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Deneyin 1:  Seramik Çamur Hazırlama ve Alçı Kalıplara Döküm  



Amacı: Bu deney kapsamı seramik çamurun hazırlanması ve slip döküm yöntemi ile 

şekillendirilmesidir. Ayrıca değişik parametreler bağlı olarak hem ara ürünlerin hem de nihai 

ürünlerin teknik özellikleri tespit edilecektir. 

Teorik Bilgi: İnorganik doğal ya da sentetik hammadde veya hammadde karışımlarının, 

belirlenen tane boyutuna öğütülüp uygun bir yöntemle şekillendirildikten sonra dekorsuz ya 

da dekorlu olarak, belirlenmiş bir ısıl işlemle kullanıma uygun teknik özellikler kazandırılmış 

yapılarına seramik denir.  

Seramik grubunun ilk ve en ilkel ürünleri balçık tuğla veya kerpiç tuğladır. Bu aşamada söz 

konusu olan basit, kaba seramiktir. Daha sonra ise üretim aşamaları sıralamasına göre 

sırasıyla toprak çanak çömlekler, majorka çinisi (elvan çini), fayans, taş eşya, taştan oyma 

kap, seramik gelmekte ve porselenle bu grup en üstün ve en mükemmel formuna ulaşmıştır. 

Seramik Ürünlerinin Kullanım Allanları 

 İnşaat Sektörü: Tuğla, kiremit 

 Kaplama Malzemeleri: Yer ve duvar karoları 

 Sıhhi Tesisat Ürünleri: Lavabo, küvet, klozet vs. 

 Mutfak Malzemeleri: Seramik fincan, tas ve tabaklar 

 Enerji nakil hatları: Yüksek ev alçak gerilim izolatörleri 

 Biyoseramikler: Diş-kalça protezleri, Alümina kalp kapakçığı 

 Elektrünik Seramikler: Elektro ve magneto seramikler  

 Seramik kesici ve aşındırıcılar: Metal işleme amaçlı(Al2O3, SiO2) 

 Refrakterler: Yüksek sıcaklık reaksiyonlarının gerçekleştiği mekanların yapımında 

kullanılan ürünler (silika, şamot, periklas, korund, müllit, grafit vs) 

 Cam seramikler: Cam üretim yöntemleri ile üretilmiş akabinde ısıl işlemden 

geçirilerek yapılarında cam fazı yanı sıra önemli oranda hedeflenen kristal fazları da 

ihtiva etmeleri sağlanan bünyeler.  

 Emaye ürünler: Cam tabaka ile kaplanmış metal bünyeler 

Seramik endüstrisinde, gerek porselen üretimi, gerekse karo seramik ve fayans üretiminde 

kullanılan hammaddeler, plastik (özlü) ve plastik olmayan (özsüz) olmak üzere iki ana grupta 

incelenir. Özlü hammaddeler, su ile yoğurulabilen, dağılmadan kolaylıkla şekillendirilebilen 

ve kurudukları zaman verilen şekli muhafaza eden hammaddelerdir. Özsüz hammaddeler ise 

çok ince öğütülebilseler bile su ile kolayca şekil verilemeyen, şekil verilse bile dış etkenler 

dolayısıyla bunu muhafaza edemeyen ve dağılabilen hammaddelerdir.  

Özlü Seramik Hammaddeleri 



Kil, şiferton ve kısmen kaolinit özlü seramik hammaddeleridir. Bu hammaddeler içerisinde kil 

mineralleri tabaka yapılı su içerikli alüminyum silikatlardır. Tabaka yapısı killerin 

şekillenebilme özelliğinin temelini oluşturur. Yüzey elektriksel yük durumuna bağlı olarak 

paralel konum oluşturup birbirine karşı rahat kayabilme (iyi akışkanlık) veya karmaşık yapı 

oluşturup birbirine karşı zor hareket edebilme (plastiklik) ve katyon değiştirme özellikleri 

silikat seramik masselerin reolojik davranışlarını belirlemektedir.  

 

 
Şekil1.Killerin seramik malzeme haline geliş aşamaları. 

 

Özsüz Seramik Hammaddeleri 

Seramik malzeme üretiminde, kil hamuruna belirli maddeler katarak, değişik şekillendirme 

yöntemleriyle, kullanılan hamurun bünyesine uygun bir pişirme ile seramik malzemeye 

istenilen nitelikli kazandırma imkânı vardır. Bileşiminde değişik türde silikatlar, alüminatlar, 

su ve bir miktar metal oksitler ile alkali ve toprak alkali bileşikler bulunan bir malzemedir. 

Seramik şekillendirmesinde çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar genel olarak, presleme, plastik 

şekillendirme (extrüzyon, enjeksiyon kalıplama) ve döküm gibi yöntemlerdir. 

Seramik Malzemelerin Şekillendirilmesi 

Seramik malzeme üretiminde kilin seramik malzeme haline gelebilmesi için başlıca dört 

üretim aşamasından geçmesi gerekir. Bunlar;      

      ·        Hamurun hazırlanması 

      ·        Hamurun şekillendirilmesi 

      ·        Hamurun kurutulması 

      ·       Hamurun pişirilmesidir. 

Bu aşamalardan herhangi birindeki bir hata, diğer aşamalardaki işlemler doğru olsa bile, elde 

edilecek seramik malzemenin niteliğini bozacaktır. 



- Hamurun hazırlanma safhası, kilin değişik vasıtalarla yataktan veya ocaktan 

çıkarılmasını, çürütme havuzunda dinlendirilmesini, gerekli maddeler karıştırılmasını, 

parçalanıp öğütülmesini, inceltilmesini ve gereken miktarda rutubetlendirilmesini 

kapsar. 

- Şekillendirme safhasında, kil, ilerde görülecek değişik yöntemlerle, istenilen malzeme 

biçiminde şekillendirilir. 

- Kurutma safhası, kil içine katılan ve şekillendirme için gerekli suyun ısı yardımı ile 

buharlaştırılması amacıyla uygulanır. Böylece, çiğ malzeme pişirilmeye uygun bir 

niteliğe kavuşur. 

- Pişirme safhası ise seramik malzemeye esas niteliği kazandıran  sonuncu üretim 

safhasıdır. Bu dört üretim işlemi sonunda, kil, sert, deforme olmayan ve belirli 

mekanik, fiziksel ve kimyasal niteliklere sahip malzeme haline gelir. 

-  

 

Şekil 2. Seramik şekillendirme yöntemleri. 

 

Döküm Yöntemi ile Şekillendirme 

Lavabo, klozet, özel rölyefli fırın tuğlaları ve çaydanlık gibi karmaşık geometrik yapılı ve 

büyük mamuller döküm yöntemi ile şekillendirilebilmektedir. Döküm çamuru öğütülmüş 

malzemelerin ve de kil gibi öğütülmeye gerek olmayan ince tanecikli malzemelerin belirli 

oranlarda bir araya getirilerek açıcılarda karıştırılması ve bu sırada döküm özelliklerinin 

ayarlanması ile hazırlanır.  

SERAMİK 
ŞEKİLLENDİRME 

YÖNTEMLERİ 

DÖKÜM YÖNTEMİ İLE 
ŞEKİLLENDİRME 

 
Slip Döküm 
Şerit Döküm 
 

PLASTİK YÖNTEMİ İLE 
ŞEKİLLENDİRME 

 
Ekstrüzyon 
Enjeksiyon Kalıplama 
Basınçlı Kalıplama 
 

PRERSLEME YÖNTEMİ 
İLE ŞEKİLLENDİRME 

 
Tek eksenli presleme, 
İzostatik presleme 
Sıcak presleme 
Sıcak izostatik presleme 

 
 
 
 
 
 



Döküm Çamuru Hazırlama: Yaş yöntemle şekillendirmede en önemli aşamayı, 

şekillendirmede kullanılacak olan döküm çamurunun hazırlanması oluşturur. Başarılı bir 

döküm çamuru hazırlanabilmesi için bazı temel bilgilere sahip olmak gerekir. Bu bilgiler 

şunlardır:  

- Çamuru oluşturacak hammaddelerin fiziksel, kimyasal, minorolojik ve reolojik 

özelliklerini bilmek. Fiziksel olarak tane yapısı ve tane büyüklüğü, kimyasal olarak 

bileşimi ve minorolojik olarakta içerdiği mineraller ve kristal yapısının bilinmesi. 

- Döküm çamurunda olması istenen minorolojik yapının, çamuru oluşturacak olan tüm 

hammaddelerin kimyasal bileşimlerinin hesaplanması. 

- Çamura katılacak olan suyun oranı. 

- En uygun elektrolitin seçimi, kullanılacak elektrolitin oranı. 

- Döküm çamurunu oluşturan sert ve suda dağılmayan maddelerin öğütme süresi ve tüm 

çamurun tane büyüklüğü. 

- Döküm çamurunun litre ağırlığı ve viskozitesi. 

Döküm çamuru plastik ve plastik olmayan hammaddeler, elektrolit ve su karışımıyla katı 

madde yüzdesi fazla olan, düşük viskoziteli stabilize edilmiş karışımdır. Döküm çamuru 

içinde milimetrik boyuttan gözle görülemeyecek kadar küçük boyutlarda çok sayıda 

hammadde partiküllerinin bulunduğu ve bu partiküllerin birbirine itme ve çekme kuvvetleri 

uygulandıkları sulu bir ortamdır. Döküm çamuru özel bir şekillendirme prosesinin en önemli 

kısmını oluşturur. Bu nedenle döküm çamurunun sahip olması gereken özelliklere dikkat 

etmek gerekir. 

- İyi bir döküm çamuru şu özelliklere sahip olmalıdır:  

- Alçı kalp içerisinde kolaylıkla yayılabilmesi için düşük viskoziteli olmalı  

- Katı maddeler çökmemeli  

- Dökümden sonra kalıptan kolayca çıkarılabilmeli  

- Çok hızlı ve çok yavaş olmayan bir et kalınlığı temin edilmeli  

- Döküm sonrası mukavemeti yüksek olmalı  

- Kuru çekme az olmalı 

Döküm özelliklerini etkileyen faktörler; partikül boyutu (tane irilikleri) ve dağılımı, plastik ve 

plastik olmayan hammaddelerin bulunuşu ve oranı, ilave edilen elektrolitin türü, miktarı, 

partikül (tane) şekli olarak sıralanabilir. 

Döküm İşlemi: Döküm işlemine geçmeden önce ilk olarak kalıp hazırlanır, kurutulur ve 

optimum özellikte slip hazırlanır. Slip döküm çamuru elde etmek için; kil, kaolen gibi özlü 

(hidrofilik, suyu seven) seramik hammaddeleri ile feldspat ve kuvars gibi özsüz (hidrofobik, 



suyu sevmeyen) seramik hammaddeleri, önce bilyalı değirmenlerde hem öğütülmeleri hem de 

açılması sağlanarak homojen karışım sağlamak amacıyla su ile karıştırılmaktadır. Bilyalı 

değirmen hacminin 1/3’ünü katı hammaddeleri, 1/3’ünü su ve geri kalan 1/3’ünü ise öğütücü 

alümina bilyeler oluşturmaktadır. Yeteri derecede bilyalı öğütme işleminden sonra elekten 

geçirilerek iri parçacıklar ayıklanır ve daha sonra mekanik karıştırıcılarda döküme hazır 

çamur (slip) oluşturmak üzere mekanik karıştırıcılar altında karıştırılırken; Litre Ağırlığı 

kontrolü ile yeterli katı-sıvı oranına ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü yapılır. 1.6-1.8 kg/litre 

pratikte ideal ölçüdür. Bunun ardından tiksotropik çamurun reolojik özelliklerinin 

optimizasyonuna geçilir. Bilindiği gibi farklı madde tanecikleri içeren süspansiyonlarda 

taneciklerin elektriksel yük dengesi önem taşır ve iyi bir asıltı elde etmek için bu etki göze 

alınmalıdır. Seramik döküm çamurlarında hem taneciklerin flokulasyonunu önleyerek iyi bir 

asıltı elde etmek hem de akışkanlığı arttırmak amacıyla elektrolit ya da deflokulant adı verilen 

kimyasal yapılardan yararlanılmaktadır. Vitrifiye seramik çamurlarında kullanılan elektrolit 

(deflokulant), sodyum silikat ya da pratikte bilinen adıyla cam suyudur. 

Elektrolit katkısının akışkanlığa etkisi Şekil 3’te görülmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi, 

önce çamurun viskozitesini azaltan elektrolitin artan miktarlarında aniden çamurun viskozitesi 

de tekrar artmaktadır. 

 

 

Şekil 3. Viskozitenin elektrolit miktarıyla değişimi. 

 

Bu asamadan sonra önceden hazır bekleyen alçı kalıplara slip döküm işlemi yapılmaktadır. 

Şekil 4’de döküm işlemine ait işlemler gösterilmektedir. 



 

 

 

 

 

 

Şekil 4.  Slip döküm 

yöntemi ile 

şekillendirmenin şematik 

gösterimi. 

 

 

 

 

 

Alçı kalıplara döküm işlemi yavaş bir süreç olduğundan, günümüzde kitlesel üretimde hızı 

arttırmak amacıyla basınçlı döküm sistemleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak basınçlı 10 

dökümde alçı kalıplar mevcut basıncı kaldıramayacağı için polimerik yapılı yeni tip kalıplar 

kullanılmaktadır. Basınçlı yöntemle şekillendirilen parçalar daha az su içerdiğinden kuruma 

küçülmeleri daha az olmakta döküm süresi ise 1-2 saatten 20 dakikaya kadar düşmektedir. 

Deney 2: Killerde % Kuruma,  Pişme ve Toplam Küçülmelerin Saptanması 

Deneyin Amacı: Kurutma prosesinde gerçekleşecek küçülme oranını tespit etmek ve ona 

bağlı olarak kurutma kinetiğini belirlemek temel amaçtır. Kuru küçülme oranı arttıkça hasar 

oluşturmadan kurutabilmek için kuruma hızının düşük tutulması önem arz etmektedir. 

Seramik mamüller pişme prosesi esnasında belirli oranlarda küçülme davranışları gösterirler 

küçülme davranışına bağlı olarak pişirme prosesinin ayarlanması gerekir. Aksi takdirde 

deformasyonlar ve çatlaklar meydana gelebilir. Toplam küçülme kalıp yapımı açısından önem 

arz eden bir özelliktir. Söz konusu massenin toplam küçülmesi göz önünde tutularak 

hedeflenen ebatlara uygun kalıplar yapılır. Bu gibi nedenlerle seramiklerin fiziksel özellikleri 

olan % kuruma, pişme ve toplam küçülmelerin saptanması bu deneyin amacıdır. 

Teorik Bilgi: Klasik kil bünyelerinde reaksiyon, kil mineralleri, eritici mineraller ve dolgu 

mineralleri arasında oluşur. Ürünün özelliklerini anlamak ve hakkında önceden 

bilgilenebilmek için pişme sırasında yer alan tüm reaksiyonları ve oluşan fazların özelliklerini 

bilmek gerekir. Kil bünyelerinin tanınmasında su absorbsiyonu ve lineer pişme küçülmesi gibi 

özellikler de önem taşır. Genel olarak belli bir sıcaklık aralığında fırın sıcaklığı artarken su 

emmenin yavaş yavaş düştüğü, buna karşılık pişme küçülmesinin arttığı gözlenen bir olgudur. 

Böyle bir karsılaştırmada belirli bir sıcaklık üzerinde pişme küçülmesinde gözlenebilecek bir 

düşme, bünyedeki gözeneklerin şişerek hava kabarcığı oluşturmasına neden olan aşırı pişme 



durumudur. Böyle davranış şişme olarak tanımlanır ve üründe herhangi bir bozulma 

görülmemesine karşın genellikle ilk defa küçülmedeki değişmeyle fark edilir. Küçülmenin 

geriye dönüşünden kısa bir süre sonra su emme artar, şişme görünür hale gelir ve sıvı faz 

miktarı ürünün yük altında plastik akış yapmasına izin verecek düzeye gelir. Şüphesiz kil 

ürünleri şişmenin ortaya çıktığı ve sürdüğü sıcaklık aralığında pişirilemez. Her iki özelliğin 

değerlerinin uygun olduğu ve istenilen rengin kazanıldığı sıcaklık aralığı bileşimin en uygun 

pişme bölgesidir. 

Seramik ürünlerde önemli sorunlardan biri de parçadan parçaya boyutların sabit kalmaması 

birinden diğerine farklı küçülmeler gösterilebilmesidir. Bu tür değişimlerin sebebi:  

1- Kullanılan hammaddenin tane boyutu ya da mineral bileşiminin değişmesi  

2- Çamur hazırlamada özelikle su içeriğinde oluşan değişimler  

3- Kullanılan kalıplardan kaynaklanan hatalar  

4-Pişirme bölgesindeki sıcaklık farkları, atmosferdeki değişimler olabilir. Özellikle yer 

karosu, fayans gibi malzemelerin üretiminde bu hatalardan dikkatle kaçınılması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Pişme 

özelliklerinin değişimi. 

 

 

 

 

 

 

Bu nedenle pişme ve kuruma küçülmeleri seramik bünyelerde denetlenmesi gereken en 

önemli özelliklerden biridir. Birçok seramik ürünün kuruma ya da pişme sürecinde 

deformasyona uğrayarak zarar görmesine küçülmenin yüksek olması neden olur. Bu nedenle 

şekillendirilerek numunelerin üstüne işaretler konur ve kuruma ile pişme sonrasında 

karşılaştırma yapılır. Oluşturulması amaçlanan ürünün niteliklerine göre küçülmenin belli bir 

yüzdeyi geçmemesi aranır, örneğin porselenlerde yaklaşık % 16 küçülmenin üstü istenmez. 

Deney Sonunda Yapılacak Hesaplamalar 

% Kuru Küçülme: ? 

% Pişme Küçülmesi: ? 

% Toplam Küçülme: ? 

% Su emme: ? 



 

 

 

 

 

 

DENEY NO: 5 

 

 

 

 

ELEKTRO-EĞİRME (ELECTROSPINNING)  YÖNTEMİ İLE 

POLİMER LİF ÜRETİMİ 

 

 

 

 

 

 

Deney Sorumlusu 

Arş. Gör. Nuri Burak KİREMİTLER 

 

 

 

 

 

 

 



Giriş 

Literatürde electrospinning olarak geçen bu yöntemin temelleri ilk kez 17. Yüzyılın 

başlarında electromagnetizme etkisi ve elektro üretim çalışmaları yapan William Gilbert 

tarafından atılmış olup, electro-eğirme teorileri ve deneyleri 1960 larda yapılmıştır.  

Electro-eğirme (electrospinning)  mikro nano boyutlarda liflerin elde edilmesinde kullanılan 

basit,  kurulumu ucuz,  kolay ve hızlı, çok değişik polimerlerin çekilmesine elverişli, ticari 

üretime uygun bir işlemdir. Bu işlemde bir pipet ya da şırınga içerisinde konulan polimer 

çözeltisi elektrik ile yüklenmekte ve iki elektrot arasında kV seviyesinde oluşturulan yüksek 

voltaj sayesinde bir çekim alanı oluşturulmaktadır. Alan oluşturulmadan pipet ya da şırınga 

ucundaki damla şeklindeki polimer çözeltisi, elektrik alanı oluşturulduğunda Taylor konisi 

ismi verilen bir koni formu almakta ve elektrik kuvvetleri polimer çözeltisinin yüzey 

gerilimini ve viskozitesini yendiğinde bir polimer jeti oluşarak toplayıcıya doğru hareket 

etmektedir. Bu jet oluştuğunda polimer çözücüsü buharlaşmakta ve nano-mikro boyutlarda 

polimer fiberler toplayıcıya depolanmaktadır.  

Elektro Eğirme Teorisi 

 

           
 

 

 



 
Polimer jetin oluşması için: 

 Polimer çözeltisi yeterli elektrik iletkenliğine sahip olması gerekir. Eğer polimer 

yeterince iletken değilse iletken bir çözücü kullanılması gerekir. 

 Polimerin çözücü içinde tamamıyla stabil bir şekilde çözünmesi gerekir 

 Çözelti içerisindeki polimer oranının yüzey gerilimine etkisi olduğundan dolayı 

elektrik kuvvetinin yüzey gerilimini yenebilmesi için polimer oranı uygun miktarda 

olmalıdır (%5-%20) 

 Elektrostatik kuvvet polimerin yüzey gerilimini yenmelidir. 

Jet oluştuktan sonra iki tür fiziksel kararsızlık meydana gelir: 

 

 

 

 

Elektro-eğirme Sistemi 

Basit bir elektro eğirme düzeneği 4 ana kısımdan oluşur: 

 Polimer akış hızını tayin eden pompa  

 Polimer solüsyonunu içeren şırınga ve şırınga ucu 

 Elektrostatik etkiyi yaratacak yüksek voltaj kaynağı 

 Polimerin spinleneceği toplayıcı hedef-levha. 

 

 Klasik Rayleigh kararsızlığı 

 Whipping kararsızlığı 

 



     

 

Elektro eğirme düzeneği, polimer dikey, düşey ya da yanal doğrultuda eğirilecek şekilde 

kurulabilir 

 

Elektro-eğirme parametreleri 

 Polimer çözeltisi parametreleri 

 Molekül Ağırlığı, Çözelti Viskozitesi ve Derişimi 

 Yüzey Gerilimi 

 Polimerin ve çözücünün elektrik iletkenliği 

 



 İşlem parametreleri 

 Uygulanan voltaj 

 Çözelti besleme hızı 

 Toplayıcının şırıngaya uzaklığı 

 Kullanılan pipet iğne çapı

 

  

Elektro eğirme parametreleri hakkında detaylı bilgiler içeren bir makale deneye katılan 

öğrencilere verilecektir.  

Deney aşaması 

Elektroeğirme işleminde kullanılacak PAN çözeltisi hazırlanışı: 

Polimer = PAN (Polyacrylonitrile ) 

Çözücü = DMF (dimetilformamid) 

Deney aşamasında kullanılacak olan çözeltinin 5-6 saat hazırlanma süresi olduğu için çözelti 

daha önceden hazırlanmıştır.  Kütlece %10 luk PAN polimeri önceden 60 dereceye kadar 

ısıtılmış cam beherdeki DMF çözücüsünün içine atıldıktan sonra manyetik karıştırıcıda 

sürekli 100-110 derece arasında 5-6 saat sürekli bir şekilde karıştırılmış, sonra PAN tamamen 

çözüldükten sonra kademeli olarak soğumaya bırakılmıştır.  

Deneyin amacı: 

Elektro eğirme deneyimizde daha önceden hazırlamış olduğum PAN çözeltisini kullanarak 

elektro-eğirme parametreleriyle de oynayarak PAN ı n alüminyum folyaya spin edilmesini 

görmek ve gözlemlediklerimiz hakkında yorumlar çıkarmak. Ayrıca daha önceden 

hazırlanmış olan çözeltide kullandığımız polimer ve çözücünün neden seçildiği hakkında fikir 

yürütmek. 
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Giriş 



Bütün malzemelerin fiziksel özelliklerinin anahtarı Elektriksel dirençtir. Eldeki malzemenin 

öz direncinin belirlenmesi genellikle ihtiyaç duyulan bir durumdur. Oda sıcaklığında farklı 

malzemelerin elektrik direnç büyüklüğü 20 üzeri mertebede değişebilir. Tek başına hiç bir 

teknik veya alet bu kadar geniş bir aralıkta özdirenç ölçemez. Bu deneyde direnç ölçmek için 

farklı deneysel yöntemlerden ve aletlerden bahsedilecektir. Vurgulanacak noktalar ise pratik 

ölçüm yapma ve olası deneysel hatalardan kaçınmak üzerine olacaktır. 

1-Temel Kavramlar 

Malzemelerin elektriksel direnci, malzemenin elektrik akışına gösterdiği ne kadar direnç 

gösterdiği ile tanımlanır. Özdirenç “Ohm.metre” birimi ile ölçülür. Eğer elektrik akımı 

malzemeden kolaylıkla geçebiliyorsa bu malzemeye düşük özdirençli malzeme denir. . Eğer 

elektrik akımı malzemeden geçmekte zorlanıyorsa bu malzemeye yüksek özdirençli malzeme 

denir. Yüksek gerilim hatları ve binalardaki elektrik telleri alüminyum veya bakırdan 

yapılmıştır. Bunun sebebi bakır ve alüminyumun çok düşük özdirence (20 nΩ.m) sahip 

olmalarıdır. Buda elektriğin çok kolay bir şekilde geçmesini sağlamaktadır. Eğer plastik gibi 

yüksek elektriksel özdirence (1.1018 Ω.m) sahip malzemeler kullanılsaydı çok az bir elektrik 

akımı olacaktı. Elektriksel iletkenlik ρ ile gösterilir.  

Elektriksel öziletkenlik σ ile gösterilir. Bu iki terim birbirini tersidir. Aralarındaki bağıntı 

aşağıdaki gibidir;  

                                                                   (1) 

Bir malzemenin elektrik direnci numunenin belirli bir boyut veya şekilde bağımsız olarak 

içsel bir fiziksel özelliğidir. Bunun anlamı; bir bilgisayardaki ince bakır telde de, bakırdan 

yapılmış Özgürlük Heykelinde de, aynı özdirenç var demektir. 

 

Şekil 1- Uygulanan bir gerilim altında bir malzemeden akan elektriğin 

basit bir model. 



Beyaz daire malzemesi boyunca soldan sağa doğru hareket eden bir elektrondur. Siyah 

daireler ise malzemenin sabit atomlarını temsil etmektedir. Elektron ve atomlar arasındaki 

çarpışmalar elektronu yavaşlatmakta ve elektriksel özdirence sebep olmaktadır. 

2-Basit model ve teorisi 

Şekil 1’de elektriksel akışın basit bir mikroskobik modeli görülmektedir. Bu model, bir 

basitleştirme ve çeşitli şekillerde yanlış olsa da, hâlâ özdirenci anlamak ve bazı fiziksel 

özellikler hakkında kaba tahminler yapmak için çok kullanışlı kavramsal bir modeldir. 

Malzemelerin elektrik özdirenini daha doğru bir anlamak için kuantum mekaniğinin tam 

anlamıyla kavramak gerekmektedir. 

Mikroskobik düzeyde elektrik basit bir malzemeden geçen elektron hareketidir. Şekil 1'deki 

küçük beyaz daire malzeme içerisinde akan bir elektronu temsil eder. Açıklama kolaylığı için, 

sadece bir elektron gösterilmiştir. Genellikle aynı anda malzemeden geçen birçok elektron 

vardır. Dışardan etkiyen kuvvetten dolayı elektron soldan sağa doğru( büyük eksi ve artı ile 

gösterilen yönde) hareket etme meylindedir. Bu dış kuvvet, bir elektrik üretici kaynağa veya 

malzemeye bağlı olan bir pil tarafından üretilen voltaj nedeniyle olabilir. Elektron malzeme 

içinde hareket ederken malzeme içindeki sabit olan atomlara (şekilde siyahla gösterilen büyük 

noktalar) çarparlar. Bu çarpışmalar elektronu yavaşlatır. Bu çarpışma sayılarının çok olduğu 

malzemeler yüksek elektriksel özdirençli malzemelerdir. Çarpışma sayılarının düşük olduğu 

malzemeler ise düşük elektriksel özdirençli malzemelerdir. 

Malzemelerin öz dirençleri sıcaklığa göre değişiklik gösterir. Genellikle metallerin 

özdirençleri sıcaklıkla artarken, yarıiletkenlerin özdirençle sıcaklığın artması ile düşer. Ayrıca 

malzemelerin özdirençleri uygulanan manyetik alana da bağlıdır. 

Bu kısma kadar bahsedilen durumlarda malzemenin homojen veizotropik olduğu 

varsayılmıştır. Homojenin mânâsı, malzemenin özellikleri her yerinde eşit olmasıdır. 

izotropik in mânâsı da malzemenin özelliklerinin her yönde aynı olmasıdır. Bu yüzden bu her 

zaman geçerli bir varsayım değildir. Özdirencin tam tanımı, akım yoğunluğu ile malzemeye 

uygulanan elektrik alan arasındaki doğrusal katsayısıdır; 

                                                                 (2) 

Burada elektrik alan E (V/m) ile, akım yoğunluğu J(A/(m2)) ve orantı katsayısı ρ (Ω.m)  ile 

gösterilmiştir. Eşitlik (2) ohm kanununun bir formudur. Burada şuna dikkat etmek gerekir ki, 

E ve J vektörel, ρ ise tensörel niceliklerdir. Bu şu anlama gelmektedir; akım uygulanan 



elektrik alanla aynı yönde olmak zorunda değildir. Burada izotropik ve homojen malzeme 

kabülü yapacağımız için ρ scaler bir niceliktir ve malzeme için sabit bir sayıdır. 

 

Şekil 2-çubuk şeklindeki malzemenin ölçülmesi için iki nokta ölçüm 

tekniği. Voltaj kaynağı çubuk boyunca bir gerilim uygular ve 

ampermetre de çubuktan akan akımı ölçer. 

Şimdi şekil 2’de görüldüğü gibi çubuk şeklinde bir örneği ele alalım. Elektrik alan E, voltajın 

V uygulandığı uzunluğa l bölümü olarak verilir: 

                                                                   (3) 

Akım yoğunluğu J, akımın I geçtiği kesit alana A oranı olarak verilir: 

                                                                    (4) 

Burada kesit alan A, şekil 2’de görülen yükseklik h ve genişlik w nin çarpımıdır. 2,3 ve 4 nolu 

eşitlikler birleştirilip düzenlenirse şunu vermektedir: 

                                                                  (5) 

Şimdi direnç R denilen yeni bir ölçüyü şu şekilde tanımlayabiliriz:  

                                                                    (6) 

5 ve 6 nolu eşitlikleri birleştirirsek: 

                                                                    (7) 

Elde edilir. 



Burada I numune içinden akan amper cinsinden akım değeri, V numune boyunca volt (V) 

cinsinden gerilim değeri, R ohm (Ω) cinsinden numunenin direnç değeridir. Burada eşitlik (7) 

ohm kanununun başka bir formudur. 

Burada şuna dikkat çekmekte fayda var; direnç R, numunenin yapısına ve büyüklüğüne bağlı 

olmasına rağmen özdirenç ρ, numunenin şekline ve büyüklüğüne bağımsızdır.  

Özdirenç ve şekil 2’de gösterilen basit mikroskobik model arasındaki nicel ilişki şu şekilde 

verilmektedir:  

                                                                   (8) 

Burada m elektronun kütlesi, n birim hacimdeki akım taşıyıcı elektronların sayısı, e 

elektronun elemanter yükü,  malzeme içindeki atomlara hareket halindeki elektronların 

çarpmaları için geçen ortalama zamandır. Birim hacim başına daha fazla elektron olsaydı, 

elektronlar malzeme içinde daha fazla akım taşıyabilirdi. Bu özdirenci düşürebilir. Elektronlar 

üzerinde elektrik yükü fazla olsaydı, o zaman uygulanan gerilim onları daha kuvvetli çekecek 

ve onları hızlandıracaktı. Bu da özdirenci düşürebilir. Sabit atomlar ile çarpışmalar arasındaki 

ortalama süre daha uzun olsaydı, o zaman elektronlar malzemenin içinden daha çabuk 

geçebilirdi. Bu da özdirenci düşürebilir. Elektronlar daha büyük olsalardı, bunlar daha yavaş 

hareket edecekleri için malzemenin içinde yol almaları daha uzun sürecekti. Bu da özdirenci 

arttırabilir. 

3- Özdirenci ölçmek için deneysel yöntemler 

İki nokta tekniği: Bir malzemenin özdirenci, şekil 2’de gösterildiği gibi, malzemenin belirli 

bir boyuttaki çubuğunun direnci ve bu çubuğun fiziksel boyutları ölçülerek elde edilebilir. Bu 

durumda l uzunluğunda, h yüksekliğinde w genişliğinde bir malzeme kesilerek çubuğun 

uçlarından teller bağlanır. Ölçüm için çubuğa iki bağlantı yapıldığı için bu yönteme “iki nokta 

ölçüm tekniği” denir. Bir voltaj kaynağı çubuğa uçlardan bağlanır ve gerilim uygulanır. Bu 

gerilim çubuğun uçları arasında potansiyel fark oluşturduğu için çubuk boyunca bir elektrik 

akımı oluşur. (alternatif olarak sabit bir akım kaynağı bağlayıp, voltmetreyi ona ve çubuğa 

paralel bağlayarak da akım gerilim değerlerini ölçebiliriz) Ampermetre üzerinde gerilim 

düşümü ihmal edilmelidir. Çubuğun direnci şu şekilde verilir: 

                                                                   (8) 

Burada R: Ω cinsinden direnç değeri 

V: Volt cinsinden gerilim değeri 

              I : Amper cinsinden akım değeri 



Diğer fiziksel parametreler cetvelle, mikrometreyle veya daha uygun enstürmanlarla 

ölçülebilir. Malzemenin iki nokta özdirenç ölçümü:  

                                                                 (9) 

Şeklindedir. Burada; ρ, Ω.m cinsinden özdirenç; R, Ω cinsiden ölçülen direnç; w,h ve l, m 

(metre) cinsinden uzunluk ölçüleridir.  

Uygulamada iki nokta ölçüm tekniği kullanarak özdirenç ölçmek güveniliri bir yöntem 

değildir. Genellikle bağlantı kablolarındaki direnç veya ölçüm ekipmanının kendi direnci 

araya girebilir. Bu ek dirençler malzemenin direncini gerçekten daha yüksek ölçmeye neden 

olur. İkinci olası sorun ise uygulanan voltaj nedeniyle farklı numunenin özdirencinin 

değişmesidir. Bu sıklıkla yarı iletkenler için mümkündür. Üçüncü sorun, metal elektrotlar ve 

bir yarıiletken Numune arasındaki temaslar farklı elektriksel özellikler gösterme eğiliminde 

olduğu için numunenin gerçek özdirencin tahmininde yanlışlıklara neden olabilir. Dört nokta 

ölçüm tekniği bu problemlerin üstesinden gelmektedir. 

Dört nokta tekniği 

 Dikdörtgen kesitli bir çubuk üzerinden dört nokta iletkenlik ölçümü tekniğinin uygulanması 

şekil 3’de görülmektedir. Bir akım kaynağı numune çubuğun uçlarından uygulanarak çubuk 

üzerinden sabit akım geçmesi için zorlar. 

 

Şekil 3- Dikdörtgen kesitli bar tipi numunelerde özdirenci ölçmek için kullanılan dört nokta 

ölçüm tekniği. Akım kaynağı çubuğun üzerinden akım geçmesini zorlarken ayrı bir 

ampermetre de akımı ölçer. Voltmetre çubuğun ortasında kontak alınan noktalar arasındaki 

gerilimi ölçer. 



Ayrı bir ampermetre çubuk üzerinden geçen akım I miktarını ölçer. Bir voltmetre aynı anda 

çubuğun iç kısmı boyunca üretilen voltajı ölçer. Malzemenin dört noktadan özdirenci; 

                                                               (10) 

Burada ;  ρ = Ω.m cinsinden, özdirenç 

               V = Voltmetre ile ölçülen volt cinsinden gerilim 

               w = m (metre) cinsinden, çubuğun genişliği 

               h = m (metre) cinsinden, çubuğun yüksekliği 

               I = amper cinsinden çubuğun, üzerinden geçen akım değeri 

               l1 = m (metre) cinsinden, voltmetrenin çubuğun üzerine kablolarının bağlandığı 

noktalar arasındaki mesafe. 

Burada şuna dikkat çekmekte fayda var; dört nokta tekniğinde ölçülen özdirenç değerinde 

çubuğun tüm boyu olan l kullanılmaz. Onun yerine l1 yani voltmetrenin çubuk üzerinden 

kontak aldığı noktaların arasındaki mesafe kullanılır.  

Tabaka direnci (sheet resistance) ölçümü  

Bu genellikle ince filmlerin veya çeşitli malzemelerin tabakalarının özdirençlerini ölçmek için 

gereklidir. Malzeme dikdörtgen bir forma sahipse o zaman özdirenci çubuk numuneler gibi 

ölçülebilir: 

                                                                              (11) 

Burada ; ρ = Ω.m cinsinden, özdirenç 

              V = Voltmetre ile ölçülen volt cinsinden gerilim 

              w = m (metre) cinsinden, filmin genişliği 

              h = m (metre) cinsinden, filmin kalınlığı 

               I = amper cinsinden, filmin üzerinden geçen akım değeri 

               l  = m (metre) cinsinden, filmin uzunluğu 

Numunenin kare olması gibi özel durumlar için eşitlik şu duruma gelir: 

                                                 (12) 

Bir malzemenin kare şeklindeki filminin özdirencine, malzemesinin "tabaka özdirenci" adı 

verilir ve genellikle ρs sembolü ile temsil edilir. Tabaka direnci Rs şu şekilde tanımlanır: 



                                        (13) 

Burada V = Volt cinsinden, ölçülen gerilim değeri 

             I = Amper cinsinden, Ampermetre ile ölçülen numune üzerinden geçen akım miktarı 

Tabaka direncinin birimi Ω dur, fakat insanlar genellikle Ω/sq veya Ω/□ kullanırlar. Tabaka 

direnci, malzemenin kare bir parçasının ölçülmüş olan direnç değerinin sayısal karşılığıdır. 

Burada şuna dikkat etmek gerekir ki; tabaka direnci ölçülen kare yapının büyüklüğünden 

bağımsızdır ve tabaka direncini ölçmek için filmin kalınlığını bilinmesine gerek yoktur. Bu 

durum tabaka direncini, farklı malzemelerin dirençlerini karşılaştırmada kullanışlı hale 

getiriyor. 

Bu rasgele şekil ve boyutta ince film numuneleri ölçmek için genellikle daha uygundur. Bu, 

genellikle, uzunluğu ve genişliği, her iki temas noktaları arasındaki boşluk daha büyük olan 

bir film halinde, dört-doğrusal, eşit aralıklı temas basılarak yapılır. Bu durumda tabaka 

direnci: 

                                                   (14) 

Burada V = İki iç nokta arasında ölçülen gerilim 

              I =   İki dış nokta arasında ölçülen akım 

Birçok pratik durumda, ince film numunenin büyüklüğü dört noktalı kontaklar arasındaki 

mesafeden çok daha büyük olmaz. Diğer durumlarda, bir köşe veya kenarında ince filmin 

ölçülmesi gerekli olabilir. Bu durumda, hassas tabaka direncini tahmin etmek için geometrik 

düzeltme faktörleri kullanmak gerekir. Bu düzeltme faktörleri en sık karşılaşılan numune 

geometrileri için kullanılmaktadır. 

Dört nokta iletkenlik ölçümü için donanım 

İnce film malzemelerin dirençleri genellikle ticari dört noktalı probları kullanılarak 

ölçülmektedir. Aynı doğru üzerinde dizilmiş eşit aralıklı dört metal nokta probu filmin 

yüzeyine bastırılarak kullanılır. Akım dış iki nokta arasında uygulanırken, voltaj iç iki nokta 

arasında ölçülür. Bu problar, aynı zamanda kitle halindeki örneklerin direnci ölçmek için de 

kullanılabilir. 



                                 

 

 


