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ÖNSÖZ 

“Denizel Kompozitler” kapsamında İngilizce çok sınırlı kaynak 

bulunmakta olup, Türkçe herhangi bir eser hazırlanmamıştır. Kitap; 

ağırlıklı olarak, yüksek süratli bot, yat ve gezinti teknesi benzeri deniz 

araçları ile ekipmanlarının ana yapım malzemesi olarak kullanılan 

kompozitlere odaklanırken, teorik hesaplamalar yanında, çok daha 

geniş bir şekilde bu malzemelerin deneylere ve tecrübelere dayanan 

özelliklerine de ayrıntılı olarak yer vermektedir. Dolayısıyla, lisans ve 

yüksek lisans öğrencilerine aldıkları dersler yanında ödev, proje ve tez 

aşamalarında destek sağlaması ve uygulama örnekleriyle ışık tutması 

hedeflenmiştir. Kitapta, denizel kompozitlerin üretimleri, özellikleri ve 

yaygın uygulamaları hakkında ayrıntılı örneklere yer verildiğinden, 

sektörde görev yapan teknik personel ve yöneticiler için olduğu kadar 

sektöre yeni katılanlar/katılacaklar için de önemli bir kaynak 

niteliğindedir. Ayrıca denizel kompozitler konusunda, alanında yetkin 

bilim insanlarının güncel akademik çalışmalarının bir seçkisi olacak bu 

kitabın, konuyla ilgili lisans ve lisansüstü akademik çalışmalar yürüten 

akademisyenlere yönelik bir eser olması da hedeflenmiştir.  
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1. GĠRĠġ 

Neredeyse tüm diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi gemi 

mühendisliğinde de temel sorun mümkün olduğunca hafif bir yapıya 

ulaşabilmektir. Bu amaçla, ağır metalik yüzer yapılar için dahi gemi 

mühendisleri; perde, güverte kaplaması, üstyapı, direk, hatta pervane gibi bazı 

elemanların yapımında başta polimer esaslı kompozitler olmak üzere daha 

hafif malzemelerden yararlanmaya yönelmişlerdir (Mouritz, 2001). 

Kompozitlerin görece olarak hafifliğinin yanı sıra, denizel kullanım 

anlamındaki avantajları olarak görünmezlik teknolojilerine sağladıkları katkı, 

daha güvenilir ve uzun ömürlü tekneler üretmek için yaşamsal bir önemi olan 

başta korozyon olmak üzere denizel çevreye yüksek dayanımlarını sayabiliriz 

(Cao ve Grenestedt, 2004). Bununla birlikte, eşyönsüz (anizotropik) olan 

kompozitlerin metal bir gemiye ağırlık azaltım katkısı nedeniyle kısmen 

uygulanmasında, katılık, ısıl genleşme katsayısı gibi mekanik özellikleri çok 

farklı olan bu iki malzemenin birleştirilmesinde karşılaşılabilecek zorluklar da 

belirtmeden geçilmemelidir. 

Denizel uygulamalardaki olumlu yönlerinin görülmesiyle gemi 

inşaatında kullanılan polimer esaslı kompozit malzemelerin, küresel ölçekte 

tüm kullanım alanları içindeki oranı ağırlıkça %6’ya ulaşmıştır. En büyük tam 

boyu 50 metre olarak tanımlanması halinde küçük teknelerin %70’i ise anılan 

kompozitten yararlanarak üretilmektedir. Kompozitlerin pazarının gelişme 

sürecine ilişkin varsayımlar uyarınca, 2011’de 135 bin ton olan üretim 2018 

yılında 200 bin tona ulaşmıştır ki bu da yıllık %5,6’lık bir büyüme oranına 

karşılık gelmektedir. Bu büyümenin getirisinin ise yine 2011’de 900 milyon 

Amerikan Doları’ndan 1.500 milyara, yılda %7,1’lik bir artışa karşılık 

gelmektedir (Pauchard ve diğ., 2002). 

Elyaf takviyeli polimer esaslı kompozitlerin (ETP) on yıllardır uzun 

ömür, üzerinde kolay çalışabilirlik ve maliyet bakımından gemi inşaatı 

endüstrisinde olduğu kadar deniz yapıları inşaatında da kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi bu malzemeler, denizel 

çevredeki ultraviyole, deniz suyu ve organizmalara karşı dayanımlarındaki 

avantajlar kadar, yorulma yüklerine karşı dayanımlarıyla alışılagelmiş 

malzemelere karşı üstünlük gösterirler (Gürsel ve Neşer, 2012; Mouritz ve 

diğ., 2001). Yine denizel uygulamaları özelinde ETP’ler, üretim aşamasında 

parça, bağlantı ve birleştirme sayısını azaltmak suretiyle ürünün bütünlüğünü 

yapısal bütünlüğünün iyileştirerek imalat süreçlerinin sadeleştirilmesine 

yardımcı olurlar, ağırlık merkezini ağırlığı azaltarak aşağıya çekmek suretiyle 
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stabiliteyi iyileştirirler, karmaşık formların üretimine olanak tanıyarak 

tasarımcının işini kolaylaştırırlar (Guillermin, 2010). 

2. TARĠHÇE 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği temelinde ETP’lerin 

denizel kullanımına ilişkin zaman çizelgesi Şekil 1’de sunulmaktadır. 

İlk denizel üretimlerde yani 1960’ların ortalarında kırpma ve örgü 

kumaş cam elyafların kullanıldığı el yatırması yöntemi uygulanmaktadır ki 

hala en yaygın olarak başvurulan bu yöntemde düşük maliyetli bir yatırımla 

ortalama kalitede ürün elde edilebilmektedir. 

1970’lerden başlayarak sandviç yapılar da deniz endüstrisindeki yerini almaya 

başlamıştır. Özellikle 1980’lerin başından itibaren aramid, Kevlar ve karbon 

elyaf gibi alternatif güçlendiriciler endüstride yerini almaya başlamıştır. 

Büyümesi hızlanan bu endüstri, daha hızlı üretim yöntemlerine gereksinim 

duymuş ve böylelikle 1990’lar vakum destekli üretim yöntemlerin ve 

infüzyonun kullanıma girişine tanıklık etmiştir (Marsh, 2003). Şekil 2’de 

kompozit malzemelerin askeri gemilerde kullanımına ilişkin zaman çizelgesi 

verilmektedir. 
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ġekil 1. Polimer kompozitlerin denizel kullanımının Marsh (2006) tarafından 

özetlenmiş öyküsü 
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ġekil 2. Polimer kompozitlerin askeri amaçlı kullanımları (Marsh, 2010) 
 



 
 9 

3.  EĞĠLĠMLER 

3.1  GERĠ DÖNÜġÜM SORUNSALI 

Özellikle cam takviyeli polimer kompozitler (CTP), tasarımcılarla, 

mühendislerin ve üreticilerin orta kalitede fakat uzun ömürlü bir ürün elde 

etmelerini sağlıyorsa da termoset niteliğindeki bu malzemenin heterojen iç 

yapısından kaynaklanan oldukça yetersiz geri dönüşülebilirliği uzunca bir 

süredir bir sorun olarak değerlendirilmektedir (Nicholas, Paul, 1995). 

Günümüz denizel kompozit endüstrisi iki önemli problemle karşı karşıyadır: 

(1) “ömür sonu” teknelerin çevreye olumsuz etki yaratmayacak bir şekilde 

geri dönüşümü ihtiyacının giderilmesi ve (2) “sürdürülebilirlik” bağlamında, 

gelecek kuşakların aynı çelişkileri yaşamamaları için yeni bir tasarım ve 

üretim yolu bulmak (Bennet, 2011). Bu da “iyi mühendislik” uygulamaları 

olarak anılan, geri dönüşüme yönelerek kullanılan  enerjiyle birlikte emisyon 

ve atık miktarını azaltmak çabalarını tasarımdan başlayarak göz önünde tutan 

sürdürülebilir mühendislik yapmak demektir (Brown, 2011). Bu bağlamda 

“geri dönüşüm” denizel kompozitler endüstrisinin sürdürülebilirliğine 

güçlendiriciler ve reçinelerin üretimi temelinde enerji ve malzeme tasarrufu 

sağlamak suretiyle ciddi katkılarda bulunacaktır. 

Mevcut ve yakın gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemeler 

bütün mühendislik malzemelerinin ömür sonu ürünlerden (ömür sonu 

otomobillerde olduğu gibi) uygun bir şekilde geri dönüşümünü zorunlu 

kılmaktadır (Yang ve diğ., 2012). Avrupa Birliği’nin ömür sonu otomobiller 

için ya da elektrik ve elektronik atık malzemeler için direktifleri gibi ve 

Birleşik Krallığın CTP’nin geri dönüşümüne artan talep nedeniyle geliştirdiği 

ve “Kompozitler İçin Artan Sürdürülebilirlik” başlığında sunduğu strateji 

belgesi gibi, görece olarak güncel yasal düzenlemeler bu bağlamda anılabilir. 

CTP geri dönüşümü ise, teknolojik ve ekonomik zorluklar nedeniyle 

hiç veya çok az elyaf eldesi sağlayabilen, fakat enerji üretimi amacını güden 

“yakma” seçeneğiyle sınırlandırılmıştır günümüzde. Bu konu üzerinde yapılan 

çok sayıdaki araştırma, CTP geri dönüşümünün ticarileşmesi beklenen üç 

kategoride gelişebileceğini ortaya koymaktadır: mekanik, kimyasal ve ısıl geri 

dönüşüm. Bu seçeneklerin arasındaki; kırpma ve öğütme aşamalarından sonra 

elyafça zengin ve reçinece zengin kısımların ayrıştırıldığı ve yeniden kullanım 

olanağı bulduğu mekanik geri dönüşüm, teknolojik düzeyi ve dolayısıyla 

gereksindiği başlangıç yatırımı bakımından şimdilik en uygun yol olarak 

görünmektedir. Bu yöntemin enerji-yoğun bir süreci içermesi ve elde edilen 

malzemelerin kullanım için uygun kaliteye güçlükle ulaştırılabilmesi 

uygulamada karşılaşılacak olumsuzluklar arasında sayılabilir. 
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Yine de günümüzde, temelde çevreye ilişkin yasal düzenlemelerde 

kuralları belirlenen, yönlendirilen kompozit tekne üretim endüstrilerinin 

üreticiler ve tedarikçiler dahil tüm bileşenlerinin çelik, alüminyum, ağaç gibi 

diğer üretim malzemelerinden yararlanan rakiplerinin karşısında rekabetçi 

kalabilmeleri için uygun bir atık yönetim sistemi geliştirmeleri gerekmektedir. 

Endüstrinin bu acil gereksinimi göz önüne alan birçok araştırma, mekanik geri 

dönüşümden elde edilen CTP’nin maliyet-etkin ararlı kullanımı konusunda 

gerçekleştirilmiştir. Bu suni ağaç yapımında (Demura ve diğ, 1995; Blizard, J. 

Portway, 1998; George, S. Dillman) ısıl ve yalıtım niteliklerini iyileştirmek 

amacıyla bitüm esaslı yol asfaltı ve çatı kaplama malzemelerinde ve 

çimentolu malzemelerde (Neşer ve diğ., 2010; Neşer ve Aytekin, 2015) 

kullanımları önerilmektedir. 

3.2.  KAPALI KALIPLAMA VE DÜġÜK STĠRENLĠ VE 

VĠSKOZĠTELĠ REÇĠNELER 

Uçucu Organik Bileşenlerin (UOB) emisyonunu ortadan 

kaldırmak/azaltmak, katmanlamanın kontrolünü iyileştirmek ve işçi sağlığı ve 

iş güvenliği açısından daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak için kapalı 

kalıplama doğru bir uygulama olarak öne çıkmaktadır. 

Son yıllarda, daha düşük vizkoziteli reçineler kimyacılar tarafından, 

özellikle kapalı kalıplamadaki kürlenmeyi düzenlemek/kolaylaştırmak 

amacıyla geliştirilmektedir. Maliyet anlamında ise kapalı kalıplamanın daha 

yüksek verimliliği, özellikle büyük parçaların üretiminde el yatırması 

yöntemiyle ve açık kalıplamayla yapılandan daha hızlı ve daha az iş gücü 

gereksinmesiyle görünür olmaktadır (Steward, 2011). 

Stirenin atmosferin etkisine ve geçişmeye (ozmos) dayamını 

düşürmeden azaltılması günümüzde özellikle jel-kot üreticilerinin ürün 

geliştirme hedefleri arasındadır. Örneğin ABD’deki bir üretici firma, 

kabarcıklanmaya ve atmosferin etkisine dayanımdan çok az taviz vererek, 

renge bağlı olarak %21-31 oranında daha az stiren içeriği olan jel-kot 

üretttiğini belirtmektedir. Bu yeni ürünün içeriğindeki vinilester bir bariyer ile 

hidroliz ve kabarcıklanmaya direncin arttırıldığı da vurgulanmaktadır (Marsh, 

2003). 

3.3. SERTĠFĠKALANDIRMA 

Uygulama amaçlarına çok iyi bir uyum sağlaması ETP’lerin hem bir 

avantajı, hem de zaafı olarak görülmektedir ki bir yandan çok geniş bir 

gereksinim aralığına yanıt  verebilmekte, diğer taraftan ise bu yanıtlar 
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çeşitlilik göstermektedir. Ortaya çıkan ürün ve süreç çeşitliliği her ürünün 

yegâne olması demektir ki bu gerçek endüstriye ilişkin standartların 

oluşturarak bunlardan yararlanarak üretimi izleme ve kaliteye erişme yollarını 

doğru tanımlamaya itmektedir endüstrinin paydaşlarını (Marsh, 2010). 

3.4. YANGIN GÜVENLĠĞĠ 

ETP’lerin denizcilik endüstrisine uyarlanması aşamalarında caydırıcı 

etmenlerden biri bu malzemelerin yangın davranışları olmuştur. Örneğin 

ABD’de federal yasalar gemilerin temel yapısal elemanlarında ETP’ye 

başvurmanın tutuşmazlık gerekliliklerini karşılamayacağını belirtirken bunun 

aksi bir tutum içindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO, 

International Maritime Organization) Yüksek Hızlı Teknelere İlişkin Kuralları 

(High Speed Craft Code, HSC) yanma testinde yeterli performansı 

gösterdikleri takdirde bölmeler arası perdelerde ETP’nin kullanılabileceğini 

belirtmektedir. 

3.5. DOĞAL KOMPOZĠTLER 

ETP’lerin denizcilik endüstrisine uyarlanması aşamalarında caydırıcı 

etmenlerden biri bu malzemelerin yangın davranışları olmuştur. Örneğin 

ABD’de federal yasalar gemilerin temel yapısal elemanlarında ETP’ye 

başvurmanın tutuşmazlık gerekliliklerini karşılamayacağını belirtirken bunun 

aksi bir tutum içindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO, 

International Maritime Organization) Yüksek Hızlı Teknelere İlişkin Kuralları 

(High Speed Craft Code, HSC) yanma testinde yeterli performansı 

gösterdikleri takdirde bölmeler arası perdelerde ETP’nin kullanılabileceğini 

belirtmektedir. 

Biyopolimer pazarı ise şimdilik geleneksel petrol kökenli 

polimerlerinki ile karşılaştırıldığında küçüktür. Biyopolimerler, agro-

polimerler (nişasta, selüloz, reçine gibi) ve mikrobiyolojik süreçlerden 

yararlanarak üretilen biyo-bozunur polimerler olarak iki temel sınıfta 

incelenebilir. Biyopolimelerin en iyi uygulamalarına günümüzde ambalaj 

pazarında rastlanır ki bu günümüzdeki en büyük pazarlardan birisidir. 

Biyoplastiklerin ambalaj ve tarımda kullanılmakta olan poliolefin reçine 

pazarının küresel ölçekte %10’una ulaşma potansiyeli vardır ki bu da yılda 18 

milyon ton ve ötesine karşılık gelmektedir. Tüm bunlara ek olarak, inşaat ve 

otomotiv endüstrisinde kullanılan tarımsal elyafların da yılda 5 bin tonluk bir 

pazar boyutuna ulaşmasının çok yakın olduğu da belirtilmelidir. 

Biyoplastikler ve sentetik plastikler arasındaki fiyat farkının da üretim ve 



 
12 DENİZEL KOMPOZİTLER 

işleme teknolojilerinde sürekli olarak gerçekleşen ilerlemeler, ham petrol ve 

onun yerini alabilecek enerji fiyatlarındaki artışlar ile yenilenebilir enerji ve 

atık malzemelere ilişkin yasal düzenlemeler nedenleriyle oldukça az olması 

beklenmektedir (Mohanty ve diğ., 2005; Fowe ve diğ., 2006). 

Bir bilgilendirme amacıyla, Çizelge. 1’de doğal elyafların fiziksel ve 

mekanik nitelikleri sentetik elyaflarla karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. 

Doğal elyaflarla yapılan kompozitler yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahip 

ve iyi bir katılık değerindedir. Bununla birlikte genellikle nem emmeleri fazla 

iken darbe mukavemetleri düşüktür (Kuciel ve diğ., 2010). 
 

Çizelge.1 Bazı doğal elyafların nitelikleri (Mohanty ve diğ., 2005) 

Malzeme 

Yoğu

nluk 

(g/cm
3
) 

Çekme 

Mukavemeti 

(MPa) 

Elastisite 

Modülü 

(GPa) 

Kırılma uzaması 

(%) 

Keten 1,45 500-900 50-70 1,5-4,0 

Kenevir 1,48 350-800 30-60 1,6-4,0 

Kenaf 1,3 400-700 25-50 1,7-2,1 

Jüt 1,3 300-700 20-50 1,2-3,0 

Bambu 1,4 500-740 30-50 2 

Sisal 1,5 300-500 10-30 2-5 

Hindistan 

cevizi 

1,2 150-180 4-6 20-40 

Cam elyafı 2,5 1200-1800 72 2,5 

Karbon 

elyafı 

1,4 >4000 235 2 

Kevlar 1,44 3600-4100 130 2,8 

 

3.6. BĠRLEġTĠRME 

Birleştirmeler yapının formunda ve malzeme niteliklerinde süreksizlik 

yaratıkları için yerel gerilme birikmelerine neden olurlar. Uzun erimde 

güvenilir bir birleştirme tasarlamak ve imal etmek işin denizel çevrenin 

bozundurucu etkisini olduğu kadar gerilme birikmesini de minimize edecek 

birleştirme elemanları ve onların formlarını da dikkate almak gerekecektir. 

Malzemelerin üzerindeki çevresel etkiler özellikle ıslanma-kuruma 

zonunda belirgin bir şekilde artar. 

Gemi inşaatında ağrılığı azaltmak ve ağırlık merkezini aşağı çekerek 

stabiliteyi iyileştirmek amacıyla ana gövdesi çelik olan gemilerin üst 

yapılarının inşaatında polimer esaslı kompozitlere başvurulmaktadır. Bu tür 

uygulamalar ise polimer esaslı kompozitler ile çelik yapıların hem yapıştırıcı 

malzemeyle, hem de civatayla birleştirilmesini gündeme getirmektedir. 
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Yapıştırıcı kullanılarak yapılan birleşmelerin diğer geleneksel birleşmelere 

(civatalı, kaynaklı, pimli vb. gibi) göre farklı malzemeleri bağlama imkânı, 

daha iyi gerilme dağılımı oluşturulması, ağırlık azaltımı, karmaşık formlara 

kolay uygulanabilirlik, yüzeylerin daha iyileştirilmiş hidromekanik direnci ve 

üstün korozyon ve yorulma direnci gibi avantajları vardır (Choupani, 2009). 

Örneğin Bohlman ve Fogarty’nin (2002) çalışmasında savaş gemileri için 

yaptıkları çalışmasında, ETP’lerin çelik levhalara yapıştırıcılı ve cıvatalı 

bağlantıları karşılaştırılmış ve cıvatalıların gerek imalatının, gerekse 

bakımının daha pahalı olduğu görülmüştür. Ayrıca levhaların birleştirme 

sürecinde zayıflatılmadığı ve hasara uğratılmadığı da bir gerçektir.  

Yapıştırıcıyla bağlanan birleştirmelerin mukavemet/ağırlık oranında 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Le Lan ve diğ. (1992) yapıştırmalı ve 

cıvatalı birleştirmelere dair çalışmalar yürütmüşler ve yapıştırmalı özel bir 

bağlantıyı Fransız La Fayette fırkateynleri için önermişlerdir. 

Birleştirmeler arasında öne çıkan çift bindirmeli, yapıştırmalı olanlar 

metal-metal, metal-kompozit ve kompozit-kompozit gemi yapı elemanları 

bağlamında yaygın bir şekilde çalışılmıştır. Sonuçta gemi yapıları için, 

örneğin bir perde gibi panellerin gemi omurgasına birleştirilmesiyle üzerinde 

doğması olası deniz suyu basıncı veya patlama basıncı gibi enine kesme 

kuvveti doğuracak yükleri taşıyabilecek en doğru tasarımın çift bindirmeli 

birleştirmeler olduğu görülmüştür (Osnes ve McGeorge, 2009). 

3.7. DENĠZEL ÇEVREDEN KAYNAKLANAN BOZUNMA 

Malzemelerin niteliklerindeki olası bozunmaları kestirebilmek için 

yerinde gerçekleşmiş gerçek veriler toplamak kadar, malzeme 

laboratuvarlarında bulunan hızlandırılmış yaşlanma donanımlarında yapılan 

testlere de doğal çevrede çok uzun sürede yapılması gereken testlerin 

zorluklarının üstesinden gelmek için başvurulabilir. Damıtılmış su ya da deniz 

suyu kullanılarak yapılmış hızlandırılmış yaşlanma çalışmaları 1980’lerin 

başından itibaren literatürde yerini almaya başlamıştır. Denizel çevrenin, 

temel korozif bileşen olarak kabul edilen deniz suyundan ve denizin 

üzerindeki havadan gelen tuz ile karakterize edildiği bu çalışmalarda 

yaşlanmanın etkisi malzemelerin katılık, nihai mukavemet gibi niteliklerinde 

bozunma ile kendisini göstermektedir (Phull ve diğ., 2000). ETPler söz 

konusu olduğunda ise bu düşüşler ya matris malzemesi ya da matris-elyaf ara 

yüzeyinin bozunması nedeniyle olmaktadır. Örneğin epoksi reçine için, 

ıslanma-kuruma döngüsü altında elastisite modülünde bir düşüş bekleneceği 

söylenebilir. Slattery (1994), cam/epoksi kompozitler için yaptığı uzun 
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dönemli çalışmasında 7 yıldan sonra test ettiği numunelerin hemen hemen 

yarısında nihai mukavemet değerinin yarıya düştüğünü görmüştür. 

4. DEĞERLENDĠRME 

Ülkemizdeki kompozit tekne üretim sektörüne özgü sorunların 

başında nitelikli işgücü eksikliği gelmektedir. Bu eksiklik tasarımcı / 

mühendis düzeyinden uygulayıcı işçi düzeyine dek aynı yoksunluk, yoksulluk 

boyutundadır. 1940’lardan beri ETP’lerden alternatifleriyle 

karşılaştırıldığında üstünlük gösteren nitelikleri nedeniyle gemi inşaatı 

endüstrisinde yararlanılmaktadır. Bununla birlikte gemi inşaatı 

mühendisliğinin müfredatında bu konu neredeyse görmezlikten gelinmektedir. 

Üzerinde, özellikle denizel çevredeki davranışları bağlamında araştırmaların 

yapılması gerekliliğiyle ilgili mühendislik alanlarının sahiplenmesini bekleyen 

bu malzemenin olanaklarının anlatılması tarafımızca bir görev olarak 

algılanmaktadır. 

Üniversiter öğretim programları, özellikle önlisans ve lisans 

düzeyinde kompozit endüstrisindeki baş döndürücü gelişmeleri (bunlara 

biyoteknolojik, nanoteknolojik ilerlemeler de eklenirse)  izleyip kendine 

eklemekte son derece yetersiz kalmaktadır. Sektörde belli bir düzeye gelmiş 

mühendislerin çoğu bizim oto-didakt dediğimiz, kendini yetiştirmiş, meraklı 

insanlardan oluşmaktadır. Bu önemli bir problemdir ve YÖK gibi, TÜBİTAK  

gibi merkezi üniversiter veya araştırmaya dönük organizasyonların 

koordinasyonuyla çözüme kavuşturulabilir. Böyle bir çözüm, kompozit tekne 

üretim sektörünü çok basit, temel tasarım işleri için dahi olsa dışa bağımlı 

olmaktan kurtaracaktır. 

Uygulayıcı düzeyinde nitelikli işgücü açığı da çok acil bir önem arz 

etmektedir. Kompozit üretim teknolojilerinin uygulamalı olarak öğrenileceği 

meslek liseleri, meslek yüksekokulları hızla yaşama geçirilmelidir. 

Eğitimde bu yapılanmalar oluşturulana ve nitelikli işgücü potansiyeli 

oluşturulana kadar geçecek ara dönemde ise sözde kalmayan, gerçekçi bir 

üniversite – sanayi işbirliği her iki tarafın komplekslerinin üstesinden gelecek 

bir ortak politikayla derhal uygulanmaya başlamalıdır. 

Bilindiği gibi birçok olanaksızlıklara karşın önemli bir küresel düzeye 

varan yat üretimimizde rekabet gücümüzün arttırılması da bizi bekleyen 

görevler arasındadır. Bunun için, daha çok üretim ve artan üretimle birlikte 

veya buna bağlı olarak kalitenin iyileştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki 

küçük tekne üreticilerinin AB ülkelerindeki tedarikçileri ve satıcıları 

Amerikan firmalarından mal almayan, sermaye yapısı sınırlı gruplardır. Bu 
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yapı ise, Türkiye’yi standart üretimden çok prototip çalışmalara 

yöneltmektedir. Bu şartlar altında dev Amerikan firmalarıyla rekabetin tek 

şartı onların kullandığı yöntemlerle mücadeleden geçmektedir: 24 saat içinde 

proje üretip, 48 saat içinde yeni bir model yaratabilecek teknolojiyi 

yakalamak. 

Yukarıda mevcut tekne üretim sektörünün kalitesinden söz 

edilmektedir ki bu kavram geniş anlamıyla algılanmalıdır. Mevcut üretim 

teknolojisinden, iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerine, işletmelerin çağdaş 

yöntemlerle akılcı yönetiminden inovasyon  geliştirmelerine dek her alanın 

neredeyse yeniden keşfedilmesi, tasarlanması gerekmektedir. Bunun içinde 

başta kompozit malzeme tasarımcı, üretimci ve tedarikçilerine sektörün 

ufkunuz açıcı yaklaşımları içeren çok önemli görevler düşmektedir.   
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1. GĠRĠġ 

Plastiklerin gündelik hayatımıza girdiği ve yaygınlaşmaya başladığı 

20. yüzyıl başından itibaren denizel kullanımları da artan bir ivme ile 

sürmektedir. Plastikler ilk zamanlarda, denizel ortamda sağladıkları yüksek 

korozyon dayanımı, hafiflikleri, özellikle seri üretime uygunluk ve hızları ile 

görece düşük maliyetleri gibi avantajları sebebiyle tercih edilebilir olarak 

görülmüş olsa da artan çevresel kaygıların etkisiyle bu düşünce değişmiş, 

özellikle plastik atıkların yönetimi ve temelde geri dönüşüm konusunda 

kaygılar ortaya çıkmıştır. Giderek plastiklere karşı, toplumda büyük bir 

önyargı oluşmuş ve kullanımlarının yasaklanmaları konusunda çağrılar dahi 

yapılmaya başlanmıştır (Zarfl ve diğ., 2010). Bu kaygıların odağında büyük 

oranda ‘termoset’ olarak adlandırılan ve çapraz kimyasal bağlara sahip plastik 

türleri olsa da, ‘termoplastik’ ise üretim yöntemine ve kalitesine bağlı olarak, 

en az 4-5 kere geri dönüştürülebilirlikleriyle bu kaygıya yanıt veren 

seçenekler olarak belirmişlerdir (Kreiger ve diğ., 2014). Kullanımı 

günümüzde artarak yaygınlaşan termoplastikler, eklemeli imalat gibi yeni 

üretim teknolojilerinin de ortaya çıkışıyla büyük bir potansiyel 

barındırmaktadır (George ve diğ., 2001). 

Çevresel avantajları bağlamında plastiklerin ahşap ve metallere karşı 

sağladığı ağırlık avantajı nedeniyle sevk yapan araçlarda yakıt tüketiminin 

görece azlığı nedeniyle karbon emisyonunun düşürülmesine katkıda 

bulunduğu (May-Pat ve diğ., 2013) dikkatten kaçmamalıdır. Ekonomik 

ömürlerinin daha uzun ve bakım maliyetleri daha düşük oluşuyla,  

termoplastiklerin  yüksek darbe dirençleri gibi mekanik avantajlarının yanı 

sıra,  üretim sürelerinin daha kısa ve maliyetlerinin de ucuz oluşu  onları vaz 

geçilmesi çok zor bir seçenek haline dönüştürmektedir. 

 Son dönemlerde organik tabanlı ve çevresel etkilerde kısa sürede 

çözülebilen PLA (Polilaktik Asit) gibi plastiklerin mühendislik kullanımı  

üzerine de çalışmalar yürütülmektedir (Upadhyay ve diğ., 2020). Bu organik 

plastiklerin, denizel plastik kirliliğine çözüm seçeneği üretmede oldukça yol 

gösterici olacağı da açıktır. Tekne üretimi bağlamında ise biyo-çözünür 

plastiklerin deniz suyuyla direkt temas edilen noktalarda kullanılması çok 

mümkün gözükmese de iç mekanlarda kullanılabilirliği ön plana çıkmaktadır 

(Rodriguez ve diğ.., 2020).   
 

2. DENĠZEL PLASTĠKLERĠN SINIFLANDIRILMASI 

Denizel uygulamalardaki plastikler temel olarak Şekil 1’de görüldüğü 

gibi iki ana grupta sınıflandırılabilir. Termoset olanlar sahip oldukları güçlü iç 
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kimyasal bağlar ile yüksek mukavemet gereksinimi olan alanlarda (örneğin; 

yelkenlilerin karbon elyafla güçlendirilmiş direkleri, vb.) başarılı sonuçlar 

sergilerler (Wang ve diğ.., 2020). Yat teknelerinin gövdelerinin yapımında, 

kano, deniz bisikleti gibi küçük deniz araçlarında da termoset plastik 

kullanımı oldukça yaygındır.  Özellikle küçük teknelerin performansı bu 

malzemenin kullanımı ile arttırılmış, yüksek yelken ve motor seyri hızlarına 

ulaşılabilmiştir.  

Termosetler, denizel araçların kalıp kullanılarak seri üretilmesine 

imkân vermiştir. Teorik olarak herhangi bir boyut sınırlandırması bulunmasa 

da 30 metre üzerinde teknelerin bu malzeme tek cidarlı olarak  üretilmesi 

pratik olarak zordur.   İlk yatırım maliyeti (özellikle kalıp imalatı göz önüne 

alındığında) ve hazırlık süresi uzun olsa da seri üretime çok uygun, bir 

anlamda da maliyet bir malzeme grubudur. Tasarım aşamasında ise 

kalıplamanın imkanları ölçüsünde – ki bu imkanlar çelik malzemenin 

davranışıyla karşılaştırıldığında oldukça geniş kabul edilebilmektedir-  

tasarımcıya özgürlük sağlamaktadır ve bu durum özellik yaratıcı tasarımlarla 

rekabetçiliğin yaratıldığı yatlarda önemlidir.  

Sağladığı avantajlara rağmen geri dönüştürülmesi oldukça zor ve 

maliyetli bir malzemedir.  Ayrıca, üretimden kullanılan reçinelerin ve 

elyafların uygulanmasında iş sağlığı ve güvenliği anlamında ortadan 

kaldırılması gereken risklerin varlığı bu malzemelerin kullanımının giderek 

kısıtlanmasında bir etkendir. Ayrıca üretim koşullarına çok bağlı bu 

malzemelerin kalite kontrol konusunda bir standartın oluşması güçtür.  
 

 

 

ġekil 1. Denizel Plastiklerin Sınıflandırılması 
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Termoplastiklerin ise ister petrol ister, organik türevi olsun 

termosetlerden farklı olarak, polimer zincirleri birbirine çapraz bağlarla 

bağlanmaz. Daha sade iç yapıları nedeniyle  iyi bir geri dönüşüm yeteneğine 

sahiptirler. Kolaylıkla işlenilebilir, ısı yardımıyla yeniden şekil verilip 

kullanılabilirler. En büyük dezavantajları anılan görece zayıf bağlar nedeniyle 

mukavemet gereksiniminin yüksek olduğu kullanım alanlarında düşük 

etkinlikleridir. Doğal olarak ısıl etkiler altında deformasyonları fazladır. Bu 

deformasyonlar, yapısal olarak bir sorun teşkil etmese de görsel olarak son 

kullanıcıyı rahatsız edebilir. Sadece bu görsel özellik dahi yat inşaatı 

endüstrisinde  termoplastik gövdeli teknelerin yaygınlaşmasını engellemiştir.  

Denizel organizmalar termoplastik yüzeylere daha zor yapışırlar. 

Sadece bu avantajla dahi teknelerin bakım maliyetleri daha düşüktür. 

Kimyasal dayanımları da oldukça yüksektir.  

Tok bir malzeme cinsi olan termoplastikler çatışmalarda daha 

emniyetli davranırlar (Sözen ve diğ., 2021).  

Burada sözü edilen iki farklı plastik malzemenin maliyet 

karşılaştırması yapmak çok kolay değildir. Üretilecek olan deniz aracının 

boyutlarına, miktarına ve üretim yöntemine göre maliyetler çeşitlilik 

gösterecektir.  

Yukarıda anılan işçi sağlığı, iş güvenliği  açısından ise termoplastikler 

termosetlerle çalışmaya göre daha güvenlidir. Tekne imalatında sıklıkla 

başvurulan plastik kaynağı, bu bağlamda kolay ve güvenilirdir.  

Benzer şekilde, kalite kontrol süreci standartlaşmaya daha uygudur. 

Özellikle bir termoplastik olan Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE), 

1950’li yıllardan beri hayatımızda bulunsa da denizcilik sektörünün bu 

malzeme ile tanışması görece olarak yenidir (Julianto ve diğ., 2019). 

Polipropilen (PP) ve Naylon yani Poliamid (PA) gibi termoplastik malzemeler 

de denizel araçların yapımında son dönemde kullanılmaya başlanmıştır. 

Termoplastikler nispeten yeni olduğu için, bu ürünlerin denizel kullanımı ile 

ilgili kural tabanlı tasarım yaklaşımlarında eksiklikler görülmektedir.  
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ġekil 2. Termoplastik tekne örneği 

3. TERMOPLASTĠLERĠN DENĠZEL KULLANIM 

ALANLARI 

Termoplastik malzemeler denizel olarak çok çeşitli kullanım 

alanlarına sahiptir. Estetik kaygılar sebebiyle yat sektörü için örnek bir 

kullanım alanı bulunmasa da  yukarıda sayılan avantajlarıyla iş teknelerinde 

kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ayrıca su altı kablolarında, balıkçı ağlarında, 

balık çiftliği kafeslerinde ve yüzer iskelelerde                   oldukça yaygın 

kullanılmaktadır (Şekil 3). Ayrıca kano ve deniz bisikleti gibi tahrikli sevk 

sistemi bulunmayan küçük deniz araçlarında da örnek kullanım alanları 

mevcuttur. Az da olsa, 6 metre altı amatör balıkçılık amaçlı küçük tekneler de 

termoplastik ile üretilebilmektedir. Bu tür tekneler üretim ve dolayısıyla 

kullanım amacıyla çok yaygınlaşmadığı için satış fiyatları termosetler 

eşdeğerlerine  göre daha yüksektir. Son dönemde, Şekil 2’de görüldüğü gibi 

devriye teknelerinin termoplastikler ile üretimi yaygınlaşmaktadır.  
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ġekil 3. Termoplastik malzemenin örnek denizel kullanımı 

 

4. TERMOPLASTĠK ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 

Termoplastik deniz araçlarının günümüzde yaygın olarak kullanılan 

ve daha çok üretilecek teknenin boyutunun belirleyici olduğu iki temel üretim 

yöntemi bulunmaktadır:Rotasyon kalıplama yöntemi ve plaka kaynak yöntemi 

Anılan iki teknik de etkin ve güvenilirdir.  

Rotasyon kalıplama yönteminde, metal bir kalıp içerisine bırakılan 

plastiklerkalıbın ısıtılarak döndürülmesi ile birlikte, merkez kaç kuvveti 

yardımıyla kalıbın şeklini alır. İlk yatırım ve kalıp maliyeti oldukça yüksektir. 

Bu yöntemde, metal kalıpların üretimi hem yüksek maliyetli hem de büyük 

zaman almaktadır.  

6 metreden büyük teknelerin bu yöntemle üretimi hem oldukça 

maliyetli hem de üretim sırasında plastiklerin homojen dağılımı ile ilgili 

üretim hataları ortaya çıkma olasılığı yüksektir. İlk yatırım maliyeti de yüksek 

ve bununla birlikte tasarımcıya sunduğu serbestlik oldukça düşüktür.  

Küçük tekne sektörü, pazar ihtiyaçları sürekli değişen dinamik bir 

sektördür. Bu bağlamda bu yöntem seri üretim için parça başına düşük 

maliyetli olsa da rekabetçiliği etkileyen dizaynın hızlı değişimi anlamında 

oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır.  
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Bununla birlikte üretim süreci otomatik olduğu için, işçilik hataları 

oldukça düşüktür. Doğru ve güvenilir bir kalite kontrol süreci oturtulabilir.  

Kanolar, yüzer dubalar, deniz bisikletleri ve küçük balıkçı kayıkları 

bu yöntemle kolayca üretilebilmektedir.  

Termoplastiklerin özellikle devriye botları ve iş tekneleri için yaygın 

bir başka üretim yöntemi ise plastik plakaların ısıtılarak bükülmesi ve 

plastik kaynağı ile kaynatılmasıdır. Plastik kaynağı metal kaynağına göre 

oldukça kolay ve hızlı uygulanabilen bir imalat yöntemidir ki 20 metreye 

kadar teknelerin üretimine imkan sağladığı söylenebilir.  

Bu yöntemin tekne tasarımını ilgilendiren en büyük dezavantajı 

plakalar bükülerek üretim yapıldığı için, yumuşak köşeli hatlar yaratmak çok 

mümkün değildir. Bu durum tasarımı sınırlandırır ve yat sektöründeki 

müşterilerin tasarım kaygılarını karşılamakta başarısız kalmaktadır ki  anılan 

yöntemden yararlanılarak üretim yapılan bu malzemenin yat sektöründe 

yaygınlaşamamasının en temel sebeplerinden birisi budur.. İş teknelerinde 

estetik kaygılar, çok daha geride olduğu için, iş teknelerinde termoplastik 

malzeme kullanımı ise her geçen gün artmaktadır.  

Bu tekniğin sağladığı bir diğer avantaj da kalıp gerektirmediği için 

hızlı bir şekilde üretime başlamaya imkan vermesidir. Düşük sayıdaki tekne 

üretimlerinde bu durum maliyet açısından avantajlıdır.  

Plaka büküm tekniğinin bir diğer avantajı da teknenin iç yapısına 

boyuna ve enine destek elemanlarının eklenmesine kolaylıkla imkân 

vermesidir. Zira rotasyon tekniğinde merkez kaç kuvvetiyle malzemelerin 

kalıbın etrafında toplanmasından dolayı teknenin içi boş kalmakta ve bu 

durumu tolare etmek için  oldukça kalın bir dış kaplama kalınlığı oluşturmak 

gerekmektedir ve böylelikle desteksiz boy veya uzunluk arttığı için, 

rotasyonla yapılan tekneler, plaka büküm tekniğiyle üretilenlere göre ağırlık 

açısından dezavantajlı hale gelirler. Bir başka yönden de parçalı bir imalat 

yapıldığı için, rotasyondan üretilen tekneler tek renk olmak zorundayken, 

plaka kaynağıyla yapılan bu teknelerde çok renk kullanılabilir ki bu da 

tasarıma bir özgürlük sağlar.  
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ġekil 4. Eklemeli imalat ile örnek tekne üretimi 

 

Bu iki teknik te endüstri tarafından benimse de son yıllarda alternatif 

deneysel bir yöntem ortaya çıkmıştır. ‘Eklemeli imalat yöntemi’ olarak da 

bilinen bu yöntemde polimer ve metal malzemeler işlenebilmektedir. 

(Gibsonn ve diğ., 2015; Upadhyay ve diğ., 2020) Özellikle polimer bazlı 

yazıcılar bağlamında son yıllarda artanbaskı boyutları ve düşen cihaz 

maliyetleri sebebiyle küçük tekne endüstrisi için bu teknoloji cazip hale 

gelmiştir. YYPE, PP, ABS ve PA gibi termoplastikler bu yöntemle 

işlenebilmektedir. Bu mühendislik plastiklerini giriş seviyesinde ev 

kullanıcılarının hobi amaçlı kullandığı yazıcılarla ise işlemek mümkün 

değildir. Endüstriyel seviyede mekanik bir hassaslık ve termal 

deformasyonları engellemek için ısıtmalı bir yazıcı kabini gerekmektedir. Bir 

tekne modüler olarak üretilebileceği gibi tek parça olarak da bu yöntemle 

yakın gelecekte üretilebilecektir. Ayrıca eklemeli imalat teknolojilerinin 

karmaşık formları işleyebilmesi sayesinde, topoloji optimizasyonuna izin 

verilmekte ve ağırlık azaltımı sağlamaktadır.  

Buradaki temel problem eklemeli imalat ile üretilen ürünlerin 

malzemeler izotropik olsa bile baskı yönü temelinde, polimer zincirlerin 

tekrardan sıralanmasıyla ve izotropinin bozulmasıdır. Bu malzemelerin 

yapısal mühendislik hesaplarını yapmak kolay değildir. Güvenlik katsayıları 
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güvenli bölgede kalmak için gereksiz derece yüksek alınabilir. Bu yöntem 

yaygınlaştıkça ampirik hesaplar ve rehberler yaygınlaşacaktır. Eklemeli imalat 

yöntemleri bir dizayn serbestliği yaratır ve tasarımcıların hızlı prototip 

üretimiyle yeniliklere yönelme sürecini hızlandırır.  

5. DEĞERLENDĠRME  

Termoplastik tekne üretimi üstün ileri dönüştürülebilme yeteneği ve 

yeterli mekanik özllikleriyle darbe dayanımı ile termoplastik teknelere karşı 

oldukça güçlü bir avantaja sahiptir. Termoplastik malzemeler çok uzun 

zamandır günlük hayatımızda bulunsa da küçük tekne endüstrisinde henüz 

yaygınlaşamamıştır. Buradaki temel problem aslında estetik kaygılardır. 

Rotasyon tekniği kalıptan çıktığı için tasarım serbestliği sağlasa da 

üretilebilecek tekne boyutundaki limitler yat sektörü için bu yöntemi verimsiz 

kılar. Plaka büküm ve kaynak tekniği daha büyük boyutlara izin verse de 

tasarım verimliliği olarak yetersizdir. İş tekneleri için termoplastik 

malzemeler kullanılsa da bu tekne segmenti genel tekne endüstrisinin oldukça  

küçük bir kısmını oluşturur.  

Ayrıca standartların ve sertifikasyon yöntemlerinin eksik olması 

üreticilerin ve son kullanıcıların bu termoplastik malzemeye mesafeli 

yaklaşmasının sebeplerindendir.. Denizcilik endüstrisi geçmişten köklü olarak 

gelen gelenek ve alışkanlıklara oldukça bağlıdır. Yeni bir teknolojiyi ve 

malzemeyi bu endüstriye entegre etmek oldukça zordur.  

 

6. SONUÇ 

Standart üretim yöntemleri termoplastikler için çeşitli fırsatlar sunsa 

da bu malzemeler termosetlere karşı tekne endüstrisinde geride kalmıştır. 

Eklemeli imalat yöntemlerinin termoplastiklerin kullanımına imkân vermesi 

bu durumu değiştirebilir zira bu yöntem üretim maliyetlerini düşürüp, tasarım 

kaygılarını giderebilir ve ayrıca üretim sürelerini kısaltılabilir. Otomasyona 

dayanan eklemeli imalat yöntemlerinde insan etkisini en aza indirerek kalite 

iyileştirilebilir. Bu bağlamda yakın gelecekte, termoplastik malzemelerden 

eklemeli imalat ile üretilmiş teknelerin görülmesi sürpriz olmayacaktır. 

Bununla birlikte, eklemeli imalat teknolojileri hala araştırma geliştirme 

aşamasındadır. Bu teknolojinin havacılık ve otomotiv endüstrisindeki gibi 

denizciliğe entegre edilebilmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekecektir. 

Ayrıca plastik kirliliği ve ileri dönüşüm ile ilgili kaygıların artması 

termoplastik malzemelerin yaygınlaşmasını sağlayacaktır.  
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Termoplastik teknelerin bir diğer dezavantajı ve yaygınlaşmasını 

engelleyen problem üretim boyutlarının kısıtlı olmasıdır. Ayrıca sıcak hava ve 

aşırı soğukların olduğu bölgelerde tekneler termal olarak deforme 

olabilmektedir. Bu deformasyonları engellemek için plaka kalınlıkları ve 

dolayısıyla tekne ağırlığı gereksiz br şekilde arttırılmaktadır. Bu sorunu 

çözmek konusunda en fazla umut vadeden öneri, plastiklerin mikro boyutta 

cam ve karbon elyaflarla güçlendirilerek yeni ve ileri kompozitlerin 

üretilmesidir. Ayrıca bu yöntem tekne ağırlığını hafifletecek fakat maliyetleri 

de arttıracaktır. Çekme dayanımı artsa da yeni kompozitlerin de darbe 

dayanımı beklendiği gibi düşecektir. Bu aşamada optimum bir matris ve 

takviye oranı seçilmesi gerekmektedir ki güncel araştırmalar bu sorunlara 

odaklanmıştır 
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1. GİRİŞ 

Tarihçesine baktığımızda, kerpiç evlerde uygulamasında rastlanan 

kompozit malzemeler, sonrasında betonarme yapılarda da karşımıza 

çıkmaktadır. 1940’larda mühendislik konusu haline gelen kompozit 

malzemeler, 1950’lerde ortaya çıkan “cam lifi takviyeli polyester reçine” 

yapısı ile endüstriyel boyuta ulaşmıştır (Çelik, 2010). Bugün artık, “cam 

takviyeli plastik” (CTP) adı verilen ve sanayide daha çok “fiberglas” olarak 

isimlendirilen bu malzeme, pratikte en yaygın kullanımı olan kompozittir. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, değişik komponentler ortaya çıkmış ve 

böylece kompozitler değişik özelliklere sahip olmuştur. Bu sayede de, 

denizcilik, havacılık, otomotiv, inşaat, spor, tıp, müzik ve uzay gibi farklı 

sektörlerde giderek artan oranda kullanılır hale gelmiştir. 

Kompozit malzemenin genel tanımı şu şekilde yapılabilir: Belirli bir 

amaca yönelik olarak, pratikte birbiri içerisinde çözünmeyen en az iki farklı 

malzemenin heterojen olarak karışımıyla oluşturan materyaldir. Üç boyutlu 

niteliğe sahip bu oluşumda amaç, bileşenlerin her birinde tek başına doğrudan 

bulunmayan özelliklerin elde edilmesidir. Diğer bir deyişle, amaçlanan 

doğrultularda, bileşenlerinden farklı ve daha iyi mekanik ve kimyasal 

özelliklere sahip bir malzeme üretilmesi hedeflenmektedir (Berkay, 2012). 

Kompozit malzemelere en çok bilinen hafiflik, mekanik dayanım ile 

kimyasal ve korozyon direnci gibi özellikleri kazandıran, yüksek özgül 

dayanıma sahip olan polimer matrisli kompozitler, denizel kompozitlerin ve 

bunların iyileştirilmesinin anlatıldığı bu çalışmanın da konusu olmuştur. 

2. KOMPOZİT MALZEMELER 

Kompozit malzemeler, temelde iki bileşenden oluşur: Güçlendirici 

takviye elemanı ve bunları bir arada tutan matris (reçine). Bu iki bileşenin 

arasında yer alan ve sağladığı bağ kuvveti ile kompozitin dayanımını 

etkileyen ara bölge (ara yüzey), mekanik performansın anahtarı 

konumundadır. Bunların yanısıra, malzemeye çeşitli fonksiyonlar 

kazandırmak amacıyla, çeşitli katkılar da eklenebilmektedir. Bunlar, 

takviye/matris bağını arttırma amaçlı uyumlaştırıcı ajanlar ve kaplamalar 

(sizing) ile, elektriksel ve ısıl iletkenlik, alev geciktirme, radar soğurma, vb. 

özellikler sağlayan mikro ya da nano parçacıklar da olabilmektedir (Erden, 

2009). 

Takviye elemanları, parçacık, elyaf (iplik ya da fiber) ya da kumaş 

formunda olup doğal (bitkisel, hayvansal ya da mineral bazlı) ya da sentetik 

(naylon, akrilik, polyester, aramid, cam, karbon, vb) olabilmektedir. Elyaf, 
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liflerden (ipçik) meydana gelir; örneğin, karbon iplikler bin (1K), ikibin (2K), 

üçbin (3K), altıbin (6K), dokuzbin (9K), onikibin (12K), yirmidörtbin (24K) 

veya kırksekizbin (48K) adet 5-7 mikron çapındaki ipçikten oluşur. İplik 

formundaki bu elyaf takviyeler, kırpık (5 mm civarı) ya da sürekli (sonsuz) 

iplik (Şekil 1) formunda olabildiği gibi, son dönemde nano iplik şeklinde de 

karşımıza çıkmaktadır. Kumaş formundaki takviyelerde ise, son dönemde üç 

boyutlu (3B) ürünler söz konusudur. Kompozit malzemenin mekanik 

özelliklerini belirleyen, güçlendirici eleman olan takviyenin kompozit 

yapıdaki miktarıdır. Buna, elyaf hacim oranı denmektedir ve üretimde 

kolaylık olması açısından ağırlıkça oranlama da yapılmaktadır. Ayrıca, 

takviye elemanının yönlenmesi de mekanik özellikleri etkilemektedir. 

 

 

Şekil 1. Fiber takviyeli polimerik kompozit (FTP) oluşumu (Berkay, 2012). 

Matris malzemeleri, metal (alüminyum, bakır, magnezyum, titanium, 

vb), seramik (Al2O3, Si3N4, SiC, vb) ya da polimer (plastik) sınıfından 

olabilmektedir (Öztaş, 2013). Ayrıca, balistik, uzay aracı ve otomobil freni 

gibi yüksek sıcaklık uygulamaları için karbon matrisli kompozitler de 

kullanılmaktadır. 

2.1. POLİMERİK KOMPOZİTLER 

Polimerler elastomer, termoset ve termoplastik olarak 

sınıflandırılabilir. Elastomerlerin matris olarak kullanımıyla ilgili bazı 

çalışmalara literatürde rastlanmakla birlikte, son dönemde kauçuk sanayisinin 

kompozit alanında açılım yapmak istemesi nedeniyle, ilgi çeken konular 

arasında tekrar yer almıştır. Özellikle, karbon nanotüp ve grafen gibi üstün 

özellikli karbon nano yapıların keşfi ve bu alandaki Ar-Ge projelerinin 
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öncelikli araştırma alanı olarak tanımlanması, kauçuk matrisli kompozitlere 

olan ilginin artmasını sağlamıştır. 

Polimer matrisli kompozit malzemelerde en çok tercih edilen gruplar 

ise, ısıtılınca erimeyen termosetler ve ısıtıldığında tekrar şekillendirilebilen 

termoplastiklerdir. Bunların genel farklılıkları, Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge. 1. Termoset ve termoplastik arasındaki genel farklılıklar (Peters, 1998) 

Termoplastik malzemeler Termoset malzemeler 

Isı ve basınç altında yumuşadığı için 

kolay tamir olur. 

Isı altında bozulur. 

Yüksek kopma uzamasına sahiptir. Düşük kopma uzaması söz 

konusudur. 

Belirsiz raf ömrüne sahiptir. Raf ömrü belirlidir. 

Tekrar işleme sokulabilir. Tekrar işleme sokulabilir. 

Yapışkanlığı yoktur; kolay tutulur. Yapışkanlık özelliği vardır. 

Kürleme süresi kısadır. Kürleme süresi uzundur. 

Yüksek imalat sıcaklığı ve 

viskozitesi üretimini zorlaştırır. 

Düşük üretim sıcaklığına sahiptir. 

Mükemmel çözücü direncine 

sahiptir. 

Vasat çözücü direnci söz 

konusudur. 

Denizel kompozitlerde de yaygın olan ve en genel reçine malzemesi 

olan polyester (PES), vinilester (VE) ve epoksinin (EP) özellikleri de Çizelge 

2’de sunulmuştur. 

Çizelge. 2. EP, VE ve PES reçine özellikleri (Budinski, 1996; Li, 1998; Poliya, 2016) 

Özellik  Birim Epoksi  Polyester  Vinilester 

Yoğunluk g/cm3 1,1 – 1,4 1,2 – 1,5 1,044 

Elasitisite Modülü GPa 3 – 6 2,0 – 4,5 3,5 

Poisson Oranı [-] 0,38 – 0,4 0,37 – 0,39  

Çekme dayanımı MPa 35 – 100 40 – 90 80 

Basma dayanımı MPa 100 – 200 90 – 250  

Uzama % 1 – 6 2 4 

Isıl iletkenlik katsayısı W/m°C 0,1 0,2  

Isıl genleşme katsayısı °C 50 – 300 50 – 110  

Isıl distorsiyon sıcaklığı °C 50 – 300 50 – 110 100 

Katılaşmada çekme oranı % 1 – 2 4 – 8  

Su emme oranı (24 sa – 20 °C) % 0,1 – 0,4 0,1 – 0,3  
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Diğer yandan, çevre bilincinin artması ve geri dönüşümün 

yaygınlaşmasıyla birlikte (Örneğin, AB direktifleri otomotiv sanayisini bu 

yönde zorlamaktadır.), ısıtılıp tekrar şekillendirilebilen termoplastik 

polimerlerin kullanımı ve bu alandaki çalışmalar giderek artar hale gelmiştir. 

Yaygın olarak kullanılan bazı termoplastiklerin özellikleri Çizelge 3’te 

verilmiştir. 

Geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün olan termoplastik 

kompozitlerin uygulamalarına rastlanmakla birlikte, halen bu konuda 

çalışmalar devam etmektedir. Termoplastiklerin bağ kurmalarındaki zorluklar 

nedeniyle, bunların özellikle iplik/reçine uyumunu arttırmaya yönelik Ar-Ge 

projeleri önem kazanmıştır. Diğer yandan, yüksek sıcaklıklara dayanıklı 

termoplastiklerle ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Bu sebeplerden 

dolayı, kısmî tekrar kullanım özelliği olan, yani aslında bir nevi “çöp üretimi” 

olarak niteleyebileceğimiz termosetler halen tercih edilmektedir. 

Çizelge. 3. Yaygın üç termoplastiğin 20 ºC’deki özellikleri (Budinski, 1996) 

Özellik Birim Polipropilen Naylon 6.6 Polikarbonat 

Yoğunluk g/cm3 0,90 1,14 1,06 – 1,20 

Elasitisite Modülü GPa 1,0 – 1,4 1,4 – 2,8 2,2 – 2,4 

Poisson Oranı  0,30 0,30 0,30 

Çekme dayanımı MPa 25 – 38 60 – 75 45 – 70 

Uzama % >300 40 – 80 50 – 100 

Isıl iletkenlik katsayısı W/m°C 0,2 0,2 0,2 

Isıl genleşme katsayısı °C 110 90 70 

Isıl distorsiyon sıcaklığı °C 60 – 65 50 – 110 110 – 140 

Erime sıcaklığı °C 175 264  

Su emme oranı (24 sa- 20°C) % 0,03 1,3 0,1 

 

2.2. POLİMERİK KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

Kompozit malzemelerin üretim tekniklerini incelediğimizde, film 

kompozit (prepreg), ısıtmalı pres (hot pressing), pestil/hamur hazır kalıplama 

(SMC/BMC compression molding), el yatırma (hand lay-up), püskürtme 

(spray-up), vakum infüzyon (vacuum infusion), vakum torbalama  (vacuum 

bagging), reçine enjeksiyonu (RTM: resin transfer molding), vakum destekli 

reçine enjeksiyonu (VARTM: vacuum assisted resin transfer molding), 

otoklav, profil çekme (pultrusion), radyal örme (radial braiding), diyafram 

(vakum) şekillendirme, otomatik iplik yerleştirme (automated fiber 
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placement), iplik sarma (filament winding) ve santrifüj kalıplama gibi çok 

çeşitli yöntemler olduğunu görmekteyiz (Çelik, 2010; Burtan, 2015). 

Film kompozit yöntemi, nihai ürün olarak tabakalı kompozitin 

hedeflendiği, film kompozit denilen bir ara ürün vermektedir. Isıtmalı pres 

yöntemi, ara ürün olan kompozit tabakaları üretmeyi sağladığı gibi, nihai ürün 

olan tabakalı kompozitleri üretmeyi de sağlamaktadır. Hazır olarak tedarik 

edilen ve ara ürünler olan pestil ve hamurların preslenmesi yoluyla da 

kompozit parçalar üretilebilmektedir. El yatırma ise, el işçiliğine dayalı olan 

ve bilinen en yaygın yöntem olup, oda sıcaklığında ya da ısıtmalı pres veya 

fırın gibi bir sıcaklık ortamında reçinenin pişmesi (kürleşme, sertleşme) ile 

gerçekleşir. Püskürtme, el yatırmanın mekanize edilmiş versiyonudur; elyaf 

kırpıkları ve reçine, bir tabanca ile kalıp yüzeyine püskürtülerek şekillendirme 

sağlanır. Vakum infüzyon, büyük parçaların da üretimini sağlayan bir 

tekniktir. Vakum torbalama, vakum infüzyondan farklı olarak, reçine akışının 

olmadığı bir yöntemdir. Reçine enjeksiyonu, kapalı kalıpta düzgün yüzeyler 

elde etmeyi sağlar. Vakum destekli olursa, gözeneklerin iyice azalması 

sağlanabilir. Otoklav, vakum, sıcaklık ve basınç ortamı sağlayan ve çok iyi 

mekanik özelliklere sahip olan yüksek kaliteli ürünler elde etmeye yarayan bir 

yöntemdir. Profil çekme yöntemiyle, sürekli üretime uygun ve istenen kesite 

sahip kompozit profiller üretilebilmektedir. Farklı ve değişken kesitte 

profillerin üretimi için kullanılan bir yöntem de radyal örmedir. Diyafram 

şekillendirme yöntemi, termoplastik kompozit tabakaların vakum ve sıcaklık 

etkisi altında şekillendirilmesi prensibine dayanır. Otomatik iplik yerleştirme 

tekniği, bilgisayar destekli üretim yöntemlerinin bir uygulamasıdır. Silindirik 

parçaların yanısıra, karmaşık şekilli parçaların üretimine de olanak 

sağlamaktadır. İplik sarma ve santrifüj kalıplama yöntemleri ise, silindirik 

parça üretiminde kullanılmaktadır. 

3. DENİZEL KOMPOZİTLER 

3.1. UYGULAMA ALANLARI 

Kompozit malzemelerin deniz ortamında kullanımına yönelik 

uygulama alanları şöyle sıralanabilir: Yenilenebilir enerji sistemleri, açık 

deniz yapıları, rıhtım/liman altyapıları, denizaltılar, cankurtaran filikaları, 

askerî gemiler, yüksek süratli tekneler, pervane ve dümenler, motorbotlar, 

yatlar, gemi ve yelken direkleri, kanolar, sörf tahtaları, balık çiftliği 

ekipmanları. Bunları biraz detaylandırmak gerekirse, deniz ortamında bulunan 

platform, köprü ve merdivenler ile rıhtım levha, kiriş ve profilleri, rüzgar ve 

dalga enerjisi parçaları (Şekil 2.) ve derin deniz altı uygulamalarında 
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kullanılan kablo destek sistemleri, boru, vana, tüp, depo, basınçlı kap, 

koruyucu kasa, duvar panelleri, yangın ve patlama koruyucuları, sualtı 

araçları, vb ürünler sayılabilir (Summerscales, 2016; Composite, 2016). 

Rastlanan çalışmalarda, matris malzemesi olarak epoksi, vinilester, 

polipropilen, polietilen ve polietereterketon (PEEK) gibi termoset ve 

termoplastik reçineler, takviye malzemesi olarak ise yine polyester, cam ve 

karbon gibi ipliklerin tercih edildiği görülmüştür. Bu kompozitlerin uzun 

vadedeki dayanımı, basınç, sıcaklık, kimyasal bileşim (oksijen miktarı ve 

tuzluluk oranı) ve biyolojik aktivite gibi parametrelere bağlıdır (Composite, 

2016; Choqueuse, 2014; Miller, 2012). 

 
Şekil 2. SeaGen dalga enerjisi dönüştürücüsü (Summerscales, 2016). 

Denizaltı aracı üretimine örnek olarak, dünyada en derin nokta olduğu 

düşünülen ve 11.000 metre civarında derinliğe sahip olan Mariana Çukuru’na, 

James Cameron’un rekor kırarak indiği sualtı aracının kompozit kaplaması 

gösterilebilir. Yaklaşık 1137 bar basınç ile 0 ºC sıcaklık altında, %1’den az su 

emme sınırı olan ve 1,9 cm kalınlığındaki bu kompozit kaplama, polyester 

kumaş ve epoksi reçineden vakum infüzyon yöntemi ile üretilmiştir 

(Composite, 2016). 

Deniz araçlarının üretiminde ise, polimerik kompozitler 50 yıldan beri, 

gittikçe yaygınlaşarak kullanılmaktadır (Davies, 2008). Boyu 50 metreye 

kadar olan gemi ve tanker gövdelerinin kompozit malzemeden imali, 

ekonomik olarak mümkün bulunmaktadır. Lüks sınıftaki yatlar ve sürat 

motorları ise genelde kompozitten üretilir (Burtan, 2015). Üretimde, matris 

malzemesi olarak polyester, vinilester ve epoksi, takviye malzemesi olarak ise 

cam, karbon ve keten gibi iplikler tercih edilmektedir. 
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3.2. MALZEMELER VE ÜRETİM TEKNİKLERİ 

Günümüzde teknelerin çoğunlukla CTP’den üretilmesinin nedeni, 

kompozit malzemenin seri imalata uygun olmasıdır. Böylece, hedeflenen 

sürede, hedeflenen üretim adedine ulaşmak mümkün olmaktadır. Ayrıca, 

kompozit malzemenin tercih edilmesi, tekne tasarımına ve özellikle de boyuna 

bağlıdır. Geleneksel malzemeler olan ahşap, çelik ve aluminyum da tasarıma 

bağlı olarak kullanılmaya devam etmektedir. 

Hafiflik, dayanıklılık, elastiklik, üretimde kolaylık gibi özellikleri, 

CTP’nin tekne yapımında çok tercih edilen bir malzeme olmasını sağlamıştır. 

Daha az bakım istemesi de önemli bir avantajıdır. Dış yüzeyde parlaklık, 

düzgünlük ve renk sağlayan jelkot (gel-coat) zamanla deforme olur. Ayrıca, 

malzemede çatlama, ozmoz gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumda boya, 

yama, vb bakım işlemleri gerekebilir. Ancak yine de, elli yıllık fiberglas 

teknelerin bile iyi durumda olduğu örnekler tecrübe edilmiştir. 

CTP’de kullanılan güçlendirici bileşen olan cam elyaf demetlerini 

oluşturan ipçiklerin çapları 3-20 mikrometre arasındadır. Cam ipliğin tercih 

edilmesinin nedeni, nisbeten kolay üretimi nedeniyle yaygın ve ucuz olması, 

kompozit üretim tekniklerine uygun ve yüksek dayanıma sahip olması, matris 

malzemeleriyle tepkimeye girmemesi ve korozyon dayanımıdır. 

CTP’lerde en yaygın olarak tercih edilen ve aynı zamanda ucuz bir 

reçine olan polyesterin temel maddesi olan stiren, hafif zehirleyici özelliktedir 

ve reaksiyon sırasında buharlaşır. Polyester reçineler, doymuş ve doymamış 

polyesterler şeklinde iki gruba ayrılır. Doymamış polyester, uygun katalizör 

kullanılarak bağ yapan termoset bir reçinedir. Kıvamlı ve renksiz sıvı 

formunda olan polyester, iki ya da üç bileşenli olabilmektedir. Pişmenin 

gerçekleşebilmesi için reçineye sertleştirici olarak metal etil keton peroksit 

(MEKP) olarak isimlendirilen organik katkının eklenmesi gerekir. Reaksiyonu 

yavaşlatmak için ise, inhibitör denen katkılar kullanılır. Diğer yandan, oda 

sıcaklığında pişme uzun sürdüğünden, üçüncü bileşen olarak kobalt oktoat 

denilen hızlandırıcının da karışıma eklenmesi gerekebilir. Hızlandırıcının 

polyestere eklenmesi sırasında oluşan kimyasal reaksiyon tehlikeli 

olabildiğinden, çok dikkat gerektirmektedir. Bazen hızlandırıcı, reçinenin 

içine üretici firma tarafından karıştırılmakta ve bu karışım, reçine sistemi 

olarak satılmaktadır. Sıcaklığı arttırmak reaksiyon hızını arttırır ve bazen post-

kür denen bir işlemle pişme gerçekleştirilir. Pişme için gerekli bütün şartlar 

(reçine-sertleştirici-hızlandırıcı karışım oranı, sıcaklık, nem, basınç, vb) 

üretici bilgi kartlarında tanımlıdır (Yılmaz, 2006). 
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CTP üretiminde kullanılan diğer bir reçine olan epoksi, polyesterden 

pahalı ve yüksek dayanımlıdır. Pişme sırasında düşük çekme oranı, su 

geçirmezlik, sıcaklık ve nem hassasiyeti gibi yönlerden polyesterden daha 

üstündür. Polyesterde kullanılan jelkota, epoksi reçine için gerek olmayabilir. 

Fakat, UV dayanımı düşük olduğundan, epoksinin güneşe karşı koruyucu bir 

kaplamaya gereksinimi olabilir. Epoksi reçine de, polyester gibi iki ya da üç 

bileşenli olabilmektedir (Ersoy, 2001). 

Denizel kompozitlerde son yıllarda yaygın olarak tercih edilen diğer bir 

reçine de vinilesterdir. 1960’larda ticarî ürün haline gelen ve son 30 yıldan 

fazla zamandır sanayide kullanılan vinilester reçineler, epoksi ve doymamış 

polyesterin en iyi özelliklerinin bir bileşimi gibidirler. %40-50 oranında stiren 

içeren vinilester, mekanik özellik bakımından epoksiye yaklaşırken, maliyet 

yönünden ise epoksi ve polyester arasında kalırlar. Kimyasal ve korozyon 

direnci açısından doymamış polyesterden üstündürler ve atmosferik şartlara 

dayanım açısından tercih edilirler (Li, 1998). 

Kompozit tekne üretiminde sırayla en sık kullanılan yöntemler el 

yatırma, püskürtme, vakum infüzyon, vakum torbalama ve vakum destekli 

reçine enjeksiyonu teknikleridir. 

El yatırma tekniği ile seri üretimde (Şekil 3), temizlenmiş kalıbın içine 

önce jelkot sürülür, sonra da kumaşlar dıştan içe doğru birer birer serilip rulo 

yardımıyla reçine ile ıslatılır. Kürlenen kompozit daha sonra kalıptan çıkarılır. 

Reçinenin kumaş katmanlarınca emilebilmesi ve arada hava kalmaması için 

hızlı ve dikkatli çalışılması gerekir. Kalıp içinde üretim, teknenin dış 

yüzeyinin oldukça düzgün olmasını sağlar. Seri üretime uygun olmayan bir 

teknik olan dış kalıp üstünde içten dışa doğru tabakaların oluşturulması 

durumunda ise, teknenin dış yüzeyi yeterince düzgün olamayacak ve zımpara, 

macun, vb son işlemler gerekecektir. Büyük teknelerin üretimi sırasında işe 

ara vermek gerektiğinde, son kumaş katına az polyester emdirilerek, işin 

devamındaki kısım ile arada kalan zayıf reçine tabakasının kalın olmaması 

sağlanmış olur. 
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Şekil 3. El yatırma tekniği ile kompozit tekne üretimi (Yılmaz, 2006). 

Püskürtme yöntemiyle üretimde (Şekil 4), bobinden gelen iplik, bir 

kırpma mekanizmasıyla 10-40 mm boy aralığında kesilir, bir püskürtme 

tabancası içerisinde reçine ile karıştırılır ve kalıp üzerine püskürtülür. Oluşan 

yüzeyin sıkılaşması için rulolarla üzerinden geçmek gerekir. Püskürtme 

işleminin dikkatli yapılması, ürünün her tarafında kalınlığın aynı olması için 

çok önemlidir. 

 
Şekil 4. Püskürtme yöntemi ile kompozit tekne üretimi (Yılmaz, 2006). 

Vakum infüzyon yöntemiyle tekne üretimi de, seri imalata uygun bir 

kalıp gerektirir (Şekil 5). Kalıp ayırıcı ve jelkot sürüldükten sonra, gövdeyi 

oluşturacak kumaşlar yerleştirilir. Reçineyi dağıtacak olan spiral hortumlar 

kumaşların çevresine dizilir. Macun kullanılarak vakum naylonu kumaşların 
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üstüne örtülüp sızdırmazlık sağlanır. Bundan sonra, bir vakum pompası 

tarafından emilen reçine sistemi, dağıtıcı yolluklar vasıtasıyla kalıbın içine 

dağıtılarak kumaşlar tarafından emilmesi sağlanır. Vakum torbalama ve 

vakum destekli reçine enjeksiyonu yöntemleri de buna benzer şekilde 

uygulanır. Vakum torbalama yönteminde, reçine kumaşlara elle yayıldıktan 

sonra kumaşlar folyo ile örtülüp, macun ile sızdırmazlığı sağlanır ve vakum 

pompası ile folyonun parçaya basması sağlanır. Vakum destekli reçine 

enjeksiyonu yönteminde ise, benzer şekilde hazırlanan kumaşların üstüne bir 

erkek kalıp gelir ve dişi ile erkek kalıp arasındaki boşluk, enjekte edilen 

reçine ile dolar. Sonrasında vakum pompası ile hava ve fazla reçine emilir. 

 
Şekil 5. Vakum infüzyon yöntemi ile kompozit tekne üretimi (Vakum, 2016). 

3.3. KOMPOZİT İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Denizel kompozit malzemelerde iyileştirme çalışmaları, korozyon ve 

mekanik dayanım gibi özelliklerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. 

Literatürde bulunan bazı araştırmalar incelendiğinde, deniz ortamında 

kullanılan kompozit ürün bileşenlerinde rastlanan takviye malzemelerinden 

cam, karbon ve keten ipliğin, reçine malzemelerinden de polyester, vinilester 

ve epoksinin daha çok çalışıldığı görülmektedir. Bu araştırmalar genelde, 

takviye elemanına yüzey işlemi uygulanması ya da reçinenin çeşitli katkılarla 

modifiye edilmesi yoluyla iplik/reçine uyumunun arttırılması şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. 

Diğer yandan, nanoteknolojik gelişmelerin de bu alanda etkili olması 

nedeniyle, karbon nanotüp ve grafen gibi üstün özellikli karbon nano yapıların 

denizel kompozitlere ilave edildiği çalışmalar da bulunmaktadır. Bunların 

içinde, ticari ürün olarak deniz aracına (Şekil 6) ya da elemanlarına (Şekil 7) 

dönüşenler de mevcuttur. Bu ürünlerin yapımında, karbon ve cam iplik 
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takviye ile karbon nanotüp ve grafen katkı içeren, Zyvex firmasının 

geliştirdiği film kompozitler kullanılmıştır. 

 
Şekil 6. 17 metre boyunda, uzun menzilli devriye teknesi (Marine, 2016). 

 
Şekil 7. %60 hafifletilmiş gemi kapıları (Case, 2016). 

Nanoteknoloji alanındaki diğer bazı çalışmalar incelendiğinde, yine 

karbon nanotüp ve grafen katkılı ve karbon iplik takviyeli epoksi film 

kompozit üretimi ve sonrasında da tabakalı kompozit üretimi gerçekleştirilen 

araştırmalara rastlamak mümkündür. Acar ve diğ. (2013), grafenoksit 

katkısıyla tabakalararası kayma dayanımı (ILSS) değerinde %58 artış 

sağlamıştır. Ghorbani (2014), aynı miktarda grafenoksit katkısıyla, boyuna 

çekme ve eğilme dayanımında %42 ve %9, enine çekme ve eğilme 

dayanımında ise %34 ve %35 artışa ulaşmıştır. Aynı çalışmada, grafenoksit 

katkısının karbon/epoksi kompozitin kopma uzamasını, dolayısıyla tokluğunu 

da arttırdığı görülmüştür. Numunelerin hazırlanması (Şekil 8) ve testlerin 

gerçekleştirilmesinde, çekme için ASTM D3039, eğilme için ise ASTM D790 

standardı takip edilmiştir. 
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Şekil 8. Tabakalı kompozit numunelerinin kalıpta üretimi (Burtan, 2015). 

Gümüştaş (2016), epoksi reçinenin %4 ağırlığınca grafenoksit katkısı 

ile, boyuna çekme ve eğilme dayanımlarında %30 ve %34,8 artış elde 

etmiştir. ILSS testlerinde ise (Şekil 9), epoksiye %0,5, %1, %2, %4, %7, %10 

grafenoksit katkısı yaparak giderek artan değer artışları elde etmiştir. 

 
Şekil 9. Grafenoksit katkısının karbon/epoksi ILSS değerine etkisi (Gümüştaş, 2016). 

Berkay (2015), karbon nanotüp ve grafen katkısı yaptığı 

karbon/epoksi kompozitlerin mekanik özelliklerindeki değişimi incelemiştir. 

Karbon nanotüpün grafene göre daha etkili olduğu gözlenen sonuçlara göre, 

katkılı kompozitin ILSS değeri katkısız olana göre yaklaşık iki katına 

yükselerek 40 MPa civarına ulaşmıştır. Karakurt (2016), Berkay (2015)’dan 

farklı olarak, sadece grafenoksit katkısı yaptığı çalışmasında, ayrıca bu 

nanoparçacıklara dendrimer bağlanmasının etkisini de incelemiştir. Bu şekilde 

elde edilen karbon/epoksi kompozitin katkısız kompozite göre ILSS değerinde 

bir değişiklik gözlenmemiştir. 
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İplik/reçine uyumunu arttırmak için yapılan ara yüzey çalışmaları 

incelendiğinde, ipliklere kaplama (sizing) ya da plazma gibi yüzey işlemi 

uygulamalarına ya da reçine modifikasyonu araştırmalarına rastlanmaktadır. 

Berkay ve diğ. (2013), karbon ipliğe kaplama (sizing) uygulayıp 

epoksi reçineye uyumundaki değişimi incelemiştir. Kaplamasız, ticarî 

kaplamalı ve değişik şartlarda kaplanmış karbon iplikler, ipçiklerine ayrılarak 

üzerlerine epoksi damlatılmıştır. Mikroskop altında ipçik üzerindeki reçine 

damlacıklarının görüntüleri (Şekil 10) alınarak MATLAB yazılımında 

geliştirilen bir kodla bunların profillerine eğri uydurulmuş (Şekil 11) ve 

böylece reçine temas açısı hesaplanmıştır. Çalışmada yapılan kaplamalarda, 

ticarî kaplamaya göre daha düşük temas açılarına ulaşılmış (Şekil 12), yani 

iplik/reçine bağı iyileştirilmiştir. Ayrıca, karbon ipçiklere ISO 11566 

standardına göre çekme testleri uygulanmış (Şekil 13) ve kaplama işleminin 

dayanıma olan (Şekil 14) etkileri belirlenmiştir. 

 
Şekil 10. Isıtma tablalı polarize optik mikroskopta damlacık profili (Berkay, 2012). 

 
Şekil 11. Temas açısının MATLAB kodu ile hesaplanması (Berkay, 2013). 
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Şekil 12. Kaplama işleminin karbon/epoksi uyumuna etkisi (Berkay, 2013). 

 
Şekil 13. Karbon ipçiklere çekme testi uygulanması (Berkay, 2012). 

 
Şekil 14. Kaplama işleminin karbon ipçik çekme dayanımına etkisi (Berkay, 2013). 
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Erden ve diğ. (2010a), karbon ipliğe plazma yüzey işlemi uygulayıp 

termoplastik bir reçine olan poliamid 12 ile uyumunu iyileştirmeye 

çalışmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, karbon ipliğin çekme dayanımı ve 

modül değerleri yüzey işleminden etkilenmezken, iplik/reçine tutunmasının 

arttığı gözlemlenmiştir. 

Cam kumaş ve doymamış polyester reçineden oluşan kompozitin 

mekanik özelliklerini iyileştirmek için, matrisin oligomerik siloksan katkısıyla 

modifiye edildiği bir çalışmada, çekme, eğilme ve ILSS değerlerinde %16, 

%15 ve %75’lik artışlar sağlanmıştır (Erden, 2010b). 

Yaşlandırma etkisinin incelendiği bir çalışmada, doğal takviye 

malzemesi olan Luffa cylindrica iplikleri ve polyester reçineden oluşan 

kompozit malzeme, %5 sodyumklorür içeren deniz suyu ortamında, 50 ºC’de 

170 saat yaşlandırmaya tabi tutulmuştur. Çekme, eğilme, ILSS ve uzama 

değerlerinde %28, %24, %45 ve %31 azalma gerçekleşmiş, ancak çekme ve 

eğilme modüllerinde önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir (Seki, 2012). 

Denizel kompozitlerle ilgili çalışmalarda, sonlu elemanlar analizi gibi 

sayısal teknikler de kullanılmaktadır. Yılmaz (2006), hafif ve paketlenip 

taşınabilir küçük bir tekne geliştirmek için SolidWorks yazılımı ile 

oluşturduğu modeli, ANSYS yazılımı ile analiz etmiştir (Şekil 15). Kano, 300 

kg’lık yükleme için cam/epoksi kompozit malzemeden tasarlanmıştır. 

 
Şekil 15. Tekne tasarımının sonlu elemanlar analizi (Yılmaz, 2006). 

Başka bir tasarım çalışmasında ise, yine bir denizel kompozit 

yapısı olan rüzgar türbini kanadının 1 metrelik modelinin tasarımı ve 

üretimi yapılmıştır (Öztürk, 2015). Kanatlar SolidWorks ile 
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modellenmiş, Fluent ile akış analizleri yapılmış, sonrasında da Abaqus 

ile kritik bölge için mekanik dayanım analizi gerçekleştirilmiştir (Şekil 

16). 

Şekil 16. Kanat tasarımının sonlu elemanlar analizi (Öztürk, 2015). 

4. DEĞERLENDİRME

Denizel kompozitlerin ve bu alanda yapılan iyileştirme çalışmalarının

anlatıldığı bu çalışmada, hafiflik ve dayanım özelliklerini bir arada sunan 

polimerik kompozitler üzerinde durulmuştur. Deniz ortamında kompozit 

malzemelerin uygulamaları, kullanılan malzeme türleri ve üretim teknikleri 

özetlenmiştir. Ayrıca, bu alanda kullanılan kompozit malzemelerde yapılan 

iyileştirme çalışmaları ve kullanılan yöntemler derlenmiştir. Bunlar, iplik 

yüzey işlemleri, reçine modifikasyonu, nanoparçacık katkısı ve tasarımda 

kullanılan sonlu elemanlar analizi gibi sayısal yöntemler şeklinde 

sıralanmıştır. 
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1. GİRİŞ 

Genel olarak deniz bilimlerinin sürdürülebilirliğinin ve gelişmesinin 

temel koşulu yerinde (in-situ) yani denizlerde, su kolonundan ve deniz 

tabanından veri toplamaktır. Bunun yanında, petrol ve doğal gaz kaynakları 

ile diğer maden yataklarının saptanması, doğanın ve çevrenin korunması, açık 

deniz ve kıyı yapılarının inşası, deniz altında boru hatları ve kablo döşenmesi 

ile kontrolleri, liman, marina yapımı ve benzeri mühendislik projeleri, 

doğrudan hem açık denizlerde ve deniz dibinde hem de kıyılarda yoğun 

jeomorfolojik, jeolojik ve jeofizik etütleri gerektirir. Bu araştırmalar, gerek 

ana boyutları, gerekse cihaz, ekipman ve işgücü kapsamında donanımları ve 

teknik personeli amaca göre değişen yani her zaman farklı donanıma, 

ekipmana ve ekibe sahip araştırma gemileri veya küçük gemiler kullanılarak 

ve yoğun insan emeği ile gerçekleştirilir. Ancak bu araştırmalar, ileri teknoloji 

ürünü donanımlar gerektirir ve araştırma yöntemleri genellikle çok yüksek 

maliyetlere neden olur. Çünkü araştırma gemilerinin yakıt ve personel 

giderleri başta olmak üzere, bakım-onarım, amortisman ve diğer giderleri ile 

ölçüm sistemlerinin yatırım ve bakım-onarım giderleri genellikle çok yüksek 

değerlere ulaştığından deniz araştırma projelerinin bütçeleri aşırı derecede 

büyümekte ve bazı durumlarda araştırmanın kısaltılması, kapsamının 

daraltılması ve hatta yapılamaması dahi söz konusu olmaktadır. Ayrıca 

çalışma koşulları, denizlerdeki sert hava koşullarına bağlı olmanın yanı sıra, 

yüksek can ve mal güvenliği riski de taşımaktadır (Gürsel vd., 2018; Volker, 

2000; Schneekluth, 1988 ve1985). 

Sismik çalışmalar dahil deniz ve deniz dibi araştırmalarının 

sürdürülmesinde çok farklı ve spesifik araç, sistem ve ekipmanlarla tam 

olarak yerinde ölçüm, tarama ve gözlem yapılmasına, denizin altındaki 

katmanlar arasındaki petrol, doğal gaz ve diğer maden yataklarının 

araştırılmasında yüksek çözünürlüklü görüntülerin elde edilmesine gereksinim 

vardır. 

Bunların dışında, tam boyu 20 m’den küçük olan araştırma 

gemilerinin dahi fiziksel olarak çalışamayacağı çok sığ sularda da deniz 

araştırmalarının yüzeyden ve deniz dibinden yoğun bir şekilde yürütülmesi 

gerekmektedir (Tanım; L: Dalga boyu ve h: Derinlik olmak üzere; Çok sığ su: 

h/L < 1/20; Sığ su: 1/20 < h/L < 1/2; Derin su: h/L > 1/2). Böylelikle, Şekil 

1’de görülen Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 

Enstitüsü’ne ait araştırma gemileri dahi yetersiz kalmakta, dolayısıyla bu 

alanlarda Otonom Yüzey Aracı (OYA; Autonomous Surface Vehicle, ASV) 

kullanılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
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Bu nedenlerden dolayı, son yirmi yılda otonom yüzey ve su altı 

araçlarının (Kablo-kontrollü Su altı Aracı (KSA), OYA, Otonom Su altı 

Aracı, OSA) gelişiminde dikkat çekici bir ivmelenme gözlenmiştir. Özellikle 

son dönemde yürütülen bilimsel ve mühendislik projelerinin önemli bir 

bölümü, riskli denizel alanlarda insansız sistemlerin kullanılması üzerine 

odaklanmıştır. Ayrıca, yukarıda ifade edilen alanlara ek olarak, günümüzde 

uygun ekipman desteği ile bu araçlardan aşağıdaki sivil alanlarda da 

yararlanılması söz konusudur: 

 

Şekil 1. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’ne ait araştırma gemileri; 

soldan sağa K. Piri Reis (LOA=36 m), Dokuz Eylül 4 (LOA=37,3 m), Dokuz Eylül 1 

(LOA=26 ,4 m) ve Dokuz Eylül 3 (LOA=19,9 m)  

 Arama, kurtarma, su altı olay yeri inceleme, kaza yeri 

araştırmaları, 

 Oşinografik araştırmalar, biyoçeşitlilik çalışmaları, gözlem ve 

keşif çalışmaları, 

 Su altı güç istasyonları, hidroelektrik ve nükleer santrallerin 

kurulması çalışmalarında   

 kullanım, 

 Batimetri, su altı haritalama ve validasyon çalışmaları, 

 Katodik ölçümler ve korozyon taramaları, 

 Batık objelerin araştırılması ve arkeoloji çalışmaları, 
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 Gemi gövdesi, sevk elemanı, dümen ve diğer yönlendirme 

sistemlerinin incelenmesi, 

 Balık çiftliklerinde, ağların durumunun kontrol edilmesi,  

 Dalgıç gözlemleme ve destek aracı olarak görev icrası. 

 

Bir proje kapsamında, deniz jeolojisi ve jeofiziği araştırmaları için, 

üzerine yerleştirilen yanal yüzey tarama sonarı (side scan sonar [SOund 

Navigation And Ranging]) ve tek ışınlı ses üreteci  (single beam echo-

sounder) ile elde edilen verilerin karadaki iş istasyonundan gerçek zamanlı 

olarak izlenmesine imkan verecek olan bir insansız deniz aracı, prototip 

olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 

Gemi İnşaatı Programı araştırmacılarının destek verdiği bir ekiple 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmanın sonucu üretilen ve devamında üretilecek olan deniz 

araçlarının misyonunu aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 Geleneksel olarak araştırma gemileri ya da küçük teknelerle yapılan 

denizel jeolojik ve jeofizik sörveylerin, batimetri ölçümlerinin ve 

sismik araştırmaların, su altı, su üstü inşa, mühendislik ve hafriyat 

projelerinin, enerji verimliliği yüksek bu tip araçlarla yapılması, 

işletme ve araştırma maliyetlerini düşürecek, ölçüm hassasiyetlerini 

arttıracak, çalışma sürelerini kısaltacak, can ve mal güvenliği riskini 

önemli oranda azaltacaktır. 

 Bu araçlar jeolojik ve jeofizik etütler dışında fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik veriler elde edebilecek sensör teknolojileriyle de 

donatılabilecek ve araştırma gemileriyle yapılan yüksek maliyetli 

araştırmalar, bu tip prototiplerle maliyetleri düşürerek ve araştırma 

sürelerini kısaltarak ekonomik ve hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilebilecektir. 

 Bu araç taşınabilir ve kompakt ölçüleriyle kıyı sörveylerinde, nehir, 

baraj ve göl benzeri iç sularda da kullanılabilecektir. 

 Bakım-onarım maliyeti düşük bu deniz aracı ile gemi personeline 

ihtiyaç duyulmadan, karadan tek bir operatör ile farklı operasyonların 

yürütülmesi sağlanacaktır. 

 Ticarî balık stoklarının araştırılması, su ürünleri yönetimi gibi diğer 

araştırma alanlarına hizmet sunabilecek bir araştırma platformu 

oluşturulacaktır. 
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 Kıyısal alanların potansiyel kullanımına yönelik altyapı bilgilerinin

güncellenmesi uygun maliyetlerle kısa sürede tamamlanabilecektir.

 Sualtı arkeolojisi araştırmaları ile batık cisim/gemi arama

çalışmalarına katkılar sağlayacaktır.

 Dalgıç gözlemleme ve destek platformu olarak görev icrası da

mümkün olacaktır.

 Yurdumuzda, araştırma ve endüstriyel faaliyetler ile ticarî amaçlar

için tasarlanmış otonom deniz yüzeyi araçlarının sayısı çok sınırlıdır

ve bunlar çok az ülkede üretimi yapılabilen katma değeri yüksek

sistemlerdir. Dolayısıyla bu araçlara yönelik bilgiler askeri ve/veya

ticarî nedenlerle ayrıntılı olarak yayımlanmamaktadır. Bunların

dışında bu araçların istihbarat amacıyla veya silahlandırılarak,

savunma ve saldırı amaçlı olarak kullanılmaları da mümkündür.

 Deniz teknolojileri alanında “yerlileşmiş” bir ürün elde edilecektir.

 Yurdumuzda üniversite ve sanayi çevrelerimize, bu tip araçların

tasarımı ve üretimi konularında gelişmiş örneklerle öncülük yapılması

gerekmektedir.

2. GENEL TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ

Araştırmanın konusu olan otonom (uzaktan kumandalı) yüzey aracının

yukarıda ifade edilen görevleri, yani batimetri ölçümleri, yanal yüzey tarama 

sonarı ve tek ışınlı ses üreteci ile veri toplama, sismik ölçümler ve örnek 

alımları ile çalışacağı bölgeler (ağırlıklı olarak İzmir Körfezi ile baraj ve 

göletler) ve donanımı düşünüldüğünde, ilk literatür araştırmasından ve 

tecrübelerden yararlanılarak boyunun LOA = 1500-2400 mm arasında ve 

servis hızının da VS = 7-11 kn civarında olması gerekeceği sonucuna 

varılmıştır. 

Bu boydaki bir teknenin genişliği, su çekimi, CB blok katsayısı ile 

yüksekliği teknenin tek gövdeli deplasman teknesi, katamaran veya SWATH 

(Small Waterplane Area Twin Hull) tekne olması durumuna göre önemli 

değişiklikler gösterecektir. Genel olarak bir teknenin tipine ve form yapısına, 

dizayn aşamasında teknenin kullanım amacı ve görevleri gözetilerek tüm 

tekne tipleri ve gövde yapıları incelenip analiz edildikten sonra karar verilir 

(Şekil 2). Bu evrede göz önünde bulundurulması gereken bir tasarım 

parametresi olan tekne genişliğini artırmanın enine stabiliteyi iyileştirirken 

gövde direnci üzerinde tersi yönde bir değişime neden olduğu 

unutulmamalıdır. Daha stabil bir gövde formu oluşturmak için artırılan 

genişlik, aynı zamanda direnci de yükselterek daha güçlü bir motor ihtiyacı 
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doğuracaktır. Bu durumda araştırma aracı için daha büyük, dolayısıyla yüksek 

maliyetli akülere ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca aracın operasyon süreleri de çok 

kısalacaktır.  

Bu nedenle de ilk optimal tasarım kararı, yüksek enine stabiliteye 

sahip, aynı zamanda da narin tekne formu dolayısıyla eşit servis 

hızlarında çok daha düşük motor gücüne gereksinim duyan, fakat aynı 

zamanda da donanım yerleştirmeye uygun geniş güverte alanı sunan 

çift gövdeli yani bir katamaran veya SWATH tekne doğrultusunda 

oluşmuştur (Şekil 3). Kuşkusuz bu tip teknelerin konstrüksiyonu ve 

işçiliği deplasman teknelerine göre belirli oranda daha yüksek maliyete 

sahiptir. Ancak yüksek enine stabilite ve geniş güverte kullanım alanı 

nedeniyle bu dezavantaj kabul edilebilir sınırlar içinde kalabilir.   

Şekil 2.  Farklı prensiplere göre yüzen deniz araçları (Yılmaz, 2009) 

 

Şekil 2 ve 3’de belirtilen form tipleri ile tekne boyu dikkate alındığında 

malzeme seçimindeki temel kriterler önem sırasına göre aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

i. Yanal yüzey tarama sonarı ve tek ışınlı ses üreteci gibi ölçme 

cihazları nedeniyle düşük manyetik özellik, 

ii. Düşük yoğunluk (ağırlık), buna karşın yeterli statik ve dinamik 

dayanım, 



60 DENİZEL KOMPOZİTLER

iii. Kolay şekil alabilirlik ve üretilebilirlik,

iv. Korozyona ve ağır deniz koşullarına dayanıklılık, su sızdırmazlık;

v. İmalat, işletme ve bakım-onarım dâhil uygun maliyet bileşenleri,

vi. Fouling ve boring organizmalara karşı dayanım,

vii. Çevresel yaşlanma koşullarına (sıcaklık, korozif ve kimyasal

maddeler vb.) karşı dayanıklılık,

viii. Kolay temin edilebilirlik.

Şekil 3. Deplasman (tek gövde), katamaran ve SWATH teknelerin en kesit ve su hattı 

kesitleri (https://shipjournal.co/) 

Bu kriterler doğrultusunda kullanılabilecek malzemeler sırasıyla, 

alüminyum, ahşap, kompozit ve termoplastik malzemelerdir. Genel olarak 

LOA = 1500-2400 mm arasında boya, hafif ve düşük toplam dirence sahip 

olması için, çok narin bir tasarıma sahip olacak şekilde dizayn edilecek 

teknenin yapımında kaliteli alüminyum kullanılması, tekneyi nispeten hem 

ağır hem de daha maliyetli yapacaktır. Ayrıca tekne düşük manyetik özelliğe 

sahip olmayacağı gibi, alüminyum kaynağına aşırı özen gösterilmesi 

gerekecek ve korozyona karşı koruma ise her zaman bir sorun teşkil edecektir. 

Tekne yapımında ahşap malzeme kullanılması, teknenin hafif, düşük 

maliyetli ve antimanyetik özelliklere sahip olmasını sağlamakla birlikte, böyle 

küçük bir teknenin aşırı özenli işçilikle imalini ve kullanımı sırasında da 

https://shipjournal.co/
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denizin ağır aşındırıcı etkilerine karşı sürekli olarak yoğun koruma 

önlemlerinin alınmasını gerektirir.    

Seçilecek malzemenin tedariki konusunda yapılan ön araştırmalarda, 

yüksek yoğunluklu polietelilen (high-density-polyethylene, HDPE) 

termoplastik malzeme; tamamen lokal kaynaklardan temin edilebilecek 

manyetik özelliği bulunmayan bir yapıya sahiptir. Ancak öncelikle HDPE 

malzeme üreticisi firmanın, istenen boyutlarda blok malzeme üretimi 

yapamadığı, dolayısıyla ancak özel kalıp yaptırıldığı taktirde gereksinimi 

duyulan malzemenin dökümünü yapabileceği anlaşılmıştır. Kalıp maliyetinin 

çok yüksek bulunması ve ayrıca ilgili malzemenin, E-cam elyaf destekli 

polyester malzeme ile karşılaştırıldığında yaklaşık üç katı oranında daha 

yüksek maliyete sahip olması, bütün bunların dışında söz konusu blok 

malzemenin CNC (Computer Numeric Control) tezgâhta işlenme güçlükleri 

nedeniyle, bu malzemenin kullanılmamasına karar verilmiştir. 

Elyaf takviyeli polimer esaslı kompozitlerden tekne yapımında ve 

diğer denizel yapıların inşaatında yararlanma, bu malzemenin yüksek 

dayanımı, bu malzemeyle çalışmanın kolaylığı ve uygun maliyetleri nedeniyle 

on yıllardır artan bir ivmeyle yaygınlaşmıştır. 1950’lerden bu yana tekne 

inşaatında kullanılmakta olan polimer esaslı termoset kompozitler, 

günümüzde ilgili küresel pazarın en baskın unsurları haline gelmişlerdir. 

Özellikle de cam takviyeli polyester (CTP) kompozitler, her zaman bu 

pazardaki en büyük paya sahiptirler ve birçok tekne hâlâ geleneksel ıslak el-

yatırma yöntemiyle, açık kalıplarda üretilmektedir (Marsh, 2003). Başlangıç 

düzeyinde bir teknoloji ve son derece mütevazı bir yatırım gerektiren bu en 

yaygın üretim sistemiyle her yıl binlerce iş ve gezi teknesi üretilmektedir. 

Üretilen CTP teknelerin boyutları 3 metrelik bir sandaldan, süper yatlara ve 

dünyadaki önemli donanmaların “plastik” olarak adlandırılan mayın avlama 

gemilerine kadar uzanmaktadır (Marsh, 2003).    

Söz konusu CTP kompozit malzemeler denizel kullanımları sırasında, 

sağladıkları hafiflik avantajı nedeniyle misyon donanımları için daha çok 

taşıma (payload) olanağı yaratırlar, ayrıca daha güvenilir ve dayanıklı deniz 

araçlarını üretmede denizel ortamın başta korozyon olmak üzere yıpratıcı ve 

aşındırıcı etkilerine karşı, sahip oldukları dayanımlarıyla önemli olanaklar 

sunarlar. Aynı zamanda ultraviyole ışınları, deniz suyu ve denizel 

organizmaların saldırısı gibi birçok etmene karşı da eşdeğerlerine oranla daha 

dayanımlı olmanın ötesinde denizde çalışırken gerçekleşen yorulma 

yüklemelerine karşı da yüksek “mukavemet/ağırlık” oranının katkısıyla iyi 

dayanım gösterirler (Gürsel ve Neşer, 2012; Pauchard ve diğ., 2002). Bunlara 
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ek olarak CTP’lerin imalat sürecini etkileyen imalat parçalarının 

bütüncüllüğünü sağlamak, parça sayısını, bağlantı ve birleştirme 

gereksinimini dolayısıyla da imalat aşamalarını azaltmak gibi yararları vardır. 

Ayrıca karmaşık şekillerin ve yüksek eğriliğe sahip formların üretilmesinde 

ve kolaylıkla “döşenebilir” olmaları nedeniyle ana gövdede, güvertede, 

denizaltıların form iyileştirmelerinde ideal bir seçenek durumuna 

gelmektedirler (Guillermin, 2010). Bu malzeme ile üst yapılarda ağırlığın 

belirgin oranda azaltılması mümkün olmaktadır; böylelikle teknelerin ağırlık 

merkezini kaide hattına doğru çekerek, enine tekne stabilitesinde önemli 

iyileşmeler sağlanır. Seri üretime yönelik olarak çalışıldığında, uygun kalıp ve 

ekipman desteği ile ve yüksek kalitede uygulanan işçilikle, bu malzemeden 

çok iyi sonuçlar elde edilmektedir.   

Bu çalışma kapsamında yukarıda ifade edilen avantajlar nedeniyle ve 

özellikle maliyet unsurunun temel tasarım parametrelerinden biri olmasından 

dolayı, üretilecek çift gövdeli teknenin boyutları ve çalışacağı deniz koşulları 

da dikkate alınarak, malzeme türü olarak CTP ve üretim yöntemi olarak da bu 

malzemelerle yeterli mukavemetin düzgün bir kalınlık dağılımıyla elde 

edilebileceği elle yatırma yöntemi tercih edilmiştir.  

Sonuç olarak CTP malzeme de, tamamen yerli kaynaklardan temin 

edilecek manyetik özelliği bulunmayan, oldukça düşük yoğunluğa sahip, kalıp 

yardımıyla kolay şekillendirilebilir, çok mukavim konstrüksiyonlar 

oluşturabilen, kolay onarılabilen, antikorozif özelliklere ve belirli sınırlamalar 

altında çevresel yaşlanma koşullarına (sıcaklık, kimyasal maddeler, vb.) karşı 

da yüksek dayanıma sahiptir. 

TASARIM VE FORM 3. HİDRODİNAMİK SEÇİMİ 

Su üstü ve su altı araçlarının formları, denizel ortamda 

karşılaşacakları hidrodinamik direnci en aza indirecek ve sevk verimlerini 

maksimize edecek şekilde tasarlanırlar. Buna ek olarak imalat yöntemleri göz 

önünde bulundurularak üretim maliyetlerinin düşürülmesi de önemli bir 

tasarım hedefidir. 

SWATH ve katamaran formundaki deniz araçları sadece su altı 

araçlarının maruz kaldığı sürtünme ve viskoz basınç direncinin yanı sıra 

serbest su yüzeyinin bozulması sonucu oluşan dalgaların sebep olduğu dalga 

direncine de maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle SWATH ve katamaran tipi 

teknelerin direncini tahmin etmek için yapılacak analizler nispeten daha 
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karmaşık hale gelmektedir. Bu çalışma kapsamında yürütülen hesaplamalı 

akışkanlar dinamiği (HAD) analizlerinin validasyonunu sağlayabilmek için 

torpido formundaki sephiye elemanları ve bunları platforma bağlayan dört 

taşıyıcı dikmeden (strut) oluşan SWATH tekne formu seçilmiştir. 

SWATH formundaki teknelerin hidrodinamik performanslarının 

irdelendiği ve bu forma ait öne çıkan özelliklerin tartışıldığı Begovic ve diğ. 

(2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

analizleri yapılarak, sayısal direnç analizleri gerçekleştirilmiş ve ulaşılan 

sonuçların çekme tankı testleri aracılığıyla validasyonu sağlanmıştır. 

Simülasyonlarda kullanılan farklı akım türlerinde ortaya çıkan farklı 

türbülans tiplerinin modellenmesini sağlamaya yönelik olarak türbülans 

modelleri hakkında bilgi veren, dolayısıyla HAD modellemelerindeki 

algoritmaların uygun olarak seçimini sağlayan “ANSYS / FLUENT Tutorial-

Chapter 6” ve ayrıca teknelerin baştan gelen dalgalı denizdeki dalıp-çıkma, 

baş-kıç vurma hareketlerinin simülasyonunu gerçekleştirmede kullanılan 

modülün çalıştırılması hakkında bilgi veren “ANSYS / FLUENT Tutorial” 

kaynaklarından yararlanılmıştır. 

Bunların dışında, Qian ve diğ. eğimli dikmeler (strut) ile küçük su 

hattı enkesit alanına sahip bir SWATH tekneyi sayısal ve deneysel 

yöntemlerle incelemişlerdir (Qian ve diğ., 2015). Çalışma kapsamında 

Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) denklemlerine ve deney 

havuzundaki model testlerine uyarlanmış üç boyutlu sayısal simülasyonlar, 

hem sakin hem de düzenli dalgalar içinde gerçekleştirilmiştir. Nümerik 

simülasyonlardan elde edilen sonuçlar, laboratuvar testleriyle karşılaştırılarak 

doğrulanmıştır. Yazarlar, elde edilen sonuçlara göre, teknedeki eğimli 

dikmelerin, dikey dikmelere sahip bir SWATH tekne ve bir katamaran ile 

karşılaştırıldığında, tekneye daha gelişmiş denizci özellikler kazandırdığını 

ifade etmişlerdir. 

Gemilerin direnç ve sevk karakteristikleri ile dalgalı deniz 

davranışlarını ele alan Bertram (2000) ve Poehls’e (1990) ait eserlerden, 

araştırılan teknelerin direnç ve sevki ile denizcilik özelliklerinin 

belirlenmesinde yararlanılmıştır.  

Li ve Bachmayer araştırmalarında, Newfoundland ve Labrador'un kıyı 

suları yakınlarında ağır okyanus şartlarında çalışabilen güçlü bir otonom deniz 

yüzey aracını tanıtmışlardır (Li ve Bachmayer, 2013). Aracın tam ölçekli 

direnç ve sevk testlerini, Memorial Üniversitesi'nin deney havuzunda 

gerçekleştirerek, direnç katsayısı ve bilinear sevk modeli oluşturulmuştur; 
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daha sonra da deney havuzu test sonuçlarının geçerliliğini teyit etmek 

amacıyla araştırmacılar tarafından deniz deneyleri gerçekleştirilmiştir. 

Dunbabin ve diğ. makalelerinde, iç sularda, göletlerde seyretme 

özeliğine sahip ve çeşitli su kalitesi özelliklerini ve sera gazı emisyonlarını 

ölçebilen yeni bir otonom deniz yüzey aracını incelemişlerdir (Dunbabin ve 

diğ. 2009). 4,88 m uzunluğundaki güneş enerjisiyle çalıştırılan katamaran, 

ölçülmesi amaçlanan değerleri hareket halindeyken su sütunu boyunca 

toplayabilmektedir. Bu çalışma, aracın kontrolü, lazer tabanlı engel tanıma ve 

engelden kaçınma bazlı denetim yetenekleri de dâhil olmak üzere araç 

tasarımı ve operasyonuna ilişkin genel bir bakış sunmaktadır.  

Brizzolara ve diğ. çalışmalarında yüksek hızda düşük direnç değerleri 

elde etmek için optimize edilmiş geleneksel formda olmayan SWATH 

teknelerden yeni bir seriye ait iki otonom deniz yüzey aracının konsept 

tasarımlarını sunmuşlardır (Brizzolara ve diğ. 2011). Araştırma, araçların 

servis hızında sevk gücünü en aza indirgemek için gerekli gövde formlarını 

tasarlamak amacıyla kullanılan hidrodinamik karakteristiklerin ve 

optimizasyon yöntemlerinin belirlenmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Her iki 

tekne için de modern bir otomatik parametrik optimizasyona dayanan 

bilgisayar destekli prosedür geliştirilmiş ve RANSE hesaplamalarına nihai 

tasarımı doğrulamak amacıyla başvurulmuştur. 

Roberts ve Sutton tarafından hazırlanan bu kitapta, insansız (otonom) 

deniz araçlarının  navigasyon ve kontrolünün farklı yönleri ele alınmakta, bu 

araçların performansını arttırmak için yenilikçi yaklaşımlar ve tekniklerle 

birlikte çok çeşitli araç türleri ve uygulamaları sunulmaktadır (Roberts ve 

Sutton 2006). Çalışmada, su altında iletişim, akü teknolojisi, yakıt pilleri, 

tahrik/sevk sistemleri, otonom su altında konumlandırma, sensör 

entegrasyonu ve birkaç araçtan oluşan filoların navigasyonu gibi alanlardaki 

gelişmelerin, araçların gelecekteki kullanımını nasıl etkileyebileceği ele 

alınmaktadır (Roberts ve Sutton 2006).  

Bertram tarafından hazırlanan “Unmanned surface vehicles - A 

survey” isimli çalışma, hem insansız deniz araçlarını kapsayan araştırmaları 

hem de imal edilmiş ya da imal edilmesi öngörülen bu tip araçları 

incelemektedir (Bertram, 2008). Eserde, bu araştırmaların önemli bir kısmının 

ABD'de yapıldığı vurgulanarak, çalışmaların şu ana kadar sınırlı otonomiye 

sahip küçük ve orta boyutlu araçlar üzerinde yoğunlaştığı belirtilmektedir.  

Othman araştırmasında, otonom deniz araçlarının çeşitli deniz 

koşullarında operasyon yapabilme yeterliliklerini ve bu araçların 

yaygınlaşmasına olanak tanıyan ileri teknolojileri tartışmıştır (Othman, 2015). 
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Molland ve diğ. ait çalışmada, bir dizi katamaran modelinin sakin 

sudaki kapsamlı testleri sunulmaktadır (Molland ve diğ., 1994). Bu deneysel 

program, üç katamaran modelinden elde edilen bir serinin test edildiği önceki 

çalışmanın bir devamıdır. Mevcut çalışma, önceki parametrik araştırmayı, 

genişlik/su çekimi (breadth/draught) oranındaki değişiklikleri ve geniş bir 

uzunluk/deplasman (length/displacement) aralığını kapsayacak şekilde 

geliştirmiştir. Geniş bir aralıkta farklı gövde separasyon oranları test edilmiş 

ve deneylerle 40 farklı konfigürasyon incelenmiştir. 

Insel ve diğ. araştırmalarında, bir Kelvin kaynağının uzak alan dalga 

sistemini ve uzak alan dalga katsayılarını (Eggers katsayılarını), kanal 

derinliğinin ve genişliğinin etkilerini dâhil ederek lineer teori yardımıyla ele 

almışlardır (Insel ve diğ., 1994). Bu tür kaynakların dağılımına bağlı dalga 

direnci, uzak alan dalga enerjisi yaklaşımı kullanılarak türetilmiştir. Gövdenin 

düzeltme ve batma etkisi, hesaplama şemasında dinamik tekne yüzeyi 

sağlanarak hesaplamaya dâhil edilmiştir. Ayna kıç etkisi de alternatif 

yöntemlerle araştırılmıştır. Geliştirilen kod, matematiksel olarak tanımlanmış 

bir gövde formu ile bir dizi yüksek hızlı ayna kıça sahip gövde formunda test 

edilmiştir. Yöntemin deneysel sonuçlarla karşılaştırılmasında, 0,2-0,5'lik 

separasyon oranlarına sahip katamaranlar kullanılmıştır. 

Broglia ve diğ.  çalışmalarında, sabit drift açıları ile sakin suda 

ilerleyen yüksek hızlı bir Delft katamaran için gerçekleştirdikleri HAD 

doğrulama analizlerini sunmuşlardır (Broglia ve diğ., 2015). Genel olarak 

HAD sonuçları incelendiğinde, ayrılmış akış alanının temel özelliklerinin tüm 

hesaplamalarda oldukça başarılı olarak elde edildiği ifade edilmektedir. 

 

DELFIM, denizde su kolonundan veri toplamak ve deniz altındaki bir 

araç ile bir destek gemisi arasında akustik bir röle görevi yapmak için Institute 

for Systems and Robotics ile Instituto Superior Tecnico’da (Portugal) görevli 

Alves ve diğ. tarafından geliştirilen otonom bir deniz yüzey aracıdır (Alves ve 

diğ., 2006). Çalışmada, aracın navigasyon ve kontrol sistemleri ile son 

kullanıcıların denizde bilimsel görevlerini sorunsuz bir şekilde programlayıp 

yürütmelerini sağlayan görev kontrol sistemi ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

Ayrıca çalışmada, Azor adaları yakınlarındaki deniz testleri sırasında elde 

edilen pratik sonuçlar özetlenmekte ve tartışılmaktadır.  
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 Şekil 5. Fiziksel modelin direnç Şekil 4. Begovic ve diğ. (2015) ait 

eserde   deneyi  tasarlanan SWATH yat 
modeli       (Begovic ve diğ. 2015) 

Bu çalışmada yürütülen hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerinin 

doğrulanması amacıyla Begovich ve diğ. (2015) tarafından gerçekleştirilen 

araştırmada incelenen SWATH formundaki tekne özdeş olarak modellenerek 

uygun sınır şartları ve türbülans modeliyle analiz edilmiş ve ulaşılan 

sonuçların çekme tankı deneyleriyle uyum içinde olduğu görülmüştür (Şekil 

4-9). Bu validasyonda bahsi geçen araştırmada yer alan model Şekil 4’te ve

fiziksel modeli Şekil 5’te gösterilmiştir. Bu çalışmada geometrik modeli

oluşturulan SWATH form Şekil 6’da, HAD analizinin yapıldığı hesaplama

hacmi Şekil 7’de, yönetici denklemlerin ayrıklaştırıldığı ağ yapısı Şekil 8’de

verilmiştir. HAD analizleri sonunda ulaşılan sonuçlar ile Begovich ve diğ.

(2015) tarafından gerçekleştirilen çekme deneylerine ait sonuçların

karşılaştırması Şekil 9’da gösterilerek analizlerde kullanılan türbülans modeli

doğrulanmıştır.

   Şekil 6.  Modellenen SWATH tekne gövdesi            Şekil 7. Modele ait domain 



67

Şekil 8.  Ağ yapısı oluşturulan SWATH tekne modeli 

HAD analizlerinde ANSYS/FLUENT yazılımının Reynolds 

Ortalamalı Navier-Stokes denklemlerinin çözümünde kullanılan "Shear Stress 

Transport k-ω türbülans modeli (SST k-ω-Menter) tercih edilmiştir (Şekil 6-

9) (Menter, 1994). Standart k-ω türbülans modeliyle yapılan analizlerde

kayma gerilmesi değerlerini iyi tanımlanmış bir türbülanslı viskozite formülü

ile çözen bu model, akım ayrışması fenomenini de daha başarılı bir

benzetimle analiz etmektedir. Bunun bir nedeni de türbülans viskozitesi

formülü değişikliğinin sınır tabaka bölgesiyle sınırlı olması ve cidardan

uzaklaştıkça bu modelin k-ε modelini çalıştıran karma bir fonksiyona sahip

olmasıdır (Denklem 1,2) (ANSYS / FLUENT Tutorial-Chapter-6, ANSYS /

FLUENT Tutorial, 23].
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Şekil 9.  SWATH tekneye ait çekme deneyi (Begovic ve diğ., 2015) ve HAD analizi 

ile belirlenen toplam direnç değerleri 
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Burada;  

k:    Türbülans kinetik enerjisini  

ω:   Spesifik sönümleme oranını  

ρ :   Yoğunluğu 

Gk : Türbülans kinetik enerjisinin oluşumunu 

Gω : Spesifik sönümleme oranının oluşumunu 

Γk :  k’ya ait efektif geçirgenliği 

Γω :  ω’ya ait efektif geçirgenliği  

Sk ve Sω :  Kullanıcı tarafından tanımlanan kaynak terimlerini 

Yk ve Yω : Türbülans nedeniyle k ve ω’nın sönümlenmesini 

Dω : Geçirgenlik oranını 

ifade eden sabit veya parametrelerdir. 

(2) 

(1) 
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Ayrıca, Begovic ve diğ. (2015) ait esere konu olan baş-kıç vurma ve 

dalıp-çıkma serbestlik derecelerine sahip modelin simülasyonunda, v1 = 1,952 

m/s ve  v2 = 2,603 m/s   hızlarında modelde boyuna instabilitenin oluştuğu ve 

önemli oranda kıça trim yaptığı  saptanmıştır (Şekil 10 a,b). Bu durum, suya 

temas etmemesi gereken dikmelerin (strut) üzerindeki kıç güverte yapısının 

suya girerek boyuna doğrultuda düzeltme momenti oluşturmasına kadar 

devam etmektedir (Begovic ve diğ., 2015).  

Su altında ve üstünde hareket eden tüm araçların baş kısmında 

akışkanlar mekaniğinin temel ilkeleri sonucu yüksek pozitif basınç alanı, kıç 

taraftaki pervanenin önünde ise negatif basınç alanı oluşur. Ticarî gemilerin 

baş ve kıç formları ile yüzme merkezi konumlarının uygun seçilmesi ve 

genellikle gemilerin belirli oranda kıça trimli olarak seyretmesi sağlanarak bu 

olumsuz basınç dağılımı, dolayısıyla sevk özellikleri iyileştirilir. Ancak, artan 

hızla beraber boyuna instabilite artacağından kıça trimin arttığı bir durum söz 

konusudur ve SWATH tekneler, kıça trimi dengeleyecek bir deplasmana sahip 

değillerdir (Şekil 10a,b). 

Taşıyıcı dikmelerin su hattı alanlarının nispeten az olması nedeniyle 

dalga direncine karşı çok avantajlı olan SWATH formu yine aynı sebepten 

dolayı ağırlık değişimine karşı aşırı duyarlı hale gelmektedir. Bu duyarlılık 

farklı operasyonlar yürütebilmek için sürekli ekipman değişimi ve dolayısıyla 

ağırlık değişimi ile karşılaşacak olan bir deniz aracı için göz ardı 

edilemeyecek yüksek oranlı paralel batma/çıkma ve trim gibi sakıncalar 

oluşturur. Bu sakıncalardan kaçınmak adına SWATH yerine bu dezavantajları 

göstermeyen katamaran tekne formu seçilmiştir (Bertram, 2008; Codiga, 

2015; Williams, 2007; Caccia ve diğ., 2008; Sohn ve diğ., 2015; Ferreira ve 

diğ., 2007). 
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Şekil 10a, b.  v1 = 1,95  ve  2,6 m/s   hızlarında SWATH modelde oluşan boyuna 

instabilite  (Begovic ve diğ., 2015). 

4. KATAMARAN TEKNE FORMUNUN 

GELİŞTİRİLMESİ VE FİNAL FORM 

Katamaran tipi tekneler için yapılan literatür araştırması sonucu tekne 

formlarının önemli oranda değişkenlik gösterdiği saptanmış ve başlangıçta, en 

elverişli formların literatür listesindeki Molland ve diğ. (1994 ile Insel ve diğ., 

(1994) kaynaklarından elde edilebileceği düşünülmüştür. Molland ve diğ. 

(1994) tarafından sistematik model havuz deneyleri ile geliştirilmiş tekne 

formlarının inceleme ve analizinden sonra, bunların çok narin spor/gezinti 

amaçlı yatlar için elverişli oldukları anlaşılmıştır (Şekil 11). İstenen 

deplasman değerlerine ulaşılması için bu formların belirli oranda 

değiştirilmesi çalışması, tekne formlarında oluşan kaçınılmaz deformasyonlar 

nedeniyle terkedilmiştir. Bunların dışında, çalışma kapsamında 

gerçekleştirilen sayısal analizlerde eşit deplasman koşullarında elde edilen 

1/10 m/s (1-20 kn) hız aralığındaki tekne direnç değerlerinin beklenen 

değerlerin oldukça üzerinde olduğu saptanmıştır (Şekil 11-15). 
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Şekil 11.  Molland ve diğerleri tarafından geliştirilen katamaran formları (Molland ve 
diğ., 1994) 

Şekil 12 a,b. Molland ve diğerleri tarafından geliştirilen modelin ağ bölümlemesi ve 

modele ait domain 

Şekil 13 a,b. Molland ve diğerleri tarafından geliştirilen modelin yüzeyinde 5 m/s 

hızda saptanan toplam basınç konturları ve türbülans viskozite konturları 



 
72 DENİZEL KOMPOZİTLER 

 
 

Şekil 14.  İncelenen tüm modellerin 1-10 m/s arasındaki hızlarda saptanan toplam 

direnç değerleri 

 
 

 

Şekil 15.  İncelenen tüm modellerin 1-5 m/s arasındaki hızlarda saptanan toplam 

direnç değerleri 
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Broglia ve diğerleri (2015) tarafından geliştirilen katamaran formunun 

modellenmesi (Şekil 16-18) sonrası gerçekleştirilen hidrodinamik analizlerde 

Şekil 14-15’te verilen toplam direnç değerlerine ulaşılmıştır. Elde edilen bu 

değerler, beklenen değerlerin üzerinde olduğu gibi, ayrıca kalkık kıç formu 

nedeniyle yüksek hızlarda tekne belirli oranda boyuna instabilite göstererek 

kıça trim yapabilecektir (Şekil 17,18).  

 

Şekil 16.  Broglia ve diğerleri tarafından geliştirilen katamaran formu (Broglia ve 

diğ., 2015)  

 

Şekil 17 a,b. Broglia ve diğerleri tarafından geliştirilen modelin ağ bölümlemesi ve 

modele ait domain 
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Şekil 18 a,b. Broglia modelinin yüzeyinde 5 m/s hızda saptanan toplam basınç 

konturları ve türbülans viskozite konturları 
 

Bunların dışında Alves ve diğ. (2006) ait kaynaktan esinlenerek 

NACA formları yardımıyla Şekil 19-22’de görülen 180 ve 200 cm boylarında 

dip kısmı düz (flat) olan iki katamaran tekne formu n180f ve n200f kodlarıyla 

hazırlanmıştır. Bu formun en önemli özelliği, basitliği nedeniyle formun 

üretiminin kolaylığıdır. Ancak, hidrodinamik açıdan daha uygun özellikler 

taşıyan ikinci bir grup form, n180r ve n200r kodları verilerek teknenin 

karinasının yuvarlatılması (round) sonucu elde edilmiştir (Şekil 23-26). Her 

iki grup formun ayrıntılı hidrodinamik analizleri gerçekleştirilerek Şekil 14-

15’teki sonuçlara ulaşılmıştır.  

 
Şekil 19 a,b. Çalışma kapsamında geliştirilen n180f tipi modelin ağ bölümlemesi ve 

modele ait domain 
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Şekil 20 a,b.  n180f tipi modelin yüzeyinde 5 m/s hızda saptanan toplam basınç ve 

türbülans viskozite konturları 

 

 

  

Şekil 22 a,b.  n200f tipi modelin yüzeyinde 5 m/s hızda saptanan toplam basınç ve 

türbülans viskozite konturları 

 

Şekil 21 a,b. Çalışma kapsamında geliştirilen n200f tipi modelin ağ bölümlemesi ve 

modele ait domain 
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Şekil 23 a,b. Çalışma kapsamında geliştirilen n180r tipi modelin ağ bölümlemesi ve 

modele ait domain 

 

Şekil 24 a,b. n180r tipi modelin yüzeyinde 5 m/s hızda saptanan toplam basınç 

konturları ve türbülans viskozite konturları 

 

Şekil 25 a,b. Çalışma kapsamında geliştirilen n200r tipi modelin ağ bölümlemesi ve 

modele ait domain 
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Şekil 26 a,b.  n200r tipi modelin yüzeyinde 5 m/s hızda saptanan toplam basınç ve 

türbülans viskozite konturları 

 
Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi sonucu n200f tipi form, en 

uygun hidrodinamik özelliklere ve yüksek deplasmana sahip olması nedeniyle 

seçilerek baş ve kıç formlarında direnç ve sevk açılarından daha ileri 

iyileştirmeler yapılmasına karar verilmiştir. Çünkü baş bodoslama, baş 

omuzluk ve özellikle kıç omuzluk ile kıç bodoslama bölgelerinde belirli 

değişiklikler yapılarak, akışkan hızını arttırma yoluyla lokal basınç 

artışlarından dolayısıyla akım ayrışması ve girdaplardan (türbülans 

viskozitesindeki artışlardan) kaçınılabilir (Şekil 11-26). Bu çalışmalar sonucu 

elde edilen katamaran tekne formu “final1” ismi altında Şekil 27 ve 28’de 

verilmiştir. Ancak, direnç değerlerinde hedeflenen düşüş, su çekimindeki 

artışlar nedeniyle gerçekleşmediğinden, su çekimini düşürmeye yönelik 

olarak, baş ve kıç bodoslamada başlangıçtaki forma yaklaşmaya yönelik 

değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda “final2” formu oluşturulmuş, izleyen 

aşamada ise direnç değerlerini daha da indirebilmek için “final3” formu 

geliştirilmiştir (Şekil 14-15, 29-32).  
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Şekil 27 a,b. Çalışma kapsamında geliştirilen final1 tipi modelin ağ bölümlemesi ve 
modele ait domain 

 

Şekil 28 a,b.  final1 tipi modelin yüzeyinde 5 m/s hızda saptanan toplam basınç ve 

türbülans viskozite konturları  

Şekil 29 a,b. Çalışma kapsamında geliştirilen final2 tipi modelin ağ bölümlemesi ve 

modele ait domain 
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Şekil 30 a,b.  final2 tipi modelin yüzeyinde 4 m/s hızda saptanan toplam basınç ve 

türbülans viskozite konturları 

 

Şekil 31 a,b. Çalışma kapsamında geliştirilen final3 tipi modelin ağ bölümlemesi ve 

modele ait domain 

 

Şekil 32 a,b.  final3 tipi modelin yüzeyinde 5 m/s hızda saptanan toplam basınç ve 

türbülans viskozite konturları 
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Molland ve diğerleri tarafından geliştirilen formda türbülans viskozite 

alanları 1 m/s hızdan itibaren baş omuzlukta güçlü bir şekilde ortaya çıkmakta 

ve artan hızlarla birlikte aşırı derecede yoğunlaşmaktadır. Broglia ve “final2” 

modelinde de ilgili viskozite konturları modelin mastorisine yakın kısımlarda 

ortaya çıkarak artan hızla birlikte belirli oranda artmaktadır. Bu nedenle bu 

modellerin yüksek toplam direnç değerlerinin nedeni olarak, türbülans artışına 

bağlı olarak erken aşamalarda kıç omuzluk hatta mastoriden itibaren ortaya 

çıkan akım ayrışmasının olduğu söylenebilir. Diğer modellerde türbülans 

viskozitesi ve buna bağlı ayrışmalar daha yüksek hızlarda ve daha düşük 

seviyelerde kıç omuzluk ve kıç bodoslama yakınlarında gerçekleşmektedir. 

Model yüzeylerinde oluşan basınç alanlarının, beklendiği gibi baş bodoslama 

ve baş omuzlukta yoğunlaştığı saptanmıştır.   

Ancak bu analiz sonuçlarının 0,5-10 kn ve 10-20 kn arasındaki 

hızlarda ortaya çıkan direnç değerleri açısından iki bölüm halinde 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. 20 kn hıza kadar yapılan analizlerin 

sonucunda sırayla “n200r, final3, n200f, n180f, final1, n180r ve final2” olarak 

isimlendirilen modeller benzer direnç değerleri ile öne çıkmaktadırlar. Fakat 

bu araştırma teknesinin maksimum hızı 5 m/s (10 kn) ile 

sınırlandırıldığından, en düşük direnç değerlerine sahip modeller sırayla 

Çizelge 1’de sıralanmaktadırlar. 

 
Çizelge 1. Toplam direnç (N) açısından en iyi modeller 

 

Model 

tipi 
Toplam direnç  RT  (N) 

Hız 

(m/s) 
I. n200f II. n180f III. final2 IV. n200r n200f-Final 

3 109,3 119,8 130,9 127 125,9 

4 188 206,5 219,2 219,8 209,6 

5 285,8 314,9 327,6 335,6 308,8 

 
Hidrodinamik özellikleri birbirine çok yakın olan bu modellerden 

n200f tipi, hem 2-10 kn hız aralığında en düşük direnç değerlerini vermesi 

hem de formunun basitliği, yani üretiminin kolaylığı gerekçesiyle seçilmiştir 

(Şekil 33). Kuşkusuz bu form, daha yüksek hızlarda diğer bazı modellere göre 

biraz daha yüksek direnç değerleri vermektedir.  

Bu seçim sonucunda ilgili modelin kıç bodoslamasına dıştan takma 

motorun kusursuz bir şekilde bağlanabilmesi için kıç bodoslama Şekil 34’te 

verildiği gibi 140 mm değerinde genişletilmiştir. Sonuç olarak elde edilen yeni 
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model, n200f-Final olarak isimlendirilmiş ve gerçekleştirilen HAD analizleri 

sonucu belirlenen toplam direnç değerleri diğer modellerle karşılaştırmalı 

olarak Şekil 35 ve 36 ile Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 33. Bu çalışma kapsamında geliştirilerek seçilen n200f tipi model 

 

   Şekil 34. n200f tipi modelin kıç bodoslaması değiştirilerek elde edilen n200f-Final 

formu 
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Şekil 35.  Bu çalışma kapsamında geliştirilen final modellerinin 1-10 m/s arasındaki 

hızlarda saptanan toplam direnç değerleri 

 

Şekil 36.  Bu çalışma kapsamında geliştirilen final modellerinin 1-5 m/s arasındaki 

hızlarda saptanan toplam direnç değerleri 
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Geliştirilen tasarıma ilişkin olarak saptanan ana değerler, toplam 

direnç değerleri ve temel özellikler şunlardır (Şekil 34-36, Çizelge 2): 
 

 Araştırma konusu otonom deniz aracının yapacağı görevler: Batimetri 

ölçümleri, yanal yüzey tarama sonarı ve tek ışınlı ses üreteci ile dip 

tarama, sismik ölçümler ile örnek alımları.  

 Çalışacağı bölgeler, öncelikle İzmir Körfezi ve yakın çevresi ile baraj 

göl ve göletler 

Tam boy:  LOA  = 2000 mm  

Genişlik:  B     = 300   mm  

Yükseklik:  D     = 550  mm 

Su çekimi:   T     = 275  mm 

Blok katsayısı:  CB     = 0,79155 

Maksimum hız:  Vmak = 10 kn =5,14 m/s 

Servis hızı:  VServis     = 8,5 kn  

Operasyon hızı:    VOperasyon= 2-4 kn  
 

5. BİR KATAMARAN GÖVDESİ İÇİN SEVK HESABI     

Sevk hesabı, bir katamaran gövdesi (monohull) için yapılmıştır. Her 

gövdeye bir elektrik motoru takılacağı için değerler iki katsayısı ile 

çarpılmamıştır. Geliştirilen katamaran modele takılacak iki önemli ölçüm 

ekipmanı, yanal yüzey tarama sonarı (side scan sonar, SSS) ile tek ışınlı ses 

üreteci (single beam echo-sounder) bu aşamada takıntı olarak 

değerlendirilmemiştir (Alexander ve diğ., 2008). HAD analizinden bir 

katamaran gövdesi (n200f-Final) için v=5 m/s hızda elde edilen toplam direnç 

değeri RT=309 N olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Genel sevk verimi ηD = 0,5 

ve iletim kayıpları ηtr = 0,97 olarak kabul edilerek gerekli motor gücü 

Denklem 3-6 yardımıyla Çizelge 2’deki gibi saptanmıştır. 

 

Pervaneye aktarılan güç:   (Delivered Horse Power, DHP) 

 

   
  
  ⁄                                                                           (3) 

Genel motor gücü:             (Brake Horse Power, BHP) 
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   ⁄                                                                           (4) 

                                                                                            

   
     

(       ) 
⁄                     [kW]      (5) 

 

   
     

(       ) 
⁄                     [HP]       (6) 

 

 

Çizelge 2. Gerekli (takıntısız) motor gücü PB (kW) açısından en iyi modeller 

 

Model 

tipi 
Gerekli motor gücü PB [kW] (HP) 

Hız 

[m/s] 
I. n200f II. n180f III. final2 IV. n200r n200f-Final 

3 0,68 0,74 0,81 0,79 0,78 

4 1,55 1,70 1,81 1,81 1,73 

5 2,95  (3,95) 3,25 (4,35) 3,38 (4,53) 3,46 (4,64) 3,18 (4,27) 

 

6. SONUÇ 

Bu çalışmada otonom su yüzeyi araçlarının tekne ve form tipi ile yapı 

malzemeleri ayrıntılı olarak tartışılarak analiz edilmiştir. SWATH tekne ve 

form tipinin ağırlık değişimlerine karşı hassas olması ve ayrıca orta hızlardan 

itibaren boyuna instabilite riskinin ortaya çıkması nedenleriyle, bu 

dezavantajları barındırmayan katamaran tekne tipi seçilerek çok farklı formlar 

analiz edilmiş ve optimum form tipi olarak “n200f-Final” formu bu 

incelemeler sonucunda belirlenmiştir (Şekil 34-36). 

Bu tip deniz araçları, E-cam elyaf destekli polyester malzeme ile 

kolay ve düşük maliyetlerle üretilebilir özelliklere sahip olduğundan malzeme 

olarak da CTP seçilmiştir. Gerçekleştirilen HAD analiz sonuçlarına bağlı 

olarak geliştirilen formun, hidrodinamik tasarım açısından da uygun 

niteliklere sahip olduğu ve uygun maliyetlerle seri üretime yatkın bulunduğu, 

gerek orta, gerekse de yüksek hız kategorilerinde işletilmeye elverişli 

olduğundan seri olarak üretilebileceği anlaşılmıştır.  

Bundan sonraki aşamada (Bölüm II’de), seçilen formun takıntılı 

durumdaki, yani katamaran tekneye yanal yüzey tarama sonarı ile tek ışınlı 
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eko ses üreteci ekipmanlarının monte edilmesi durumundaki analizleri 

yapılacaktır. Ayrıca teknelerin konstrüksiyonu belirlenerek, yapısal kontrolleri 

gerçekleştirilecek ve CTP malzeme ile prototip üretimi ve tüm elemanlarının 

montajı konusunda ayrıntılı bilgi verilecektir. 
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1. GİRİŞ 

Bölüm 4’de gerçekleştirilen ayrıntılı Hesaplamalı Akışkanlar 

Dinamiği (HAD) analizleri sonucunda geliştirilen katamaran tekne formunun 

hedeflenen en düşük direnç değerleri ile birlikte istenilen deplasman 

değerlerini sağlaması ve kalıp yardımıyla fiberglas malzeme ile kolay 

üretilebilir olması nedenleriyle, tasarım aşamasında önce takıntıların sayısal 

ve daha sonra da teknenin yapısal analiz aşamasına geçilmesi gerektiği 

sonucuna varılmıştır.  

Araştırmanın bu bölümünde takıntı olarak değerlendirilen ve belirli 

ekipmanlar tarafından taşınan ölçüm sistemlerinin ayrıntılı hidrodinamik 

analizi yapılarak, takıntılar nedeniyle belirli oranda artacak tekne direnç 

değerleri daha önce hesaplanan motor gücüne eklenecek ve bundan sonra 

motorların tedariki yapılacaktır. Ayrıca ele alınacak yapısal analiz 

çalışmalarında, analiz sonuçlarının uygun olması ile de üretim aşamasına 

geçilecek, iki özdeş tekne ile güverte görevini üstlenecek bir platformun 

prototip üretimi ve daha sonra da montajları yapılacaktır. Son aşamada ise 

prototip denize indirilerek testleri gerçekleştirilecektir.   

2. TAKINTILARIN HİDRODİNAMİK ANALİZİ 

Bölüm 4’de ayrıntılı olarak ifade edildiği gibi Begovic ve diğ. (2015), 

ANSYS/FLUENT Tutorial (2016), Poehls (1990) ait kaynaklar yardımıyla 

doğrulaması yapılarak geliştirilen katamaran modele takılacak yanal yüzey 

tarama sonarı (side scan sonar, SSS [SOund Navigation And Ranging]) ile tek 

ışınlı eko ses üreteci (single beam echo-sounder) ve bu sensörleri taşıyan 

ekipmana  ait modeller Şekil 1’de görülmektedir. Her iki takıntının birlikte 

ölçekli olarak gerçekleştirilen HAD analizinde katamaran gövde analizlerinde 

olduğu gibi ANSYS / FLUENT yazılımının "Shear Stress Transport k-ω 

türbülans modeli (SST k-ω-Menter)" (Menter, 1994) uygulanmıştır. Üzerinde 

ölçüm sistemlerini barındıran bu takıntı ve ekipmanların HAD analizleri 

sonucu belirlenen toplam direnç değerleri Şekil 2’de verilmektedir.   
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Şekil 1.  Katamarana ait ölçüm cihazlarını taşıyan takıntı ve ekipmanların modelleri: 

Yanal yüzey tarama sonarı (sağ) ve tek ışınlı eko ses üreteci (sol) 

 

Şekil 2.  Katamarana ait ölçüm cihazlarını taşıyan takıntı ve ekipmanların toplam 

direnç değerleri 

Bu proje kapsamında geliştirilen ve ölçüm sistemlerini taşıyan n200f-

Final formundan oluşan katamaran model, takıntı ve ekipmanının montajı ile 

Şekil 3’te görülmektedir. 

1 2 3 4 5

RT-Echo sounder 1,54 6,65 15,01 27,9 40,12

RT-Side scan sonar 3,69 17,76 41,47 59,69 129,17

RT-Takıntılar 5,23 24,41 56,48 87,59 169,29
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Şekil 3.  Proje kapsamında geliştirilen ve ölçüm sistemlerini taşıyacak olan n200f-

Final formundan oluşan katamaran model ve ölçüm sistemlerini taşıyan takıntıların 

montaj formasyonu 

 

Bölüm 4’de gerçekleştirilen sevk ve buna bağlı motor gücü hesabı, 

katamaranın bir gövdesi (monohull) için yapılmıştı. Her gövdeye bir elektrik 

motoru takılacağı için değerlerin iki katsayısı ile çarpılmasına gerek 

bulunmamaktadır. Geliştirilen katamaran modele takılacak iki önemli ölçüm 

ve ekipmanının, yani yanal yüzey tarama sonarı (side scan sonar, SSS) ile tek 

ışınlı eko ses üretecinin (single beam echo-sounder) takıntı olarak 

değerlendirilmesi ile Şekil 2’de görülen analiz sonuçları doğrultusunda 

Çizelge 1’deki değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

Çizelge 1. Takıntıların toplam direnç analizi 

 SSS Echo-sounder Monohull (N) 

Toplam direnç 

RT (N)   v=5 m/s RT- sss = 129,17 RT- echo = 40,12 RT = 309 

RT-takıntı / RT 0,418 0,13 1,000 

Ortalama değer 0,30 0,30 RT = 401,7 
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Her bir takıntı için her bir motor gücü ortalama % 30 oranında 

arttırılarak her iki takıntının Çizelge 2’deki gibi dikkate alınması sağlanmıştır 

(Barry, 2005; Sohn ve diğ., 2015). Buna göre tek gövde için  v=5 m/s hızdaki 

toplam direnç değeri  RT=309 N ve takıntılı durumdaki toplam direnç değeri 

RT=402 N olarak saptanmıştır. Bölüm 4’de çıkarılan, Denklem 1 ve 2 

kullanılarak Çizelge 2’deki nominal motor güçler değerleri saptanmıştır.         

 

           
     

(       )
⁄                   [kW]             (1) 

 

            
     

(       )
⁄                   [HP]             (2) 

 

Çizelge 2. Takıntılarla birlikte gerekli motor gücü PB (kW;HP ) değerleri 
 

Model 

tipi 
Tek gövde için gerekli motor gücü PB (kW; HP) 

Mak. hız 

(m/s) 
n200f-Final (kW) n200f-Final (HP) 

5 4,15 5,56 

Seçim 5,00  (6,705) 

 

Sonuç olarak 5,00 kW (6,705 HP) gücünde iki adet elektrik motoru 

seçilecektir. 

3. YAPISAL ANALİZ 

Yüzen araçlar yükleme bakımından baş ve kıç kıç bodoslamalarından 

basit mesnetle sabitlenmiş kirişler olarak modellenir (Şekil 4a, b; 5). Bu 

nedenle ana boyutları; tam boyu LOA = 2000 mm, genişliği B=300 mm, 

yüksekliği D=550 mm ve her bir gövdesi yaklaşık 140 kg yük taşıyacak 

katamaranın orta kesiti ile enine çerçevesinin (döşek) bulunduğu kesiti Şekil 

6’da görüldüğü gibi oluşturulacaktır. Katamaranın bir gövdesinin boş ağırlığı 

ile taşıdığı ekipman ve ölçüm sistemlerinden oluşan toplam yükünün yarısının 

yaklaşık dağılımı da Şekil 4a’da verilmektedir. Bu durumda kesit zorları 

diyagramları da Denklem 3a,b ve 4a,b’nin yardımıyla Şekil  4a, b’de, 

teknenin yüklü su hattı kesiti  de Şekil 5’de gösterildiği gibi olur (Li ve 

Bachmayer, 2013). 
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M

x 

T

y 

Mx mak=P.L/4 

Yük: 

Kabul edilen 

yük dağılımı 

Yük: Hidrostatik basınç 
(q=2,25 N/mm) Mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4a,b.  Bu proje kapsamında geliştirilen n200f-Final tipi modelin kesit zorları 

diyagramı 

Şekil 5.  n200f-Final tipi modelin yüklü su hattı kesiti 

 

Yükleme altında oluşan boyuna eğilme momenti değerleri (Şekil 4a) 

Denklem 3 ile elde edilir: 

 

   
 

 
   

    

  
           (   ⁄

 
        ) 

                                                                         

Hidrostatik basınç altında ortaya çıkan boyuna eğilme momenti 

değerleri (Şekil 4b) Denklem 4 yardımıyla saptanır: 

 

        
 

 
   

    

 
          |  

 ⁄
   

    

 
 

(4) 

(3) 
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Yükün oluşturduğu kesme kuvveti değerleri (Şekil 4a) Denklem 5 

aracılığıyla bulunur: 

 

   
   
  

 
 

 
 
    

 
 

                                                                               

Kesme kuvvetinin sıfır değerine ulaştığı, yani eğilme momentinin 

maksimum olduğu koordinat değeri Denklem 6 ile saptanır: 

 

    
   
  

              √
  

  
 

Hidrostatik basıncın oluşturduğu kesme kuvveti değerleri (Şekil 4b) 

Denklem 7 ile saptanır: 

 

        
 

 
      

                

Şekil 6.  Bu proje kapsamında geliştirilen n200f-Final tipi modelin enkesit 

konstrüksiyonu. Enine çerçeve döşek (sol), orta kesit (orta, sağ) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Enkesite ait mukavemet momenti değerleri Denklem 8 ve 9 

aracılığıyla hesaplanır: 

   

     
  
    

                  
  
     

            

 

Güverte ve dip kaplamada oluşan gerilmeler Denklem 10 ve 11 

aracılığıyla saptanır:  

              

     
  
    

                
  
    

         

 

Kontrol kriteri olarak malzemeye ait emniyet gerilmesi, kesitlerde 

oluşacak maksimum gerilme değerlerinden her zaman büyük olmalıdır: 

                      

               
    
    

     

 

Böylelikle teknenin boyuna mukavemetinin de bir ölçüsü olan güverte 

ve dip kaplamadaki (σG V ve σDIP) gerilme değerleri ile temel boyutlandırma 

kriteri sırayla Denklem 10-12 kullanılarak saptanır. Teknenin boyuna 

mukavemeti yanında lokal mukavemetini de yüksek tutmak için mastoriden 

itibaren yaklaşık ± 0,2L bölgelerinde iki enine çerçeve de (döşek) 

öngörülmüştür (Şekil 6).  

Tekne ve ekipman ile hidrostatik basınçtan oluşan her iki yükün 

süperpozisyonu (birlikte değerlendirilmesi) tekne üzerindeki fiziksel 

yüklemeyi azaltacak yöndedir (Şekil 4a,b−6). Malzemenin kopma değeri σy = 

40 MPa gibi düşük bir değer ve güvenlik katsayısı ise n=2,5 seçildiğinde σEM 

= 16 MPa elde edilir.  

Sonuç olarak, dolu tekne ağırlığı ve hidrostatik yüklerin ayrı ayrı 

dikkate alınmalarına karşın,  güvenlik kriterini (enkesit atalet momentinin 

yüksek olmasından dolayı) yine de fazlasıyla sağlamış olmaları, yapısal analiz 

kapsamında tamamen güvenli bölgede kalındığının bir göstergesidir 

(Denklem 12).   

 

(10 ve 11) 

(12) 

(8 ve 9) 
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4. EL YATIRMA YÖNTEMİ İLE ELYAF TAKVİYELİ 

POLYESTER KALIP VE GÖVDE ÜRETİMİ 

Tüm yapısal mühendislik alanlarında olduğu gibi, bu çalışma 

kapsamında üretilen modelde de temel hedef, hizmet edeceği işlev için yeterli 

dayanım özelliklerini taşırken mümkün olan en hafif konstrüksiyona 

ulaşabilmektir. Bu amaçla, bu tip deniz araçlarının üretiminde kompozit 

malzeme kullanımı oldukça yaygındır (Mouritz ve diğ., 2001). 

Kompozit malzemeler; birbirinden farklı iki veya daha fazla 

malzemenin makroskopik yapı ve ölçülerde bir araya getirilmesiyle elde 

edilirler. Kompozit malzemeyi; güçlendirme unsuru olarak kullanılan ve 

“takviye elemanı” olarak adlandırılan en az bir malzeme ile, bunun çevresinde 

toplam hacim olarak çoğunluğu oluşturan ve “matris” olarak isimlendirilen en 

az bir malzeme oluşturur. Takviye elemanı, kompozitin yük taşıma özelliğini 

yani dayanımını artırırken, matris elemanı ise plastik deformasyona geçişte 

ortaya çıkan çatlak ilerlemelerini engeller, dolayısıyla kompozit malzemenin 

kırılmasını/kopmasını geciktirir. Matris malzemesinin diğer bir görevi de 

yükleme altında yükü homojen olarak dağıtarak takviye malzemesinin 

dağılmasını önlemektir. 

Malzeme mühendisliğinde kompozit malzemelerin bu kadar önemli bir 

yere sahip olmasının nedeni, tüm yapıyı oluşturan her iki malzemenin de iyi 

mekanik özelliklerinden yararlanılacak şekilde tasarlanmaları nedeniyle ile 

çok daha gelişmiş malzemeler elde edilebiliyor olmasıdır. Takviye ve matris 

işlevine sahip olacak şekilde kullanılabilen malzemeler, tasarım amacına 

uygun olarak çok çeşitli tip ve niteliklerde olabilmektedirler. Kompozit 

malzemeler iki farklı yönteme göre sınıflandırılır:  

i. Matris sistemine göre gerçekleştirilen sınıflandırma  

- Polimer Matrisli Kompozitler   (PMC) 

- Metal Matrisli Kompozitler      (MMC) 

- Seramik Matrisli Kompozitler  (CMC) 

 

ii. Kullanılan takviye sistemine göre yapılan sınıflandırma  

- Elyaf takviyesi kullanılan kompozitler  

- Parçacık takviyesi kullanılan kompozitler  

- Tabakalı yapıya sahip kompozit malzemeler  

- Karma yapıya sahip kompozitler  

 



 
 99 

Dünya ölçeğinde, polimer matrisli kompozitlerin yaklaşık %6’sı tekne 

üretiminde kullanılmaktadır. Boyu 50 metreye kadar olan tekne üretiminde ise 

kompozit malzemeden üretilmiş tekne sayısı, toplam tekne sayısının %70’i 

kadardır.  Zion Market Research tarafından 2017 yılında; yolcu gemileri, 

motorlu tekneler, yelkenli tekneler ve diğer uygulamaları kapsayan “Denizel 

Kompozitler Piyasası (Karbon Fiber Takviyeli Plastikler, Köpük Özlü (Core) 

Malzemeler ve Cam Elyaf Takviyeli Plastikler): Global Pazar Perspektifi, 

Kapsamlı Analiz ve Tahmini, 2016 – 2022” başlıklı bir araştırma raporu 

yayımlanmıştır (Zion Research, 2017). Bu rapora göre, 2016 yılında küresel 

denizel kompozitlerin pazar büyüklüğü yaklaşık 1,12 milyar ABD doları 

olarak değerlendirilmiştir. Bu hacmin, 2022 yılına kadar 1,70 milyar ABD 

dolarına ulaşması beklenirken, 2017 ve 2022 yılları arasındaki yıllık bileşik 

büyüme oranının ise yaklaşık % 7,3 değerinde gerçekleşeceği tahmin 

edilmektedir.  

Türkiye’de ise polyester reçine talebinin yılda 120.000 – 130.000 ton 

civarında olduğu ve bu talebin her yıl yaklaşık % 7 – 10 dolaylarında artacağı 

tahmin edilmekte olup, üretilen kompozit malzemelerin sektörlere göre 

dağılımı ise Şekil 7’de sunulmaktadır (Darcan, 2016).  

 

 

Şekil 7. Türkiye’de kompozit malzeme kullanan sektörlerin dağılımı (Paksoy 

ve Delican, 2016) 
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Anılan kompozitler denizel alanda kullanımları sırasında, sağladıkları 

hafiflik avantajı nedeniyle misyon donanımları için daha çok “yük” taşıma 

(payload) olanağı yaratırlar; ayrıca daha güvenilir ve dayanıklı deniz 

araçlarına ulaşmada denizel ortamın başta korozyon olmak üzere yıpratıcı 

etkilerine karşı dayanımlarıyla önemli olanaklar sunarlar (Cao ve Grenestedt, 

2004). Bununla birlikte, polimer temelli kompozitlerin metallerle 

birleştirilmesinde anılan malzemelerin imal teknikleri ve mekanik nitelikleri 

(katılık, ısıl genleşme katsayısı, vb.) açısından aralarında büyük farklılıklar 

bulunması ve özellikle kompozit malzeme niteliklerinin büyük ölçüde 

malzeme doğrultusuna bağımlı (anizotrop) olması nedenleriyle belirli 

zorlukların ortaya çıktığı burada belirtilmelidir.  

Elyaf takviyeli polimer esaslı kompozitlerden tekne yapımında ve 

diğer denizel yapıların inşaatında yararlanma, bu malzemenin yüksek 

dayanımı, bu malzemeyle çalışmanın kolaylığı ve uygun maliyetleri temelinde 

on yıllardır artan bir ivmeyle yaygınlaşmıştır. 1950’lerden bu yana tekne 

inşaatında kullanılmakta olan polimer esaslı termoset kompozitler, 

günümüzde ilgili küresel pazarın en baskın unsurları haline gelmişlerdir. 

Özellikle de cam takviyeli polyester (CTP) kompozitler, her zaman bu 

pazardaki en büyük paya sahiptirler ve birçok tekne hala geleneksel ıslak el-

yatırma yöntemiyle, açık kalıplarda üretilmektedir. Başlangıç düzeyinde bir 

teknoloji ve son derece mütevazı bir ilk yatırım gerektiren bu en yaygın 

üretim sistemiyle yılda binlerce iş ve gezi teknesi üretilmektedir. Üretilen bu 

CTP teknelerin boyutları 3 metrelik bir sandaldan, dünyadaki önemli 

donanmaların “plastik” olarak nitelendirilen mayın avlama gemilerine ve 

süper yatlara kadar uzanmaktadır (Marsh, 2003). 

Daha önce de belirtildiği gibi CTP malzemeler, denizel ortamın yalnız 

korozif etkisine değil aynı zamanda ultraviyole ışınları, deniz suyu ve denizel 

organizmaların saldırısı gibi birçok etmene karşı da eşdeğerlerine oranla daha 

dayanımlı olmalarının ötesinde, deniz ortamında ortaya çıkan ağır yorulma 

yüklemelerine karşı da yüksek “mukavemet/ağırlık” oranının katkısıyla iyi 

dayanım gösterirler (Pauchard, 2002; Gürsel ve Neşer, 2012). Bunlara ek 

olarak CTP malzemelerin imalat sürecini etkileyen imalat parçalarının 

bütüncüllüğünü sağlamak, parça sayısını, bağlantı ve birleştirme 

gereksinimini dolayısıyla da imalat aşamalarını azaltmak gibi yararları vardır. 

Ayrıca karmaşık şekillerin ve yüksek eğriliğe sahip formların üretilmesinde 

ve kolaylıkla “döşenebilir” olmaları nedeniyle ana gövdede, güvertede, 

denizaltıların form iyileştirmelerinde ideal bir seçenek durumuna 

gelmektedirler (Guillermin, 2010). Bu malzemeler aracılığıyla belirli oranda 
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özellikle üst yapılarda ağırlığın azaltılması ile teknelerin ağırlık merkezi kaide 

hattına doğru çekilerek, enine tekne stabilitesinde büyük oranda iyileşmeler 

sağlanır. Şekil 8’de prototipin üretiminde de kullanılacak olan polimer 

matrisli kompozitlerin üretim yöntemleri ayrıntılı olarak sınıflandırılmıştır.    

 
Şekil 8. Polimer matrisli malzemelerin imal usulleri 

İmal usulleri içinde elle tabakalama olarak da adlandırılan elle 

yatırma yöntemi en sık olarak başvurulan üretim tekniğidir (Şekil 8,9).  

Ortalama düzeyde bir mukavemet ve homojen cidar kalınlık dağılımı elde 

etmek için yeterli olan bu yöntem, bir kalıba elle yerleştirilen elyaf tabakalara 

(kumaşlara) bir fırça veya rulo ile reçinenin emdirilmesi esasına dayanır 

(Şekil 9). Daha sonra bu kumaşlar atmosferik basınç altında ve oda 

sıcaklığında ya da farklı basınçlar altında ve sıcaklıkta kürlenmeye bırakılır. 

Reçineler, kumaşın özelliklerine bağlı olarak birden fazla katmana aynı anda 

da sürülebilir (Şekil 9). 

Kompozit Üretim Yöntemleri 

Termoset 
Malzemelerin 

Üretim 
Yöntemleri 

Kısa-Fiber 
Kompozitler 

̶  Sheet 
Molding 
Compounds 
(SMC) 
̶  Structural 
Reaction 
Injection 
Molding 
(SRIM) 
̶  Bulk Molding 
Compounds 
(BMC) 
̶  Spreyleme 
(Sprey 
Kalıplama) 
̶  Enjeksiyon 
Kalıplama  

Sürekli-Fiber 
Kompozitler 

 ̶  İplik Sarma (Filament 
Winding) 
-̶  Çekme (Pultrusion) 
̶  Resin Transfer 
Molding (RTM) 
̶  Elle Tabakalama (Hand 
Lay Up) 
̶  Otoklav Prosesi  
̶  Diğer Yöntemler  

● Seemann Composites 
Resin   Infusion Molding 
Process (SCRIMP), 

● Resin Infusion under 
Flexible Tooling (RIFT),  

● Vacuum Assisted 
Resin Transfer Molding 
(VARTM) vb.] 

Termoplastik 
Malzemelerin 

Üretim Yöntemleri 

Kısa-Fiber 
Kompozitler 

̶ Enjeksiyon 
Kalıplama 
̶  Blow 
Molding 

Sürekli-Fiber 
Kompozitler 

̶  Termal 
Şekillendirme 
̶  Bant Sarma 
̶  Presli 
Kalıplama 
(Compression 
Moulding) 
̶  Otoklav 
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Şekil 9. CTP tekne yapımında sık kullanılan elle yatırma yöntemi 

Elle yatırma yönteminin üstünlükleri ve olumsuz 

özellikleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

i. Olumlu özellikleri:

- Yöntemin kavranması ve uygulanması oldukça kolaydır.

- Oda sıcaklığında kürlenebilen reçineler nedeniyle fırın ve enerji

ihtiyacının oluşmaması dolayısıyla üretim maliyetleri düşer.

- Yönteme uygun malzeme, yerli ve lokal kaynaklardan sorunsuz bir

şekilde sağlanabilir.

- Püskürtmeyle katmanlamaya oranla daha fazla elyaf yoğunluğu ve

sürekli (uzun) lif kullanımı sağlar, dolayısıyla daha yüksek

mukavemet düzeyine ulaşılır.

ii. Olumsuz yönleri:

- Yöntem, tabakalamayı uygulayan personelin el becerisine bağlıdır.

- Yüksek “Fiber Hacimsel Yoğunluğu”na ulaşmak oldukça zordur.

- Reçine oranının düşük tutulması durumunda, yüksek miktarda hava

boşlukları ve ıslanmayan bölgeler oluşabilir.

- Yönteme özgü olarak kullanılan reçinelerin yoğunluğu ve

viskozitesi oldukça düşüktür. Bu tip reçineler insan sağlığı

açısından ağır moleküllülere göre çok daha zararlıdır.

- Havalandırma sistemleri olmadan veya çalıştırılmadan, polyester

ve vinilester nedeniyle havaya karışan sitren konsantrasyonunu

yasal sınırların altında tutmak çok zordur.
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İlgili proje kapsamında yukarıda ifade edilen avantajlar nedeniyle ve 

özellikle maliyet unsurunun temel tasarım parametrelerinden biri olmasından 

dolayı, üretilen katamaran teknenin boyutları ve çalışacağı deniz koşulları da 

dikkate alınarak, yeterli mukavemet değerlerinin düzgün bir kalınlık 

dağılımıyla elde edilebileceği elle yatırma yöntemi tercih edilmiştir. Planlanan 

sürelerde tasarımı yapılan katamaran tekne ve platformun üretilerek, tüm 

elemanların montajlarının Şekil 10’da görüldüğü gibi yapılması 

öngörülmüştür (Alves ve diğ., 2006; Dunbabin ve diğ. 2009; Ferreira ve diğ., 

2007; Othman, 2015; Codiga, 2015). 

            5. GÖVDE, GÜVERTE PLATFORMU VE TAKINTILARIN 
ÜRETİMİ VE MONTAJI 
               Tasarımı yapılarak imal edilen katamaran gövdenin ve güverte 
platformunun kalıpları ile bu kalıplardan üretilecek gövde ve güverte 

platformunu birbirine bağlayacak çelik bağlantı sistemi Şekil 11-14’te 

verilmektedir (Alves ve diğ., 2006; Dunbabin ve diğ. 2009; Ferreira ve diğ., 

2007; Othman, 2015; Codiga, 2015).  

Şekil 10. Tüm montaj işlemleri yapılmış katamaran tekne ve güverte 

platformunun katı modeli 
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Şekil 11. Katamaran gövdesine ait CTP kalıbın önden (sol) ve arkadan (sağ) 

görünümü. 

 

 
 

Şekil 12. Katamaran gövdesine ait CTP kalıbın yandan görünüşü 
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Şekil 13. Güverte platformuna ait CTP kalıbın önden perspektif görünümü  

 

Şekil 14’te görülen, bağlantı sistemini oluşturacak konstrüksiyon, 

40x40 kare profil paslanmaz EN 1.4401 / AISI 316 çeliğinden üretilmiştir. EN 

1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) çeliği, EN 1.4301 / AISI 304 kalitedeki 

paslanmaz çeliğe molibden ve daha yüksek oranlı nikel eklenerek elde edilen 

bir çelik türüdür. Bu bileşim sayesinde bu tip çeliklerin korozyona dayanımı, 

deniz suyu, asidik ortamlar vb. gibi çok ağır koşullara sahip ortamlar için daha 

da iyileştirilmiş olmaktadır. Ayrıca kopma dayanımları 515 MPa, akma 

dayanımları ise 205 MPa olup, bu konstrüksiyonun kullanılacağı koşullar için 

yeterlidir. 

 

Şekil 14. Katamaran gövdeleri ile güverte platformunu birbirine bağlayacak bağlantı 

sisteminin konstrüksiyonu 

Katamaran gövdeleri arasındaki mesafenin değiştirilmesi 

gerektiğinden, bağlantı konstrüksiyonu, 50x50 köşebent profilleri yardımıyla 

gövdelere sökülüp takılacak şekilde M6x70 cıvatalarıyla monte edilmiştir. 
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Ayrıca profillerin gövdeler ile birleştiği noktalarda oluşan yükü, dolayısıyla 

gerilme konsantrasyonunu yaymak amacıyla paslanmaz sac levhalar 

kullanılmıştır. Gövdelerin ve güvertenin takıntılı olarak montajlanmış hali 

Şekil 15’te, tüm montaj işlemleri tamamlanmış katamaranın su üstü ve su 

altında, farklı açılardan görünümleri ise Şekil 16-19’da verilmektedir. 

 

Şekil 15. Gövdelerin ve güvertenin takıntılı olarak montajlanmış durumu 

 

 

 

Şekil 16. Tüm montaj işlemleri tamamlanmış katamaranın perspektif görünümü.  
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Şekil 17. Tüm montaj işlemleri tamamlanmış katamaranın önden görünüşü 

 

 
 

Şekil 18. Tüm montaj işlemleri tamamlanmış katamaranın su altı kıç omuzluk 

perspektif görünüşü 

 



 
108 DENİZEL KOMPOZİTLER 

 

Şekil 19. Tüm montaj işlemleri tamamlanmış katamaranın su altı perspektif görünüşü 

 

6. SONUÇ 

Çalışmanın birinci bölümünde otonom yüzey deniz araçlarının tekne 

ve form tipi ile yapı malzemeleri ayrıntılı olarak tartışılarak analiz edilmiştir. 

SWATH tekne ve form tipinin ağırlık değişimlerine karşı hassas olması ve 

ayrıca orta ve yüksek hızlarda boyuna instabilite riskinin ortaya çıkması 

nedenleriyle, bu dezavantajları barındırmayan katamaran tekne tipi seçilerek 

çok farklı formlar analiz edilmiş ve optimum form tipi bu incelemeler 

sonunda n200f-Final olarak belirlenmiştir. 

Bu tip deniz araçları, E-cam elyaf destekli polyester (CTP) malzeme 

ile kolay ve düşük maliyetlerle üretilebilir özelliklere sahip olduklarından 

malzeme olarak da CTP seçilmiştir. Gerçekleştirilen HAD analiz sonuçları 

doğrultusunda geliştirilen formun, hidrodinamik özellikler açısından da uygun 

tasarım niteliklerine sahip olduğu ve düşük maliyetlerle üretilebileceği, hem 

orta, hem de yüksek hız kategorilerinde işletilmeye elverişli olduğundan seri 

olarak üretilebileceği anlaşılmıştır.  

Bu çalışmada birinci bölümde belirlenen katamarana yanal yüzey 

tarama sonarı ve tek ışınlı ses üreteci sistemleri monte edilerek takıntılı durum 

HAD analizleri uygulanmış ve bunun sonucunda da motor güçleri 

belirlenmiştir. İzleyen aşamada, teknelerin ve güvertenin konstrüksiyonu 

oluşturularak yapısal kontrolleri gerçekleştirilmiş ve son aşamada ise CTP 

malzeme ile önce kalıpları, daha sonra da bu kalıplar yardımıyla gövdelerin ve 

güvertenin elle yatırma yöntemiyle üretimleri yapılarak, Şekil 15-19’da 
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montajlanmış haliyle görülen araştırma platformu başarıyla elde edilmiştir. 

Son aşamada ise araca otomatik kontrol ekipman ve sistemleri kurularak, çok 

sayıda manevra ve sevk testi uygulandıktan sonra araç hizmete hazır hale 

getirilmiştir.  
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1. GİRİŞ 

Deniz araçlarında alüminyum ve kompozit malzemelerin kullanımı 

oldukça yaygınlaĢmaktadır. Yüksek gerilme dayanımı, düĢük ağırlık ve 

korozyona dayanıklılık deniz araçlarında kullanılan malzemelerde özellikle 

aranan niteliklerdir. Ferraris ve Volpone (2005) alüminyum malzemenin 

deniz araçlarında ticari olarak kullanımının günümüzden 130 yıl önceye 

kadar gittiğine değinmiĢ ve günümüzde savaĢ gemilerinden, ticari ve yolcu 

gemilerine, özel amaçlı yatlardan spor amaçlı teknelere kadar geniĢ bir 

yelpazede kullanımının arttığına dikkat çekmiĢtir. McPherson (2011) Ġngiliz 

donanma kuvvetlerinin günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçları için en 

önemli levha malzemelerden birinin alüminyum olduğunu değerlendirmiĢtir. 

Bu değerlendirmede, alüminyumun çelikten 100 kat daha yavaĢ korozyona 

uğradığını, normal bir çeliğe göre gerilme dayanımında eĢit ve bazen de daha 

iyi olduğunu ve ağırlık olarak %50 daha hafif olduğunu dikkate almıĢtır. 

Polimer bazlı kompozit bu malzemelerin deniz araçlarındaki ilk 

kullanımı çok kritik öneme sahip olmayan küçük parçalarda ve küçük kiĢisel 

teknelerde olmuĢtur. Kompozit malzemenin ilk olarak yaygın kullanımı 2. 

Dünya SavaĢı’ndan sonra Amerikan donanması için yapılan küçük personel 

tekneleri ile olmuĢtur. Bu tekneler sert, dayanıklı ve güçlü bir yapıda 

olduklarını ispatlamıĢlar, kolay tamir edilebilme ve hızlı üretilebilme 

özellikleri ile ön plana çıkmıĢlardır. Bu nedenle Amerikan ordusunda 

1940’ların ortaları ile 1960 arasında baĢka tip deniz araçlarında da 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Amerikan ordusu Vietnam savaĢında kompozit 

malzeme ile üretilen çok farklı toplam 3000 deniz aracı imal etmiĢtir. 

Amerikan ordusunda kompozit malzeme kullanımının tarihçesi ile ayrıntılı 

detaylar Spaulding (1996) tarafından ele alınmıĢtır. Özellikle donanma 

gemilerinde ve denizaltılarda kompozit malzemenin kullanımına iliĢkin 

çalıĢmalar Mouritz tarafından geniĢ bir derleme yayında incelenmiĢtir (2001). 

Bu yayında incelenen makaleler donanma gemilerinde kompozit malzemenin 

kullanıldığı bölgeye göre sınıflandırılmıĢtır. Bunlar alt gövde yapıları, üst 

yapılar, direkler, itme sistemleri, ikincil sistemler ve bağlantı elemanlarıdır. 

Ayrıca denizaltılarda kullanılan kompozit malzemeler ile ilgili yayınlar ayrı 

bir baĢlık altında ele alınmıĢtır.  

Teknelerde kullanılan direklerin farklı görevleri vardır. SavaĢ 

gemilerinde radar ve iletiĢim ekipmanlarının taĢınması için kullanılırken 

yelkenli teknelerde yelkeni taĢıyarak rüzgârın itici kuvvetini tekneye 

iletmekle görevlidir. Bu direklerin uzun yapılarının aksine, hafif ve dayanıklı 

olmaları beklenmektedir. Bu amaçla direklerin imalatında alüminyum ve 
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kompozit malzemelerin kullanımı yaygındır.  Critchfield ve diğ. (1994) 

çalıĢmasında Amerikan donanmasında görev yapan bir savaĢ gemisi için 

tasarlanan ve kompozit malzemeden üretilen bir direğin korozyon, yorulma 

direnci ve elektriksel sinyalleri düĢürmeme yönünden gereklilikleri sağlarken 

rüzgâr basıncı, titreĢim ve balistik hasar direnci yönünden de istenen 

seviyeye ulaĢtığını göstermiĢtir. Bu direğin aynı boyutlara sahip bir 

alüminyum direğe göre %20-50 civarında daha hafif olacağını ancak 

maliyetinin de %50 daha pahalıya mal olacağını değerlendirmiĢtir. 

Yelkenli teknelerde direğin dayanımı seyir için en temel unsurlardan 

biridir. Seyir sırasında direk baĢta rüzgâr olmak üzere değiĢik kaynaklardan 

zorlamalara maruz kalmaktadır. Pellicioli ve Petrone’in (2010) çalıĢmasında 

420 tipi bir yelkenli teknenin orta/yüksek rüzgâr altında yelken direğine gelen 

yükler özel tasarlanmıĢ bir sensör ile deneysel olarak saptanmıĢtır. Bu 

ölçümler tüm seyir boyunca kaydedilmiĢ ve sonrasında elde edilen verilere 

bağlı olarak yelken direğinin bilgisayarda analizleri yapılmıĢtır. 
 

2. YELKENLİ TEKNE DİREĞİNİN MODELLENMESİ VE 

ANALİZİ 

Direklerin tasarımı ve seçilen malzemeler maliyet açısından oldukça 

önem taĢımaktadır. Direğin kullanıldığı tekneye ve ondan istenen 

performansa bağlı olarak bu seçim yapılmaktadır. Dünyada hem alüminyum 

hem de kompozit yelkenli tekne direği üretimi yapan önemli firmalar 

bulunmaktadır. Bu çalıĢmada bu firmaların birinin kataloğundan ticari olarak 

yaygın üretimi ve satıĢı yapılan iki tekne direği modeli seçilmiĢtir. Seçilen bu 

modeller için hem alüminyum malzeme hem de kompozit malzeme ataması 

yapılmıĢtır. Bu modeller için ANSYS Workbench sonlu elemanlar yazılımı 

ile statik ve modal analizler yapılarak bu iki farklı malzeme için modellerin 

gerilme, yer değiĢtirme ve doğal frekans performansları karĢılaĢtırılmıĢtır.  
 

2.1. TEKNE DİREĞİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI 

Bu çalıĢmada önemli bir yelkenli tekne direk üreticisi olan CST 

Composites firmasının kataloğunda yer alan 6 metre uzunluğunda dairesel ve 

eliptik kesite sahip iki direk modellenmiĢtir. S-MR-080-000 ve S-ME-120-

000 ürün kodlu bu iki direk için kesit özellikleri Çizelge 1 de verilmiĢtir. 

ANSYS Workbech yazılımı aracılığıyla oluĢturulan sonlu eleman modelleri 

ġekil 1 de görülmektedir. 
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Çizelge.1 Yelkenli direği kesit ölçüleri 

Ürün Kodu Tipi 
X 

(OD) 

(mm) 

T 

(mm) 

X (ID) 

(mm) 

Y (ID) 

(mm) 

S-MR-080-

000 

Dairesel 

Kesit 
85.2 2.6 80 80 

S-ME-120-

000 

D-Eliptik 

Kesit 
126 3 120 78 

 

 

 

Şekil 1. Direk modellerinin sonlu eleman modelleri 

 

OluĢturulan tekne direği modellerinin ikisi için de hem karbon /epoksi 

kompozit hem de alüminyum malzeme kullanılmıĢtır. Karbon/epoksi 

kompozit malzemesinde karbon liflerin yerleĢtirilme doğrultusu [0/90/0/90] 

formasyonundadır.  Katalogda yer alan bu modellerin alüminyum malzeme 

olanları dikkate alındığında bunlarla aynı ağırlığa sahip bir kompozit direk 

oluĢturmak için dairesel kesitte et kalınlığı 4.8336 ve eliptik kesitte 5.5772 

mm alınan modeller de incelenmiĢtir. Böylece aynı kütleye sahip iki farklı 

malzemeden üretilmiĢ direklerin performansının karĢılaĢtırılması mümkün 

olmuĢtur. 

Çizelge.2 Kompozit (Karbon/Epoksi) ve Alüminyum Malzeme Özellikleri 

Malzeme 
Elastisite 

Modülü, E 

Poisson 

Oranı,η  

Kayma 

Modülü, 

G 

Yoğunluk, 

ρ 

Karbon Epoksi     E1=121 GPa 0.27 4.7 GPa 1490 kg/m3 
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E2=8.6 GPa 0.27 3.1 GPa 

E3=8.6 GPa 0.27 4.7 GPa 

Alüminyum E=71 GPa 0.33 - 2770 kg/m3 

 
2.2. TEKNE DİREĞİNE GELEN YÜKLER 

Bu çalıĢmada modeli oluĢturulan yelkenli tekne direklerine seyir 

esnasında meydana gelen gerçek yüklerin uygulanması amaçlanmıĢtır. 

Böylece direkler üzerinde oluĢan gerilme ve yer değiĢtirme değerlerinin 

gerçekte görülen seviyelerinin ne olduğuna iliĢkin yaklaĢık da olsa bir bilgi 

elde edilmiĢtir. Bu amaçla Pellicioli ve Petrone’nin (2010) çalıĢmasında bir 

yelkenli tekne direği üzerine gelen ve özel bir yük hücresi ile ölçümü yapılan 

yükler modelini oluĢturduğumuz tekne direği modellerine uygulanmıĢtır. 

Tekne direğine uygulanan yüklerin hangi noktalara uygulandığı ġekil 2.’de 

görülmektedir. Bu noktaların tanımı ve bu noktalarda ölçülen yükler 

Çizelge.3’de görülmektedir. 

Çizelge.3 Direk üzerine gelen yük 

noktaları ve ölçülen yükler (Pellicioli ve 

Petrone, 2010) 

Şekil.2 Direk üzerine gelen yük 

noktaları(Pellicioli ve Petrone, 2010) 

 

 

Nokta Tanım 
Ölçülen 

Yük 

7 Direk ucu Fz 

6 
Üst çarmıh 

bağlantısı 
Mfx 

5 
Alt çarmıh 

bağlantısı 

Fz, Mfx, 

Mfy 

4 Gurcata Mfx, Mfy 

3 Bumba Mafsalı 
Fz, Mfx, 

Mfy 

2 Direk Deliği 
Fz, Mfx, 

Mfy 

1 

Üst pupa 

palangasının 

direkle bağlantısı 

Fz, Mfx, 

Mfy 

SR,SL Çarmıh TL,  TR 

MS Direk basamağı Fz, Fx 
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Teknenin seyri esnasında karĢılaĢılan en yüksek yükleme Ģartlarında 

yanal eğilme momenti Mfx ve boyuna eğilme momenti Mfy’nin direk üzerine 

gelen yükler açısından baskın rol oynadığı Pellicioli ve Petrone’nin (2010) 

çalıĢmasında tespit edilmiĢtir. Bu momentlerin ölçülen noktalara nasıl etkidiği 

ġekil 3.’de gösterilmiĢtir. Yapılan ölçümlerde en yüksek yükleme Ģartlarında 

oluĢan eğilme momentleri değerleri Çizelge.4’de verilmiĢtir. 

 

 

Şekil 3. Direk üzerindeki ölçüm noktalarına gelen yanal ve boyuna eğilme 

momentleri (Pellicioli ve Petrone, 2010) 
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Çizelge.4 Teknenin seyri esnasında oluĢan yanal ve boyuna eğilme momenti 

değerleri 

Konum 
Yanal Eğilme Momenti,  

Mfx 

Boyuna Eğilme 

Momenti 

Mfy z=0 m Mfx_0 0 Nm Mfy_0 0 Nm 

z=0.26 m Mfx_1 -2.4 Nm Mfy_1 -224.2 Nm 

z=0.49 m Mfx_2 -5 Nm Mfy_2 -225 Nm 

z=1.05 m Mfx_3 103.8 Nm Mfy_3 -102.6 Nm 

z=2.5 m Mfx_4 23.8 Nm Mfy_4 205.2 Nm 

z=4.4 m Mfx_5 76.2 Nm Mfy_5 71.9 Nm 

z=4.65 m Mfx_6 -131 Nm Mfy_6 61.4 Nm 

z=6 m Mfx_7 0 Nm Mfy_7 0 Nm 

 

2.2 TEKNE DİREĞİ MODELLERİNİN ANALİZİ 

Hazırlanan yelkenli tekne direği modellerinin analizi ANSYS 

Workbench yazılımı aracılığıyla yapılmıĢtır. Yapılan tüm analizlerde direğin 

en alt noktası olan z=0 m konumunun altı serbestlik derecesi kısıtlanarak 

ankastre sınır Ģartı uygulanmıĢtır. Statik analizde Tablo 4.’de verilen eğilme 

momenti değerleri belirtilen konumlara uygulanmıĢtır. Frekans analizinde ilk 

altı titreĢim biçimi hesaplanmıĢtır. ġekil 4., 5. ve 6.’da örnek olarak dairesel 

kesitli karbon/epoksi kompozit direğin Von-Misses gerilmeleri ile X ve Y 

yönündeki deformasyon sonuçları  gösterilmiĢtir.  

 

 

Şekil 4. Dairesel kesitli karbon/epoksi direğin (t=2.6 mm) Von-Misses gerilimleri, 
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.

 

Şekil.5 Dairesel kesitli karbon/epoksi direğin (t=2.6 mm) X yönündeki 

deformasyonu 

 

 

Şekil.6. Dairesel kesitli karbon/epoksi direğin (t=2.6 mm) Y yönündeki 

deformasyonu 

 

Ġki farklı model ve iki farklı et kalınlığı için yapılan statik 

analizlerden elde edilen en yüksek gerilme ve en yüksek yer değiĢtirme 

sonuçları Çizelge.5’de görülmektedir. Aynı Ģekilde iki farklı model ve iki 

farklı et kalınlığı için yapılan modal analizlerden elde edilen doğal frekans 

değerleri de Çizelge.6’da listelenmiĢtir. 
 

Çizelge.5. Maksimum Gerilme ve Yer DeğiĢtirme Değerleri 

 

 

 

Yer 

değiĢtir

me 

Dairesel 80x80 Eliptik 78/120 

Alüminy

um 

Karbon/Epoksi 

[0/90/0/90] 

Alüminy

um 

Karbon/Epoksi[0/90/0/90

] 

t=2.6m

m 

t=2.6m

m 

t=4.8336 

mm 
t=3mm t=3mm 

t=5.5772 

mm 

Ux (m) 0.09107 0.08743 0.044665 0.03195 0.030815 0.01629
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8 8 7 7 

Uy (m) 

0.00301

41 

0.00285

84 0.0014349 

0.00243

07 0.001833 

0.00091

979 

Gerilme 

(MPa) 36.678 49.179 28.665 18.276 27.218 14.662 

 

Çizelge.6 Doğal Frekans Değerleri 

 

Frekans 

Dairesel 80x80 Eliptik 78/120 

Alüminyum Karbon/Epoksi Alüminyum Karbon/Epoksi 

t=2.6mm t=2.6mm t=4.8336mm t=3mm t=3mm t=5.5772mm 

1 2.1418 2.999 3.0971 2.1736 3.0921 3.2313 

2 2.142 2.9992 3.0973 3.0594 4.1668 4.2742 

3 13.398 18.605 19.174 13.627 19.142 19.915 

4 13.399 18.607 19.175 19.191 25.839 26.446 

5 37.401 51.265 52.665 37.977 52.342 54.11 

6 37.401 51.269 52.668 53.457 67.837 62.74 

 

3. DEĞERLENDİRME 
Yapılan statik analizlerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde 

karbon/epoksi kompozit direğin aynı et kalınlığındaki alüminyum direğe 

oranla daha az deformasyona uğradığı ancak buna karĢılık daha yüksek 

gerilmelerin oluĢtuğu görülmektedir. Hem dairesel kesitte hem de eliptik 

kesitte elde edilen deformasyon değerlerinde bunu görmek mümkündür. 

Alüminyum direk ile aynı ağırlığa sahip karbon/epoksi kompozit direkte ise 

deformasyon değerlerindeki azalma %50 den de fazla olmaktadır. Bununla 

beraber kompozit direk üzerinde meydana gelen maksimum gerilme değerleri 

yaklaĢık olarak alüminyum direk üzerinde meydana gelen gerilme 

değerlerinden %20 daha düĢüktür.  

Sonuçlardan da görülebileceği üzere aynı ağırlıktaki alüminyum ve 

kompozit direkler karĢılaĢtırıldığında kompozit direğin çok daha mukavemetli 
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olduğu görülmektedir. Yapılan statik analizlerden dairesel kesitli direk ile 

eliptik kesitli direk arasındaki karĢılaĢtırma da rahatlıkla yapılabilir. Aynı 

malzemedeki dairesel kesitli direk ile eliptik kesitli direkte meydana gelen 

deformasyon değerleri incelendiğinde eliptik kesitli direkte Y yönünde 

meydana gelen deformasyon dairesel kesitli direkte oluĢan deformasyon 

değerinden düĢük ancak yine de yakın sayılabilir. Ancak X yönünde meydana 

gelen deformasyon dikkate alındığında eliptik kesitteki değer dairesel 

kesittekinin neredeyse üçte biri oranındadır. Elde edilen bu sonuçlara göre 

yelkenli direğinin boyuna deformasyonu açısından eliptik kesitli direğin çok 

daha az yer değiĢtirme gerçekleĢtirdiği anlaĢılmaktadır. 

Modal analiz sonuçları incelendiğinde de kompozit direğin doğal 

frekanslarının tüm titreĢim biçimlerinde alüminyum direğe göre daha yüksek 

değerlere sahip olduğu görülmektedir. Modal analiz yapılırken kullanılan sınır 

Ģartı da statik analizde olduğu gibi z=0 noktasında ankastre kabulüdür. Bu 

sınır Ģartı direğin seyir halindeki titreĢim Ģekillerini belirlemek açısından 

uygun değildir çünkü direğin farklı noktalarından halatlarla tekneye 

bağlanması ile gerçek durumda sınır Ģartları değiĢmektedir. Burada elde 

edilen doğal frekans değerleri direğin kendi ağırlığı ve dayanımı arasındaki 

iliĢkinin bir fonksiyonu (  √                        olarak 

düĢünülmelidir.  

Bu çalıĢmada yapılan analizlerden görüldüğü gibi karbon/epoksi 

kompozit bir direğin alüminyum direğe oranla dayanım ve deformasyon 

açısından avantajlı olduğu görülmektedir. Ancak maliyetler açısından 

bakıldığında kompozit direklerin alüminyum direklere oranla henüz ciddi bir 

dezavantajı olduğunu da gözden uzak tutmamak gerekir. 
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1. GİRİŞ 

Gemilerin yapısal dayanımında, yalnız inşaat sürecinde değil fakat 

işletme aşamasında doğrudan malzeme ve imalat teknolojileriyle de ilişkili 

karaların ve uygulamaların etkin olduğu bir gerçektir. Yani bir geminin 

yapısal performansının yaşam döngüsü boyunca ele alınması halinde daha 

anlamlı olduğu günden güne benimsenen bir görüştür. Bu bağlamda örneğin 

yapısal ağırlığın azaltılması geminin tasarımından işletmesine kadar dikkate 

alınması gerekli temel hedeflerden biri olarak görülmektedir (Boyd ve diğ., 

2008). Bilindiği gibi ağırlık azaltılması stratejisi gerek işletme maliyetlerinde 

hissedilir düşüş, özellikle üstyapılardaki uygulamalarla gemi dengesinde 

iyileşme gibi sonuçlarla hızlı bir tasarım başarımına ulaşmaya yol açacaktır. 

Ağırlığın azaltılması için hafif olduğu kadar, dayanımları ağır 

eşdeğerlerini aratmayacak malzemelerin ikame edilmesi en temel önlem 

olacaktır ki günümüzde ileri kompozit malzemeler teknolojisi böyle malzeme 

seçenekleri konusunda tasarımcıları güçlü bir şekilde desteklemektedir 

(Neşer, 2012). 

Doğal olarak gemilerin işlevi yüksek güverte yüklerini 

gereksinebilecektir. Özellikle askeri gemilerdeki misyon donanımlarının 

ağırlığı, bu tür gemilerin hız gereksinimleri nedeniyle narin formda inşasının 

gerekliliğiyle birleşince geminin denge sorunlarını da dikkat çekecek boyuta 

taşıyacaktır. Böyle olunca üstyapıların hafifletilmesi, formu değiştirmeden 

dengeye olumlu etkisi sebebiyle ilk başvurulan çözüm yollarından biridir 

(Lewis, 1988). Bu durumda, örneğin misyon ekipmanlarının ağırlığı kadar bir 

ağırlık azalması bir tasarım ölçütü olarak dikkate değerdir. Bu deneysel 

çalışmada,  ağır ana gövde (çelik) ve hafif üst yapı (epoksi-cam elyaf 

kompozit) seçeneğinin ne ölçüde bir çözüm olarak ele alınabileceğini 

tartışmaya temel olacak veriler üretilmiştir.  

Önerilen gemi yapılarındakine eşdeğer bir şekilde çelik yapıların 

polimer esaslı kompozitlerle birleştirilmesi üzerinde çalışılmakta olan 

seçeneklerden biridir. Örneğin Smith ve Murphy (1991), daha sonra da Dow 

(1994) çelik stifnerlerle güçlendirilmiş cam takviyeli polimer yapıların 

patlama yükü altındaki davranışlarına eğilmişler ve anılan kompozitin şekil 

değiştirmek suretiyle patlama enerjini sönümlemekte yetersiz kaldığı 

yorumuna ulaşmışlardır.  Zira termoset polimer kompozitlerin matris 

kırılmaları zayıf plastiklik nedeniyle sıklıkla rastlanan bir olgudur. Karma 

yapıların özellikle askeri gemilerdeki yararına vurgu yapmaya çalışan 

Chalmers (1994) ise, yaptığı geniş ölçekli literatür derlemesinde önerdiği 

yapısal çözümün bağlantıların performansına bağlılığı ve yangın gibi yapısal 
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hasar hallerindeki davranışları konusunda yeterli veri olmadığından 

yakınmaktadır. Boyd‟un çalışması (2008) ise anılan veri yoksunluğuna 

bağlantıların yorulma dayanımı ve denizel koşullar altında yaşlanmaya 

maruziyet bağlamında değerli bir katkı olarak anılmalıdır.  

Bu araştırma kapsamında yapılan deneysel çalışma, yukarıda önemi 

vurgulanan ağırlık azaltımı bağlamındaki çelik – polimer özlü kompozit yapı 

bağlantıları uygulamalarına tasarım sürecinden itibaren bir katkı amacı 

taşımaktadır.  

Çalışmada SA0 (işlem uygulanmamış kontrol yüzeyi), SA1 ve SA2.5 

olarak üç farklı yüzey pürüzlülüğünde çelik geminin gövdesini ve onun iki 

farklı üreticiden temin dilmiş epoksiler ve cam elyafı kompozitleri ise 

geminin üst yapısını temsilen  temsil etmekte ve bu iki kombinezonların 

bağlantı dayanımı incelenmektedir. Yükleme koşulu olarak Mod-II dikkate 

alınmış, bu deneylerde ulaşılan gerinme enerjisi verileri de performans verisi 

anlamında yorumlanmıştır.   

2. KATMANLARARASI KIRILMA HASARI 

Katmanların ayrışması, katmanlı yapılarda tasarım aşamasından 

başlayarak önlem alınması gereken ve oldukça sıklıkla yaşanan bir hasar 

çeşididir. Bu olgu üretim aşamasındaki sorunlara, düşük nitelikli malzeme ve 

işçiliğe temel olarak bağlı olmakla birlikte öncede bağlanan ve hızla oluşan 

başlangıç çatlaklarıyla yapının kısa sürede toptan göçmesine neden 

olmaktadır.  

Yapılardan beklenen performansı bu kez beklenmedik bir şekilde 

düşüren bu ciddi hasar olasılığı, deneysel bazı yaklaşımlarla öndeden tahmin 

edilebilecektir. „Katmanlararası kırılma tokluğu‟ olarak da ifade edilen, 

kırılmanın yükleme altında ilerlemesine karşı direnç olarak da 

tanımlanabilecek bir „tokluk‟ değerinin „kritik şekil değiştirme enerjisinin 

salınım hızı (GC)‟  ile tanımlanır ve bu değer anılan yükler altında çalışması 

öngörülen yapılar için bir tasarım kriteri olarak ele alınır (Kaman, 2010). 

Önceden yapısal olarak var olan veya ısıl veya mekanik yüklere 

maruziyet ile oluşan çatlakla, katmanlar arasında ayrışmanın önlenmesinin 

tasarım aşamasından itibaren bir kırılma mekaniği problemi olduğu ve bu 

bilim dalının konuya ilişkin güçlü öneriler geliştirdiği de dikkate alınmalıdır 

ki çalışmada anılan yöntem ve önerilere başvurulmuştur.    

Yukarıda tanımlanan tokluğun (kısaca kırılma tokluğunun) 

saptanmasında izotropik ve homojen malzemeler için geliştirilen ve kırık 

ucundaki gerilmeyi analize dayanan Griffith Analizi (Griffith, 1921) ve daha 
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genel bir malzeme spektrumuna hitap edebilecek “Gerinim Enerjisi Salınım 

Hızı” (Gibson, 1994) yaklaşımı şeklinde iki temel yöntem bulunmaktadır ki 

bu çalışma daha yaygın olarak yararlanılan ikinci yaklaşım temelindedir. 
 

2.1 MOD-II UCU ÇENTİKLİ EĞİLME TESTİ 

Önceden oluşturulmuş, bir katmanlararası kırığın ilerlemesinin 

izlenmesine dayanan “Mod II” testi şeması Şekil 1‟de sunulmaktadır. 

 

 
Şekil 1.  Mod-II katmanlararası kırılma 

Russell ve Street, bu ucu çentikli eğilme (UÇE) numunesi olarak 

adlandırılabilecek formu ilk kez kullanıp öneren araştırmacılardır (Russell ve 

Street, 1982) tarafından önerilmiştir. Bu yöntemin öznesi olan numunenin 

ereği, Mod-II yüklemesi altında eş doğrultulu olarak yerleşmiş, özellikle 

polimer temelli kompozitlerin yukarıda anılan „gerinim enerjisi salınım hızını‟ 

saptamaktır (Russell ve Street, 1982, 1985) ki bu salınım hızının 

değerlendirilmesiyle yapılan yorumlar yaygındır ve güvenilirliği yüksek kabul 

edilmektedirler (Carlsson ve Gillespieve, 1986a, 1986b; Whitney ve 

diğ.,1987; Whitney, 1988; Chatterjee, 1991; Wang ve Williams, 1992; Corleto 

ve Hogan; 1995). UÇE testleriyle yapılan gerilme analizlerine Timoshenko 

teorisi, Plak ve Kabuklar Teorisi ve  Kuramı, Yüksek Dereceli Kiriş Teorisi 

örnek olarak verilebilir (Ding, 1999). 

Özellikle klasik kiriş teorisinin geçerlilik kabulüyle ise gerinme 

enerjisinin salınım hızı, G, Denklem 1 ile ifade edilir (Russell ve Street, 1982, 

1985):  

 

G 
9 F2 c a2

2 b (2 l3 3 a3)
        (1) 

 
Bu formülde, 
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F : Ayrıştırma için uygulanan kuvvet, 

c : Uygunluk katsayısı, 

a : Çatlağın boyu, 

b : Numuneye ait genişlik, 

l : Kuvvetin uygulanma noktası ile mesnetler arası mesafe 

c için ise Denklem 3 eşitliği geçerlidir 

 

c 
2 l

4
 3 a3

8 E (w h
3)

        (2) 

                             

Bu bağıntıda ise, 

E : Eğilmede Young modülü, 

h : Kiriş yarı yüksekliği ya da katmanlararası ayrışma bölgesinde her 

bir alt kirişe ait yüksekliktir. 

 

Mod-II yöntemindeki kırılma tokluğunun, GIIC, belirlenmesi kuvvet-

yerdeğiştirme grafiklerinin değerlendirilmesini gerektirir. Ayrıca, Denklem 3 

deneylerden elde edilen geometri verileriyle  katmanlararası kırılma 

tokluğunu ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

 

    
9 a2 F  

2

2 b (2 l3 3 a3)
        (3) 

         

3. MALZEME VE YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan  St37 gemi inşa çeliği 4 mm kalınlığında 

alınmak suretiyle kullanılmıştır. Bu malzemenin nitelikleri  Çizelge 1.‟ 

de sunulmaktadır. 

Numuneler, çelik levhalardan ve Türk Loydu‟nca kurallarınca önerilen 

şekilde uçlardan en az 25 mm uzaklıktaki kısımdan, 25 mm ve 125 mm 

boyutlarına sahip nümerik kontrollü tezgâhta kesilerek taşlanmıştır. Çelik 

numunelerden iki grupta uygun pürüzlülük kazandırmak amacıyla, aşındırma 

derecesi TS EN ISO 8501-1 (1999) standardına göre SA1 ve SA2.5 olarak iki 

farklı raspa prosesi gerçekleştirilmiş, diğer bir grup numune olduğu gibi 

bırakılmıştır, raspalanmamıştır . Bu bağlamda, SA1, paslanmış çelik yüzeyleri 

için ilgili endüstride „süpürme‟ olarak adlandırılan üstünkörü bir temizliği 

ifade etmektedir.  SA2 ise çeliğin iyi temizlenmiş, yüzeyinin bir hayli 
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pürüzlendirildiği, bir raspa derecesiyken SA2.5 ise, pürüzlülüğün biraz daha 

artırıldığı ve satıhtaki çapak ve yabancı oluşumların önemli bir kısmının 

temizlendiği, bunun sonucunda çeliğin kendine özgü renginin ayırt edildiği, 

tercih edilen bir düzeyi ifade eder. Anılan pürüzlülükler ise, bu çalışmada 

Keane-Tator marka karşılaştırma düzeneği kullanılarak belirlenmiştir. 

Çizelge 1. Çelik malzemenin mekanik ve kimyasal özellikleri (Erdemir, 2011) 

Kimyasal Bileşim (%) 

C Mn P S Si Al Ni Cr Mo Cu 

0,18 0,60 0,025 0,020 0,40 0,020 0,15 0,10 0,05 0,15 

Akma Mukavemet 

Değeri 

(MPa) 

Çekme Mukavemet Değeri 

(MPa) 

Minimum Uzama 

(L0=200 mm) 

235 400-520 21 

 
 

Raspa işlemi uygulanmamış satıhlara satıh toleranslı epoksi Astar 

(Çizelge 2) uygulanırken, raspalanmış yüzeylere ise çinkoca zengin epoksi 

astar (Çizelge 3) uygulanmıştır. 

 
Çizelge 2. Yüzey toleranslı epoksi astarın nitelikleri  

 

Epoksi astarın rengi Gri - kırmızı 

Epoksi astarın parlaklığı Yarı mat 

Katı madde oranı (%) 79,0 (±1) 

Özgül ağırlık (g/cm3) 1,47 (± 0,05) 

Kuramsal kaplama alanı (m2) 10,0 (70,0 µ kuru film) 

Uygulama kaplama alanı (m2) 6-7 (70,0 µ kuru film) 

Astarın kuruma süresi 20°C‟de 8 h, 80°C‟de 45‟, 120°C‟de 20‟ 
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Çizelge 3. Çinkoca zengin epoksi astarın nitelikleri  

Epoksi astarın rengi Gri 

Epoksi astarın parlaklığı Mat 

Katı madde oranı (%) 75,0 (±1) 

Özgül ağırlık (g/cm3) 2,00 (±0,05) 

Kuramsal kaplama alanı (m2/l) 10 (50,0 µ kuru film) 

Uygulamada kaplama alanı (m2/l) 5 (50,0 µ kuru film) 

Astarın kuruma süresi (20°C‟de) 
2 h (dokunma kuruması), 24 h (sert 

kuruma) 

 
Epoksi astarlı numuneler, anılan ürünün üretici önerileri doğrultusunda 

düşük nemli ortamda, 16° –28 °C arasında, 18 saat kürlendirilmiştir. 

Numunelerin bir tarafında çatlak oluşumunu temsil etmek üzere kompozit – 

çelik yapışmasının olmadığı boşluk, 60 mm uzunluğunda teflon kaplama ile 

oluşturulmuştur. Numunelerin bir yüzeyine birinci katmanı 0,450 kg/m2‟lik 

kırpılmış cam keçe, ikinci katmanı 0,400 kg/m2 dokuma cam kumaş ve yine 

son katmanı kırpılmış cam keçe olan 4 mm kalınlığında kompozit tabaka, iki 

farklı üreticiden temin edilen Çizelge 4‟te özellikleri verilen epoksi reçineler 

kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil 2‟de UÇE numunesinin şematik resmi 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Mod II test numunesi 
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 Çizelge 4. Epoksi Özellikleri 

 Epoksi-1 

(Üretici-1) 

Epoksi -2 

(Üretici-2) 

Çekmede mukavemet [MPa] 60 50 

Yoğunluk [gr/cm3] 1,1 1,1 

 
Mod-II çatlağı deney düzeneğindeki (Şekil 3) mesnet açıklığı ise 90 

mm alınarak 1 mm/dk eğme hızında yapılmıştır  

  

 
Şekil 3. “Mod II” deney düzeneği 

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Mod-II yöntemiyle yapılan deneylerde en fazla yük ve karşılığındaki 

en fazla çökme değerleri ile kiriş kuramı yöntemine göre hesaplanmış kırılma 

tokluğu (GIIC) değerleri Çizelge 5‟te gösterilmiştir (Neşer, 2012). Test 

numuneleri SaEb şeklinde kodlanmıştır. Bu kodlama sisteminde a, 0, 1 ve 2,5 

olarak SA yüzey pürüzlülüğü koşullarını verirken b ise farklı epoksi 

üreticilerine işaret etmek üzere 1 ve 2 değerini almaktadır. 

Raspalama işleminin performansı arttırdığı ve Epoksi-1 ile yapılan 

bağlantının daha zayıf performans gösterdiği Çizelge 6‟dan görülmektedir.  

Mod-II yöntemiyle üzerinde çalışılan numunelerin kuvvet-

yerdeğiştirme grafiklerinden birer örnek Şekil 4.‟de verilmiştir [2]. Bu 

grafiklerden her iki epoksi türü için de çatlak ilerlemesinde süreklilik olduğu 

görülmektedir.   
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Çizelge 5. Mod-II yükleme koşullarında en fazla yük – maksimum çökme değerleri 

 S0E1 S0E2 S1E1 S1E2 S2E1 S2E2 

Maksimum yük, 

Fmaks. (N) 

1642,06 1734,85 1704,25 2015,00 1718,17 2181,80 

Maksimum Çökme 

 maks (mm) 

2,33 1,73 1,98 2,25 2,08 2,53 

Uygunluk  

c   /F (mm/N) 

0,0014 0,0009 0,0011 0,0011 0,0012 0,0011 

Ortalama GII 

(kJ/m2) 
1,58 0,95 1,31 1,33 1,43 1,62 

 

Test sonuçları, 

 çelik malzemenin yüzey pürüzlülüğünün çelik-kompozit hibrit 

yapısal birleşimlerin ara yüzey performasını yüksek derecede 

etkileyen bir özellik olduğunu 

 1 no.‟lu üreticinin epoksisinin gösterdiği düşük performansın 

bileşimin kalitesine olumsuz etkimesiyle, ürünün niteliğinin 

malzeme birleşimlerinde her zaman göz önünde 

bulundurulması gereken bir nitelik olduğu, muhtemelen bu tür 

bir birleşim için özel epoksi formülasyonlarına gereksinim 

duyulduğunu açıkça göstermektedir.  
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Şekil 4 . Mod-II yükleme koşulunda numune davranışları 

Literatür de dikkate alınarak, bu konuda yapılması önerilen yeni 

araştırmalar için, 

 çelik – polimer temelli kompozit birleşimlerinin denizel 

uygulamalarında anılan çevrenin aşındırıcı etkisinin test ve modellere 

yansıtılması,  

 birleşmelerin yorulma mukavemetinin de araştırılması önerilebilecek 

ve bu yöntemle ulaşılan veriler, kuşkusuz denizel yapılarda çelik-

kompozit birleşimlerindeki uygulamalara katkı sağlayacaktır. 
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1. GĠRĠġ 

Katmanlı kompozitler, yüksek özgül rijitlik, yüksek özgül dayanım, 

çevresel etkilere direnç, katmanlarının farklı açılarda ayarlanarak yapının 

farklı yerleri için istenilen özelliklerde elde edilmesini sağlaması ve seri 

üretime uygun olması gibi nedenlerden dolayı, gemi ve uçak gibi yapılarda 

tercih nedeni olmuştur. Kompozitlerin denizcilik alanında kullanımına Shenoi 

ve Wellicome (1993) ile Mouritz (2001) değinmiştir. Bu çalışmalarda balıkçı 

gemileri, gezi tekneleri, askeri gemiler ve denizaltılarda kompozit malzeme 

uygulamaları gösterilmiştir. Normal ve derin elemanlarla desteklenen, ince 

plaklar ve kabuklar gemi yapılarının temel bileşenlerini oluşturur. Yapıdaki 

destek elemanlarının sıralanma yönlerine göre boyuna, enine veya karışık yapı 

sistemleri mevcuttur. Gemilerin yapısal analizlerinde, destek elemanlarının 

arasında kalan elemanların (güverte, borda, perdeler vb.) dikdörtgen 

geometride olması ve plakların kısa kenarlarının plak kalınlığına oranının 

yüksek olması nedeniyle Klasik Laminasyon Plak Teorisi’nin (KLPT) uygun 

olduğu kabulüyle hesaplamalar yapılabilmektedir.  

Klasik Laminasyon Plak Teorisi (KLPT), Klasik Plak Teorisi’nin 

(KPT) bileşik tabakalı kompozitlere uyarlanmış halidir. Klasik Laminasyon 

Plak Teorisi’nin mekaniği, Lekhnitski’nin çalışmasında anlatılmıştır (1968). 

Klasik Laminasyon Plak Teorisi, yapıyı oluşturan bileşenlerinin mekanik 

özellikleri (mikromekanik ve makromekanik), üretim yöntemleri, üretim 

kusurları ve tahribatsız kontrol yöntemleri birçok araştırmacının eserlerinde 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Aran, Jones, Kaw’ın çalışmaları olarak 

sayılabilir (1990, 1999, 2006). 

Araştırmacıların çeşitli derleme makalerinde (Noor ve Burton, 1989; 

Noor ve Burton 1990;  Mallikarjuna ve Kant, 1993;  Reddy ve Robbins, 1994) 

bileşik katmanlı kompozit plakların, kabukların ve sandviç plakların mekaniği 

üzerine geliştirilen teorilerle bilgisayarlı hesaplama uygulamaları 

bulunmaktadır. Kreja çalışmasında (2011) katmanlı kompozit plaklar, 

kabuklar ve sandviç panellerle ilgili teorileri ve bilgisayarlı hesaplamalarını 

incelemiştir. Bileşik katmanlı ince kompozit plakların mekanik analizleri 

üzerine yapılan çalışmaların çoğunu, özel ortotropik katmanlı plakların, farklı 

teorilerle ve farklı yöntemlerle incelenmesi oluşturmaktadır. Kompozit 

plakların mekanik analizlerini Galerkin Yöntemi’yle inceleyen Soni ve 

Iyengar çalışmalarında ortotropik plaklarda yöntemin hızlı sonuç verdiğini 

belirlemişlerdir (1983). Iyengar ve Umeratiya, kevlar/epoksi, boron/epoksi ve 

ikisinin birlikte kullanıldığı plaklarda maksimum çökmeyi Klasik Laminasyon 

Plak Teorisi’ne göre Galerkin Yöntemi’yle incelemişlerdir (1986). Reddy 
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çalışmasında kompozit plaklarla kabukların eğilme, titreşim ve burkulma 

analizlerinde çözüm için aynı yönetici denklemi diferansiyel formda kullanan 

Galerkin Yöntemi’yle, varyasyonal formda kullanan Ritz Yöntemi’nin 

sonuçlarının yakın çıkacağına değinmiştir (1997). 

Altunsaray ve Bayer’in çalışmaları (2012, 2013) bu makalenin 

temelini oluşturmaktadır. Bu makalede farklı olarak Rayleigh-Ritz Yöntemi 

kullanılmış, farklı laminasyon tipindeki plaklar incelenmiş, plakların karşılıklı 

iki kenarı basit ve diğer iki kenarı ise ankastre mesnetli (BBAA) ile karşılıklı 

iki kenarı ankastre mesnetli ve diğer iki kenarı ise basit mesnetli (AABB) 

olduğu 2 farklı sınır koşulu da incelemeye dahil edilmiş ve farklı yaklaşım 

fonksiyonları kullanılmıştır. 

 Simetrik katmanlı kompozit plaklarda, orta simetri düzleminin iki 

tarafındaki katmanlar orta simetri düzlemine eşit mesafede ve aynı dizilim 

açısındadır. Üretimde sertleşme işleminden sonraki soğuma evresinde ısıl 

gerilmeler oluşurken simetrik katmanlı plaklar burkulma göstermezler ve bu 

sebeple yapının simetrik katmanlı olması tercih edilir. Havacılıktaki kompozit 

uygulamalarında genellikle, yarı-izotropik yapı tercih edilmektedir ki bu yapı 

üç veya üçten fazla sayıda aynı malzemeden oluşan katmanların plakta aynı 

miktarda dağılımıyla oluşmaktadır (Powell, 1994; Mallick, 1997, ASM 

Handbook, 2001; Harper, 2002). Yarı-izotropik plaklarda elyaf açıları (θ ), 

IiΠθ    olarak tanımlıdır. i= 1,2,.I ve I fiberlerin oryantasyon açılarının 

toplam sayısıdır ( 3I  ). Yarı-izotropik plaklarda aynı açıda dizili 

katmanların malzemesi, sayısı ve kalınlığı aynıdır. Kompozit tekne yapımında 

genellikle, çevresel etkilere karşı üstün dayanım kabiliyeti elde etmek için 

dikilmiş, kıvrımsız, çok eksenli fiberlerle termoset reçinelerin birlikte 

kullanımıyla oluşturulan yapı kullanılmaktadır. Bu yapılarda ise yaygın olarak 

üretimdeki kısıtlamalar nedeniyle -450, 00,450 ve 900 açılarındaki elyaflar 

kullanılır.  

Kompozitlerin tekne yapısı uygulamalarında, en uygun katman 

dizilim açısının araştırılmasıyla birlikte, destek elemanlarının farklı 

yerleştirilmesiyle oluşan sınır koşullarıyla kenar oranlarının (b/a ve a/b) 

etkilerinin incelenmesi, bilgisayar kullanımını ve parametrik analizlerin 

yapılmasını gerektirir. Bu çalışmada ise düzgün yayılı lateral yük etkisinde -

450, 00, 450 ve 900   açılarındaki katmanların farklı sıralamada dizilimiyle 

oluşturulmuş dört adet ([02/452/902/-452]2 (LT1), [-452/02/452/902]2 (LT2), 

[452/-452/902/02]2 (LT3) ve [902/452/-452/02]2 (LT4)) simetrik katmanlı 

dikdörtgen kompozit plak statik olarak incelenmiştir. Plakların kenarlarından 
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ankastre mesnetli, basit mesnetli ve karşılıklı iki kenarının ankastre veya basit 

mesnetli olduğu 4 farklı sınır koşullarında, tabakaların dizilim açısı ve kenar 

oranı (a/b ve b/a’nin 18 farklı değeri) değişiminin plak orta noktasındaki 

maksimum çökmeye etkisi, Rayleigh-Ritz Yöntemi kullanılarak parametrik 

analizlerle hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar, SEY paket yazılımı ANSYS 

(2020) ile bulunan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 
 

2.1 KLASĠK LAMĠNASYON PLAK TEORĠSĠ, RAYLEIGH-

RĠTZ YÖNTEMĠ’NĠN UYGULANMASI  

Simetrik katmanlı kompozitlerde orta simetri düzleminin iki tarafında 

yer alan katmanlar, orta simetri düzlemine eşit mesafede, aynı malzeme 

özelliklerine, aynı dizilim açısına ve aynı kalınlığa sahiptir. Klasik 

Laminasyon Plak Teorisi’nde simetrik tabakalı plakların eğilme-uzama 

birleşme matrisi (     ) sıfırdır (Reddy, 1997).   

Varyasyonel metodlar arasındaki Rayleigh-Ritz Yöntemi minimum 

potansiyel enerji prensibinin uygulanmasıyla birçok plak probleminin 

yaklaşık analitik çözümlerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır. 

Potansiyel enerji U aşağıdaki gibi gösterilir (Reddy, 1997). 
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Yukarıdaki (1) ifadesinde “w” çökme fonksiyonunu göstermektedir. 

D11, D12, D16, D22, D26 ve D66 ise eğilme rijitlik matrisi elemanları (2) 

ifadesinde gösterildiği gibi hesaplanır (Reddy, 1997). 

 

ġekil.1 Fiber doğrultusu ve Θ açısı 



 
144 DENİZEL KOMPOZİTLER 

 


 

N

1k

3
k

3
1k

)k(

ijij zzQ
3

1
D                                                             (2) 

Yukarıdaki (2) ifadesinde yer alan ijQ dönüşüme uğramış indirgenmiş 

rijitlik matrisi elemanları (3) ifadesinde gösterildiği biçimde, her bir katmanın 

global eksenle yaptığı   açısı (Şekil.1) ve ijQ  indirgenmiş rijitlik matrisi 

elemanlarından yararlanarak her bir katman için ayrı ayrı hesaplanır (Reddy, 

1997). z ise her bir katmanın referans düzlemden uzaklığıdır (Şekil.2). 

 

ġekil.2 Katmanların referans düzlemden uzaklıklarının gösterimi 
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Yukarıdaki (3) ifadesinde verilen ijQ indirgenmiş rijitlik matrisinin 

elemanlarının, mühendislik sabitleri cinsinden yazımı aşağıdaki (4) ifadesinde 

gösterilmiştir (Reddy, 1997). 

 



 
 145 

                 , 

                    , 

                 , 

                                        (4) 

Yukarıdaki (4) eşitliğindeki mühendislik sabitleri (E1, E2, G12, 12 ile 

12) E1 elyaflara paralel yöndeki Young modülü, E2 elyaflara dik yöndeki 

Young modülü, G12 kayma modülü, 12 minör Poisson oranı ve 21 majör 

Poisson oranıdır. Mühendislik sabitleri, tabakaların açıları ve her bir 

tabakanın referans düzlemden uzaklığı, (2), (3) ve (4) ifadelerinde yerine 

yazılır ve (1) eşitliğindeki eğilme katılık matrisi elemanları belirlenir.  

Çalışmadaki karbon/epoksi malzemenin mühendislik sabitleri sayısal 

uygulama kısmında Çizelge.3’te verilmiştir. 

Yanal yüke (q) bağlı Potansiyel enerji (V)  

  ∫ ∫            
 

 

 

 
      (5) 

Toplam enerji fonksiyoneli 

                           (6) 

Eşitlik (1) ve (5)’i eşitlik (6)’da yerine yazarak 
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   Plak kenarlarındaki ankastre ve basit mesnet durumları için sınır 

koşulları aşağıdaki (8 ve 9) ifadelerinde verilmiştir (Reddy, 1997). 

 Ankastre mesnet durumu için levha kenarları boyunca eğim ve 

çökme sıfırdır. 

0w    ve 0




x

w
  0x  ve ax   için 
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0w  ve 0




y

w  0y   ve by   için                    (8) 

Basit mesnet durumu içinse levha kenarları boyunca eğilme momenti 

ve çökme sıfırdır. 

         ,           ,         ,           

          ,           ,           ,                  (9) 

Sınır koşullarını sağlayan çökme fonksiyonu 

       ∑ ∑           

 

   

 

   

 

 

 

                                (10) 

burada    bilinmeyen katsayılar,          sınır koşullarını 

sağlayan yaklaşım (koordinat) fonksiyonlarıdır (Çizelge.1). Sayısal 

hesaplamalarda 6 terimli seri kullanılmıştır. 

Çizelge.1 Farklı sınır koşulları ve seçilen şekil fonksiyonları ( m = 1,..,M ; n= 1,..,N) 

(Savcı, 1987) 

Sınır KoĢulları ġekil  Fonksiyonları 

Dört kenar ankastre mesnetli           
     

 
         

    

 
     (11) 

Dört kenar basit mesnetli 

 

         
   

 
     

   

 
                            (12) 

Karşılıklı iki kenar ankastre, 

diğer iki kenar basit mesnetli 

         
   

 
       

    

 
                 (13) 

Karşılıklı iki kenar basit, 

diğer iki kenar ankastre 

mesnetli 

          
     

 
        

   

 
               (14) 

 

Eşitlik (7) bilinmeyen sabitlere  (cmn)  göre minimize edilirse 
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=0                  (15) 

Eşitlik (15)’den karakteristik cebirsel eşitlik elde edilir: 

[ ]{   }                               (16)          

burada A katsayılar matrisidir ve     ise yaklaşık çökme 

fonksiyonunun   (      ) bilinmeyen katsayılarıdır, bu denklem takımının 

çözümünden bilinmeyen katsayılar bulunur.  

2.2 SAYISAL UYGULAMA 

Düzgün yayılı lateral yük etkisindeki dikdörtgen plak Şekil.3’te 

verilmiştir. Kompozit gemilerde boyuna ve enine levha kenarlarındaki olası 

farklı durumlar; dört kenar ankastre mesnetli, 4 kenar basit mesnetli ve 

karşılıklı 2 kenar ankastre veya basit mesnetli durumdaki 4 farklı sınır 

koşulu için incelenmiştir (Şekil 5.). Düzgün yayılı yanal yük olarak 10000 

N/m2 seçilmiştir. Boyuna ve enine yapı sistemlerini göstermesi düşünülerek 

plak kısa kenarının y ekseninde (b kenarı) ve x ekseninde (a kenarı) 

seçildiği durumlar için plağın kısa kenarı 0.2 m. seçilip, 18 farklı kenar 

oranı için problemler parametrik olarak hesaplanmıştır. İncelenen kenar 

oranları Çizelge .2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

ġekil.3 Düzgün yayılı lateral yük (q) etkisindeki plak 

Çizelge.2 İnceleen Kenar Oranları 

a / b 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5 3 4 

b / a 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5 3 4 
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Parametrik analizlerde incelenen kompozit plak tipleri Çizelge.3’te 

gösterilmiştir. Bu plaklar orta simetri yüzeyine göre simetrik yapıda, 

katmanların farklı açılarda sıralanmasıyla oluşmuştur. Plaklar 16 

katmandan oluşmuş, her bir katmanın kalınlığı t=0.0002 m ve plağın 

kalınlığı h=0.0032 m.’dir. 

Çizelge.3 İncelenen Plak Tipleri 

LT1 [02/452/902/-452]2 

LT2 [-452/02/452/902]2 

LT3 [452/-452/902/02]2 

LT4 [902/452/-452/02]2 

 

İncelenen plaklarda açıların altındaki alt indis “2” tabakadan 

kullanım adedini, köşeli parantezin dışındaki alt indis “2” ise orta yüzeye 

göre simetrikliği ifade etmektedir. Örneğin; LT2 kodlu simetrik katmanlı 

kompozit plak [-45/-45/0/0/45/45/90/90/90/90/45/45/0/0/-45/-45] 

biçiminde gösterilebilmektedir (Şekil.4). 

 

ġekil. 4   LT2 kodlu [-452/02/452/902]2 plağı içindeki tabakaların dizilimi 

Plak kenarlarındaki incelenen 4 farklı tipteki sınır koşulu Şekil.5'te 

gösterilmiştir. 
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ġekil.5 Plak kenarlarındaki sınır koşulları: A=Ankastre mesnetli, B=Basit mesnetli   

Hesaplamalarda karbon elyaf takviyeli epoksi reçineli (T300-934)  

malzeme kullanılıp Çizelge.4’te malzeme özellikleri verilmiştir. 

Çizelge.4  T300-934 karbon/epoksi malzeme özellikleri (Tsai, 1988) 

Boyuna Young Modülü (E11) 148.109 (N/m2) 

Enine Young Modülü (E22) 9,65.109 (N/m2) 

Boyuna Kayma Modülü (G12) 4,55.109 (N/m2) 

Poisson oranı (12) 0.30 

Katman kalınlığı (t) 0.000185-0.000213 (m) 

 

2.2.1 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMĠ (SEY) ĠLE 

HESAPLAMA YAPAN ANSYS YAZILIMININ KULLANIMI 

Sonlu Elemanlar Yöntemi’nde (SEY) yapı çok sayıda elemana 

bölünerek elemanların düğüm noktaları üzerinde oluşturulan denklemler 

bilgisayar yardımıyla çözümü gerektirmektedir (Ergin ve diğ., 2000).  

a 

b 

 

b BBBB BBBB 

a 

b AABB BBAA 

a a 

b AAAA 
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      Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) kullanılarak çözümleme yapan 

ANSYS (2020) paket yazılımı bu çalışmada, Rayleigh-Ritz Yöntemi’yle 

yapılan hesaplamalarla karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır. Yazılımda 

dikdörtgen geometriye uygun, 4 düğüm noktalı ve bu çalışmada zamandan 

bağımsız doğrusal bir çözüm yapıldığı için katmanlı kompozit yapıların 

hesaplamaları için önerilen kabuk elemanlardan Shell 181 (ANSYS, 2020) 

seçilmiştir. Ayrıca çalışmada incelenen ağ yapısının dörtgen olması 

SHELL181 elemanın (Şekil.5) önemli seçim nedenlerinden bir diğeridir. Bu 

çalışmada yapılan yakınsaklık analiziyle plak kısa kenarının eleman kenar 

uzunluğunun oranı 20 olan dörtgen ağ işlemi uygulanmıştır. 

Kısa kenarı b=0.2 m uzunluğunda, her bir tabakanın kalınlığı 0.0002 

m, dört kenarından ankastre mesnetlenmiş, 10.000 N/m2 düzgün yayılı lateral 

yük etkisindeki, [02/452/902/-452]2 dizilimli plağın (LT1), orta noktasındaki 

maksimum çökme değeri 9 farklı kenar oranı için, ANSYS’te kompozit 

plaklar için önerilmiş dört farklı kabuk eleman kullanılarak hesaplanmıştır. 

Plağın orta noktasındaki maksimum çökme değerleri (w) hesaplanmış ve 

birbirine yakın sonuçlar bulunmuştur.  (Çizelge.5). 

Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) yazılımı ANSYS ile analizler 

yapılırken geometriye uygun eleman seçimi ile daha doğru sonuçlar 

bulunurken çözüm süreleri de kısalabilmektedir. Analizlerde incelenen 

geometri dörtgen olduğundan ve zamandan bağımsız doğrusal bir çözüm 

gerçekleştirildiği için sonlu eleman ağ yapısına uygun olan SHELL181 kabuk 

elemanı seçilmiştir. SHELL 181 elemanı ile en fazla 250 katmanlı yapı 

oluşturulabilmektedir. Ayrıca SHELL 181 yer değiştirmesi Birinci Mertebe 

Kayma Deformasyon Plak Teorisi (BMKDT)’ne göredir. Dört düğüm 

noktasından (I, J, K, L) oluşan SHELL181 kabuk elemanı Şekil 6’da 

gösterilmiştir. 
 

Çizelge.5 ANSYS’te farklı tipte kabuk eleman seçiminin sonuçlara etkisi  

Plakın orta noktasında maksimum çökme değeri w (mm) 

a/b SHELL-99 SHELL-91 SHELL-181 SHELL-281 

w(mm) w(mm) w(mm) w(mm) 

1 0.1226 0.1227 0.1226 0.1226 

1.2 0.1960 0.1957 0.1960 0.1959 

1.4 0.2660 0.2656 0.2660 0.2662 

1.6 0.3235 0.3233 0.3235 0.3243 

1.8 0.3661 0.3663 0.3661 0.3675 
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2 0.3955 0.3960 0.3955 0.3975 

2.5 0.4292 0.4307 0.4292 0.4325 

3 0.4345 0.4367 0.4345 0.4386 

4 0.4279 0.4304 0.4279 0.4322 
 

 

ġekil.6   SHELL181 kabuk elemanı (ANSYS, 2020) 

Sonlu Elemanlar Yöntemi’nde, çözüm hassasiyetini arttırmak için 

oluşturulan ağ yapısındaki eleman sayısı arttırılabilir. Fakat bu çalışmaya 

benzer çok sayıda parametrenin olduğu analizlerde ise işlem süreleri artar ve 

yüksek kapasiteli bilgisayar kullanılması gerekir. ANSYS yazılımında 

yakınsaklık analizi gerçekleştirilmesi işleminde SHELL181 kabuk eleman ile 

optimum boyutlarda eleman ile sonlu eleman ağını oluşturmak için 

[02/452/902/-452]2 oryantasyona sahip plağın (LT1) eğilme problemi ankastre 

mesnet sınır koşulu için incelenmiştir. Öncelikle eleman kenar uzunluğunun 

plağın kısa kenarına oranı 1/2 seçilip analizlere başlanmış sonra bu değer 

azaltılarak analiz sonuçlarına etkisi incelenmiştir. Çizelge. 6’da bu oranın 

değerinin 1/20’den sonra sonuçlara etkisinin çok küçük mertebede olduğu 

fakat işlem süresini oldukça arttırmış olduğu görülmektedir. Bundan dolayı 

çalışmadaki analizlerde plak kısa kenarının eleman kenar uzunluğuna oranı 20 

olan dörtgen geometride ağ yapısı kullanılmıştır (ANSYS, 2020). 
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Çizelge.6 ANSYS (SEY) yazılımında farklı boyutlarda eleman seçiminin, hesap 

sonuçlarıyla ve çözüm sürelerine etkisi 

Plağın orta noktasında maksimum çökme değeri w (mm) 

 
 

 

Plak kısa kenarı / SHELL 181 kabuk eleman kenar uzunluğu 

2 4 8 10 20 40 50 

a/b w(mm) w(mm) w(mm) w(mm) w(mm) w(mm) w(mm) 

1 0.3763 0.1222 0.1226 0.1225 0.1226 0.1226 0.1226 

4 0.0075 0.3317 0.4078 0.4171 0.4279 0.4327 0.4331 

        
Çözüm 

süresi 

(t:birim 

zaman) 

3t 3,5t 5t 6t 13t 35t 55t 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

Düzgün yayılı lateral (yanal) yük etkisindeki, 4 kenarından ankastre 

(AAAA), 4 kenarından basit (BBBB), karşılıklı iki kenarından basit ve  diğer 

iki kenarından ankastre mesnetli (BBAA) ve karşılıklı iki kenarından ankastre 

diğer iki kenarı basit mesnetli (AABB) 4 farklı sınır koşulundaki, 4 farklı 

laminasyon tipindeki simetrik katmanlı kompozit plaklar statik olarak 

incelenmiştir. Plakların katman dizilimlerinin ve kenar oranlarının 

değişimlerinin maksimum çökmeye etkisi incelenmiştir. Klasik Laminasyon 

Plak Teorisi’nin diferansiyel denklemleri kullanılarak Rayleigh-Ritz 

Yöntemi’yle ve Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) yazılımı ANSYS ile 

hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar çizelgeler (Çizelge.7-14) ve grafiklerle 

(Şekil.7-14) sunulmuştur. İki farklı yöntemle bulunan sonuçlar birbirine yakın 

çıkmıştır. 

Dört kenarından ankastre mesnetli dikdörtgen levha için plak kısa 

kenarı b olduğu durumda, en fazla çökme değeri LT1 ([02/452/902/-452]2), en 

az çökme değeri ise LT4 ([902/452/-452/02]2) halinde görülmektedir (Şekil.7). 

Aynı sınır koşulunda plak kısa kenarının a olduğu durumda ise en fazla çökme 

değerini LT4, en az çökme değerini LT1 kodlu plak vermektedir (Şekil.8). 

Eğrilerinin eğilimlerinden; aynı malzemedeki katmanların farklı açılarda 

sıralanmasıyla oluşmuş 4 farklı simetrik katmanlı kompozit plağın 

[02/452/902/-452]2  (LT1), [-452/02/452/902]2,  (LT2) [452/-452/902/02]2s , (LT3) 

ve [902/452/-452/02]2 (LT4)) farklı çökme değeri verdikleri, kenar oranının 

(a/b) artmasıyla da bu farklılığın arttığı görülmektedir (Şekil 7,8). Diğer sınır 

koşullarındaki durumlarda, plaklardaki maksimum çökme değeri 
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sıralamasının ankastre mesnet sınır koşulundakine benzer biçimde olduğu 

görülmektedir (Şekil 9,14). 
 

 

Çizelge.7  Plak ortasındaki maksimum çökme w(mm)  (dört kenar ankastre mesnetli)  

DÖRT KENAR ANKASTRE MESNETLĠ (AAAA) 

a/b YÖNTEM LT1 LT2 LT3 LT4 b/a LT1 LT2 LT3 LT4 

1,0 
Rayleigh Ritz 0,115 0,116 0,118 0,115 

1,0 
0,115 0,116 0,118 0,115 

SEY(ANSYS) 0,123 0,130 0,127 0,121 0,123 0,130 0,127 0,121 

1,2 
Rayleigh Ritz 0,184 0,176 0,157 0,131 

1,2 
0,134 0,145 0,167 0,191 

SEY(ANSYS) 0,196 0,196 0,168 0,137 0,142 0,160 0,179 0,201 

1,4 
Rayleigh Ritz 0,250 0,223 0,189 0,140 

1,4 
0,143 0,164 0,209 0,270 

SEY(ANSYS) 0,266 0,257 0,200 0,145 0,152 0,179 0,224 0,284 

1,6 
Rayleigh Ritz 0,306 0,279 0,213 0,144 

1,6 
0,147 0,176 0,243 0,344 

SEY(ANSYS) 0,324 0,306 0,223 0,148 0,155 0,190 0,260 0,360 

1,8 
Rayleigh Ritz 0,348 0,316 0,230 0,146 

1,8 
0,147 0,183 0,269 0,405 

SEY(ANSYS) 0,366 0,343 0,240 0,149 0,156 0,197 0,286 0,424 

2,0 
Rayleigh Ritz 0,378 0,344 0,243 0,147 

2,0 
0,145 0,186 0,287 0,452 

SEY(ANSYS) 0,395 0,370 0,251 0,149 0,156 0,201 0,306 0,473 

2,5 
Rayleigh Ritz 0,417 0,387 0,261 0,149 

2,5 
0,139 0,187 0,313 0,523 

SEY(ANSYS) 0,429 0,405 0,265 0,149 0,154 0,204 0,334 0,545 

3 
Rayleigh Ritz 0,428 0,406 0,270 0,151 

3 
0,134 0,184 0,321 0,547 

SEY(ANSYS) 0,435 0,417 0,271 0,148 0,153 0,205 0,346 0,573 

4 
Rayleigh Ritz 0,431 0,422 0,278 0,155 

4 
0,128 0,177 0,320 0,543 

SEY(ANSYS) 0,428 0,420 0,273 0,148 0,153 0,205 0,352 0,581 
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Çizelge.8  Plak ortasındaki maksimum çökme w(mm)  (dört kenar basit mesnetli) 

DÖRT KENAR BASĠT MESNETLĠ (BBBB) 

a/b YÖNTEM LT1 LT2 LT3 LT4 b/a LT1 LT2 LT3 LT4 

1,0 
Rayleigh Ritz 0,437 0,368 0,320 0,403 

1,0 
0,437 0,368 0,320 0,403 

SEY(ANSYS) 0,451 0,392 0,339 0,416 0,451 0,392 0,339 0,416 

1,2 
Rayleigh Ritz 0,682 0,548 0,443 0,494 

1,2 
0,540 0,484 0,458 0,641 

SEY(ANSYS) 0,701 0,583 0,464 0,507 0,552 0,511 0,481 0,659 

1,4 
Rayleigh Ritz 0,931 0,734 0,561 0,562 

1,4 
0,613 0,586 0,598 0,898 

SEY(ANSYS) 0,954 0,778 0,585 0,574 0,622 0,612 0,625 0,923 

1,6 
Rayleigh Ritz 1,161 0,914 0,671 0,610 

1,6 
0,663 0,671 0,734 1,155 

SEY(ANSYS) 1,193 0,965 0,698 0,622 0,674 0,696 0,766 1,185 

1,8 
Rayleigh Ritz 1,361 1,082 0,769 0,644 

1,8 
0,695 0,740 0,860 1,398 

SEY(ANSYS) 1,395 1,136 0,794 0,656 0,703 0,763 0,889 1,432 

2,0 
Rayleigh Ritz 1,529 1,232 0,855 0,666 

2,0 
0,716 0,795 0,975 1,619 

SEY(ANSYS) 1,562 1,287 0,880 0,680 0,727 0,817 1,004 1,655 

2,5 
Rayleigh Ritz 1,819 1,531 1,021 0,692 

2,5 
0,734 0,886 1,209 2,061 

SEY(ANSYS) 1,849 1,581 1,045 0,711 0,744 0,906 1,241 2,097 

3 
Rayleigh Ritz 1,976 1,732 1,130 0,696 

3 
0,731 0,933 1,376 2,359 

SEY(ANSYS) 2,001 1,773 1,156 0,723 0,751 0,954 1,403 2,394 

4 
Rayleigh Ritz 2,079 1,938 1,238 0,685 

4 
0,710 0,961 1,562 2,662 

SEY(ANSYS) 2,107 1,968 1,271 0,729 0,754 0,993 1,598 2,701 
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Çizelge.9  Plak ortasındaki maksimum çökme w (mm)  (karşılıklı iki kenar basit diğer 

iki kenar ankastre mesnetli (BBAA)) 

KARġILIKLI ĠKĠ KENAR BASĠT DĠĞER ĠKĠ KENAR ANKASTRE MESNETLĠ 

(BBAA) 
a/b YÖNTEM LT1 LT2 LT3 LT4 b/a LT1 LT2 LT3 LT4 

1,0 
Rayleigh Ritz 0,246 0,208 0,164 0,134 

1,0 
0,246 0,208 0,164 0,134 

SEY(ANSYS) 0,261 0,231 0,176 0,140 0,261 0,231 0,176 0,140 

1,2 
Rayleigh Ritz 0,313 0,263 0,195 0,141 

1,2 
0,365 0,316 0,271 0,253 

SEY(ANSYS) 0,331 0,291 0,207 0,147 0,384 0,350 0,289 0,263 

1,4 
Rayleigh Ritz 0,359 0,306 0,217 0,143 

1,4 
0,471 0,425 0,394 0,412 

SEY(ANSYS) 0,378 0,335 0,228 0,149 0,491 0,467 0,420 0,429 

1,6 
Rayleigh Ritz 0,390 0,338 0,233 0,143 

1,6 
0,556 0,526 0,525 0,605 

SEY(ANSYS) 0,408 0,365 0,243 0,150 0,575 0,571 0,557 0,630 

1,8 
Rayleigh Ritz 0,408 0,360 0,243 0,141 

1,8 
0,621 0,615 0,656 0,820 

SEY(ANSYS) 0,425 0,386 0,254 0,150 0,636 0,661 0,695 0,854 

2,0 
Rayleigh Ritz 0,419 0,376 0,249 0,140 

2,0 
0,667 0,691 0,783 1,044 

SEY(ANSYS) 0,435 0,400 0,260 0,149 0,679 0,734 0,826 1,086 

2,5 
Rayleigh Ritz 0,424 0,395 0,256 0,136 

2,5 
0,732 0,829 1,060 1,576 

SEY(ANSYS) 0,439 0,416 0,269 0,149 0,734 0,859 1,106 1,633 

3 
Rayleigh Ritz 0,417 0,399 0,256 0,132 

3 
0,758 0,912 1,273 2,003 

SEY(ANSYS) 0,434 0,420 0,272 0,149 0,751 0,929 1,313 2,062 

4 
Rayleigh Ritz 0,397 0,394 0,251 0,129 

4 
0,778 0,996 1,541 2,525 

SEY(ANSYS) 0,432 0,420 0,274 0,149 0,755 0,986 1,556 2,559 
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Çizelge.10  Plak ortasındaki maksimum çökme w (mm)  (karşılıklı iki kenar ankastre 

diğer iki kenar basit mesnetli (AABB)) 

KARġILIKLI ĠKĠ KENAR ANKASTRE DĠĞER ĠKĠ KENAR BASĠT MESNETLĠ 

(AABB) 
a/b YÖNTEM LT1 LT2 LT3 LT4 b/a LT1 LT2 LT3 LT4 

1,0 
Rayleigh Ritz 0,142 0,151 0,182 0,261 

1,0 
0,142 0,151 0,182 0,261 

SEY(ANSYS) 0,149 0,166 0,194 0,271 0,149 0,166 0,194 0,271 

1,2 
Rayleigh Ritz 0,265 0,264 0,288 0,370 

1,2 
0,149 0,171 0,226 0,349 

SEY(ANSYS) 0,280 0,292 0,305 0,382 0,156 0,184 0,238 0,362 

1,4 
Rayleigh Ritz 0,427 0,401 0,402 0,464 

1,4 
0,151 0,182 0,259 0,418 

SEY(ANSYS) 0,452 0,449 0,425 0,476 0,158 0,194 0,271 0,433 

1,6 
Rayleigh Ritz 0,616 0,554 0,517 0,538 

1,6 
0,151 0,188 0,283 0,470 

SEY(ANSYS) 0,654 0,623 0,544 0,549 0,157 0,199 0,295 0,484 

1,8 
Rayleigh Ritz 0,816 0,713 0,626 0,594 

1,8 
0,148 0,192 0,301 0,506 

SEY(ANSYS) 0,867 0,803 0,657 0,603 0,156 0,202 0,312 0,521 

2,0 
Rayleigh Ritz 1,014 0,869 0,727 0,636 

2,0 
0,146 0,193 0,313 0,532 

SEY(ANSYS) 1,077 0,978 0,759 0,642 0,156 0,204 0,325 0,546 

2,5 
Rayleigh Ritz 1,440 1,219 0,935 0,698 

2,5 
0,141 0,192 0,329 0,561 

SEY(ANSYS) 1,516 1,354 0,964 0,696 0,156 0,205 0,342 0,576 

3 
Rayleigh Ritz 1,734 1,489 1,082 0,727 

3 
0,137 0,189 0,334 0,566 

SEY(ANSYS) 1,803 1,622 1,102 0,717 0,156 0,205 0,349 0,583 

4 
Rayleigh Ritz 2,026 1,823 1,253 0,752 

4 
0,133 0,183 0,330 0,552 

SEY(ANSYS) 2,054 1,909 1,251 0,728 0,156 0,205 0,353 0,580 
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ġekil. 7  Plak ortasındaki maksimum çökme w (mm) grafiği, plak kısa kenarı b, dört 

kenar ankastre mesnetli (AAAA) 

 

ġekil.8  Plak ortasındaki maksimum çökme w (mm) grafiği, plak kısa kenarı a, dört 

kenar ankastre mesnetli (AAAA) 
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ġekil.9  Plak ortasındaki maksimum çökme w (mm) grafiği, plak kısa kenarı b, dört 

kenar basit mesnetli (BBBB) 

 

ġekil.10  Plak ortasındaki maksimum çökme w (mm)  grafiği, plak kısa kenarı a, 

dört kenar basit mesnetli (BBBB) 
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ġekil.11  Plak ortasındaki maksimum çökme w (mm)  grafiği, plak kısa kenarı b, 

karşılıklı iki kenarı basit diğer iki kenar ankastre mesnetli (BBAA) 

ġekil.12  Plak ortasındaki maksimum çökme w (mm) grafiği, plak kısa kenarı a, 

karşılıklı iki kenarı basit diğer iki kenar ankastre mesnetli (BBAA) 
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ġekil.13  Plak ortasındaki maksimum çökme w (mm) grafiği, plak kısa kenarı b, 

karşılıklı iki kenarı ankastre diğer iki kenar basit mesnetli (AABB) 

ġekil.14  Plak ortasındaki maksimum çökme w (mm) grafiği, plak kısa kenarı a, 

karşılıklı iki kenarı ankastre diğer iki kenar basit mesnetli (AABB) 

Kompozit tekne üretiminde, malzeme çeşidine, destek elemanlarının 

sıralanma doğrultusuna (enine, boyuna veya karışık yapı sistemleri), sınır 

koşullarının değişimine, katman dizilimlerinin yapının farklı bölgeleri için 

farklı olmasına bağlı olarak neredeyse sonsuz sayıda seçenekle 
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karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada Rayleigh-Ritz Yöntemi ile Matlab 

programlama dilinde T300-934 karbon/epoksi malzeme için bu parametreler 

çözümlenip, sayısal uygulamada Sonlu Elemanlar Yöntemi temelli ANSYS 

yazılımında hesaplanıp sonuçlar karşılaştırılmıştır. Rayleigh-Ritz Yöntemi ile 

hızlı biçimde elde edilen sonuçlar SEY ile bulunan sonuçlarla yakın çıkmıştır. 

Kompozit teknelerin yapısal ön dizaynında bu çalışmadakine benzer biçimde 

Rayleigh-Ritz Yöntemi’yle istenilen en uygun özellikteki plaklar belirlenerek, 

üretimde malzeme maliyetlerinden, deney masraflarından, zamandan ve 

emekten tasarruf edilebileceği öngörülmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Denizel kompozitler, geleneksel tekne yapım malzemeleri olan ahşap, 

çelik ve aluminyuma kıyasla yüksek mukavemet/ağırlık ve yüksek 

rijitlik/ağırlık değerleri gibi özellikleriyle tercih edilmektedir. Ayrıca 

bileşenlerinin ayarlanarak optimum özelliklerde yapıların elde edilmesi 

mümkün kılınmaktadır. Denizel kompozitlerin uygulamalarına çeşitli 

araştırmacılar çalışmalarında yer vermişlerdir (Shenoi ve Wellicome, 1993; 

Green, 1999; Mouritz ve diğ., 2001). 

Kompozit teknelerin farklı bölgelerinde titreşimlerden 

kaynaklanabilecek rezonanstan kaçınmak için yapının asal doğal 

frekanslarının ön dizayn aşamasında belirlenmesi önem taşımaktadır. 

Altunsaray ve Bayer çalışmalarında (Altunsaray ve Bayer, 2012; Altunsaray 

ve Bayer, 2013) Galerkin Yöntemi, En Küçük Kareler Yöntemi ve Sonlu 

Elemanlar Yöntemi paket yazılımı ANSYS ile gerçekleştirdikleri parametrik 

analizlerle dört kenarından ankastre mesnetli veya basit mesnetli kompozit 

ince dikdörtgen plakların asal doğal frekans değerlerini belirlemişlerdir. 

Ayrıca bu çalışmalarda yine Galerkin Yöntemi’yle yapılan Mohan ve 

Kingsbury, Soni ve Iyengar ile Hosokova vd.nin çalışmalarına değinilmiştir 

(1971, 1983, 1993). 

Bu çalışmada Klasik Laminasyon Plak Teorisi’ne göre, önceki 

çalışmalardan farklı olarak; Varyasyonel Yöntemlerden Rayleigh-Ritz 

yöntemiyle farklı yaklaşım fonksiyonları kullanılarak ve farklı sınır 

koşullarındaki simetrik katmanlı plakların asal doğal frekansları 

hesaplanmıştır. Bununla birlikte Sonlu Elemanlar Yöntemi paket yazılımı 

ANSYS (2020) ile de hesaplamalar yapılarak yakın sonuçlar elde edilmiştir.  

2.1. KLASİK LAMİNASYON PLAK TEORİSİ,  RAYLEIGH-

RİTZ YÖNTEMİ’NİN UYGULANMASI  

 Simetrik tabakalı plakların eğilme-uzama birleşme matrisi (     ) 

Klasik Laminasyon Plak Teorisi’ne göre sıfırdır (Reddy, 1997). Rayleigh-Ritz 

Yöntemi minimum potansiyel enerji prensibinin uygulanmasıyla birçok plak 

probleminin yaklaşık analitik çözümlerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır. 

 Potansiyel enerji U aşağıdaki gibi gösterilir (Reddy, 1997). 
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 Yukarıdaki (1) ifadesinde “w” çökme fonksiyonunu 

gösterirken, D11, D12, D22, D16,  D26 ve D66 ise eğilme katılık matrisi elemanları 

(2) ifadesinde gösterildiği gibi hesaplanır (Reddy, 1997). 

 

Şekil.1 Fiber doğrultusu ve Θ açısı 
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Yukarıdaki (2) ifadesinde yer alan ijQ dönüşüme uğramış indirgenmiş 

rijitlik matrisinin elemanları (3) eşitliğinde gösterildiği biçimde, her katmanın 

genel eksenle yaptığı   açısı (Şekil.1) ve ijQ  indirgenmiş rijitlik matrisi 

elemanlarından yararlanarak her tabaka için ayrı ayrı hesaplanmaktadır 

(Reddy, 1997). z ise her bir katmanın referans düzlemden uzaklığıdır. 
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 (3) ifadesinde yer alan ijQ indirgenmiş katılık matrisi elemanları, 

aşağıda (4) mühendislik sabitleri cinsinden verilmiştir (Reddy, 1997). 

                  , 

                    , 

                 , 

                                    (4) 

 Yukarıdaki (4) eşitliğindeki E1, E2 G12, 12 ve 12 mühendislik 

sabitleridir ve sırasıyla E1 boyuna elastisite modülü, E2 enine elastisite 

modülü, G12 kayma modülü, 12 majör Poisson oranı ve 21 minör Poisson 

oranını ifade etmektedir. Mühendislik sabitleri, tabakaların açıları ve her bir 

tabakanın referans düzlemden uzaklığı, (2), (3) ve (4) eşitliklerinde yerlerine 

yazılır ve (1) eşitliğinde eğilme katılık matrisi elemanları belirlenir.  Bu 

çalışmadaki seçilmiş olan karbon/epoksi kompozit malzemenin mühendislik 

sabitleri sayısal uygulama kısmında Çizelge.3’te verilmiştir. 

Levhanın kinetik enerjisi (T)  
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       (5) 

Burada      kütlesel atalet momentini,   doğal frekansı 

göstermektedir. 

   ∑   
            

 
                                                                

(6) 

Burada     plak malzemesinin yoğunluğunu z ise her bir katmanın 

referans düzlemden uzaklığını ifade etmektedir. 

Serbest titreşim probleminde ise basit harmonik hareket kabulu 

yapılmaktadır (Reddy, 1997). 

          
              (7) 
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Burada   doğal frekans, m ve n mod şekillerini tanımlayan indisler, 

   
  ise titreşim modunun genliğidir. 

Toplam enerji fonksiyoneli: 

                            (8) 

Eşitlik (1) ve (5)’i eşitlik (8)’de yerine yazarak 
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Plak kenarlarında ankastre mesnet ile basit mesnet sınır koşulları 

aşağıda yer alan (10 ve 11) ifadelerinde verilmiştir (Reddy, 1997). 

 Ankastre mesnetli durumda plak kenarlarında çökme ve eğim 

sıfırdır. 

0w    ve 0




x

w
  0x  ve ax   için 

0w  ve 0




y

w  0y   ve by   için                         (10) 

Basit mesnetli durumda ise plak kenarlarındaki çökme ve eğilme 

momenti sıfırdır. 

         ,           ,         ,           

          ,           ,           ,              (11) 

Sınır koşullarını sağlayan çökme fonksiyonu 
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       ∑ ∑           

 

   

 

   

 

 

 

(12) 

 

 burada    bilinmeyen katsayılar,          sınır koşullarını 

sağlayan yaklaşım (koordinat) fonksiyonlarıdır (Çizelge.1). Sayısal 

hesaplamalarda 6 terimli seri kullanılmıştır. 

Çizelge.1 Sınır Koşulları İçin Seçilen Şekil Fonksiyonları ( m = 1,..,M ; n= 1,..,N) 

(Savcı, 1987) 

Sınır Koşulları Şekil  Fonksiyonları 

Dört kenar ankastre mesnetli           
     

 
         

    

 
     (13) 

Dört kenar basit mesnetli 

 

         
   

 
     

   

 
                            (14) 

Karşılıklı iki kenar ankastre, 

diğer iki kenar basit mesnetli 

         
   

 
       

    

 
                 (15) 

Karşılıklı iki kenar basit, 

diğer iki kenar ankastre 

mesnetli 

          
     

 
        

   

 
               (16) 

 

Denklem (9)  bilinmeyen sabitlere (cmn )göre minimize edilir 

  

      
=0                  (17) 

Cmn cinsinden MxN boyutlu lineer homojen denklem sistemi elde 

edilirken, bu denklem sistemine ait katsayılar matrisinin determinantı ise sıfır 

olmalıdır. 

|K - ω
2

 G|{C} = 0                 (18) 
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burada G geometri matrisi, K katılık matrisi ve ω ise doğal frekanstır. 

Özdeğer probleminin çözümü sonucunda elde edilen en küçük ω0 (f0 ) değeri 

asal doğal frekanstır.  

2.2. SAYISAL UYGULAMA 

Kompozit teknelerde levha kenarında bazı olası sınır koşulları; dört 

kenar ankastre mesnetli, 4 kenar basit mesnetli ve karşılıklı 2 kenar ankastre 

veya basit mesnetli durumdaki 4 farklı sınır koşulu incelenmiştir (Şekil 2). 

Enine ve boyuna yapı sistemlerini göstermesi düşünülerek plak kısa kenarının 

y ekseninde (b kenarı) ve x ekseninde (a kenarı) seçildiği durumlar için plak 

kısa kenarı 0.2 m seçilip, 18 farklı kenar oranı için koşullar parametrik olarak 

hesaplanmıştır. Enine ve boyuna system durumunda incelenen kenar oranları 

a/b veya b/a için 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.5, 3 ve 4 olarak seçilmiştir. 

Çizelge.2’de analizlerde incelenen plak tipleri verilmiştir. Plaklar orta 

simetri yüzeyine göre simetrik, katmanların farklı açılarda sıralanmasıyla 

oluşmuş, 16 katmandan oluşmuştur. Her bir katmanın kalınlığı t=0.0002 m ve 

plağın toplam kalınlığı h=0.0032 m.’dir. 

Çizelge.2 İncelenen Plak Tipleri 

LT1 [02/452/902/-452]2 

LT2 [-452/02/452/902]2 

LT3 [452/-452/902/02]2 

LT4 [902/452/-452/02]2 

 

Plak kenarlarındaki incelenen 4 farklı tipteki sınır koşulu Şekil.2'de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Plak kenarlarındaki sınır koşulları: A=Ankastre mesnetli, B=Basit 

mesnetli   

Karbon elyaf takviyeli epoksi reçineli malzeme (T300-934 kodlu) 

hesaplamalarda kullanılmıştır ve malzeme özellikleri Çizelge.3’te 

gösterilmiştir. 

Çizelge.3 T300-934 karbon/epoksi malzeme özellikleri (Tsai, 1988). 

Boylamasına Young Modülü (E11) 148.109 (N/m2) 

Enlemesine Young Modülü (E22) 9,65.109 (N/m2) 

Kayma Modülü (G12) 4,55.109 (N/m2) 

Poisson oranı (12) 0.30 

Katman kalınlığı (t) 0.000185-0.000213 (m) 

Yoğunluk 1,5 . 103 (kg/m3) 

 

2.2.1 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SEY) İLE 

HESAPLAMA YAPAN ANSYS YAZILIMININ KULLANIMI 

Rayleigh-Ritz Yöntemi’yle yapılan hesaplamalarla karşılaştırma 

yapabilmek için Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) ANSYS (2020) yazılımı 

kullanılmıştır. Yazılımda kabuk elemanlardan Shell 181 (2020) seçilmiştir. 

a 

b 

 

b BBBB BBBB 

a 

b AABB BBAA 

a a 

b AAAA 
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Plak kısa kenarının eleman kenar uzunluğuna oranı 20 olan dörtgen 

geometrideki ağ yapısı kullanılmıştır.  

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Simetrik katmanlı 4 farklı laminasyon tipindeki, 4 kenarından 

ankastre (AAAA), 4 kenarından basit mesnetli (BBBB), karşılıklı iki 

kenarından basit diğer iki kenarından ankastre (BBAA) ve karşılıklı iki 

kenarından ankastre diğer iki kenarından basit mesnetlenmiş (AABB) 4 farklı 

sınır koşulundaki kompozit plaklar dinamik olarak incelenmiştir. Plakların 

katman dizilimlerinin ve kenar oranlarının değişimlerinin asal doğal frekans 

değerine etkisi incelenmiştir.  

Asal doğal frekanslar Klasik Laminasyon Plak Teorisi kullanılarak Rayleigh-

Ritz Yöntemi’yle ve Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) yazılımı ANSYS ile 

hesaplanmıştır. Sonuçlar tablolar (Çizelge.4-7) ve grafiklerle (Şekil.3-10) 

sunulmuştur. Sonuçların birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

Dört kenarından ankastre mesnetli dikdörtgen levha için plak kısa 

kenarı b olduğu durumda, en büyük asal doğal frekans değeri LT4 ([902/452/-

452/02]2), en küçük asal doğal frekans değeri ise LT1 ([02/452/902/-452]2) 

halinde görülmektedir (Şekil.3). Aynı sınır koşulunda plak kısa kenarının a 

olduğu durumda en büyük asal doğal frekans değerini LT1, en küçük asal 

doğal frekans değerini ise LT4 kodlu plak vermektedir (Şekil.4). Eğrilerinin 

eğilimlerinden; aynı malzemedeki katmanların farklı açılarda sıralanmasıyla 

oluşmuş 4 farklı simetrik katmanlı kompozit plağın [02/452/902/-452]2  (LT1), 

[-452/02/452/902]2,  (LT2) [452/-452/902/02]2s , (LT3) ve [902/452/-452/02]2 

(LT4)) farklı asal doğal frekans değerlerine sahip oldukları, kenar oranının 

(a/b) artmasıyla da bu farklılığın arttığı görülmektedir (Şekil 3,4). Diğer sınır 

koşullarındaki durumlarda, plaklardaki asal doğal frekans değeri sıralamasının 

ankastre mesnet sınır koşulundakine benzer biçimde olduğu görülmektedir 

(Şekil 5,10). 
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Çizelge.4  Asal doğal frekans    (Hz) dört kenar ankastre mesnetli  

DÖRT KENAR ANKASTRE MESNETLİ (AAAA) 

a/b YÖNTEM LT1 LT2 LT3 LT4 b/a LT1 LT2 LT3 LT4 

1,0 
Rayleigh Ritz 862 854 850 860 

1,0 
862 854 850 860 

SEY(ANSYS) 840 815 823 842 840 815 823 842 

1,2 
Rayleigh Ritz 685 696 733 796 

1,2 
788 759 712 671 

SEY(ANSYS) 668 664 712 781 771 729 692 658 

1,4 
Rayleigh Ritz 587 606 666 762 

1,4 
750 706 633 564 

SEY(ANSYS) 573 580 649 748 736 682 617 554 

1,6 
Rayleigh Ritz 530 552 625 742 

1,6 
728 673 583 499 

SEY(ANSYS) 518 529 610 729 716 654 570 491 

1,8 
Rayleigh Ritz 495 516 597 729 

1,8 
715 653 551 458 

SEY(ANSYS) 484 497 585 718 704 636 540 451 

2,0 
Rayleigh Ritz 472 492 578 720 

2,0 
706 638 528 431 

SEY(ANSYS) 463 475 567 710 696 624 519 425 

2,5 
Rayleigh Ritz 442 458 551 708 

2,5 
694 618 495 394 

SEY(ANSYS) 435 446 542 698 686 606 488 390 

3 
Rayleigh Ritz 428 441 536 702 

3 
688 607 478 376 

SEY(ANSYS) 423 432 529 693 681 598 473 374 

4 
Rayleigh Ritz 417 425 523 697 

4 
683 597 462 361 

SEY(ANSYS) 413 419 516 688 676 589 459 360 
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Çizelge.5  Asal doğal frekans    (Hz) dört kenar basit mesnetli  

DÖRT KENAR BASİT MESNETLİ (BBBB) 

a/b YÖNTEM LT1 LT2 LT3 LT4 b/a LT1 LT2 LT3 LT4 

1,0 
Rayleigh Ritz 438 479 510 454 

1,0 
438 479 510 454 

SEY(ANSYS) 431 461 495 448 431 461 495 448 

1,2 
Rayleigh Ritz 352 393 433 408 

1,2 
392 416 426 361 

SEY(ANSYS) 346 378 422 403 387 403 414 356 

1,4 
Rayleigh Ritz 301 340 384 380 

1,4 
366 377 372 305 

SEY(ANSYS) 296 327 375 377 362 366 363 301 

1,6 
Rayleigh Ritz 269 304 350 362 

1,6 
349 350 336 269 

SEY(ANSYS) 265 294 343 359 346 342 328 266 

1,8 
Rayleigh Ritz 248 279 326 350 

1,8 
338 332 309 244 

SEY(ANSYS) 245 270 320 348 336 325 303 242 

2,0 
Rayleigh Ritz 234 261 308 341 

2,0 
330 318 290 227 

SEY(ANSYS) 231 253 303 339 328 313 285 224 

2,5 
Rayleigh Ritz 212 232 279 327 

2,5 
319 297 258 200 

SEY(ANSYS) 210 227 276 326 317 294 255 198 

3 
Rayleigh Ritz 201 216 263 320 

3 
312 285 240 185 

SEY(ANSYS) 200 212 261 319 311 283 238 184 

4 
Rayleigh Ritz 191 200 246 313 

4 
306 274 221 171 

SEY(ANSYS) 190 198 244 312 306 272 220 170 
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Çizelge.6  Asal doğal frekans    (Hz) karşılıklı iki kenar basit mesnetli diğer iki 

kenar ankastre mesnetli (BBAA) 

KARŞILIKLI İKİ KENAR BASİT DİĞER İKİ KENAR ANKASTRE 

MESNETLİ (BBAA) 
a/b YÖNTEM LT1 LT2 LT3 LT4 b/a LT1 LT2 LT3 LT4 

1,0 
Rayleigh Ritz 591 641 718 786 

1,0 
591 641 718 786 

SEY(ANSYS) 574 607 693 769 574 607 693 769 

1,2 
Rayleigh Ritz 524 568 654 755 

1,2 
485 520 560 578 

SEY(ANSYS) 509 540 636 741 472 492 541 566 

1,4 
Rayleigh Ritz 487 525 616 737 

1,4 
425 447 465 455 

SEY(ANSYS) 475 502 601 724 415 425 449 445 

1,6 
Rayleigh Ritz 464 497 591 725 

1,6 
389 401 403 376 

SEY(ANSYS) 454 478 578 714 381 382 389 368 

1,8 
Rayleigh Ritz 450 478 573 718 

1,8 
366 369 360 323 

SEY(ANSYS) 442 462 562 707 360 354 347 316 

2,0 
Rayleigh Ritz 441 464 561 712 

2,0 
350 347 329 287 

SEY(ANSYS) 433 450 551 702 345 334 318 280 

2,5 
Rayleigh Ritz 427 444 541 704 

2,5 
329 314 281 232 

SEY(ANSYS) 421 434 534 695 326 305 273 227 

3 
Rayleigh Ritz 420 433 531 700 

3 
318 296 255 205 

SEY(ANSYS) 415 425 524 691 316 289 248 201 

4 
Rayleigh Ritz 413 422 520 696 

4 
309 279 229 179 

SEY(ANSYS) 410 417 514 687 307 275 224 177 
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Çizelge.7  Asal doğal frekans    (Hz) karşılıklı iki kenar ankastre mesnetli diğer iki 

kenar basit mesnetli (AABB) 

KARŞILIKLI İKİ KENAR ANKASTRE DİĞER İKİ KENAR BASİT 

MESNETLİ (AABB) 
a/b YÖNTEM LT1 LT2 LT3 LT4 b/a LT1 LT2 LT3 LT4 

1,0 
Rayleigh Ritz 765 743 680 571 

1,0 
765 743 680 571 

SEY(ANSYS) 748 710 661 562 748 710 661 562 

1,2 
Rayleigh Ritz 565 566 542 478 

1,2 
735 694 609 494 

SEY(ANSYS) 551 538 527 471 722 670 595 486 

1,4 
Rayleigh Ritz 447 459 458 425 

1,4 
718 665 566 450 

SEY(ANSYS) 435 435 445 420 707 645 555 444 

1,6 
Rayleigh Ritz 373 391 403 393 

1,6 
708 646 538 423 

SEY(ANSYS) 362 369 392 388 698 630 529 418 

1,8 
Rayleigh Ritz 323 344 365 371 

1,8 
701 633 518 405 

SEY(ANSYS) 314 325 356 368 692 619 511 401 

2,0 
Rayleigh Ritz 290 311 338 357 

2,0 
696 624 504 393 

SEY(ANSYS) 282 294 330 354 688 612 498 390 

2,5 
Rayleigh Ritz 242 261 296 336 

2,5 
689 610 482 375 

SEY(ANSYS) 236 248 290 334 681 600 478 373 

3 
Rayleigh Ritz 218 235 273 325 

3 
685 602 470 366 

SEY(ANSYS) 214 224 269 323 678 594 467 364 

4 
Rayleigh Ritz 198 210 251 315 

4 
682 595 458 357 

SEY(ANSYS) 195 203 248 314 675 588 456 356 
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Şekil.3.  Asal doğal frekans    (Hz) grafiği, dört kenar ankastre mesnetli (AAAA) 

(plak kısa kenarı b) 

 

 

Şekil.4.  Asal doğal frekans    (Hz) grafiği, dört kenar ankastre mesnetli (AAAA) 

(plak kısa kenarı a) 
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Şekil.5  Asal doğal frekans    (Hz) grafiği, dört kenar basit mesnetli (BBBB) (plak 

kısa kenarı b) 

 

 

Şekil.6  Asal doğal frekans    (Hz) grafiği, dört kenar basit mesnetli (BBBB)(plak 

kısa kenarı a) 

 



 
 181 

 

Şekil.7  Asal doğal frekans    (Hz) grafiği, karşılıklı iki kenar basit diğer iki kenar 

ankastre mesnetli (BBAA) (plak kısa kenarı b) 

 

 

Şekil.8 Asal doğal frekans    (Hz), karşılıklı iki kenar basit diğer iki kenar ankastre 

mesnetli (BBAA) (plak kısa kenarı a) 
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Şekil.9  Asal doğal frekans    (Hz) grafiği, karşılıklı iki kenar ankastre diğer iki 

kenar basit mesnetli (AABB) (plak kısa kenarı b) 

 

 

Şekil.10  Asal doğal frekans    (Hz) grafiği, karşılıklı iki kenar ankastre diğer iki 

kenar basit mesnetli (AABB) (plak kısa kenarı a) 



 
 183 

Simetrik tabakalı kompozit plakların, farklı sınır koşullarında dinamik 

analizi Klasik Laminasyon Plak Teorisi’nin (KLPT) yönetici diferansiyel 

denklemlerine göre Rayleigh-Ritz Yöntemi ile ve Sonlu Elemanlar Yöntemi 

(SEY) temelli ANSYS paket yazılımıyla incelenmiştir. Gerçekleştirilen 

analizlerde farklı laminasyon dizilimlerindeki plakların asal doğal frekansları 

parametrik olarak hesaplanmış, iki farklı yöntemle bulunan sonuçlar birbirine 

yakın çıkmıştır.  

Bu çalışmadakine benzer biçimde; en uygun plak tiplerinin hızlı 

olarak belirlenmesiyle, kompozit teknelerin ön dizayn aşamasında, üretimdeki 

malzeme, işçilik, deney masrafları azaltılmış olacaktır. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin temellerinden birini de 

malzeme alanındaki çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmaları oluşturan 

branşlar sırasıyla metaller, ametaller, organikler, polimerler ve 

kompozitlerdir. Kompozit malzemeler, bileşimde heterojendir ve mekanik 

davranışta an-izotropiktir. Polimer kompozitler, yüksek mukavemet/ağırlık 

oranları nedeniyle otomotiv, denizcilik, havacılık, ulaşım, altyapı 

uygulamaları ve inşaat mühendisliği uygulamalarında önemli yapısal 

mühendislik malzemeleri olarak ortaya çıkmıştır. Laminer yapıya sahip 

polimer kompozit malzemeler, gemiler gibi birçok modern araçların yapısal 

parçalarının imalatında kullanılmakta ve daha yüksek mukavemet ve mekanik 

özellikleri elde etmek için işlenmektedir. Özellikle malzemenin mukavemetini 

büyük ölçüde etkileyen katmanlar arası meydana gelebilecek hasarları 

incelemek emniyet ve kullanım performansı açısından önemlidir. Denizsel 

kompozit malzemelerin katmanlar arası performans sorunları ve bunları 

değerlendirmek için kullanılan enerji yaklaşımları bu kısımda ele 

alınmaktadır. 

Kompozit malzemelerin kırılma analizi, bir dizi faktörden etkilenen 

gerilme durumunun kapsamlı bilgisine bağlıdır ve polimerler, cam ve 

seramiklerde de incelenebilir. Polimer kompozit malzemeler genellikle sünek 

ve kırılgan kırılma süreçlerinin bir karışımını gösterir. Polimer kompozitlerde 

delaminasyon veya katmanlar arası kırılma, matris çatlaması veya katman içi 

kırılma, matris-lif bağlarının ayrılması, fiber kırılması, fiber çekilmesi vb. gibi 

çeşitli kırılma modlarını içerir (Dharan, 1978). Elyaf takviyeli polimer 

kompozitte, yüksek mukavemetli lifler kırılgan bölünme ile kırılırken, matris 

yırtılmadaki enerjiyi emer (Silva, Spinelli, ve diğ., 2006). Fiber takviyeli 

kompozitlerdeki hasarları, matris ve fiberler arasındaki bağın kopması, fiber 

etrafındaki eğilme veya burulma hareketinden dolayı çatlakların eğilmesi 

oluşturmaktadır. Lifler, çekme mekanizması ile matristen çekilir ve enerjiyi 

sürtünme ile dağıtır. Çekilen lifler, hem çatlak yüzeylerini köprüleyebilir, hem 

de uygulanan gerilimi emebilir ve çatlak büyümesini geciktirebilir. 

Katmanlar arası kırılma, fiber takviyeli denizsel polimer kompozitler 

için en büyük problemlerden biridir. Oluşması, yapının rijitliğini büyük 

ölçüde azaltır ve hizmet sırasında hasara neden olur (Barikani ve diğ., 2002) 

Lamine kompozitlerin yapısal performansı delaminasyonlardan da ciddi 

şekilde etkilenir. Delaminasyon (çatlak) olarak adlandırılan bu kusur 

fabrikasyon sonrası işleme veya yapının hizmeti sürecinde ortaya çıkabilir  bu 

da lokal olarak zayıf kat yapışmasına veya yüksek boşluk içeriği olan 
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bölgelerde lokal olarak oluşmasına ve yapının mekanik özelliğinin 

bozulmasına yol açar. Enerji yaklaşımı kapsamında incelediğimizde kusur 

oluşmuş bir sistem için, deliminasyon ucunda gerinim enerjisi salınım hızı 

(G), çatlaklı sistemlerde çatlak ucu açılma sürecindeki potansiyel enerji 

değişimini ifade eder. Gerinim enerjisi boşalma oranı gerilme şiddeti faktörü 

ile ilişkilidir ve matematiksel olarak gerinim enerjisi salınım hızı, yeni oluşan 

çatlak yüzeyi nedeniyle yüzey alanı başına toplam potansiyel enerjideki 

azalma miktarı olarak tanımlanır. Kırılma problemlerine enerji yaklaşımı ile 

çözüm sunulurken malzeme özelliği olan kırılma tokluğu ve yorulma 

dayanımı da hesaplanabilmektedir. 

Delaminasyon içeren denizsel kompozit yapılar, Mod I (çekme 

modu), Mod II (kesme modu), Mod III (yırtılma veya makaslama modu) ile 

veya bu Modların kombinasyonu ile yüklenmiş olabilir. Delaminasyonun 

fiilen uzamaya başladığı kritik gerinim enerjisi salınım hızı (Gc), yükleme 

moduna bağlı olarak önemli ölçüde değişir (Reeder, 1993). Bunlardan Mod I, 

kırılma sırasında en az enerjiyi emdiği  için en tehlikelisidir. Bu karmaşık 

yüklerin neden olduğu herhangi bir sorun nedeniyle, enerji yöntemlerini 

kullanarak yaklaşık çözümler elde etmek, ilerlemenin en iyi yolu 

olabilmektedir. 

Problemlerde üç farklı yüklemeye (Mod I, Mod II, Mod III) karşılık 

gelen kritik gerinim enerjisi salınım hızı sırasıyla GIC, GIIC, GIIIC, şeklinde elde 

edilmektedir. Bunlardan biri olan delaminasyon direncinin karakterizasyonu, 

çeşitli test yöntemlerinin geliştirilmesine yol açan araştırmacıların konusu 

olmuştur. American Society for Testing and Materials (ASTM), çeşitli 

yükleme koşulları altında Gc'yi ölçmek için standartlar üzerinde 

çalışmaktadır.  

Deliminasyon problemlerinde, tek yönlü laminatlarda elyaf yönü 

boyunca katlar arasında bir çatlağın yayıldığı veya çok yönlü laminalarda ise 

çatlağın komşu katlar boyunca dallanma eğiliminde olduğu  gözlemlenir ve 

enerji yaklaşımı çatlak davranışı analizi için en uygun yöntemlerden biri 

olarak öngörülmektedir. Bu metotda gerinim enerjisi salınım hızı (gerinim 

enerjisi boşalma oranı)  hesaplanmaktadır. Laminant ve sandviç kompozitler 

için enerji yaklaşımı ile sırasıyle tek tarafı çentili çekme numunesi (SENT-

single edge notch tension), çift konsol kiriş numunesi (DCB-double cantilever 

beam) tek tarafı konsol kiriş numunesi (SCB – single cantilever beam) 

hazırlanarak ilgili deneylerin yapılması ve veri indigeme yoluyla açığa çıkan 

enerji miktarı hakkında bilgi edinilerek malzeme özellikleri ile ilgili kritik 

özelliklere ulaşılması sağlanacaktır. 
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2. TASARIM VE YÖNTEM 

Kırılma kompleks bir süreçtir.  Malzeme yapısında imalat veya 

hizmeti esnasında  mikro veya makro boşluk veya çatlakların oluşması ve 

ilerlemesi, kayma bantları oluşumu ve hareketi, dislokasyon mekanizması, 

kırılma açısından değerlendirmesi gerekli başlıklardır.  Lineer ve izotropik 

sistemlerde bir çatlağın ilerlemesini incelemek için  Lineer Elastik Kırılma 

Mekaniği  (LEKM) çatısı altında iki yaklaşım kullanılır. Bunlardan birincisi 

gerilme şiddeti faktörü yaklaşımı, diğeri ise enerji dengesi yaklaşımıdır. Bu 

kısımda metod olarak, çatlak içeren gerilmeye maruz bir sistemde çatlağın 

ilerlemesi esnasında enerji salıverme miktarı G,( numune genişliği birimi 

başına) sistemin toplam elastik enerjisi U „nun çok küçük çatlak ilerlemesi 

(da) ya göre değişiminine eşittir (ASTM, 2013). Matematiksel olarak 

differansiyel denklem:  

                                            (1) 

dır. Burada b numune kalınlığı, dU/da değeri çatlak ilerleme 

direncidir. Komplians Metodu (Standart veri indirgeme yöntemi) doğrusal 

elastik davranışı nedeniyle kırılgan malzemeler için iyi sonuçlar vermekte ve 

malzemenin kırılma tokluğunu belirlemek için kullanılmaktadır. Kırılma 

tokluğu bir malzemenin kırılmaya ve çatlak ilerlemesine karşı gösterdiği 

dirençtir ve malzeme özelliklerinden biridir. Bu parametrenin tespiti için 

enerji yaklaşımı kullanılmıştır. b sabit kalınlıktaki bir gövde için kritik açığa 

çıkan enerji miktarı G, Irwin-Kies .  (Reyes ve Cantwell, 2000). bağlantısına 

göre aşağıdaki şekilde verilmektedir. 

          (2) 

Burada FC çatlağın ilerlemeye başladığı andaki kritik yük, C 

kompliansdır ve delaminasyon uzunluğu olarak adlandırılan a‟nın bir 

fonksiyonudur. Dolayısıyla dC/da terimi de deliminasyonun fonksiyonudur ve 

çatlak ilerlemesini temsil etmektedir. Gerinim enerjisi salınım hızı, elde edilen 

yük-yer değiştirme eğrisinden veya  çatlak ağzı açılma miktarı (CMOD) yer 

değiştirme eğrisinden hesaplanabilir. Komplians C:  

da
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         (3) 

dir. Burada δ, çatlak ağzı açılma miktarı (CMOD) ve P ise sistemin 

maruz kaldığı yükdür. Gerinim enerjisi salınım hızı G, gerilme şiddeti faktörü 

K cinsinden ifade edilebilir  ve  K çatlak ucundaki elastik alanın davranışını 

belirleyen parametredir ve farklı geometriler ve yükleme durumları için KI, KII 

ve KIII olarak değişmektedir. Mod I (çekme) yüklemesinde gerinim enerjisi 

salınım hızı  

                     (4) 

denklemi ile verilir. Burada υ ise Poisson‟s oranıdır, E* malzemenin 

elastisite modülü  olup düzlem gerilme ve düzlem germe problemleri için 

sırasıyla denklem 5a ve 5b deki gibi verilmektedir. 

 

Gerilme şiddeti faktörü KI’ nın birimi MPa
 
dir ve Mod I yüklemesi 

için gerilme şiddeti faktörü: 

            (6) 

denklemiyle verilir. β şekil düzeltme faktörüdür ve birimsizdir , σ 

uygulanan gerilme değeridir ve SI birim sisteminde MPa‟ dır, a çatlak yarı 

boyudur ve birimi mm„dir. Yine Mod II (kayma) ve Mod III (makaslama) 

yüklemesi durumu için açığa çıkan enerji miktarı sırasıyla:  

          (7) 
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                    (8) 

şeklindedir. Farklı yüklemeler eşliğinde ve çatlak geometrisine bağlı 

olarak  Denklem 4-8 den elde edilen gerinim enerjisi salınım hızı ve buna 

bağlı kırılma gerilme şiddeti faktörü K değerleri denklem 9a da düzlem 

gerilme ve 9b de düzlem germe problemleri için elde edilmiştir. 

                     (Düzlem Gerilme)   (9a) 

           (Düzlem Germe)   (9b) 

Burada, ν poisson oranı, E malzemenin elastik modülü, G açığa çıkan 

enerji miktarıdır. Mod I yükleme koşulları için çatlak büyümesi başlangıç  

kritik gerinim enerjisi salınım hızı için Denklem (10)‟daki eşitliğin olması 

gereklidir. 

      (10) 

burada çatlak kongigürasyonunda GI, dikkate alınan çatlak için 

hesaplanan gerinim enerjisi salım hızı, GIC, kritik gerinim enerjisi salınım 

hızıdır. 

3. DENEYSEL VE SAYISAL ÖRNEKLER 

3.1. Karbon/Epoxy Kompozit Malzemesinden üretilmiş Plaka: 

Karbon/epoxy kompozit malzemesinden üretilmiş ince plaka deneysel 

çalışmalara ilk örnek olarak verilmiştir. Bu kompozit plakadan elde edilmiş 

tek kenarı çentikli çekme  (single edge notch tension –SENT) test numuneleri 

ASTM Standardı (D-3039) göre (ASTM, 2017), mekanik özellikleri ASTM E 

6-81'e (ASTM, 1981) göre hazırlarak hesaplanmıştır. Malzemenin arayüzünün 

kırılma enerjisi (JIC) değerleri deneysel olarak elde edilmiştir (Toygar ve diğ., 

2006). Sonlu elemanlar çalışmasında 2 boyutlu model oluşturularak kırılma 

enerjisi ve kritik değeri sayısal olarak hesaplanmıştır. Elastisite modülü, 

çekme test makinesine bağlı ekstansometre SG 25-50 kullanılarak ölçülmüş 

ve bu özellikler kırılma tokluğunun hesaplanmasında kullanılmıştır. Tüm 

testler, bilgisayarlı AG-50 kNG Shimadzu test makinesinde, 20 oC'lik sabit 
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oda koşullarında, çapraz kafa 0,5 mm/dak hızında gerçekleştirilmiştir. Bu test 

yöntemi, bir veya daha fazla numunede çatlak uzaması esnasında çatlak ağzı 

açılma miktarı (crack month opening displacement - CMOD) değerlerinin 

belirlenmesini kapsar. Bu amaçla, farklı başlangıç çatlak uzunluklarında beş 

adet numune hazırlanmıştır (Toygar ve diğ., 2006). Yükleme sırasında 

numune özellikleri, test sırasında çatlak uzunluğu ve yük/yer değiştirme 

eğrileri ölçülmüştür. Tüm deneyler elastik bölgede gerçekleştirilmiş ve hasar 

meydana gelmeden önce durdurulmuştur. Yük-yer değiştirme diyagramlarının 

eğimi deneysel olarak elde edilen uyum değerlerini verir. Şekil 1 de  farklı 

SENT numuneleri için elde edilen yük-deplasman grafikleri verilmiştir ve 

deneysel sonuçlarla sayısal çalışmalar karşılaştırıldığında aralarında  iyi bir 

uyum olduğu gözlemlenmiştir. 

Kritik kırılma enerjisi JIC değerlerini ölçmek için, ASTM Standardı 

E6-81 (ASTM, 1981) dikkate alınarak SENT numunesi kullanılmıştır. Sayısal 

çalışmada, karbon-epoksi dokuma kompozit malzemenin J değeri, 

hesaplanmıştır. Bu yöntemde enerjinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu 

amaçla bir sonlu eleman modeli deneysel çalışma ile aynı boyutta kullanılmış 

ve ilk çatlak boyutu 10 mm olarak seçilmiştir. Bu çatlak boyutu için bir hasar 

yükü olarak 1200N'luk bir yük ölçülmüştür. Simülasyonlar ABAQUS sonlu 

eleman kodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Toygar ve diğ., 2006). Bu 

model, ikinci dereceden elemanlarda iki serbestlik derecesine sahip sekiz 

düğüm tarafından ağlanmıştır. 
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Şekil.1 SENT Numunesi Yük-Deplasman Grafiği (Toygar ve diğ., 2006). 

Sonlu elemanlar çalışması, düzlem şekil değiştirmesi nedeniyle Şekil 

2a‟da görüldüğü gibi iki boyutlu modeller kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Çatlak çizgisine yakın sonlu eleman modeli de Şekil 2b‟de verilmektedir.  

  

 

 

    2a  

   2b 

Şekil 2a) J-integral hesaplamaları için sonlu eleman yarım modeli. 2b) Çatlak 

çizgisine yakın sonlu eleman modeli. (Toygar ve diğ., 2006). 
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Örnek çalışmada başlangıç çatlak uzunluğu a = 0,00968 m için, tepe 

yük 1200N olarak ölçülmüştür ve kritik gerinim enerjisi salım hızı Denklem 

2'den elde edilmiştir. Düzlem gerilme durumu. GIC ve KIC değerleri sırasıyla,  

1515.6 J/m2 ve 9.015 MPa.  olarak elde edilmiştir (Toygar,  ve diğ., 

2006). Sonlu elemanlar analizinde, tek kenar çentikli numuneler için gerilme 

şiddeti faktörü hesaplanmıştır. Kritik yükler için çatlak numuneleri ve GIC ve 

KIC değerlerinin sonucu sırasıyla 1498.7 J/m2 ve 8.965 MPa olarak elde 

edilmiştir. CMOD yöntemi ile elde edilen sonuçlar, sonlu elemanlar yöntemi 

(FEM) sonuçları ile karşılaştırılmıştır ve aralarında uyumlu olduğu 

gözlemlenmiştir (Toygar ve diğ., 2006). 

3.2. Dokuma Kumaş Takviyeli Cam/Epoksi Kompozit 

Laminatlar: 

Düz dokuma kumaş takviyeli cam/epoksi denizsel kompozit 

laminatlar bu kısımda örnek olarak verilmektedir. Denizsel kompozit 

malzemeler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 

kompozit laboratuvarlarında [0°/90°]16 ve [±45°]16 olmak üzere iki farklı 

yönlendirme konfigürasyonunda elle yatırılarak üretilmiştir (Toygar ve  

Maleki, 2019). Testler, 22°C'lik sabit oda koşullarında ve %50 bağıl nemde 

gerçekleştirilmiştir. %60 hacim oranına sahip on altı kat cam düz dokuma 

kumaş (0.85 kg/m2) kullanılmıştır. Deney için kullanılan çift ankastre kiriş 

test numunesinin (DCB - double cantilever beam) 8. ve 9. katman arasına 0.07 

mm kalınlığında, yapışkan olmayan ince bir Teflon film yerleştirilmek 

suretiyle kusur olarak adlandırılan deliminasyon oluşturulmuştur. Bu 

deliminasyonun tek yönlü olarak başlaması, yayılması sağlanarak bu esnada 

katmanlar arası kırılma enerjisinin belirlemesi ve kırılma tokluğunun 

hesaplaması gerçekleştirilmiştir. Dokuma cam elyaf ile takviyelendirilmiş 

polimer (glass fiber reinforced plastics - GFRP) denizsel kompozitden elde 

edilen numuneler  (Şekil 3)‟de verilmiştir. Numunelerdeki çatlak boyutları 

ASTM Standardı D5528-13'e göre oluşturulmuş ve  kritik gerinim enerjisi 

salınım hızı SERR (strain energy release rate -) üç farklı metodla 

hesaplanmıştır. Menteşeler epoksi yapıştırıcı ile numune üzerine yapıştırılmış 

ve numunelere pimler vasıtasıyla Mod I çekme yükleri uygulanmıştır. ve 

sanal çatlak kapatma tekniği (VCCT), sayısal çözüm için kullanılmıştır 

(Toygar ve Maleki, 2019; Toygar ve Gulakman, 2022) 

m

m
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Şekil.3 DCB test numunesinin boyutları (Toygar ve Maleki , 2019) 

Deney esnasında, kritik gerinim enerjisi salım oranı GIC' nin başlangıç 

ve yayılma değerleri, kaydedilen yük-yer değiştirme verilerinden türetilmiştir. 

Numuneler için ortalama karakteristik yük-yer değiştirme davranışı elde 

edilmiş ve delaminasyonun başlaması, doğrusallıktan bir sapma ile 

belirlenmiştir. Önemli kalıcı deformasyonlar ve/veya doğrusal olmama 

durumunda olduğu gibi, boşaltma eğrisi de kaydedilmiştir. Kamera, numune 

yüzeyinden 1000 mm uzağa yerleştirilerek görüntüler, çatlak ağzı açıklığının 

yer değiştirmesi δ (CMOD)‟yi elde etmek için iki CCD kamera kullanılmıştır. 

Deney sırasında görsel gözlem yapılarak delaminasyon (çatlak) büyümesini 

ve çatlak uzaması Δa‟yı mm cinsinden belirlemek için deplasman kontrollü 2 

mm/dk'lık bir çapraz kafa hızı ile yükleme gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, 

yükleme, yaklaşık 28 mm'lik yer değiştirmeye kadar 2 mm/dk'lık bir çapraz 

kafa hızı ile devam ettirilmiş ve Δa değeri 2-3 mm olarak bulunmuştur. Daha 

sonra çapraz kafa, doğal bir ön çatlak oluşturmak için 25 mm/dk sabit yer 

değiştirme hızı ile sıfır noktasına döndürülmüştür. İkincisi, yükleme 2 

mm/dk'lık bir çapraz kafa hızı ile yaklaşık 65 mm'lik bir yer değiştirmeye 

kadar devam  ettirilmiş ve daha sonra çapraz kafa 25 mm/dk‟ lık sabit yer 

değiştirme hızı ile sıfır yer değiştirmeye döndürülmüştür. Mod I çatlak 

ilerlemesi altında  sırasıyla, uygunluk kalibrasyon yöntemi (Compliance 

Calibration Method - CCM), modifiye edilmiş kiriş teorisi (Modified Beam 

Theory - MBT), modifiye uygunluk kalibrasyon yöntemi (Modified 
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Compliance Calibration - MCC) kullanılarak veri indirgeme yöntemi 

uygulanmıştır. 

3.2.1. (Compliance Calibration Method- CCM) Metodu: 

CCM Metodunda veri indirgemede DCB test numuneleri için kritik 

SERR (strain energy release rate) değeri GIC ; 

       )       (11) 

formülü ile elde edilir. Burada Pc uygulanan kritik yük, ẟ mm 

cinsinden yük noktası yer değiştirmesi, W numune genişliği ve a‟ da 

deliminasyon boyudur ve bütün boyutlar SI sistemine göre mm 

cinsindendir. Üç boyutlu sonlu elemalar modeli, Mod I yüklemesine 

maruz delaminasyonlu (çatlaklı) sistemin SERR değerilerinin VCCT 

tarafından hesaplanması için kullanılmıştır.  Sanal çatlak kapatma 

tekniği (virtual crack closure technique - VCCT), enerji salım 

oranlarını hesaplamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. VCCT ilk 

olarak Rybicki ve Kanninen (Rybicki ve Kanninen, 1977) tarafından 

Lineer elastik kırılma mekaniği (LEFM) ilkelerine dayalı olarak 

önerilmiştir. Delaminasyon problemlerinin çözümünde etkili bir 

yöntemdir ve kompozitlerde delaminasyon büyümesini modellemede 

kullanılmaktadır (Shen  ve diğ., 2001). Krueger ise tekniği ve 

uygulamalarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır (Krueger, 2004). 

VCCT metodu, çatlak ilerleme sürecinde açığa çıkan gerinim 

enerjisinin, çatlağı, orijinal durumuna kapatmak için gereken enerjiye 

eşit olduğu varsayımına dayanmaktadır. VCCT'nin avantajı sayısal 

basitliği ve etkinliğidir. Delaminasyon cephesi boyunca her sekiz 

düğümlü eleman konumu için Mod I gerinim enerjisi salım hızı GI  

hesaplaması aşağıdaki denklemle verilmektedir (Research, 2015). 
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     (12) 

GI  Mod I yüklemesi için gerinim enerji salınım hızı, ΔA çatlak 

genişleme alanı, RY, çatlak ucundaki dikey kuvvet, 𝛥V, sırasıyla y yönünde 

çatlak yüzünün üst ve alt düğümleri arasındaki dikey yer değiştirmelerdir 

(Şekil 4). 

 

 

 

 

 

 

Şekil. 4 Sekiz düğümlü katı eleman için VCCT (Toygar ve Maleki, 2019) 

Elde edilen deneysel ve sayısal sonuçların birbiriyle uyumlu olduğu 

gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, dokuma cam elyaf takviyeli polimer denizsel 

kompozitlerin kritik SERR değerinin VCCT metodu ile elde edilmesi 

sağlanmıştır (Toygar ve Maleki, 2019). 

3.2.2. (Modified Beam Theory –MBT)  Metodu : 

Modified Beam Theory –MBT   Metodunda ise kritik SERR değeri 

GIC için; 

       (13) 

bağıntsı kullanılır. Burada P = yük, δ = yük noktası yer değiştirmesi, 

b = numune genişliği ve a = delaminasyon uzunluğudur. Denklem 13‟de, Δ en 

küçük kareler yöntemi grafiği ile kompliansın küp kökünün deneysel olarak 

elde edilmesiyle belirlenebilir.  (Şekil 5a).  
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Şekil. 5 a) Modifiye Edilmiş Kiriş Teorisi (MBT), b) Modifiye uygunluk kalibrasyon 

yöntemi (MCC) (Toygar ve Maleki, 2019) 

3.2.3. (Modified Compliance Calibration -MCC ) Metodu: 

MCC Metodunda ise kritik gerinim enerjisi salınım hızı veri 

indirgeme yöntemi, ASTM Standardında bildirildiği gibi açıklanmıştır. Bu 

yöntemde, uygunluk küp kökünün bir fonksiyonu olarak numune kalınlığı, a/h 

ile normalize edilen delaminasyon uzunluğunun en küçük kareler grafiği, C1/3, 

görsel olarak gözlemlenen delaminasyon başlangıç değerleri ve tüm yayılma 

değerleri kullanılarak çizilir. Bu doğrunun eğimi A1'dir. kritik gerinim enerjisi 

salınım hızı SERR, GIC' yi Denlem (13) den hesaplayabiliriz. (Şekil 5b) 

       (13) 

Burada P kritik yük, h numunenin kalınlığı, b numunenin genişliğidir. 

En küçük kareler grafiği, delaminasyon uzunluğunun numune kalınlığına 

oranı ile a/h ile normalize edilmiş komplians C1/3'ün (yükün yerdeğiştirmeye 

oranı) fonksiyonu olarak elde edilmiştir. Burada C, yük noktası yer 

değiştirmesinin uygulanan yüke oranı δ/P dir ve doğrunun eğimi A1‟dir. Bu 

çalışmada, deneysel ve sayısal çalışmaların uyumluluğunu araştırmak ve 

doğrulamak için lamine kompozitlere CCM, MBT ve MCC yöntemleri 

uygulanarak kırılma özelliklerini ve dokuma GFRP'nin farklı yönelimleri ile 

genişlik ve istifleme sırasının etkisini gözlemlemek mümkündür. Dokuma  

GFRP „nin genişlik ve istifleme sırasının etkileri incelendiğinde dokuma 

[0/90]16 numunelerin dokuma [±45°]16 numunelere göre daha yüksek tokluk 

değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir (Toygar ve Maleki,2019; Toygar ve 
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Gulakman, 2022). Morais ve arkadaşları (Morais, 2003; Pereira ve Morais, 

2004).  ve Choi ve arkadaşları (Choi ve diğ., 1999), çok yönlü laminatlar için 

DCB testinin uygulanabilirliğini değerlendirmişler ve çok yönlü laminatlarda, 

çatlak dallanması veya delaminasyonun düzlemden sapması nedeniyle 

problemler oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Bu çalışmadan (Toygar ve Maleki, 

2019)  elde edilen verilere göre, tek yönlü laminantlar için DCB numunesinin 

genişlik değişiminin tabakalar arası tokluk değerleri için etkili bir parametre 

olmadığı tespit edilmiştir. Böylrce, dokuma GFRP'nin DCB numunelerinin 

SERR değerinin numune genişliğinden bağımsız olduğu sonucuna varılmıştır. 

3.3 Denizsel Sandviç Kompozit Plaka 

Enerji yaklaşımını incelemek için diğer bir örnek de vakum destekli 

reçine infüzyon yöntemi. (VARIM) ile üretilen  denizsel sandviç kompozit 

plakalardır. Bu çalışmadaki denizsel kompozitin alt ve üst yüzey tabakaları 

GFRP‟den üretilmiş ve çekirdek malzemesi olarak Airex® C70 kullanılmıştır 

(Maleki ve Toygar, 2019). ASTM D3039 ve ASTM D3518, yüzey 

levhalarının çekme ve kesme özelliklerini hesaplamak için sırasıyla 

kullanılmıştır (ASTM, 1995; ASTM, 2001).  Testler Shimadzu AG-100 

üniversal test makinesinde  1mm/ dak  hızda gerçekleştirilmiştir. Gerinim 

ölçer kullanılarak mekanik özellikler belirlenmiş ve kuvvet-yer değiştirme 

değerleri kaydedilmiştir (Maleki ve Toygar, 2019). İlk olarak DCB testi, mod 

I yüklemesi için ASTM standartları dikkate alınarak yapılmıştır, ancak bazı 

örneklerde çatlak yön değiştirmesi meydana gelmiştir ve bunu önlemek için 

SCB test konfigürasyonu seçilmiştir (Şekil 6). Sandviç kompozitlerin kırılma 

davranışını belirlemek için gerinim enerjisi salınım hızı GI değerleri elde 

edilmiştir. SCB testleri için 20 mm çekirdek kalınlığı seçilmiştir. Mod I 

testleri, çapraz kafa 0,5 mm/dak yer değiştirme oranı ile gerçekleştirilmiştir. 

Testler boyunca yük-deplasman değerleri kaydedilmiştir. SERR GI için 

Denklem 2 kullanarak bir polinom uygunluk denklemi elde edilmiştir. Farklı 

çekirdek kalınlıkları (15, 20 ve 25 mm) ile bunlara bağlı elde edilen SERR 

değerleri kullanılarak kırılma tokluğu hesaplanmıştır. Sonuç olarak da kalınlık 

artıkça SERR değerinin azaldığı gözlemlenmiştir. 
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Şekil. 6 SCB test düzeneği (Maleki ve Toygar, 2019).  

4. SONUÇLAR  

Kırılma mekaniği, kompozit laminatların ve sandviç kompozitlerin 

hasar analizinde, özellikle delaminasyon analizinde kapsamlı uygulamalar 

bulmuştur. Katmanlar arası hasar mekanizması, bir malzemenin sertliğini ve 

mukavemetini önemli ölçüde azaltabileceğinden, en ciddi kusur türüdür. 

Katmanlar arası performans sorunları, bunları ölçmek için kullanılan teknik ve 

bunları geliştirmek için uygulanan kırılma mekaniği ilkeleri ile birlikte 

tartışılmaktadır, Denizsel kompozit yapılarda kırılma mekaniğinin 

uygulanmasında en önemli parametrelerden biri gerinim enerjisi salınım 

hızıdır. Uyum (komplians) yöntemi, kırılgan malzemelerin kırılma 

özelliklerini belirlemek için en etkili yöntemlerden biridir.  

Çift konsol kiriş ( DCB ) ve tek tarafı çentikli  ( SENT ) numuneleri, 

lamine edilmiş kompozitler için, tek konsol kiriş ( SCB ) numuneleri de 

sandviç kompozitler için geçerli olan kırılma davranışlarını gözlemlemede ve 

katmanlar arası kırılma tokluklarının deneysel olarak belirlenmesinde en 

popüler numune konfigürasyonlarıdır. 

Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde denizsel kompozitlerin 

kırılma tokluk değerleri, enerji metodları kullanılarak elde  edilmiş ve ilgili 
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standartlara yönlendirilme yapılmıştır. Lamine kompozitlere CCM, MBT ve 

MCC yöntemleri uygulanarak tek yönlü laminatlar için ASTM D5528-13 

standartlarında dokuma GFRP'nin  DCB numunelerinin SERR değerinin 

numune genişliğinden bağımsız olduğu sonucuna varılmıştır. Dokuma 

[0/90]16 numunelerin dokuma [±45°]16 numunelere göre daha yüksek tokluk 

değerlerine sahip olduğu elde edilmiştir. Dokuma GFRP'nin çatlak büyüme 

analizleri için VCCT metodu kullanılmıştır. CCM ve MCC'de deneysel olarak 

elde edilen enerji salınım hızı değerlerinin VCCT sayısal analizinde bulunan 

GIC değerine yakın olduğu ve MCC'nin VCCT ile en iyi uyumu verdiği 

gözlemlenmiştir. VCCT analizinin, dokuma GFRP'nin gerinim enerjisi salım 

oranını analiz etmek için uygun bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca, ortalama SERR değerleri, farklı istifleme ile sadece küçük 

varyasyonlar gösterdiği belirlenmiştir.. 

Denizsel sandviç kompozitler için tek tarafı ankastre sınır şartlarını 

sağlayan ve çekiye maruz SCB numunesi kullanımının daha iyi sonuçlar 

verdiği gözlemlenmiş ve enerji denklemleri kullanılarak kırılma parametreleri 

bulunmuştur.  
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