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VĐSKOELASTĐK ELEMANLARIN DĐNAMĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN TĐTREŞĐM 
TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 

ÖZET 

Diğer pek çok sektörde olduğu gibi beyaz eşya sektöründe de makinelerin işlevselliği 
kadar rahat ve kullanışlı olmaları da önem kazanmıştır. Artan rekabet koşullarında 
firmalar konforu arttırmak; fakat bunu minimum maliyetle gerçekleştirmek zorundadır. 
Dolayısıyla son zamanlarda makinelerin titreşim ve akustik karakterlerinin belirlenmesi 
sanayide çok geniş yer bulmaktadır. 
Mümkünse aynı parçalayla pek çok fonksiyonun sağlanması biz mühendislerin 
üzerinde kafa yorduğu bir konudur; sızdırmazlık konusunda çokça başvurulduğunu 
gördüğümüz viskoelastik malzemelerin yüksek titreşim ve şok sönümleme 
özelliklerinin de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tip malzemelerin dinamik 
özelliklerini ortaya koyabilmek son zamanlarda oldukça önem kazanmıştır. 
Çamaşır makinesi özelinde, bir viskoelastik malzemeden imal edilen körüğün ana 
görevi yıkama sırasında sızdırmazlık sağlamasıdır; ama bu görevini yerine getirirken 
makine içerisinde olan hareketleri makine gövdesine iletmemesi istenmektedir. 
Günümüzde bu alanda çalışan insanlar makinenin en küçük titreşime dolayısıyla en 
küçük miktarda gürültüye dahi sebep olmaması için çalışmaktadırlar. 
Bu tezin amacı, özellikleri frekansla ve genlikle değişen bir eleman olan körüğün 
çamaşır makinesi dinamiği üzerine etkisinin incelenmesi olarak özetlenebilir. 
Viskoelastik malzeme ve elemanların dinamik özelliklerinin ortaya konması, bu 
elemanların özelliklerinin genlik ve frekansla büyük değişim göstermesi dolayısıyla 
farklı yaklaşım tarzları gerektirmektedir. Çalışmada körük malzemesinden başlanarak 
malzemenin dinamik özellikleri ortaya konmuş, ardından körük makina dinamiği 
ilişkisi incelenmiş, körüğe özgü bir ölçüm düzeneği tasarlanmış, mevcut körükler 
incelenmiş ve iyi körük kötü körük ayrımı yapılmak üzere körük dinamik özellikleri 
frekansa ve genliğe bağlı olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuçlar körüğün 
çamaşır makinesi dinamiğine etkisinin bulunduğu, dolayısıyla körük seçiminin oldukça 
çok ölçüm ve sistematik bir yaklaşım gerektiren zorlu bir iş olduğu görülmektedir. 
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DETERMINATION OF DYNAMIC PROPERTIES OF VISCOELASTIC 
MEMBERS USING VIBRATION TESTS 

SUMMARY 

In white goods sector, the comfort and serviceability is becoming more important as 
well as their functionality of course, day by day, like most others sectors. As the 
competition between the companies rise, they need to improve the comfort but doing it 
in a minimum scale of cost. Therefore, nowadays determination of the vibration and 
acoustics properties of machines finds a very wide range of interest in industry. 
One of the targets that the engineers deal with is, designing a part with multiple 
functions.  Viscoelastic materials find a very wide range of interest in non-leaking 
constructions, and we know that these materials also have very high property of 
vibration and shock absorption. Therefore, determining the dynamic properties of these 
kinds of elements is getting important day by day. 
In washing machines, bellows’ main function is preventing leakage, but at the same 
time it is undesired that the bellows  transmit the motion of the tube to the outer body. 
Nowadays,  engineers are working to reduce the vibration level of the machine to so 
little amounts, so that they would prevent any noise. 
The main aim of the thesis is , observation of the machine dynamics – bellows 
relationship, where the bellows have frequency-dependent and amplitude dependent 
properties. Because of the reasons mentioned above, for the determination of the 
dynamic properties of viscoelastic materials and viscoelastic parts need different 
approaches. In this study, starting with the dynamic properties of the material, 
material’s dynamic properties are measured, bellows-machine dynamics relationship is 
observed, then a test apparatus for determination of the bellows’ dynamic properties is 
set up, after that different types of belows are measured and tried to find out the 
dynamic properties which make a bellows a god bellows or a bad bellows. Results 
show that, bellows has a major effect on the dynamics of the machine, and because of 
that, the selection of the bellows need many measurements and a systematic approach. 
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1. GĐRĐŞ 

Günümüzde bütün sektörlerde üretilen sistemlerin fonksiyonelliğinin yanı sıra, 

konforları da tüketiciler tarafından aranan ve ürün seçiminde rol oynayan önemli bir 

parametredir. Bu durum beyaz eşya sektöründe özellikle çamaşır makinesi özelinde 

de geçerlidir. Bir çamaşır makinesinden en büyük beklenti çamaşırları iyi 

yıkamasıdır, fakat bunun yanında sessiz ve titreşimsiz çalışması da tüketici 

tarafından beklenilen, tercihte önemli bir parametre olarak gözününde tutulan bir 

konudur.  

Titreşim ve gürültü kontrolünde en etkin yöntem, gürültü veya titreşimi kaynağında 

kontrol etmektir. Bu tip çalışmalarda viskoelastik elemanlara sıkça 

başvurulmaktadır. Dolayısıyla bunların titreşim karakteristiklerinin incelenmesi 

oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada çamaşır makinesinde içinde yıkama ve sıkma sırasında oluşan 

hareketleri gövdeye ileten elemanlardan biri olan çamaşır makinesi körüğü üzerinde 

çalışmalar yapılmış ve makine titreşimlerini etkileyen özellikleri ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Körüğün dinamik direngenliği ve kayıp faktörünü belirlemek üzere bir 

test düzeneği tasarlanmış ve körüğün çamaşır makinesi tahrik grubuna etkileri 

ortaya konmuştur. Bu elemanın dinamik özelliklerinin frekans ve genliğe göre 

değişimi ayrıca hamur sertliğinin ve körük geometrisinin bu özellikler üzerindeki 

etkileri de dikkate alınmıştır. 

1.1. Mevcut Problem ve Çalışmanın Amacı 

Viskoelastik malzemeler, ki bu malzemeler çalışmaya konu olan körük üretiminde 

de kullanılmaktadır, her geçen yıl mühendislik malzemeleri içinde daha önemli bir 

yer kaplamaktadır. (Şekil 1.1.) Özellikle sızdırmazlık alanında çokça yer bulan 

elastomer malzemeler, ayrıca titreşim yalıtımı ve titreşim sönümleme amaçları için 

sıkça kullanılmaktadır. 
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Şekil 1.1:  Kauçuk Tüketiminin Yıllara Göre Gelişimi 

Mühendisler tarafından arzu edilen bu önemli özelliklerinden dolayı kauçuk 

malzeme seçimi ve modellenmesi de günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Đşte bu 

noktada bu tip malzemelerin karmaşık özellikleri karşımıza çıkmaya başlar. Lineer 

olmayan özellikleri, örneğin frekansa ve sıcaklığa göre aşırı hassasiyet gösteren 

malzeme özellikleri kauçuk seçimini oldukça zor ve önemli kılmaktadır. Dolayısıyla 

günümüzde elastomer malzemelerin özelliklerini belirlemek ve bu tip malzemeleri 

modelleyebilmek için oldukça çok çalışma yapılmaktadır. 

Viskoelastik malzemelerin bu tip özelliklerinden bahsettikten sonra, viskoelastik bir 

eleman olan körüğün çamaşır makinesinde neden kullanıldığını ve bunun ne tür 

avantajlar ve dezavantajlar oluşturduğunu da irdelemek gerekir. Çamaşır 

makinesinde kazan ile gövde bağlantısını sağlayan körüğün ana görevleri şu şekilde 

sıralanabilir : 

- Yıkama sıvısının (su, su-deterjan karışımı ve yumuşatıcı) sızdırmazlığını 

sağlar. 

- Çamaşır makineye doldurulurken kullanıcının elinin kazan ile gövde arasına 

sıkışmasını engelleyen bir emniyet bariyeri görevi görür. 

- Kazan ile gövde arasındaki boşluğu doldurarak çamaşırların bu araya 

kaçmasını ve zarar görmesini engeller. 
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Bu önemli özellikleri nedeniyle günümüz çamaşır makinelerinde körük, olmazsa 

olmaz bir parçadır; fakat körüğün çamaşır makinesi stabilitesine olumlu bir etkisinin 

olmadığı bilinmektedir. Hatta bazı körüklerin çamaşır makinesinin yürümesine dahi 

neden olduğu gözlemlenmektedir ki, piyasadaki mevcut rekabet koşullarında, 

tüketici haklarının giderek yükselen bir trend olduğu günümüzde bu durum kabul 

edilebilir değildir. 

Bu çalışmanın ana amacı körüğün dinamik özelliklerini belirlemektir. Ayrıca arzu 

edilen körük dinamik özelliklerinin nasıl olması gerektiğini ortaya koymak da 

ikincil bir amaç olarak belirlenmiştir. 

1.2. Literatür Taraması 

Bu bölümde öncelikle literatürdeki mevcut çalışmalar özetlenmiş, ardından 

viskoelastikliğin tanımı verilmiş, viskoelastik malzemelerin genel davranışları ve 

viskoelastik elemanların yüksek titreşim sönümleme yetenekleri açıklanmıştır. 

Bunu, viskoelastik elemanların dinamik özelliklerinin belirlenmesi için standart ve 

standart olmayan ölçüm yöntemlerinin incelenmesi izlemektedir. 

1.2.1. Literatürde Yapılmış Çalışmalar 

Viskoelastik malzemelerin sönüm özellikleriyle ilgili  çalışmalar çok eskilere 

dayanmamaktadır. Bu çalışmaların başlangıcı olarak 20. yüzyıl gösterilebilir.. 

1930’larda bir grup araştırmacı Fopple, 1936; Zener ,1937; Davidenkoff 1938’de 

metallerdeki sönüm hakkında araştırmalar yaptılar. Leaderman adlı araştırmacı ise 

1939’da plastik malzemelerdeki (bakalitteki) sönümle ilgili bir çalışma yayınladı. 

1940’lı yıllarda savaş yüzünden bu alandaki gelişmeler yavaşladı. Lazan, 

Leaderman, Dillon ve grubu, Alfrey, Schmitt ve Marlies, Ashworth ve Ferry, ve 

Zener bu alandaki çalışmalara katkıda bulundular. Polimerik malzemelerin sönüm 

özellikleriyle ilgili ayrıntılı çalışmalar bu dönemde başladı. 

1950’li yıllar polimerik malzemelerin davranışlarını gözlemlemede büyük 

gelişmelere şahit oldu. Ferry ve arkadaşları,  Nolle ve arkadaşları, Leaderman ve 

arkadaşları, Fletcher ve Gent, Rouse ve Sittel, Philippoff, Becker, Robinson ve 

arkadaşları,  Maxwell, Kurtze, Oberst ve arkadaşları, Groothenhuis, Painter,          

Mc Crum polimerik malzemelerin mekanik davranışları, polimerik sönüm ve 

uygulamaları hakkında çalışmalarda bulunmuşlardır. Yine aynı senelerde Myklestad 
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sönümün kompleks modül gösterimini sundu, bu günlerde Hartog’un ünlü “Mekanik 

Titreşimler” kitabının 4. baskısı çıkmıştı. 

1960’larda viskoelastik malzemelerle ilgili araştırmalarda büyük bir artış oldu. 

1961’de Ferry’nin ”Polimerlerin Viskoelastik Özellikleri” kitabı, 1964’te M. L. 

Williams’ın viskoelastik davranışların modellenmesi ile ilgili makalesi yayınlandı. 

John Snowdon’un “Yapısal Sistemlerin Sönümü” adlı kitabı 1968’de çıktı. 

Harris ve Crede’in “Şok ve Titreşim Elkitabı” ve 1970’ten günümüze temel 

teknoloji üzerinde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bunlardan biri viskoelastik 

malzemelerin zaman ve frekans bölgesinde (domain) kompleks modül özelliğinin 

modellenmesi ile ilgili “kesirsel türevler (fractional derivatives)” tir. 

Viskoelastik sönüm ile ilgili çıkan diğer önemli kitaplar şöyle sıralanabilir : Titreşim 

Sönümü (Nashif ve arkadaşları, 1985), Yapısal Elemanların Titreşim Sönümü          

(Sun ve Lu, 1996), Pasif Titreşim Kontrolü (Mead, 1999), Polimerlerin Viskoelastik 

Özellikleri (Ferry, 3. Baskı, 1981), Viskoelastik Titreşim Sönümü Elkitabı (David I. 

G. Jones, 2001) , [ ]1 . 

Viskoelastik malzemeler dışında, viskoelastik elemanlarla ilgili çalışmaların 

sayısında da büyük artışlar olduğu belirtilmişti. Bu bölümde, bu çalışmalara da biraz 

değinmekte fayda vardır. Örneğin Stenti, Moens ve Desmet’in ortak çalışmalarında 

otomobil kapı contasının sonlu elemanlar modeli oluşturulmaya çalışılmış,  burada 

conta kesiti boyunca dinamik özelliklerinin değişmediği kabul edilip iki boyutlu bir 

geometrik model oluşturulmuştur. Kapı-conta etkileşimi incelenmiş ve kapıdan 

gelen kuvvete contanın verdiği deplasman cevabı gösterilmiş, contanın eşdeğer yay 

katsayısı bulunmuştur. Ardından conta yerine eşdeğer yay elemanlar kullanma 

durumu denenmiştir, [ ]2 . 

Rao, Gruenberg ve Griffiths’in çalışmasında ise otomobil egzosunu bağlayan 

viskoelastik elemanın dinamik özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Viskoelastik 

elemanların dinamik özelliklerini belirlemede kullanılan en yaygın iki yöntem olan : 

sarsıcı metodu ve hidrolik aktüatör metodolojisiyle elemanın dinamik özellikleri 

ölçülmüş, bu iki yöntemin karşılaştırılması yapılmıştır, [ ]3 . 

Levent, yüksek lisans çalışmasında buzdolabı kompresör takozlarının lineer 

olmayan dinamik özelliklerinin belirlenmesi üzerine çalışmıştır. Standartlarda 
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tanımlanmış ve standartlarda tanımlanmamış yöntemlerle takozların frekansa bağlı 

dinamik özelliklerini belirlemiştir, [ ]4 . 

Şerabatır, yapılarda viskoelastik sönüm optimizasyonu üzerine yaptığı çalışmasında, 

genetik optimizasyon algoritmasıyla çeşitli yapılarda sönüm performasını artırıcı 

tasarımlar üzerine çalışmıştır, [ ]5 . 

Buradan körük özeline geçersek, literatür araştırması kapsamında çamaşır makinesi 

körüğü ile ilgili arama ve taramalar yapılmış, ancak direkt olarak bu konu ile ilgili 

bir makale bulmak mümkün olmamıştır. Bunun nedeni olarak bu komponente ait 

elde edilen bilgilerin firmalar tarafından saklı tutulmak istenmesi ve rekabet 

ortamında bir adım öne geçme çalışması olarak gösterilebilir. 

Bir çamaşır makinesi uygulaması olmasa da Reich ve arkadaşları, büyük çaplı 

boruların kesişim noktalarında kullanılan, radyal ve eksenel yönde harekete izin 

veren körüklerin direngenliklerini incelemiştir. Bu tez kapsamından farklı olarak 

literatürdeki bu çalışmada çok büyük çaplı ve östenitik çelikten mamul bir körük 

üzerinde ölçümler yapılmıştır. Direngenlik ölçümleri için deney düzeneği kurulmuş 

ve sonlu elemanlar modeli geliştirilmiştir. Bu deney düzeneği Şekil 1.2.’de 

gösterilmiştir. Bulunan direngelik sonuçları, EJMA standardı ışığında hesapla 

bulunan direngenliklerle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucu, ölçülen 

eksenel direngenliklerin EJMA koduyla hesaplananlarla aynı olduğu; fakat radyal  

yöndeki körük katılığının hesaplanan ile ölçüm arasında % 250’ye varan fark 

gösterdiği gözlemlenmiştir. EJMA kodunun sadece çember kesitli körükler için 

uygun olduğu ve kurumun oval ve dikdörtgen kesitli körükler için standardını 

yenilemesi gerektiği sonucuna varılmıştır, [ ]6 . 

 

Şekil 1.2: Makalede Sözü Geçen Test Düzeneği  



 6 

Sümer, “Bir Otomatik Çamaşır Makinesi Süspansiyon Sisteminin Dinamik 

Modellenmesi ve Simülasyonu” başlıklı çalışması kapsamında körüğe bir bölüm 

ayırmıştır. Bu çalışmada körüğün dinamik modülüyle statik modülünün aynı 

olmadığı sonucuna varmıştır. Körük seçiminin bir deneme yanılma işi olarak 

süregeldiğini belirtmiş, piyasada eğilimin yumuşak körük kullanmak doğrultusunda 

olduğunu belirlemiştir. Çamaşır makinesinde sıcak yıkama suyu ortamının körük 

çalışmasına etki etmediğini söylemiştir. Statik bir test ölçüm düzeneğiyle uygulanan 

kuvvete, körüğün kaç mm deplasmanla cevap verdiğini bularak körüğün statik yay- 

katsayısını belirlemiştir. Yalnız, yaptığı çalışmaları x ve y eksenlerinde 

gerçekleştirmiş olup, körüğün z yönünde yapısı nedeniyle hiç kuvvet uygulamadığı 

sonucuna varmıştır ki bunun ne kadar doğru bir yaklaşım olduğu ileriki bölümlerde 

tartışılacaktır. Şekil 1.3’te araştırmacının bu çalışmasında öngördüğü körük fiziksel 

modeli gösterilmektedir, [ ]7 . 

 

Şekil 1. 3: Sümer’in Çalışmasında Kullandığı Körük Fiziksel Modeli 

Yumak, “Eğik Tamburlu Çamaşır Makinesinin Dinamiği” adlı yüksek lisans 

tezinde, eğik tamburlu bir çamaşır makinesinin hareketlerini ve titreşimlerini 

modellemeye çalışmıştır. MSC ADAMS içinde rijit ve esnek  elemanlardan oluşan 

bir çamaşır makinesi modeli kurmuştur. Çalışmasında körük direngenliğini hesaba 

katmış; fakat sönümünü ihmal etmiştir. Körüğü, “field  elements” diye tanımladığı 

altı serbestlik derecesinde direngenliği olan elemanları kazan ile gövde arasında    
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450’lik açılarla bağlayarak modellemiştir. Direngenlik değerlerinin statik 

ölçümlerden alındığını belirtmiştir. Şekil 1.4.’te Yumak’ın kurduğu 100 eğik tambur 

kazan modeli görülmektedir, [ ]8 . 

 

Şekil 1. 4: Yumak'ın Kurduğu Eğik Tamburlu Çamaşır Makinesi Modeli 

1.2.2. Viskoelastik Malzemeler 

Viskoelastik malzemeler, elastomerler, katıların ve sıvıların özelliklerini birlikte 

ihtiva ederler. Örneğin, bazı viskoz özellikler gösterirler ki bu özellikler onların 

sönüm elemanı olarak kullanılmalarını sağlar.  

Đdeal lineer elastik bir katı Hooke Kanunu’na uygun şekilde davranır, yani gerilme 

birim şekil değişimiyle orantılıdır. Bu ilişki (1.1) ile verilir. 

kxFelastik =          ( 1.1 ) 

 
Burada Felastik elastik yay kuvvetini, k yay sabitini, x de şekil değişmini 

göstermektedir. (Şekil 1.5.) 

 

Şekil 1.5: Hooke Kanunu ve Gerilme-Birim Şekil Değişimi Eğrisi 
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Đdeal viskoz bir malzeme ise Newton’un Viskozite Kanunu’na uygun hareket eder, 

yani gerilme birim şekil değişiminin zamana göre değişme hızıyla orantılıdır. (Şekil 

1.6.) Newton’un Viskozite Kanunu ise Fviskoz, viskoz kuvveti; c, viskoz sönüm 

katsayısını; x&, deformasyon hızını göstermek üzere ( 1.2 )’deki gibi ifade edilir : 

 
xcFviskoz &=          ( 1.2 ) 

 
Şekil 1.6: Newton’un Viskozite Kanunu ve Damper 

 

Elastomerler, bu iki uç arasında özellikler gösterirler. Bu davranışa viskoelastiklik 

denir. Şekil 1.8.’de bu özellik analojik olarak gösterilmiştir. 

Viskoelastik malzemelerin bu özelliklerine dayanarak yay ve damperlerin seri 

ve/veya paralel bağlanmasıyla bazı viskoelastik malzeme modelleri kurulmuştur. 

(Şekil 1.7.) Bunlara örnek olarak Maxwell Modeli, Kelvin-Voigt Modeli ve Standart 

Lineer Model gösterilebilir. Çoğunlukla, yapılarda geçerli olan durum bu 

modellerden daha karmaşıktır. 

 

Şekil 1.7: Basit Viskoelastik Modeller 
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Şekil 1.8: Kuvvet - Deformasyon Eğrisi 

Bu tez kapsamında elemanların sürekli rejim (steady-state) davranışları 

inceleneceğinden, viskoelastik elemanların geçici rejim (transient) özellikleri 

kapsam dışı bırakılmıştır. 

Viskoelastik malzemelerin sürekli rejim özelliklerinin başında gerilme – birim şekil 

değişimi ilişkisi gelir. Đdeal elastik bir malzemede, harmonik bir gerilmeye sistem 

harmonik bir birim şekil değişimiyle cevap verir, bu ikisi arasında bir faz farkı 

mevcut değildir. Viskoelastik malzemelerde ise harmonik bir tahriğe, sistem yine 

harmonik olarak cevap verir fakat giriş sinyali ile çıkış sinyali arasında belirli bir faz 

açısı mevcuttur bu da sistemin  sönüm özelliğinden kaynaklanır.  (Şekil 1.9.) 
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Şekil 1.9: Viskoelastik Malzemeler için Gerilme ile Birim Şekil Değişimi 
Arasındaki Đlişki  

Çoğu metaller için malzeme özellikleri (örneğin Young Modülü (E), kayıp faktörü  

(η) gibi) frekans ve sıcaklıkla pek az değişim gösterirken, viskoelastik malzemeler 

için bu geçerli değildir. Kayma modülü, elastiklik modülü, kayıp faktörü gibi 

malzeme özellikleri viskoelastik malzemelerde sabit olarak kabul edilemezler, 

frekansla ve özellikle sıcaklıkla büyük değişim gösterirler. Viskoelastik 

malzemelerin özelliklerini ortaya koymada çıkan bir diğer sorun ise malzeme 

özelliklerinde çok etkili olan sıcaklık ve frekansın birbirine ters yönde etki 

etmesidir. Örneğin, sıcaklık viskoelastik malzeme kayma modülünde azaltıcı bir 

etkide bulunurken, frekans kayma modülünü arttırıcı etkide bulunur. Şekil 1.10.'da 

da gösterilen, viskoelastik malzemelerin bu tür özelliklerine “Kompleks Modül 

Özelliği” denir.  



 11 

 

Şekil 1. 10: Frekans ve Sıcaklığın Elastomerlerin Dinamik Özellikleri Üzerine 
Etkisi 

Đzotropik elastik malzemeler için üç elastik modülden bahsedilebilir, birincisi 

hidrostatik basınç altında hacimin basmaya karşı direncinin bir ölçüsü olan hacimsel 

esneklik modülü (Bulk modulus) ( K ) . P, basıncı; ∆V, büzülmeyi, V0 da başlangıç 

hacmini göstermek üzere, aşağıdaki ifadeyle verilir : 

 








 ∆−
=

0V

V
KP         ( 1.3 ) 

 
Đkinci modül, kesme gerilmesine karşı direnci tarifler, buna kayma modülü ( G ) 

denir. τ, kesme gerilmesini; γ, açısal birim şekil değişimini göstermek üzere, kayma 

modülü aşağıdaki ifadeyle verilir : 

γ
τ

=G           ( 1.4 ) 

 
Elastisite modülü ( E ) ise , σ, gerilmeyi; ε, birim şekil değişimini göstermek üzere    

( 1.5 ) ifadesiyle verilir : 

 

ε
σ

=E           ( 1.5 ) 
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Şekil 1.11: Katılar için Elastik zorlamalar ; Normal Gerilme Hali ( üstte ), Kesme 

Gerilmesi Hali ( ortada ), Hidrostatik Basınç Hali ( altta ) 
 

Poisson oranı, ν, ise bu modüller cinsinden aşağıdaki şekilde verilebilir : 
 

( )

( )GK

GK

+

−
=

3

23
2

1

υ         ( 1.6 ) 

 

Kauçuksu katılar yüksek hacimsel esneklik modülüne sahiptir (1.5-2 GPa 

civarında). Kayma modülleri ise genelde küçüktür (0.5-5 MPa civarında). Poisson 

oranı ise 0.5 civarındadır (genellikle 0.499) ve E, Young modülleri ise hemen 

hemen kayma modüllerinin üç katıdır, [ ]9 . Viskoelastik malzemelerin Poisson 

oranlarının 0.5’e çok yakın oluşu, bu malzemelerin sıkıştırılamaz malzemeler olarak 

kabul edilmelerini sağlamaktadır. 
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1.2.3. Viskoelastik Elemanlarla Titreşim, Şok ve Gürültü Yalıtımı 

Viskoelastik elemanlarda gerilmeyle, birim şekil değişimi arasında belli bir faz farkı 

olduğu, bunun da sistemin sönüm yeteneğinden kaynaklandığı belirtilmişti. Đşte bu 

yüzden viskoelastik elemanlar titreşim yalıtım elemanları olarak sıkça 

kullanılmaktadır. 

Şekil 1.9.’da tahrik sinyali ile cevap sinyali arasında belli bir faz farkı olduğu 

görülmektedir. Bu fark çelik, alüminyum gibi metallerde sıfıra yaklaşırken, 

viskoelastik malzemelerde oldukça büyüktür. 

Bu tür malzemelerin sönüm kabiliyetlerini göstermenin bir yolu da sürekli rejim 

durumu altında gerilmeye karşı birim şekil değişimi grafiğini çizdirmektir. Bu tür 

grafiklere histeresis grafiği denmektedir. (Şekil 1.12) Bu kapalı eğrinin majör 

ekseninin eğimi bize elemanın direngenliği hakkında bilgi verirken, elipsin şekil 

oranı (aspect ratio) (minör ekseninin majör eksenine oranı) sistemin sönüm yeteneği 

hakkında bilgi vermektedir. Zaten eğri içinde kalan alan sistemden bir çevrimde ısı 

yoluyla uzaklaşan enerji miktarını ifade etmektedir.  

 

Şekil 1. 12:  Histeresis Eğrisi 

Bu bölümde sönümün her zaman tercih edilip, edilmediği tartışılacaktır. Sistemdeki 

sönüm miktarıyla geçirgenlik arasındaki ilişki Şekil 1.13’te verilmektedir. Bu 

sayede geçirgenlik tarifi yapmakta da fayda vardır. Makineler, özellikle belirli bir 

büyüklükte olanları, temele veya zemine geçen kuvveti minimize etmek için yay ve 

sönüm elemanı üzerine monte edilirler. Örneğin fabrikalarda presler gibi ağır 
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makineler yerleştirilmeden evvel konumlanacağı bölgede temele yay paketleri 

yerleştirilir. Eğer makineler temele yay ve sönüm elemanıyla bağlı olmayıp rijit 

olarak monte edilseydi, makineye gelen kuvvet olduğu gibi çevreye geçmiş olacaktı. 

Öte yandan makinenin civata ve benzeri bağlantı elemanları kısa zamanda yorulup 

kırılacaktı. Ancak makinanın yay ve sönüm elemanlarıyla bağlı olması halinde bile 

bir miktar kuvvet temele geçecektir. Đşte sistemin elastik bağlı haldeki temele geçen 

maksimum kuvvetin rijit haldekine oranına geçirgenlik denir, [ ]10 . 

Sürekli rejim durumu için verilen bu grafikte de görüleceği üzere tahrik frekansının 

sistem doğal frekansına eşit olması durumunda (rezonans) sistemdeki sönüm miktarı 

arttıkça geçirgenlik azalmaktadır. Dolayısıyla eğer sistem doğal frekansında tahrik 

edilmek durumundaysa viskoelastik elemanın o frekansta yüksek sönüme sahip 

olması istenir. Çamaşır makinesi örneğine dönecek olursak, çamaşır makinesi sistem 

doğal frekanslarında tahrik edilen bir yapıdır, dolayısıyla askı frekanslarında 

körüğün yüksek sönümlü olması istenir.  

    
Şekil 1. 13: Sönüm Oranı - Geçirgenlik Đlişkisi 
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Tekrar Şekil 1.13’e dönülecek olursa, doğal frekans geçildiğinde tahrik frekansının 

sistemin doğal frekansına oranı 2  olduğunda bütün sönüm oranı değerleri için 

geçirgenliğin aynı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla çamaşır makinesi doğal 

frekansının 2  katında körüğün sönüm yeteneği gövdeye iletilecek titreşim 

miktarını etkilemeyecektir. 

Yukarıda sözü geçen noktadan sonra geçirgenlik değerlerinin 1’in altına indiği 

görülüyor. Đşte bu bölgeye izolasyon bölgesi denir. Đzolasyon bölgesinde,  sistemin 

sönüm oranı arttıkça geçirgenliğin de bununla beraber arttığını görülmektedir. O 

zaman çamaşır makinesinde doğal frekansın 2  katının üstündeki frekanslardaki 

tahriklerde körüğün mümkün olduğunca az sönümlü olması arzu edilir. 

 

Şekil 1. 14: a. Kauçuk ve Çelik Yaylar için Rezonans Eğrileri , b. Kauçuk ve Çelik 
Bir Yayın Logaritmik Azalması 
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Fakat sürekli rejimli titreşimin söz konusu olmadığı, geçici rejimli titreşimlerin         

- örneğin şokların -  söz konusu olduğu durumlarda yaklaşım değişmektedir. Bu tür 

durumlara bir örnek olarak çamaşır makinesinın sıkmaya kalkışı gösterilebilir. 

Tahrik grubu sıkmaya kalkarken büyük bir ivmeyle bunu gerçekleştirir, makinenin 

yürüme ve tahrik grubunun komşu parçalara çarpma riskinin en büyük olduğu 

durumlardan biri budur. Dolayısıyla sıkmaya kalkışta körüğün yüksek sönüm 

özellikleri göstermesi beklenir. Kauçuk takozlar, kauçuk yastıklar şok yalıtımında 

sıkça kullanılırlar ve minimum kuvvet iletecek şekilde tasarlanırlar. Çarpan kütlenin 

ivmesinin oluşturacağı kuvveti karşılayacak şekilde dinamik direngenliğe ve yüksek 

deforme olma kabiliyetine sahiptirler. Çoğu zaman deformasyon arttıkça 

yumuşamaları istenen bir durumdur, ki böylece bu elemanlar en az şekilde 

deformasyona uğrayarak görevlerini sergilemiş olurlar. Ayrıca sahip oldukları iç 

sönüm geri sekme (rebound) durumunu en aza indirir. (Şekil 1.15.)  

Şekil 1.15: Viskoelastik Malzemelerin Kompleks Modül Özellikleri 

Đnsan kulağı 16 Hz ile 16 kHz  (Bazı kaynaklara göre 20 Hz-20 kHz) frekans 

aralığını duyabilir, [ ]11 . Kauçuk elemanlar pek çok yapıda ses engelleyicisi görevi 

de görürler. Sesin kauçuktaki yayılma hızı, çeliktekinin yaklaşık 7’de 1’i kadardır. 

Aşağıda, Şekil 1.16’da dikiş makinesi için kauçuk malzemelerle yalıtım yapılmış ve 

yapılmamış durumlar için titreşim ve ses seviyesi karşılaştırmaları yapılmıştır.  
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Şekil 1.16: a. Makine ve Tablanın Görünüşleri b. Kesit Görünüş c. Dikiş 
Makinesinin Rezonans Eğrileri d. Kauçuk Yaylarla Sağlanan Ses Azalması 

Buna göre titreşim yalıtımı, şok emilimi için kauçuk elemanların seçiminde 

aşağıdaki kriterler gözönünde bulundurulmalıdır : 

- Đzole edilecek makinanın özellikleri belirlenmelidir : Ağırlığı, boyutları, 

ağırlık merkezi ve atalet momentleri 

- Đzole edilecek dinamik tahrik türü ortaya konmalıdır : Sinüsoidal, rastgele                

(random) titreşimler ; şok 

- Ağırlık harici statik yükler  

- Ortam koşulları : Sıcaklık aralıkları, nem, ozon, yağ 

- Đzin verilen sistem cevapları : Đzole edilmiş halde makine en fazla kaç N 

kuvvete dayanabilir ? , Đzin verilecek maksimum deformasyon miktarı nedir ? 

- Đstenen makine ömrü 
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1.2.4. Viskoelastik Elemanların Dinamik Özelliklerini Ölçmeye Yönelik 
Yöntemler 

Viskoelastik elemanların dinamik özelliklerini ölçmeye yönelik pek çok yöntem 

bulunmaktadır; bunları : 

- Standartlarda tanımlanmış 

- Standartlarda tanımlanmamış 

şeklinde iki grupta incelemek mümkündür. 

1.2.4.1. Standartlarda Tanımlanmış Yöntemler 

Viskoelastik elemanların dinamik direngenlik ve kayıp faktörü gibi dinamik 

özelliklerini ölçmeye yönelik standartlar araştırıldığında ISO’nun 10846 numaralı 

kodu bir çok ulusal standarda kaynak olmuş önemli bir standarttır. ISO 10846 

“Elastik Elemanların Vibro-Akustik Transfer Özelliklerinin Akustik ve Titreşim 

Laboratuvarı Ölçümleri (Acoustics and Vibration Laboratory Measurement of 

Vibroacoustic Transfer Properties of Resilient Elements)” başlıklı beş bölümden 

oluşan bir standarttır. 

Birinci bölüm olan ISO 10846-1’de standardın genel kapsamı ve ilerleyen 

bölümlerde bahsedilen ölçüm düzeneklerini tanıtıcı bilgiler verilmektedir. Hangi 

ölçüm yönteminin hangi frekans aralığında ve hangi tür elemanlara uygun olduğu 

gibi, ölçümlerde kullanılacak test düzeneğinin seçimine yönelik bilgiler de 

verilmektedir, [ ]12 . 

Standardın ikinci bölümünde elastik takozların öteleme hareketlerine ait dinamik 

direngenliklerle ilgili “Direkt Yöntem” anlatılmıştır. Şekil 1.17’de bu yöntem için 

kullanılan düzenek gösterilmektedir. Şekilde vi ile gösterilen viskoelastik takoz, i 

sarsıcısı tarafından sabit genlikte tahrik edilmekte ve sisteme uygulanan kuvvet         

ii’deki sensör tarafından ölçülmektedir. Sistemin buna cevabı da deplasman 

cinsinden ölçüldükten sonra kuvvet deplasmana bölünerek elemanın dinamik 

direngenliği hesaplanmaktadır, [ ]13 . 
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Şekil 1. 17: Direkt Yöntemde Kullanılan Test Düzeneği 

Standardın üçüncü bölümü yine elastik takozlar için “Dolaylı Yöntem” diye 

adlandırılan yöntemi açıklamaktadır. Aşağıdaki şekilde bu tür ölçümler için 

kullanılan düzeneklerden biri görülmektedir.  

 

Şekil 1.18: Dolaylı Yöntem için Tipik Test Düzeneği ( Ön yükleme ağırlık ile ) 
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Şekil 1.18’de görülen test düzeneğinde elastik eleman iki kütle arasına 

konumlandırılmıştır. 1 ile gösterilen giriş tarafındaki rijit m1 kütlesinin iki özelliği 

vardır : 

- rijitliği sayesinde viskoelastik elemanla nokta teması sağlar. 

- farklı yönlerdeki uyarılmalar için kullanılabilir. 

2 ile gösterilen çıkış tarafındaki rijit m2 kütlesinin iki özelliği vardır : 

- rijitliği sayesinde viskoelastik elemanla nokta teması sağlar. 

-  viskoelastik elemanda yüksek bir dinamik direngenlik değeri oluşturabilecek 

kütle ve dönme ataletine sahip olmalıdır. 

 

Şekil 1. 19: Dolaylı Yöntem için Bir Başka Test Düzeneği (Ön yükleme çerçeve ile) 

Şekil 1.19’da gösterilen sistem yine dolaylı yöntemde kullanılan bir düzenektir. 

Burada ön yükleme hidrolik itici vasıtasıyla sağlanmaktadır. Kütlelerdeki yer 

değiştirmeler X1 ve X2 ile gösterilmek üzere : 

 

( )
1

2

X

X
T =ω          ( 1.7 ) 

 

T(ω) geçirgenliği hesaplanır, [ ]14 . 
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ISO 10846-4’te ise 2 ve 3’ten farklı olarak elastik takozlardan başka elemanlar için 

hem direkt yöntemle uygulanabilecek hem de dolaylı yöntemle uygulanabilecek 

konfigürasyonlar gösterilmiştir, [ ]15 . 

 ISO 10846-5 ise yine elastik takozların dinamik özelliklerini ölçmeye yönelik 

“Sürüş Noktası Tekniği”dir. Bu yöntem direkt yöntemle hemen hemen aynıdır. 

Aradaki tek fark direkt yöntemde kuvvet sensörü ii’ye yani hareketli traverse 

bağlıyken, sürüş noktası metodunda i’ye yani sarsıcıya bağlıdır (Şekil 1.20.), [ ]16 . 

 

Şekil 1.20: Sürüş Noktası Metodu için Test Düzeneği 

Yukarıda açıklanan standartlarca tanımlanmış yöntemler, oldukça pahalı olan 

dinamik ölçüm sistemleriyle gerçekleştirilmektedir ve oldukça ağır sistemlerdir. 

Ayrıca ölçülecek her farklı komponent için sisteme takılacak aparatlar tasarlamak 

gerekir ki bu da maliyeti yükseltmektedir. 
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1.2.4.2. Standartlarda Tanımlanmamış Yöntemler 

 

Şekil 1.21: Tek Serbestlik Dereceli Kütle-Yay-Damper Sistemi 

Bu bölümde bahsedilen, standartlarca tanımlanmamış yöntemlerde esas, tek 

serbestlik dereceli sistem oluşturulmasıdır. Şekil 1.21’de şematik bir örneği 

gösterilen tek serbestlik dereceli bir sistemin serbest ve zorlanmış titreşimlerinden 

yararlanarak elemanın dinamik direngenliğinin nasıl tespit edilebileceği 

açıklanmıştır. Bu yöntemlere örnek olarak : 

- Logaritmik azalma yaklaşımıyla elemanların dinamik özelliklerinin 
belirlenmesi 

- Frekans tepki fonksiyonu yaklaşımıyla elemanların dinamik özelliklerinin 
belirlenmesi 

gösterilebilir. 

Logaritmik azalma yaklaşımı sönümlü serbest titreşim yapan bir yapının 

genliğindeki azalma hızını gösteren bir büyüklüktür. Başarılı iki genliğinin oranının 

doğal logaritması olarak tanımlanır.  



 23 

 
Şekil 1. 22: Logaritmik Azalma Eğrisi 

 

Logaritmik azalma, δ, şu şekilde formülize edilebilir : 

 
 
                                                                                                         
         ( 1.8 ) 
 

 
Sönüm oranı, ζ, logaritmik azalma cinsinden ( 1.9 )’daki gibi ifade edilebilir : 
 

( ) 222 δπ

δ
ζ

+
=                                                                                      ( 1.9 ) 

 
Buradan da kayıp faktörü, η, şu ilişkiyle hesaplanabilir : 
 

ζη 2=                          ( 1.10 ) 
 
Böylece elemanın kayıp faktörü hesaplanmış olur. 

M, ölçümde kullanılan kütle; ω da titreşimlerin dairesel frekansı olmak üzere, 

dinamik direngenliğinin reel ve sanal kısımları aşağıdaki gibi yazılabilir : 

2ωMk reel =              ( 1.11 ) 

 
ηreelsanal kk =              ( 1.12 ) 

 
 

2

1ln
x

x
=δ
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Buradan, dinamik direngenlik , k*, aşağıda verildiği şekilde elde edilebilir : 
 

22*
sanalreel kkk +=         ( 1.13 ) 

 
Basit geometrili viskoelastik elemanların dinamik direngenliğinin  ve sönüm 

oranlarının bulunmasında bu yöntem kullanılabilir. Şuna dikkat çekmek gerekir ki 

sistemin doğal frekansı ve genlikler sistemde kullanılan kütleye bağlıdır. Dolayısıyla 

frekansı ve genliği ayrı düşünmek pek doğru olmayacaktır. Elemanın farklı 

frekanslardaki özellikleri ölçülmek isteniyorsa, kütlenin değiştirilmesi gerekir. 

Viskoelastik elemanların dinamik özelliklerini belirlemede kullanılan standartlarda 

tanımlanmamış bir diğer yöntem de frekans tepki fonksiyonundan yararlanarak 

elemanın dinamik özelliklerinin belirlenmesidir. Şekil 1.23’teki sistemi gözönünde 

bulundurulsun. Yükleme ağırlığı ve kullanılan ivmeölçerin toplam kütlesi olan M’ye 

f(t) kuvveti uygulanmaktadır. Bu f(t) kuvveti bir modal çekiç tarafından darbe 

şeklinde verilebileceği gibi, ufak bir elektromanyetik sarsıcı aracılığıyla da 

verilebilir.       

 

Şekil 1.23: FTF Ölçüm Düzeneği 
 

Böyle bir sistem için hareket denklemi : 

( )tfxkxM =+ *&&         ( 1.14 ) 
 

şeklinde verilir. 
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 Eğer ( ) ( )tieFtf ω.=  şeklinde harmonik bir tahrik olursa, sistemin rejim durumu için 

cevabı ( ) ( )tieXtx ω.=  şeklinde harmonik bir hareket olur. Sürekli rejim hali için 

esneklik  (receptance) fonksiyonu , 

( ) 21

1

ωη
α

MikF

X

−+
==        ( 1.15 ) 

 

şeklinde verilir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, ψ de faz farkı olmak üzere, 

dinamik direngenlik ve kayıp faktörü ( 1.16 ) ve ( 1.17 )’deki gibi verilir. 

 
( ) 2cos

ω
α
ψ

Mk +=         ( 1.16 ) 

 
( )
α
ψ

η
k

sin
=          ( 1.17 ) 

 

Yukarıda belirtilen, standartlarca belirlenmemiş yöntemlerle geometrik yapısı 

karmaşık olmayan elemanların dinamik  özellikleri yük miktarına bağlı olarak 

belirlenebilir. 

1.3. Tezin Kapsamı 

Önemli görevlerinin yanısıra, körüğün kazan titreşimlerini gövdeye ileten bir patika 

oluşturduğundan, çamaşır makinesi konstrüksiyonunda körük dinamik özelliklerinin 

bilinmesi hayati önem taşır. Bu özelliklerinin frekans ve sıcaklık gibi pek çok 

parametreye bağlı olmasının mühendisler açısından zorluk oluşturduğundan 

yukarıdaki bölümlerde bahsedilmişti. 

Körük dinamik özelliklerinin bilinmesi, bu özelliklerin ölçülebilmesi temeline 

dayanmaktadır; çünkü sorunu ortaya koyup, çözebilme ancak onu ölçebiliyor 

olduktan sonra mümkündür. Soruna nasıl müdahale edileceğini belirlemek için önce 

bunun ölçülebiliyor olması gereklidir. Literatürde körük dinamik özelliklerini 

ölçmeye özgü bir deney düzeneğine rastlanmamıştır. Bunun bir nedeni de artan 

rekabet koşullarında firmaların bu bilgiyi paylaşmak istememeleri olabilir. 

Bu çalışma kapsamında körük dinamik özelliklerini – dinamik direngenlik ve kayıp 

faktörünü- ölçmeye yönelik bir test düzeneği tasarlanmıştır. Bu test düzeneğinin 

tasarlanmasında aşağıdaki kriterler gözönünde bulundurulmuştur. 
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- Düzeneğin pahalı olmaması 

- En kısa zamanda eleman özelliklerinin belirlenebilmesi 

- Hem genlik hem de frekansa bağlı ölçümlere olanak sağlaması 

- Farklı türde tahriklere olanak sağlaması 

- Farklı gerilme hallerinin uygulanabilmesi 

Çalışmanın bu bölümünde, viskoelastikliğin tanımından ve konuyla ilgili yapılan 

literatür taramasından bahsedilmiştir. Bir sonraki bölüm olan ikinci bölümde körük 

malzemesi ile ilgili yapılan ölçümlerden bahsedilmiştir. Onun ardından çamaşır 

makinesi çalışma koşulları ortaya konmuş, körüğün maruz kaldığı şartlar 

belirlenmiştir. Sonraki bölümde tasarlanan körük test düzeneği tasarım 

kriterlerinden ve bu düzenekle yapılan ölçümlerden bahsedilmiştir. Son bölümde ise 

yapılan ölçümler sonucu elde edilen sonuçlar irdelenmiş ve gelecekte yapılacak 

çalışmalar için tavsiyelerde bulunulmuştur. 
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2. KÖRÜK MALZEME ÖZELLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ 

Viskoelastik elemanların kullanıldığı makinelerde en büyük sorunlardan biri 

önceden de belirtildiği gibi öngörüsü zor davranışlar göstermeleridir. Viskoelastik 

bir malzemenin özellikleri sıcaklığa, frekansa, önyüke ve yükleme durumuna bağlı 

olarak değişir. Örneğin, viskoelastik bir malzemenin Young Modülü’nden ancak 

belirli bir frekans ve sıcaklık için bahsedilebilir, bunun nedeni viskoelastik 

malzemelerin elastiklik modülünün sıcaklık ve frekansa bağlı değişim 

göstermesidir. 

Bu bölümde körük tasarımında önem taşıyan malzeme özelliklerinin nasıl 

ölçüldüğüne değinilecektir. 

Çamaşır makinesi körüğü EPDM diye kısaltılan Etilen Propilen Dien Monomer 

kauçuğundan üretilmektedir. Etilen propilen elastomerleri, etilen, propilen ve 

eşlenmemiş (nonconjugated) dienin polimerleşmesi sonucu oluşan bir sentetik 

kauçuk grubudur.  

EPDM’in doymuş omurgası onun kimyasal ortamlara nispeten dayanıklı olmasını 

sağlar. Bu sayede bu malzeme havalandırılmaya ve ısıya karşı dayanıma sahiptir. 

Kullanım sırasında EPDM ozonla, oksijenle veya ışıkla tepkimeye girdiğinde 

üzerinde çatlaklar oluşmayacaktır. EPDM kauçuğunun mükemmel su dayanımı ama 

zayıf yağ dayanımı vardır. 

EPDM’in camsı geçiş sıcaklığı, içindeki etilen ve dien miktarına göre –40 ile           

–60 0C arasında değişir. Etilen miktarı yüksek olan EPDM elemanların çekme ve 

yırtılma dayanımı yüksek olur, sertliği artar, ısıl dayanımı artar. 

Molekül ağırlığı yüksek olan EPDM malzemelerin işlenebilirliği düşüktür. EPDM, 

en düşük yoğunluklu kauçuk malzemelerden biridir. Bileşimindeki etilenin 

propilene oranı %50-%50 ile %75-%25 arasında değişir. 

EPDM malzemelerin; yüksek ozon, oksijen  ve ısıl dayanım, suda az şişme, düşük 

elektrik iletkenlik özellikleri sanayiinin pek çok dalında kullanılmalarına neden 
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olmaktadır. Otomotiv sektöründe cam ve kapı contalarında, çatı izolasyonunda, 

körüklerde, hortumlarda, kablo yalıtımında, araba tekerleklerinde ve ayakkabılarda 

EPDM kullanılmaktadır, [ ]18,17 . 

2.1. Sertlik Ölçümü ( DIN 53 505 ) 

Kauçuk malzemelerin seçilmesinde en çok başvurulan özelliklerinin başında 

malzeme sertliği gelmektedir. Kauçuk sertliği birimi “Uluslararası Kauçuk Sertliği – 

IRHD” dir. 30 IRHD’den daha yumuşak malzemeler hariç bu sertlik birimi Shore      

(Durometre A – ShoreA) sertlik birimine eşittir. 

Bir malzeme için Uluslararası Kauçuk Sertliği 0 ile 100 araında bir değer alır. 0 

IRHD Young Modülü 0 olan bir malzemeyi, 100 IRHD ise Young Modülü sonsuz 

olan bir malzemeyi tamsil etmektedir. 

Aşağıda aynı proseslerden çıkmış kauçuk malzemelerin iki farklı sertlik ölçüm 

yöntemine göre ölçülen Young Modülü değerleri görülmektedir (Belirli bir sıcaklık 

ve frekans değeri için). ( Tablo 2.1. ) 

Tablo 2.1 Kauçuk Sertlikleriyle Young Modülü Arasındaki Đlişki, [ ]9  

Sertlik E ( MPa ) – Shore E ( MPa ) - IRHD 
10 0.4 0.3 
20 0.7 0.6 
30 1.2 1 
40 1.7 1.5 
50 2.5 2.3 
60 3.8 3.6 
70 6 5.5 
80 10 9.5 
90 23 20 

 

Kauçuk parçaların sertlik ölçümleri DIN 53 505 standardına göre yapılmaktadır. 

Deney numunesinin üst ve alt yüzeyleri düz ve pürüzsüz ve numuneler 8-10 mm 

kalınlıkta olmalıdır. Eğer bu kalınlık değerleri elde edilemiyorsa, en fazla iki kauçuk 

parçası üst üste konabilir. 

Birkaç deney yapılacak ardından sonuçlar karşılaştırılacaksa kalınlıkların aynı 

olmasına dikkat edilmesi gerekir. Kalınlık 4 mm’den az olmamalı ve ölçüm yerleri 

kenardan en az 13 mm uzakta ve birbirinden 5 mm aralıklı olmalıdır. 
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Standart sertlik ölçme parçalarıyla ölçüm yapılacaksa, bu parçalar en az 6 mm 

kalınlığında   30 mm çapında olmalıdır. Deney vulkanizasyondan 16 saat sonra, 

şahit deney ise 72 saat sonra yapılmalıdır. Burada biraz “vulkanizasyon”dan 

bahsetmekte fayda vardır. Vulkanizasyon, polimer zincirindeki karbon atomlarının 

kükürtle tepkimeye girmesidir, [ ]11 . Bir elastomer aslında, yüksek moleküler 

ağırlığa ve düşük elastiklik, dayanıma sahip sıvılardır. Moleküller birbirlerine 

tutunmuş olsalar da bir gerilmeye maruz kaldıklarında bu tutunma kopup viskoz 

akış gözlemlenebilir. Vulkanizasyon ve kürlendirme de malzemelerin ağ oluşturacak 

şekilde bağlarının kuvvetlendirildiği ve malzemenin viskoz bir akışkandan elastik 

bir katıya çevrildiği proseslerdir, [ ]9 . Malzemenin dayanım ve modül özellikleri 

yükselirken, histeresis özelliklerinde azalma gözlemlenir. Deney laboratuvar 

sıcaklıklığında yapılacaksa numune, en az 3 saat 23±2 0C veya 27±2 0C sıcaklıkta 

bekletilmelidir.  Şekil 2.1.’de sertlik ölçme cihazının şematik bir gösterimi 

görülmektedir. 

 

Şekil 2.1: Sertlik Ölçüm Cihazı ( Şematik ) 
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Uluslararası sertlik derecesine göre yapılan ölçmelerde deney parçası yukarıda 

bahsedildiği gibi şartlandırıldıktan sonra alt ve üst yüzeyleri pudralanır ve sert bir 

yüzeye yerleştirilir. Kauçuk üzerine kuvvet uygulandıktan 5 saniye sonra değer 

okunur. Seri üretim numunelerinde üç saatlik bekleme süresi otuz dakikaya indirilip 

3 saniye sonra okuma yapılır. Bütün deney parçalarında 3 – 5 ayrı yerde ölçüm 

yapılıp ortalama değer alınır. 

Yukarıda belirtilen uyarılar gözönünde bulundurularak, körük malzemelerinin 

sertliği aşağıdaki şekilde ölçülmüştür. 

Tablo 2.2: Körük Sertlikleri ( 2 farklı formda körüğe ait ) 

S form ββββ form 
44 ShA 37 ShA 
50 ShA 42 ShA 
 43 ShA 
 44 ShA 
 47 ShA 
 50 ShA 

 

2.2. Kauçuk Parçaların Çekme Deneyi ( DIN 53 504 ) 

Çekme deneyi, çekme/kopma dayanımı ve kopma uzaması tayinidir. EPDM için 

çekme deneyi Şekil 2.2’deki ölçülere uygun olarak hazırlanmış numune şeritleri ile 

yapılır. 

 

Şekil 2.2: Çekme Numunesi Ölçüleri 
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Standarda göre, çekme deneyi numuneleri vulkanize olmuş kauçuktan kesme 

kalıpları yardımıyla dikine kesme ile çıkarılmalı veya vulkanize olmamış hamurdan 

numune kalıplarında kürlendirerek hazırlanmalıdır. Numune sayısı en az beş 

olmalıdır. Numune kalınlıkları ölçülmeli ve bu ölçümlerde kullanılacak kauçuk 

kumpası 0.01 mm hassasiyetle ölçüm alabilecek kapasitede olmalıdır. 

Deneme genel olarak, DIN 53 504 standartı uyarınca, oda sıcaklığında 

gerçekleştirilir; ne olursa olsun numune ölçüm yapılacak odada en az 30 dakika 

şartlandırılmalıdır. Ölçümler vulkanizasyondan 16 saat sonra yapılmalıdır. 

 

Şekil 2.3: Çekme Cihazı 

Çekme deneyi öncesi boyun kalınlığı üç farklı yerden ölçülür. Maksimum ve 

minimum kalınlıklar arasında 0.08 mm’den fazla fark bulundurulmamalıdır.       

Deneyde standart çekme hızı 500 mm/dakika’dır. 

Malzeme için kopma dayanımı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir : 
 

S

P
Y maks=           ( 2.1 ) 

 
Bu ifadede, Y, kopma dayanımını ( MPa ), Pmaks   ölçülen maksimum kuvveti ( N ), S 

ise başlangıçtaki kesit alanını ( mm2 ) göstermektedir. 
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Kopmada yüzde uzama ise ( 2.2 ) bağıntısıyla hesaplanır. Bağıntıda Z, yüzde kopma 

uzamasını, L1, ölçme boyunu ( mm ); L2 ise kopma anındaki ölçü uzunluğunu         

( mm ) göstermektedir. 

 
( )[ ]100.1/12 LLLZ −=        ( 2.2 ) 

 

Yukarıdaki paragraflarda standardın tanımladığı çekme hızının 500 mm/dakika 

olduğu söylenmişti; fakat bu çalışma kapsamında birim şekil değişimi hızının 

malzeme çekme özelliklerine bir etkisi olup olmadığını görmek için deney, 200 

mm/dakika, 500 mm/dakika ve 1000 mm/dakika olmak üzere üç farklı hızda 

gerçekleştirildi. 

 

Şekil 2.4: Çekme Deneyi Örneği ( Numune DRC-4  ) 

Đki farklı numuneyle üç farklı hızda gerçekleştirilen çekme deneyleri, çekme hızının 

kopma dayanımı yönünden büyük bir etkisinin olmadığını göstermiştir. (Şekil 2.4) 

Buna göre, birim şekil değişim hızı arttıkça malzemenin kopma mukavemetinde bir 

değişme hemen hemen gözlemlenmemektedir; fakat çekme hızı arttıkça ufak bir 

miktar daha yüksek birim şekil değişimi değerlerine ulaşıldığı söylenebilir. Ayrıca, 

%400 birim şekil değişimine (mühendislik birim şekil değişimi) kadar eğrilerin 

hemen hemen çakıştığı da dikkate değerdir. 
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Yukarıda (Şekil 2.4) çekme deneyi sonuçlarından bir tanesi gösterilmektedir. Çekme 

deneyi numunesi lineer olmayan bir yay gibi düşünülürse, ölçümü yapılan 

malzemelerin % 400 birim şekil değişimine kadar yumuşayan bir yay gibi 

davrandığı söylenebilir. Dolayısıyla, bu malzemelerden yapılan körüklerin de 

uygulanılan deformasyon arttığında (belirli bir birim şekil değişimi değerine kadar) 

dinamik direngenliğinin azalacağını öngörmek yanlış olmayacaktır. 

2.4. Yoğunluk Ölçümü ( DIN 53 479 ) 

Kauçuk malzemelerin yoğunluk ölçümü DIN 53 479 standardına göre 

yapılmaktadır. Kauçuk numunelerden kesilen parçalar en az 2.5 g olmalı ve 

laboratuvar ortamında en az 3 saat şartlandırılmış olmalıdır. Numune ölçüme 

geçilmeden önce iyice temizlenmelidir. Eğer mümkünse kaynama noktası düşük 

sıvılarla silinmelidir. 

Deneyde numune önce havada tartılır, sonra su içinde tartılarak Arşimet Kanunu’na 

göre suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılarak hacmi tayin edilir ve bu iki ölçüm 

sonucu birbirine bölünerek numune yoğunluğu bulunur. 

Yoğunluk minimum üç ölçüm alınarak tayin edilmelidir ve vulkanizasyondan en az 

16 saat sonra yapılmalıdır. Ölçüm 0.0001 hassasiyetle yapılmalıdır. 

Farklı hamur numuneleriyle yapılan yoğunluk ölçümleri sonucu körükte kullanılan 

malzemenin yoğunluğunun 1.16 g/cm3 ile 1.18 g/cm3 arasında olduğu bulunmuştur. 

2.5. Elastiklik Modülü ve Kayıp Faktörü Ölçümü ( ASTM E756-05 )  

Titreşen çubuk yöntemleri malzemelerin dinamik özelliklerini ölçmede sıkça 

başvurulan yöntemlerdir. Bunun nedenlerinin başında, basit düzeneklerle oldukça 

hassas sonuçlar elde edilebilmesi gelir. Malzemelerin sönüm özelliklerinin 

ölçülmesinde de yine bu tür yöntemlerden sıkça faydalanılır.  

Viskoelastik malzemelerin dinamik özelliklerinin frekansa bağlı değişim gösterdiği 

belirtilmişti. Dolayısıyla, rezonans tabanlı ölçüm yöntemleri bu tür malzemelerin 

dinamik özelliklerini belirlemede  kullanılabilir. ASTM E756-05 standardı [ ]19 , 

viskoelastik elemanların frekansa bağlı Young Modülü ve kayıp faktörü 

özelliklerinin titreşen çubuk yöntemleriyle nasıl belirleneceğini açıklamaktadır. 

Bu yöntemleri üç konfigürasyonda toplamak mümkündür  
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a. Tek tarafı sönüm malzemesiyle sıvanmış çubuk (Oberst çubuğu) 

b. Đki taraftan eşit kalınlıkta sönüm malzemesiyle kaplanmış çubuk (Van Oort 

çubuğu) 

c. Sandviç çubuk (sönüm malzemesi iki metal çubuk arasında) 

Bu konfigürasyonlar Şekil 2.5.’te gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.5: Çubuk Konfigürasyonları 

Oberst çubuğu diye tanımlanan tek tarafından sönüm uygulanmış çubukla 

malzemenin elastisite modülü ve kayıp faktörü hesaplanırken, sandviç çubuk 

durumunda malzemenin kayma modülü ve kayıp faktörü hesaplanır. Viskoelastik 

malzemeler için bu iki modül arasındaki dönüşümün E=3G şeklinde verildiğini 

hatırlayınız. Yukarıda adı geçen konfigürasyonlarla malzemelerin frekansa bağlı 

dinamik özellikleri 50 – 5000 Hz frekans aralığında ve farklı sıcaklıklar için 

ölçülebilir. 

Oberst yöntemi elastiklik modülü nispeten yüksek malzemeler için kullanılırken, 

sandviç metodu ise elastiklik modülü göreceli olarak daha küçük malzemeler için 

kullanılır. Birazdan da bahsedilecek olan ölçüm güvenirliliği çerçevesi içinde körük 

malzemesi için ölçümlerde sandviç çubuk konfigürasyonu kullanılmıştır. 

Test sırasında ilk önce standart ölçülerde (200 mm*10 mm*1 mm) çelik çubuk, tek 

taraftan ankastre, öbür ucundan serbest bir şekilde aparata konumlandırılır. (Şekil 
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2.6.) Tahrik serbest uca uygulanacaktır. Bu sınır koşulları, özellikle farklı 

sıcaklıklarda yapılacak ölçümlerde ortaya çıkabilecek sınır şartları problemlerini 

engelleme açısından uygundur; çünkü eğer sınır şartları ankastre-ankastre olsaydı, 

farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilecek deneylerde malzemenin örneğin burkulmasını 

engellemek için malzemenin genleşme özelliklerini de gözönünde bulundurmak 

gerekecekti.  

 

Şekil 2.6: Standart Çubuk Ölçüleri 

Çıplak çubuk tahrik edildikten sonra, bu tahrik karşısında sergilediği spektrum 

incelenir. Doğal frekanslar tespit edilir. Bu verilerle malzemenin Young Modülü’nü 

hesaplamak mümkündür. Çubuk malzemesi olarak kullanılacak malzemenin sönüm 

oranının oldukça düşük olması gerekmektedir. Bu yüzden genellikle çelik veya 

alüminyum çubuklar seçilir ki bunların kayıp faktörlerinin 0.001 gibi düşük değerler 

olduğu bilinmektedir. 

Ardından sönüm özellikleri ölçülecek malzeme mümkün olduğunca ince, mümkün 

olduğunca homojen dağılmış bir yapıştırıcı kullanarak, çıplak çubuğun üzerine 

yapıştırılır. Bu tezdeki ölçümlerde, ölçümler sandviç konfigürasyonuyla 

gerçekleştiği için sönüm malzemesi iki çelik çubuk arasına sıvanmış, iki tarafına da 

yapıştırıcı uygulanmıştır. Yapıştırıcının ölçümler üzerindeki yüzde etkisi ileriki 

bölümlerde tartışılacaktır. Kompozit çubuk diye  adlandırılan sönüm malzemeli 

çubuk, tahrik edilir, doğal frekansları ve spektrumu incelenir. 

Oberst Yöntemi’yle malzeme özelliklerinin tespitinde iki tip transdüsere ihtiyaç 

duyulur. Biri tahrik kuvvetini ölçmek, diğeri de çubuğun cevabını ölçmek için 

gereklidir. Sönüm özelliklerini ölçerken sistem, sistem dışı etkilerden mümkün 

olduğunca arındırılmalıdır. Bu yüzden kullanılacak sensörlerin temassız sensörler 

olmaları özellikle önemlidir. Ölçümler sırasında temassız manyetik bir kuvvet 

sensörü ile, yine temassız kapasitif bir deplasman sensörü kullanılmıştır. 

Mıknatıslanamayan malzemelerin dinamik özelliklerinin ölçümünde, tahriği 

sağlamak için çubuk ucuna mıknatıslanabilen bir disk ilave edilir.               
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Şekil 2.7: Oberst Ölçüm Düzeneği 

Oberst ölçüm düzeneği (Şekil 2.7), altı bölümden oluşmaktadır. Şekilde A ile 

gösterilen ölçüme hazır numunedir. B, düzeneğin gövdesini göstermektedir. C, 

temassız kapasitif sensör; sistemde kütle etkisi oluşturmaması amacıyla çubuğun 

eğilme esnasında gösterdiği deplasmanlar temassız bir sensör aracılığıyla 

algılanmaktadır. Şekilde D harfiyle gösterilen manyetik sarsıcıdır. E ve F harfleriyle 

sırasıyla konumlandırıcılar, ki sistemin yukarı-aşağı sağ-sol hareketlerini sağlarlar, 

ve plastik takoz, ki sistemin statik elektriğe karşı yalıtımını sağlar. 

 Tahrik,  sinüsoidal veya rastgele olabilir. Sisteme uygulanan tahrik ve sistem cevabı 

yükseltilip, analizörde işlenir ve bilgisayar veya başka bir kaydediciye kaydedilir. 

(Şekil 2.8., Şekil 2.9.)  

 
Şekil 2.8: Oberst Düzeneği Đşlem Adımları 
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Şekil 2.9: Ölçüm Düzeneğinin Şematik Gösterimi 

Yöntem, çıplak çubuk ile kompozit çubuğun spektrumu arasında ölçülebilir bir fark 

olmasına dayanmaktadır. Yukarıdaki paragraflarda da bahsedildiği gibi, standart, bir 

ölçüm güvenirliliği tarifi yapmıştır. Sandviç çubuk konfigürasyonu için bu ifade : 

 

( ) 01.22

2

≥+







DT

f

f

n

s        ( 2.3 ) 

 
fs : s. mod için kompozit çubuğun rezonans frekansı ( Hz ) 

fn : n. mod için oberst çubuğunun rezonans frekansı ( Hz ) 

 

ρ
ρ1=D          ( 2.4 ) 

 
ρ1 : sönüm malzemesinin yoğunluğu ( kg/m3 ) 

ρ : Oberst çubuğunun yoğunluğu ( kg/m3 ) 

 

H

H
T 2=          ( 2.5 ) 

 
H2 : sönüm malzemesinin kalınlığı ( m ) 

H : Oberst çubuğunun kalınlığı ( m ) 

 

Gerekli güvenilirlik değerlerinin sağlanıp sağlanmadığı kontrolünden sonra, çıplak 

çubuk ve sandviç numune için elastisite modülü ve kayıp faktörü değerleri 

hesaplanabilir . 
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Çıplak çubuk için : 

22

2412

n

n

CH

fl
E

ρ
=          ( 2.6 ) 

 
E : Oberst çubuğunun Young Modülü ( Pa ) 

l: Oberst çubuğunun uzunluğu ( m ) 

242.19

8194.9

5069.3

55959.0

4

3

2

1

=

=

=

=

C

C

C

C

 

 

n

n

f

f∆
=η          ( 2.7 ) 

 
η : Oberst çubuğunun kayıp faktörü 
∆fn : n. mod için yarım-güç bant genişliği ( Hz ) 

Sandviç numune için :  

 

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )2

1
2

2
22

1
2

4221

2
22

η

π
η

ABA

l

EHHC
ABABA

G

n

++−







−−−−

=     ( 2.8 ) 

 
Bu ifadede kullanılan sembollerin anlamları aşağıda verilmiştir. 
 
G : sönüm malzemesinin kayma modülü ( Pa ) 
 

( ) 






+







=

2
2

2
B

DT
f

f
A

n

s        ( 2.9 ) 

 

( )216

1

T
B

+
=          ( 2.10 ) 

 

( ) ( ) ( )2
1

2
1

2
22 η

η
η

ABABA

A

−−−−
=       ( 2.11 ) 

 
η2 : sönüm malzemesinin kayma kayıp faktörü 
 

s

s

f

f∆
=1η          ( 2.12 ) 

 
η1 :sandviç numunenin kayıp faktörü 
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∆fs : s. mod için kompozit çubuğun yarım-güç bant genişliği ( Hz ) 

fs : s. mod için kompozit çubuğun rezonans frekansı ( Hz )  

 

Körük hamurlarıyla ilgili yapılmış olan Oberst ölçüm sonuçları aşağıdaki tabloda 

verildiği gibidir.  Burada ilk iki satırda bulunan 44 ShA ve 50 ShA körük numunesi 

direkt olarak mamul körük üzerinden kesilmiş numunelerdir. DRC-4 ve Prova –Ğ 

ise farklı proseslerden levha şeklinde gelmiş numunelerdir.  

Tablo 2.3: Kauçuk Numuneler için Young Modülü ve Kayıp Faktörü Değerleri ( * 
ile işaretli ölçümlerde standardın tanımladığı ölçüm güvenirliliği sağlanamadığından 
verilmemiştir. ) 

 Doğal Frekans      

( Hz ) 

Elastisite Modülü                

( MPa ) 

Kayıp Faktörü 

 

Yoğunluk 

( g/cm3 ) 

Sertlik    

( ShA ) 

Mod 

2 

Mod 

3 

Mod 

4 

Mod 

2 

Mod 

3 

Mod 

4 

Mod 

2 

Mod 

3 

Mod 

4 

44 ShA 

Körük 

Numunesi 

1.16 44 132 345 662 2.9 * * 0.23 * * 

50 ShA 

Körük 

Numunesi 

116 50 133 346 670 3 * * 0.2 * * 

DRC_4 1.18 53.5 145 361 673 6.4 7.2 6.8 0.16 0.12 0.13 

Prova_Ğ 1.16 45.5 134 348 665 3.6 4 * 0.24 0.16 * 

 
Hesaplamalarda ilk mod üzerindeki non-lineerlik etkileri yüksek olduğundan, ilk 

moda ait veriler değerlendirmeye alınmamıştır. 

Ölçüm sonuçları incelendiğinde DRC-4 adlı numunenin Young Modülü’nün diğer 

numunelere göre daha yüksek ve sönümünün diğer numunelere göre daha düşük 

olduğu görülmüştür; fakat genel bir sınır belirlemek açısından numunelerin kayıp 

faktörü değerlerinin %12-25 arasında değiştiği ölçülmüştür. 
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2.5.1. Oberst Ölçümlerinde Kullanılan Yapıştırıcının Ölçümler Üzerine 
Etkisinin Belirlenmesi 

Körük malzemesinin Young Modülü’nün düşük olduğundan, dolayısıyla malzeme 

sönüm özelliklerini belirlerken sandviç konfigürasyonunun kullanıldığından 

bahsedilmişti. Bu konfigürasyonda sönüm malzemesinin iki tarafına da yapıştırıcı 

uygulamak zorunda olunduğu da daha önce söylenmişti. Bu bölümde, kullanılan 

yapıştırıcının bulunan kayıp faktörleri üzerindeki etkisi incelenecektir. 

Oberst Yöntemi’yle ölçüm yaparken çok farklı yapıştırıcılar kullanarak ölçümler 

yapıldı. Bazı yapıştırıcıların malzemeden daha direngen olduğunu dolayısıyla, 

yapılan ölçümlerde malzemenin özelliklerinin ölçüleceğine yapıştırıcının 

özelliklerinin ölçüldüğü farkedildi. Buradan, bu yöntemde özellikle viskoelastik 

malzemelerin sönüm özellikleri ölçülürken kullanılan yapıştırıcının ne denli önemli 

olduğu da ayrı bir araştırma konusu olabilir. Aşağıda bahsedilen deney farklı 

yapıştırıcılar için tekrarlandı. En az farkı oluşturan yapıştırıcıyla Oberst ölçümleri 

yapıldı. 

 

Şekil 2.10: Asılı Bir Kütle 

Bu amaçla, ölçümü yapılan numunelerden biri (50 ShA’lık numune) dikdörtgen 

şeklinde kesilmiştir. Ucuna yaklaşık 2 kg’lık demir yük bağlanmış ve demir yüklerin 

üstüne bir ivmeölçer yerleştirilmiştir. (Şekil 2.10.) Oluşturulan tek serbestlik-
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dereceli yay-kütle sisteminin serbest titreşim yapmasına izin verilmiştir ve 

gösterdiği logaritmik azalma karakteri incelenmiştir. 

Oluşturulan sistem serbest titreşimlerini yapmaktadır. Buradan sistemin doğal 

frekansını bulmak mümkündür. 

Tablo 2.4: Yapıştıcının Olmadığı Durumdaki Doğal Frekans 

1. Periyot ( s ) 0.586 Frekans ( Hz ) 1.707 
2. Periyot ( s ) 0.605 Frekans ( Hz ) 1.652 
3. Periyot ( s ) 0.55 Frekans ( Hz ) 1.816 
4. Periyot ( s ) 0.562 Frekans ( Hz ) 1.778 
  Ortalama frekans ( Hz ) 1.738 

 
Tek serbestlik dereceli bir sistem için doğal frekans değerinin , ( 2.13 ) bağıntısıyla 

verildiği bilinmektedir : 

 

m

k
=ω          ( 2.13 ) 

 

Tek serbestlik dereceli sistemde kütle değeri bilindiğine, frekans değeri de 

logaritmik azalma eğrisinin periyodundan hesaplanabileceğine göre, oluşturulan tek 

sertbestlik dereceli sistemin yay katsayısı, bulunan değerler  ( 2.13 )’da yerine 

koyularak bulunabilir.  

Dikdörtgen bir yay için yay katsayısı aşağıdaki ifadeyle belirlenir : 

 

L

EA
k =          ( 2.14 ) 

 
k, N/m cinsinden yay katsayısı, A, yayın kesit alanı ve L de yayın uzunluğunu 

göstermek üzere , E de N/m2 cinsinden elastik modülüdür. Elastik modül hariç diğer 

bütün ifadeler bilindiğine göre E de sayısal olarak belirlenir : 

 

A

Lk
E

.
=           

 

Sönüme gelince, logaritmik azalma miktarının nasıl hesaplandığı Bölüm 1.2.4.b’de 

verilmişti. Buradan δ , logaritmik azalma, ardından ζ sönüm oranı, oradan da η , 

kayıp faktörü aşağıdaki gibi belirlenmiştir. (Tablo 2.6) 
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Çıplak yay için elastik modülü ve kayıp faktörü hesaplandıktan sonra, bu yayın üstü 

Oberst ölçümlerinde kullanılan yapıştırıcılarla homojen olarak kaplanarak yukarıda 

bahsedilen logaritmik azalma ölçümleri tekrar edildi. (Şekil 2.11.) Her bir yapıştırıcı 

için elde edilen Young Modülü ve kayıp faktörü değerleri çıplak yay değerleriyle 

karşılaştırıldı. Tablo 2.6.’da da gösterilen fark uygun olarak kabul edildi ve 

ölçümlere bu yapıştırıcıyla devam edildi.  

 

 
Şekil 2.11: Yapıştırıcılı Durum için Logaritmik Azalma Eğrisi 

 
 

Tablo 2.5: Yapıştırıcılı Durumda Doğal Frekans 

1. Periyot ( s ) 0.586 Frekans ( Hz ) 1.707 
2. Periyot ( s ) 0.574 Frekans ( Hz ) 1.741 
3. Periyot ( s ) 0.566 Frekans ( Hz ) 1.766 
4. Periyot ( s ) 0.566 Frekans ( Hz ) 1.766 
  Ortalama frekans ( Hz ) 1.741 

 
Tablo 2.6: Yapıştırıcılı ve Yapıştırıcısız Durumun Mukayesesi 

 Yapıştırıcılı Yapıştırıcısız Fark ( % ) 
Kayıp Faktörü 0.106 0.102 3.77 
Young Modülü 3 3.15 4.76 
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3. ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELĐRLENMESĐ 

Çamaşır makinesi körüğünü incelerken, bu işlemleri körüğün bağlantılı olduğu 

elemanlardan ayrı düşünmek imkansızdır. Çamaşır makinesi körüğü, arkasında 

tahrik grubu diye adlandırdığımız bir grup eleman ve önünde çamaşır makinesi 

gövdesi arasında çalışmaktadır. Körük, çamaşır makinesi gövdesi içinde tahrik 

grubu tarafından gerçekleştirilen hareketleri kısmen gövdeye ilettiğinden çamaşır 

makinesi stabilitesi açısından önemli bir elemandır. Đyi körük, tahrik grubu ne tür 

hareketler yaparsa yapsın bu hareketleri minimum olarak gövdeye ileten körüktür. 

Körük geometrisi, körük sertliği ve tahrik grubunun yapısı gözönünde 

bulundurulması gereken önemli parametrelerdir. 

3.1. Tahrik Grubunun Đncelenmesi 

Tahrik grubu, yıkama sırasında çamaşırı yüklediğimiz açıklıktır, ayrıca çamaşır 

makinesinde kiri çamaşırdan uzaklaştırmak için gereken hareketleri tahrik grubu 

sağlar. Şekil 3.3.’te gösterilen tahrik grubu, iki alt gruptan oluşur : 

- Tambur grubu (Şekil 3.1.) 

- Kazan grubu (Şekil 3.2.) 

Kazan grubu, kazan ön parça, kazan arka parça, üst ve ön denge ağırlıklarından 

oluşur. Tambur grubu ise tambur, tambur mili ve flanş elemanlarının oluşturduğu bir 

bütündür. 
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Şekil 3.1: Tambur Grubu 
 

 

Şekil 3.2: Kazan Grubu 

 

Şekil 3.3:  Tahrik Grubu 
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Tahrik grubunun belli başlı görevleri şöyle sıralanabilir : 

1. Çamaşırın doldurulacağı hacmi oluşturur. 

2. Çamaşırı ıslatacak suya leğen görevi yapar 

3. Çamaşırın daha iyi ıslanmasını sağlar. 

4. Islak çamaşırın sıkılması için yüksek devirde dönme hareketi sağlar. 

Hem yıkama hem de sıkma sırasında tahrik grubu üzerine etkiyen dinamik kuvvetler 

ve içeride bulunan kütlenin ataleti nedeniyle yay-askı sistemine asılı bulunan tahrik 

grubu salınımlar yapar. Đşte bu yüzdendir ki tahrik grubu bu salınımlara izin verecek 

şekilde tasarlanır ve gövdenin içine yerleştirilir. Ortalama bir çamaşır makinesi için 

1 kg çamaşırda (1.6 litre) en az 8 litre yıkama hacmi oluşturulmalıdır. Dolayısıyla 

verim bakış açısıyla bu durum değerlendirildiği zaman oldukça verimsiz bir durum 

karşımıza çıkmaktadır. Günümüz mühendisleri “Mümkün olduğunca küçük hacim 

içerisinde maksimum çamaşır nasıl yıkanır ?” sorusuna cevap aramaktadırlar. 

Tahrik grubu tasarım sınırları (çalışma uzayı) belirlenirken, makinenin yıkama değil 

sıkma adımı gözönünde bulundurulur; çünkü sıkma sırasında tambur içerisindeki 

dengesiz yük kazan deplasmanlarını maksimum düzeye çıkarmaktadır. Dolayısıyla 

sıkma sırasında izlenen genlik seviyeleri yıkama adımına göre çok daha büyüktür. 

Bu dengesiz kütlenin miktarının ve konumunun algılanması ve dengesizliğin 

giderilmesi bütün çamaşır makinesi üreticilerinin üzerinde yoğun olarak çalıştıkları 

en büyük problemlerden biridir. 

3.2. Tahrik Grubu Hareketlerinin Đncelenmesi 

Burada ve bundan sonra bahsedilecek çamaşır makinesi üzerinden alınmış 

ölçümlerde L12 adlı 1200 devirlik bir makine kullanılmıştır. Makine kazanının 

yaptığı hareketler körüklü ve körüksüz durumlar için incelenmiş ve körüğün kazan 

hareketlerine nasıl bir etkisi olduğu araştırılmıştır. Ölçümlerde üç yönlü bir 

ivmeölçer kazan üstünde ön tarafa yerleştirilmiş ve veri toplama sistemine bağlanıp 

kazan hareketleri üç eksende ölçülmüştür. Đvmeölçerin konumu Şekil 3.4’te 

gösterilmektedir. 
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Şekil 3.4: Üç Eksenli Đvmeölçerin Deplasman Ölçümlerindeki Konumu 

  

 

Şekil 3.5: 500 g Dengesiz Yük ile Oluşan x Yönündeki Kazan Deplasmanları 
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Şekil 3.6: 500 g Dengesiz Yük ile Oluşan y Yönündeki Kazan Deplasmanları 
 

 
Şekil 3.7: 500 g Dengesiz Yük ile Oluşan z Yönündeki Kazan Deplasmanları 

 

Yukarıdaki grafikler tambur içine 500g dengesiz yük konarak körüklü ve körüksüz 

durumlar için ölçülmüş deplasman değerleridir. Aynı deney, tambur içine  800 g  

dengesiz yük koyularak da tekrar edilmiş ve 100 devir/dakika (kalkış öncesi),     600 
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devir/dakika (sıkmaya kalkış), 600 devir/dakika (sıkma rejim hali) hızlarda oluşan 

genlikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.1.’de verilen X, çamaşır makinesine önden bakıldığında kazanın sağ-sol 

doğrultusunda hareketlerini; Y, önden bakıldığında kazanın yukarı-aşağı 

hareketlerini; Z ise yine üstten bakıldığında öne-arkaya hareketleri temsil 

etmektedir. 

Ölçüm sonuçlarına göre,  körük özellikle 100 devir/dakika’da kazan 

deplasmanlarına olumlu denebilecek etkilerde bulunmaktadır. Dengesiz yük 

miktarının artmasıyla beraber sıkmaya kalkış genliklerinde bir miktar artmaya sebep 

olmakla birlikte, makine 600 devir/dakika hızda kararlı rejime ulaştığında körüklü 

ve körüksüz durumlar arasında bir fark gözlemlenmemektedir. Körüğü bir yay ve 

sönüm elemanı olarak düşünürsek, bu sonuçların pek şaşırtıcı olduğu söylenemez. 

Zira, doğal frekansların öncesinde sistemin direngenliği baskın özellikken, rezonans 

bölgesinde sistem sönümü önem kazanmaktadır. Doğal frekansın ötesinde ise sistem 

tamamen atalet kuvvetlerinin etkisindedir. 100 devir/dakika yani yaklaşık 1.6 Hz 

civarında körüğün etkin olması beklenen bir durumdur. 600 devir/dakika hızda yani 

10 Hz’de sistem en büyük yay-askı frekansının 2.5, 3 katında çalışıldığı 

düşünülürse, bu bölgede artık çamaşır makinesi içindeki dengesiz yük miktarının ve 

sistemin ataletinin  belirleyici olduğu söylenebilir.  

500 g 
100d/d Kalkış Rejim 

 

X Y Z X Y Z X Y Z 
Körüklü 0.1 0.2 0.5 7.9 4.3 3.4 4.2 3.3 1.1 

Körüksüz 1 0.3 2 7.4 3.7 3.8 3.8 3.2 1.1 

Tablo 3.1: Körüklü ve Körüksüz Durumlar Đçin Kazan Deplasmanları ( mm ) 

800 g 
100d/d Kalkış Rejim 

 

X Y Z X Y Z X Y Z 
Körüklü 0.2 0.5 2.1 13.5 8.3 7.1 6.4 4.8 1.6 

Körüksüz 2.4 0.2 1.3 10.9 6.2 5.1 6.3 5 1.4 
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3.3. Gövde Titreşimlerinin Ölçülmesi 

Körüğün bir tarafından tahrik grubuyla diğer tarafından gövdeyle ilişkisi olduğu 

belirtilmişti. Bu bölümde de körüğün gövde titreşimleri üzerindeki etkisi 

incelenecektir. Bu ölçümlerde gövde ön panel kapak altına, sol ve sağ panellerin 

ortasına ve üst tablanın ortasına tek eksenli ivmeölçerler yerleştirilmiş ve panel 

titreşim ivmeleri ölçülmüştür. (Şekil 3.8.) Bu ölçümler çamaşır makinesi farklı 

dengesiz yük miktarları altında (dengesiz yük yokken, 500g ve 800g dengesiz yük 

mevcutken) 1200 devir/dakika hızla çalışırken alınmıştır. Körüklü ve körük yokken 

alınan bu ölçümler aşağıdaki Tablo 3.2’de özetlenmiştir. 

 

 
Şekil 3.8: Gövde Titreşimleri Ölçüm Düzeneği 

 

 

 
Tablo 3.2.’de verilen ölçüm sonuçları incelendiğinde körüklü ve körüksüz durumlar 

için çamaşır makinesi panel titreşimleri açısından bir farktan bahsedilememektedir. 

Buna neden olan bir önceki bölümde bahsedildiği gibi ölçümün alındığı devirde 

artık körük, yay veya amortisörlerin direngenlik ve sönüm değerlerinden öte 

Tablo 3.2: Gövde Panel Titreşim Đvmeleri ( m/s/s ) 

Sağ Panel Sol Panel Ön Panel Üst Tabla  
Boş 500 

g 
800 
g 

Boş 500 
g 

800 
g 

Boş 500 
g 

800 
g 

Boş 500 
g 

800 
g 

Körüklü 1.6 5.9 10.1 1.6 4.1 6.8 1.3 2.2 5.2 0.8 1.8 2.5 
Körüksüz 1.5 6.2 9.6 1.5 4.6 9 1.1 2.4 4 0.7 1.8 2.3 
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sistemdeki dengesiz yükün ve tahrik grubu eylemsizliğinin baskın olduğu 

söylenebilir. Bu ölçümler, ileriki bölümlerde bahsedilecek olan “Körük Dinamik 

Özelliklerini Belirleme Test Aparatı” tasarlanırken, ilgilenilen en geniş frekans 

aralığının belirlenmesinde kullanılacaktır. 

3.4. Askı Frekanslarının Belirlenmesi 

 Titreşim önleyici elemanların tercih edilen özelliklerinden bahsederken, rezonanslar 

ve şoklarda yüksek sönüm istendiği, doğal frekansların ötesinde ise az miktarda 

sönüm ve yumuşak bir direngenlik özelliği beklendiği söylenmişti. Dolayısıyla 

incelenen çamaşır makinesi için rezonans frekanslarını belirlemek, körükten de 

hangi bölgede ne tür beklentiler içerisinde olunduğunu belirlemek için önemli bir 

veridir.  

Çamaşır makinesi doğal frekanslarını belirlemek için çamaşır makinesi tahrik 

grubunun üzerine bir ivmeölçer yerleştirilerek ölçülen serbest salınım 

karakteristiğinden ve bu titreşimlerin öznel spektrumundan  (autospectrumundan) x, 

y ve z yönlerindeki doğal frekansları belirlenmiştir. Dolayısıyla bu bölgelerde 

körüğün yüksek sönüm özelliklerine sahip olması tercih edilmektedir. 

Tablo 3.3: x, y ve z Yönlerindeki Doğal Frekanslar 

X Y Z 
1.4 Hz 3.48 Hz 1.92 Hz 

 

Tablo 3.3’te verilen doğal frekans değerlerine göre 100 devir/dakika-250 

devir/dakika arası hızlı geçilmelidir ve sistemdeki sönüm oranının bu frekans 

değerlerinde yüksek olması tercih edilmelidir.  

Ölçümlerin makinede çamaşır yokken yapıldığına ve yalnızca ölçümün yapıldığı 

tahrik grubu için geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Sistem 

parametrelerinden örneğin yay katılığının; tambur, kazan, üst veya ön denge 

ağırlığının değiştirilmesi bu doğal frekans değerlerini değiştirecektir. 
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4. KÖRÜK DĐNAMĐK ÖZELLĐKLERĐNĐ ÖLÇMEYE YÖNELĐK TEST 
DÜZENEĞĐ TASARIMI 

Körük, arkasında bir tahrik grubuyla çalıştığından tahrik grubu titreşimlerini 

gövdeye ileten bir patika oluşturur. Bu yüzden bu parçanın direngenlik ve sönüm 

özelliklerini ölçebilmek son derece önemlidir. Bu eleman (körük), elastomer bir 

malzemeden yapıldığından dinamik özelliklerinin frekansa  ve genliğe bağlı olması 

beklenmektedir. Statik ölçümler dar kapsamda mukayese amaçlı kullanılabilse de, 

bu tür ölçümlerden elde edilebilecek bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu çalışma 

kapsamında 1. Bölüm’de bahsedilen standart ve standart dışı ölçümler dışında 

körüğe özgü ölçümler, test aparatları ve benzer çalışmalar araştırılmış ve  körüğe 

özgü, körük dinamik özelliklerini belirlemeye yönelik bir test düzeneği bu tez 

kapsamında tasarlanmış ve kurulmuştur. 

4.1. Körük Dinamik Özelliklerini Ölçmeye Yönelik Test Düzeneği Geliştirilmesi 

Literatür araştırmalarının sonucu olarak görülen şudur ki, çamaşır makinesi 

davranışları incelenirken körük gerek geometrik gerekse de lineer olmayan malzeme 

özellikleri bakımından yeterince incelenmemiş, araştırılmamıştır. Körüğün çamaşır 

makinesi ile ilgili incelemelerin içine dahil edilidği durumlarda ise genelde körüğün 

statik ölçümlerden elde edilen verilerle incelemelere dahil edildiği görülmektedir. 

Oysa, günümüzde viskoelastik elemanların kullanım alanları artmış, bu da 

viskoelastik elemanların dinamik özelliklerinin daha ayrıntılı incelenmesi 

gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu noktadan hareketle çamaşır makinesi kazan 

körüğü için dinamik özelliklerini belirlemede bir test düzeneği kurulacağından 

bahsedilmişti. Bu düzenekte yapılacak ölçümler sayesinde ilgi duyulan frekanslarda, 

ilgi duyulan genliklerde körüğe ait dinamik direngenlik ve kayıp faktörü 

değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Kurulan sistemde dinamik özelliklerin (dinamik direngenlik, kayıp faktörü) 

belirlenmesi, körüğe bir tahrik uygulanması ve ölçülmesi, ardından sistemin buna 
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cevabının ölçülmesinin ardından aradaki transfer fonksiyonunun (Frekans tepki 

fonksiyonu, dinamik direngenlik) çözülmesi esasına dayanmaktadır.   

Düzeneğin tasarımında, öncelikle aşağıdaki parametreler gözönünde 

bulundurulmuştur : 

1. Đlgilenilen frekans aralığı 

2. Ulaşmak istenilen genlik miktarı 

3. Tahrik yönleri 

4. Đstenen genliklere ulaşabilecek sarsıcının seçimi 

5. Đstenilen frekanslarda ölçüm yapabilecek hassasiyette kuvvet ve ivme ölçer. 

6. Yay askı frekansının belirlenmesi 

Test düzeneği, kurulurken özellikle körüğün çamaşır makinesindeki durumunu 

simule etmesine özen gösterilmiştir. Tasarımda askı sayıları, askıların 

konumlandırılacağı bölgeler, sensörlerin konumu özellikle dikkat edilmiş konular 

arasındadır. 

4.1.1. Đlgilenilen Frekans Aralığının Belirlenmesi 

Đlgilen frekans aralığını belirlemede genişten dar aralığa doğru giden bir frekans 

aralığı belirleme metodu izlenmiştir. Đlgilenilen en geniş frekans aralığını belirlerken 

Bölüm 3.3’te belirtilen gövde ölçümlerinden faydalanıldı. (Şekil 4.1) Đlgili bölümde 

belirtildiği gibi maksimum titreşim düzeyleri çamaşır makinesi sağ panelinde 

izlenmektedir, dolayısıyla ilgili en geniş frekans aralığı belirlenirken bu panelin 

spektrumlarından yararlanılmıştır. Bu bağlamda bu aralığa karar verirken “Kaç Hz’e 

kadar toplam titreşim enerjisinin ne kadarını kapsıyoruz ?” sorusuna cevap 

aranmıştır.  Bunu belirlemek için gücün, ivmenin karesiyle orantılı olmasından 

faydalanıldı. 
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Şekil 4.1:  Gövde Üzerinden Alınan Đvme Spektrumu 

 
Gücün, hızla kuvvetin çarpımı olduğunu biliyoruz. (Denklem 4.1) 
 

FvP =          ( 4.1 ) 
 
Hızla ivme arasındaki ilişki ( 4.1 ) ifadesinde yerine konursa, 
 

t

a
maP =          ( 4.2 ) 

 

elde edilir. 







t

m
 orantı sabiti olmak üzere, güç ivmenin karesiyle doğru orantılıdır. 

 

t

m

a

P
=

2
         ( 4.3 ) 

 

 
Şekil 4.2: Đvmenin Karesinin Frekansla Değişimi 
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Şekil 4.2’de, ivmenin karesinin frekansla değişimi görülmektedir, dolayısıyla 

buradan frekans aralığıyla güç arasındaki ilişki kurulabilecektir. Şekilde de 

görüldüğü gibi 200 Hz’den sonra eğri asimptota yaklaşmaktadır. 200 Hz değerine 

kadar toplam enerjinin %95’i kapsanmaktadır. Buradan hareketle 0-200 Hz en geniş 

aralığında yapılacak inceleme yeterli olacaktır. 

Orta kapsamlı frekans aralığı belirlenirken, tambur dönüş frekansları dikkate 

alınmıştır. En hızlı çamaşır makinesinin 1600 devir/dakika kapasitesinde olduğu 

düşünülürse 0-26 Hz arası orta kapsamlı frekans aralığı olarak belirlenmiştir. 

Körüğün özellikle sistem doğal frekanslarından düşük frekanslarda direngenliğinin, 

doğal frekanslarda ise sönümünün oldukça önemli olduğu Bölüm 3.4’te belirtilmişti. 

Tahrik grubu doğal frekanslarının 1 – 4 Hz arasında yayıldığı düşünülürse, en 

ayrıntılı incelenecek frekans aralığı ise 0-4 Hz olarak belirlenmiştir. 

Göz önünde bulundurulan bu frekans bölgesi  ilk tasarım kısıtını ortaya koymuştur : 

Bu kriter, tasarlanacak deney düzeneğinde körük haricindeki elemanların 0 – 200 Hz 

frekans aralığında doğal frekanslarının olmamasını gerektirmektedir. Bu sayede 

sistemdeki esnekliğin özellikle orta ve düşük frekanslarda tamamen körükten 

kaynaklandığının garanti altına alınması amaçlanmıştır. 

4.1.2. Oluşturulmak Đstenen Genlik Mertebelerinin Belirlenmesi 

Çamaşır makinesi tahrik grubunun hareketlerinin üç eksenli ivmeölçerlerle 

ölçüldüğü belirtilmişti. Tasarlanacak olan körük deney düzeneğindeki titreşim 

genliklerinin çamaşır makinesinde oluşan gerçek titreşim genlikleri ile uyumlu 

olması hedeflenmiştir. Ölçüm düzeneği için sarsıcı seçerken, bu deplasmanların 

hangi sarsıcı ile sağlanabileceği de dikkate alınmıştır. Ayrıca, yine oluşturulmak 

istenen genlik mertebelerini yansıtması açısından, tahrik grubu sistemini tek 

serbestlik dereceli, dönen bir dengesizlik altında çalışan3 kütle-yay sistemi olarak 

düşünüp, kararlı rejim için oluşabilecek deplasmanları hesaplandı. Şekil 4.3. dönen 

bir dengesizlik altındaki tek serbestlik dereceli bir kütle-yay-sönüm sistemi 

görülmektedir. 
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Şekil 4.3: Dönen Dengesizlik 

Sistemdeki eylemsizlik kuvveti aşağıdaki bağıntıyla verilir. 
 

MaF =          ( 4.4 ) 
 
Harmonik bir tahrik altında, ivmeyle yer değiştirmenin ilişkisi ( 4.4 ) ifadesinde 

yerine konulursa, ( 4.5 ) ifadesi elde edilir. 

 

X
M

F
a 2ω−==         ( 4.5 ) 

 
Sistem üzerinde kaçık bir kütlenin oluşturacağı merkezkaç kuvveti ( 4.6 ) ifadesiyle 

verilir. 

 
mrF 2ω=          ( 4.6 ) 

 
Kuvvetlerin dengesinden, ideal durumda xy düzleminde oluşacak minimum 

genlikler ( 4.7 ) ifadesiyle belirlenebilir. 

 

M

rm
X =          ( 4.7 ) 

 
Ölçümler boyunca kullanılan makine ve tahrik grubu için kararlı titreşimler halinde 

oluşabilecek en ideal deplasmanlar 6.1 mm olarak bulunmuştur (Bu hesaplama xy 

düzlemi ve sistemin tamamen simetrik olması durumu için geçerlidir. Gerçekte 

karşılaşılacak genlik mertebeleri hesaplanandan bir miktar büyük      

gözlemlenebilir.). Dolayısıyla ölçümlerde en az bu mertebede genlikler 

oluşturulabilmelidir. 
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4.1.3. Ölçüm Düzeneği 

 
Çamaşır makinesinde körük, sabit bir gövde ile hareketli bir kazan arasında 

çalışmaktadır. Çamaşır makinesi tahrik grubu hareketleri incelendiğinde körüğün, en 

fazla kesme gerilmesine ve bununla birlikte basma-çekme, ve kafa vurma 

hareketlerine maruz kaldığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla daha önceden de 

belirtildiği gibi, deney düzeneği tasarlanırken gözönünde tutulan en önemli 

parametrelerden biri, körüğün düzenekteki konumunun körüğün çamaşır 

makinesindeki konumunu uygun bir şekilde simule edebilmesiydi. Bunun adına, 

tasarlanan deney düzeneğinde körük, Şekil 4.4.’te de şematik bir görünüşü verilen, 

rijit bir duvar ile diğer tarafta hareketli bir parçaya bağlanmıştır.  

 

Şekil 4.4: Körük Test Düzeneği Kavramsal Tasarım 

Çamaşır makinesinde körüğün konumundan analojiyle ve körüğün maruz kaldığı 

gerilme hallerini doğru simule edebilmek için aşağıdaki gibi bir tasarım 

öngörülmüştür. 
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Şekil 4.5: Körük Test Düzeneği Komponentleri CAD Görünümü 

Şekil 4.5’te görüldüğü gibi sistem üç ana bölümden oluşmaktadır: Üst simit, körük 

ve alt grup. Körüğün sabit bir gövdeyle, hareketli bir kazan arasında çalıştığı 

belirtilmişti. Düzenekte de bu durumun gözlenebilmesi gerekir ve dolayısıyla körük 

düzenekte hareketli bir üst simit ile sabit bir alt grup arasında çalışacak şekilde 

düzenek tasarlanmıştır. 

Çamaşır makinesinde kazan körüğü, hem kesme (Şekil 4.6.) hem de basma-çekme   

(Şekil 4.7.) kuvvetlerine maruz kalmaktadır. Dolayısıyla düzenekte körüğün iki 

gerilme haline de maruz kalabileceği şekilde tasarım gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 4.6: Kesme Direngenliği Ölçümü 

 
Şekil 4.7: Basma Direngenliği Ölçümü 

Üst simit, kazan ön kısmından kesilmiş bir parça ile bu parçaya destek olacak bir 

simitten meydana gelmektedir. Bu parçanın tasarımı yapılırken şu iki önemli faktör 

gözönünde bulunduruldu : 
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1. Parçanın 0-200 Hz arası hiç modu olmamalı. 

2. Parça mümkün olduğu kadar hafif olmalı. 

Parçanın kütlesinin az olması, istenen frekans aralığında mevcut sarsıcılarla gerekli 

deplasmanları oluşturabilmek için önemlidir. 

Bu parametreler dikkate alınarak Şekil 4.8.’de gösterilen tasarım gerçekleştirilmiştir. 

Tasarımı yapılan parça, bilgisayar destekli tasarım yazılımlarından I-DEAS’ta 

tasarlanmış ve yine aynı yazılımla parçanın sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur 

Bu sayede parçanın özellikle kütle ve doğal frekans değerleri kontrol edildi.. Burada 

kazan kısmı kabuk (shell) elemanlarla, destek kısmı ise katı (solid) elemanlarla 

modellenmiştir. Parçada civatayla birleştirilecek yerler rijit bağlantı elemanlarıyla    

(Multi point constraint – Çok noktalı kısıtlarla) birbirine bağlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.8: Üst Simit Sonlu Elemanlar Modeli 

Üst simit diye adlandırılan parça, iki alt parçadan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi 

çamaşır makinesi kazanından kesilmiş karboran kazan parçası ile bu parçaya destek 

oluşturması açısından tasarlanan alüminyum destek parçası. Kütlesi 3.45 kg olan bu 

parçanın deneysel modal analizi yapıldı ( Şekil 4.9 ). Yapılan incelemeler sonucu 0-

200 Hz arası titreşim modu olmadığı görüldü. 
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Şekil 4.9: Üst Simit Üzerinden Frekans Tepki Fonksiyonu Ölçümü 

 

Şekil 4.10: Üst Simit FTF Sonucu 

Bu üst simit tasarımıyla mevcut sarsıcıların ile ne kadar deplasman oluşturabileceği 

incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Arçelik A.Ş. Titreşim ve Akustik 

Teknolojileri Laboratuvarı’nda mevcut olan beş adet sarsıcıdan “B&K Mode Study 
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Head 4814” model sarsıcının kuıllanılmasına karar verilmiştir. Sarsıcıyla ilgili 

teknik veriler Tablo 4.1.’de özetlenmiştir. : 

 

 

Şekil 4.11: B&K 4814 Sarsıcı Kafası 

 
 

Tablo 4.1: Sarsıcı ile Đlgili Bilgiler 

Makimum Kuvvet 380 N 
Efektif Kütle 0.23 kg 
Oluşturulabilecek 
Maksimum Đvme ( )

( )

( ) 226.103
23.045.3

380
s

m

e

e
mm

F
aammF

=
+

+
=⇒+=

α
 

10 Hz de oluşturulabilecek 
maksimum deplasman mm

a
x 15.26

)102(

26.103
22

===
πω

 (Sarsıcı maksimum 

12.7 mm genlik oluşturabilmektedir ) 
26 Hz de oluşturulabilecek 
maksimum deplasman  

3.87 mm 

 

Alt parçanın tasarımında gözönünde bulundurulan üç faktör şu şekilde sıralanabilir : 

1. 0-200 Hz arası doğal frekansı olmamalı. 

2. Kütlesi yüksek olmalı 

3. Direngen olmalı. 

Üst simit tasarımında da olduğu gibi  bu parçanın tasarımında da bilgisayar destekli 

tasarım ve sonlu elemanlar metodundan faydanıldı. Kütlesinin 41 kg, ilk doğal 

frekansının ise 403 Hz’de olduğu hesaplandı. Burada gövde ön kısmından kesilen 
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sac parça kabuk elemanlarla, destek simiti ve rijit alt parça katı elemanlarla 

modellendi. Civatalarla birleştirilecek parçalar rijit linklerle birbirilerine 

tutturulmuştur. Bu birinci doğal frekans ve kütle değerlerinden bir yay katsayısı 

hesabı yapılacak olursa, parçanın oldukça rijit olduğu görülecektir. Ardından bu 

parça da alüminyum olarak imal ettirilmiştir. 

 

Şekil 4.12: Altparça FEM Modeli 

 

 

Şekil 4.13: Alt Parça 

Düzenekte serbest - bağlı sınır koşullarını sağlamak, fakat üst diskin ağırlığını 

körüğe taşıtmamak için üst disk misinalarla bir askı sistemine asılmıştır. Misinalarla 

asılı üst diskin serbest salınım hareketleri yapması sağlanmış, doğal frekansı 
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bulunmuştur, bilinen 3.45 kg’lık üst simit ağırlığı da hesaba katılarak, misinaların 

yay katılıkları 0.048 N/mm olarak hesaplanmıştır. Bu değer oldukça düşük bir yay 

katsayısına karşılık gelmekte olup, misina direngenliğinin körük direngeliğiyle 

karşılaştırıldığında ihmal edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. 

Ölçümlerde kullanılacak sensörleri seçerken özellikle düşük frekansları ölçmeye 

duyarlı sensörler tercih edilmiştir. Bu tip düşük ivmeleri ölçmeye uygun bir 

ivmeölçer bulunabilmesine rağmen, kullanılan kuvvet sensörü ancak 3 Hz ve üstünü 

güvenilir bir şekilde ölçebilmektedir. Bu bağlamda seçilen sensörler ve özellikleri 

aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 4.2. Sensör Özellikleri 

  
 
 

  
    

Kuvvet Sensörü B&K 8200 
Ölçüm Sınırları Çekmede : 1000 N 
  Basmada : 5000N 
Duyarlılık 4 pC/N 
Doğal Frekans  35 kHz 
Malzeme  AISI 316 - Paslanmaz Çelik 
Ağırlık 21 g  
       

         

   

 

       
Đvmeölçer B&K 4370     
Duyarlılık 98 pC/g     
Doğal Frekans 16 kHz     
Ağırlık 54 g     
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5. ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ KÖRÜĞÜ DĐNAMĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN 

BELĐRLENMESĐ 

Önceki bölümlerde körük malzemesinden başlayak körüğün üretildiği malzeme 

özelliklerinden, körüğün tahrik grubu hareketleri üzerine etkisinden ve körük 

dinamik özelliklerini ölçmeye yönelik deney düzeneği tasarımından bahsedilmişti. 

Bu bölümde, farklı sertliklerde, farklı geometri ve çalışmışlık durumlarındaki 

körüklerin bir önceki bölümde tasarımı anlatılan “Körük Dinamik Özelliklerini 

Ölçme” düzeneği ile körük dinamik özellikleri (dinamik direngenlik ve kayıp 

faktörü) belirlenirken izlenen metotlar anlatılmıştır. Bu ölçümlerde körüğün çamaşır 

makinesindeki konumunun iyi temsil edilmesi amacıyla çamaşır makinesinin kazan-

gövde aralığı gözönünde bulundurulmuş, düzenek elemanları buna göre 

yerleştirilmiştir. 

5.1. Körük Test Düzeneği Ölçüm Zinciri 

Körük dinamik özelliklerini belirlemek için tasarlanan ölçüm düzeneği  Şekil 5.2.’de 

verilen elemanlardan oluşmaktadır. Kısaca ölçüm zinciri açıklanmak istenirse, 

kuvvet sinyali analizörde oluşturulmaktadır, analizörün çıkışından güç yükselticiye 

yollanan kuvvet sinyali burada yükseltilmektedir, ayrıca sinyalin genliği bu araç 

yardımıyla ayarlanmaktadır, kuvvet sinyali güç yükselticiden sarsıcıya iletilir, 

sarsıcının hareketi  deney düzeneğine itme çubuğu (pushrod) denen bir ara eleman 

vasıtasıyla iletilir, ayrıca itme çubuğunun ucunda bir kuvvet sensörü vardır ki 

düzeneğe iletilen kuvvet bununla ölçülür. Kuvvet sensöründen gelen sinyal bir şarj 

yükselticiyle yükseltilir ve analizörün birinci kanalına bağlanarak görüntülenir. 

Sistem uygulanan bu kuvvete belirli bir faz farkıyla cevap verir, bu cevap ivme 

sensörü ile algılanır. Đvme sensöründen elde edilen sinyal bir şarj yükseltici 

aracılığıyla yülseltilip, bu sinyal analizörün ikinci kanalında görüntülenir. Bu 

elemanlardan sarsıcı, ivme ve kuvvet sensörlerinin özelliklerinden önceki bölümde 

bahsedilmişti. Bu bölümde zincirde geri kalan parçalar olan analizör, güç yükseltici 
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(power amplifier) ve şarj yükseltici (charge amplifier)  hakkında da kısa bilgi 

verilecektir. 

 

 

Şekil 5.1: Körük Ölçüm Düzeneği 

 
Şekil 5.2: Körük Ölçüm Zinciri 
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Bir titreşim test sisteminde ilgilenilen parametre seviyelerini (örneğin kuvvet ve 

sistemin buna cevabı) izleyebilmek için analizöre ihtiyaç duyulur. Temel olarak 

analizörler gelişmiş voltmetreler olarak düşünülebilir, fakat voltaj ölçümünün yanı 

sıra sinyal işleme yeteneğine de sahiptirler, [ ]20 . Farklı türde ölçümler, farklı türde 

analizörlere ihtiyaç duyarlar. En geniş kullanım aralığı bulan analizörler : 

- Frekans tepki analizörleri 

- Spektrum analizörleridir. 

Tasarlanan düzenekte, Hewlett Packard firmasının 35670A tipi dört kanallı 

spektrum analizörü kullanılmıştır.  

Sistemde ikisi şarj yükseltici (charge amplifier), biri güç yükseltici (power 

amplifier) olmak üzere üç adet sinyal yükselticisi kullanılmıştır. Önceki bölümde 

bazı sensörlerle düşük frekansları ölçmenin pek mümkün olmadığından 

bahsedilmişti. Buna sebep olarak sensör özellikleri gösterilebileceği gibi, bir kısıt 

olarak yükselticiler de gösterilebilir. Şarj yükselticileri, piezoeletrik transdüserin 

içindeki hareketler sonucu piezoelektrik kristalde oluşan küçük miktardaki elektrik 

sinyalini analizör tarafından algılanabilecek hale getiren araçlardır. Şarj yükselticisi 

olsun, voltaj yükselticisi olsun yükselticiden beklenen temel özellik çok yüksek giriş 

empedansına sahip olmasıdır. 

Sistemde kullanılan güç yükseltici Bruel Kjaer firmasının 2707 kodlu güç 

yükselticisidir. Şarj yükseltici olarak yine Bruel Kjaer firmasının 2635 kodlu yük 

yükselticileri kullanılmıştır. 

5.2. Ölçümlerde Kullanılan Körükler 

Viskoelastik elemanların özelliklerinin belirlenmesinde geometrisinin ve sertliğinin 

etkin olduğu önceki bölümlerde belirtilmişti. Bunun yanında üretim süreci ve maruz 

kaldığı çalışma koşulları da bu elemanların dinamik özellikleri üzerinde rol 

oynamaktadır. 

Ölçümleri mümkün olduğunca geniş perspektifte gerçekleştirebilmek için, iki farklı 

geometride : 

- S formlu körük (C körük) (Şekil 5.3.) 

- Beta formlu körük  (L körük) (Şekil 5.4.) 
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Şekil 5.3:  S Formlu Körük 

 

Şekil 5.4: Beta Formlu Körük 

Altı farklı sertlikte : 

- 37 ShA 

- 42 ShA 

- 43 ShA 

- 44 ShA 

- 47 ShA 

- 50 ShA 

47 ShA körük için iki farklı geçmişte : 

- Kullanılmamış 

- 1000 çevrim kullanılmış (5 yıllık bir sürelik kullanıma eşdeğer) 

toplam dokuz körük kullanılmıştır. 
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5.3. Ölçümlerde Đzlenen Metot 

Çamaşır makinesi körüğünün hem hammaddesi olan malzemeden kaynaklanan hem 

de geometrisinden kaynaklanan lineer olmayan davranış sergilediği belirtilmişti. Bu 

yüzden lineer olmayan sistemlerin analizi lineer sistemlerden farklı teknikler 

gerektirir. Lineer olmayan sistemler kısaca süperpozisyon ilkesinin geçerli olmadığı 

sistemler olarak özetlenebilir. Süperpoziyon ilkesi kısaca şöyle açıklanabilir : 

Bir elastik sistemin iki ayrı yüklemesi gözönüne alınsın, (Şekil 5.5.a ve Şekil 5.5.b) 

sisteme ait bir A noktası, birinci yüklemede f1 ve ikinci halde f2 kadar yer 

değiştirsin. Her iki yüklemenin birden yapıldığı halde, (Şekil 5.5.c.) ise, aynı A 

noktası f kadar yer değiştirsin; eğer sistemin bu üç yüklemesi arasında f=f1+f2 gibi 

bir bağıntı varsa, burada süperpozisyon ilkesi geçerliliktedir denir, [ ]21 . 

 

Şekil 5.5: Bir kirişin üç farklı yükleme durumu (süperpozisyon ilkesi) 

Nonlineerliğin işaretleri olarak şunlar gösterilebilir : 

- Tahrik pozisyonu ve şiddetine bağlı değişim gösteren doğal frekanslar 

- Frekans tepki fonksiyonları grafiklerindeki şekil değişiklikleri 

-  Kararsız ve tekrar edilemeyen ölçümler 

Körük dinamik özelliklerini belirleme test düzeneğiyle yapılacak üç tür ölçüm, Şekil 

5.6.’da verilmektedir. 
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Şekil 5.6: Körük Dinamik Özelliklerini Belirleme Test Düzeneğiyle Yapılacak Üç 

Tür Ölçüm 

Çoğu nonlineerlik genelde genliğe bağımlı olduğu için genelde izlenen yöntem, 

sistemin tahrik genliğini sabit tutarak, sistemin verdiği cevabın ölçülmesidir.  

Çalışma kapsamında yapılan üç tür ölçümlerden birinci grubu da bu tip ölçümler 

oluşturmaktadır. Deplasman genliği sabit tutularak, ardışık frekanslarda tahrik 

sağlayarak sistem cevabına bakmak. (Örneğin 6mm genlik oluşturarak sistemi 1.5, 

2, 3, 4, 5, 6, ... , 14, 15, 16 Hz lerde tahrik etmek.) Bu ölçümlerde güç yükseltici 

aracılığıyla belirli bir çıkış deplasmanı ayarlandı, bu deplasman değeri sabit kalacak 

şekilde sistem her frekansta tahrik edildi, her bir frekans için sisteme uygulanan 

kuvvet ölçüldü. Bu işlemler sırasında aşağıdaki hesaplamalar yapılmaktadır. Ölçülen 

iki büyüklük vardır : Kuvvet ( füretilen(t) ) ve ivme ( a(t) ). ( Şekil 5.7. ve 5.8.) 

 

Şekil 5.7: Üretilen Kuvvet Sinyalinin FFTsi ( üstte ) ve Zaman Tanım Alanında 
Gösterimi ( altta ) 
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Şekil 5.8: Sistemin Đvme Cevabının FFTsi ( üstte ) ve Zaman Tanım Alanında 
Gösterimi ( altta ) 

Körük, üst simit ve alt grup arasında çamaşır makinesinde kazan ile gövde 

arasındaki mesafe dikkate alınarak (etüt konumu) yerleştirilmiştir. Üst simit sarsıcı 

tarafından tahrik edilmekte ve tahrik noktasında kuvvet sensörü ile kuvvet 

ölçülmektedir. Üretilen kuvvetin bir kısmı kütleyi ivmelendirmek için 

kullanılacaktır (Atalet kuvveti). Bu durumda körüğe geçen kuvvet, aşağıdaki şekilde 

formülize edilebilir. (Şekil 5.9.) 

 

 

Şekil 5.9: Test düzeneği- Serbest Cisim Diyagramı 
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maFFkörük −=         ( 5.1 ) 

 
F : Ölçülen kuvvet ( N ) 

m: Üst simit kütlesi ( 3.45 kg ) 

a=a(t) : Đvme ( m/s2 ) 

Fkörük : Körüğe geçen kuvvet ( N )  
 

Körük deplasmanı da ivme verisinden harmonik bir tahrik uygulandığı için kolayca 

hesaplanabilir. 

2ω
a

xkörük −=          ( 5.2 ) 

 
xkörük : Deplasman ( m ) 

ω : Tahrik frekansı ( rad/s ) 

 

 

 
Şekil 5.10: Körüğe Đletilen Kuvvet ( altta ) ve Oluşturulan Deplasman ( üstte ) 
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Bu iki büyüklüğü hesapladıktan sonra ilgilenilen frekans için körük direngenliğinin 

büyüklüğü aşağıdaki ilişkiyle hesaplanabilir : 

 

körük

körük

x

F
k =*          ( 5.3 ) 

 
*k  : Körük dinamik direngenliğinin büyüklüğü ( N/m ) 

Dinamik direngenliğin büyüklüğünü hesapladıktan sonra, körüğün ilgilenilen 

frekans ve genlik değeri için kayıp faktörü değerini bir kaç farklı yolla hesaplamak 

mümkündür. Bunlara örnek olarak aşağıda daha ayrıntılı olarak verilen : 1. Giriş ve 

çıkış sinyalleri arasındaki faz farkından yararlanarak kayıp faktörünün hesaplanması 

(Vektör yöntemi), 2. Histeresis eğrisi kullanılarak kayıp faktörünün hesaplanması,  

gösterilebilir. 

Vektör yöntemi, direngenlik kuvveti, sönüm kuvveti ve atalet kuvveti arasındaki 

trigonometrik ilişkiden faydalanarak kayıp faktörünü hesaplamaktır. Deney 

düzeneğinde kurulduğu gibi tek serbestlik dereceli bir sistem gözönüne alalım.          

(Şekil 5.11.) 

 

Şekil 5.11: Harmonik Tahrik Altında Tek Serbestlik Dereceli Bir Sistem 
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Rezonans frekansına göre bu kuvvetlerin değişmini vektörel olarak göstermekte 

fayda vardır : 

 

Şekil 5.12: Rezonans Frekansına Göre Tahrik Kuvveti, Atalet kuvveti, Direngenlik 
ve Sönüm Kuvvetlerinin Değişimi a. Doğal Frekansın Altında, b. Doğal Frekansta, 
c. Doğal Frekansın Üstünde 
 
Durum 1 : Tahrik frekansı doğal frekansın yeterince altındayken ( Şekil 5.12.a. ) 

Doğal frekansın yeterince altında olan frekanslarda sistemde baskın parametre 

sistem direngenliğidir. Buna göre, direngenlik, sönüm ve atalet kuvvetleri arasındaki 

ilişkiden yararlanarak bu kuvvetlerin büyüklükleri ( 5.4 ), ( 5.5 ) ve ( 5.6 ) daki gibi 

verilir. 

 

Direngenlik kuvveti : mxFF kdirengenli

2cos ωα +=     ( 5.4 ) 

 
Sönüm kuvveti : αsin.FFsönüm =       ( 5.5 ) 

 

Kayıp faktörü : 
kdirengenli

sönüm

F

F
=η        ( 5.6 ) 
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Durum 2 : Tahrik frekansı doğal frekansa eşitken ( Şekil 5.12.b. ) 
 

Tahrik frekansı, sistemin doğal frekansına eşit olduğu zaman direngenlik kuvvetinin 

tamamı atalet kuvvetini dengelemektedir. Bu durumda tahrik kuvvetini 

dengeleyecek olan kuvvet sadece sistemdeki sönüm kuvvetidir. Bu durumda 

direngenlik ve sönüm kuvveti aşağıdaki bağıntılarla belirlenir. 

Direngenlik kuvveti : mxF kdirengenli

2ω−=      ( 5.4’ ) 

Sönüm kuvveti : FFsönüm =        ( 5.5’ ) 

Kayıp faktörü : 
kdirengenli

sönüm

F

F
=η        ( 5.6 ) 

 

Durum 3 : Tahrik frekansı doğal frekansın yeterince üstündeyken ( Şekil 5.12.c. ) 

 

Tahrik frekansı, sistemin doğal frekansından büyük ise atalet kuvvetleri, dolayısıyla 

sistemdeki kütleler etkindir. Bu durumda sistem kayıp faktörü aşağıdaki 

bağıntılardan faydalanılarak bulunabilir. 

Direngenlik kuvveti : αω cos2 FmxF kdirengenli −−=    ( 5.4’’ ) 

Sönüm kuvveti : αsinFFsönüm =       ( 5.5’’) 

Kayıp faktörü : 
kdirengenli

sönüm

F

F
=η        ( 5.6 ) 

Kayıp faktörü histeresis grafiğinden yararlanılarak da hesaplanabilir. Đlgilenilen 

frekans ve genliğe ait kuvvet-yol grafiği çizdirildiğinde bunun bir elips oluşturduğu 

görülür. Bu elipsin özellikleri ve oluşturduğu alan yardımıyla sistemin kayıp 

faktörünü bulmak mümkündür. 
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Şekil 5.13: Kuvvet- Yol Grafiği 

Şekil 5.13.’te siyah ile taranan elipsin alanı bir çevrimde sistemden atılan enerji 

miktarını verir. Bu E∆  ile gösterilsin. Kırmızıyla taranan üçgenin alanı ise 

depolanan maksimum birim şekil değişimi enerjisi miktarını göstermektedir. Buna 

da V densin. Bu durumda kayıp faktörü η , aşağıdaki ifade kullanılarak 

hesaplanabilir. 

 

V

E∆
=

π
η

2

1
         ( 5.7 ) 

 

 
 

Şekil 5.14: Körüğe Ait Histeresis Eğrisi 
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Çalışma kapsamında yapılan ölçümlerde kayıp faktörü hesaplanmış ve iki yöntemle 

de aynı sonucun elde edildiği görülmüştür. 

Yukarıda bahsedilen sabit genlikli ölçümlerden sonra, yapılan ikinci grup 

ölçümlerde bu sefer sistem tahrik frekansı sabit tutulup, titreşim genlikleri 

arttırılmaktadır. (Örneğin 5 Hz frekansta sistemi 1, 2, 3, 4, 5, ... , 10, 11, 12mm 

genlikte sarsmak.) Bu yöntemle sistem nonlineerliğinin ne kadarının genliğe bağlı 

olduğu, körüğün hangi deplasmanda dinamik potlanma gösterdiği ortaya konmuştur. 

Bu tür ölçümlerde de tahrik harmonik olduğundan hesap yöntemi birinci yöntemle 

aynıdır. 

Bu bölümde şimdiye kadar bahsedilen yöntemler ilgilenilen her bir frekans ve 

genlik değeri için deneyi tekrarlamayı gerektiren, dolayısıyla oldukça zaman alan 

ölçüm yöntemleriydi. Bu tür ölçümler ilgilenilen bir frekansta oldukça güvenilir 

sonuçlar verirken, aşağıda bahsedilecek olan ölçüm yöntemi de sistem hakkında kısa 

zamanda bir fikir sahibi olabilmek için yapılabilecek, hızlı bir ölçüm kurgusudur. 

Üçüncü tür ölçümlerde zaman alanından (time domain) çıkıp, frekans  alanında         

(frequency domain) işlem yapılmaktadır. Bu tür ölçümlerde sisteme rastgele              

(random) bir tahrik uygulanıp, sistemin buna verdiği cevap ve buna bağlı olarak 

Frekans Tepki Fonksiyonu ( FTF ) incelenmektedir. Ölçüm zincirinde sadece kuvvet 

ve ivme ölçüldüğünü hatırlatarak, bu hesaplama adımları aşağıda verilmiştir. Kuvvet 

ve ivme ölçüldüğünden , ölçülen frekans tepki fonksiyonu ivme türünde bir 

FTF’dur.                  

 

( )
F

A
A =ω           ( 5.8 ) 

 
A( ω ) : Đvme FTF ( accelerance ) 

Kuvvetin bir kısmı, üst simitin kütlesini ivmelendirmek için kullanıldığından körüğe 

aktarılan kuvvet sarsıcının uyguladığı kuvvetten farklı olacaktır. Körüğe aktarılan 

kuvvet hesaplanıp, bu kuvvete göre tanımlanmış FTF (Buna A′  densin) 

hesaplanabilir. 

 

( ) ( )
( )ω

ω
ω

mA

A
A

−
=′

1
        ( 5.9 ) 
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Bu durumda A′  ivme/kuvvet cinsinden kütle etkisi çıkarılmış frekans tepki 

fonksiyonudur. Dinamik direngenlik fonksiyonu ise kuvvet/deplasman şeklinde 

tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu ikisi arasında dönüşüm yapıldığında , ( )ωα  

kompleks esneklik olmak üzere ( deplasman/kuvvet ) aşağıdaki gibi elde edilebilir. 

 

( ) ( )
2ω
ω

ωα
A′

−=         ( 5.10 ) 

 
Bu fonksiyonun ise çarpmaya göre tersi ise dinamik direngenlik fonksiyonunu verir. 

Dinamik direngenlik fonksiyonu, k*(ω) şeklinde gösterilmektedir. 

 

( )
( )ωα

ω
1* =k          ( 5.11 ) 

 
Bu fonksiyon da kompleks bir fonksiyondur. Dolayısıyla buradan hem büyüklük       

( genlik ) hem de faz bilgisine ulaşmak mümkündür. 

 
( ) ( )*** ImRe kikk +=         ( 5. 12 ) 

 

( )[ ] ( )[ ]2*2** ImRe kkk +=        ( 5.13 ) 

 

( )
( )






=

*

*

Re

Im
arctan

k

k
η         ( 5.14 ) 

 

Frekans tepki fonksiyonu yoluyla yapılan ölçümlerin avantajı tek bir ölçümle bütün 

frekans bandının taranabilmesi, bu yüzden de ölçüm sürelerinin çok ciddi oranda 

kısalmasıdır. Bu yöntemin dezavantajı ise rastgele bir tahrikle sarsıcının yüksek 

genlikler oluşturamaması olmuştur. Bu aşamada şunu hatırlatmakta fayda vardır ki, 

bu yöntemde sistem, oluşturulan titreşim genliği etrafında lineerleştirilmektedir. 

Dolayısıyla, uzun süreli yapılacak ölçümler için yeterli zaman bulunamadığı, acil 

durumlarda hızlı bir şekilde körük hakkında bir bilgi edinebilmek için rastgele tahrik 

yöntemi önemli bir alternatif oluşturmaktadır. 

Aşağıda (Şekil 5.15.) bu yöntemle yapılan ölçümlerden birinin çıktısı görülmektedir. 

Sol üst köşede, frekansa bağlı direngenlik değerinin değişimi, sağ üst köşede ise 

frekansa bağlı kayıp faktörü görülmektedir. Sol alt köşede uyumluluk (coherence) 

değerinin frekansla değişimi görülmektedir. Burada uyumluluk fonksiyonunun 
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önemini açıklamakta fayda vardır. Burada uyumluluk, ivmeölçerle ölçülen sinyal 

çıktısının, ne kadarının sisteme verilen giriş sinyali dolayısıyla oluştuğunu gösteren 

bir fonksiyondur. Uyumluluk 0 ile 1 arasında bir değer alır. Ölçümlerde 

gözlemlenen çıkış değerinin, sisteme uygulanan giriş kaynaklı olduğundan emin 

olmak için uyumluluk değerinin 1’e yakın olmasına dikkat edildi. Yine ölçüm 

kalitesini arttırmak için sözü geçen ölçümler 50 ortalama alınarak yapılmıştır. 

 

Şekil 5.15: Frekans Tepki Fonksiyonu Yoluyla Yapılan Ölçüm Çıktısına Bir Örnek 

Burada açıklanan ve rastgele tahrik ile sistem lineerleştirilerek elde edilen sonuçlar 

diğer ölçümleri doğrulamak amacıyla da kullanılmıştır. Frekans tanım bölgesinde 

ölçümler aldıktan sonra sistemi seçilen frekanslarda harmonik olarak da sarsarak ve 

rastgele tahrik ile harmonik tahriğin ne kadar benzer sonuçlar verdiği incelenmiştir. 

Böylece ölçüm güvenirliliğini göstermek amacıyla güvenirlik matrisi  diye 

adlandırılaran bir matris oluşturulmuştur. Matrisin yatay sütununda FTF metoduyla 

hesaplanan dinamik direngenlik değerleri, ve düşey sütununda ise seçilen 

frekanslarda (4, 8, 12, 16, 20 ve 24 Hz lerde) düşük genliklerde harmonik tahrik 

yoluyla hesaplanan dinamik direngenlik değerleri yerleştirilmiş ve bu noktalar 

birbirilerine karşı çizdirilmiştir. Burada bu noktaların yatay eksenle 450’lik bir doğru 

oluşturacak şekilde konumlanmaları %100’lük bir uyuma karşılık gelmektedir. Bu 
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doğruya ne kadar yakın olunursa iki yöntemle hesaplanan sonuçlar o kadar 

uyumludur denebilir. 

Yukarıda bahsedilen bütün verilerin işlenmesi için MatLab yazılımında bir kod 

yazılmıştır. Bu kod, alınan ölçüm çeşidine göre ilişkili algoritmayı uygulayacak, 

dinamik direngenlikleri ve kayıp faktörlerini hesaplayacak ve histeresis grafiklerinin 

alanlarını hesaplayacak şekilde programlanmıştır. Programın akış şeması Şekil 

5.16.’da verilmiştir. 

 

Şekil 5.16: Körük Dinamik Özelliklerini Belirleme Kodu Akış Şeması 
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6. SONUÇLAR 

Bu bölümde, tasarlanan ölçüm düzeneğiyle alınan ölçümler ve bunların 

değerlendirmeleri, yapılan ölçümlerin çamaşır makinesinde alınan ölçümlerle ilişkisi 

verilmiştir. 

 

Şekil 6.1: Çamaşır Makinesinde x, y ve z Eksenleri 

Şekil 6.1.’de gösterilen yön uylaşımı dikkate alınarak, ölçüm sonuçları verilirken 

aksi söylenmediği sürece x ve y yönünde alınan , yani körüğün kesme gerilme hali 

altında bulunduğu durum için verilmiştir. Körük önceki bölümlerde de belirtildiği 

gibi sabit bir parça ile hareketli bir parça arasında çalışmaktadır, dolayısıyla 

birbirine göre bağıl hareket yapan iki düzlem arasında çalışan körük, en fazla kayma 

gerilmesine maruz kalmaktadır. Ayrıca çamaşır makinesi tahrik grubunun en büyük 

deplasmanları yukarı-aşağı ve sağa-sola hareketlerde yaptığı düşünülürse, körüğün 

kesme gerilmesine daha fazla maruz kaldığı daha iyi anlaşılacaktır. Çamaşır 

makinesinde de körüğün en çok kesme zorlamasına maruz kaldığı gözlemlenmiştir. 

Şekil 6.2.’de şematik bir gösterimle, körüğün maruz kaldığı kesme gerilme hali 

gösterilmiştir. 



 81 

 

Şekil 6.2: Körüğün Maruz Kaldığı Kayma Gerilmesi 

Yine aksi söylenmediği müddetçe x ve y yönü için verilen bilgiler z yönündeki 

zorlamalar için de geçerlidir. z yönündeki tahrik durumunda körük basma-çekme 

gerilme hallerine maruz kalmaktadır. 

6.1. Ölçüm Sonuçları  

 

Şekil 6.3: Kuvvet Sinyalinde Bozulma ( mavi : filtrelenmemiş sinyal , kırmızı : 
filtrelenmiş sinyal ) 
 
Ölçümler sırasında harmonik sinyallerde bozulma gözlemlenmiştir. Harmonik 

tahriklerde sinyal şeklindeki bozulma sistemdeki nonlineerliğin en basit 

göstergelerinden biridir. Eğer lineer bir sistem tek frekanslı bir harmonik kuvvetle 

tahrik ediliyorsa, kararlı titreşim durumunda sistem tepkisi de aynı frekansta tek 

frekanslı harmonik bir sinyal olmalıdır, [ ]22 . 
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Şekil 6.4: Nonlineer Sistemlerde Sinyal Distorsiyonu 

Bu çalışma kapsamında yapılan ölçümlerde bu tip sinyal distorsiyonlarıyla 

karşılaşılmıştır. En iyi durumda   (diğer hiçbir bozucu etkenin olmadığı durumda)   

50 Hz’lik şebeke elektriği bile sinyalde bir miktar bozulmaya neden olmaktadır ki 

gerçek durumda sistemde daha büyük nonlineerlikler sebebiyle sinyallerde büyük 

miktarda distorsiyonlara rastlanmaktadır. 

Ölçümlerde bu durumdan olumsuz biçimde etkilenmemek  için öncelikle giriş ve 

çıkış sinyallerinin FFTleri alınıp, sinyallerin frekans bileşenleri ortaya konulmuştur. 

Ardından sadece ilgilenilen frekansların geçişine izin verecek bir sayısal bandpass 

filtre uygulanmıştır. Ardından ters Fourier dönüşümü gerçekleştirilip harmonik 

sinyal elde edilmiş ve işlemlerde kullanılmıştır. Şekil 6.5.’te maviyle ölçülen 

sinyalle oluşturulan histeresis eğirisi, kırmızıyla ise filtreleme işlemi sonucu elde 

edilen histeresis eğrisi görünmektedir. 

 

Şekil 6.5: Filtrelenmiş ve Filtrelenmemiş Histeresis Eğrisi 
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Ölçümler sonucu körüğün üç yönde dinamik direngenlikleri elde edilmek 

istenmektedir. Körüğün geometrik yapısı nedeniyle hem x hem y yönünde ayrı ayrı 

tahrik edilip edilmemesine gerek olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun sonucunda 

çamaşır makinesi körüğünün geometrik olarak x ve y eksenlerine göre simetrik 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu simetrikliği bozan çok ufak geometrik ayrıntılar 

mevcut olsa da, bu yönlerde körük davranışının farklılığı veya benzerliğini 

göstermek üzere körüğün iki yönde de sarsılması ve aşağıdaki gibi üst üste 

çizdirilmesi sonucu. Şekil 6.6.’da görüldüğü gibi iki yönde de körük benzer davranış 

sergilemektedir . Dolayısıyla burada körük tam simetrik olarak kabul edilebilir. Bu 

yüzden ölçümler sadece x yönünde alınmıştır. 

 

 

Şekil 6.6: Körüğün Simetrik Davranışının Ölçümlerle Gösterilmesi 

Viskoelastik elemanların dinamik özelliklerine etki eden önemli parametrelerden 

birinin kullanılmışlık durumu olduğu önceki bölümlerde de belirtilmişti. Körük 

çalışmışlığının dinamik direngenliği üzerine etkisinin belirlenmesi için aynı 

prosesten gelmiş iki körük karşılaştırılmıştır. Đki körük arasındaki tek fark, birinin 

hiç kullanılmamış diğerinin ise 1000 çevrim çalışmış olmasıdır. Buradaki çevrim 

ifadesiyle kasıt 1000 yıkama çevrimidir. 1000 çevrimlik bir çalışma ev ortamında 

yaklaşık 5 yıllık bir çalışmaya eşdeğerdir. 
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Şekil 6.7: Hiç Çalışmamış Bir Körük ile 1000 Çevrim Çalışmış Bir Körüğün 

Karşılaştırılması 

Şekil 6.7.’de bu ölçüm sonucu genliğe bağlı olarak verilmiştir. Şekilde görüldüğü 

gibi körüğün çalışmış olması körük direngenliğinde azalmaya neden olmaktadır.  

Buna neden olarak şu gösterilebilir : Körük malzemesi (kauçuk) polimer bir 

malzemedir. Polimerler çok uzun molekül zincirlerinden meydana gelirler. Körük 

çalıştıkça bu bağların zayıfladığı hatta bir kısmının kopmalara maruz kaldığı 

düşünülmektedir. Dolayısıyla bu da direngenlikte bir azalmaya neden olarak 

gösterilebilir. 

Arçelik A.Ş. mevcut üretimi gerçekleştirilen iki geometride körük mevcuttur. Bunlar 

formlarına göre S formlu ve Beta formlu körük diye adlandırılmaktadırlar. 

Geometrinin körük direngenliği üzerindeki etkisinin izlenmesi adına iki farklı 

sertlikte (44ShA, 50 ShA) S formlu ve Beta formlu körükler alınmış, körük dinamik 

özelliklerini belirleme test düzeneğine yerleştirilmiş ve genliğe bağlı dinamik 

direngenlik değerleri ölçülmüştür. 
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Şekil 6.8: Aynı Sertlikte S ve Beta Formlu Körüklerin Mukayesesi 

Şekil 6.8.’de de görüldüğü gibi. S (C körük) formlu olarak tarif ettiğimiz körükler , 

β  (L körük) formlu körüklerden oldukça direngendir. Buna neden olarak, S formlu 

körüklerin β formlu körüklere göre sahip olduğu geometrik farklılıklar gösterilebilir. 

Körük sertliği körük seçiminde en sık kullanılagelen parametredir. Yalnız malzeme 

sertliği gözönünde bulundurularak viskoelastik eleman seçmenin doğru olmadığı 

ikinci bölümde belirtilmişti; çünkü aynı sertliği farklı proseslerle sağlamak 

mümkündür. Aynı prosesten gelmiş körüklerin, sertliklerine göre dinamik 

direngenliklerinin mukayesesi için proses ve geometri sabit tutularak (L körük) 

farklı sertliklerde (44 ShA, 47 ShA ve 50 ShA) körükler tasarlanan test düzeneğinde 

ölçülmüştür. 
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Şekil 6.9: Aynı Prosesten Gelmiş Kullanıılmış Körüklerin Sertliklerine Göre 

Mukayesesi 

Bu ölçümlerin sonuçları Şekil 6.9.’da verilmiştir. Aynı çalışmışlık durumunda, aynı 

prosesten gelmiş körüklerde sert körükler yumuşak körüklere göre daha direngen 

olmaktadır. Burada aynı prosesten gelmiş körükler diye tekrar altını çizmekte fayda 

görüyoruz; çünkü sertlik körük seçiminde direkt olarak kullanılacak bir parametre 

olmamalıdır. Farklı proseslerden gelmiş sert körüğün yumuşak körükten daha az 

direngen olabildiği görülmüştür.(Şekil 6.10.) Bunun altında aynı sertliğin çok farklı 

malzeme birleşimleriyle gerçekleştirilebildiği gerçeği yatmaktadır. Sertliğin, körük 

seçiminde majör parametre olmaması gerekliliği için iki sebep verilebilir. 

a. Körük malzeme içeriğini aşağıdaki gibi verebiliriz : 

EPDM, Dolgu, Yağ, Proses kimyasalları ve Vulkanizasyon 

Aynı sertlikte körük bu malzemelerin farklı miktarlarda bileşiminden meydana 

gelebilir. Örneğin; 

( )
( ) ShAXsyonqVulkanizarıkimyasallaosespYağuDotzEPDM

ShAXsyondVulkanizarıkimyasallaosescYağuDobEPDMa

⇒++++

⇒++++

Prlg

Prlg.
 

b. ShoreA sertlik ölçümü ShA4±  tolerans göstermektedir. 
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Đkinci bölümde körük malzemesine çekme deneyi uygulanmasının sonucu olarak, 

belirli bir birim şekil değişimi değerine kadar körük direngenliğinin genlik arttıkça 

azalmasının beklendiği belirtilmişti. Körüğün, genliğe bağlı direngenlik değişimini 

ortaya koymak için 5. Bölüm’de 2. grup ölçüm olarak belirtilen, sabit frekansta 

harmonik bir tahrik altında artan titreşim genlikleri sonucu davranışı incelenmiştir. 

 

Şekil 6.10: Körük Direngenliklerinin Uygulanan Deformasyona Göre Değişimi 

Körüklerin hepsi genlike azalan bir direngenlik göstermektedir. (Şekil 6.10.) Çekme 

deneyi sonucunda körükte de beklenen genlikle yumuşayan yay özelliği, körük 

ölçümlerinde de gözlemlenmiştir. Direngenliğin frekansa bağlı gösterdiği değişim 

çok daha karmaşıktır.(Şekil 6.11) 
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Şekil 6.11: Körük Direngenliklerinin Frekansa Göre Değişimi 

Çamaşır makinesinde mevcut körüklerin direngenliğinin yaklaşık 8 N/mm 

mertebesinde olduğu düşünülürse, tahrik grubu askı yaylarının 7-9 N/mm katılığa 

sahip olduğu dikkate alınınca körük katılığının ihmal edilemeyecek bir mertebede 

olduğu dikkat çekicidir. Bu yüzden tahrik grubu hesaplarında körük direngenliği 

mutlaka dikkate alınmalıdır.  

Bazı çalışmalarda körüğün z yönünde kuvvet iletmediği belirtilmişti. Bu yargının 

doğruluğunu ve yanlışlığını ortaya koymak için deney düzeneği basma kuvvetine 

maruz kalacak şekilde yani z yönünde de sarsılmıştır. 

 

Şekil 6.12:  Bazı Körükler Đçin x, y ve z Yönündeki Direngenliklerinin 

Karşılaştırılması 
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Yapılan ölçümler şunu göstermiştir ki körüğün z yönündeki direngenliği x ve y 

yönündekilere göre daha düşüktür; fakat yine de ihmal edilmemelidir. ( Şekil 6.12. ) 

Ayrıca körüklerin, z doğrultusundaki direngenliklerinin hemen hemen aynı oluşu 

dikkat çekicidir. 

5. Bölümde genliğe bağlı ölçümler aracılığıyla körüğün dinamik potlanmasının bu 

ölçümler aracılığıyla izlenebileceği belirtilmişti. Bu sonuca genlikler artttıkça 

sinyallerdeki bozulmaları izleyerek varılabilir. Körük deformasyonu arttıkça  

geometrik nonlineerlikleri artmaktadır. Belirli bir şekil değişimine kadar sistem  tek 

bileşenli harmonik tahriğe aynı şekilde cevap verirken, şekil değişimi arttıkça körük 

potlanmaları nedeniyle spektrumda bazı başka frekans bileşenleri de görülmektedir. 

Özellikle bir eşik değerinin üzerinde deformasyonlar sonucu körük potlanmayla 

beraber körük yanakları diye tarif ettiğimiz kat bölgelerinde birbirleri arasında 

sürtünme görülmektedir. 

 

Şekil 6.13: 1mm Đçin Nonlineerlik Özelliklerin Gözlemlenmesi 
 
Örneğin, Şekil 6.13.’te kuvvet ve ivme sinyalleri 1mm genlik değeri için verilmiştir. 

Sinyallerde hiçbir bozulma görülmemektedir. Buradan hareketle 1mm titreşim 

genliği altında körükte potlanma gözlemlenmediği sonucuna varılabilir. 
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Şekil 6.14: 5mm Đçin Nonlineerlik Özelliklerinin Gözlemlenmesi 

Şekil 6.14.’te 5mm’lik titreşim genliği için ölçülen kuvvet ve ivme sinyalleri 

gösterilmiştir. Bu sinyallerin FFTleri incelendiğinde tahrik frekansı harmoniklerinin 

ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Ayrıca sinyalleri zaman verileri incelendiğinde de 

özellikle kuvvet sinyalinde bozulma gözlemlenmektedir. Bu bozulmalar ve 

FFTlerde gözlemlenen harmonikleri genliği tahrik frekansı genliğinden oldukça 

düşüktür, dolayısıyla bu titreşim genliği değeri için körüğün potlanmaya başladığı 

söylenebilir. 
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Şekil 6.15: 10mm Đçin Nonlineerlik Özelliklerinin Gözlemlenmesi 

Şekil 6.15.’te bu sefer 10 mmlik bir deformasyon altında kuvvet ve ivme sinyalleri 

gözlemlenmektedir. Başta kuvvet sinyali olmak üzere, sinyallerde yüksek miktarda 

bozulmalar görülmüştür. Ayrıca kuvvet sinyalinin FFTsinde tahrik frekansı 

harmoniklerinin oldukça arttığı ve genliklerinin de oldukça yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu durumda yapılacak yorum körüğün aşırı potlanma, hatta iç-dış 

olma diye tabir edilen duruma geldiğidir. Körük yüzeyleri birbirilerine sürtmektedir. 

Farklı sertlikle ve farklı proseslerden gelmiş körükler farklı potlanma eşikleri 

göstermektedir. Buna örnek olarak 44ShA L körük ile 43 ShA L Đtalyan hamurlu 

körük gösterilebilir. ( Şekil 6.16. ve Şekil 6.17. ) 
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Şekil 6.16: 44ShA L Körük Đçin Dinamik Potlanma 6 mm’de Başlıyor 
 

 
Şekil 6.17: 43ShA L Đtalyan Körük Đçin Dinamik Potlanma 4mm’de Başlıyor 
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Dinamik potlanma, statik potlanmadan daha küçük miktarda genliklerle 

gerçekleşmektedir. Örneğin 47 ShA L körük için statik potlanma 10mm üstünde 

gözlemlenirken, dinamik potlanma 10 mm’nin altında gözlemlenmektedir. Dinamik 

gözlemler yapılamıyorsa, statik çekme deneyinden bir emniyet katsayısı kullanılarak 

çalışma sırasındaki potlanma öngörülebilir. 

Potlanma miktarı arttıkça, körük dinamik direngenliği azalmaktadır. Bir yandan bu 

olumlu birşeymiş gibi görünürken, körük potlandıkça sebep olduğu gürültü düzeyi 

artmaktadır.  

 

 
 

Şekil 6.18: Frekansa Bağlı Kayıp Faktörü Değerleri 

Farkı körüklerin dinamik direngeliklrinin yanı sıra kayıp faktörleri de frekansa ve 

genliğe bağlı olarak incelenmiştir. Ölçümler sonucu körüklerin kayıp faktörlerinde 

büyük farklar gözlemlenmemiştir. Düşük frekanslarda daha yüksek sönüm miktar 

gözlemlendiği söylenebilir. (Şekil 6.18.) 
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Şekil 6.19: Genliğe Bağlı Kayıp Faktörü Değerleri 

 
Kayıp faktörü değerlerinin genliğe bağlı değişimi incelendiğinde, genlik miktarıyla 

körük kayıp faktörünün pek değişmediği, sabit fonksiyon özelliği gösterdiği 

söylenebilir. Körükler ortalama %25 civarında sönüme sahiptir denebilir. 

 

 
Şekil 6.20: Ölçüm Uyum Matrisi 
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Beşinci bölümde ölçüm metotlarına değinilirken, rastgele tahrik uygulanarak alınan 

ölçümlerin karşılaştırma amaçlı kullanıldığı da söylenmişti. Rastgele tahrik 

uygulayarak ilgilenilen tüm frekanslarda dinamik direngenlik değerlerine 

ulaşılabilmektedir. Bu ölçüm gerçekleştirildikten sonra seçilen frekanslarda               

(Örneğin 4Hz, 8Hz, 12Hz, 16 Hz ve 20 Hz) sistem düşük genliklerde harmonik 

olarak sarsılmakta ve bu frekans ve genliklerdeki dinamik direngenlikleri 

bulunmaktadır. Bulunan bu değerleri, rastgele tahrik sonucu elde edilen değerlerle 

karşılaştırmak için uyum matrisi denilen bir matrise yerleştirilmektedir. Matrisin 

yatay ekseni rastgele tahrik sonucu elde edilen dinamik direngenlik değerlerini, 

düşey ekseni ise harmonik tahrik sonucu elde edilen dinamik direngenlik değerlerini 

göstermek üzere, bu iki ölçüm arasındaki uyum yatay eksenle 450’lik açı yapan 

doğruya yakınlıkla ölçülmektedir. Bunun sonucu elde edilen matris Şekil 6.20.’de 

verilmiştir. Farklı tahriklerlerde, tüm körükler için %95’in üstünde bir uyumdan 

bahsedilebilir. 

Körük dinamik özelliklerini belirleme test düzeneğiyle yapılan ölçüm sonuçlarına ek 

olarak, körük makine stabilitesine ilişkin bir sonuç olarak da körüğün kazan 

deplasmanlarının oluşturduğu yörüngeye etkisi verilebilir. Bu ölçümlerin nasıl 

gerçekleştirildiği Bölüm 3.2.’de detaylıca anlatılmıştı. 

 

Şekil 6.21:  Körüklü ve Körüksüz Durumlar Đçin Kazan Yörüngeleri 
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Şekil 6.21.’de bu ölçümlerden birine ait x-z yörüngesi verilmiştir. Burada körüklü 

ve körüksüz durumlar karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucu makineye körük 

takmanın orbit çapını çok ufak bir miktarda büyüttüğü; fakat orbit kuşak kalınlığını 

bir miktar azalttığı, dolayısıyla kazan hareketlerini bir miktar düzenlediği 

söylenebilir. 

6.2. Yapılan Ölçümlerin Çamaşır Makinesinde Gözlemlenmesi 

Körük direngenliklerinin farklı oluşunun etkilerinin çamaşır makinesi üzerinde de 

görülüp, görülmediği araştırılmıştır. Bunun için bir çamaşır makinesine uygun olan 

körüklerden üç adet seçilmiştir. Bu seçim yapılırken, direngenliği yüksek olan, 

düşük olan ve bir tanesi de ikisinin arasında bir direngenliğe sahip olan körükler 

seçilmiştir. Bu körükler birer birer çamaşır makinesine yerleştirilip, sağ, sol ve ön 

paneller üzerinden titreşim (ivme) ölçümleri alındı. Ölçümler lineer 20 ortalamayla, 

ve her ölçümün iki kez gerçekleştirilmesi şeklinde yapıldı. Ölçümler sırasında 

makine 300 devir/dakika hızda ve içerisinde 200 g dengesiz yük varken 

gerçekleştirildi. 

 

 

Şekil 6.22: Son Panel Titreşim Düzeylerinin Karşılaştırılması 
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Tablo 6.1: Körük Direngenliğinin Çamaşır Makinesi Toplam Panel Titreşimlerine 
Etkisi 

 Sol Panel  
( m/s/s ) 

Ön Panel  
( m/s/s ) 

Sağ Panel 
( m/s/s ) 

L_42ShA_Arçelik ( En direngen ) 0.408 0.12 0.266 
L_47ShA_Çalışmış ( Orta direngen ) 0.286 0.09 0.234 
L_43ShA_Đtalyan ( En az direngen ) 0.217 0.086 0.175 

 

Tablo 6.1.’de gösterildiği gibi körük direngenliğinin x ve y yönlerinde panel 

titreşimlerine etkisi olduğu söylenebilir. Bu ölçümden çıkan özellikle şu sonuç 

önemlidir : Bu ölçümler sonucu en sert değil en direngen körüğün en büyük panel 

titreşimlerine neden olduğu görülmüştür. Dolayısıyla körük direngenliğini bilmek 

körük seçiminde çok önemlidir. Ayrıca körük direngenliğinin x ve y yönlerinde 

dikkat çeker değişimler gösterirken, z yönünde çok farklılık göstermediği 

gözlemlenmiştir. Buna bir nedeni de, körüklerin z doğrultusunda birbirine çok yakın 

direngenliklere sahip olmasıdır. 
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7. GENEL DEĞERLENDĐRMELER VE GELECEKTE YAPILABĐLECEK 
ÇALIŞMALAR 

7.1. Genel Değerlendirmeler 

Tez kapsamında çamaşır makinesi körüğünün dinamik direngenlik ve kayıp faktörü 

gibi dinamik özelliklerini belirlemeye yönelik bir metodoloji geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Çalışmaya konu olan çamaşır makinesi körüğü, viskoelastik bir 

malzemeden üretilmektedir. Hem bu tür nonlineer olmayan bir malzemeden 

üretilmesinden, hem de geometrisinden kaynaklanan lineer olmayan özellikler 

göstermektedir. Bu özellikler titreşim genliği ve frekanstan etkilenmektedir. 

Dolayısıyla dinamik özellikler ölçülürken bu etkiler de gözönünde 

bulundurulmalıdır. 

Çalışma kapsamında öncelikle viskoelastik malzemeler, viskoelastik malzemelerin 

dinamik özelliklerinin ölçülmesi, viskoelastik titreşim sönümü ve körük ile ilgili 

literatür taraması yapılmış, viskoelastik malzemeler için pek çok kaynakla 

karşılaşılmışken, körük ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. 

Literatür taramasının ardından körük malzemesinin yoğunluk, sertlik gibi özellikleri 

ölçülmüş, malzemeler çekme deneyine tabi tutulmuş ve çekme hızının kopma 

uzamasına bir etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Körük malzemesinin frekansa 

bağlı Young Modülü ve kayıp faktörü özellikleri belirlenmiştir. 

Çamaşır makinesi körüğü arkasında hareketli bir tahrik grubu ile önünde sabit bir 

gövde arasında çalışmaktadır. Bu parçanın bu komşu komponentlerle ilişkisinin 

incelenmesi ayrıca önemlidir. Dolayısıyla tahrik grubu ve komponentleri 

tanıtılmıştır. Ayrıca çamaşır makinesine körük takılmasının kazan deplasmanlarını, 

gövde titreşimlerini nasıl etkilediği ölçümlerle ortaya koyulmuştur. Tahrik grubu 

askı frekansları belirlenmiştir. 

Bu çalışmaların ardından, bu tezin de odak noktası olan “Körük Dinamik 

Özelliklerini Belirleme Test Düzeneği” tasarımına geçilmiştir. Bu deney 

düzeneğinde körüğün çamaşır makinesindeki konumu ve maruz kaldığı gerilme 
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halleri gözönünde bulundurulmuştur. Böylece sabit bir kısımla, hareketli bir 

kısımdan oluşan, farklı gerilme hallerinin uygulanabileceği bir test düzeneği 

tasarımı oluşturulmuştur. Parçalar tasarlanırken, ilgilenilen frekans aralığı, 

oluşturulacak genlikler belirlenmiş, tasarımlar buna göre gerçekleştirilmiştir. 

Bilgisayar ortamında parçalar oluşturulduktan sonra, sonlu elemanlar metoduyla 

parçaların doğal frekansları hesaplanmış, ardından parçalar ürettirilmiştir. Üretilen 

parçaların deneysel modal testleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerde kullanılacak 

kuvvet ve ivme sensörü ve sarsıcı seçilmiştir. 

Test düzeneğiyle üç tür ölçüm gerçekleştirilmiştir. Bu ölçümlerden birincisi titreşim 

genliğini sabit tutarak, ardışık frekanslarda sistemi tahrik etmektir. Bu ölçümlerde 

körüklerin frekansa bağlı özellikleri ortaya konmuştur. Đkinci grup ölçümlerde, 

tahrik frekansı sabit tutulmuş ve sistem ardışık titreşim genliklerinde sarsılmıştır. 

Böylece körüklerin genliğe bağlı davranışları ortaya konmuştur. Đlk iki grup 

ölçümler harmonik tahrik altında gerçekleşmişken, bir diğer grup ölçümler rastgele 

tahrik ile gerçekleştirilmiştir. Harmonik tahrik uygulanan yöntemler ölçüm 

sürelerinin oldukça uzun olduğu ölçümlerdir, rastgele tahrik uygulandığında ise 

ilgilenilen frekans bandı tek seferde uyarılmakta dolayısıyla ölçüm süreleri çok 

büyük miktarda azalmıştır. Rastgele tahrik ile çok kısa sürede körüğün düşük genlik 

davranışı ile ilgili bilgi sahibi olunabilir. 

Farklı geometri, sertlik ve üretim koşullarından gelen dokuz farklı körükle 

gerçekleştirilen bu ölçümler ile ilgili sonuçlar kısaca aşağıdaki şekilde verilebilir : 

1. Askı frekansları, duruş-kalkışlar ve tahrik grubunun komponentlere çarpma 

riskinin yüksek olduğu durumlarda körükten yüksek sönüm özellikleri 

beklenir, bunun dışında körüğün düşük sönümlü olması tercih edilir. 

2. Kauçuk numunelere uygulanan çekme deneyinde, çekme hızı kopma 

uzaması üzerinde çok küçük bir etkiye sahiptir. 

3. Farklı üretim koşullarından gelmiş körük malzemelerinin Young Modülü ve 

kayıp faktörü özellikleri büyük değişim göstermektedir. 

4. Körük, kazan deplasmanları üzerinde özellikle düşük devirlerde etkilidir. 

5. Körük direngenliği, düşük devir ve düşük dengesiz yük miktarlarında gövde 

titreşimleri üzerinde etkindir. Körük direngenliğinin azaltılması gövdeye 

iletilen titreşim miktarını düşürmektedir. 
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6. Körük, malzeme ve geometrisinden kaynaklanan lineer olmayan özellikler 

göstermektedir. 

7. Körük x ve y yönlerine göre simetriktir, ölçümler bu yönlerde körüğün 

direngenlik farkı göstermediğini göstermiştir. 

8. Körük kullanıldıkça, direngenliğinde bir azalma görülmektedir. 

9. S formlu körükler, Beta formlu körüklere göre daha direngendir. 

10. Aynı prosesten gelmiş sert körükler, yumuşak körüklere göre daha 

direngendir. 

11. Körükler, genlik arttıkça yumuşayan yay özelliği göstermektedir. 

12. Körük direngenliği tahrik grubu tasarımında dikkate alınmalıdır. 

13. Sinyal distorsiyonları izlenerek körük dinamik potlanma eğilimi hakkında 

bilgi sahibi olunabilir. 

14. Farklı sertlikte, farklı proseslerden gelmiş körükler farklı dinamik potlanma 

davranışı göstermektedir. 

15. Potlanma arttıkça, direngenlik azalmaktadır. Bu toplam ses gücü düzeyinde 

artışa neden olmaktadır. 

16. Körük kayıp faktörü genlikle değişim göstermemektedir. 

17. Harmonik tahrik ile elde edilen direngenlik değerleri, rastgele tahrikle elde 

edilen direngenlik değerleriyle uyum göstermektedir. 

18. Körük kullanımı, kazan yörünge çapını çok az bir miktarda arttırmakta; fakat 

yörünge bant genişliğini azaltmaktadır. 

19. Körük seçiminde sertlik değil, direngenlik ana parametre olmalıdır. 

20. Körük malzemesi seçiminde sertlikle beraber mutlaka Young Modülü ve 

kayıp faktörü ölçümü yapılmalıdır. 
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7.2. Đleride Yapılabilecek Çalışmalar 

Bu çalışmadan sonra araştırmacıların bu konuyla ilgili çalışmaları için şu 

tavsiyelerde bulunulabilir :  

- Bu çalışma kapsamında körüğün yalnızca öteleme direngenlikleri 

incelenmiştir; eğer aynı kapasitede bir sarsıcı ve kuvvet sensörü 

bulunabilirse, bu iki sarsıcıyı ters fazda sarsarak parçanın dönme 

direngenlikleri ölçülebilir. 

- Bu çalışmada kullanılan özellikle kuvvetölçer 3 Hz ve üstünü ölçmede 

güvenilir bir kuvvetölçerdir, 3Hz ve daha aşağısına duyarlı kuvvetölçerler 

veya piezoelektrik esaslı olmayan straingage esaslı yük sensörleri 

aracılığıyla daha düşük frekanslarda daha hassas ölçümler yapılabilir. 

- Bu ölçümlerden alınan değerlerle körük sayısal ortamda dönme ve öteleme 

rijitlikleri olan yaylarla modellenmiştir. Đleriki çalışmalarda körük geometrik 

modeli de oluşturulabilir. Bu malzeme nonlineerlikleri, geometrik 

nonlineerlikler, kendi kendine değme (self contact) ve iç sürtünmeler 

nedeniyle oldukça karmaşık bir modelleme gerektirebilir. Lineer olmayan bir 

modelin kurulması yararlı olacaktır. 

- Oberst ölçümlerinde malzemeye uygun yapıştırıcı seçimi, kullanılan 

yapıştırıcının ölçülen özellikler üzerine etkisi de ayrı bir çalışma konusu 

olabilir. 

- Körük direngenliğini azaltıcı geometrik ve malzeme değişiklikleri ayrı bir 

çalışma konusudur. 

- Körük potlanma gösterdikçe, daha yüksek düzeylerde gürültüye neden 

olmaktadır. Körük için gürültüyü önleyici önlemler üzerinde yeni çalışmalar 

yapılabilir. 
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