sonuçların uyumlu olduğu 

görülmüĢtür [17]. 

 

ġekil 2.8 : Üç boyutlu hibrit örgülü kompozitin darbe anındaki simüle edilmiĢ son 

hali [17]. 

Adalı ve Verijenko 1997 tarhli çalıĢmalarında katmanlı kompozit silindirleri, 

hibritleĢtirme yardımıyla malzeme maliyetlerini minimum yapmak üzere optimize 

etmiĢlerdir. Ġç ve dıĢ basınca maruz kalın silindirleri modellemiĢlerdir. Sayısal 

sonuçlar hibrit olmayan tasarımlara karĢı grafit/cam hibrit silindirlerin önemli ölçüde 

verimli olduklarını göstermiĢtir [18]. 
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Lee ve arkadaĢları grafit-kevlar-grafit ve kevlar-grafit-kevlar plakların düĢük hızlı 

çarpmalarda enerji yutma yetenekleri kayma deformasyonu teorisi kullanılarak 

çalıĢılmıĢtır. Kevlar-Grafit-Kevlar hibrit kompozitlerin enerji yutma yeteneklerinin 

çok daha yüksek olduğu bulunmuĢtur . ġekil 2.8‟de bu yapı görülmektedir [19]. 

Luo ve arkadaĢları 2007 yılındaki makalelerinde üç boyutlu ortogonal hibrit örülmüĢ 

fabrik kompozitleri Hopkinson basınç çubuğu aparatıyla test etmiĢlerdir [20]. ġekil 

2.9‟da bu yapı Ģematik olarak gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.9 : Üç boyutlu ortogonal hibrit örülmüĢ malzemenin Ģematik görünüĢü [20]. 

Kompozitlerin enine çarpmadaki yük yer değiĢtirme grafikleri çıkarılmıĢtır. Bu 

grafikler Ģekil 2.10‟da görülmektedir. ÇarpıĢma hızı arttıkça kompozitlerin enerji 

emilim yeteneğinin de arttığı gözlenmiĢtir [20]. 

Glare 3 tipi malzemeler uçak yapıları için geliĢtirilmiĢ hibrit malzemelerdir. Bunlar 

metal ve elyaf takviyeli kompozit katmanlardan oluĢturulurlar. Katmanlar hakkında 

bilgi çizelge 2.1‟de verilmiĢtir. Harras, Benamar ve White 2002 tarihli çalıĢmalarında 

bu tür malzemelerin titreĢim karakteristiklerini elde etmiĢlerdir. Ayrıca modal sönüm 

verisi de elde edilmiĢtir. Bu malzemelerin titreĢim frekanslarının izotropik  

plaklarınkinden daha yüksek olduğu bulunmuĢtur [21, 22]. 

Mutasher ve arkadaĢları tarafından yapılan bu çalıĢmada hibrit alüninyum cam elyaf 

kompozit Ģaftların statik burulma kapasiteleri deneysel olarak incelenmiĢtir. Ġmalat 

ıslak filaman sarma yöntemiyle yapılmıĢ ve alüminyum tüp üzerine farklı sarma 

açılarıyla ve katman sayısında sarılmıĢtır. Burulma açısı ve göçme modları 

belirlenmiĢtir. 45 derece ile sarılmıĢ Ģaftların statik tork kapasitelerinin 90 derece ile 

sarılmıĢ Ģaftlardan yüksek olduğu bulunmuĢtur. [+45/-45] katmanlamalı Ģaftın tork 

taĢıma kapasitesinin çıplak alüminyum Ģaftınkinden 7,5 kez daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. Önce alüminyum tüpün aktığı daha sonra bunu, kompozit kısmın 
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alüminyum tüpten ayrılması ve kompozit Ģaftta elyaf yönünde çatlak yayılımı 

izlemiĢtir. Kompozit kısımda beyaz bölgeler ortaya çıkmıĢ ve nihayet elyaf 

kırılmaları ve göçme oluĢmuĢtur [23]. 

 

ġekil 2.10 : Fiber yönlerine göre yük yer değiĢtirme grafikleri(a) eksenel (b) enine   

[20]. 

Çizelge 2.1 : Glare 3 hibrit kompozit malzeme yerleĢimi [21]. 
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ġekil 2.11 : Katmanların açık gösterimi [21]. 

ġekil 2.11‟de kompoziti oluĢturan katmanlar ve oryantasyonları görülmektedir [21]. 

ġekil 2.12‟de üretilen numuneler görülmektedir. Örneklerin sonunun kalın 

yapılmasının sebebi bağlanma bölgelerindeki bozulmaları ve gerilme yığılmalarını 

önlemektir [23].  

 

 ġekil 2.12 : Hibrit alüminyum-glass statik burulma test örneği [23]. 

ġekil 2.13‟de numunenin boyutları görülmektedir. Çizelge 2.2‟de ise numuneyi 

oluĢturan katmanlar ve dizilimleri verilmiĢtir [23]. 

 

ġekil 2.13 : Test numunesinin Ģematik gösterimi ve boyutları [23]. 
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Çizelge 2.2 : Laminatlar ve dizilim sekansları [23]. 

 

Shan ve Liao‟nun 2002 tarihli çalıĢmalarında tek yönlü cam elyaf takviyeli ve cam -

karbon elyaf takviyeli epoksi matrisli kompozit numuneler 25 °C‟da hava ve 

damıtılmıĢ su içinde çekme – çekme yorulma testine tabi tutulmuĢtur. ġekil 2.14‟de 

deneyin uygulandığı çevresel düzenleme görülmektedir. Nihai çekme 

mukavemetinin (NÇM) % 85‟inde gerçekleĢtirilen testlerde hava ve su içindeki 

numunelerin yorulma ömründe önemli fark görülmezken, NÇM‟nin % 45‟inde 

gerçekleĢtirilen testlerde suyun zararlı etkisi görülmüĢtür. ÇalıĢmada karbon 

elyafların korozyon dirençlerinden dolayı, cam elyaf kompozitlere uygun miktar 

karbon elyafların eklenmesi cam elyaf–karbon hibrit kompozitlerin yorulma 

performanslarını arttırmaktadır [24].  

 

ġekil 2.14 : Yorulma örneği düzeneği [24]. 
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Çevrimsel nem ortamına maruz olan polimerik kompozit matrisler, özellikle ilk 

zamanlarda, katmanlı plakların kenarlarında çok önemli transient kalıcı gerilmeler 

meydana getirirler. Kritik çevrimsel çevre Ģartlarında, kompozitlerin hasarlanma 

ihtimali yüksektir. Dolayısıyla dayanıklılık önemli ölçüde azalır. 

Bu çalıĢmada hasar ihtimalinden kaçınmak ve geçici higrotermal gerilmeleri 

azaltmak için hibrit kompozitler optimum bir katmanlama sıralaması kullanılmıĢtır. 

Bu makalenin ilk amacı dengelenmiĢ istifin higrotermal karakteristiklerini 

belirlemektir. Her bir dengelenmiĢ katmanın en iyi doğrultularını bulmak için polar 

temsil yöntemi uygulanmıĢtır. Katmanın higrotermal karakteristiklerin uygun seçimi, 

transient higrotermal gerilmelerin azaltılmasını sağlar. 

 

ġekil 2.15 : ÇeĢitli hibrit malzeme kompozisyonlarının tipik gerilme-gerinim 

grafikleri [24]. 

ġekil 2.15‟te görüldüğü gibi tüm örnekler kopmaya kadar lineer elastik davranıĢ 

sergilemiĢlerdir. 

Lee ve arkadaĢları 1994 yılında yayınladıkları makalelerinde plak merkezinden tekil 

bir yükün etki ettiği hibrit tabakalı kompozit plaklar için statik ve dinamik 

karakteristiklerin kısıt olarak alındığı optimizasyon iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢlerdir. 

Tasarım değiĢkenleri olarak kalman açısı ve katman kalınlığı alınmıĢtır. Kısıtlar 

çökme, doğal frekans ve özgül sönüm kapasitesi olarak seçilmiĢtir [25, 26]. 

2.1.2 Kompozit bir kiriĢin çekme deneyi 

Deneysel çalıĢmada karbon-kevlar hibrit örgülü kumaĢtan yapılmıĢ iki yönlü bir 

kompozitin mekanik özellikleri incelenmiĢtir. Deney MTS universal test makinesi 

kullanılarak yapılmıĢtır. Bu cihazda öncelikle numune Ģerit parçalardan bir tanesi 
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zamanla artan gerilmeye maruz bırakılarak koparılmıĢtır. Bu testin sonunda kopma 

dayanımı 315 MPa olarak elde edilmiĢtir. Böylece hibrit kompozit bir malzemenin 

diğer metallere göre mekanik özelliklerini karĢılaĢtırma imkanı elde edilmiĢtir. 

 

ġekil 2.16 : MTS cihazına bağlanmıĢ çekme numunesi. 

ġekil 2.16‟da MTS cihazına bağlanmıĢ çekme numunesi görülmektedir. 

 

ġekil 2.17 : Strain-gaugeler ve bağlanma yönleri. 

ġekil 2.17‟de daha net görüldüğü gibi strain-gauge‟le enine ve boyuna yönlerde 

bağlanmıĢtır. Böylece birbirine dik yönlerdeki gerinimler ölçülecek ve poisson oranı 

hesaplanabilecektir. ġekil 2.18 ve 2.19‟da ise sırasıyla eksenel kuvvet ve eksenel 

gerinimin zamanla değiĢimleri grafikler halinde verilmiĢtir.  
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ġekil 2.18 : Eksenel kuvvetin zamanla değiĢimi 

Eksenel kuvvet ilk 15 saniye boyunca 0‟dır. Bu deneyin baĢlangıç safhasıdır ve 

dikkate alınmaz. Daha sonraki sayfa lineer bir Ģekilde gitmektedir. 

 

ġekil 2.19 : Eksenel gerinimin zamanla değiĢimi. 

Eksenel gerinim de beklendiği gibi eksenel kuvvet grafiğiyle uyum içindedir.  

Eksenel gerinim ve eksenel kuvvet değerlerinin lineer olduğu bölge Ģekil 2.20‟de 

verilmiĢtir.    
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ġekil 2.20 : Lineer bölgedeki gerilme gerinim ve elastisite modülü 

Lineer bölgede yapılan eğri uydurma iĢleminden sonra elastisite modülü değerleri 

hesaplanmıĢtır. ġekil 2.21‟de ise Poisson oranının zamanla değiĢimi gösterilmiĢtir. 

ġekilden görüldüğü gibi poisson oranı lineer bölge boyunca sabit kalmaktadır. 

Buradan hesaplanan ortalama değer poisson oranı olarak alınmıĢtır. 

 

ġekil 2.21 : Poisson oranı 

2.2 Metal Hibrit Malzemeler 

ÇalıĢmanın bu bölümünde çelik ve alüminyum malzemelerin birleĢtirilmesiyle 

oluĢturulan hibrit malzemeler geliĢtirilmesi konusunda bir literatür araĢtırması 

yapılmıĢtır. 
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Alüminyum ve çeliğin birleĢtirme teknikleri üzerinde durulmuĢtur. Bu teknikler 

arasında lazer kaynağı sürtünme kaynağı, manyetik kaynak gibi kaynak çeĢitleri 

bulunmaktadır. Bu teknikler mekanik ve kaynakla birleĢtirme Ģeklinde iki kısımda 

incelenmiĢtir.  

ÇeĢitli makaleler resim, grafik ve tablolar eĢliğinde özetlenmiĢtir. Bu makalelerin 

bazılarında çelik ve alüminyumunun alın alına birleĢtirilmesi yöntemleri ve bu 

yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmektedir. Diğer makaleler ise 

çelik ve alüminyumun üst üste birleĢtirilerek katmanlı hibrit malzemeler elde 

edilmesi ile ilgilidir. Bu avantajlar ve dezavantajlar düĢünülerek çalıĢmanın sonraki 

aĢamalarında alın alına birleĢtirme yöntemleri ile ilgili çalıĢılacaktır. 

2.2.1 Kaynakla birleĢtirilmiĢ metal hibrit malzemeler 

Sierra ve arkadaĢları lazer ve gaz tungsten ark kaynağı kullanarak galvanize çelik ve 

alüminyumu birleĢtirmenin yeni bir yolu üzerinde araĢtırma yapmıĢlardır. Lazer 

prosesiyle doğrudan alüminyum eritme iĢlemi ve gaz tungsten ark kaynağıyla 

çelikten ısı transferi ile alüminyum  eritme iĢlemi uygulanmıĢtır. Ara yüzeyler 2 ila 

40 μm arasında değiĢmektedir. BirleĢim sonucu oluĢan parçaların çizgisel çekme 

mukavemeti (lineer tensile strength)  250N/mm ve 190 N/mm gibi değerlere 

ulaĢmaktadır [27].  

Lazer prosesinde 3 teknik uygulanmaktadır. Ġlki alüminyumun indüklenmiĢ bir 

Ģekilde lazerle eritilmesi Ģeklindedir. Yani bu teknikte alüminyuma doğrudan lazer 

uygulaması yerine çelik ısıtılarak alüminyuma ısı geçiĢi ile kaynak sağlanır. Bu 

teknikte çelik katı haldedir, alüminyum ise sıvı hale geçer ve arada oluĢan 

reaksiyonla parçalar birleĢtirilir. Bu teknikle iyi mekanik özellikler sağlanabilir. 

Fakat burada ara tabakanın kalınlığı 10 μm‟ den az olmalıdır. BaĢka bir teknik de Al-

12 Si dolgu kablosu kullanılarak lazer kaynağıdır. Burada reaksiyon tabakası 2 μm‟ 

den daha aza indirilmiĢtir. Yine aynı teknikle Zn-Al dolgu maddesi ile galvanize 

çelik ve alüminyum birleĢtirilmiĢtir. Önceki çalıĢmalarda lazer kaynağı sırasında 

Fe2Al5 ve FeAl3 olmak üzere iki çeĢit fazın oluĢtuğu görülmektedir. Bu fazların 

kırılganlık özellikleri çok fazla olduğundan çelik-alüminyum birleĢtirmesi kolay bir 

iĢlem değildir. Argon gazıyla birleĢtirme iĢlemi 2 plakanın üst üste bindirmesi 

Ģeklinde olduğundan çalıĢmada makalenin lazer kaynağı kısmı üzerinde durulacaktır 

[27]. 
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BirleĢtirme sırasında kullanılan alüminyum ve çeliğin kimyasal bileĢimi çizelge 

2.3‟te görüldüğü gibidir. 

Çizelge 2.3 : DC-04 düĢük karbonlu çeliği ve 6016 alüminyum alaĢımının kimyasal  
bileĢimi [27]. 

 

Çizelge 2.4‟te birleĢtirilen alüminyum ve çeliğin mekanik özellikleri verilmektedir.  

Alüminyum plakalar “grade” 800 SiC kağıdıyla cilalanmıĢtır, daha sonra asetonla 

yağdan arındırmıĢtır. Galvanize çelik plakalar ise sadece yağdan arındırılmıĢtır. 

Galvanize olmayan çelikte ise sadece anti-korosif kaplama uygulanmıĢtır. Çinko 

demir ve alüminyum arasındaki iyi metalurjik uyum sayesinde galvanizlenmiĢ çelikte 

kaplama uygulanmamıĢtır, fakat kaplamanın bağ gücüne etkisini görmek amacıyla 

lazer iĢleminde kaplamalı ve kaplamasız olmak üzere iki çeĢit uygulama yapılmıĢtır. 

Bu durumda etanol içinde çözülen kaplama maddesi çelik yüzeye spreylenmiĢ ve 

kuruması beklenmiĢtir. 10 ila 50 μm arasında bir kaplama kalınlığı elde edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Lazer testlerinde ġekil  1A‟da görülen bir konfigürasyonla 120 mm uzunluğunda ve 

90 mm geniĢliğinde plakalar kullanılmıĢtır. Devamlı Nd:YAG lazeri 0.6 m/dak ve 

1.4 m/dak, hızlarında ve 3kW gücünde kullanılmıĢtır. 200 mm‟lik lens 30° açıyla 

yüzeye bakmaktadır. Böylece 2.3 × 1.8 mm ebatlarında eliptik bir spot bölgesi 

oluĢturulmuĢtur. Lazer yoğunluğu ise 70–90 kW/cm 2 „dir.  

Alüminyumun yerçekimi yardımıyla çeliğe yayılmasını sağlamak amacıyla tüm lazer 

testleri düz bir pozisyonda uygulanmıĢtır. ġekil 2.22‟de görüldüğü gibi lazer ıĢını 

üstteki alüminyum plakaya yöneltilmiĢtir.  

Çizelge 2.4 : DC-04 düĢük karbonlu çeliği ve 6016 alüminyum alaĢımının mekanik 

bileĢimi [27].  
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Isıtılan yüzeyler oksidasyondan 10 l/dak akısında argon gazıyla korunmuĢtur. 

BirleĢtirme parametreleri çizelge 2.5‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 2.5 : BirleĢtirme koĢullarının özeti [27]. 

 

 

ġekil  2.22 : Lazer ve gaz tungsten kaynağının deneysel Ģeması [27]. 
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Lazer  iĢleminde alüminyum eriyikle katı haldeki çeliğin reaksiyonu sonucu bağ elde 

edilmiĢtir. Alüminyumun erimesinden dolayı oluĢan açıya ıslanma açısı (wetting 

angle) denmektedir. Bu açı değeri lazer hızı ve kaplama yapılıp yapılmamasına bağlı 

olarak değiĢmektedir, (ġekil  2.23, ġekil  2.24) [27]. 

 

ġekil 2.23 : (A) Lazerli kaynaktaki bağ yapısını Ģematik gösterimi (α= erime 

sonucunda oluĢan açı (wetting angle, ıslanma açısı)) (A), 

kaplamasız(B), Kaplamalı(C), lazer hızı 0.8m/dak [27]. 

Parçaların mekanik özelliklerinin belirlenmesi için enine çekme testi uygulanmıĢtır. 

Parçalar simetrik olmadığından alüminyumun  plastik deformasyonu sırasında, bir 

eğilme momenti görülmüĢtür. Kolaylık olması açısından çizgisel gerilmeler 

alınmıĢtır. Yani reaksiyon yüzey (geniĢlik) boyunca gerilmeler alınmıĢtır [27].  

Kaplamalı ve kaplamasız parçalarda gerilme değerlerinde büyük farklar 

görülmektedir. Kaplama uygulandığında 250 N/mm gibi yüksek çekme dayanımı 

elde edilmektedir ki bu değer 260 N/mm olan alüminyumun çekme dayanımına 

oldukça yakındır. Öte yandan kaplama yapılmayan örneklerde çekme dayanımı 150 

N/mm‟nin altına inmektedir. Bunun nedeni ise kaplama olmadığında çinkonun 

buharlaĢma sırasında oluĢturduğu gözeneklerdir. Bu gözenekler temas yüzeyini 

azaltarak kesitteki gerilmeyi artırırlar veya lokal gerilmelere sebep olurlar. Bu 

yüzden temel parametre kaplama olarak belirlenmiĢtir [27].  

Alüminyum ve çeliği birleĢtirmenin gerek lazer gerekse argon kaynağı yoluyla 

fizibilitesi olduğuna karar verilmiĢtir. Ġlerdeki otomobil uygulamalarında 

kullanılacağı öngörülmüĢtür [27].  
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ġekil 2.24 : Islanma açısının lazer hızıyla değiĢimi [27]. 

Alüminyum ve çeliği termal bir prosesle birleĢtirirken ortaya çıkan esas problem 

kırılgan metaller arası fazlardır [28]. Bunlar mekanik özelliklerin zayıflamasına yol 

açar. Fakat bir lazer ıĢını bu fazların oluĢmasını engelleyebilir. Mathieu ve 

arkadaĢları çelik alüminyum birleĢiminde, %88 alüminyum %12 silisyumdan oluĢan 

bir dolgu kablosu ile yapılan bir fizibilite çalıĢması sunmaktadır. ÇalıĢmada kaynak 

için optimum parametrelerin elde edilmesi amaçlanmıĢtır. Bağdaki kırılma   değiĢimi 

ve mekanik özellikler değiĢik kırılma durumlarında incelenmiĢtir [28]. DeğiĢik 

yönlerde değiĢik kırılma durumları vardır. 

Alüminyum ve çelik bilinen endüstriyel kaynak teknikleriyle birleĢtirilemez. Sıvı 

hale geçiĢte alüminyum ve çelik arasında karıĢma görülmez. Alüminyum ve demirin 

kırılgan fazları oluĢur. Dolgu maddesi kullanılarak yapılan birleĢtirmelerde dolgu 

maddesinin kalınlığı önem arz etmektedir. Yapılan araĢtırmalarda çelik/dikiĢ 

kısmındaki kalınlık 10 μm‟den daha az olduğu takdirde mekanik olarak dayanıklılık 

elde edilmiĢtir [28]. 

Deney için açısal bir konfigürasyon test edilmiĢtir. Çelik parça düz haldeyken 

alüminyum bükülmüĢtür (Ģekil 2.25). Dolgu malzemesi olarak 2 m/dak hızla 

ilerleyen bir kablo kullanılmıĢtır. Bu malzeme seçilirken alüminyum parça ile olan 

kaynaĢma (fusion) sıcaklığının uygunluğu baz alınmıĢtır, (TkaynaĢma = 650
0
C). Lazer 

ıĢınının çapı 2 mm olarak seçilmiĢtir. Dolgu maddesi ıĢına gelecek Ģekilde 

ayarlanmıĢtır. Böylece diğer parçaların lazerle doğrudan temasından kaçınılmıĢtır. 

Kablo parçanın geometrisine bağlı ilerlerken, lazer çok hassas bir Ģekilde kaynak 

düzleminde kalmalıdır.  
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Koruyucu gaz olarak %70 helyum, %30 argon gazı 20 litre/dakikalık bir akıĢla 

ayarlanmıĢtır [28]. 

 

ġekil 2.25 : Deney konfigürasyonu [28]. 

Alüminyum parça 6016 T4 alaĢımıdır. Kütle yüzdesi çizelge 2.6‟da verilmiĢtir. 

Diğer parça düĢük karbon içerikli 10 μm çinko kaplı çeliktir. Kütle yüzdesi çizelge 

2.7‟de verilmiĢtir. Dolgu maddesi alüminyum ve silikon alaĢımıdır. Kütle yüzdesi 

çizelge 2.8‟de verilmiĢtir. Bu madde pirinç kaynağında kullanılmaktadır ve düĢük 

kaynaĢma sıcaklığı yüzünden seçilmiĢtir. Ayrıca silikon demir alüminyum kırılgan 

fazların oluĢmasını engeller. KaynaĢma sıcaklığı 580
0
C‟dır. Dolgu maddesi kablo 

Ģeklinde DINSE aleti yardımıyla belirli bir hızda uygulanır.  

Çizelge 2.6 : AA-6016‟nın kimyasal bileĢimi (kütle%) [28]. 

Si 

Mg 

Fe 

Zn 

Mn 

Cu 

Ti 

Cr 

Bal. 

                             1.0-1.5               

                           0.25-0.6 

                               <0.5 

                               <0.2 

                               <0.2     

                               <0.2 

                               <0.15 

                               <0.1 

                               <0.2 

Sonuç olarak bağın mekanik gücünü belirleyen ana parametre önceden ısıtma 

olarak belirlenmiĢtir.  Bunun yanı sıra kablo hızı, lazer gücü gibi parametreler 

bağ gücünde değiĢikliğe neden olmaktadır. Bu parametrelere göre yapılan çalıĢma 

sonucu elde elden verilere (ġekil 2.26) göre maksimum mekanik dayanım 195 

N/mm‟dir. 
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Çizelge 2.7 : Çeliğin kimyasal bileĢimi (kütle%) [28]. 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 2.8 : AA-4047‟nin kimyasal bileĢimi (kütle%) [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.26 : Optimum operasyon bölgeleri [28]. 

Lazer kaynak tekniği diğer tekniklere göre birçok avantaja sahiptir. Öncelikle 

yeniliklere açık bir tekniktir. Ayrıca hızlı ve otomasyona uygun bir tekniktir. Son 

olarak dolgu malzemeli lazer tekniğinde kimyasal bir kaplamaya gerek yoktur. 

Sierra ve arkadaĢlarının 2007 yılında yazdıkları makalede karbon katkılı çelik 6000 

serisi alüminyuma anahtar deliği moduyla lazer kullanılarak birleĢtirilmiĢtir. Ġnceleme 

3 aĢamalı yapılmıĢtır. 

C 

Mn 

P 

S 

Si 

Al 

Ti 

          0.002 

          0.1050 

          0.0090 

          0.0060 

          0.0060 

          0.0340 

          0.0680          

Si 

Mg 

Fe 

Zn 

Mn 

Cu 

Ti 

Be 

          11.92 

          0.01 

          0.14 

          <0.01 

          0.01 

          <0.01 

          <0.01 

          <0.0002 
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Proses optimizasyonu, malzeme karakterizasyonu, mekanik testler. Alüminyum ve 

çeliğin değiĢik derinliklerdeki nüfuzu ile bağın kırılganlığı incelenmiĢ ve 

optimizasyonla 250 N/mm gibi çizgisel mukavemet değerleri elde edilmiĢtir [29]. 

 Çizelge 2.9 : DC 6056 ve 6016 düĢük karbonlu çeliklerinin kimyasal bileĢimi [29]. 

 

Kullanılan malzemeler 1.2 mm kalınlığında düĢük karbonlu çelik ve iki çeĢit 

alüminyum alaĢımı; 6056-T4, 6016-T4 „dür. Alüminyum da çelik de otomotiv 

endüstrisinde kullanılmaktadır. Kimyasal bileĢimleri ve mekanik özellikleri çizelge 

2.9  ve çizelge 2.10‟da verilmiĢtir [29]. Parçaların kimyasal özellikleri lazer 

kaynağına imkan tanıyacak Ģekilde seçilmiĢtir. 

Çizelge 2.10 : DC 6056 ve 6016 düĢük karbonlu çeliklerinin mekanik özellikleri [29].  

 

Alüminyum üstüne çelik ve çelik üstüne alüminyum olmak üzere 2 çeĢit deney 

konfigürasyonu hazırlanmıĢtır (ġekil 2.27). 6056 Alüminyum plakalar 120 mm 

boyunda ve 90 mm enindedir. Bunlar 1200 SiC kağıdıyla cilalandıktan sonra 

asetonla yağdan arındırılmıĢtır. Diğer metotlardaki gibi oksitten arındırmak için 

kaplama yapılmamıĢtır. 

Kaynak iĢleminde Nd:YAG devamlı lazeri kullanılmıĢtır. 2.25 ila 3.5 kW güç 

aralığında çalıĢan lazer 4 ila 6 m/dakika hızlara sahiptir. Kullanılan lense göre bu 

koĢullar ayarlanmıĢtır. Kaynak sırasında koruyucu gaz olarak dakikada 20L‟lik bir 

akıĢla helyum gazı kullanılmıĢtır. 

ġekil 2.28 „de giriĢimler mikron seviyesinde fotoğraflanmıĢtır. Burada elektron 

mikroskobu kullanılmıĢtır. 
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Mikron sevisyesinde metalurjik özellikler tespit edilmiĢtir. Fazlar ve giriĢim 

seviyeleri açıkça görülmektedir. En iyi anahtar deliği giriĢimi üçüncü resimde 

görülmektedir. Dördüncü resimde parçalanma görülmektedir. 

 

ġekil  2.27 : Deneyin Ģematik gösterimi [29] 

 

ġekil  2.28  : Alüminyum ve çeliğin değiĢik kalınlıklardaki birbiri içine girmesi 

(kesit görüntüsü) [29]. 

ġekil 2.29‟da lineer enerji ve giriĢim arasındaki iliĢki görülmektedir. ġekil 2.29 „da 

giriĢimler ile enerji seviyeleri arsındaki iliĢki gösterilmektedir. Bu parçaların ileride 

enerji emilimi uygulamalarında kullanılacağı göz önünde bulundurulursa oldukça 

önem arz eden bir grafiktir. Bu grafikten yararlanılarak enerji emiliminin elzem 
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olduğu kısımlarda uygun giriĢim miktarı seçilebilir. Bu doğrultuda parametre 

seçilebilir. 

 

ġekil  2.29  : 200 mm‟lik focal lens ile elde edilen giriĢim-lineer enerji grafiği [29]. 

 
ġekil  2.30 : Çizgisel yırtılma mukavemetinin giriĢim derinliğiyle değiĢimi [29]. 

Sonuç olarak; 

1. Hatasız kaynaklar çelik alüminyum üzerindeyken ve giriĢim 500 µm‟nin 

altında  olduğunda elde edilmiĢtir. 

2. Kaynağın sertliğiyle çeliğin alüminyum içine girme miktarı, ve 

kaynaktaki alüminyum oranı arasında bir bağlılık tespit edilmiĢtir.  

3. GiriĢim miktarı 200-400 µm arasında olduğunda 250 N/mm gibi çekme 

mukavemeti değerleri elde edilebilmektedir (ġekil 2.30). 

4. Yırtılma testlerindeki çizgisel mukavemet değerleri daha düĢüktür. 100 

µm ve 200 µm arasında optimum değerler elde edilmiĢtir.Çelik üzerinde 

çatlaklar görülmüĢtür.  

Bu çalıĢmada da lazer tekniğinin değiĢik bir uygulaması görülmüĢtür, burada 

önemli parametre lazer gücüne ve hızına bağlı olarak çeliğin alüminyum içindeki 

giriĢim derinliğidir [29]. 
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Peyre ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada da alüminyum lazerle doğrudan eritilerek 

çelik üzerine yayılıp kaynak bölgesinde eriyik havuzu oluĢturması sağlanmıĢtır, 

böylece sağlam bir ara yüzey elde edilmiĢtir (Ģekil 2.31). Galvanize ve normal çelik 

için bağ özellikleri incelenmiĢtir. Bunlar arasında mikro yapılar ve gerilme 

incelemeleri yer almıĢtır. Gerilme incelemelerinde galvanize çeliklerde 220 N/mm 

gibi değerlere ulaĢılmıĢtır [36]. Bu değerler çeliğin malzeme değerleriyle 

karĢılaĢtırıldığında, otomotivde mukavemet açısından oldukça iyi sayılabilecek 

değerlerdir.  

  
ġekil  2.31 : Kaynak düzeneğinin Ģematik gösterimi [36]. 

2.2.2 Özel iĢlemlerle birleĢtirilmiĢ metal hibrit malzemeler 

Önceki bölümde kaynak metodu ile birleĢtirilen hibrit malzemelere yer verilmiĢtir. 

Kaynak geleneksel bir metot sayılmakla birlikte, günümüzde hala etkin bir Ģekilde 

kullanılmaktadır. Fakat yeni teknolojik geliĢmeler sayesinde daha farklı birleĢtirme 

yöntemleri de ortaya çıkarılmıĢtır. Bu yöntemler arasında giydirme (cladding), 

manyetik dikiĢ kaynağı, sürtünme kaynağı, dökme usulü birleĢtirme gibi teknikler 

vardır. Kaynak hala en geçerli yöntem olsa da bu yöntemler de göz ardı 

edilmemelidirler. 

2.2.2.1 Sürtünme kaynağı 

Watanabe Takayama Yanagisawa yaptıkları çalıĢmada alüminyum alaĢımı bir 

levhayı yumuĢak çelikten bir levhayla dip dibe, sürtünme kaynağı metodu ile 

birleĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Burada pimin dönüĢ hızı, pim ekseninin gerilme için 

konumu, ve bağın mikro yapısı incelenmiĢtir. Ayrıca kaynak sırasında çelik 

üzerindeki oksitlenen kısmın davranıĢı da incelenmiĢtir. Elde edilen ana sonuçlar 
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Ģunlardır. Alüminyum alaĢım ile çeliğin dip dibe kaynağı sürtünme metodu ile 

baĢarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Aradaki bağın maksimum gerilme dayanımı 

alüminyum bazlı metalin %86‟sı kadardır. Küçük bir miktar intermetal bileĢiği, 

arayüzün yukarısında ortaya çıkmıĢtır. Bu kısımlar bağın kırılma noktaları gibi 

gözükmektedir [30]. 

Lazerle birleĢtirme tekniklerinde bağlarda az da olsa kırılgan fazlar oluĢmaktadır, 

ayrıca sıcaklık kontrolü ve eriyen alüminyum miktarının kontrolü zor bir iĢlemdir. 

Üstelik lazer ekipmanları pahalıdır. Bu çalıĢmada alüminyum alaĢımı çeliğe 

sürtünme kaynağı yoluyla birleĢtirilmiĢtir. ġekil 2.32„de görüldüğü üzere kendi 

ekseni etrafında dönen bir pim alüminyumun içine yerleĢtirilmiĢtir. Daha sonra pim 

ara bölge boyunca hareket ettirilerek oluĢan oksit film tabakasının kaynak yüzeyi 

boyunca mekanik olarak yok edilmesi sağlanmıĢtır. Burada dönme sonucu oluĢan 

ısı alüminyumu akıĢkanımsı bir hale getirerek çelikle kaynaĢmasını sağlar. Daha 

önce yapılan bir deneyde pim kaynak çizgisinin merkezine konmuĢ fakat sürtünme 

yeterli olmadığından kaynak tutmamıĢtır [30]. 

 

ġekil 2.32 : Dönen pimin Ģematik illüstrasyonu [30]. 

Deneyde SS400 yumuĢak çelik ve A5083 alüminyum magnezyum alaĢımı 

kullanılmıĢtır. Parça kalınlıkları 2 mm uzunluklar 140 mm geniĢlik ise 40 mm‟dir. 

Pim ise 2 mm çapında 1.9 mm  uzunluğunda ısıl iĢlem görmüĢ çeliktir. Pimin 

dönme hızı 100-1250 devir/dak‟dır. Enine hız ise 25mm/dakika Ģeklindedir. Dönen 

pim alüminyuma gömüldükten sonra Fe tarafına -0.2‟den +2 mm‟ye kadar bir itiĢ 

uygular (ġekil 2.33) . 

 

ġekil 2.33 : Pim pozisyonu ve koordinatların Ģematik gösterimi [30]. 
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Öncelikle pim‟e 0.2 mm‟lik bir offset değeri verilerek;  pimin dönüĢ hızıyla kaynağın 

yapısı arasındaki bağlantı incelenmiĢtir. ġekil 2.34‟te değiĢik dönme hızlarında 

yüzey görünümleri ele alınmıĢtır. Çekme mukavemeti ve dönme hızı arasındaki iliĢki 

ise ġekil 2.34‟te gösterilmiĢtir. DüĢük dönme hızlarında (100 devir/dak) sürtünme az 

olduğundan kaynak yeterince iyi olmamaktadır. Optimum dönme hızı 250 devir/dak 

olarak elde edilmiĢtir (ġekil 2.35). 500 ve 800 devir/dak‟da 250 devir/dak‟ya benzer 

yapı oluĢmaktadır. Fakat bu hızlarda bazı kusurlar oluĢmaktadır. 1250 devir/dak‟da 

ise yanma görülmektedir. 

 

ġekil  2.34 : DeğiĢik pim dönme hızlarındaki kaynak yapısı ve mikroyapı [30]. 

 

ġekil  2.35 : DeğiĢik dönme hızlarında çekme mukavemeti [30]. 

Maksimum çekme mukavemeti 0.2 mm ofset değerinde elde edilmiĢtir (ġekil 2.36). 

Ayrıca pimin dönme hareketi sonucu kırılganlık oluĢturabilecek oksitler alüminyum 

matrisine gömülerek yok edilmiĢtir.  
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Bu çalıĢmanın lazer kaynağına göre üstün tarafı daha az karıĢık ekipman 

gerektirmesi ve daha ucuz olmasıdır. Ayrıca kaplama iĢlemi veya dolgu maddesi 

gerektirmemektedir. 

 

ġekil  2.36 : DeğiĢik ofset değerlerinde çekme mukavemeti [30]. 

2.2.2.2 Giydirme  

Kang ve arkadaĢlarının 2007 yılında yaptığı çalıĢmada 5 katmanlı iki tip kompozit 

malzeme üretilmiĢtir. Birinci parçadaki katmanlar STS/Al/Al/Al/STS Ģeklinde iken, 

ikinci parçada STS/Al/STS/Al/STS Ģeklinde düĢünülmüĢtür. Çelik olarak ferritik 

paslanmaz çelik olarak STS430 ve alüminyum alaĢımı olarak AA3003 

kullanılmıĢtır. Levhalar giydirme tekniğiyle yükselen sıcaklık eĢliğinde 

oluĢturulmuĢtur. Bu iĢlem sırasındaki gerinimleri anlamak için değiĢik kalınlık 

yerlerindeki kristografik yapı izlenmiĢtir. Yapılan iĢlem Ģematik halde Ģekil 2.37‟de 

görülmektedir. ĠĢlem sırasındaki deformasyon gerilme ve gerinmeleri incelemek 

için sonlu eleman metodu kullanılmıĢtır. Burada elde edilen veriler levhaların 

yüzey değiĢikliği için kullanılmıĢtır. Katmanların iĢlem öncesi ve sonrası 

kalınlıkları çizelge 2.11‟de verilmiĢtir. 

 

ġekil 2.37 : Giydirme iĢlemi [31]. 
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Çizelge 2.11 : Katmanların iĢlem öncesi ve sonrası kalınlıkları [31]. 

 

Lee ve ekibi, alüminyum, bakır, ve çelikten oluĢan 3 katmanlı bir yapı 

üretilmiĢlerdir. 350 derecede giydirme  tekniği uygulanmıĢtır. Mekanik ve yüzey 

etkileri incelenmiĢtir. Gerilme testleri, bütün parça ve ayrı ayrı metallere 100 

dereceden 400 dereceye değiĢen bir skalada uygulanmıĢtır. Çekme dayanımının 

sıcaklıkla değiĢimi Ģekil 2.38‟de görülmektedir [35]. 

 

ġekil  2.38 : Çekme dayanımının sıcaklıkla değiĢimi [35]. 

2.2.2.3 Manyetik dikiĢ  

Kwang-Jin ve ekibinin yaptığı çalıĢmada karbon katkılı çelik ve alüminyum parçalar 

manyetik basınç dikiĢ yöntemi ile birleĢtirilme iĢlemi yapılmıĢtır. Ara yüz mikro 

yapısı incelenmiĢ, ve gerilme testleri uygulanmıĢtır. Kaynak yapılan kısmın dalgalı 

bir yapı gösterdiği(Ģekil 2.39), ayrıca kaynak sırasında ısı artıĢı olmadığı gibi birkaç 

mikro saniyede tamamlandığı gözlemlenmiĢtir [37]. 

Manyetik dikiĢ kaynağı yöntemi Ģu Ģekilde olmaktadır. Kaynaklanacak parçalardan 

birinin yakınına getirilen manyetik bir bobin üzerinde ani ve yüksek bir miktarda 

manyetik yük boĢalması gerçekleĢtirilir. Bunun sonucunda oluĢan manyetik alan 
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sayesinde bu parça diğer parçaya büyük bir hızla çarpar. Teorik olarak 15000 m/s 

hıza ulaĢılabilmektedir, fakat pratikte güç sorunları nedeniyle bu hız 1000 m/s den 

azdır. MPW katı-hal kaynaklarına bir örnektir, patlamalı kaynağın benzeridir (Ģekil 

2.40). 

 

ġekil  2.39 : Parçanın kaynak sonrası görünümü [37]. 

 

ġekil  2.40 : Manyetik dikiĢ kaynağının Ģematik gösterimi [37]. 

2.2.2.4 Dökme 

North Carolina State Üniversitesinde 2007‟De Lakshmi ve Rabiei tarafından yapılan 

araĢtırmada delikli çelik bir yapı dökme usulü ile alüminyum matrisle 
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birleĢtirilmiĢtir. Üretilen maddenin enerji emilim özelliği incelenmiĢtir. Deney 

sonuçları yeni çelik alüminyum karıĢımının enerji emilim özelliği yanında, yüksek 

kuvvet/yoğunluk oranına sahip olduğunu göstermiĢtir. Maddenin mikro yapısı 

incelenmiĢ, böylece basınç altında deformasyon etkileri açıklanmıĢtır. Yeni 

alüminyum çelik alaĢımın %100 alüminyuma göre 30 kat, çeliğe göre 2 kat enerji 

emilimi sağladığı görülmüĢtür. ġekil 2.41‟de üretilen malzemenin diğer 

malzemelerle karĢılaĢtırması görülmektedir [33]. 

 
      ġekil  2.41 : Al-çelik kompozit malzemenin diğer malzemelerle karĢılaĢtırmalı                                    

gerilme-gerinim eğrileri.
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3.  SOĞUK METAL TRANSFERĠ (CMT) ĠġLEMĠ 

2008‟de Avrupa‟da yaptırıma baĢlayacak olan kirlilik önleme standartları otomobil 

sanayinin araç baĢına yakıt tüketim oranını azaltmasını gerektirecektir. Bu araç 

gövdelerini daha hafif yapmakla mümkün olabilir. Geri dönüĢümü kolay olduğundan 

alüminyum birçok firma tarafından mümkün bir çözüm olarak incelenmektedir.  

Ancak sadece alüminyum kullanmak çok pahalı olabilmektedir.  Diğer bir çözüm 

ananevi çelik gövde yapısı içinde bazı parçaları alüminyumdan imal etmektir. 

Böylece maliyeti fazla artırmadan nispeten hafif bir ara çözüme ulaĢılabilecektir.  

Çelik ve alüminyumun mevcut endüstriyel kaynak teknikleriyle birleĢtirilmesi, iki 

metal arasındaki zayıf uyumluluk birçok problemlere yol açtığından, baĢarılı bir 

Ģekilde yapılamamaktadır. Sıvı halin değiĢimi esnasında demir ve alüminyum 

arasında pratik olarak hiçbir karıĢabilirlik yoktur ve kırılgan bir metaller arası FexAly 

fazları oluĢmaktadır. Bununla birlikte explosif kaynak ve sürtünme birleĢtirme 

kaynağı gibi yeni teknikler geliĢtirilmiĢtir. Bu metotlar bu tip birleĢimleri 

kolaylaĢtırmakla birlikte uygulanmaları zordur.  Mekanik birleĢimler yapmak da 

mümkündür: Mesela farklı malzemeler birbirine perçinlenebilirler. Bu çok pahalı 

olmasının yanında bağlantılar yalnızca perçinlerdedir. Bu bağlantılar yalnızca, çelik 

gövde ile kompleks bağlantıların gerekli olmadığı bagaj kapağı ve kaput gibi 

alüminyum parçalar için çözüm olabilir [38]. 

 

  ġekil 3.1 : CMT iĢlemiyle birleĢtirilmiĢ bir yapının kesit görünüĢü [38]. 
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Kaynak teknolojisinde yakın geliĢme, alüminyum ve farklı malzeme 

birleĢtirmelerinde ideal uygunlukta olan ve çapaksız kaynak iĢlemi ve düĢük ısıl 

girdiye sahip olan soğuk metal transferi (CMT)‟dir. CMT iĢlemi Fronius Ģirketi 

tarafından bulunmuĢ olan, modifiye edilmiĢ bir metal asal gaz kaynak iĢlemidir. 

Temel keĢif telin hareketlerinin kaynak iĢlemiyle ve iĢlemin genel kontrolüyle 

entegre edilmesidir. Telin geri çekilme hareketi kısa devre sırasında damlacık akıĢına 

yardım eder, böylece metal elektromanyetik kuvvet yardımı olmaksızın kaynak 

havuzuna transfer edilebilir. Dolayısıyla ısı girdisi ve çapak büyük ölçüde azaltılır.    

3.1 GeliĢim Süreci 

1991:  Fronius Ģirketi alüminyum ve çeliği birleĢtirme projesine baĢladı. 

2001:  Fronius alüminyum ve çelik birleĢtirme alanında yeni bir baĢarı olan soğuk 

metal transferi yöntemini geliĢtirdi. 

2002:  Ġnce alüminyum levhalarla (0,6 mm) ilk testler, gaz altı ve çapaksız olarak 

yapıldı. 

2003:  Diğer uygulamalar için daha ileri aĢamadaki testler yapıldı. 

2004: CMT teknolojisinin piyasaya sürümü 

Prensip: Dip transferi yoluyla sıfır metal geçiĢiyle sağlanan ark iĢlemi 

 

ġekil 3.2 :  Kaynaklı parçadaki kopma bölgesi [38]. 
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Fronius Ģirketi izlediği yol çerçevesinde baĢarılı bir kaynak tekniği geliĢtirerek 

otomotiv sektöründe öncü olmuĢtur. 

3.2 Uygulamalar:   

KaplanmıĢ plakların çapaksız gaz altı lehim iĢlemleri, ince saclarda uygulamalar 

(0,3mm) magnezyumun kaynaklanması çelik ve alüminyumun mikro seviyede 

kaynak yapılması gibi uygulamaları vardır. 

CMT ile alüminyum ve çelik birleĢtirilirken alüminyum kaynak; çelik lehim 

(brazing) iĢlemine tabi tutulur (ġekil 3.1).CMT‟nin avantajları: soğuk bir proses 

çapaksız iĢlem boĢlukları doldurma özelliği olarak özetlenebilir. 

ĠĢlemin uygulanabilmesi için çelik galvaniz kaplı olmalıdır (10µm). ġekil 3.2‟de 

alüminyumun çelikle birleĢimi gösterilmektedir. Burada kopma alüminyumdaki 

ısıdan etkilenen bölgede (heat affected zone) olmaktadır. Kaynaktaysa herhangi bir 

deformasyon gözlenmemiĢtir.  

Yüksek Ģekil verilebilme özelliği: CMT iĢlemiyle oluĢturulan parçalar form verme 

sırasında da mekanik özelliklerini korur (ġekil 3.3) . 

 

ġekil 3.3 : Form verilmiĢ kaynaklı parçalar [38]. 

CMT metodu kullanılarak birleĢtirilen çarpıĢma testi parçası ve çarpıĢma sonrası 

deforme olmuĢ çeĢitli parçalar ġekil 3.4‟de görülmektedir. 

 

ġekil 3.4 : ÇarpıĢma testi öncesi ve sonrasındaki parçaların durumu [38]. 
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 ġekil 3.5 : Minimum çapakla birleĢtirilmiĢ Bentley C-pillar parçasının 

görünümü [38]. 

ġekil 3.5‟de görüldüğü gibi neredeyse hiç fazlalık olmadan birleĢtirilmiĢ parça seri 

olarak üretilebilmektedir. 
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4.  CMT ĠġLEMĠ ĠLE BĠRLEġTĠRĠLEN NUMUNELER  

4.1 Üst Üste Bindirilerek KaynaklanmıĢ Numune  

Soğuk metal transferi yöntemi için Avusturya merkezli Fronius Ģirketiyle yapılan 

görüĢmeler sonucu ġekil 4.1‟de görülen alüminyum ve çelik levhaların 

kaynaklanması ile meydana getirilen numuneler imal edilmiĢtir. Parçanın katı modeli 

ġekil 4.2‟de görülmektedir. 

 

ġekil 4.1 : KaynaklanmıĢ alüminyum ve çelik plaklar. 

 

                        ġekil 4.2  : KaynaklanmıĢ parçanın katı modeli. 

ġekil 4.2‟de izometrik görünüĢten anlaĢılacağı üzere kaynak bölgesi iki levha 

arasında üçgene yakın bir Ģekilde çizilmiĢtir. Sonlu eleman modelinde de bu Ģekilde 

bir yaklaĢım yapılmıĢtır. 
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ġekil 4.3‟te görüldüğü gibi çelik plak 1 mm kalınlığında 250 mm boyunda ve 50 mm 

eninde bir plak Ģeklindedir. Alüminyum plak ise aynı boy ve ende olup kalınlığı 2 

mm‟dir. 

 

ġekil 4.3 : Parçanın teknik resmi (Tüm boyutlar mm olarak verilmiĢtir). 

4.1.1 Deneysel çalıĢmalar 

KaynaklanmıĢ numune MTS universal test cihazında üç nokta eğilme aparatı 

kullanılarak yer değiĢtirme kontrollü eğilmeye tabi tutulmuĢtur. Laboratuvarımızda 

bulunan universal test cihazı iki eksenli eğilme kabiliyetinde, bilgisayar kontrollü bir 

test cihazıdır. Dikey eksende 100 kN, yatay eksende ise 25 kN kuvvet uygulama 

kapasitesine sahiptir. Kaynaktaki gerinimi ölçmek için gerinim ölçer (strain gauge) 
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kaynak bölgesinin tam ortasına yapıĢtırılmıĢtır. Kuvvet ise gerinim ölçerin 

yapıĢtırıldığı yüzeyin ters tarafındaki yüzeye uygulanmıĢtır. Deney numunesinin üç 

nokta eğilme aparatı üzerindeki görüntüsü ġekil 4.4‟te sunulmuĢtur. 

 

ġekil 4.4 : Üç nokta eğilme testi. 

Eğilme testinden sonra numunede meydana gelen plastik deformasyon Ģekil 4.5‟te 

görülmektdir. 

 

 

ġekil 4.5 : Plastik deformasyona uğratılmıĢ numune. 

Kaynak bölgesindeki dolgu maddesinin Fronius Ģirketinden alınan kuvvet-yer 

değiĢtirme eğrisi ġekil 4.6‟da görülmektedir. Yine Fronius Ģirketinden alınan 

gerilme-gerinim eğrisi ġekil 4.7‟de gösterilmiĢtir. YaklaĢık 137 MPa „a kadar eğri 
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lineer bölgede kalmakta bundan sonra ise malzeme akmaya uğrayarak nonlineer 

bölgeye geçmektedir. Bu eğriden alınan değerler sonlu eleman analizinde 

kullanılmıĢtır. 

 

ġekil 4.6 : Kuvvet-yer değiĢtirme eğrisi. 

 
ġekil 4.7 :  Kaynak malzemesinin gerilme-gerinim eğrisi 
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ġekil 4.8 : Alüminyum ve çelik için gerilme gerinim eğrileri [39]. 

Parçayı oluĢturan diğer metaller için ġekil 4.8„deki eğriler kullanılmıĢtır. Burada 

paslanmaz çelik 17-7PH seçilmiĢtir. Bu malzemeye ait elastisite modulü 200 GPa 

olarak literatürden bulunmuĢtur. Bu değerin, eğrinin lineer bölgesiyle uyumlu olduğu 

görülmüĢ ve nonlineer bölgenin temsili için de eğrideki belli sayıda nokta alınmıĢtır. 

Böylece sonlu eleman modelinde elastoplastik malzeme verileri elde  edilmiĢtir.   

Alüminyum içinse 2024-T81 seçilmiĢ, bunun da elastisite modülü literatürden 

yaklaĢık 70 GPa olarak bulunmuĢtur. Bu değerin de grafikle uyumlu olduğu 

görüldükten sonra çelikteki gibi grafiği karakterize edecek belli sayıda nokta alınarak 

sonlu eleman programına veri olarak girilmiĢtir. 

4.1.2 Gerilme analizi  

4.1.2.1 Analitik hesap 

Kaynak bölgesindeki gerilmeyi hesaplamak için bir kiriĢin bileĢik eğilmesi sonucu 

ortaya çıkan gerilmeyi veren 

  

2 2

( . . ) ( . . )

. .

y z yz z yz y

x

y z yz y z yz

M z I y I M z I y I
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4.1 formülü kullanılmıĢtır. Burada yM , zM sırasıyla y ve z eksenlerindeki eğilme 

momentleri; yI , zI  ise yine sırasıyla y ve z eksenlerindeki eylemsizlik 

momentleridir, z ve y ise gerilmenin belirleneceği noktanın koordinatlarıdır. yzI ise 

alanın moment çarpımı olarak ifade edilir. ġekil 4.9‟daki gibi üç nokta eğilmeye 

zorlanan uzunluğu boyunca kaynaklanmıĢ bir kiriĢ incelenirse My‟nin sıfır olacağı 

görülür. Gerinim ölçerin yapıĢtırıldığı orta kesitte Mz ise en büyük değerini (PL/4) 

alır.  

 

ġekil 4.9 : Üç nokta eğilme testi uygulanan kiriĢ. 

Numune çeĢitli malzemelerden oluĢmuĢ basit bir kompozit kiriĢ gibi 

düĢünülebileceğinden formülün uygulanabilmesi için önce ġekil 4.10a‟da görülen 

kiriĢ kesitinin ġekil 4.10b‟deki gibi tek bir malzemeden oluĢmuĢ eĢdeğer bir kesite 

dönüĢtürülmesi gerekmektedir. Burada çelik ve alüminyum kesitler elastisite 

modülleri esas alınarak kaynak malzemesinden yapılmıĢ eĢdeğer kesitlere 

dönüĢtürülmüĢtür. Bu amaçla her bir farklı kesitin z eksenine paralel boyutu kendinin 

elastisite katsayısının kaynak malzemesinin elastisite katsayısına oranı nispetinde 

uzatılmıĢtır. Dolayısıyla ġekil 10b‟den görüleceği gibi numunenin çelik kısmında bir 

miktar uzama alüminyum kısmında ise bir miktar kısalma olmuĢtur.  

 

ġekil 4.10 : Kesit görünüĢleri (a) Gerçek kesit  (b) EĢdeğer kesit. 

DönüĢtürme iĢleminden sonra kesitin atalet momentleri Iz = 148 mm
4
,  Iy = 255240 

mm
4
, Iyz = 3719 mm

4
 olarak hesaplanıp uygulanan her bir P kuvvetine karĢılık gelen 

moment etkisinde oluĢan gerilme değerleri hesaplanarak ġekil 4.11‟de verilen 

gerilme-gerinim diyagramı elde edilmiĢtir. 
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ġekil 4.11 : Analitik yöntemle elde edilen gerilme gerinim eğrisi. 

ġekil 4.11‟in çizilmesinde kullanılan gerinim değerleri eğilme testinden alınırken 

gerilme değerleri için analitik yöntemle yapılan bulunan değerler kullanılmıĢtır. Elde 

edilen grafikten kaynak bölgesinin mekanik özellikleri hakkında bilgi edinilmiĢtir. 

Bu Ģekilde kaynak bölgesinin elastisite katsayısı 125 GPa olarak bulunmuĢtur. 

4.1.2.2 Sonlu eleman modeli 

Analitik olarak gerilme analizi yapıldıktan sonra, parçanın sonlu eleman modeli 

kurularak gerilme analizi yapılmıĢtır. Sonlu eleman modelinde, analitik modelde elde 

edilen elastisite modülü değeri kullanılmıĢtır (ġekil 4.11). Bu değer ve ġekil 4.7 

kullanılarak kaynak bölgesinin gerilme gerinim değerleri belirlenmiĢtir. Bu değerler 

daha sonra ANSYS yazılımına veri olarak girilmiĢtir. Modellemede plastik davranıĢı 

ve büyük deformasyonları da modelleyebilmeye olanak sağlayan SOLID 45 (ġekil 

4.12) eleman tercih edilmiĢtir. Önce ġekil 4.13‟de görülen üç boyutlu katı model 

oluĢturulmuĢ ve daha sonra ġekil 4.14‟de gösterilen 16524 elemanlı ve 23131 düğüm 

noktalı sonlu eleman ağı elde edilmiĢtir. 
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ġekil 4.12 : 3B katı eleman. 

4.1.2.3 Sonlu eleman Teorisi 

Sonlu eleman modeli içinde bahsedilmesi gereken diğer bir konu da hızdan bağımsız 

plastisite teorisidir. Burada plastik gerinimlerin aniden oluĢtuğu ve zamndan 

bağımsız olduğu kabul edilir. Ansys sonlu elemanlar programında 7 farklı malzeme 

davranıĢı karakterize edilebilmektedir. 

Hıza bağımlı plastisite de ise malzemenin akma kuralları belirlenmektedir. Malzeme 

deformasyonu gerinim değeri veya zamanın fonksiyonu olarak belirlenmektedir. 

Ansys‟de hıza bağımlı plastisite için Perzyna ve Peirce‟ın modelleri 

kullanılabilmektedir. Perzyna modelinde 4.2 formülünden yararlanılır. 

0σ= 1+

m
pl




  
  
   

                                                                                         

Burada σ , malzeme akma gerilmesi, pl , eĢdeğer plastik gerinim hızı, m, gerinim 

hızı sertleĢme parametresi,  , malzeme viskozite parametresi, 0 , malzemenin statik 

akma gerilmesidir. 

Peirce modelinde ise 4.3 formülü kullanılmaktadır. parametresi,  , malzeme 

viskozite parametresi, 0 , malzemenin statik akma gerilmesidir. viskozite 

parametresi, 0 , malzemenin statik akma gerilmesidir.  
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0σ= 1+

m
pl




  
  

  
                                         

Bu formül 4.2‟ye benzemektedir, parametreler 4.2‟dekiyle aynıdır. Perzyna modeli 

gibi, çözüm,   sonsuza giderken ya da m 0‟a giderken ; statik(hıza bağlı çözüm)‟e 

yakınsamaktadır. M‟nin küçük değerleri için Perzyna‟dan daha iyi yakınsamaktadır. 

4.1.2.4 Açık ve kapalı sonlu elemanlar metotların karĢılaĢtırılması 

Kapalı (Implicit) metodda kütle ve sönümleme etkileri göz önüne alınmaz. Delta t 

zaman sonraki ortalama yer değiĢtirme ve ivmeler 4.4 formülüyle verilir. 

   
1 a

t t t tu K F


                                           

Burada k, rijitlik matrisi t tu   yerdeğiĢtirme; 
a

t tF   ise ivmedir. Lineer problemler 

için çözüm koĢulsuz olarak stabildir ve büyük zaman aralıkları seçilebilir. Non-lineer 

problemlerde ise çözüm bir dizi lineer yaklaĢımla(Newton-Raphson Metodu) elde 

edilir. Çözüm rijitlik matrisinin tersinin alınmasının gerektirmektedir. Yakınsamayı 

sağlamak için küçük zaman aralıkları seçilmelidir. Yakınsama araçları belirlenebilir, 

fakat çözümün yakınsama garantisi yoktur. 

Açık (Explicit) metodda zaman integrasyonu için merkezi fark yöntemi kullanılır. T 

anında elde edilen ivmeler 4.5 formülüyle verilir. 

     /2 /2t t t t t tv v a t                                                                                            

Burada;  ext

tF  ,uygulanan dıĢ kuvvet ve cismin kendinden kaynaklanan kuvvet(body 

force),  int

tF ,  iç kuvvet vektörüdür. Hız ve yer değiĢtirmeler ise 4.6 ve 4.7 

formüllerinde verilmiĢlerdir. 

     /2 /2t t t t t tv v a t                                                                                          

     / 2 /2 /2t t t t t t tu u v t                                                                                    

Bu formüllerde v ve u sırasıyla hız ve yer değiĢtirmleri belirtmektedir. Altlarındaki 

indisler ise zamanı gösterir. Ġvme ise a ile belirtilmiĢtir. Bu formüller merkezi zaman 

                            (4.3)

 

                            (4.4)

 

                            (4.5)

 

                            (4.6)

 

                            (4.7)
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integrasyonunda kullanılmaktadırlar. Merkezi integrasyona göre zamanlar arasndaki 

iliĢki 4.8 ve 4.9 formülleriyle verilmiĢtir. 

   / 2 5t t t t tt t t                                                                                                                            

   / 2 5t t t t tt t t                      

Bu formüllerde  de t zamanı altındaki indisler ise delta t veya katları aralıklarla olan 

zamandaki artımları açıklamaktadır. Geometri yenilenmesi, yerdeğiĢtirmeler 

baĢlangıç geometrisine ilave edilerek yapılmaktadır. Bu da formül 4.10‟da 

belirtilmiĢtir. 

     0t t t tx x u                                                                                      

Burada 0X , baĢlangıç geometrisini temsil etmektedir. Non-lineer çözümler için kütle 

matrisi gereklidir. Ayrıca denklemler eĢlenmemiĢ (uncoupled) olup direk olarak 

(explicit) çözülebilir. Rijitlik matrisinin tersininin alınmasına gerek yoktur. 

Hesaplama yükü önemli ölçüde iç yüklerin hesaplanmasından kaynaklanmaktadır. 

Denklemler eĢlenmemiĢ olduğundan yakınsama kontrolüne gerek yoktur. Kararlılık 

sağlamak için çok küçük zaman aralıkları seçilmelidir. 

 

               ġekil 4.13 : Çelik – alüminyum kaynaklı parçanın katı modeli. 

                            (4.8)

 

                            (4.9)

 

                            

(4.10)
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ġekil 4.14 : Çelik – alüminyum kaynaklı parçanın sonlu eleman modeli.  

Daha sonra ġekil 4.15‟te gösterilen sınır Ģartları ve yükler uygulanarak analiz 

yapılmıĢtır. Sınır Ģartları deney koĢullarına göre parçanın baĢından ve sonundan 

20‟Ģer mm içeride olacak Ģekilde verilmiĢtir. Sınır Ģartları bir tarafta x ve y yönünde 

yer değiĢtirmeler diğer tarafta ise sadece y yönündeki yer değiĢtirme sıfırlanarak 

verilmiĢtir. Yük ise parçanın orta kesitine toplam 400 N gelecek Ģekilde 

uygulanmıĢtır. 

 

ġekil 4.15 : Sınır Ģartları ve uygulanan yük. 

4.1.2.5 Elastoplastik analiz 

Çelik – alüminyum kaynak bağlantılı parçanın elastoplastik analizi sonlu elemanlar 

yöntemi kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla bölüm 4.2‟deki üç nokta eğilme 

testinin sonlu elemanlar modeli kurulmuĢ ve 400 N yük altında analiz 
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gerçekleĢtirilmiĢtir. Analiz sonunda gerilme, gerinim ve yer değiĢtirme dağılımları 

elde edilmiĢtir. Kaynağın dikiĢi doğrultusundaki gerilme dağılımı Ģekil 4.16‟da 

görülmektedir. Kaynak bölgesinde maksimum gerilme 136 MPa olarak bulunmuĢtur. 

Bu değer kaynağın dayanma gerilmesinin oldukça altında kalmaktadır (ġekil 4.7). 

Kaynak dikiĢi doğrultusundaki gerinim değerleri ġekil 4.17‟de görülmektedir. 

Kaynak bölgesindeki gerinim 2206 mikro gerinim olarak elde edilmiĢtir. Bu değer de 

kopma geriniminin oldukça altındadır (ġekil 4.7). Yer değiĢtirme değerleri ġekil 

4.18‟de görülmektedir. Kaynak bölgesinin maksimum yer değiĢtirmesi 3.86 mm 

olarak elde edilmiĢtir.   

 

ġekil 4.16 : Kaynak dikiĢi doğrultusundaki gerilme dağılımı (z yönü) (MPa). 

Kaynak bölgesindeki gerilme dağılımı genel olarak düzgün bir geçiĢ (alüminyumdan 

kaynağa) göstermekle birlikte kaynaktan çeliğe geçiĢte söz konusu düzgün geçiĢ 

daha azdır (ġekil 4.19). Bu durum çeliğin yüksek elastisite katsayısı ile ilgilidir. 

Bununla birlikte çelik üzerine yapılan galvaniz kaplama söz konusu düzgünsüzlüğü 

etkileyebilecektir. Kaynak bölgesindeki gerinim dağılımı metaller arası geçiĢte 

beklenildiği gibi düzgün bir dağılım göstermektedir (ġekil 4.20). Kaynak 

bölgesindeki von Mises eĢdeğer gerilmesi dağılımı ġekil 4.21‟de görülmektedir. 

Burada dikiĢ doğrultusundaki gerilme haricindeki normal gerilmelerin ve kayma 

gerilmelerinin de etkileri görülmektedir. 
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ġekil 4.17 : Kaynak dikiĢi doğrultusundaki gerinim dağılımı (z yönü). 

 

ġekil 4.18 : Kaynaklı parça yüzeyine dik doğrultuda yer değiĢtirme (y yönü) (mm). 
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ġekil 4.19 : Kaynak bölgesi gerilme dağılımı (z yönü) (MPa). 

 

ġekil 4.20 : Kaynak bölgesi gerinim dağılımı (z yönü). 

4.1.2.6 Sonuçlar ve değerlendirme 

Bu çalıĢmada önceki bölümlerdeki literatür çalıĢması ve piyasa araĢtırmalarından 

hareketle temas kurulan Fronius Ģirketinden soğuk kaynak tekniği ile imal edilmiĢ 

alüminyum çelik birleĢimleri temin edilmiĢtir. Bu tür farklı malzemelerin 
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ġekil 4.21 : Kaynak bölgesi von Mises gerilme dağılımı (MPa). 

soğuk kaynak tekniği ile birleĢtirilmesinde bindirme kaynaklar alın alına kaynağa 

göre daha baĢarılı sonuçlar vermektedir.  

Ġmal edilen kaynaklı parçalar analitik, sayısal ve deneysel olarak modellenerek 

deformasyon ve gerilme analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuçlar birbiri ile 

uyumludur. Ayrıca deneysel olarak parça üç nokta eğilmeye zorlanmıĢ ve 90 

dereceye yakın bir açı oluĢturacak Ģekilde plastik deformasyona uğratılmıĢtır. 

Maksimum yükleme olarak yaklaĢık 1000 N gibi değerlere çıkılmıĢtır, maksimum 

çökme ise 60 mm olmuĢtur. Bu Ģartlarda kaynak bölgesinin incelenmesinde herhangi 

bir hasar veya hasar baĢlangıcına rastlanmamıĢtır. 

 

ġekil 4.22 : Parça geometrisi ve sonlu elemanlar ağı. 
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Bu giriĢim değerinde kaynak bölgesinde hasar olmaması kaynağın güvenilirliği 

açısından olumlu bir sonuç olarak belirlenmiĢtir. 

4.2 Kutu KiriĢin ÇarpıĢma Analizi 

ÇalıĢmanın bu kısmında bir kısmı alüminyumdan bir kısmı düĢük karbonlu çelikten 

yapılmıĢ bir kutu kiriĢin çarpıĢma analizleri gerçekleĢtirilerek bütünüyle çelik kiriĢe 

göre ne kadar bir ağırlık tasarrufu sağlandığı belirlenecektir. Ġki malzemeden oluĢan 

hibrit yapı yumuĢak çeliğin yüksek direngenliği (stiffness) ve eğilmeye karĢı 

dayanımı ile alüminyumun yüksek enerji yutma yeteneği ve düĢük ağırlık özelliğini 

bir araya getirmektedir. Kutu kiriĢ otomobillerde çarpıĢmaları emen çarpıĢma 

kutularının elemanter halidir. 

4.2.1 Kutu kiriĢin katı modeli ve sonlu elemanlar ağı 

ġekil 4.22‟de görüldüğü gibi parça geometrisi belirlenen ölçüler doğrultusunda 

oluĢturulmuĢtur. ÇarpıĢma sonucu oluĢan büyük plastik deformasyonun iyi bir 

Ģekilde tahmin edilmesini sağlayacak Ģekilde uygun sayıda elemana bölünmüĢtür. 

KiriĢ ölçüleri 76x65x200 mm boyutlarında olup kalınlık tümü çelik kiriĢ için 2 mm 

alınmıĢtır. Modelde dört düğüm noktalı SHELL163 eleman kullanılmıĢtır. Kutu 

toplam 14000 elemana bölünmüĢtür. 

4.2.2 Sınır Ģartları ve dinamik yükleme 

Sonlu eleman modeli kurulduktan sonra, kiriĢe sınır Ģartları uygulanmıĢtır. ġekil 

4.23‟te görüldüğü gibi kiriĢ kök kısmından x, y, z yönlerinde yer değiĢtirmeler ve 

dönmeler sıfır olacak Ģekilde mesnetlenmiĢtir.  

 

                                      ġekil 4.23 : Sınır Ģartları. 
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ġekil 4.24‟te parçaya çarptırılacak olan rijit cisim görülmektedir. Analiz süresini 

kısaltmak amacıyla parça ile rijit blok arasındaki uzaklık 5 mm olarak seçilmiĢtir. 

Bloğun malzeme özellikleri atanırken rijit olarak modellenmiĢ, yoğunluk olarak da 

çeliğin yoğunluğu girilmiĢtir. Bloğun boyutları 105x96x10 mm Ģeklinde seçilerek 

çarpma yüzeyinin boyutlarının, kutu kiriĢin kesit boyutlarından bir miktar daha 

büyük olması sağlanmıĢtır.  

Belirlenen çarpıĢma enerjisi olan 3,8 kJ çarptırılacak bloğa verilmiĢtir. Yoğunluğu ve 

hacmi belirlenen cismin kütlesi hesaplandıktan sonra kinetik enerji formülünden 

çarpan bloğa ait hızın 98,3 m/s olması gerektiği bulunmuĢtur. 

 

ġekil 4.24 : Kutu kiriĢ ve çarptırılacak blok. 

Tedarik edilen çelik ve alüminyum malzeme gerinim – gerilme diyagramları ANSYS 

LS-DYNA‟da girilmiĢtir. Çelik malzeme için 4 farklı gerinim hızında (5x10
-7 

, 0.005, 

0.05, 0.5) gerinim – gerilme diyagramına ait değerler girilmiĢtir (ġekil 4.25). 

Alüminyum tedarik edilen, bir tek gerinim hızı için gerinim – gerilme diyagramına 

ait değerler programa girilmiĢtir (ġekil 4.26).  

 

 
        ġekil 4.25 : Farklı gerinim hızlarında çelik malzemenin davranıĢı. 
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ġekil  4.26 : Alüminyum için verilen değerler doğrultusunda oluĢturulan malzeme 

eğrisi. 

4.2.3 Sonuçlar 

Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra çözüme geçilmiĢtir. ÇarpıĢma süresi tam olarak 

bilinmediği için, baĢlangıçta 1,5 saniyelik bir zaman belirlenmiĢtir. Bütünüyle çelik 

malzemeden oluĢturulan kutu kiriĢin analiz sonucunda eksenel yön (z yönü)‟deki yer 

değiĢtirmeleri ġekil 4.27 ve ġekil 4.28‟de gösterilmiĢtir. ġekil 4.29‟da ise tamamı 

çelik parça için von Mises gerilmesi dağılımı gösterilmiĢtir.  

Çarpma enerjisinin sönümlendiği zamanı bulmak için parçanın köĢe noktasındaki bir 

düğüm noktasının zamana bağlı yer değiĢtirmesi çizilmiĢtir. ġekil 4.30‟da görüldüğü 

gibi 0,8 saniyeden sonra yer değiĢtirme yaklaĢık olarak sabit kalmaktadır. Bu da 

çarpıĢmanın 0,8 saniyede tamamlandığını göstermektedir. Yer değiĢtirmelere ait 

Ģekiller çarpıĢmanın nihayete erdiği anda alınmıĢtır. 

 

ġekil 4.27 : Tamamı çelik parça için eksenel yöndeki yer değiĢtirme dağılımı (mm),  

izometrik görünüĢ. 
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ġekil 4.28 : Tamamı çelik parça için eksenel yöndeki yer değiĢtirme dağılımı (mm), 

üstten görünüĢ. 

 

ġekil 4.29 : Tamamı çelik parça için von Mises gerilmesi dağılımı (GPa). 
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ġekil 4.30 : KöĢe düğüm noktasının zamana bağlı yer değiĢtirmesi. 

2 mm kalınlıktaki çelik kutu için sonuçlar bu Ģekilde elde edildikten sonra aynı 

giriĢimi (18 mm) verebilecek yarısı çelik yarısı alüminyum kiriĢin, alüminyum 

kısmının kalınlığının belirlenmesi için analizler yapılmıĢtır.  KiriĢin çelik kısmı 2 

mm kalınlığındadır. KiriĢin bloğun çarptığı taraftaki 100 mm‟lik kısmına 3 mm 

kalınlığında alüminyum malzemeden yapılmıĢ ve analiz sonucunda tamamı 2 mm 

çelik kutu kiriĢin giriĢim miktarı elde edilmiĢtir. Analiz sonucunda eksenel yöndeki 

yer değiĢtirme dağılımı ġekil 4.31 ve ġekil 4.32‟de görülmektedir. 

 

ġekil 4.31 :  Alüminyum ve çelik malzemeden oluĢturulmuĢ hibrit kutu kiriĢte 

eksenel yöndeki yer değiĢtirme dağılımı (mm), izometrik görünüĢ 
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ġekil 4.32 : Alüminyum ve çelik malzemeden oluĢturulmuĢ hibrit kutu kiriĢte 

eksenel yöndeki yer değiĢtirme dağılımı (mm), üstten görünüĢ. 

ġekil 4.33‟te ise alüminyum ve çelik malzemeden oluĢturulmuĢ kutu kiriĢteki von 

Mises gerilme dağılımı görülmektedir. 

 

ġekil 4.33 : Alüminyum ve çelik malzemeden oluĢturulmuĢ hibrit kutu kiriĢte   

von Mises gerilmesi dağılımı (GPa). 

4.2.4 Değerlendirme 

Yapılan analizler sonucunda tamamı çelik 2 mm kalınlığındaki kiriĢ ile ilk 100 

mm‟si 3 mm kalınlığındaki alüminyum geriye kalan 100 mm‟lik kısmı 2 mm 
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kalınlığındaki çelikten oluĢturulmuĢ kutu kiriĢin çarpıĢma direnci bakımından eĢ 

değer olduğu sonucuna varılmıĢtır. Böylece kutu kiriĢin ağırlığında %41‟lik bir 

tasarruf sağlanmıĢtır. Bu sonuca göre çekme testlerinin gerçekleĢtirileceği Al-St 

hibrit numunelerde çeliğin kalınlığının 2 mm ve alüminyumun kalınlığının 3 mm 

seçilmesinin uygun olduğu kanaatine varılmıĢtır. 

Elimizde alüminyumun sadece bir gerinim hızı (strain rate) için gerilme-gerinim 

eğrisi olduğundan analizler buna göre yapılmıĢtır.  Bununla birlikte daha yüksek 

gerinim hızlarındaki eğrilerin kullanılması durumunda alüminyumdaki giriĢim 

miktarının azalacağı beklenmektedir. 

4.3 Alüminyum ve çelik çarpıĢma kutularına ait deneysel çalıĢmalar 

Malzeme deformasyonu giriĢim miktarı ve yutulan enerjiyi net bir Ģekilde 

görebilmek adına alüminyum ve çelikten çarpıĢma kutuları üretilmiĢ, ve bunlar 

TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi‟nde çarpıĢma testlerine tabi tutulmuĢtur. 

ġekil 4.34‟te deney cihazı ve numune görülmektedir. Parçaların çarpıĢma sonrası 

durumları Ģekil 4.35 ve Ģekil 4.36‟da görülebilir.  

 

ġekil 4.34 : Deney numunesinin dynatup cihazındaki görüntüsü 
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Dynatup cihazında 432 kg‟lık bir kütle istenilen yükseklikten düĢürülebilmekte ve bu 

Ģekilde çarpıĢma testlerinde istenilen enerji düzeyi yakalanılabilmektedir. 

 

ġekil 4.35 : Çelik çarpıĢma kutusunun test sonrası durumu 

Parçalar çarpıĢma sonrasında ortadan katlanma Ģeklinde deformasyon davranıĢı 

sergilemiĢlerdir. Alüminyum parçada kaynak dikiĢinden bir yırtılma hali 

gözlemlenmektedir. 

Test sonrası cihazdan alınan verilerin grafikleri çizdirilmiĢtir. Burada yer değiĢtirme 

kuvvet hız ve enerji değerlerinin zamanla değiĢimleri ele alınmıĢtır. 

ġekil 4.38‟de çelik çarpıĢma kutusunun hız-zaman grafiği verilmiĢtir. Burada hız 

çarpıĢma anında yaklaĢık 4m/s‟dir. Daha sonra yaklaĢık lineer olarak azalarak 0‟a 

inmiĢtir. ÇarpıĢma sonunda yaylanma etkisiyle eksi değerler gözlemlenmektedir. 

 

            ġekil 4.36 : Alüminyum çarpıĢma kutusunun test sonrası durumu 
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ġekil 4.37 : Çelik çarpıĢma kutusunun yer değiĢtirme-zaman grafiği 

Çelik çarpıĢma kutusunda yer değiĢtirme baĢlarda lineer olmakla birlikte daha sonra 

parabolik bir seyir izlemektedir. Burada plastik deformasyonların etkisini iyice 

göstermeye baĢladığı düĢünülmektedir. Öte yandan hız-zaman grafiğinde de yer 

değiĢtirmeyle uyumlu bir görünüm vardır. 

 

                  ġekil 4.38 : Çelik çarpıĢma kutusunun hız-zaman grafiği 
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ġekil 4.39 : Çelik çarpıĢma kutusunun kuvvet-zaman grafiği 

ġekil 4.39‟da çelik çarpıĢma kutusunun kuvvet-zaman grafiği verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.40 : Çelik çarpıĢma kutusunun enerji-zaman grafiği 

ġekil 4.40‟da ise çelik çarpıĢma kutusunun enerji-zaman grafiği verilmiĢtir. Yutulan 

enerji miktarı yaklaĢık 3500 joule olarak görülmektedir. Bu da verdiğimiz enerji 

miktarından daha az bir değere denk gelmektedir. Bunun nedeni ise sürtünmeye 

giden enerji olarak gösterilebilir. 
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ġekil 4.41 : Alüminyum çarpıĢma kutusunun yer değiĢtirme-zaman grafiği 

ġekil 4.41‟de alüminyum çarpıĢma kutusunun yer değiĢtirme-zaman grafiği 

verilmiĢtir. Buradaki maksimum yer değiĢtirme yaklaĢık 80 mm olmaktadır. Çeliğe 

göre 20 mm daha fazla yer değiĢtirme olmuĢtur. Bu da alüminyumun malzeme 

özellikleri düĢünüldüğünde beklenen bir sonuçtur. 

 

ġekil 4.42 : Alüminyum çarpıĢma kutusunun hız-zaman grafiği 

ġekil 4.42‟de alüminyum çarpıĢma kutusunun hız-zaman grafiği verilmiĢtir. Burada 

çarpıĢma anındaki hız çelik kutu ile aynı olup bundan sonraki davranıĢ alüminyumun 

malzeme özelliklerine göre farklılık göstermektedir. 
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ġekil 4.43 : Alüminyum çarpıĢma kutusunun kuvvet-zaman grafiği 

ġekil 4.43‟de alüminyum çarpıĢma kutusunun kuvvet-zaman grafiği verilmiĢtir. 

Burada çarpıĢmadan sonra kuvvetin osilasyon gösterdiği daha sonra düz bir seyir 

izleyip yükselme ve düĢüĢ gösterdiği görülmüĢtür. 

 

          ġekil 4.44 : Alüminyum çarpıĢma kutusunun enerji-zaman grafiği 
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ġekil 4.44‟de alüminyum çarpıĢma kutusunun enerji-zaman grafiği verilmiĢtir. 

Burada çelik kutuda olduğu gibi verilen enerji miktarından daha düĢük bir enerji 

emilimi görülmektedir. Bunun nedeni çelikte olduğu gibi sürtünmeye harcanan enerji 

olarak gösterilebilir. 

4.4 Çelik çarpıĢma kutusunun sonlu elemanlar analizleri ve değerlendirme 

Çelik çarpıĢma kutularının çarpıĢma testleri yapıldıktan sonra, bu kutuların aynı 

çarpıĢma koĢullarında sonlu elemanlar analizleri yapılmıĢtır. Burada amaç sonlu 

elemanlar modelinin gerçek çarpıĢma testiyle ne kadar örtüĢtüğünü bulmak ve 

benzerlik sağlandığı takdirde daha karmaĢık modellerde sonlu elemanlar programı 

kullanılarak parçanın zayıf kısımlarını tespit etmektir. 

 

ġekil 4.45 : Çelik çarpıĢma kutusunun giriĢim miktarı. 

ġekil 4.45‟de çelik çarpıĢma kutusunun giriĢim miktarı verilmiĢtir. Görüldüğü gibi 

Ģekil simetrik değildir. Burada Ģekilde yapılan yuvarlatmalarda sonlu elemanlar 

programının tamamen düzgün bir yuvarlatma veremediği ve bunun sonucunda 

simetrik olmayan bir deformasyon ortaya çıktığı görülmektedir. ġekil 4.46‟da ise 

çelik  çarpıĢma kutusunun deformasyonu  yandan görülmektedir. Burada da benzer 
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bir sonuç elde edilmiĢtir. Alüminyumun malzeme özelliklerine göre daha farklı bir 

deformasyonla karĢı karĢıya gelinmesi normaldir.  

 

ġekil 4.46 : Çelik  çarpıĢma kutusunun giriĢim miktarı (yandan bakıĢ). 

Alüminyum çarpıĢma kutusunda da benzer deformasyon özellikleri oluĢacağı ön 

görülerek ve ayrıca çeliğin elmizdeki veri miktarı daha fazla olduğundan alüminyum 

için ayrıca modelleme yapılmamıĢtır. Edinilen tecrübeler  sayesinde herhangi bir 

çarpıĢma kutusunun modellenmesi mümkün olmaktadır. Öenmli olan doğru elemana 

seçimi, ne kadar eleman kullanılacağı, ve sınır Ģartlarının ne kadar gerçek olayla 

örtüĢtüğüdür.  
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