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Elle Yatırma Yöntemi (Hand Lay Up) ile Kompozit Malzeme Üretimi 

 

Kompozit Malzemeler: İstenen amaç için tek başlarına uygun olmayan farklı iki veya daha 

fazla malzemeyi, istenen özellikleri sağlayacak şekilde belirli şartlar ve oranlarda fiziksel 

olarak, makro yapıda bir araya getirilerek elde edilen malzemelerdir. 

Yapılarında birden fazla sayıda fazın yer aldığı klasik alaşımlar ise makro ölçüde homojen 

olmalarına rağmen mikro ölçüde (mikroskobik muayene ile seçilebilen) heterojen 

malzemelerdir 

 

Kompozit malzemelerin bilinen en eski ve en geniş kullanım alanı inşaat sektörüdür. Saman ile 

liflendirilmiş çamurdan yapılan duvarlar ilk kompozit malzeme örneklerindendir. Bugün ise 

taş, kum, kireç, demir ve çimento ile oluşturulan kompozit malzemeler kullanılmaktadır. 

  

Kompozit malzemelerde güçlendirme amacı ile kullanılan bir takviye elemanın çevresinde 

hacimsel olarak çoğunluğu oluşturan bir matris malzeme vardır. Bu iki malzeme grubundan, 

takviye malzeme kompozit malzemenin 

mukavemet ve yük taşıma özelliğini, 

matris malzeme ise plastik deformasyona 

geçişte oluşabilecek çatlak ilerlemelerini 

önleyici rol oynamakta ve kompozit 

malzemenin kopmasını geciktirmektedir. 

Matris olarak kullanılan malzemenin bir 

amacı da takviye elamanını yük altında 

bir arada tutabilmek ve yükü homojen 

olarak dağıtmaktır.  

İçyapıları çıplak gözle incelendiğinde (makroskobik muayene) yapı bileşenlerinin seçilip ayırt 

edilmesi mümkündür. Kompozit malzemelerde yapıyı oluşturan bileşenler birbiri içinde 

çözünmezler, kimyasal olarak inert davranırlar. Ancak özellikle metalik sistemlerde düşük 

oranlarda bile olsa, bir miktar çözünme bileşenler arasında kompozit özelliklerini etkileyebilen 

ara yüzey reaksiyonları görülebilir. Bu ara yüzey fazı yapının tüm özelliklerini etkileyebildiği 

için bu yüzeyi üçüncü bir faz olarak incelemek gerekir. 

 

Matris (birincil) Faz: Sürekli ve ana fazdır. Takviye fazını bir arada tutar ve yükü 

paylaşmasını sağlar. 

Takviye (ikincil) Fazı: Matrisin dayanımını artırır. 

Ara yüzey (üçüncü bileşen): Matris ile takviye malzemesi arasında oluşan fazdır. 

Şekil 1 Kompozit malzemenin bileşenleri 
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Kompozit malzemelerin mühendislikte bu 

kadar öneli bir yer edinmesinin sebebi 

yapıyı oluşturan her iki malzemenin de 

özellikleri taşıması ile çok daha gelişmiş 

malzemeler elde edebiliyor olmamızdır.  

Takviye ve matris olarak kullanılabilen 

malzemeler amaca uygun olarak çok 

çeşitli olabilmektedirler. Matris malzeme 

olarak; polimer, seramik ya da metal 

kullanılabilir. Takviye elamanı olarak ise, 

elde edilmek istenen özelliklere göre 

birçok farklı takviye elamanı bulabiliriz. 

Bu yüzden kompozit malzemeler 

sınıflandırılırken iki farklı yöntem kullanılır.  

1. Matris sistemine göre sınıflandırma 

 

 PMC – Polimer Matris Kompozitler 

 MMC – Metal Matris Kompozitler 

 CMC – Seramik Matris Kompozitler 

 

2. Takviye sistemine göre sınıflandırma 

 

 Elyaf Takviyeli Kompozitler 

 Parçacık Takviyeli Kompozitler 

 Tabakalı Kompozit Malzemeler 

 Karma Kompozitler 

 

 

Parçacık Takviyeli Kompozit          Fiber Takviyeli Kompozit   Tabakalı Kompozit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 birincil ve ikincil faza göre kompozit malzemenin dayanımı 
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1. Kompozit Malzemelerin Özellikleri  

 

Kompozit malzemenin özellikleri için kesin bir sıralama yapmak mümkün değildir. İstenilen 

her özellik için malzeme geliştirilebilir ve farklı değerlerde karakteristik özellik sağlanabilir. 

Sağladığı avantajlardan dolayı bazı özellikleri şu şekilde genelleyebiliriz. 

 

 Hafiflik(düşük yoğunluk); genelde, 

o PMC; 1,5-2 gr/cm^3 

o CMC; 2-3,5 gr/cm^3  

o MMC; 2,5-4,5 gr/cm^3 

 Yüksek mukavemet; Çekme, darbe dayanımları matris malzemeye göre yüksektir.  

 Kolay şekillendirebilme; Aşağıda belirtilen kompozit üretim yöntemleri haricinde ise 

birçok polimer üretim tekniği ile kompozit üretilebilir. 

 Elektriksel özellikler; İsteğe göre elektriksel özellik ayarlanabilir. 

 Korozyon ve kimyasal etkilere karşı mukavemet; Birçok asit, alkil ve çözücüye karşı 

dirençleri vardır ve atmosfer şartlarında uzun süre bozulmadan durabilirler. 

 Isıya ve ateşe dayanıklılık 

 Kalıcı renklendirme 

 Titreşim sönümlendirme 

Bütün bu olumlu yanların dışında kompozit malzemelerin uygun olmayan yanları da şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Kompozit malzemelerdeki hava zerrecikleri malzemenin yorulma özelliklerini olumsuz 

etkilemektedir. 

 Kompozit malzemeler değişik doğrultularda değişik mekanik özellikler gösterirler. 

 Aynı kompozit malzeme için çekme, basma, kesme ve eğilme mukavemet değerleri 

farklılıklar gösterir. 

 Kompozit malzemelerin delik delme, kesme türü operasyonları liflerde açılmaya neden 

olduğundan, bu tür malzemelerde hassas imalattan söz edilemez. 

 

Bir Kompozit Ürünün özelliklerini belirleyen unsurlar; 

1. Takviye elemanının (fiber) özellikleri 

2. Matris malzemenin özellikleri 

3. Fiber-matris ara yüzeyindeki yapışma kabiliyeti 

4. Fiber/matris oranı (Hacimsel Yoğunluk, Fibre Volume Fraction) 

5. Takviye elemanının geometrisi ve matris içindeki yönlenmesi  (oryantasyonu) 
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2. MATRİS MALZEMELER 

Bir kompozit yapıda matris malzemesinin temel fonksiyonları: 

• Matris fiberleri bir arada tutarak fiberlere yük aktarımında köprü görevi görür. Yapıya rijitlik 

ve şekil verir. 

• Matris fiberleri birbirinden izole eder. Böylece fiberler birbirlerinden bir yönü ile bağımsız 

davranırlar. Bu durum, örneğin, çatlak ilerlemesini durdurur ve yavaşlatır.  

• Matris iyi yüzey kalitesi  

• Matris, aşınma gibi mekanik hasarlara ve çeşitli kimyasal etkilere karşı takviye malzemelerini 

korur. 

• Seçilen matris malzemenin özelliklerine bağlı olarak, kompozitin süneklik, darbe direnci gibi 

performans karakteristikleri de etkilenir. Daha sünek bir matris yapının kırılma tokluğunu 

arttırabilir. Ör; yüksek tokluk için termoplastik esaslı kompozit malzemeler seçilir.  

• Kullanılan matrisin özellikleri ve fiberle uygunluğu, meydana gelen hasar modlarını 

(mekanizmaları) önemli ölçüde etkiler.  

Bundan dolayı bir kompozit malzeme üretiminde kullanılan bir reçineden yüksek 

mekanik özellikler, iyi yapışma kabiliyeti, yüksek tokluk özellikleri ve çevresel etkilere dirençli 

olması beklenir.  

2.1.Metal Matrisler 

Hafif metaller, kompozitler için matris malzemesi olarak çok cazip olmaktadır. Bunlar 

plastiklerden daha yüksek elastik modül, dayanım ve tokluğa sahip olup yüksek sıcaklıklarda 

özellikleri de daha iyidir. Ancak metal matrisli kompozit üretimi daha zordur. Bunlar her elyafla 

iyi ara yüzey bağı oluşturmazlar. Metallerle en kolay bağ oluşturan silisyum karbür İle 

kaplanmış boron elyaftır. Fakat bunlar pahalıdır. 

MMC’lerde çok yaygın olarak kullanılan matris malzemesi, düşük yoğunluklu, iyi tokluk ve 

mekanik özelliklere sahip olan hafif metaller ve alaşımlarıdır.  

Atmosfere karşı korozyon dayanımının da çok yüksek olması diğer karakteristik özelliklerinden 

biridir. Genellikle Al, Ti, Mg, Ni, Cu ve Zn matris malzemesi olarak kullanılır ayrıca Al ve 

alaşımları, Ti ve Mg yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

 

2.2.Seramik Matrisler 

Seramikler, metal ve metal olmayan elemanlardan meydana gelen inorganik bileşikler olup 

doğada kayaların dış etkilere karşı parçalanması sonucu oluşan kaolen, kil vb. maddelerin 

yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile elde edilen malzemelerdir. Farklı şekilde silikatlar, alüminatlar 

ile birlikte metal oksitlerinden oluşurlar. Genelde ya iyonik veya iyonik+kovalent bağ 

karışımına sahip oldukları için çok kararlıdır. Bu nedenle de çok sert, gevrek ve yüksek 

sıcaklığa dayanıklıdırlar.  

Seramikler, gevrek olduklarından mikro yapısal kusurları çentikler ve mikro-çatlaklar gerilme 

yığılmasına yol açtıklarından çekme dayanımı düşüktür. Basma dayanımları ise çok yüksektir. 
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Ancak mikro-yapısal kusurları azaltacak şekilde çok ince çaplı elyaflar üretilerek daha 

dayanıklı kompozit üretmek mümkün olmaktadır.  

Bu malzemelerde kayma direnci çok yüksek olduğundan plastik şekil verme olmaksızın gevrek 

tarzda kırılırlar. Bununla beraber çok sert olduğundan dolayı bazıları AI2O3 ve SiC gibi 

aşındırıcı malzeme olarak kullanılır 

2.3.Polimer Matrisler 

 

Kompozit malzemelerin %90 a yakın kısmını polimer esaslı matrisler oluşturmaktadır 

 

Polimerler, monomer denilen kimyasal ünitelerden meydana gelir. Bir monomer 

polimerizasyon yoluyla başka monomer molekülleri ile birleşerek tekrarlanan ünitelerden 

oluşan çok uzun zincir şeklinde bir makro-molekül meydana molekül meydana getirilir.  

 Polimerlerin yapısı karışık yapılı zincirlerden oluştuğundan komşuları ile uyum sağlayıp 

düzenli yapı oluşturmaları çok zordur. Bir lineer polimerin yapısı pişmiş makarnayı andırır, 

zincirleri birbiri ile dolaşmış halde bulunur.  

Polimerler hafif olması ve kolay işlenebilmelerinden dolayı geniş bir uygulama alanına sahiptir.  

Karışık geometriye sahip şekiller bile kolaylıkla bir kalıba enjekte etmek suretiyle 

üretilebilmektedir. Bu nedenle reçine olarak kullanılmaya çok müsait yapılardır. Üretim 

teknikleri diğer yapılara göre daha kolaydır. 

 

3. TAKVİYE ÜRÜNLERİ 

Kompozit malzemelerde takviye elemanı partikül, lif, tabaka yada bunların karışımı şeklinde 

bulunabilir. Partikül olarak bulunan takviye elemanları genellikle seramik ya da metal tozları 

şeklindedir. Takviye ürünleri genellikle nihai üründe istenilen özellikler temel alınarak seçilir.  

 Üretim Tekniği 

 Takviye elamanının ıslanabilirliği 

 Yönlendirilebilme   

Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli parametrelerdir. 

 

 

                   Elyaf Takviyeli       Parçacık takviyeli          Tabakalı      Karma 
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Takviye ürünleri her bir uygulama alanı için farklı olsa da en çok lifsi yapılar kullanılmaktadır. 

Lifsi yapılar içerisinde en önemli olanlar, Cam elyaf(fiber glass), Karbon elyaf (carbon fiber) 

ve Aramid (kevlar) yapılardır. Bunlara ek olarak Boron, Alüminyum oksit, Silisyum karbür, 

Organik molekküller... vb. kullanılan diğer önemli takviye malzemeleridir.   

3.1.Cam Elyaf 

En ucuz olan ve en çok kullanılan takviye elemanıdır. Sıcak ve soğuk havaya karşı direnç, nem 

direnci, elektriksel yalıtım, düşük yoğunluk 

ve yüksek dayanım nedeni ile tercih edilir.   

Cam elyafın esasını silis-kum (SiO2) 

meydana getirmektedir. Diğer bileşenler ise 

sodyum (Na), Kalsiyum (Ca), Magnezyum 

(Mg), Alüminyum (Al), Baryum (Ba) ve 

Demir (Fe) gibi elementlerin oksitlerinden 

oluşur.  

Üretimi; Eriyik haline getirilmiş hammaddeler lifler halinde yüksek hızlarla çekilir. (20-70 m/s 

) Sonuç olarak 5-20 micron kalınlığında lifler elde edilir. Bu lifler demet haline getirilmeden 

önce bağlayıcı adı verilen bir kimyasal bileşim ile kaplanır. Bağlayıcı cinsi, kompozit malzeme 

içinde cam elyafının performansını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. 

Kompozisyonlarına bağlı olarak, değişik cam elyafı cinsleri vardır. Bunlar içinde “E” camı 

elyafının en başta geldiği görülmektedir. Elektrik ve mekanik özellikleri ile maliyetinin iyi bir 

denge oluşturması sonucu, bu kalsiyum alüminosilikat bileşimi, kullanılan toplam cam elyafı 

takviye malzemeleri içinde %90 pazar payına sahiptir. Cam elyaf üretiminde kullanılan diğer 

cam tiplerini, özelliklerini kimyasal yapısını şu şekilde sıralayabiliriz. 

CAM TİPİ ÖZELLİKLERİ             

A-CAMI Yüksek alkali oranı-düşük maliyet             

C-CAMI Kimyasal dayanım (Yüzey tülleri)             

E-CAMI Elektriksel özellikler             

L-CAMI Radyasyona karşı kurşun içerir             

M-CAMI Yüksek elastik modül             

S-2 CAMI Yüksek çekme dayanımı             

W-2 CAMI Paneller için yarı şeffaf             

AR-CAMI Alkali dayanım             

R-CAMI Yüksek çekme dayanımı             

 

 

Bileşik \  Cam Tipi 

A C E R S 

SİO2 72.0 64.6 52.4 60.0 64.4 

A1203 1.5 4.1 14.4 25.0 25.0 

CaO 10.0 13.4 17.2 9.0 --- 

MgO 2.5 3.3 4.6 6.0 10.3 

Na2O,K2 O 14.2 9.6 0.8 --- 0.3 

B2O3 --- 4.7 10.6 --- --- 

BaO --- 0.9 --- --- --- 
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3.2.Karbon/Grafit Lifler 

Yüksek teknoloji ürünü olarak kompozit 

pazarının geniş bir kısmı, karbon veya grafit 

elyaf ürünlerinden yararlanmaktadır. Karbon 

elyafının diğer takviye liflerine göre daha 

farklı avantajları vardır. Nispeten düşük elyaf 

yoğunluğu, yüksek mukavemet ve yüksek 

modül özelliklerini bir araya getirerek üstün 

bir kombinasyon özelliği sunmaktadır. Aynı 

zamanda yüksek ısılarda özelliğini koruma ve 

yorulma dayanımı özelliklerine sahiptir. Karbon ve Grafit elyaflar organik maddelerden 

üretildikleri için organik fiberler olarak da adlandırılırlar.  

Üretim: Ham madde olarak Poliakrilonitril (polyacrylonitrile, PAN), Selüloz (Rayon) ve Zift 

(Pitch) kullanılır. Poliakrilonitril (PAN), tekstil kaynaklı bir polimer fiberdir. Zift fiberler 

arıtılmış petrolden veya katran şeklindeki kömür ziftinden eğrilerek elde edilir. Karbon 

fiber/elyaf üretiminde günümüzde daha çok PAN-esaslı fiberlerden (ham lif= precursor) 

yararlanılmaktadır. Zift-esaslı fiberler daha direngen ve gevrek bir karaktere sahiptirler 

PAN esaslı bir üretim şebası aşağıda gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

3.3. Aramid (kevlar) Lif 

Aramid kelimesi bir çeşit naylon olan 

poliamid maddesinden gelmektedir.  Aramid, 

aromatik poliamid lif ailesine verilen genel 

isimdir.  

Geçen yirmi yıl boyunca, yüksek teknoloji 

ürünleri olarak bilinen aramid elyafı önemli 

bir mesafe katetmiş olup uzay, denizcilik, 

spor ürünleri, eğlence, otomotiv ve silah 

endüstrisi gibi klasik kompozit pazarlarına hitap etmiştir. Yüksek düzeyde yönlendirilmiş olan 

bu polimer, düşük yoğunluk ile yüksek modül ve yüksek düzeyde yapışma özelliği ile yüksek 

mukavemet/ağırlık oranını üründe bir araya getirmektedir. Mukavemet ve modül değerleri 

yanısıra, liflerin kolaylıkla ıslatılabilmesi ve üründe darbe dayanımı özellikleri dolayısıyla 

yaygın olarak kullanılan reçinelerin çoğunluğu ile kullanılabilmektedir.  

PAN Kararlaştırma  Karbonlaştırma Grafitleştirme 

Yüksek 

dayanımlı 

Karbon lif 

Yüksek  

modüllü 

karbon Lif 
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Aramid elyafı piyasada daha çok ticari isimleri Kevlar (DuPont) ve Twaron (Akzo Nobel) 

olarak bilinmektedir. Farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok farklı 

özelliklerde aramid elyafı üretilmektedir. 

Kevlar 29 ürünü, düşük yoğunluk ve yüksek dayanımı ile 

çelik yelek, ip ve kablo yapımında kullanılmaktadır. 

Kevlar 49, düşük yoğunluk ve yüksek dayanım yanı sıra 

yüksek modüle sahiptir ve havacılık-uzay sanayi, 

denizcilik, otomobil gibi birçok sanayi alanında 

kullanılmaktadır.  

Aramid elyafı, fiyat/performans değerlerini sağlamak 

üzere tasarlanmış cam ve karbon elyafının kombinasyonu şeklinde olan hibrid ürünler halinde 

de mevcuttur.  

 

Önemli Özellikleri; 

 Genellikle rengi sarıdır 

 Düşük yoğunlukludur 

 Yüksek dayanıklılık 

 Yüksek darbe dayanımı 

 Yüksek aşınma dayanımı 

 Yüksek yorulma dayanımı 

 Yüksek kimyasal dayanımı 

 Kevlar elyaflı kompozitler Cam elyaflı kompozitlere göre 35% daha hafiftir 

 Cam türü elyaflara yakın basınç dayanıklılığı 

 

3.4. Hybrid Fibers  

Birden fazla takviye malzemesinin bir arada kullanılarak oluşturulan takviye ürünleridir. 

 

 

Şekil 3 kevlar ürününün kimyasal yapısı 
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4.4. Elle Tabakalama (Hand Lay Up) 

 

Yöntem; bir kalıba elle yerleştirilen kumaşlara (elyaf) bir rulo veya fırça ile reçinenin 

emdirilmesi esasına dayanır. Daha sonra reçine emdirilmiş kumaşlar oda sıcaklığı ve atmosferik 

basınç altında veya farklı sıcaklık ve basınçlar altında pişmeye/kurumaya bırakılır. Reçineler 

kumaşlara kat kat yedirilebildiği gibi kumaşın özelliklerine bağlı olarak çok katmana aynı anda 

da reçine sürülebilir. 

 

Bu yöntemde herhangi bir termoset reçine  

(epoxy, polyester, vinylester, phenolic)  

kullanılabilir. Takviye malzemesi olarak ise 

bilinen elyaflar (Cam, karbon, aramid…)  

kullanılabilir. Ancak ağır aramid kumaşların bu 

yöntemle ıslatılması (reçine emdirilmesi) çok 

zordur. 

 

Yıllardır geniş ölçüde kullanılan bu yöntemin 

avantaj, dezavantajları ve uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: 

Avantajları 

 Öğrenilmesi ve uygulanması çok kolay 

 Özellikle oda sıcaklığında pişen reçinelerin kullanımında düşük maliyet 

 Yönteme uygun malzeme temini çok kolaydır 

 Spreyleme’ ye oranla daha fazla fiber yoğunluğu ve sürekli (uzun) lif kullanımı 

Dezavantajlar 

 Yöntem laminasyonu (tabakalama) yapan kişinin el becerisine çok bağlıdır 

 Yüksek “Fiber Hacimsel Yoğunluğu” na ulaşmak çok zordur.  

 Reçine oranı düşük tutulmak istendiğinde yüksek oranda hava boşlukları ve ıslanmayan 

bölgeler meydana gelebilir 

 Bu yöntemde kullanılan reçinelerin yoğunluğu ve viskozitesi düşüktür. Bu tür 

reçinelerin insan  

 Sağlığı açısından ağır moleküllü reçinelere oranla daha zararlıdır.  

  Pahalı havalandırma sistemleri olmaksızın Polyester ve vinilester için havaya karışan 

Styrene konsantrasyonunu yasal sınırlarda tutmak zordur.  

Uygulama Alanları: 

 Rüzgar türbin kanatları, plakalar, tekne üretimi, mimari amaçlı kalıplamalarda… 
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DENEYİN YAPILIŞI 

Malzemeler: 

NOT: Deney öncesinde denemek istediğiniz bir kalıp var ise deneye getirebilirsiniz. 

Takviye elemanı, Cam Fiber Elyaf. Matris malzeme: Epoksi Reçine  

 Reçine  ( gerekli ise sertleştirici ) 

 Polyetilen poşet ( 20cm x 90 cm ) –kalıp ayırma için-  

 Plastik eldiven 

 Enjektör 

 Keçe veya benzeri reçine emici  

 Fırça 

 Aseton veya benzeri temizleyici 

 Karıştırıcı 

 

Uygulama 

1. Reçineniz tek komponent ise ikinci komponent ile gerekli oranlarda bir kap içinde 

karıştırarak reçinenizi hazırlayınız.  

2. Lif yapımızdan belirli parçalara kesip ve kullanılacak olan toplam lifin ağırlıklarını 

ölçün.  

3. Politen poşeti kalıbın en altına yerleştirin  

4. Üzerine reçine emici kumaşı yerleştirip tekrar PE yapıyı yerleştirin  

5. PE üzerine bir miktar reçine fırça ile yedirin.  

6. Bir tane fiberglassı üzerine yerleştirin. 

7. Fırçayı reçineye batırıp hafif bastırarak fiberglassın üzerine yedirin. Fırçalama işlemini 

merkezden köşelere doğru yapınız. Fiberglass reçineyi emecektir, yeterli miktarda 

reçineden sonra fırçalma işlemini bırakınız. 

8. İkinci fiberglassı yerleştiriniz. Ve işlemleri yeterli kalınlığa gelene kadar tekrar ediniz. 

9. Fiberglass laminant yapıyı 

polietilen poşet ile kapatıp bir 

miktar kuvvet uygulayın. 

10. Üzerine tekrar reçine emici kumaş 

ve PE koyarak varsa üst kalıbı 

koyarak bastırınız. 

11. Kompoizitin kür olmasını 

bekleyin.  

12. Aseton ile fırçayı temizleyiniz. 

13. Kompoizit malzemenizin son 

ağırlığını bularak Fiber/kompozit 

oranını bulunuz.  
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
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ELEKTRO-EĞİRME (ELECTROSPINNING)  YÖNTEMİ İLE 

POLİMER LİF ÜRETİMİ DENEY FÖYÜ 

 

 

 

 

Hazırlayan: Arş. Gör. N. Burak KİREMİTLER 
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ELEKTRO-EĞİRME (ELECTROSPINNING)  YÖNTEMİ İLE POLİMER LİF ÜRETİMİ 

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.  

Electroeğirme (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 oluşturulmakadır. 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 
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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 içersindeki 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klasik Rayleigh kararsızlığı 

 Whipping kararsızlığı 
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Elektro-eğirme Sistemi 

 

Basit bir elektro eğirme düzeneği  4 ana kısımdan oluşur: 

 Polimer akış hızını tayin eden pompa  

 Polimer solusyonunu içeren şırınga ve şırınga ucu 

 Elektrostatik etkiyi yaratacak yüksek voltaj kaynağı 

 Polimerin spinleneceği toplayıcı hedef-levha. 

     

 

Elektro eğirme düzeneği, polimer dikey, düşey ya da yanal doğrultuda eğirilcek şekilde kurulabilir 
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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.  
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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 
elektroeğirme parametreleriyle de oynayarak PAN ı n alimunyum 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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SERAMİK ÇAMUR HAZIRLAMA ve ALÇI KALIPLARA DÖKÜM 

DENEY FÖYÜ 

 

 

 

 

Hazırlayan: Arş. Gör. Lemiye ATABEK SAVAŞ 
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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 
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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;      
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      ·        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. 

 

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
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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.  

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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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: ? 
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Dikkat: 

*Deneyden önce ve deney sonunda küçük sınav 

yapılacaktır.  

*Deneye gelirken A4 beyaz kağıt ve hesap 

makinesi getirilmesi gerekmektedir. 

 

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. 
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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) 
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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) 
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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 
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              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; 
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                                                               (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) 
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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. 
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