
ii ii 

ÖNSÖZ 

Bu tez çalışmasında yeni ve ileri malzemelerden biri olan mikro hücreli karbon 

köpüklerin mekanik davranış özelliklerinin incelenmesi amacıyla istatiksel 

karakterizasyon sonuçlarına göre oluşturulmuş köpük CAD (Computer Aided 

Drawing) modeli üzerinde sonlu eleman yöntemi kullanılmıştır. Açık hücreli 

köpükler üzerinde şimdiye kadar yapılan çalışmalarda köpük yapısı birim hücre 

geometrileriyle modellenirken son zamanlarda gelişmiş X-ışını kullanan mikro 

tomografi cihazlarıyla köpüğün 3-boyutlu modeli elde edilmek suretiyle köpük 

modelinin elde edilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmanın ilk 

aşaması olan karbon köpüğün CAD ortamında modellenmesinde ise karbon köpüğün 

sahip olduğu boşluk oranı (porosity), hücre büyüklüğünün ve hücre duvarı arasındaki 

delik sayılarının değişim aralığı gibi karakteristik özelliklerinin belirlenmesi ile 

küresel hücre geometrisi kabulü yapılan karbon köpüğün CAD modelinin 

oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Bunun için yazılan bilgisayar programında çeşitli 

istatiksel dağılımlar kullanılarak rasgele büyüklük ve koordinatlarda çoğunun 

birbirleri ile kesişim halinde olduğu küre geometrilerinden faydalanılmış ve böyle bir 

uygulamaya olanak sağlayan CAD programlarından birkaçına ait programlama 

dilinde makrolar yazılmıştır. Makroların ilgili programlarda çalıştırılmasıyla istenen 

karakteristik özelliklere sahip karbon köpük yapısı elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci 

aşamasında ise elde edilen geometrik katı modelin sonlu eleman yöntemiyle mekanik 

özelliklerinin elde edilmesi çalışmaları yapılmıştır. Literatürde mevcut bulunan 

basma elastisite modülü ve Poisson oranı ile karşılaştırma yapılabilmesi için basma 

Young modülü ve Poisson oranının elde edilmesine yönelik belirli boşluk oranına 

sahip köpük yapıların sonlu eleman gerilme analizi yapılmıştır. Yapılan bu 

analizlerde karbon köpüğün anizotropik olmasına karşın gerekli malzeme verisinin 

olmayışı nedeniyle izotropik malzeme olduğu kabul edilmiştir. Buna karşın, elde 

edilen sonuçlar literatürdeki değerlerle uygunluk göstererek yapılan köpük 

modellemesinin gerçeğe olan yakınlığı doğrulanmıştır.  
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MĠKRO HÜCRELĠ KARBON KÖPÜKLERĠN ĠSTATĠKSEL VE SAYISAL 

OLARAK MODELLENMESĠ 

ÖZET 

Karbon köpükleri son yıllarda geliştirilen ve sahip olduğu özellikleri nedeniyle 

yapısal ve ısıl olarak birçok uygulama alanı bulabilme potansiyeli olan mikro boyutta 

gözeneklere sahip hücreli katı malzeme tipinde olan malzemelerdir. Karbon köpüğü 

üretiminde değişik ana malzemeler kullanılabileceği gibi değişik üretim metotlarına 

da başvurulabilir. Kullanılan ana malzeme ve üretim sürecinde rol oynayan 

parametreler (sıcaklık, basınç, basınç düşürme zamanı, v.b.) değiştirilerek değişik 

özelliklere sahip karbon köpük yapıları elde edilebilir. Bu nedenle karbon köpükler 

özellikleri ayarlanabilir malzemelerdir. Karbon köpüklerin davranışları üretildikleri 

ana malzemenin özelliklerine bağlı olduğu gibi sahip oldukları mikro seviyedeki 

topolojik yapılarına da bağlıdır. Dolayısıyla, karbon köpüklerinin özelliklerinin 

belirlenebilmesi için mikro geometrik yapısı ve malzemenin bu mikro geometri 

üzerinde nasıl dağıldığının çok iyi modellenebilmesi gerekir. Diğer köpük 

yapılarında olduğu gibi karbon köpüklerin hücreli yapısı tamamen düzgün ve 

kusursuz değildir. Hücreler rasgele ve düzensiz olarak dağılıdır ve hücrelerin komşu 

hücrelerle olan bağlantısını sağlayan deliklerin çapları ve sayısı da rasgeledir. Bu 

çalışmanın ilk aşamasında karbon köpük yapısının gerçeğe mümkün olduğunca yakın 

olarak modellenebilmesi için söz konusu düzgünsüzlüklerin ve rasgeleliklerin aynı 

anda mevcut olabildiği bir modelleme tekniği geliştirilmiştir. Buna göre, küresel 

olduğu kabulü yapılan hücrelerin değişik çaplarda ve rasgele koordinatlarda olması 

sağlanmıştır. Bu rasgelelik belirli istatiksel dağılımlarla elde edilmiştir. Küre 

çaplarının ve merkez koordinatlarının belirlenebilmesi için bir bilgisayar programı 

yazılmıştır. Ayrıca geometrinin CAD (Computer Aided Drawing) ortamında 

modellenebilmesi için kullanılan bilgisayar programına ait bir dilde makro programı 

yazılmıştır. Böylece, karakterizasyonu yapılmış yani hücre çap dağılımı gibi köpük 

malzemeyi tanımlayıcı bilgilerin elde edildiği bir karbon köpük yapı için 

karakterizasyon bilgileri doğrultusunda bir köpük geometrisinin CAD modelini 

oluşturabilme imkânı elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise CAD modeli 

oluşturulmuş karbon köpük yapılarının sonlu eleman yöntemi kullanılarak mekanik 

özellikleri araştırılmıştır. Bu analizlerde köpük ana malzemesinin izotropik bir 

malzeme olduğu kabulü yapılmıştır. Elde edilen basma elastisite modülü ve Poisson 

oranı literatürdeki deneysel çalışmalar sonucunda elde edilmiş değerlerle örtüşme 

göstererek yapılan modellemenin gerçeğe ne kadar yakın olduğunu göstermiştir. 
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STATISTICAL AND COMPUTATIONAL MODELLING OF MICRO 

CELLULAR CARBON FOAMS 

SUMMARY 

Carbon foams are new challenging microcellular solids that have large potential to be 

used in thermal and structural applications. For the production of carbon foams, 

different precursors can be used as well as different process types. The types of 

precursors and the parameters that play an effective role in production process 

(temperature, pressure, pressure release time, etc.) dictate the properties of the carbon 

foams. Thus, changing precursor types or process parameters will change the 

behavior of carbon foams. Consequently, carbon foams are tailorable materials. 

Additionally, the properties of carbon foams are strongly related with its topology as 

they depend on the properties of bulk material. For this reason, it can be said that 

carbon foams are topology sensitive and, therefore their mechanical modeling 

requires the incorporation of micro structural features of cells. Like other cellular 

solids, structure of carbon foams is not perfect. Some imperfections such as non-

periodicity, non-uniformity and disorder of cell structures exist in almost all cellular 

solids, so in carbon foam structures. Locations and size distributions of cells and 

pores, which exist around cells because of the cells in neighborhood, are random in 

nature. In the first stage of this study, a modeling technique in CAD (Computer 

Aided Drawing) environment is developed with the aim of obtaining a foam model 

as close as to real structure of carbon foam incorporating the randomness nature of 

structural parameters at the same time. For this purpose, the shapes of the cells are 

assumed to be spherical. Random central coordinates and related random diameters 

of spherical cells are calculated by a computer program. Statistical distributions are 

used to manage this randomness in diameters and locations of cells. The number of 

pores around the cells is also governed by this randomness management program. 

Moreover, in order to get three dimensional geometry of carbon foam model in CAD 

environment, a script program is also written in the script language of related 

computer software. Thus, a carbon foam structure characterized in terms of its 

characteristic parameters such as porosity, cell dimension variations can be modeled 

in a CAD environment with the nature of random cell size and cell locations. In the 

second stage of the study, mechanical behaviors of carbon foams are modeled as 

CAD geometry by using finite element method. In these finite element analyses, the 

bulk material of carbon foam is assumed to be isotropic. Compressive Young’s 

modulus and Poisson’s ratio that are obtained with these finite element analyses are 

comparable with the values which are on literature obtained from experimental 

results. This shows that developed models of carbon foams based on random nature 

in CAD environment is close to real carbon foam structure. 
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1. GĠRĠġ 

Yeni ve ileri karbon malzemelerin miktarı her geçen yıl hızla artmaktadır ve bu 

malzemeler birçok yeni teknolojinin üretiminin yanında var olan teknolojilerin de 

daha kolay ve iyi sonuçlar vermesinde çok önemli rol oynamaktadırlar. 

Karbon ve grafit köpükleri havacılık, askeri, su taşıtları, güç üretimi ve diğer ticari 

sanayi alanlarında çok geniş kullanım alanı olabilecek potansiyele sahip yeni 

malzeme sistemlerinden birini oluşturmaktadırlar. Bu yeni nesil malzeme tipinin 

sağlayacağı yararlar arasında düşük maliyet, düşük ağırlık, yanmaya dayanıklılık, 

enerji soğurmada etkinlik ve ısıl yalıtım veya iletkenlik gibi önemli tasarım 

avantajlarının elde edilmesi amaçlanmaktadır (Li ve diğ., 2003). 

Karbon köpükleri ilk kez 1960’lı yıllarda Walter Ford tarafından geliştirilmiştir.  

Açık hücreli köpük sınıfında olan karbon köpükler ilk geliştirildiği dönemde 

termoset polimerlerin ayrıklaştırılarak karbon iskeletinin elde edildiği bir yöntemle 

üretilmekteydi. Bu tip karbon köpüklerine RVC (Reticulated Vitreous Carbon) 

köpüğü ismi verilmiştir. RVC köpükleri ısı yalıtımı, darbe emilimi ve boyutsal 

kararlılığın gerekli olduğu havacılık-uzay ve diğer endüstriyel uygulamalarda ucuz 

maliyetli sistemleri mümkün kılabilmektedir. 1990’lı yıllara gelindiğinde AFRL (Air 

Force Research Laboratory) karbon köpüklerin zift ve kömür gibi değişik ana 

malzemelerden üretilebilmesine dair çalışmalarda bulunmuştur. Sonuç olarak ara 

fazda  zift (mesophase pitch) ana malzemesi kullanılarak üfleme (blowing) tekniği ile 

mikro hücreli karbon köpükleri elde edilmiştir. Yakın zamanda, ORNL (Oakridge 

National Laboratory) tarafından çalışmalarla yeni üretim teknikleri geliştirilmiştir. 

Geliştirilen yeni tekniklerle karbon köpüğünün belirli bazı ısıl özelliklerinde 

iyileştirilmeler elde edilebilmektedir (Sihn ve diğ., 2004). 

Grafit köpükleri üretiminde karbon köpükleri gibi zift tabanlı ana malzeme kullanılır 

ve köpük yapısı oluştuktan sonra yüksek sıcaklıkta ek bir ısıl işlem ile yapı daha 

düzenli grafit düzenine ulaşır. Bu işlem grafitizasyon işlemi olarak isimlendirilir. 

Karbon köpükleri kömür veya zift gibi pek çok ana malzeme tarafından üretilir ve 

grafitizasyon işlemine tabi tutulmaz. 
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Köpüğün elde edileceği ham malzeme hazırlandıktan sonra kontrol altında tutulan 

belirli sıcaklık ve basınç değerleri altında tutulan bir ortamda ham ana malzeme 

köpükleştirilir. Daha sonra elde edilen ürünün grafitizasyon ismi verilen ısıl işlem ile 

belirli bazı özellikleri kazanması sağlanır. En son olarak ürün kesme, işleme ve diğer 

son aşama operasyonları gibi kullanılacak uygulama alanına hazır hale getirilir. 

Karbon köpüklerin imalat süreci halen geliştirilmeye ve iyileştirilmeye devam edilen 

bir konu olup geliştirilen üretim teknikleri patent altına alınmaktadır. Karbon ve 

grafitik karbon köpükleri ticari olarak 5 yıldır kullanılan göreceli olarak yeni 

malzemelerdendir. Endüstriyel alanda elverişliliği arttıkça potansiyel uygulama 

alanları giderek artmaya devam etmesi düşünülmektedir. Potansiyel uygulama 

alanlarından en çok odak noktası olan bazı konular üzerinde çalışmalar yoğunlaşarak 

devam etmektedir (Li ve diğ., 2003). 

Grafitik karbon köpüklerin ısıl özelliklerinin anlaşılarak yakıt pillerinde, gelişmiş 

güç elektroniğinde ısıl kuyular olarak, nükleer reaktör çekirdeklerinde, ısı 

değiştiricilerinde ve fren/balata soğutucularında kullanımları konusunda araştırmalar 

yapılmaktadır. Hem askeri hem de ticari uygulamalarda araştırmacıların ilgisini 

çeken önemli bir özelliği de yanmaya karşı olan dirençleridir. Karbon ve grafitik 

karbon köpüklerin tutuşmaması ve yanmaya karşı dirençli oluşu yanmaların özellikle 

tehlike oluşturduğu sahil güvenlik ve donanma gemi uygulamalarında kullanılmaları 

ilgi çekmektedir (Stone, 1997). 

Potansiyel uygulama alanı olarak görülerek üzerinde yoğunlaşılan bir diğer alan 

yapısal kullanım alanlarıdır. Karbon köpükleri özellikle hafifliğin önemli bir 

parametre olduğu havacılık ve uzay endüstrisinde kullanım potansiyeli yüksek bir 

malzemedir. Karbon köpüğü tek başına kullanıldığında kırılgan, gevrek malzeme 

özelliği gösterdiğinden genelde kompozit tabakalı yüzey elemanları olan sandviç 

yapılarda çekirdek dolgu elemanı olarak kullanılır. Böylelikle, özellikle yarış 

arabalarında ve küçük uçak uygulamalarında çarpışmalarda mukavemeti artırıcı 

yapısal sistemler olarak kullanılabilecek hale gelebilir. Yapılan deneysel 

çalışmalarda genelde kullanılan poli-üretan köpüklere göre karbon köpüklerin daha 

iyi darbe emici olduğu gösterilmiştir. ABD donanmasında yapılan çalışmalarda 

karbon köpüğünün hava girişlerinde ve vantilatör kanallarında uçak taşıyıcılar için 

asansör tabanı olarak kullanılması ve hafif ağırlıkta gemi omurgaları gibi yapısal 

uygulamalarda kullanılmalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Uzay 
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istasyonlarında gelecekteki uzay uygulamalarında kullanılmaya yönelik çalışmalar 

devam etmektedir. Ayrıca filtreleme, gürültü azaltımı ve seçici radar koruması gibi 

karbon köpüklerin kullanılmasına yönelik diğer potansiyel uygulama alanları da 

mevcuttur (Stone, 1997). 

Karbon köpüğün kullanım alanları iki ana başlık altında incelenebilir. Uçak, Uzay ve 

Savunma endüstrilerinde karbon köpüğünün kulanım alanları termal koruma 

sistemleri, ısı transfer sistemleri, uydu antenleri, düşük ağırlıklı zırh, radar gizleme 

malzemeleri, optik benç ve hafif aynalar olarak sıralanabilir (Ekşilioğlu, 2004). 

Ticari olarak karbon köpüğü kullanımı; kompozit malzemeler, yakıt pili elektrotları, 

pil elektrotları, makine bileşenleri, katalitik konvertör, yüksek sıcaklık yalıtım, 

yapısal yalıtılmış paneller, fren balataları, yangına dayanıklı malzemeler, diş 

nakilleri, kemik protezleri, enerji emici ve engelleyici bariyerler ve aşındırıcı aletler 

olarak sıralanabilir. 

Karbon köpüğü 1960’lardan beri değişik malzemelerden üretilmektedir. Mezofaz 

ziftten elde edilen karbon köpüğünün popülaritesi özellikle açık gözenek yapısı, 

yüksek ısıl iletkenliği ve düşük yoğunluğundan dolayı diğer karbon malzemelere 

nazaran artış göstermiştir. Yüksek ısıl iletkenliğine sahip karbon köpüğünün 

uygulamaları konusundaki çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır (Ekşilioğlu, 

2004). 

Yapılan bu çalışmada modellenen mezofaz zift bazlı karbon köpüğünün 

üretilmesinde uygulanan süreç şöyledir; mezofaz zift alüminyum kalıba koyulur ve 

otoklava yerleştirilir. Burada erime noktasının üzerine kadar ısıtılır, sisteme basınç 

verilir. Basıncın hızlıca boşaltılmasıyla sağlanan içinden bağlantılı gözenekli yapı 

elde edilir. Daha sonra sırasıyla stabilizasyon ve karbonizasyon yapılması ile karbon 

köpüğü elde edilir. Bu yöntemle elde edilen karbon köpüğü stereo mikroskop, 

taramalı elektron mikroskop, cıva porozimetre ve sıkıştırılabilirlik testi ile 

karakterize edilebilir.  

1.1. Birim Hücre Yöntemi 

Karbon köpüklerin güvenli bir şekilde yapısal uygulamalarda kullanılabilmesi için 

mekanik davranışlarının doğru bir şekilde anlaşılması gerekmektedir.  Karbon 

köpükleri polimerik ve metal köpükler gibi diğer 2-fazlı hücreli katılara benzer 
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olarak topolojik yapıya hassas malzemelerdir. Bir başka deyişle, mekanik 

davranışları hücrelerin mikro seviyede mimari yapısına, izafi köpük yoğunluğuna ve 

karbon hücre kirişlerinin malzeme özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu 

nedenle oluşturulacak mekanik modellerde köpük hücrelerinin mikro seviyedeki 

yapısal özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Şekil 1.1’de AFRL 

karbon köpüğünün mikro fotoğrafı gösterilmektedir. Şekilden de görüleceği üzere bu 

gibi köpüklerin mikro yapıları 3-boyutlu açık hücreli topolojiye sahiptirler ve Şekil 

1.2’de gösterildiği gibi 4 kirişten oluşarak birbirini tekrar eden tetrahedral birim 

yapılarla modellenebilirler. Bu şekilde bir birim hücre yapısı ile temsil edilen köpük 

model üzerinde sonlu eleman analizi kullanılarak yakın zamanda bir çalışma 

yapılmıştır (Sihn ve Roy, 2004). 

 

ġekil 1.1: AFRL karbon köpüğünün mikro fotoğrafı 

Benzer olarak birbirinin aynı tekrarlayan birim hücreleri kullanarak Warren ve 

Kraynik (1988) 3-boyutlu açık hücreli katı malzemelerin etkin elastik özelliklerinin 

tahmin edilmesi amacıyla mikro mekanik bir model oluşturmuşlardır. Bu modelde 

kirişlerin orta noktalarının yer değiştirmelerin afin olduğu kabulü yapılarak kirişlerin 

birbiriyle bağlı olmasından ziyade mekanik olarak birbirinden ayrık eklemlerin 

dengesi üzerinde durulmuştur. 
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AFRL veya İ.T.Ü Metalurji ve Kimya Fakültesinde üretilen karbon köpükleri 

anizotropik zifte uygulanan üfleme yöntemiyle habbe oluşumu sağlanarak elde 

edilmiştir. Bu nedenle süreç sonucunda oluşan karbon köpüklerin mikro yapıları 

minimum yüzey enerjisi ilkesi tarafından kontrol edilir. Şekil 1.2’de gösterilen 

tekrarlayan birime benzer olarak Şekil 1.3’te gösterilen bütün hücre köşe noktalarının 

narin kirişlerle birbirine bağlandığı ve her bir köşe noktasında dört kirişin buluştuğu 

tetrakaidekahedral birim hücresi de kullanılan birim hücre şeklidir. 14 yüzeye sahip 

bu tip çok yüzlü geometrik hacmi elde etmek için sekiz eş yüzlü hacmi altı 

köşesinden düzgün bir şekilde keserek elde edilebilir. Böylece 6 düzgün kare yüzey 

ve 8 düzgün altıgen yüzeylere sahip birim hücre elde edilir. Tetrakaidekahedral birim 

hücresi yüzey enerjisini minimize eden ve aynı zamanda uzaysal boşluğu aralık 

bırakmadan doldurabilen bilinen tek birim hücredir. 

 

ġekil 1.2: Karbon köpüğün birbirini tekrarlayan birim geometrisi 

Tetrakaidekahedral birim hücreleri ilk kez Dement’ev ve Tarakanov (1970a) 

trafından açık hücreli köpüklere uygulanmıştır. Ayrık bir birim hücrenin karşılıklı 

kare yüzeylerine uyguladıkları basma kuvveti ile etkin Young modülünün köpüğün 

izafi yoğunluğu ile doğrudan orantılı olduğunu belirlemişlerdir. Bu modelde kiriş 

eğilmesi ihmal edildiğinden doğru değildir. Daha sonraki çalışmalarında (Dement’ev 

ve Tarakanov, 1970b) hücre kirişlerinin eğilmesi de dahil edilerek Young modülünün 

gerçeğe daha yakın olarak elde edilmesi sağlanmıştır.  Yaptıkları analiz sadece kare 

kesitli hücre kesitlerini kapsamaktaydı ve Young modülün izafi yoğunluğa bağlı 

olarak değişimi ifade edilmemiştir. Choi ve Lakes (1995) tarafından oluşturulan 

modelde düzenli tetrakaidekahedral birim hücre modeli üzerinde enerji yöntemi 
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uygulanmıştır, fakat oluşturdukları model sözde 3-boyutludur ve sadece eğilme 

deformasyonlarını incelemişlerdir. Young modülü tahminleri Dement’ev ve 

Tarakanov’un (1970b) elde ettiği sonuçlardan farklıdır. Warren ve Kraynek’in 

(1988) mikro-mekanik modeli düz yüzeyli 14 kenarlı Kelvin hücresini kullanır ve 

kusursuz sıralanmış köpüğün rasgele homojen deformasyonları üzerinde 

durulmuştur.  Ayrıklaştırılmış birleşme yerleri olan eklemlerde denge analizleri 

yapılarak kirişlerin orta noktalarında kuvvet, moment ve yer değiştirme değerleri 

analitik olarak hesaplanır. Bu çalışmaları daha önceki eş dört yüzlü birim hücreli 

çalışmalarına göre daha kapsamlı ve ayrıntılı olmuştur. Warren ve Kraynik’in modeli 

etkin Young modülü için oldukça iyi sonuçlar vermektedir, fakat düşük yoğunluklu 

köpükler için etkin Poisson oranı yaklaşık olarak 0.5 olarak tahmin edilmektedir. Bu 

değer deneysel ölçümlerle elde edilen 31  değerinden fazladır. 

 

ġekil 1.3: Basma yüklemesi uygulanan tetrakaidekahedral birim hücre yapısı 

Şimdiye kadar değinilen mikro-mekanik modellerin ortak özelliği tek bir 

tetrakaidekahedral hücrenin köpük yapısından ayrıklaştırılarak temsili hacim elemanı 

(RVE, Representative Volume Element) olarak kullanılmasıdır. Bu durum gerçek 

köpük yapısının idealleştirilmesi yönünde yapılan bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, 

böyle bir temsili hacim elemanı yaklaşımı hücreli katıları da içinde bulunduğu 

periyodik yani birbirini tekrar eden yapıların mikro-mekanik analizlerinde kullanılan 

tipik bir yöntemdir. Ayrıca, tetrakaidekahedral birim hücrelere dayanan analizlerin 

hiçbirinde 36 kirişin tamamının gerilme/şekil değiştirme bilgisinin elde edilmesine 

yönelik çalışılmamıştır. Ayrıca bahsi gecen modellerin hepsinde kiriş doğrultusuna 

dikine kayma etkileri göz ardı edilmiştir. Ayrıca bu modellerde sadece karşılıklı kare 

yüzeylerden basma kuvveti şeklinde yükleme senaryosu uygulanmıştır. Karşılıklı 
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kare yüzeyler dışındaki bir yükleme durumunda yapının göstereceği elastik özellikler 

farklı olabilir. Bu eksiklikleri kapatmak amacıyla yapılan çalışmada (Li, 2004) 

tetrakaidekahedral birim hücrenin değişik yükleme senaryoları altındaki elastik 

özellikleri incelenmiştir ve ayrıca sadece karşılıklı kare yüzeylerinden basmaya 

maruz birim hücrede kayma etkileri de incelenmiştir. 

Sihn ve Roy (2004) tarafından yapılan çalışmada açık hücreli karbon köpüklerin 

etkin özelliklerini elde etmek için 3-boyutlu tetrahedral birim hücre modeli ve  sonlu 

eleman yöntemi kullanılmıştır. Karbon köpüğün etkin özelliklerinin hücre kirişinin 

elastik özellikleri ve köpüğün mikro topolojik yapısıyla yakından ilgili olduğu 

belirtilerek elde ettikleri sonuçlarda hücre kirişlerinin enine elastisite modülleri ile 

kayma modülünün karbon köpüğün etkin özelliklerinde daha etkili olduğu sonucuna 

varılmıştır. Dolayısıyla üretim süreci optimizasyonunda hücre kirişlerinin enine ve 

kayma özelliklerinin iyileştirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Şekil 1.4’te bu 

çalışmada kullanılan birim hücre gösterilmektedir. 

 

ġekil 1.4: Tetrahedral birim hücre içinde yaratılan hücre kirişi birim hücre modeli   

1.2. Rasgele Hücre Modelleri 

Hücreli katıların mekanik özelliklerinin elde edilmesi amacıyla ideal birim hücrelere 

dayalı analitik ya da deneysel pek çok model geliştirilmiştir. Gerçek köpük 

yapısından alınan tipik bir hücreye ait önemli mikro-yapısal özellikler ideal kabulü 

yapılan birbirini tekrar eden birim hücrelerle temsil edilebilir. Birbirini tekrar eden 

birimler 2-boyutta bal peteği tipindeki yapıları modellemek için genellikle altıgen 

şeklindedir. 3-boyutlu hücreli katılarda ise birbirini tekrar eden hücreler olarak 

kübik, dört eş yüzlü, 8 eş yüzlü ve tetrakaidekahedral hücreler kullanılır. Birim 

hücrelerin basit geometride olması yapısal özelliklerle davranış özellikleri arasında 

kapalı formda ilişkiler elde edilebilmesini sağlar. 
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Birim hücre modelleri önemli sonuçlar elde edilmesini sağlasa da birçok gerçek 

köpük yapıda yer alan mikro-yapısal kusurların model içinde temsil edilememesi 

belirli bir limit doğruluk değerinden öteye gidilememesine neden olmaktadır. Gerçek 

köpük yapıların pek çoğunun periyodik olamayan topolojik yapıları düzgün değil ve 

karışıktır. Bu yüzden, iyileştirilmiş sonuçlar elde edebilmek için daha karmaşık ve 

istatiksel modellerin oluşturulması gereklidir.  

Hücreli katı malzemelerin doğasından gelen kusurların, bozuklukların mekanik 

özelliklere olan etkisini inceleyebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmaların birçoğunda sonlu elaman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu 

çalışmalardan Silva ve diğ. (1995) çalışmasında 2-boyutlu düzgün hücre duvarı 

kalınlığı olan Voronoi hücrelerin aperiyodik düzende elde edilerek hücre 

şekillerindeki düzensizliklerin düşük yoğunluklu bal petek yapılarında önemli bir 

değişime sebep olmadığı gösterilmiştir. Altıgen şeklindeki bal petek yapılarında 

hücre kenarındaki malzeme dağılımının metal köpüklerinin katılık ve mukavemet 

özellikleri üzerindeki etkisi Simone ve Gibson (1998a) tarafından incelenmiştir. 

Yaptıkları sonlu elaman analizi sonuçlarına göre metalik bal peteklerinde hücre 

kenarlarındaki malzeme miktarı hücre köşeleri yakınındaki plato sınırlarına doğru 

kaydıkça elastisite modülü değeri ile maksimum gerilme değeri ilk olarak artış 

gösterdikten sonra azalmaya başlamaktadır. Simone ve Gibson (1998b) yaptıkları bir 

diğer çalışmada hücre kenar ve yüzey eğrilikleri ile dalgalanmalarının altıgen bal 

petek yapılarının özellikleri üzerindeki etkisi konusunda çalışmışlardır ve dalgalı 

bozuklukların bal peteğin etkin modülünü ve maksimum gerilme değerini büyük 

oranda azalttığını tespit etmişlerdir. Silva ve Gibson (1997) tarafından yapılan 

çalışma sonucunda ise hem kusurlu hem de kusursuz bal peteklerinde rasgele hücre 

duvarlarının çıkarılması mekanik özelliklerin keskin olarak düştüğü görülmüştür. 

Chen ve diğ. (1999) tarafından yapılan çalışmada 2- boyutlu hücreli katılarda ele 

alınan kusurlar arasında hücre büyüklüğü farklılığı, hücre kirişlerindeki ve 

duvarlarındaki kırıklıklar, kayıp hücre duvarları ve kayıp hücreler yer almaktadır. Bu 

kusurların 2-boyutlu bal petek yapılarında akma mukavemetinde en büyük düşüş 

yaratan kusurlar olduğu belirtilmiştir. Daha yakın bir zamanda Fazekas ve diğ. 

(2002) 2-boyutlu hücreli katılarda hücre şeklindeki farklılıkların Young modülü ve 

akma mukavemeti üzerindeki etkisi incelenmiş ve hücre geometrisinin hücreli 

katıların mekanik özellikleri üzerinde çok geniş etkisi olduğunu belirlemişlerdir.  
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Açık hücreli veya kapalı hücreli 3- boyutlu köpüklerin kusurlara olan hassasiyetine 

yönelik de çalışmalar yapılmıştır. Bu kusurlar arasında hücre şekli ve 

büyüklüğündeki düzensizlikler (Grenestedt ve Tanaka, 1999; Roberts ve Garboczi, 

2002), hücre duvar kalınlıkları arasındaki farklılıklar (Grenestedt ve Bassinet, 2000), 

hücre duvarları arasındaki düzgün olmayan katı malzeme dağılımı (Simone ve 

Gibson, 1998a), hücre duvarlarındaki eğrilik veya bozukluklar (Simone ve Gibson, 

1998b) ve hücreli duvarlarındaki dalgalanmalar (Grenestedt, 1998) yer alır. Fakat 

bütün bu mevcut çalışmaların her birinde tek bir kusur tipi incelenmiştir. Oysaki 

hücreli katı malzemede bu kusurların ikisi veya daha fazlası aynı anda yapı içerisinde 

bulunduğundan bu kusurların birbirleriyle olan etkileşimleriyle beraber ele alınması 

gerekir. Bu nedenle yapısal kusurların iki veya daha fazlası yapılan modelleme 

içinde bulunmalıdır. 

1.3. ÇalıĢmanın Amacı  

Yeni ve ileri teknoloji malzemelerinden biri olan karbon köpük malzemesinin etkin 

olarak uygulamalarda kullanılabilmesi için mekanik davranışlarının çok iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Yapısal uygulamalar kadar ısıl uygulamalarda da mekanik 

davranışlarının anlaşılması gerekebilir, çünkü ısıl özelliklerinin yanında mukavemet 

özelliklerinin de tasarım içerisinde kullanılması istenebilir. Bu çalışmada karbon 

köpüklerin basma yüklemesi altındaki mekanik özellikleri araştırılmıştır. 

Köpük malzemelerin özelliklerinin incelenmesi için yapılan çalışmalarda  hücre 

topolojisindeki rasgelelikleri, düzensizlikleri ve kusurları analiz çerçevesi altında 

toplamak oldukça zordur. Nitekim şimdiye kadar yapılan çalışmaların birçoğunda 

söz konusu köpük yapının birim hücresinin şekline yakın bir geometrik birim hücre 

yapısının seçilerek bu hücre yapısının yan yana ve üst üste düzgün olarak 

çoğaltılmasıyla elde edilen bir köpük geometrisi analize tabii tutulmuştur. Doğal 

olarak köpük hücrelerinin rasgele dağılımı ve hücre kirişlerinin doğrusal olmayan 

kesit alanı değişimleri gibi düzensizlikler göz ardı edilmiştir. Halbuki, özellikle açık 

hücreli köpüklerde hücre kirişlerinin kesit özelliklerinin yapının özellikleri üzerinde 

büyük etkisi vardır. Bu çalışmada bu düzensizlik ve rasgeleliklerin aynı anda 

bulunduğu geometrik modellerin üretilerek basma yüklemesindeki mekanik 

davranışının gerçeğe daha yakın olarak elde edilmesi amaçlanmıştır. 
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2. HÜCRELĠ KATILAR 

2.1. GiriĢ 

“Hücre” kelimesi etrafı çevrili küçük bölme anlamına gelmekte olup “hücreli katılar” 

ile etrafı katı kirişler veya katı yüzeyler tarafından çevrili hücreler topluluğunun 

meydana getirdiği malzemeler kastedilmektedir. Bu tip malzemeler doğada oldukça 

yaygın halde bulunmaktadır. Ahşap, mantar, sünger ve mercan verilebilecek 

örneklerdendir. 

İnsanoğlu, yüzyıllardan beri bu tip doğal hücreli katılardan faydalanmışlardır: Mısır 

piramitlerinin yapımında en az 5000 yıllık ahşap yapılar kullanılmıştır. Romalılar 

döneminde (M.Ö.27) şarap şişelerinde mantarların tıpa olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Yakın geçmişte insanoğlu kendi hücreli katılarını yapabilmiştir. En 

basit düzeyde hafif ağırlıklı yapısal elemanlar olarak kullanılan bal peteği tipinde 

malzemeler birbirine paralel prizmatik hücrelerden yapılırlar. Çok daha geniş 

kullanım alanları olan polimerik köpükler tek kullanımlık kahve bardaklarından uçak 

kokpitlerindeki darbe emicilerine kadar yaygın olarak kullanılmaktadır. Köpük 

malzemeleri elde etme yöntemleri sadece polimer malzemelerle sınırlı kalmamış 

metal, seramik ve cam malzemelerden de köpük üretme teknikleri geliştirilmiştir. Bu 

yeni köpük malzemeler giderek artarak yapısal uygulamalarda titreşim yalıtımı ve 

darbelerden kinetik enerji emme gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Hücreli 

yapılarından dolayı sahip oldukları özellikler dolayısıyla kullanıldıkları 

uygulamalarda üstünlük sağlamaktadır. 

Bu bölümde hücreli katı malzemenin ne anlama geldiği, hücreli katı malzeme 

çeşitleri, özellikleri ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verilecektir. Bu çalışmanın 

konusunu oluşturan karbon köpüklerin de hücreli katı malzeme çeşitlerinden biri 

olması sebebiyle hücreli katıların genel hatlarıyla özellikleri üzerinde durulacaktır. 
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2.2. Hücreli katı nedir? 

Hücreli katılar kenarları katı kirişler, yüzeyleri katı plakalar olan hücrelerin 

birbirleriyle bağlantılı biçimde oluşturduğu ağ yapılı malzemelerdir. İçi boş olan 

hücrelerin kenarları kiriş biçiminde yapılarla çevrili iken hücreli katının tipine göre 

bu kirişlerin arasını doldurarak hücreyi saran plakalar bulunabilir.  Şekil 2.1’de üç 

değişik hücreli katı yapısı görülmektedir. Bunlardan en basiti olan bal peteği Şekil 

2.1(a)’da görüldüğü gibi, altıgen gibi çokgen şeklindeki hücrelerin 2 boyutlu 

sıralanmasıyla düzlem alanı dolduran yapıdır. Bu nedenle bu tip 2-boyutlu hücreli 

malzemelere bal petekleri adı verilir. Daha genel olarak, 3-boyutta kümelenen bu çok 

yüzeyli prizmatik hücrelerin oluşturduğu 3-boyutlu hücreli katılar ise köpük olarak 

isimlendirilir. Eğer köpüğün yapıldığı ana malzeme sadece hücre kenarlarında 

toplanmışsa yani hücreler birbirine açık yüzeylerle bağlıysa bu tip köpüklere açık 

hücreli köpükler denir. Eğer katı hücre kenarlarına ek olarak hücre yüzeylerinde de 

katı malzeme varsa yani hücreler arasındaki bağlantı kapalıysa bu tip köpüklere de 

kapalı hücreli köpükler denir. Bazı köpükler kısmen açık hücreliyken kısmen kapalı 

hücreli olabilir (Gibson ve Ashby, 1997). 

 

ġekil 2.1:  Hücreli katı örnekleri: (a) 2-boyutlu bal peteği: (b) 3-boyutlu açık hücreli 

köpük: (c) 3-boyutlu kapalı hücreli köpük. 
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Hücreli katıların en önemli belirleyici özelliği izafi yoğunluklarıdır, k * . Burada 

*  hücreli katının yoğunluğunu gösterirken k  hücreli katının yapıldığı ana 

malzemenin yoğunluğunu göstermektedir. Özel çok düşük yoğunluklu (izafi 

yoğunluğu 0.001 kadar düşük)  köpükler yapılabilmektedir. Darbe tamponlamasında, 

paketlemede ve yalıtımda kullanılan polimerik köpüklerin izafi yoğunlukları 0.05 ile 

0.2 arasında değişim gösterirken, şişe mantarının 0.2, en yumuşak ahşap yapı 

malzemelerin izafi yoğunlukları 0.15 ile 0.4 arasında değişim göstermektedir. İzafi 

yoğunlukları arttıkça hücre duvarları kalınlaşır ve hücreler arası delikler küçülür, 

izafi yoğunluğun 0.3 değerinin üstüne çıkmaya başlamasıyla hücreli katı yapısından 

içinde ayrık boşluklar bulunan katı yapısına doğru bir geçiş başlar. Şekil 2.2’de 

hücreli katı ile ayrık gözenekli katılar karşılaştırılmıştır  (Gibson ve Ashby, 1997). 

 

ġekil 2.2: Hücreli katı ile ayrık gözenekleri olan katının karşılaştırılması. 

2.3. Hücreli Katıların Ġmalatı 

Hemen hemen bütün malzemeler köpük haline getirilebilir. Bu malzemeler içinden 

polimerler en yaygın olarak kullanılan malzeme tipidir. Bununla beraber seramik, 

cam ve hatta kompozit malzemeler de hücreli katı malzeme haline getirilebilir. 

2.3.1. Bal Petekleri 

Şekil 2.1(a)’da gösterilen bal peteği şeklindeki yapılar en az dört çeşit yöntem 

kullanılarak imal edilebilir. En çok kullanılan yöntemde levha halindeki ana 

malzeme yarım altıgen kesit haline getirilmesinden sonra oluşan dalgalı levhalar 

yapıştırılarak hücreler elde edilir. Yarım altıgen profilli dalgalı levhaların 

yapıştırılması düz levha üzerine şerit halinde yapıştırıcının serilmesinden sonra 

dalgalı levhanın bu düz levhalarla birlikte yapıştırılması şeklinde de yapılabilir. Düz 
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plaka sıraları daha sonra çekilerek bal peteği yapısı elde edilir. Kağıt-reçine bal 

petekleri bu şekilde yapılır. Kağıt levhalar yapıştırıldıktan sonra reçine içine 

batırılarak korunması ve güçlenmesi sağlanır. Bal petekleri kalıp içine dökme 

suretiyle de yapılabilir. Bal petekleri giderek artan bir oranda başka bir üretim 

yöntemi olan çekme yöntemiyle yapılmaktadır. Otomobillerde eksoz katalizörlerini 

desteklemek için kullanılan seramik bal petekleri bu yöntemle imal edilirler. 

2.3.2. Köpükler 

Birbirinden farklı katı malzemelerin köpük haline getirilmesi işleminde birbirinden 

farklı teknikler kullanılır. Polimerlerin köpükleştirilmesinde sıvı monomer veya 

yüksek sıcaklıktaki polimer içine gaz kabarcıkları nüfuz ettirilir. Bu kabarcıkların 

büyümesi ve kararlı hale getirilmesinden sonra katılaştırma işlemi yapılarak köpük 

yapısı elde edilir. Sistem içine gaz kabarcıklarının sokulması ya mekanik karıştırma 

ile ya da dışardan üfleme yoluyla yapılabilir. Dışardan üflenen gazlar karbondioksit 

veya nitrojen gibi asal gazlardır. Ve yüksek basınç altında yüksek sıcaklıktaki 

polimer çözeltisine nüfuz ettirilirler. Daha sonra basıncın düşürülmesiyle bu 

gazlardan habbe oluşumu sağlanır. Başka bir yöntemde ise, kloro-floro karbonlar 

veya metil klorit gibi düşük ergime noktalı sıvıların buharlaşması sırasında habbe 

oluşumu sağlanır. 

Metalik köpükler sıvı hal veya katı hal işlemi ile elde edilebilir. Toz haline getirilen 

metal ve yine toz halindeki titanyum alaşımı veya zirkonyum alaşımı karıştırılıp 

bütün haline getirildikten sonra metalin ergime sıcaklığına kadar ısıtılır, böylelikle 

karışım içindeki hidrojen gazı oluşumu sağlanarak habbe oluşumu elde edilir ve 

sonrasında köpük oluşumu sağlanır. Ayrıca, başka bir yöntemde sıvı alüminyum ile 

silikon karbid parçacıklarının mekanik olarak çalkalanmasıyla oluşan köpük 

topluluğu soğutularak alüminyum köpük elde edilebilir. Metaller ayrıca açık hücreli 

polimer köpüklerin kaplamasında kullanılabilir. Bu kaplama işi elektro-kimyasal 

biriktirme veya kimyasal buhar biriktirme yöntemleriyle yapılabilir. 

Cam köpükler polimer köpüklere benzer şekilde üfleme yoluyla elde edilebilir. 

Karbon köpükleri polimerik köpüklerin kontrollü bir ortamda grafitizasyonu ile elde 

edilebilir. Karbon köpüklerin imalatına dair ayrıntılı bilgi ileriki bölümlerde 

verilecektir. 
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2.4. Hücreli Katıların Özellikleri 

Malzemenin köpükleştirilmesi ile malzeme özelliklerinin değişim aralığı oldukça 

genişler. Hücreli katıların fiziksel, mekanik ve ısıl özellikleri tam yoğunluklu 

katıların özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerle elde edilebilir. Şekil 

2.3’te bu özelliklerden yoğunluk, ısıl iletkenlik, elastisite modülü ve basma 

mukavemetinin değişim aralığı gösterilmektedir. Noktalı gölgelendirme ile gösterilen 

çubuk konvansiyonel katıların özelliklerini gösterirken, siyah renkle dolu çubuklar 

köpüklere ait özelliklerin değişim aralığını göstermektedir. Köpük özelliklerinin 

büyük bir aralıkta değişim göstermesi mühendislik yaratıcılığı için önemli bir 

potansiyel oluştururken diğer tam yoğunluklu katıların yakalayamayacağı bir 

üstünlük oluştururlar. Düşük yoğunlukları sayesinde hafif, yüksek mukavemetli 

yapıların (sandviç yapıların ve büyük taşınabilir yapıların) tasarımını mümkün 

kılmaktadırlar. Düşük ısıl iletim katsayıları ucuz ve güvenilir ısı yalıtımının 

oluşturulabilmesine olanak sağlar. Düşük katılık değerleri tamponlama 

uygulamalarında yaygın kullanım alanı bulmalarını sağlamaktadır. Mesela 

elastomerik köpükler rahat ve konforlu ikamet için kullanılan standart 

malzemelerdir. Düşük mukavemetli yapıları ve yüksek basma mukavemetleri enerji 

emme uygulamalarında köpükleri avantajlı hale getirir. Bilgisayarlardan tehlikeli 

atıkları muhteva eden kutulara kadar pek çok şeyin korunması gibi geniş bir pazarda 

hücreli katılar kullanılmaktadır ( Gibson ve Ashby, 1997). 
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ġekil 2.3: Köpük malzeme özelliklerinin değişim aralıkları: (a) Yoğunluk: (b) Isıl 

iletkenlik: (c) Young modülü: (d) Basma mukavemeti. 

2.5. Hücreli Katıların Kullanım Alanları 

Şekil 2.3’te gösterilen dört ayrı şekilde hücreli katıların kullanıldığı başlıca dört 

büyük kullanım alanıyla ilgili özelliklerin değişim aralığı görülmektedir. Bu 

kullanım alanları karbon köpüklerin ısı yalıtımı, paketleme, yapısal kullanım ve suda 

yüzebilme kabiliyetinde olmalarından faydalanılan uygulamalardır. Bunların dışında 

yeni ortaya çıkan kullanım alanları da mevcuttur (Gibson ve Ashby, 1997). 

2.5.1. Isıl Yalıtım 

Polimerik ve cam köpüklerin en önemli uygulama alanı ısıl yalıtım uygulamalarıdır. 

Kahve ve çay bardakları gibi çok basit ve günlük hayatta sıkça yeri olan 

uygulamalardan uzay mekiğinin ateşleyicileri gibi gelişmiş son teknoloji 

uygulamalarda düşük ısıl iletkenlikleri ile kullanımları yaygındır. Modern binalar,  

transport sistemleri (buzdolaplı taşıtlar gibi) ve hatta özellikle sıvı doğal gaz taşıyan 

gemiler plastik köpüklerin düşük ısıl iletkenliğini avantaj olarak kullanır. Yangın 

tehlikesi veya uzun kullanım ömrü gereken durumlarda cam köpükler de 
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kullanılabilmektedir. Köpüklerin ısıl kütlelerinin az olması yalıtkanın kendisini 

soğutması veya ısıtması için gerekli enerji miktarını azalttığı için önemli bir enerji 

tasarrufu sağlar. Bu nedenle köpükler sahip oldukları düşük ısıl kütleleri ile verimi 

artırmaktadırlar. Bir köpüğün ısıl kütlesi izafi yoğunluğuyla orantılı olduğu için 

köpüğün ısıl kütlesi yapıldığı katı maddenin ısıl kütlesinin küçük bir yüzdesi 

değerindedir. 

2.5.2. Paketleme 

İnsanların ürettiği köpüklerin kullanıldığı diğer önemli kullanım alanı paketlemedir. 

Etkin bir paketlemede paket yapısı darbelerin veya ani ivmelenmelerden 

kaynaklanan kuvvetlerin enerjisini paket içinde taşınan malların zarar görmeden 

emilmesini sağlar.  Köpük malzemeler bu konuda yani enerjinin emilmesinde çok 

kullanışlıdır. Şekil 2.3’te gösterildiği gibi köpük mukavemeti köpüğün izafi 

yoğunluğunun kontrol edilmesiyle geniş bir aralıkta ayarlanabilir. Ayrıca köpükler 

hemen hemen sabit gerilmede büyük miktarda birim şekil değiştirmeler (0.7 veya 

daha fazla) gösterebilir, bu nedenle yüksek gerilmeler oluşmadan enerji sönümlemesi 

yapılabilir. Enerji sönümleme kabiliyetlerinin yanı sıra köpüklerin düşük yoğunluklu 

olması beraberinde hafif paketlemenin yapılabilmesini ve böylece taşıma ve 

ulaştırma maliyetlerinin düşük olmasını sağlamaktadır. Birim hacim maliyetinin 

düşük olması ve kolay şekillendirilebilir olması çok karmaşık şekilli paket 

eşyalarının kolaylıkla köpük paket içine sokulabilmesini ve ucuz bir şekilde 

korunmasını sağlar. Yaygın olarak paketlemede kullanılan köpükler polisteren, 

poliüretan ve polietilendir. 

2.5.3. Yapısal Uygulamalar 

Tabiattaki yapısal malzemelerin çoğu hücreli katı malzemelerdir. Ahşap malzemeler, 

sünger kemik dokuları ve mercanlar yüksek statik ve periyodik yüklere uzun bir 

zaman süresinde dayanabilmektedir. Doğal hücreli katıların insanlar tarafından 

yapısal uygulamalarda kullanılması çok eski zamanlara dayanmaktadır. Ahşap 

malzemeler günümüzde hala yaygın olarak kullanılan yapısal bir malzeme çeşididir. 

Ahşap malzemelerin yapısal davranışlarının ve özelliklerinin yoğunluğuna ve 

yükleme doğrultusuna göre nasıl değiştiğinin anlaşılarak uygulama performansını 

artırılmasıyla daha gelişmiş tasarımlar elde edilebilir. Süngerimsi kemik dokularla 

ilgili çalışmalar kemik yaralanmalarının anlaşılması ve hasarlı kemik dokularının 

yerine konabilecek eşdeğer malzemelerin geliştirilmesi bakımından önem 
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taşımaktadır ve ilgi uyandırmaktadır. İnsan yapımı köpükler ve bal petekleri giderek 

artan bir oranda yapısal fonksiyonları yerine getirmek için kullanılmaktadır. 

Yapısal uygulamalarda verilebilecek en belirgin örnek sandviç panellerdir. 2. Dünya 

savaşında kullanılan Mosquito isimli bombardıman uçağında ince ahşap tabakalı 

yüzey kaplamaların balsa ahşap dolgusuna yapıştırılması suretiyle elde edilen 

paneller kullanılmıştır. Uçağın daha sonraki tasarımlarında da balsa ahşap malzemesi 

yerini selüloz asetat köpüklerine bırakmıştır. Günümüzde ise modern uçakların 

yapılarında kullanılan sandviç panellerin yüzey elemanları cam veya karbon elyaf 

kompozit kaplamalar iken çekirdek kısmı kâğıt-reçine bal petekleri veya rijit polimer 

köpükleridir. Bu sayede sandviç panelin yüksek eğilme rijitliği ve mukavemeti 

sağlanmış olmaktadır. Bu çeşit yapısal uygulama teknolojisi hafifliğin önemli bir 

parametre olduğu uzay mekikleri, kayak takımları, yarış kayıkları ve taşınabilir bina 

yapıları gibi diğer uygulamalarda da kullanılmaktadır. Sandviç panellere doğada da 

rastlanmaktadır. Örneğin, kafatası iki yoğun katmanın arasını dolduran hafif 

süngerimsi kemik dokudan oluşmaktadır. Ayrıca bazı yaprak tipleri sandviç panel 

yapısındadır. 

2.5.4. Su TaĢıtlarındaki Uygulamalar 

Hücreli katıların kullanıldığı en erken uygulama alanlarından biri su taşıtlarıdır. 

Günümüzde, kapalı hücreli plastik köpükler suda yüzen yapılarda destek elemanları 

olarak ve botlarda yüzücü elemanlar olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Hasar 

toleransı diğer yüzücü çantalara ve çemberlere göre çok daha yüksektir. Kapalı 

hücreleri nedeniyle ciddi hasarlarda bile yüzebilme ve su üstünde kalabilme 

özelliklerini kaybetmezler. Ayrıca hacimce büyük kısımlarının su içerisine 

batırılmasından etkilenmezler ve paslanmadan, korozyona uğramadan görevlerini 

yaparlar. Bu tip uygulama alanlarında kullanılan köpükler genellikle kapalı hücre 

yapısı kolaylıkla elde edilerek köpükleştirilebilen, suya ve sudaki çöp benzeri 

maddelerle olan çarpışmalara dayanıklı olan polisiteron, polietilen ve polivinil klorid 

gibi ana malzemelerden yapılırlar. 

2.5.5. Diğer Uygulamalar 

Köpükler ve bal petekleri birçok seviyede filtreleme aracı olarak kullanılabilirler. 

Örneğin, yüksek kalitede metal dökümler elde edebilmek için döküm içindeki 

yabancı maddelerin minimum seviyede olmasını sağlamak için dökümü yapılacak 

metal açık hücreli seramik köpükten geçirilerek filtrelenir.  
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Köpük tabakaları mürekkep, boya ve yağ hatta kimyasal işlemler için enzim taşıması 

görevini yapmak üzere kullanılabilir. Boya veya kimyasal madde taşınması için 

köpük hücreleri taşınacak madde ile doyurulur ve belirli bir serbest bırakma hızıyla 

yavaşça veya serbest kalması için basınçlı darbe tertibatıyla kullanıldığı ortam içine 

serbest bırakılır. 

Son olarak köpükler faydalı elektriksel özelliklere sahiptirler. Mesela, 

elektromanyetik dalgaların yayılması dalgaların hareket ettiği ortamın dielektrik 

kayıplarına bağlıdır. Düşük yoğunluklu polimer köpükleri birim hacim başına 

oldukça düşük kayıp faktörü vererek radar tertibatının yüzeylerinde veya radyo 

vericilerinde kullanılmaları avantajlıdır. Ayrıca uygun dolgu malzemesi ile 

doldurularak polimer köpükler iletken hale getirilerek ucuz sensörler ve anti statik 

kalkanlar olarak kullanılabilir. 
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3. HÜCRELĠ KATILARIN YAPISI 

3.1. GiriĢ 

Köpüklerin hücreli yapısı en az 300 yıldır doğa filozoflarının hayranlığını 

kazanmıştır. Hooke köpük hücrelerinin şeklini, Kelvin köpük hücrelerinin 3-boyutta 

sıralanarak boşluğu doldurmasını, Darwin ise bu hücrelerin kökenini ve 

fonksiyonunu araştırmıştır. 

Hücreli katıları oluşturan hücrelerin şekil ve yapısı hücreli katının özellikleri 

üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bu nedenle hücreli katının hücre büyüklüğü, şekli ve 

topolojisinin karakterizasyonunun yapılması hücreli katıların mekanik 

davranışlarının anlaşılması için gereklidir. Hücrenin topolojik karakterizasyonu 

hücre duvarlarının ve delik boşluklarının diğer komşu hücreleriyle olan ilişkilerinin 

belirlenmesine ve bunların hangi geometrik şekil sınıfında olduğunun 

tanımlanmasını gerekli kılar. 

Bir hücreli katının en önemli yapısal karakteristiği onun izafi yoğunluğudur .İzafi 

yoğunluk  köpük yoğunluğunun köpüğün yapıldığı malzemenin yoğunluğuna 

oranıdır  *

k  ( “k” indisli değişkenler köpüğün yapıldığı ana malzeme 

özelliklerini gösterirken  “*” indisli değişkenler hücreli katı malzemeye ait özellikleri 

gösterir). Köpük içindeki boşluk miktarının oranı ise gözeneklilik oranı veya boşluk 

oranı olarak isimlendirilir ve  *1 k   olarak ifade edilir. Genel olarak, hücreli 

katılar 0.3’ten düşük izafi yoğunluğa sahiptirler, pek çoğunun izafi yoğunluğu 0.003 

değeri kadar düşük olabilmektedir. İlk bakışta bazı durumlarda doğru olmasına 

rağmen hücre büyüklüğünün önemli bir parametre olduğu düşünülebilir, fakat 

mekanik ve ısıl özelliklerin birçoğunun hücre büyüklüğüne olan bağlılığı zayıftır. 

Hücre büyüklüğünden ziyade hücre şeklinin önemi hücreli katının özelliklerini 

belirlemede daha etkilidir. Hücreler eş eksenli olduğunda özellikler izotropik olurken 

eş eksenellikten ufak miktarda uzayarak veya düzleşerek sapması özelliklerin 

doğrultuya göre değişmesine neden olur. Hücreli katıların pek çoğunda eş 

eksenellikten sapma görülür. 
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Hücreli katılar arasında hücre şekilleri bakımından farklılıklar olduğu gibi topolojik 

bakımdan da farklılıklar vardır. İlk göze çarpan ayrım 2 boyutlu bal petekleri ile 3 

boyutlu köpükler arasındadır. 2-boyutlu bal peteklerinde hücre duvarları 3. boyutu 

türetirken 2-boyuttaki şekillerini korur, 3-boyutlu köpüklerde ise hücre duvarları 

uzayda rasgele oryantasyonlarda yer alırlar. 2-boyutta hücreli katıların özelliklerinin 

modellenmesi daha karmaşık geometriye sahip köpüklere nazaran daha kolaydır. 3 

boyutlu köpük yapılarında yapılan bir başka ayrım da hücrelerin kapalı veya açık 

olmasına göredir. Kapalı hücreli köpüklerde hücre duvarları hücreler arasında bir 

ilişki olmayacak şekilde araya zar duvarlar örülmüş gibi arayı kapatır, açık hücreli 

köpüklerde ise hücreler arası duvarlar ya hiç yoktur ya da kısmen vardır ve hücreler 

birbiriyle hücre duvarlarındaki deliklerle bağlantılı haldedir. Topolojik detaylardan 

biri olan hücre yüzeylerinin ve kirişlerinin diğer yüzey ve kirişlerle olan iletişimi 

önemsiz gibi görünse de köpük özellikleri üzerinde etkilidir.  

Hücre yapısının hücreli katı özellikleri üzerindeki etkisinin önemi nedeniyle 

modellenecek hücreli katının hücre yapısı iyi bilinmelidir. Hücre şekli için yapılacak 

geometrik idealleştirmeler izafi yoğunluğun birim hücre boyutlarından elde 

edilmesini sağlar. Topolojik yasalar hücre kirişlerinin ve yüzeylerinin komşu kiriş ve 

yüzeyleriyle olan irtibatının belirlenmesini ve hücre büyüklükleri üzerindeki 

sınırlamaların tespitini sağlar. 

3.2. Hücre Yapısı 

Hücreli katıların yapısı arıların bal peteklerindeki gibi mükemmele yakın bir düzende 

olabileceği gibi 3- boyutlu ağ oluşturan sünger ve köpüklerde görüleceği üzere 

düzensiz bir yapıya sahip olabilir. 1660’lı yıllarda Robert Hooke mikroskobu 

geliştirdiği zaman incelediği malzemelerden biri de mantar olmuştur. İncelemeleri 

sonrasında bitkinin temel yapı birimini tanımlayarak biyolojik “hücre” terimini ilk 

kez kullanan kişi olmuştur. Hooke’un gözlemleri sonucu çizdiği yaprak hücreleri bir 

düzlemde altıgen şeklinde bu düzleme dik düzlemde de kutu şeklindedir.  Hücreler 

uzun sıralar halinde sıralanmıştır ve çok ince hücre duvarlarına sahiptir (Gibson ve 

Ashby, 1997). 

Hem fizikçilerin, hem matematikçilerin hem de biyologların merakını ve ilgisini 

çeken bir yapısal birim varsa o da arıların oluşturdukları bal petek yapılardır. Bel 
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petekleri üzerinde en çok çalışma yapılan ve üstelik en güzel estetiğe sahip hücreli 

katılardır.  

Bal petekleri metal ve kâğıttan üretilerek sandviç panellerde dolgu elemanı olarak 

kullanılır. Seramikten yapılan bal petekleri katalizör desteklemesi için ve ısı 

değiştiricisi parçaları olarak kullanılır (Şekil 3.1). Birçoğu arı bal peteğinde olduğu 

gibi altıgen hücre şekline sahiptir, dolayısıyla bir noktada kesişen hücre kirişi sayısı , 

kiriş irtibat sayısı üçtür. Kare veya üçgen hücrelerle kiriş irtibat sayısı 4 veya 6 

yapılabilir, fakat aynı boşluk oranına sahip bir hücreli katı için daha çok malzeme 

kullanılacağından verimli değildirler. 

 

ġekil 3.1: 2-Boyutlu hücreli katı malzemeler: (a) Alüminyum bal petekleri: 

(b) Kağıt-fenolik reçine bal peteği: (c) Kare hücreli seramik bal 

peteği: (d) Üçgen hücreli seramik bal peteği 

3-boyutlu hücreli katılar olan köpüklerin geometrisi hakkında yapılan çalışmaların 

bal petekleri gibi uzun bir geçmişi vardır. Katı geometrisi üzerinde yapılan çalışmada 

rombik-dodekahedron isimli 12 yüzeyli bir hücre şekli belirlenerek bu şekille uzayın 

doldurabileceği belirtilmiştir. Fakat bir yüzyıl boyunca daha etkili hücre şekilleri 

bulunmuştur. Kelvin’in tetrakaidekahedron hücre şekli ve gelişen bilgisayar destekli 

geometrik tasarım yardımıyla yüzey alanının hücre hacmine olan oranını minimum 

yapan hücre şekli bulunmuştur.  Bu hücre şekillerinde amaç hücrenin 3 boyutlu uzayı 

arada boşluk kalmayacak şekilde doldurması ve hücre yüzey/hacim oranının 

minimum olmasıdır.  
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ġekil 3.2: 3-boyutlu birim hücre modelleri (a) Kelvin’in tetrakaidekahedral 

birim hücresi: (b) Weaire ve Phelan’ın birim hücre topluluğu. 

Son olarak geliştirilen Weaire ve Phelan hücresi Şekil 3.2’de görüleceği üzere eşit 

hacimli 6 adet 14 kenarlı hücreler ile (12 beşgen ve 2 altıgen yüzeyli) ve 2 adet 

beşgenel on iki yüzlü hücreden oluşmaktadır. 14 kenarlı hücreler üç ortogonal 

eksende yerleşmişken 12 kenarlı hücreler 14 kenarlı hücreler arasına sokulmuştur ve 

bütün hücreler basit kübik latis yapısı haline kavuşur. Sadece altıgen yüzeyler 

düzlemseldir, bütün beşgen yüzeyler eğridir. Fakat hücre şeklini belirleyen sadece 

hacmi en etkin ve verimli doldurma faktörü değildir.  Diğer faktörler daha etkili 

olduğu zaman hücre şekli bu iki tip şekilden çok daha farklı olabilir (Gibson ve 

Ashby, 1997). 

Şekil 3.3’te insan yapımı köpükler gösterilmektedir. Bunlardan 3’ü polimerik, ikisi 

metalik, bir diğer ikisi seramik ve bir tanesi de camdır. Üstteki iki resim açık hücreli 

köpük ile kapalı hücreli köpüklerin arasındaki farkı göstermektedir. Birincisinde 

köpüğün yapıldığı ana malzeme hücre kirişlerine dağılarak hücre kenarlarını 

oluşturmuştur. Hücre kirişleri diğer kirişlerle köşe noktalarında, kavşaklarda 

kesişirler. Her zaman olmamakla birlikte genellikle 4 hücrenin kirişi tek bir kavşakta 

kesişirler, yani bu durumda kiriş irtibatı 4’tür. İkinci resimde (Şekil 3.3 (b)) katı 

zarlar hücre yüzeylerini kapatmıştır, fakat katı malzemenin hücre duvarları ve 

kenarları arasında düzgün dağılmış olan köpük tipleri çok nadirdir. Köpük oluşumu 

sırasında katı malzeme yüzey gerilmesi etkisiyle hücre kenarlarına çekilir ve hücre 

yüzeylerinde ince bir malzeme tabakası oluşurken hücre kenarları kalınlaşır. Köpük 

oluşumu sürecindeki malzeme dağılımındaki bu düzensizlik sonucu hücre 

kenarlarındaki katı oranı artar. Köpüklerin özelliklerinin açıklanmasında ve 

anlaşılmasında bu oran önemli bir parametredir. Kapalı hücreli katıların kiriş ve 



23 23 

duvar irtibat sayısını belirlemek daha zordur. Eğer yüzey gerilmesi köpüğün 

oluşumunda baskın durumdaysa her bir kavşak noktasında birbiriyle 109.4
o
 açı 

yaparak 4 kiriş kesişir. Her bir hücre kenarında ise 120
o
 açı yaparak 3 hücre duvarı 

kesişir. Şekil 3.3’te gösterilen metal, seramik ve cam köpükler bu şekildeki 

köpüklerdir. 

 

ġekil 3.3: 3-Boyutlu hücreli katılar: (a) Açı khücreli poli-üretan, (b) Kapalı hücreli 

poli-etilen, (c) Nikel, (d) Bakır, (e) Zirkon, (f) Mullite, (g) Cam, (h) 

Polyeter açık ve kapalı hücreler. 

Düşük yoğunluklu katı malzemeler başka yollardan da oluşturulabilir. Örneğin 

rasgele hasır edilmiş elyaflar temas noktalarında yapıştırılabilir. Kağıt, keçe ve keten 

bu şekilde üretilir, ayrıca uzay mekiklerini koruyan ısıl kiremitler de böyle imal edilir 

(Şekil 3.4). Bu tip malzemelerin mekanik ve ısıl özellikleri bakımından hücreli 

katılarla ortak tarafları fazladır. 
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ġekil 3.4: Lifli malzemeler: (a) keçe, (b) kağıt, (c) pamuk yumağı, (d) uzay 

mekiği  kiremiti. 

Kabarcıklar da düşük yoğunluklu yapılar elde etmek için birbiriyle yapıştırılırlar. 

Katı kabarcıklar sıvılara göre daha dayanıklı ve düşük yoğunluklu yapılar elde 

edebilmek için birbiriyle yapıştırılırlar. 2-boyutta kabarcıkların yığılması iyi bir 

düzende olsa da 3 boyutta rasgele ve yoğun diziliş meydana gelir ve düzenli yığılma 

imkânsız gibidir. Dolayısıyla var olan boşluğun sıkı ve düzenli sıralanmada olduğu 

gibi %72’si değil de yaklaşık olarak %64’ü kaplanır. Bütün kabarcıkların içi boş 

olduğundan izafi yoğunluk bu değerden çok daha düşük olur. Şekil 3.5 (c)’de 

alüminyum kürelerin birleştirilmesi sonucu elde edilen yapı görülmektedir. Buna 

benzer olarak diğer metal ve cam malzemeler de kullanılabilir. Bu yapıda her bir 

parçacık ince küresel bir kabuktur ve kendisine komşu olan diğer kürelerle temas 

noktalarında bağlanırlar. Diğer birçok hücreli katı malzemeler gibi düşük yoğunluklu 

ve iyi ısı yalıtkanıdırlar. 
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ġekil 3.5: Küre örgülü malzemeler: (a) 2-boyutlu sabun köpüğü, (b) habbe salı, (c) 

sinterlenmiş alüminyum küreler. 

Bahsedilen hücreli katıların hepsinin özellikleri yapıyı oluşturan ana malzeme 

katısının hücre kenarlarında ve yüzeylerindeki dağılımına bağlıdır. Bu nedenle 

hücreli katıların davranışlarının anlaşılması sahip oldukları yapıların özelliklerinin 

anlaşılmasını gerektirir. Hücrenin şekli ve büyüklüğünü belirleyen topolojik yasa ve 

kuralların bilinmesi ve bunlar vasıtasıyla izafi yoğunluğun hücre duvar kalınlığı ve 

uzunluğu cinsinden hesaplanabilmesi önemlidir (Gibson ve Ashby, 1997). 

3.3. Hücre ġekli, Büyüklüğü ve Topolojisi   

3.3.1. Hücre ġekli 

Şekil 3.6’da 2-boyutta düzlemi dolduran hem izotropik hem de anizotropik birim 

hücre şekilleri gösterilmektedir. Belirli bir hücre şeklinin dizilişi için tek bir yol 

yoktur, bu özellik Şekil 3.7’de gösterilmektedir. Bu nedenle aynı şekilde birim 

hücreye sahip olmasına rağmen değişik kiriş irtibat sayısına sahip dolayısıyla değişik 

özellikler gösteren hücreli katılar olabilir. İnsan yapımı bal petekleri bu düzenli 
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şekillere sahiptir. Bunların çoğunda 3 hücre kenarı bir kavşak noktasında buluşur 

yani kiriş irtibat sayısı 3’tür, böylece Şekil 3.1 (a) ve (b)’de gösterildiği gibi 6 kenarlı 

hücrelerin dizileri oluşur. Şekil 3.1 (c)’de olduğu gibi kiriş irtibatı 4 olan 4 kenarlı 

hücreler ve Şekil 3.1 (d)’de olduğu gibi kiriş irtibatı 6 olan üçgensel hücreli yapılar 

oluşur. Doğadaki 2-boyutlu hücreler daha az düzenlidir. Mesela cam paneller 

arasında kalan sabun köpükleri veya gözün retina hücreleri ve hatta arının bal peteği 

çeşitli rasgelelikler gösterir. Şekil 3.5 (a)’da işaretlenmiş olan 4, 5, 7 ve hatta 8 

kenarlı hücreler ve hücre boyutlarındaki farklılıklar bu rasgeleliği göstermektedir. 

Rasgeleliğin en çok olduğu bal peteklerinde bile belirli topolojik yasalara uyumluluk 

gözlenir.  

 

ġekil 3.6: 2-Boyutlu hücreli malzemelerde rastlanan çokgenler (a) eşkenar üçgen, 

(b) ikizkenar üçgen, (c) kare, (d) paralelkenar, (e) altıgen, (f) düzensiz 

altıgen. 
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ġekil 3.7: 2-boyutlu hücrelerin sıralanarak düzlemi doldurması: (a,b) eşkenar 

üçgenin iki farklı dizilişi, sırasıyla 6eZ  ve 4eZ , (c,d) karenin iki 

farklı dizilişi, sırasıyla 4eZ  ve 3eZ , (e) düzgün altıgenlerin 

dizilişi, (f) düzensiz altıgenlerin dizilişi. 

 

 

ġekil 3.8: 3-boyutlu çok yüzlü hücreler: (a) tetrahedron, (b) üçgen prizma, (c) 

dikdörtgenler prizması, (d) altıgen prizma, (e) sekiz eş yüzlü, (f) rombik 

dodekahedron, (g) beş eş-yüzlü dodekahedron, (h) tetrakaidekahedron, 

(i) icosahedron. 

3-boyuttaki hücre şekillerindeki çeşitler çok daha fazladır. Şekil 3.8’de boşluğu 

doldurabilen şekillerin çoğu gösterilmektedir. 2-boyutlu hücrelerde olduğu gibi 3-

boyutlu hücrelerin sıralanarak arada boş hacim bırakmadan uzaysal boşluğu 

doldurması gerekmektedir. Şekil 3.8’de gösterilen şekillerden üçgensel, rombik, 

altıgenel prizma, rombik dodekahedron (12 kristal şekilli yüzey) ve 

tetrakaidekahedron (6 kare ve 8 altıgen yüzeyler) hücre şekilleri boşluk dolduran 
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hücrelerdir. Sıralanmış halde Şekil 3.9’de bu hücreler gösterilmektedir. Bu şekiller 3-

boyutlu köpüklerin modellenmesinde belirli zamanlarda önerilen idealleştirilmiş 

şekillerdir. Bu şekillerin dışında bir de boşluk doldurma özelliğini hücre şeklinin 

biraz bozulması ile sağlayan hücre şekilleri geliştirilmiştir. Birçok köpük elbette ki 

hücre şekilleri aynı olan birim hücrelerin düzenli sıralanması ve kümelenmesiyle 

oluşmaz. Değişik büyüklükte ve şekillerde hücreler köpük yapısında yer alır. Fakat 

2-boyutlu bal peteklerinde olduğu gibi ne kadar rasgelelik ve düzensizlik olsa da 

belirli topolojik yasalar ve kurallar geçerliliğini korur. 

Hücre topolojileri konusu pek çok fizikçi, biyolog ve metalurjist için yüzyıllarca 

çalışma konusu olmuş, Robert Hooke, Lord Kelvin ve Leonhard Euler gibi pek çok 

bilim adamının katkılarıyla günümüze kadar çalışma alanı olarak gelmiştir. Bütün bu 

çalışmalar arasında bal petekleri ve köpüklerin karakterizasyonunda kullanılan üç 

topolojik yasa tanıtılacaktır. 

3.3.2. Euler Yasası 

Hücrelerin yapısını geometrik olarak ele aldığımızda hücreyi köşe noktaları olan 

kesişim yerleri, köşe noktalarında kesişen hücre kirişleri ve kirişlerin çevrelediği 

hücre yüzeyleri olarak kısımlara ayırmak mümkündür. 2-boyutlu durumda hücreyi 

köşe noktaları ve bu noktalar arasındaki kirişler oluşturur. Köşe noktalarında kesişen 

kiriş sayısına kiriş irtibatı denir, eZ olarak gösterilir. Kiriş irtibat sayısı bal 

peteklerinde genellikle 3’tür, köpüklerde ise 4’tür. Fakat bu sayılar köpük ve bal 

peteklerinde farklı olabilir. Bir kiriş üzerinde kesişen hücre duvarı sayısına yüzey 

irtibat sayısı denir ve fZ  olarak gösterilir. Başka değerler de alabileceği gibi 

köpüklerde genellikle 3’tür. Euler yasası geniş hücre toplulukları için kesişme 

noktası sayısı (V), kiriş (E) ve yüzey sayısı (F) ile hücrelerin sayısı (C) arasında bir 

ilişki kurar (Gibson ve Ashby, 1997). 

1              (2-boyut)F E V                                         (3.1) 

- - 1       (3-boyut)C F E V                    (3.2) 
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ġekil 3.9: Çok yüzlü hücrelerin uzay boşluğunu doldurmaları: (a) üçgen prizmalar, 

(b) dikdörtgenler prizması, (c) altıgen prizmalar, (d) rombik dodekahedra, 

(e) tetrakaidekahedron 

Düzgün altıgen hücrelerden oluşan bir bal petek yapısında her yüzeyi çevreleyen 6 

kenar vardır. Euler yasası gereği düzensiz yapılanma gerçekleşiyorsa yani hücrelerin 

bir tanesi ortalama değer olan 6’dan farklı sayıda kenar sayısına sahipse ortalama 

değerin korunması ilkesi gereği bu farklılığı dengeleyecek başka bir farklılığın 

oluşması gerekir. Mesela 5 kenarla çevrilmiş yüzeye sahip ortalamadan farklı kenar 

sayısına sahip bir hücreyi dengeleyen 7 kenarlı hücrenin olması gerekir. 

3.3.3. Hücre Büyüklüğündeki Farklılığın Sebep ve Sonuçları 

Bal peteklerin birçoğu ve bütün köpük yapılar büyüklükleri belirli bir aralıkta 

değişen hücrelerden oluşmaktadır. Arının bal peteğindeki gibi büyüklük dağılımı çok 

küçük bir aralıkta olabileceği gibi en büyük hücre boyutunun en küçüğüne olan 

oranının yüz kat olduğu geniş değişim aralıkları da mevcut olabilir. Buna rağmen, 

hücre büyüklüğünün değişim göstermesi anizotropik davranışı göstermeyebilir. Fakat 

hücre büyüklüğü değişimi ve anizotropik durum hücreli katının üretilme sürecine son 

derece bağlıdır. 
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Köpük üretim süreçlerinin birçoğunda aşırı doyurulmuş gazın sıvıdan ayrılması 

sağlanır. Sıvı içinde gaz kabarcıkları (habbeler) oluşumu başlar ve başlangıçta 

küresel olan habbeler daha sonra birbirleriyle etkileşmeye başlayınca çok yüzeyli 

hücreler haline gelirler. Eğer bütün habbeler uzayda aynı zamanda rasgele olarak 

oluşmaya başlayıp aynı lineer büyüme hızıyla büyürse oluşan ilk yapı 2-boyutta 

rasgele Voronoi bal peteği veya 3-boyutta Voronoi köpüğü olarak modellenir. 

Voronoi hücreleri rasgele çekirdeklenme noktalarını düz çizgilerle birleştiren ve bu 

çizgilerden de bir noktayı saran yüzeylerin oluşmasını sağlayan hücrelerdir. Voronoi 

hücresi içinde çekirdeklenme noktasına diğer çekirdeklenme noktalarına göre daha 

yakın olan bütün noktalar bulunur. Voronoi hücreleri uzayı doldurur ve rasgeledir. 

Şekil 3.10 (a)’da gösterilen ve bu şekilde elde edilen bal peteği Şekil 3.1’de 

gösterilenlerden farklıdır ama Euler yasasının öngördüğü ortalama 6 kenara sahip 

olma özelliğini taşırlar. Ayrıca yüzey alanlarının ve kenar uzunluklarının dağılım 

fonksiyonları tam olarak hesaplanabilir (Gibson ve Ashby, 1997). 

Voronoi yapılarına en çok benzeyen doğal hücreli katılar deniz canlıları ve böcekleri 

tarafından yapılan mercan ve bazı sünger tipleri; karınca ve eşek arısı yuvaları ile 

arıların bal petekleridir. Bu yapıların mükemmele yaklaşan düzenleri Şekil 3.10 

(b)’deki Voronoi bal peteğinden oldukça farklıdır. Bunun sebebi iki hücrenin 

çekirdeklenme noktası arasındaki mesafenin belirli bir değerden küçük olmamasıdır. 

Böyle bir model Voronoi hücreleriyle de oluşturulabilir. Şekil 3.10 (b)’de daha 

düzenli bir Voronoi bal peteği görülmektedir. Bu modelde getirilen sınırlama ile iki 

nokta arasındaki mesafenin belirli kritik değerden küçük olmaması sağlanmıştır. 

 

ġekil 3.10: (a) Rasgele çekirdek noktaları için Voronoi bal peteği, (b) Birbirine 

belirli bir değerden yakın olmayan çekirdek noktaları için Voronoi bal 

peteği 
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Köpüklerin şekillenmesinde tek faktör habbelerin izafi büyüme özellikleri değildir. 

Başka etkenler de mevcuttur. Bunlardan en önemlisi yüzey gerilmesidir. Eğer yüzey 

gerilme faktörü baskın ve izotropik (her oryantasyonda aynı) ise ortaya çıkan yapı 

yüzey alanını minimum yapan sabit hacimli hücrelerden oluşacaktır. Dolayısıyla, bal 

peteklerinde hücre kirişleri, köpüklerde ise hücre yüzeyleri 120
o
 açı yaparak 

kesişirler. Komşu hücreler arasındaki basınç farkı  p  yüzünden hücre yüzeyleri 

genellikle eğriliğe sahiptir. Bu basınç farkı bal peteklerindeki yüzey eğriliği  r  ile 

aşağıdaki gibi ilgilidir. 

T
p

r
                      (3.3) 

Köpüklerde ise basınç farkı asal yarıçaplar 1r  ve 2r  ile ilgilidir. 

1 2

1 1
p T

r r

 
   

 
                   (3.4) 

Burada T  yüzey gerilmesidir. Hücrelerin büyüklüğünün ve şeklinin aynı olduğu 

durumun  0p   gerçekleşebilmesi 2-boyutta düzgün altıgenlerin düzenli bir 

şekilde sıralanmasıyla, 3-boyutta ise tetrakaidekahedra hücrelerinin düzenli olarak 

sıralanmasıyla olur. Hücreler rasgele, değişik büyüklükte oldukları zaman Euler 

yasasını sağlasa bile yapı hakkında fazla bir şey söylenemez.  

Yüzey-gerilme kuvvetinin baskın olduğu köpüklerin nasıl düzgünlükten 

uzaklaştıkları tahmin edilebildiğinden özellikle ilgi konusu oluştururlar, bu da ilginç 

bir topolojik sonuca ulaştırır. Hücreler içindeki gaz veya sıvı hücre duvarlarından 

komşu hücrelere geçiş yaparsa biçimsizleşirler. Geçiş hızı aradaki basınç farkı ile 

paylaşılan yüzeyin alanıyla çarpımına eşittir. Buradan Von Neumann’ın büyüme 

yasasına ulaşılabilir. Bu yasaya göre 2-boyutlu hücrede alanın büyüme hızı hücre 

kenarları sayısının 6 eksiği ile orantılıdır. 

 1 6
dA

C n
dt

                     (3.5) 

Burada A hücre alanını gösterirken 1C  bir sabit katsayıdır. Yasanın 3-boyuttaki 

eşdeğer ifadesi  2dV dt C f f    olarak hacmin büyüme hızı olarak verilir. 

Burada f  hücre yüzey sayısını, f  is hücre başına ortalama yüzey sayısını 
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(genellikle 14’tür), 2C  ise başka bir sabit katsayıyı göstermektedir. Bu yüzden 

ortalama yüzey ve kenar sayısından daha az yüzeyli veya kenarlı hücreler küçülürken 

daha fazla olanlar büyür. 2-boyutta 6 kenarlı hücreler ile 3-boyutta 14 yüzeyli 

hücrelerin büyüklüğü değişmez. Sonuçta oldukça fazla bir değişim aralığında hücre 

büyüklüğü oluşumu açığa çıkarak homojenlikten büyük oranda uzaklaşılır. 

Hücre şeklinin kontrol edilmesinde etkili olan bir başka faktör de viskoz 

kuvvetlerdir. Bir sıvı içinde viskoz kuvvetlerin topoloji üzerindeki etkisi 

önemsenmeyecek kadar fazladır. Hücreler sıvı içerisinde büyürken, sıvı aynı 

zamanda çekilerek uzayan hücre duvarlarının erimesine neden olur. Yüksek viskozite 

bu erimeye bir sınır koyarak yüzey gerilmesinden daha büyük kuvvetlerin 

oluşmasına neden olur, böylece dengede olmayan yapılar oluşur. Polimer köpüklerin 

bir çoğu sıvı polimerin köpükleştirilmesiyle oluşur. Bu köpükleştirme bir kalıp 

içerisinde yapıldığı zaman hacim genleşmesi köpüğün tek bir yönde yükselmesine 

neden olur ve hücreler viskoz kuvvetler nedeniyle genellikle bu yükselme 

doğrultusunda uzamaya uğrarlar. Bu tür köpükler sadece anizotropik değildirler, aynı 

zamanda hücre başına düşen yüzey ve kenar sayısı ortalaması da değişebilir. Kemik 

ve ahşap malzeme gibi doğal hücreli katılarda hücre şekilleri başka etkenlere de bağlı 

olarak değişir. Malzemenin taşıyacağı yük hücre şeklini etkiler. Mesela trabeküler 

kemik dokusunda hücre duvarları kemiğin maruz kaldığı asal gerilmeler 

doğrultusunda gelişir. Mekanik karakteristikler ahşap malzemenin hücre 

oryantasyonlarını belirler. Bitki yapraklarının ve böceklerin kanatlarının hücre diziliş 

şekilleri buna benzer olarak mekanik görevlerinden etkilenebilir. 

3.3.4. The Aboev-Weaire Yasası ve Lewis Kuralı 

Daha önceden belirtildiği gibi bir bal peteği yapısında 7 kenarlı bir hücrenin 5 kenara 

sahip dengeleyici bir eş hücresi vardır ve bu eş hücre genellikle söz konusu hücrenin 

komşusu olur. Aynı şekilde köpük yapılarda 16 yüzlü hücrenin eş hücresi 12 

yüzlüdür. Ortalamanın üstünde kısımlara sahip hücrenin ortalamadan daha az 

kısımlara sahip olan komşuları olduğu genel olarak söylenebilir. Bu korelasyon 

Aboev tarafından belirtilmiştir. Şekil 3.5 (a)’daki sabun köpüğü bal peteklerinde de 

bu durum gözlenebilir. Bu gözlem bal petekleri için aşağıdaki kuralla ifade 

edilmektedir. 
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6
5m

n
                      (3.6) 

n  söz konusu hücrenin kenar sayısını m  ise söz konusu hücrenin n  adet komşu 

hücresinin ortalama kenar sayısını göstermektedir. Bu kural 3-boyuttaki durum için 

aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

14
13g

f
                      (3.7) 

Burada f  söz konusu hücrenin yüzey sayısını, g  ise komşu hücrelerin ortalama 

yüzey sayısını göstermektedir.  Ortalama yüzey sayısı f  14 olduğu zaman 2.10 

denklemi anlamlı olmaktadır. Bu yüzden f ’nin diğer değerlerinde geçerliliğini 

koruyamamaktadır. Rivier tarafından 3-boyutlu durum için geçerli olan genelleştirme 

ile alternatif bir yaklaşım getirilmiştir. Bu yaklaşımın temel ilkesi de ortalamadan 

fazla kısımlara sahip hücreleri dengeleyecek ortalamadan düşük sayıda kısımlara 

sahip hücrelerin var olması gerektiğidir (Gibson ve Ashby, 1997). 

Hücre topolojisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen önemli bir sonuç 

da 2 boyutlu hücre dizilişlerinde bir hücrenin alanının sahip olduğu kenar sayısı ile 

doğru orantılı olarak değişmesidir. 

 

 
0

0

A n n n

A n n n





                   (3.8) 

Burada  A n  n  kenarlı bir hücrenin alanı,  A n  ise ortalama kenar sayısına sayip 

olan hücre alanını, 0n  ise sabit bir sayıyı  0 3n   göstermektedir. Daha önceden 

belirtildiği gibi bu kural Voronoi hücreleri için geçerlidir. Lewis bunun bir çok 2-

boyutlu hücreler için de geçerli olduğunu göstermiştir. Bu kural 3-boyutta aşağıdaki 

gibi ifade edilmektedir. 

 

 
0

0

V f f f

f fV f





                   (3.9) 

 V f , f  yüzey sayılı çok yüzlü hücrenin hacmini,  V f  ortalama yüzey sayısına 

sahip hücrenin hacmini, 0f  ise sabit bir katsayıdır, 0 3f  . 
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Bu sonuçlar hep birlikte değerlendirildiğinde hücre biçimsizleşmesi üzerinde bazı 

aydınlatıcı yorumlar yapılabilir. Bu kurallar ortalama değerden büyük hücrenin 

ortalamadan küçük hücrelerle çevrildiğini göstermektedir. Hücreler arasındaki basınç 

farkı hücre büyüklükleri arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Hücre 

biçimsizleşmesinin temel sebebini de bu basınç farkı oluşturmaktadır. Basınç farkı 

hücre içindeki akışkanın hücre duvarlarından geçiş yapmasına neden olarak bu 

biçimsizleşmeyi sağlar. Yerel biçimsizleşme oranı; küçülen, daralan hücrelerin 

büyük hücreler tarafından yok edilmesine kadar hızlanarak devam eder. Bu süreç 

hücre büyüklüklerindeki farkın artmasına neden olur (Gibson ve Ashby, 1997). 

3.4. Hücreli Katı Malzemelerin Karakterize Edilmesi 

Hücreli malzemelerin yapısını karakterize eden parametrelerin belirlenmesi 

önemlidir. Hücreli malzemenin analizi için gerekli bilgilerin pek çoğu hücreli katının 

yapıldığı malzemenin özellikleri, izafi yoğunluğu, hücrelerin açık veya kapalı olup 

olmadığı bilgisi ve ortalama hücre çapı ile belirlidir. Bu bilgiler optik veya taramalı 

elektron mikroskobu (Scanning Electron Microscope, SEM) grafikleriyle elde 

edilebilir. Tablo 3.1 ve 3.2 hücreli katının karakterizasyonu için gerekli bilgileri 

göstermektedir. Bütün başlıklara cevap vererek bir değerlendirme yapılamasa da 

mümkün olduğunca fazla bilginin kaydedilmesi iyi bir karakterizasyon için 

önemlidir. Süngerimsi kemikle ilgili çalışmalarda olduğu gibi değişik çalışma 

alanlarında X ışınları ile tomografi ve mikro-magnetik rezonans resimleme teknikleri 

kullanılarak daha detaylı bilgiler elde edilebilir. 

3.4.1. Bal Petekleri 

Tam doğru bal petekleri, üzerinde daha çok çalışılmasına rağmen görece daha seyrek 

olarak kullanılırlar. Daha çok altıgenel alüminyum veya reçine emdirilmiş kâğıt 

yapılar şeklinde sandviç panellerin dolgu elemanı olarak veya katalitik 

konvertörlerde seramik ızagaralar olarak kullanılırlar. Doğal malzemelerin bir çoğu 

özellikle ahşap malzemeler bir yönde uzamış hücrelerden ibarettir ve uzamaya dik 

olan düzlemden bakıldığında bal peteği şeklinde görünümlüdür. Bal peteklerin 

karakterizasyonunda Tablo 3.1’deki özelliklerin tespit edilmesi önem taşır.  
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Tablo 3.1: Bal petek yapıları için karakterizasyon bilgileri 

Malzeme Alumina seramik 

Yoğunluk,  * 3kg m  1400 

KiriĢ irtibat sayısı, eZ  4 

Ortalama kenar/hücre, n  4 

Hücre Ģekli (ve açılar) Kare 

Yapının simetrisi Kare  mm  

En büyük asal hücre boyutu,  1L mm  2.42 

En küçük asal hücre boyutu,  2L mm  2.42 

ġekil anizotropi oranı, 1 2R L L  1 

Hücre büyüklüğünün standart sapması 0 

Hücre duvarı kalınlığı,  t mm  0.48 

Ġzafi yoğunluk, *

k   0.36 

Bal peteğin yapıldığı ana malzemenin özellikleri mümkün olduğunca iyi tespit 

edilmelidir. Yoğunluk, tespiti kolay bir özelliktir. Belirli boyutlarda kesilmiş 

köpüğün tartılması yeterlidir. Yapı ve özellikler arasındaki ilişkilerin doğrulanması 

yönünde yapılacak çalışmalarda kullanılan her bir numunenin yoğunluk ölçümü 

yapılmalıdır, çünkü tek bir malzeme bloğundan çıkan numunelerde yoğunluk %10 

veya daha fazla oranda değişme eğilimi gösterebilir. Bir köşe noktasında kesişen 

kenar sayısı olan kenar irtibat sayısı mikro resimlerden kolayca ölçülebilir, daha 

sonra ortalama kenar sayısı (kenar sayısı/hücre sayısı) n , Euler yasasından bulunur. 

Böylelikle hücre şeklinin tanımlanmasına başlanmış olur. Eğer balpeteği düzgün bir 

tip ise hücre şekli ya altıgen  3, 6eZ    ya paralelkenarlı  4, 4eZ    veya 

üçgen  6, 3eZ    şekilli olacaktır. Ayrıca yapının simetrisinin de belirlenmesi 

gerekir, çünkü yapıya ait simetri malzeme özelliklerinin de aynı simetriye sahip 

olmasını gerekli kılar. Düzgün sıralı altıgen şekli 6 simetri düzlemiyle altıgenel 

simetri özelliği gösterir. Bu simetrik özellik, yapı özelliklerinin düzlemde izotropik 
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olması için yeterlidir. Eğer altıgenler düzgün olmayıp rasgele dağılımlı yerleşime 

sahip olsa yani yapı düzenli sıralanmasa, makro özellikler yine izotropik olur. Makro 

seviyedeki anizotropinin gerçekleşmesi hekzagonal simetrinin büyük oranda 

bozulmasından kaynaklanabilir. Mesela, hücre duvarları belirli bir doğrultuda 

sıralanmışsa veya belirli bir doğrultuda kalınlaşmışsa ya da ortalama olarak 

hücrelerin bir ekseni diğer ikisine göre daha uzunsa gösterilen özellikler 

anizotropiktir. Hücrenin uzaması en genel anizotropi nedenidir. Sonuç itibariyle ufak 

bir hücre uzaması malzeme özelliklerinde belirgin farklılıklar doğurabilir. Bu 

nedenle ortalama olarak en büyük ve en küçük temel hücre boyutlarının 1L  ve 2L  

belirlenmesi gerekir. Bunun için her iki asal doğrultuya paralel doğru başına düşen 

hücre sayısı cN  tespit edilir. Eğer ölçümler düzlem kesit üzerinde yapılırsa ortalama 

hücre çapı aşağıdaki ifadeyle verilir. 

1

1.5

c

L
N

                             (3.10) 

Hücrenin anizotropik oranı R, 21 LL oranı şeklinde ifade edilirken 1L  en büyük asal 

boyutu göstermektedir. Son olarak hücreli malzemelerin bağlı olduğu bir diğer 

karakteristik özellik hücre boyutlarındaki farklılaşmadır. Yani bal peteği yapısındaki 

hücre çaplarındaki değişim aralığıdır. Hücre büyüklüğündeki farklılık hücre başına 

düşen kenar veya alan sayısı gibi geometrik veya topolojik özelliklerin fonksiyonu 

şeklinde karakterize edilir. Alan dağılımı en kolay kullanılabilen yöntemdir. A  

alanının olma frekansı  P A  çizilerek (A’ya karşı) normalize edilir. 

 
0

1P A dA



                              (3.11) 

Ortalama hücre alanı aşağıdaki şekilde ifade edilir. 

 
0

A AP A dA



                              (3.12) 

Ortalama hücre çapı ise aşağıdaki gibidir. 

1 22
L A


                   (3.13) 
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Böylelikle genel karakterizasyon tamamlanmış olur. Fakat diğer bazı özellikler de 

belirlenebilir. Pek çok doğal bal peteklerinde ve bazı insan yapımı bal peteklerinde 

yoğunluk ve hücre büyüklüğünün periyodik değişimleri olabilir. Sık sık ortalamanın 

üzerinde çok büyük hücreler, çatlaklar, kırık duvarlar veya diğer bozukluklar olabilir. 

Bunların da belirlenmesi gerekebilir. 

3.4.2. Köpükler 

Köpüklerin karakterizasyonu bal peteklerindeki işlemlere paralellik gösterir, fakat 

daha karmaşıktır (Tablo 3.2). Öncelikle yapılacak ayrım köpüğün kapalı ya da açık 

hücreli olup olmadığıdır. Bu ayrım mikro resimlerden yapılacağı gibi bir gaz veya 

sıvıyı geçirebilme kabiliyeti ile de belirlenebilir. Hem kiriş irtibatı ( eZ , genellikle 4) 

hem de yüzey irtibat sayısı ( fZ , genellikle 3) ve yüzey başına düşen ortalama kenar 

sayısı n  ile birlikte belirlenmesi gereken parametrelerdir. Daha sonra Euler 

yasasından hücre başına düşen ortalama yüzey sayısı f  bulunabilir. Hücre başına 

düşen yüzey sayısı f  ile birlikte diğer irtibat sayısı bilgileri hücre şekli konusunda 

bir fikre ulaşmayı sağlayabilir. Köpüklerin birçoğu doğal olarak düzenli değildir, 

dolayısıyla hücrelerin şekilleri değişiklik gösterebilir (Gibson ve Ashby, 1997). 

Buna rağmen eZ  ve fZ ’nin ortalama değerleri kullanılarak söz konusu köpüğe özgü 

bir şekil belirlenebilir. Birçok köpükte simetri mertebesi yüksektir. Hücrelerin 

uzaması veya düzleşmesi ile asimetrik durum oluşturulabilir. Hücre kenar kalınlığı et  

ve hücre kalınlığı ft  mikro fotoğraflardan ölçülebilir. Hücre kenarlarındaki katı 

malzeme oranı,  , bir düzlem kesitindeki kenar ve yüzey alanlarından elde edilir. 

Hücre yüzeylerindeki katı malzeme oranı elbette  1   olacaktır. Asal hücre 

boyutları daha önce belirtildiği üzere belirgin olan asal eksenlere paralel doğrultuda 

çizilen düz doğrular üzerindeki hücre sayısı cN  kullanılarak elde edilir.  

Aynı şekilde 2L  ve 3L  elde edilir. Şekil anizotropi oranları 12 1 2R L L  ve 

13 1 3R L L  ifadeleriyle 1L ’in en büyük asal boyut kabulüyle elde edilir. 
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Tablo 3.2: Köpük yapıları için karakterizasyon bilgileri 

Malzeme Rijit poliüretan 

Yoğunluk,  * 3kg m  32 

Açık veya kapalı hücre durumu Kapalı 

KiriĢ irtibat sayısı, eZ  4 

Yüzey irtibat sayısı, fZ  3 

Ortalama kenar/hücre, n  __ 

Ortalama yüzey/hücre, f  __ 

Hücre Ģekli (ve açılar) __ 

Yapının simetrisi Eksenel simetrik 

Hücre kenar kalınlığı,  et m  30 

Hücre yüzey kalınlığı,  ft m  3 

Hücre kenarlarındaki malzeme miktarı oranı,  0.70 

En büyük asal hücre boyutu,  1L mm  0.53 

En küçük asal hücre boyutu,  3L mm  0.44 

Orta değerdeki asal hücre boyutu,  2L mm  0.53 

ġekil anizotropi oranı, 12 1 2R L L  ve 13 1 3R L L  12 1.0R  ; 13 1.2R   

Hücre büyüklüğünün standart sapması  mm  0.075 

Hücre duvarı kalınlığı,  t mm  0.48 

 

Köpüklerdeki hücre boyutu farklılıklarının doğru olarak ölçülmesi daha zordur. 

Zahmetli olmasına rağmen gayet yeterli sonuçlar alınabilecek yöntemde mikro 

fotoğraflar taranarak iz düşüm alanlarının ölçümü yapılır ve daha sonra bal 

peteklerinde tarif edilen yöntem izlenir. Sonuç olarak daha önce belirtildiği üzere her 

türlü yapısal bozukluk ve önemli özellikler karakterizasyonda yer almalıdır. 
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3.5. Değerlendirme 

Hücreler çok çeşitli şekil ve büyüklükte olabilirler. İki boyutlu sıralar (bal petekleri) 

eğer düzenli ise altıgen, kare ve üçgenlerin dizilmeleriyle elde edilir. İnsan yapımı 

pek çok bal peteği ve bazı doğal oluşumlu bal petekleri düzenlidir, ama doğada 

hücrelerin çekirdeklenme ve büyüme sırasında izledikleri yol ve bu sıradaki 

birbirleriyle olan etkileşimleri sonucu düzenlilikten sıkça sapmalar görülür. Rasgele 

noktalardan birbirleriyle temasa geçene kadar büyüyen hücreleri modelleyen rasgele 

Voronoi bal peteklerinde görüldüğü üzere hücre büyüklükleri arasında farklılık ve 

hücre başına düşen kenar sayısında 3’ten 9’a kadar değişen veya daha fazla çeşitlilik 

görülür. 

3-boyutlu hücre sıraları olan köpükler eş eksenli olduklarında bal peteklerine benzer 

olarak Şekil 3.8’de gösterilen şekillerden birinin dizilmesiyle elde edilebilirler. İnsan 

yapımı ve doğal köpüklerin hemen hemen hepsi anizotropiktir, ama yapı düzgün 

birimlerin ürünü olarak düşünülebilir. Tetrakaidekahedron en gözde birim hücredir, 

çünkü hücre başına düşen ortalama yüzey sayısı ve yüzey başına düşen ortalama 

kenar sayısı metallerdeki sınırlı hücre gözlemleriyle ve bazı biyolojik dokulardaki 

hücre şekilleriyle uyumluluk göstermektedir. 

Hücre yapısının bazı geometrik özellikleri mekanik özelliklerin anlaşılmasında 

önemlidir. Bunlardan ilki izafi yoğunluktur. İkincisi hücrelerin uzama veya düzleşme 

eğilimlerini veya da eşit olamayan hücre duvar kalınlıklarının bir sonucu olan 

anizotropik durumdur. Sonuç olarak hücre şekliyle ilgili olarak topolojik özellikler 

olan kenar ve yüzey irtibat sayısı, temasta bulunulan komşu hücre sayısı gibi 

özellikler yapıdan yapıya değişir ve köpük malzeme davranışını önemli yollardan 

etkileyecek güçtedirler. Basit şekiller için gerekli değerler belirli formüllerle 

bulunabilir, fakat hücre büyüklüklerinin farklı olduğu yapılar için bu değerlerin 

bulunması daha zordur. Bu durumda Euler yasası, Aboav-Weaire yasası ve Lewis 

kuralı gibi topolojik ilkelerden faydalanılır (Gibson ve Ashby, 1997). 
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4. KARBON KÖPÜK ÖZELLĠKLERĠ 

4.1. GiriĢ 

Mikro hücreli grafitik karbon köpükleri ilk olarak Air Force Research Laboratory 

(AFRL)’de 1990’larda geliştirilmiştir ve çok hafif gözenekli malzemelerde yeni bir 

sınıf oluşturmuştur. Üstün fiziksel özellikleri sayesinde ısıl ve yapısal uygulamalarda 

önemli bir yere sahip olmaya aday malzeme statüsünde görülmektedir. Diğer 3 

boyutlu gözenekli katılarda olduğu gibi karbon köpükler de gözenek topolojisine 

bağlı olduğundan bu malzemelerin fiziksel özelliklerinin modellenmesinde 

gözeneklerinin mikro yapılarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu 

bölümde karbon ve grafitik karbon köpüklerin özellikleri, kullanım alanları ve üretim 

süreçleriyle ilgili bilgi verilecektir. 

4.2. Karbon Köpük Nedir? 

Köpük terimi daha önce de açıklandığı gibi düşük yoğunluklu gözenekli malzemeler 

için kullanılır ve genel olarak sıvı veya katı malzeme içinden gaz habbeleri oluşumu 

sağlanarak elde edilirler. Karbon köpüğü ise düşük ağırlık, yüksek basma 

mukavemeti ve üretim sürecinde uygulanan sıcaklığa göre yüksek veya düşük ısıl 

iletkenliğine sahip yeni nesil yapısal bir malzemedir. Şekil 4.1’de çeşitli şekillerde 

üretilen karbon köpükleri gösterilmektedir. 

 

 

  

 

 

ġekil 4.1 Karbon köpük fotoğrafları. 

Karbon köpükleri genellikle kapalı hücreli veya açık hücreli köpükler olmak üzere 

sınıflandırılır. Köpük hücreleri sahip oldukları deliklerle diğer komşu hücrelerle 

bağlantılı durumdaysa “açık hücreli köpükler”, hücreler komşu hücrelerle aradaki 



41 41 

delikler yoluyla ilişkili olmayıp yalıtılmış odacık durumundaysa “kapalı hücreli 

köpükler” olarak isimlendirilir (Gibson ve Ashby, 1997). 

Karbon köpükleri değişik ana malzemelerden üretilebilir. Seçilen ana malzeme ve 

üretim süreci köpük özelliklerini belirlediğinden karbon köpükler özellikleri 

ayarlanabilir malzeme sınıfındadır (Li ve diğ., 2005). 

Karbon köpüğün yoğunluğu 30.2 g cm  ile 30.7 g cm  arasında değişmektedir. 

Karbon köpüğü yüksek gözenek oranına sahiptir ve gözenek büyüklüğünün dağılımı 

ortalama olarak 10 ile 500 mikron arasında değişmektedir. Ayrıca çok az kapalı 

hücreler mevcuttur ve hücrelerin an az %90’ı açık hücre statüsündedir. Üretim 

sürecindeki parametreler ve ana malzeme tipi değiştirilerek bu tercih edilebilir 

değerlerden sapmalar elde edilebilir. Mesela, uygulanan basınç değeri değiştirilerek 

köpükleştirme işlemi süresi içinde oluşan habbe büyüklükleri değiştirilebilir, buna 

bağlı olarak yoğunluk ve mukavemet özellikleri gibi diğer özellikler de etkilenecektir 

(Ekşilioğlu, 2004). 

Karbon köpüğün diğer çok önemli özelliği ısıl iletkenliğinin ayarlanabilir olmasıdır. 

Karbon köpüğün ısıl iletkenliği üretim sırasında uygulanan sıcaklığa ve kullanılan 

ana malzemeye bağlı olarak değişir. Örneğin, karbon köpüğü 1000 
o
C’ye kadar 

ısıtılırsa ısıl iletkenliği düşük değerlerde olur. Daha yüksek sıcaklıklara çıkılarak 

yapılan ısıl işlem sonucunda ise ortaya ısıl iletkenliği yüksek grafitik bir yapı ortaya 

çıkar. Karbon köpüğün ısıl iletkenliğinin bakırın ısıl iletkenliğinin 6 katı, 

alüminyumun iletkenliğinin ise 4 katı olduğu tespit edilmiştir. 

4.3. Karbon Köpüğün GeçmiĢi 

İlk karbon köpüğü 1960’lı yıllarda Walter Ford tarafından termoset polimer 

köpüklerin yüksek ısıda ayrıklaştırılması sonucu camsı karbon köpüğü (RVC 

köpüğü) şeklinde elde edilmiştir. 

Bu ilk çalışmalardan sonra, elektrotlardan yüksek sıcaklıklarda yalıtım hatlarına 

varan geniş yelpazede potansiyel kullanım alanı olan karbon köpükleri için yeni 

yöntemler araştırılmaya devam edilmiştir. 1970 ve 1980’lerde yapılan araştırmalar 

karbon köpüğün değişik ana malzemelerden üretilmesi ve köpük özelliklerinin nasıl 

kontrollü bir şekilde değiştirilebileceği üzerinde odaklanmıştır. Petrol, kömür katran 
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zifti, vinilidin klorid, sodyum klorid ve fenolik polimerik reçine gibi değişik tipte ana 

malzemelerden karbon üretimi yapılmıştır (Ekşilioğlu, 2004). 

1990’lı yılların başında mezofaz tabanlı karbon köpükleri keşfedilmiştir. Bu 

çalışmalarda oldukça yüksek mukavemete sahip düşük ağırlıkta yapısal bir malzeme 

elde etme amacı üzerinde yoğunlaşılmıştır. Daha sonra Stiller ve diğ. (1999) 

kömürün ana malzeme olarak kullanıldığı yüksek mukavemette ve mükemmel ısıl 

yalıtım özelliklerine sahip karbon köpüğü üretimini geliştirmiştir. Klett ve diğ. 

(2000) tarafından ana malzeme olarak naftalin türevli mezofaz ziftin kullanıldığı 

yüksek ısıl iletkenliğine sahip ilk grafitik karbon köpüğü geliştirilmiştir. Grafitik 

karbon köpüğü yüksek ısıl iletkenliği sayesinde ısı kuyuları ve radyatörler gibi 

potansiyel kullanım alanları olabilecek yeni bir malzeme olarak keşfedilmiştir. 

Önceden değinildiği gibi karbon köpüğü 1960’ların sonlarından beri çok değişik ana 

malzemelerden üretilmektedir. Sentetik mezofaz ziftleri, kömür katranı ve petrol 

zifti, kömür, poli-üretan köpük, fenolik polimer, vinilidin klorid polimer, poli-

akrilonitril ve şeker veya selüloz gibi sıcaklıklar çözülebilen organik bileşikler bu 

ana malzemeler arasındadır. 

4.4. Mezofaz Zift Tabanlı Karbon Köpükler 

Mezofaz zift tabanlı karbon köpükler Wright Peterson Hava Kuvvetleri Tabanlı 

Malzemeler Laboratuvarında 1990’lı yıllarda geliştirilmiştir ve önemli endüstriyel 

malzemelerden biri olarak nitelendirilmiştir. Mezofaz ziftin de elde edildiği ana 

malzemeye göre çeşitli tipleri mevcuttur. Bu çalışmada incelenecek olan karbon 

köpüğün yapıldığı mezofaz zifti Mitsubishi AR ziftidir. Bu zift sentetik naftalin 

türevli olup %100 anizotropik mezofazdır (Ekşilioğlu, 2004). 

Mezofaz zifti ilk olarak 1965 yılında keşfedilmiştir. Mezofaz terimi ziftin 

katılaşmadan önceki durumunda oluşan küreler ve mozaikler yüzünden 

kullanılmıştır. Anizotropik mezofaz ısıl çözülmeden sonra belirli aromatik 

hidrokarbonlara dönüşen ara bir üründür (Ekşilioğlu, 2004). 

Uygun mezofaz zift ana malzemesi petrol, kömür katranı veya sentetik malzemeleri 

içerir. Mitsubishi AR zifti gibi sentetik malzemelerden türetilmiş mezofaz ziftleri 

kömür katranı veya petrol ziftinden türetilmiş mezofaz ziftlerine oranla daha 

homojen molekül dağılımına sahiptirler (Ekşilioğlu, 2004). 
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4.5. Karbon Köpüğün Stabilizasyonu, Karbonizasyonu ve Grafitizasyonu 

4.5.1. Stabilizasyon 

Düzgün bir karbon köpüğü elde edilmesi için stabilizasyon işlemi önemlidir. 

Mezofaz zift gibi termoplastik ana malzemeden üretilen karbon köpüğün 

karbonizasyon sürecindeki yüksek sıcaklıklara erimeden dayanabilmesi için 

oksidasyona uğratılması gerekir. Dolayısıyla, stabilizasyon sürecinde oksidasyona 

maruz bırakılan köpük yapısı karbonizasyondaki yüksek sıcaklıklara dayanıklı hale 

getirilir.  

Stabilizasyondaki uygun sıcaklık miktarı ziftin erime sıcaklığının 10-60 
o
C 

üstündedir. Bu sıcaklık değerleri aşıldığında oksitlenen tabakalar kalınlaşarak karbon 

köpüğün özelliklerinin kalitesinde kötüleşme olacaktır. Uygulanan sıcaklık değerleri 

daha düşük olduğunda ise oksidasyon hızı yeterli olmayacağından hücre delikleri 

karbonizasyon sürecinde kapanma eğilimi gösterecektir.  

Stabilizasyon süreci genel olarak 8 ile 24 saat arasında bir zamanda normal atmosfer 

basıncında veya oksijen atmosferinde %5-10 ağırlık kazancı sağlanana kadar devam 

eder. Isı artırımı sabit belirli bir hızda veya basamaklı artış şeklinde yapılır. Elde 

edilen kararlı köpük yapısı ısıl gerilmelerin oluşmasını engellemek için belirli bir 

hızda soğutulur (Ekşilioğlu, 2004). 

4.5.2. Karbonizasyon 

Karbonizasyon basit olarak ısıl bir döngüdür. Pek çok araştırmacı karbonizasyon 

sürecinde değişik süreç şartları kullanmaktadır. Buna örnek bir süreçte ana malzeme, 

malzeme tipine göre belirli bir sıcaklığa kadar yavaşça ısıtılır. Maksimum sıcaklık 

değeri 1300 
o
C’ye kadar çıkabilir. Organik madde organik bileşenlerine ayrılır ve 

uçucu maddelerin bir kısmı köpük yapısından kurtulur.  

Stabilizasyon sürecinden geçmiş bir karbon köpük asal atmosfer ortamında 

moleküler yapısındaki oksijen ve hidrojenin yapı içinden çıkmasına kadar 800 
o
C ile 

900 
o
C sıcaklığa kademeli olarak ısıtılır. Asal gaz olarak nitrojen, helyum ve argon 

gaz akımı şeklinde kullanılabilir. Köpükte çatlaklara yol açabilecek ısıl gerilmeleri 

önlemek için sıcaklık artışını doğru bir şekilde kontrol etmek gerekir. Elde edilen 

karbon köpüğü son sıcaklık değerinde belirli bir süre tutulduktan sonra yavaşça 

belirli oranda soğutulmalıdır.  



44 44 

4.5.3. Grafitizasyon  

Grafitizasyon süreci karbon köpüğün düzenli sıralı grafitik yapıya dönüştüğü 

süreçtir. Bu süreçte karbon köpüğü 2500 
o
C’den daha yüksek sıcaklıklarda ısıl işleme 

maruz bırakılır. Bu süreçle elektrik ve ısıl iletkenlikleri artmış grafitik yapıya sahip 

karbon köpükleri elde edilir.  

Karbon köpükleri 2400 
o
C ile 3000

 o
C sıcaklıklarına asal atmosfer ortamında 

ısıtılarak grafitize edilebilir. Karbonizasyondan sonra yapılan ek bir ısıl işlem 

sonucunda köpük yapısında halen var olan küçük miktardaki hidrojenin hemen 

hemen tamamı köpük yapısından kurtulur. Bu aşamada kullanılan asal gaz 

karbonizasyonda kullanılan asal gazla aynı olabilir (Ekşilioğlu, 2004). 

4.6. Karbon Köpüğün Kullanım Alanları 

Daha önce de belirtildiği gibi karbon köpüğü yeni nesil teknolojik sistemlerin ve 

parçaların geliştirilebilmesini sağlayan özellikleri ayarlanabilir yeni bir malzeme 

sistemidir. Karbon köpükleri hem yapısal hem de yapısal olmayan uygulamalarda 

kullanım alanı bulmaktadır. Bal petek panellerinde alüminyumun yerine dolgu 

elemanı olarak, kompozit malzemelerde yapı malzemesi olarak, motor dökümleri 

etrafında gürültü yalıtıcısı olarak, uydu antenlerinde destek elemanı olarak, yakıt 

pillerinde ve sıvı yakıt tanklarında çekirdek elemanı olarak ve ısı değiştiricilerinde 

çekirdek elemanı olarak kullanılması ne kadar geniş yelpaze kullanım alanına sahip 

olduğunu göstermektedir. 

4.6.1. Isı DeğiĢtiricileri 

Karbon köpüğün sahip olduğu geniş yüzey alanı ve hücreler arasındaki delikler 

vasıtasıyla açık gözenek ilişkisinin yüksek oranda olması ısı değiştiricilerinde önemli 

bir ilerleme elde edilmesini sağlamıştır. Isı değiştiricisinin kabuk kısmının yüksek 

ısıl iletkenliğine sahip karbon köpükle doldurulmasıyla değiştirici içinde çalışan 

akışkanla ısı alışverişinin yapıldığı yüzey alanının birkaç mertebe birden artması 

sağlanarak önemli bir verim artışı sağlanmaktadır. Değiştiricinin kabuk kısmındaki 

sıvı tarafından aktarılan ısı köpük aracılığıyla değiştirici tüpüne ve oradan da tüp 

tarafındaki akışkana hızla aktarılır. Yüzey alanındaki artış ısı değiştiricisinin 

büyüklüğünü azaltarak ağırlığı düşürür ve uçaklarda veya otomobillerde olduğu gibi 

pek çok uygulamada verimi artırırlar (Ekşilioğlu, 2004). 
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4.6.2. Isı Kuyusu 

Bilgisayar devrelerinin sıcaklığı bilgisayar çalışırken artış gösterir. İşlemci üzerinde 

bulunan alüminyumdan yapılmış ısı kuyusu bu sıcaklığı düşürür. Alüminyum yerine 

karbon köpük kullanıldığı zaman aynı sıcaklık düşüşünü sağlayan ısı kuyusunun 

ağırlığı %75 azalmaktadır. Şekil 4.2’de ise Pentium 133 işlemcili bilgisayarda 

çalışan kanatlı köpükten yapılmış ısı kuyusu gösterilmektedir.  

 

ġekil 4.2: Pentium133 işlemcili bilgisayarda kullanılan karbon köpük ısı kuyusu. 

4.6.3. Yakıt Pili ve Piller 

Yakıt pilleri gibi elektro-kimyasal bir sürecin gerçekleştiği hücrede katalizör 

tabakasının hemen arkasında ve bu tabakaya bitişik olan gaz dağılımının sağlandığı 

tabaka açık hücreli karbon köpüğünden yapılabilir. Karbon köpükleri birçok reaktif 

kimyasallara karşı korozyon dayanıklı olduğundan yakıt pillerinde elektrolit olarak 

kullanılabilir.  

Ayrıca yakıt pillerinde karbon köpükleri kullanılarak hücreye giren havanın nemli ve 

sıcak olma gereksinimi de karşılanmış olur. Yüksek ısıl iletkenliği yüksek yüzey 

alanına sahip olma özelliği ile de birleşince havanın giriş koşulları ne olursa olsun 

havanın ısınarak nemli bir şekilde bacaya ulaşması sağlanır. Mevcut yöntemlerde 

içeri giren hava önce nemlendirilir ve daha sonra ısıtılır, fakat ısıtma sonunda mevcut 

nemli havanın nem miktarında azalma olur. Şekil 4.3’te karbon köpüklü bir yakıt pili 

gösterilmektedir.  
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ġekil 4.3: Karbon köpüklü yakıt pili. 

4.6.4. Uzay Mekiği 

Malzeme biliminde yaşanan en büyük mücadelelerden biri de yüksek sıcaklıklarda 

yapısal fonksiyonunu ve bütünlüğünü koruyacak yüksek performansta hava yapıları 

geliştirmektir. Mevcut uzay mekiklerinden daha ileri manevra kabiliyetine sahip yeni 

uzay mekiklerinin tasarımında bu problem özellikle önemlidir. Kanat tasarımında 

yapılacak keskin hücum kenarı ile bu sağlanabilir, fakat böyle bir tasarım maksimum 

operasyon sıcaklığının mevcut yapısal malzemelerin limit değerlerinin çok üstünde 

olan 2200 
o
C’ye kadar çıkmasına neden olur.  

Yapılarda sıkça kullanılan sandviç yapılarda yüzey elemanları olarak karbon-karbon 

kompozit tabakalar kullanılırken çekirdek elemanı olarak karbon köpük kullanılır. 

Bu yapısal sistem ile düşük ağırlıklı, özellikle eğilmede yüksek verimde yapısal 

performans elde edilir. Çekirdek elemanı olarak kullanılan karbon köpüğü hem 

yapısal olarak sağladığı mukavemetle hem de ısıl değiştirici olarak görev yapma 

kabiliyetiyle ısıl uygulamada diğer mevcut yapısal malzemelere üstünlük 

sağlamaktadır. Hem yüzey elemanların hem de çekirdek elamanın karbondan 

yapılmış olması yüksek sıcaklıklarda yapısal bütünlüklerini bozmadan 

kullanılabilmesini sağlamaktadır. Şekil 4.4’te uzay mekiğinde kullanılan karbon 

köpüğü gösterilmektedir (Ekşilioğlu, 2004). 
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ġekil 4.4: Uzay mekiği yapısı. 

4.6.5. Radyatörler  

Karbon köpükleri düşük ağırlıklı ve oldukça verimli ısı değiştiricilerin elde 

edilmesini sağlamaktadırlar. Benzer olarak, karbon köpüklerin radyatörlerin 

kanatçıkları olarak kullanılması durumunda aynı ısı dağıtımı çok daha küçük bir 

hacimle sağlanabilecektir. Mesela, 33 kW ısı enerjisi dağıtımı yapmaya yönelik 

tasarlanmış yarış arabasına ait bir radyatör tipik bir radyatörden hacimce %30 daha 

küçüktür. Hacimde sağlanan bu küçülme aracın aerodinamiğinin daha iyi olmasını 

tetikleyerek ulaşılacak maksimum hızın da artmasına imkân tanıyacaktır. Ağır 

araçlarda önde bulunan radyatörün etkisi sürüklemeyi artırarak otobandaki hızlarda 

%12’ye varan yakıt israfına yol açar. Dolayısıyla daha küçük radyatörler aracın ön 

tasarımının tekrar yapılarak sürüklemede ve sonuç olarak yakıt israfında büyük 

miktarda azalışı sağlayarak verimi büyük ölçüde artırabilir. Şekil 4.5’te karbon 

köpüğünden yapılmış radyatör kanatçıkları görülmektedir.  

 

ġekil 4.5: 33 kW ısı dağıtma kapasitesi olan karbon köpük radyatör.  
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4.6.6. Akustik ve Elektromanyetik Emilim 

Grafitik karbon köpüğünün sahip olduğu ender özellikler sayesinde hem mükemmel 

bir ısıl iletkeni ve hem de mükemmel bir akustik yutucudur. Bu oldukça ilginç bir 

durumdur, çünkü ısıl iletkeni olan pek çok malzeme ses emiliminde başarısızdırlar. 

Bu iki özelliğin aynı malzemede toplanması alışılmışın dışında fikirlerin 

geliştirilmesiyle ısıl trafiğin olumlu yönde idare edilirken ses trafiğinin azaltılması 

görevinin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Aynı zamanda daha önemli 

sayılabilecek başka bir özellik de grafitik köpüğün yüksek elektrik iletkenliğine sahip 

olmasıdır. Böylelikle, çok iyi bir elektromanyetik kalkan olarak önemli elektronik 

cihazların korunmasını sağlayabilir. Genelde kullanılan elektromanyetik koruma 

sistemleri ses emiliminde zayıftırlar, bununla beraber gerekli olmasa da ısıl 

iletkenliğinde de başarılı değildirler. Bu yüzden, grafitik karbon köpükler tek bir 

malzeme ile ısıl, akustik ve elektromanyetik ihtiyaçların yönetimini sağlayabilme 

kapasitesini sunmaktadır.   

4.7. Karbon ve Grafitik Karbon Köpükler 

Hücreli karbon köpükleri genellikle amorf (camsı) ve kristalli (grafitik) olmak üzere 

iki sınıfa ayırmak mümkündür. Birinci sınıf olan amorf kabon köpükler genellikle 

poliüretan gibi termoset polimerlerin kontrol altında tutulan atmosfer basıncında 

polimerin 1000 
o
C sıcaklık değerine, hidrokarbonların çözülmesine kadar 

ısıtılmasıyla elde edilir ve 1960’lı yıllardan beri bilinen bir yöntemdir. İlk karbon 

köpük yapımı daha önceden belirtildiği gibi Walter Ford (1964) tarafından 

geliştirilmiştir. Bu yöntemde termoset polimer köpük basit bir ısıl işlem sonucunda 

karbonize edilerek güçlü RVC (Reticulated vitreous carbon) köpüğü elde edilir. Bu 

şekilde elde edilen karbon köpükleri çok yüksek sıcaklıklara (3000 
o
C’e kadar) 

dayanıklıdır. Googin ve diğ. (1967) karbon köpüklerin yapısının ve malzeme 

özelliklerinin kullanılan ana malzemenin bileşimlerini değiştirerek kontrol 

edilebilmesini sağlayan ilk üretim sürecini geliştirmiştir. Bu üretim süreciyle elde 

edilen karbon köpüklerin 2500 
o
C’ye ulaşan sıcaklıklarda kararlı yalıtkan yapılarını 

koruyabildikleri görülmüştür. Yüksek sıcaklıklardaki ısıl kararlılıkları, düşük 

ağırlıkları, açık hücre yapısı, kimyasal saflığı ve görece düşük maliyeti RVC 

köpüklerin pek çok endüstriyel uygulamada kullanılmasını sağlamıştır. Fakat baskın 

olarak amorf morfolojiye sahip bu köpüklerin ek ısıl işlemler sonucu kristal yapıya 
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sahip olamamaları grafitik karbon köpüklere göre ısıl, elektriksel ve yapısal olarak 

daha geride kalmasına neden olmaktadır. 

Termoplastik ana malzemenin erimiş haldeyken yüksek basınç bölgesinden düşük 

basınç bölgesine geçmesiyle düşük ağırlıklı moleküller buharlaşarak köpük oluşumu 

sağlanır. Üfleme yöntemi denilen bu yöntemle hücre kenarlarında yüksek oranda 

tabakalaşmış yapılar oluşur. Uygulanan ek ısıl işlemler sonucunda bu tabakalı yapı 

önemli miktarda değişir. Elde edilen ham köpük üzerine uygulanacak stabilizasyon, 

karbonizasyon ve grafitizasyon işlemleri ile yüksek modüle sahip karbon fiberlerle 

kıyaslanabilir yüksek derecede grafitizasyon elde edilebilir. Hücre kirişlerinin 

birbiriyle bağlı ağ yapısı nedeniyle, grafitik karbon köpüğün elastik modülünü ve ısıl 

iletkenliğini geniş bir aralıkta değiştirmek mümkündür. 

4.7.1. Grafitik Karbon Köpüklerin Üretim Süreçleri 

Kömür tabanlı ana malzeme ile kimyasal sentezli zift ana malzemesi, yüksek 

performanslı grafitik karbon köpüğün başarılı bir şekilde elde edilmesinde kullanılan 

iki önemli ana malzemedir. Kömür bakımından zengin bölgelerden kolayca elde 

edilebildiği için kömür tabanlı ana malzeme kullanılarak sonlandırılan köpük ürünü 

başına birkaç dolar gibi oldukça düşük üretim maliyeti elde edilerek önemli bir 

ekonomik avantaj elde edilir. Ayrıca, kömür tabanlı ana malzemeler içinde uçucu 

komponentlerin çok olması,  habbe oluşumunu sağlamak için dışardan maddelerin 

eklenmesini gerektirmez. Bu avantajlarına rağmen kömür tabanlı ana malzemelerle 

%50’den fazla boşluk oranına sahip köpük yapılar elde edilemez. Yani belirli bir 

boşluk oranının üzerine çıkılamayarak izafi yoğunluk belirli bir değerin altına 

çekilemez. Oysaki, sentetik zift ana malzemeleriyle %96’ya ulaşan boşluk oranıyla 

oldukça düşük ağırlıklı köpük yapıları elde edilebilir (Mukhopadhyay ve diğ., 2002). 

Genellikle, mezofaz ziftleri sentetik zift olarak tercih edilen malzeme tipidir. 

AFRL grafitik karbon köpüğünün iyileştirilmiş üretim süreci Şekil 4.6’da 

gösterilmektedir. Bu süreç ile düzgün hücre büyüklüğüne sahip mikro hücreli köpük 

yapısı elde edilir. Kullanılan değişik mezofaz ziftleri ile değişik yapıda köpük yapısı 

elde edilir. 
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ġekil 4.6: AFRL grafitik karbon köpüğün üretim süreci. 

Yüksek ısıl iletkenliğine sahip karbon köpüğü üretimi için geliştirilen başka bir 

üretim süreci de (Klett ve diğ., 2000) Şekil 4.7’de gösterilmektedir. Mitsubishi 

ARA24 mezofaz zifti kullanılarak elde edilen köpüğün ortalama yoğunluğu 

30.53g cm  iken ısıl iletkenliği 58 .W m K ile 106 .W m K  arasında değişim 

göstermektedir. Böylece, özgül ısıl iletkenliği bakırın özgül ısı iletkenliğinin 4 katı 

olan bir köpük yapısı elde edilmiş olur. Hücre kirişlerinin ısıl iletkenliğinin 

700 .W m K  olduğu tespit edilmiştir. Bu değer yüksek ısıl iletkenliğine sahip karbon 

fiberlerle kıyaslanabilir seviyededir. Elde edilen köpüğün katılık ve mukavemet 

özellikleri de iyidir. Basma yüklemesindeki Young modülü 73.4MPa  ve basma 

mukavemeti de 3.4MPa ’dır. Bu sayede genel işleme yöntemleri kullanılarak 

işlenebilirler (Li, K., 2004). 

Mezofaz ziftin preslenmesi 

(Parçaçık büyüklüğü: 0.5-10 μm 

Preslenen materyalin basınç 

kabına konulması 

Basıncı 200-500 psi değerine 

çıkarmak için asal gazın ilave 

edilmesi 

Ziftin yumuşama noktasının 

10 - 40 
o
C üstüne değere 

ısıtılması 

Basıncı 1000 -1500 psi değerine 

çıkarmak için asal gazın ilave 

edilmesi 

 

 

10-40 dakika bekletme 

Basıncı atmosferik basınca 

düşürerek gözenekli köpük 

yapısının elde edilmesi 

Karbonizasyon için 800-900 o
C 

değere kadar ısıtma 

 

Grafitizasyon için 2400-3000 o
C 

değere kadar ısıtma 

 

Soğutma ve basınç düşürme 
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ġekil 4.7:. ORNL grafitik karbon köpüğün üretim süreci 

 

 

 

Kalıbın mezofaz zifti ile 

doldurulması 

Ziftin yumuşama noktasının 

50-100 
o
C üstüne ısıtılması 

 

1 torr’dan daha az basınçlı 

ortamın hazırlanması 

 

Basıncı 1000 psi değerine 

çıkarmak için asal gazın ilave 

edilmesi 

 

 

500-1000 o
C değere kadar 

ısıtma 

 

 

Soğutma ve basınç düşürme 

 

 

15 dakika bekletme 
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5. KARBON KÖPÜĞÜN ĠSTATĠKSEL MODELLENMESĠ 

5.1. GiriĢ  

Karbon köpüklerin mekanik davranışlarının incelenmesi amacını taşıyan bu 

çalışmanın ilk aşamasında karbon köpüğün gerçeğe mümkün olduğunca yakın bir 

şekilde geometrik modellenmesi üzerinde çalışılmıştır. Karbon köpüğüne ait 

karakterizasyon bilgileri kullanılarak CAD (Computer Aided Drawing) ortamında 

geometrik modelin oluşturulması için istatiksel karakterizasyon bilgisini girdi olarak 

kullanan ve çıktı olarak geometrik verileri ve bu geometrik verilerin bir CAD 

programında otomatik olarak kullanılarak modelin oluşturulmasını sağlayan makro 

dosyasını veren bir bilgisayar programı yazılmıştır. Sonuç olarak rasgele 

koordinatlarda ve belirli bir değer aralığında belirli bir istatiksel dağılımla hücre ve 

delik büyüklükleri olan belirli bir boşluk oranına sahip karbon köpüğü modeli 

oluşturulabilmesi sağlanmıştır. 

5.2. Karbon Köpüğünde Kullanılan Terminoloji 

Karbon köpüğün topolojisine ait terminolojinin daha iyi anlaşılabilmesi için Şekil 

5.1’de karbon köpüğe ait bir hücre ve onun komşuları gösterilmektedir. Hücre duvarı 

komşu hücrelerle bağlantıyı sağlayan değişik sayılarda açık deliklere sahiptir. İki 

hücre arasındaki ara birim hücre kirişi (ligament) olarak tanımlanır. Hücre 

kirişlerinde mezofaz molekülleri sıralanarak tabakalaşır ve ileriki adımlarda 

uygulanan ilave ısıl işlem sonucu grafitik yapının oluşmasına öncülük yapar. Hücre 

duvarlarının birbirine bağlandığı köşe noktaları kavşak (junction) bölgeleridir. 

Kavşak bölgeleri en az üç hücreye komşudur, yani en az üç hücre duvarının 

kesişmesiyle oluşurlar. Şekil 5.1’de görülen çatlaklar karbon köpüğün mukavemetini 

etkiler. Bu çatlakların, hücre duvarlarındaki deliklerin oluşumunu başlattığı 

düşünülmektedir. 
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ġekil 5.1: Karbon köpüğün TEM fotoğraflarında kullanılan terminolojisi. 

Ekşilioğlu (2004) tarafından yapılan çalışmada karbon üretimi sırasında sıcaklık 

parametresi değiştirilerek sıcaklığın karbon köpüğü yapısına olan etkisi 

incelenmiştir. Ayrıca değişik çözücü maddeler ve bazı malzemelerin eklenmesinin 

etkileri de incelenmiştir. Her parametre değişimi sonucu elde edilen karbon köpüğün 

karakterizasyonu yapılarak habbelerin çap olarak büyüklük dağılımı, boşluk oranı, 

hücre delik büyüklüğü ve hücre başına düşen komşu sayısı gibi köpük özellikleri 

belirlenerek her parametre için karşılaştırma yapılır. Özellikleri ayarlanabilen bir 

malzeme olan karbon köpüğün özelliklerinin parametrelere bağlı olarak nasıl 

değiştiğinin anlaşılması istenen özelliklerde karbon köpüğü elde edilmesi 

bakımından önemlidir. 

5.3. Karbon Köpüklerin Hücre ve Delik ġekli, Büyüklüğü 

Karbon köpüğü  daha önce de belirtildiği gibi mikro boyutta gözenekleri olan açık 

hücreli katı malzemedir ve diğer hücreli katı malzemeler gibi sahip oldukları 

topolojik geometri özelliklerine duyarlı olarak davranış gösterirler.. Bu nedenle 

karbon köpüklerin mekanik modellemesi yapılırken hücrelerin mikro-yapısal 

özelliklerinin modelleme içine katılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Karbon köpüğü yapısı üretim şartlarındaki parametrelerden etkilenir ve bunun 

sonucunda değişik topolojik özellikler elde edilebilir. Ekşioğlu’nun (2004) yaptığı 

Hücre delikleri 

Hücre Duvarı 

 

KiriĢ Tabakaları 

Çatlak 

KiriĢ 

kavĢakları 

Hücre KiriĢleri 
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çalışmada otoklavda mezofaz ziftin ısıtıldığı sıcaklık değerleri 280 
o
C, 283

 o
C, 293

 

o
C ve 300

 o
C olarak değiştirilerek sıcaklığın etkisi incelenmiştir. Sıcaklık arttıkça 

elde edilen karbon yapısının giderek düzgünleştiği, hücreler arasındaki sınır 

bölgelerin belirginleştiği, hücrelerin küre geometrisine giderek yaklaştığı ve hücre 

kirişlerinin oluşumunun daha iyi olduğu gözlenmiştir. 293 
o
C ve 300 

o
C’de üretilen 

karbon köpüklerin ikisi de açık hücrelidir ve hücrelerin birçoğunun hücre 

duvarlarındaki deliklerle birbirleriyle bağlantılı olduğu küresel hücre topolojisine 

sahiptir. Sıcaklık arttıkça hücre duvarlarındaki delik büyüklükleri artış göstermiştir. 

Ayrıca otoklav sıcaklığı arttıkça karbon köpük yoğunluğunun da arttığı gözlenmiştir. 

Köpük oluşumunda habbe gelişimi ve viskozitenin etkisi büyüktür. Basınç altındaki 

ortamda sıcaklık artırıldıkça daha çok uçucu madde serbest kalır ve basınç altında 

tutulu kalır. Basınç düşürüldüğünde hücreler genişler, hücreler arasındaki bağlantılar 

oluşur ve azalan viskozite ile uçucu maddeler daha büyük kolaylıkla dışarı kaçarak 

köpük yapısını oluşturur. Aynı zamanda uçucu maddelerin kaçması sonucu oluşan 

gerilmeler nedeniyle köpük yapısında çekme ile küçülme oluşur. Sonuçta yükselen 

sıcaklıklarda içindeki uçuculardan kurtulmuş olan daha sıkı bir yapı elde edilmiş 

olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.2: Karbon köpüğün TEM mikro fotoğraflarında delik ve hücre büyüklükleri. 

Delik büyüklüğü ve hücre büyüklüğü dağılımı taramalı elektron mikroskobundan 

elde edilen fotoğraflarla hesaplanabilir. En küçük ve en büyük delik büyüklüğü ile 

hücre büyüklüğü bu fotoğraflardan doğrudan ölçülür. Şekil 5.2’de elde edilen bir 

mikro fotoğraftaki minimum ve maksimum delik ve hücre büyüklükleri 

En geniĢ 

delik 

En küçük  

delik 

En küçük 

Habbe 

 En büyük 

hücre 
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gösterilmektedir. Ekşilioğlu (2004) tarafından yapılan çalışmada üretilen karbon 

köpüklerin taramalı elektron mikroskobuyla (TEM) elde edilen mikro fotoğrafları ile 

maksimum ve minimum delik ve hücre büyüklükleri ve dağılımları belirlenmiştir. 

Buna göre delik büyüklüğü 10 m  ile 150 m  arasında değişim gösterirken, yaklaşık 

olarak küresel olan hücre büyüklükleri 75 m  ile 450 m  arasında değişmektedir. 

TEM ile elde edilen ölçümler fotoğraflar üzerinde yapıldığından bölgesel özellik 

gösterebilirler. Delik büyüklüğü dağılımını elde etmenin bir başka yolu ise civalı 

porozimetrelerdir. Bu ölçümler yapının tamamını kapsadığından genel sonuçlar verir. 

 Civalı porozimetre ile en küçük delik çapının 0.0052 m  olduğu elde edilmiştir, 

fakat bu büyüklüğün yüzdesi oldukça düşüktür. Büyüklük yüzdeleri 20 m ’den 

sonra artış gösterir. Civalı porozimetre sonuçlarına göre delik çapları 24 m  ile 

103 m  arasında değişim gösterir. Bu sonuçların maksimum ve minimum değerleri 

TEM sonuçlarıyla örtüşse de, büyüklüklerin aralık içindeki dağılımları birbirinden 

farklıdır. Bunun sebebi TEM sonuçlarının yerel bölge sonuçlarını kapsamasıdır. 

Üretim teknikleri değişik olsa da diğer belirtilen delik çapı büyüklükleri 90 m  ile 

200 m  arasında değişmektedir. 

5.4. CAD Modelin OluĢturulması 

Karbon köpük yapısının hücre şeklinin mikro fotoğraflardan da görüldüğü gibi 

küresel geometri kabulü yapılarak modellenebilmesi CAD modelin oluşturulmasında 

kolaylık sağlamaktadır. Birbiriyle kesişen küre geometrileri köpük oluşumu 

sürecinde gelişen habbeleri temsil etmektedir. Yüksek asal gaz basıncıyla oluşan 

habbeler bir süre geliştikten sonra birbiriyle temas haline geçerler ve basıncın belirli 

bir hızla düşürülmesiyle temas noktalarında gerçekleşen gaz çıkışı ile köpük oluşumu 

gerçekleşir.  

Geometrik modellemede amaç köpük yapısında bulunan rasgele koordinatlardaki 

rasgele büyüklüğe sahip hücreleri oluşturabilmektir. Köpüğün mikro yapısındaki 

özellikleri mümkün olduğunca gerçeğe en yakın olarak modellemek için rasgele 

düzensizliklerin modelleme içinde yer alması önemlidir. Komşu hücre sayısı kontrol 

altında tutulan hücre duvarındaki delik sayısı ve delik büyüklüğü de önemli mikro 

yapısal özellikler arasındadır.  Köpük içerisindeki boşluk oranı hücre büyüklükleri ve 

delik büyüklükleri ile doğrudan ilgilir. Bu yüzden belirli bir boşluk oranına sahip 
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karbon köpük yapısı elde edebilmek için hücre büyüklüğü ve hücre duvarındaki delik 

büyüklüğü ile delik sayısı parametreleri kontrol altında tutulmalıdır. Kürelerin 

kesişme özellikleri kontrol edilerek bu parametreler istenilen tarzda değiştirilebilir. 

Kürelerin kesişme miktarı delik büyüklüğünü doğrudan etkiler, bu nedenle kesişme 

miktarının belirli bir aralık içinde tutulması suretiyle hücre duvarındaki delik 

büyüklüğü de kontrol altına alınmış olur. Benzer şekilde köpük yapının boşluk oranı 

hücre büyüklüğü ve kesişim miktarıyla yakından ilgilidir. Hücre büyüklüğü belirli bir 

aralıkta istatiksel dağılıma göre belirlenirken hücrelerin kesişim miktarı da aynı 

şekilde belirli bir aralıkta tutularak köpük yapısının boşluk oranı kontrol altına 

alınabilir. 

Sonuç olarak karbon köpüğün geometrik modelinin oluşturulmasında göz önünde 

bulundurulan başlıca parametreler köpüğün boşluk oranı, hücre büyüklüğü, hücre 

koordinatları ve delik büyüklükleridir. Ekşilioğlu’nun yaptığı çalışmada elde edilen 

karakterizasyon sonuçları Tablo 5.1’de gösterilmektedir. 

        Tablo 5.1. Karbon köpüğe ait karakterizasyon bilgileri 

 Sıcaklık (300°C) 

Yoğunluk (g/cm
3
) 0.56 

BoĢluk Oranı % 80.6 

Delik Boyutu (µm) (TEM) 50–150 

Delik Boyutu (µm) (Civalı 

Porozimetre) 
10-95 

Hücre Boyutu (µm) (TEM) 125–400 

Ortalama Delik Çapı(µm) (Civalı 

Porozimetre) 
45 

Buna göre, boşluk oranı yaklaşık olarak %81 olan, hücre büyüklükleri ortalama 

olarak 250 m  ve ortalama delik çapı 45 m  olan karbon köpük modeli CAD 

ortamında oluşturularak mekanik özellikleri araştırılmıştır.  Söz konusu ortalama 

değerler etrafında bir istatiksel dağılım uygulanarak Tablo 5.1’de belirtilen belirli 
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aralıktaki hücre ve delik büyüklüklerine ve sayılarına sahip köpük yapısı elde 

edilmiştir. 

 

ġekil 5.3: Hücre büyüklüğünün belirli aralıkta normal dağılımı. 

 

ġekil 5.4: Delik çaplarının belirli aralıkta normal dağılımı. 
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ġekil 5.5: Delik sayılarının dağılımı. 

Şekil 5.3, Şekil 5.4 ve Şekil 5.5’de karakterizasyon sonuçlarıyla elde edilen ortalama 

hücre büyüklükleri, ortalama delik çapları ve delik sayılarına göre istatiksel 

dağılımlar gösterilmektedir. Bu istatiksel dağılımlar doğrultusunda Fortran 

programlama dilinde yazılan bir programla hücre şeklini belirleyen küre çapları ve 

merkez koordinatları hesaplanır. Ayrıca aynı program içinde CAD programı olarak 

kullanılacak olan Unigraphics programına ait makro dosyası da oluşturulur. 

 

ġekil 5.6: Rasgele koordinatlarda üretilen noktalar. 

Şekil 5.6’da gösterildiği gibi yazılan programda öncelikle belirlenen parametrelere 

göre birbirine olan uzaklıkları belirli aralıklarda olan 3-boyutta noktalar kümesi 
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oluşturulur. Daha sonra istatistik dağılıma göre oluşturulmuş noktalar kümesine ait 

veriler kullanılarak her nokta için bir küre geometrisi oluşturulur. Şekil 5.7’de 

gösterildiği gibi bu küreler belirli sayıda komşuyla belirli bir oranda kesişme 

halindedirler. 

 

ġekil 5.7: Rasgele koordinatlarda rasgele büyüklükteki birbiriyle kesişen küreler . 

Şekil 5.7’de gösterilen küre topluluğu CAD programı olan Unigraphics’te yazılan 

makro programı ile otomatik olarak oluşturulmuştur. Karbon köpük yapısını elde 

etmek için istenilen bir hacimden bu küre topluluğu katı model olarak çıkarılarak 

elde edilir. 

 

ġekil 5.8: Unigraphics’te elde edilen karbon köpük CAD modeli. 

Şekil 5.8’de küp şeklinde bir hacimden rasgele küre topluluğunun çıkarılmasıyla elde 

edilen yaklaşık olarak %81 boşluk oranına sahip karbon köpük yapısı elde edilmiştir. 
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Bu CAD model istenilen bir sonlu eleman analiz programına aktarılarak istenilen 

analizler yapılabilir.  

ġekil 5.9: Unigraphics’te elde edilen karbon köpük CAD modelinde terminoloji. 

ġekil 5.9’daki gösterilen karbon köpük yapısının daha yakından görünüşü yardımıyla 

ġekil 5.1’te gösterilen gerçek karbon köpük yapısı ile bir kıyaslama yapılabilir. 

Rasgele hücre koordinatı ve büyüklüğü ile elde edilen karbon köpük modelinin 

mikro topolojik yapısı gerçek yapıya büyük oranda benzemektedir.  

5.5. Köpük Modeli Ġçin GeliĢtirilen Bilgisayar Programı 

Tezin arka iç kapağındaki cepte bulunan CD içinden ulaşılabilen (EK-1) söz konusu 

bilgisayar programı üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde (donusum.f) 

karakterizasyon bilgi girişi çeşitli parametrelerle ilişkilendirilerek programa tanıtılır 

ve istenen köpük büyüklüğü bilgisi verilir.  Daha sonra, belirli aralıkta rasgele 

sayıların üretilmesiyle 3- boyutlu uzayda rasgele nokta koordinatları yaratılır. Bu 

rasgele noktalar arasındaki mesafeler belirli bir değer aralığında rasgeleliğini 

korurlar. 

Programın ikinci ana bölümünde (radius.m) üretilen rasgele koordinatların merkez 

noktaları olduğu rasgele büyüklüklerde olan küreler için çap büyüklükleri tespit 

edilir. Çap büyüklükleri belirli bir aralıkta rasgeledirler ve birbirleriyle yine belirli 

bir oranda kesişme durumunda olarak hücre deliklerinin oluşması sağlanır. 

Hücre KiriĢi Hücre Delikleri Hücre Duvarı 

KavĢak 
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Programın üçüncü bölümünde (macro.m) ise birinci ve ikinci bölümde elde edilen 

nokta koordinatları ile küre çap bilgileri kullanılarak oluşturulacak  CAD geometrisi 

için çeşitli CAD programları için makro dosyaları otomatik olarak oluşturulur. CAD 

programlarından en sorunsuz olanı Unigraphics ile katı hacim çıkarma işlemi ile 

köpük modeli elde edilmiştir. 

Bilgisayar programının temel algoritması Şekil 5.10’da gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.10: Karbon köpük modelinin elde edilmesi aşamaları 

 

Karakterizasyon bilgi girişi 

 

 

Rasgele nokta koordinatları 

üretimi 

 

Rasgele küre çaplarının 

belirlenmesi 

 

CAD makro dosyalarının 

yazılması 

 

Köpük CAD modelinin elde 

edilmesi 
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6. KARBON KÖPÜĞÜN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

6.1. GiriĢ 

Gözenekli hücresel yapıların özellikleri sahip oldukları topolojiyle yakından ilgilidir. 

Başka bir deyişle gözeneklerin yapı içerisindeki dağılımı, gözenekler arasındaki 

bağlantıyı sağlayan deliklerin boyutları (açık hücreli gözenekler), gözenek 

kirişlerinin kesitlerinin şekli ve köpük yapıyı oluşturan ana malzemenin gözenek 

hücresindeki kirişler üzerindeki dağılımı köpük malzemenin fiziksel (mekanik ve 

ısıl) özelliklerini doğrudan etkiler. Bununla beraber, köpük yapısı içinde gözenek 

duvarlarındaki bozukluklar ve gözenek hücrelerinin konumlarındaki belirli bir düzeni 

terk eden rasgelelikleri de yapı özelliklerini belirleyen ve modelleme sırasında 

gerçeğe yakın sonuçlar elde etme açısından göz önünde bulundurulması gereken 

hususlardır. Bu düzensizlikleri ve rasgelelikleri geometrik CAD modeli ile elde 

edilen karbon köpük yapısının mekanik özelliklerinin incelenmesi amacıyla sonlu 

elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemini uygulamak için 

ABAQUS yapısal analiz programı kullanılmıştır. Karbon köpüğün basma elastisite 

modülünün ve Poisson oranının elde edilmesi için lineer statik basma analizleri 

yapılarak literatürdeki mevcut değerlerle karşılaştırılmıştır. 

6.2. Mekanik Özelliklerin Sonlu Elaman Yöntemiyle Elde Edilmesi 

İstatiksel dağılımın kullanıldığı bilgisayar programı ile elde edilen makro 

programının Unigraphics programında kullanılmasıyla karbon köpüğe ait geometrik 

CAD modeline ulaşılır. Daha sonra “Step” veya “Parasolid” grafik formatlarından 

biri ile ABAQUS programına aktarımı yapılır. Kullanılan köpük modelinin boyutları 

4 4 4mm mm mm   olup boşluk oranı yaklaşık olarak %81’dir. Köpük modelin 

ortalama hücre büyüklüğü  250 m  ve ortalama delik çapı ise 45 m  olarak 

karakterizasyon sonuçlarına göre belirlenmiştir. Ortalamalar etrafındaki dağılımın ise 

normal dağılım olması sağlanmıştır. 

Gözenekli yapıya sahip olduğu için hacim sınırları sürekli yüzeylere sahip olmayan 

karbon köpük modeline yükleme ve sınır koşullarının düzgün ve homojen olarak 
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verilebilmesi için köpük yapıya uygulanacak olan kuvvetlerin etkidiği yüzeylere 

temas edecek şekilde prizmatik katı yapılar eklenmiştir. Böylece çekirdek elemanı 

köpük olan sandviç bir yapı elde edilmiştir. Bu işlem ABAQUS’un geometrik 

modelleme bölümünde yapılabileceği gibi Unigraphics’te de yapılabilir. 

 

ġekil 6.1: ABAQUS programında (a) Sınır şartları uygulanmış köpük modeli         

(b) Sonlu eleman ayrıklaştırılması yapılmış köpük modeli. 

Prizmatik katı yapıların köpük yapıya göre çok daha rijit olması sağlanarak yük 

aktarımının ideale yakın olması sağlanır. Ayrıca köpük ve prizmatik katı yapıların 

temas halinde olan yüzeyleri arasında yük aktarımını sağlayacak ve oluşan sandviç 

yapının ayrılmasını önleyecek bir temas ilişkisi kurulmuştur. Bu temas ilişkisinde 

köpük yapısının temas yüzeyine paralel olarak hareket etmesine izin verilirken iki 

yapı arasında boşluk oluşmasına izin verilmez. Böylelikle yük transferinin sürekliliği 

sağlanırken köpük yapısının yükleme doğrultusuna dik olan doğrultudaki 

deformasyonu prizmatik katıların varlığından etkilenmez. 

Karbon köpük modelinin sandviç yapı haline getirilmesinden sonra basma elastisite 

modülünün belirlenmesi için gerekli olan sınır şartları uygulanır. Buna göre bir 

taraftan basma yükü uygulanırken karşı yüzeyin bütün serbestlik dereceleri ankastre 

olarak mesnetlenmiş olur. Daha sonra sonlu elemanlara ayrıklaştırma işlemi 
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gerçekleştirilmesi için eleman tipi seçilir. Bu analiz için 10 düğüm noktasına sahip 

ikinci dereceden tetrahedron eleman tipi seçilerek yaklaşık olarak 800.000 adet 

düğüm noktasının olduğu Şekil 6.1’de gösterilen sonlu eleman ağı elde edilir. 

Sandviç yapının yüzey elemanları olan prizmatik katılar için daha az eleman sayısı 

kullanılmıştır. 

Sonlu eleman modelinde kullanılan karbon köpüğün malzemesi anizotropik katmanlı 

yapı özelliği göstermesine rağmen daha önce de belirtildiği gibi izotropik olarak 

kabul edilmiştir. Anizotropik malzeme verisinin henüz olmayışı izotropik malzeme 

kabulünün yapılmasını zorunlu kılmıştır. İzotropik malzeme özellikleri için elastisite 

modülü olarak 15.61 GPa ve Poisson oranı olarak da 0.33 kullanılmıştır (Sihn ve 

Rice, 2003). 

Basma elastisite modülünün elde edilebilmesi için uygulanan sınır şartları ve sonlu 

eleman ayrıklaştırmasından sonra lineer statik sonlu eleman analizi gerçekleştirilir. 

Analiz sonucunda karbon köpük modelinin yükleme doğrultusundaki toplam yer 

değiştirmesi  L  tespit edilerek mühendislik birim yer değiştirmesi 

 L L hesaplanır. Uygulanan basma kuvvetinin yüzey alana bölünmesiyle elde 

edilen mühendislik gerilmesi  F A  de elde tespit edilir. Hooke yasasından hareket 

edilerek lineer elastik malzeme davranışı için mühendislik gerilmesi ile mühendislik 

birim şekil değiştirmesi arasındaki orantı katsayısı olarak basma elastisite modülü eE  

elde edilir. Poisson oranı da benzer şekilde Poisson oranının tanımından yola 

çıkılarak elde edilebilir. Buna göre basma kuvvetinin olduğu doğrultuya dik 

yönlerdeki birim şekil değiştirmelerin basma doğrultusundaki birim şekil 

değiştirmesine olan oran Poisson oranını ifade etmektedir. 

6.3. Sonlu Eleman Analizi Sonuçları Ve Değerlendirilmesi 

Sonlu eleman analizi ile elde edilen sonuçları literatürde bulunan deneye dayalı 

formüllerden biriyle karşılaştırılmıştır. Gan ve diğ. (2005) tarafından yapılan 

çalışmada 3-boyutlu açık hücreli köpüklerin lineer elastik mekanik özellikleri 

üzerinde sonlu eleman analizi ve deneysel çalışmalar yapılmıştır. Köpüklerin Young 

modülü ve Poisson oranı ile izafi yoğunluk arasındaki ilişkiyi belirten deneye dayalı 

formüller elde etmişlerdir. 3-boyutlu köpük modellerinde 3-boyutlu Voronoi 
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modelleri kullanılmıştır. Bu çalışmalarında düşük izafi yoğunluklu açık hücreli 

köpükler için (6.1) denklemlerindeki ampirik sonuçları elde etmişlerdir. 

21.009

1 1.514

k
e

E
E







                           (6.1a) 

1 1.514
0.5

1 1.514
e










                 (6.1b) 

(6.1a) denklemindeki kE  karbon köpüğün yapıldığı ana malzemenin elastik 

modülünü gösterirken,   köpüğün izafi yoğunluğunu göstermektedir. eE  ve e  

sırasıyla köpüğe ait etkin elastisite modülünü ve etkin Poisson oranını 

göstermektedir.  

ABAQUS’te yapılan sonlu eleman analizinin yer değiştirme ve gerilme sonuçları 

Şekil 6.2’de gösterilmektedir. Şekil 6.2 (b)’deki gerilme dağılımında görülen hücre 

kirişlerinin daralan kesitlerindeki gerilme yığılmaları köpüğün mekanik davranışında 

büyük rol oynamaktadır. 

 

ġekil 6.2: Karbon köpük modelinin ABAQUS’te sonlu eleman analizi sonuçları     

(a) Basma yönünde yer değiştirme (b) Gerilme (Von-Misses) dağılımı. 
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Sonlu eleman analizi sonucunda basma Young modülü olarak 540 Mpa, Poisson 

oranı olarak da 0.28 bulunmuştur. Bu sonuçlar Denklem 6.1’deki ampirik ifadelerden 

elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Buna göre deneye dayalı ifadelerden 

484eE MPa  ve 0.27e   olarak elde edilmektedir. Sonlu eleman sonuçlarından 

elde edilen değerler ile deneye dayalı ifadelerden elde edilen değerler arasındaki izafi 

hata elastisite modülü için %12 iken Poisson oranı için %4 şeklindedir. 
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7. SONUÇLAR VE TARTIġMA 

Mikro boyutta hücre boyutlarına sahip açık hücreli karbon köpük yapısının mekanik 

özelliklerinin incelenmesi amacını taşıyan bu çalışmada öncelikle köpük 

geometrisinin CAD ortamında modellenmesi yapılmıştır. Yapılacak analizlerin 

doğruluğu bu modellemenin doğruluğuna bağlı olduğundan modelleme üzerinde 

oldukça uzun bir süre durulmuştur. Literatürdeki mevcut karakterizasyon bilgileri 

yazılan bilgisayar programında girdi olarak kullanılmıştır. Çıktı olarak ise belirli 

değer aralığında normal dağılıma sahip olan rasgele koordinatlarda rasgele 

büyüklükte birbiriyle kesişen küreler elde edilmiştir. Karbon köpük yapısına ait 

mikro fotoğraflardan doğruluğuna inanılan küresel hücre geometrisi kabulü bu 

modellemede kolaylık sağlamıştır. Birbiriyle kesişen küre topluluğunun belirli bir 

şekle sahip katı hacimden çıkarılmasıyla söz konusu katı hacim şekline sahip köpük 

modeli elde edilmiştir. Elde edilen köpük modelin izafi yoğunluğunun veya boşluk 

oranının ayarlanabilir olması değişik boşluk oranında köpük modellerinin 

üretilebilmesini sağlamaktadır. 

Köpük yapısının geometrik modeli gerçeğe mümkün olduğunca yakın bir şekilde 

elde edildikten sonra yapılan sonlu eleman analizleri ile köpük yapısının basma 

elastisite modülü ve Poisson oranı gibi mekanik özellikleri elde edilmiştir. Elde 

edilen değerlerin geçerliliği ise literatürdeki mevcut ampirik ifadelerden sağlanan 

değerlerle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Sonuçların birbirleriyle uyumluluk 

göstermesi yapılan modellemenin geçerliliğini ortaya koymaktadır. Özellikle Poisson 

oranı değerindeki yakınlık çok sevindiricidir. 

İleriki çalışmalarda ilk olarak izotropik olarak kabul edilen ana malzemenin 

anizotropik özelliklerinin elde edilmesiyle yeni analizlerin gerçekleştirilmesi 

düşünülmektedir. Ayrıca lineer elastik analizler dışında malzemenin akma 

mukavemeti gibi nonlineer malzeme özelliklerinin de bilinmesiyle yük- yer 

değiştirme grafiğinin tamamının sonlu eleman simülasyonuyla elde edilebilmesi 

amaçlanmaktadır.  
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Karbon köpüğün mikro hücre şeklinin küresel olması yapılan bu çalışmadaki 

modellemeyi kolaylaştırmıştır. Fakat gelişen CAD modelleme teknikleriyle bütün 

köpük yapılarının geometrik modellerinin CAD ortamında üretilebilmesinin mümkün 

olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bütün köpük yapılarının parametrik 

modellerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar da yapılabilir. 
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