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YAPIŞTIRICI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ L TİPİ KOMPOZİT KÖŞE 
BAĞLANTILARINDA ÇEKME DAYANIMININ ARTIRILMASI

ÖZET
Kompozit malzemelerin birbirleri ile ya da farklı bir malzeme ile birleştirilmesinde, özellikle hafif-
liğin önemli olduğu durumlarda, yapıştırıcı ile birleştirme ön plana çıkar. Yapıştırıcı ile birleştirme, 
kaynak, perçin ve mekanik bağlama gibi metotlara kıyasla avantajlarından dolayı hayatımızın her 
alanına girmiş ve endüstriyel pek çok alanda kullanımı yaygınlaşmıştır. Yapıştırma bağlantılarında, 
sistemin emniyeti ve tasarımcılara sağlıklı verilerin sunulması için hasar yüklerinin belirlenmesi ge-
rekmektedir. Bu çalışmada, pultrüzyon yöntemi ile üretilen kompozit lamalar, iki komponentli epoksi 
yapıştırıcı kullanılarak, L tipi köşe bağlantısı oluşturulmuş ve çekme yükü altında deneysel olarak 
hasar yükleri tespit edilmiştir. Ayrıca, L tipi köşe bağlantısının yapıştırıcı ara-yüzey bölgesine, cam 
elyaf kumaş, cam elyaf fitil, cam elyaf kumaş ve cam elyaf fitilin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan 
bağlantıların hasar yükleri, takviyesiz L tipi köşe bağlantısının hasar yükleri ile karşılaştırılmıştır. 
Böylece, yapıştırıcı ara-yüzey bölgesinde kullanılan takviye elemanlarının hasar yüküne olan etkisi 
tespit edilmiş ve bağlantı dayanımının maksimum olduğu optimum bağlantı türü belirlenmiştir. Ay-
rıca, elde edilen deneysel sonuçlardan hangisinin gerçeği ne derecede yansıttığını tahmin etmek için 
deneysel verilerin istatistikî analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu hesaplamalarla, hasar yükünün 
değişik yüzde olasılıklarla hangi aralıklarda olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pultrüzyon, yapıştırmalı bağlantılar, L tipi bağlantı, hasar yükü

ABSTRACT
Due to combination of composite materials with each other or with different materials, where 
weightlessness is an important situation, the adhesive bonding comes into prominence. Adhesive 
bonding is entered into every area of our life and became widespread industrial use in many areas 
because of the advantages compared to methods like welding, rivets and mechanical bonding. 
Determination of damage loads are needed for submission of healthy data for designers and safety 
of system in bonding connections. In this study, L type angle joints are generated with composite 
lamas which are produced by pultrusion method and using two component epoxy adhesive and the 
damage loads are determined under tensile load experimentally. Furthermore, damage loads of  L type 
adhesive interface which is supported with glass fiber fabric, glass fiber wick and both together are 
compared with damage loads of unreinforced L type angle joint. Thus, the effects of reinforcement 
elements to damage loads and the effective connection type which has the maximum damage load 
is determined. In addition, the fact that the degree to which experimental results obtained from the 
experimental data, statistical analysis was performed to estimate reflects. After these calculations, in 
different possibilities, the range of damage loads was found.
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1. GİRİŞ

İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gereksinim 
duyulan makine ve teçhizatlar için kullanım ömrü önem-
li bir husustur. Bu hususun sağlanmasında makinenin 

mekanizması kadar malzemesi de önemlidir. Bu malzeme 
ihtiyacı çok farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep ol-
muştur. Kompozit malzemelerin ortaya çıkması da bu yakla-
şımın bir sonucudur.

Kompozit malzemelerin tarihçesi uzun yıllar öncesine da-
yanmaktadır. Malzemeyi oluşturan bileşenlerin, uygulamaya 
göre seçilip en ideal şekilde bir araya getirilebilmesi kompo-
zit malzemelerin en önemli özelliğidir. Kompozit malzemeler 
örneklerini doğadan almış olup, çok uzun bir kullanım tarihi-
ne sahiptirler. Ülkemizin kırsal bölgelerinde kullanılan ker-
piç, kompozit malzemelerin en ilkel örneklerindendir. Kerpiç 
saman çöpleri ile takviye edilen bir yapıya sahiptir. Kompozit 
malzeme üretiminde matris olarak metaller, hafif metaller, 
seramikler, plastikler gibi çok çeşitli malzemeler kullanılır. 
Cam, karbon, plastik, metal veya hafif metal lifler en çok kul-
lanılan takviye elemanlarıdır [1]. Günümüzde en çok kullanı-
lan kompozitler, cam fiber-polyester, tungsten, molibden tak-
viyeli alüminyum, karbon ve çelik fiber takviyeli plastiklerdir.

Kompozit malzemeleri oluşturan bu temel malzemelerin çe-
şitli üretim yöntemleri de vardır. Başlıca üretim yöntemlerini 
aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz [2]:

1. El Yatırma Yöntemi
2. Püskürtme Yöntemi (Spray-Up)
3. Elyaf Sarma Yöntemi
4. Vakum Altında Şekillendirme 
5. Ekstrüzyon Üretim Yöntemi
6. Enjeksiyon Üretim Yöntemi
7. Pultrüzyon Üretim Yöntemi

Pultrüzyon (çekme) düşük maliyetli, yüksek-hacimde üretime 
imkân veren, sürekli ve otomatik bir prosestir. Bu yöntem-
de, reçine banyosunda ıslatılan cam elyafı liflerinin sıcak bir 
kalıp içinden geçirilirken sertleşmesi ve kalıbın çıkışında da 
I, T, L, U gibi değişik kesitte veya kutu profillerin üretimi 
gerçekleşmiş olur [2, 3]. Bu yöntem ile elde edilen kompozit 
malzeme, sıcaklık ile tekrar yumuşamayan termoset özellikte 
malzeme olup, elyaf takviyesi yönünde çok dayanıklıdır. Bu 
yöntemde matris olarak genellikle epoksi, polyester ve vini-
lester reçineler kullanılır. Takviye malzemesi olarak herhangi 
bir fiber türü kullanılabilir.

Kompozit malzeme kullanımı yaygınlaştıkça, uygulanacak 
birleştirme yöntemi de önemli bir hal almıştır. Kompozit 
malzemelerin birbirleri ile ya da farklı bir malzeme ile bir-
leştirilmesinde, yapıştırıcı ile birleştirme ön plana çıkar. Ya-

pıştırıcı ile birleştirme, kaynak, perçin ve mekanik bağlama 
gibi metotlara kıyasla avantajlarından dolayı hayatımızın her 
alanına girmiş ve endüstriyel pek çok alanda kullanımı yay-
gınlaşmıştır.

Literatürde, yapıştırma bağlantı tipleri üzerinde, analitik, de-
neysel ve nümerik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, sü-
rekli ortam mekaniği ve kırılma mekaniği ve ilerlemeli hasar 
analizi yaklaşımları ile yapıştırıcı ile bağlanmış sistemlerin 
mukavemetinin nasıl sağlanacağı sorularına cevap aranmıştır. 

Kinloch [4], yapıştırıcıların kullanımlarındaki gelişmele-
ri, otomotiv sanayisindeki ve uçak sanayisindeki kompozit 
malzeme yapımında kullanılmaları üzerinde durmuştur. Bu 
çalışmasında, yapıştırıcıların kullanılma nedenleri ve kulla-
nımını kısıtlayan faktörler vurgulanmış, konstrüktif olarak 
dikkat edilmesi gereken kurallar üzerinde durulmuş adhez-
yon, kohezyon ve curing (sertleşme) olayları açıklanmaya 
çalışılmıştır. Soyulma kuvvetlerine maruz birleştirmelerdeki 
geometrinin etkisi teorik olarak incelenmiştir. Çevre şartla-
rının yapıştırma bağlantısının nihai ömrü üzerindeki etkile-
rinin önemi açıklanmıştır. Sawa ve arkadaşları [5], çekme 
yüküne maruz farklı yapıştırılan malzemelerin yapıştırılması 
ile oluşturulmuş tek taraflı bindirme bağlantısını iki boyutlu 
elastisite teorisini kullanarak analiz etmişlerdir. Ara yüzeyde 
oluşan gerilme dağılımı üzerine, yapıştırılan malzeme kalın-
lığı, yapıştırıcı tabakasının kalınlığı ve yapıştırılan malze-
melerin elastisite modül farklarından oluşan etkileri analiz 
etmişlerdir. Yapıştırılan malzeme kalınlığı ve elastisite mo-
dülünün yapıştırmanın yapıldığı bölgenin serbest uçların-
da oluşan gerilme dağılımları üzerine son derece büyük bir 
etkisinin olduğunu göstermişlerdir. Mazumdar ve Mallick 
[6], iki kompozit malzemenin epoksi yapıştırıcı ile birleşti-
rilmesiyle oluşan bağlantının, statik kopma yükü ve yorulma 
dayanımlarını araştırmış ve kopma yükünün yapıştırıcı ka-
lınlığı kadar bindirme uzunluğuna da bağlı olduğu sonucuna 
varmıştır. Feih ve Shercliff [7], değişik oryantasyon açıları ile 
hazırlanmış kompozit malzemeden düz plaka, L tip bağlantı 
plakalarının birleştirilmesinde kullanılan yapıştırıcının farklı 
iki yuvarlatma formunda oluşturduğu köşe bağlantısının da-
yanım performansını incelemişlerdir. Deneysel ve nümerik 
veriler kıyaslanarak uygulanan farklı yapıştırıcı formları ile 
köşe dayanımlarında artış gözlemlenmiştir. Ayrıca, kontrol-
lü yuvarlatma ve akma yuvarlatma şekline sahip yapıştırıcı 
formlarını incelemişlerdir. Bu incelemelerin ardından bağ-
lantı performansının yuvarlatmanın yapısına bağlı olduğunu 
bulmuşlardır. Serbest yuvarlatmaya nazaran kontrollü yuvar-
latma ile sağlanan yapışmada bağlantı dayanımının yarıçapa 
bağlı olarak arttığı görülmüştür.

Yapıştırılan parçaların ve yapıştırıcının mekanik özellikleri, 
yapıştırma bağlantılarının mukavemetini belirler. Bu nedenle, 
yükleme koşullarına uygun yapıştırıcının seçimi ve yapıştı-
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rıcının parçalara sağlıklı bir şekilde yapışması son derece 
önemlidir. Yapıştırma bağlantılarında, yapıştırıcı bindirme 
mesafesi uzunluğu, yapıştırıcı kalınlığı, yapıştırılan parçala-
rın şekilleri gibi geometrik parametreler ve yüzey ön işlemleri 
gibi malzeme modifikasyonları ile yapıştırma bağlantılarının 
dayanımı değiştirilebilir [8].

Bu çalışmada, pultrüzyon yöntemi ile üretilen cam elyaf tak-
viyeli plastik kompozit lamaların yapıştırıcı ile birleştirilmesi 
sonucu oluşturulan L tipi köşe bağlantılarında, çekme yükü 
altında hasar yükleri deneysel olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 
yapıştırıcı ara-yüzey bölgesine, cam elyaf kumaş, cam elyaf 
fitil desteği ve her ikisinin de birlikte kullanılması ile elde edi-
len numunelerin hasar yükleri, desteksiz L tipi köşe bağlan-
tılarının hasar yükleri ile karşılaştırılmıştır. Bu şekilde, L tipi 
köşe bağlantısında, performansı artıran optimum bağlantı türü 
elde edilmiştir.

2. MALZEME VE YÖNTEM

2.1 Pultrüzyon Yöntemiyle Kompozit Profillerin Üretimi

Kompozit malzemelerin üretim yöntemlerinden biri de mal-
zemenin kalıp boyunca çekilerek üretilmesi prensibine daya-
nan pultrüzyon yöntemidir. Bu çalışmada, cam elyaf takviyeli 
plastik (CTP) profiller, pultrüzyon yöntemi ile Pull-Tech fir-
masında üretilmiştir. Kompozit lamalar, 50x 6 mm kesitinde 
ve 200 mm uzunluğundadır. Tablo 1’de, cam elyaf takviyeli 
plastik (CTP) profile ait standart testlerden elde edilen lifler 
doğrultusunda ve liflere dik doğrultudaki mekanik özellikle-
ri görülmekte olup, bu değerler üretici Pull-Tech firmasından 
temin edilmiştir [9]. 

2.2 Yüzey Hazırlama

Yapıştırma bağlantılarında, yapıştırıcının yapıştırılacak olan 
yüzeylere tam teması, yapıştırılan yüzeylere uygulanacak 
yüzey hazırlama ile sağlanabilir. Yüzey hazırlama işlemleri, 
yüzeyleri temizleme, zımparalama ve çözeltiyle temizleme 
şeklindedir. L tipi kompozit köşe bağlantısında, zımparalama 
ile yüzey hazırlama işlemi başlanır. Daha sonra, kompozit 

parçalar, temiz bir bezle silinir ve asetonun içerisine daldırılır, 
çıkarılır ve kurulanır. Bu şekilde, kompozit profillerin yapış-
tırıcı ile birleştirilecek olan kısımlarda meydana gelmiş kir ve 
yağlardan arınması sağlanır ve böylece yapıştırıcının, yapıştı-
rılan yüzeylerle iyi bir teması sağlanmış olur. 

2.3 Deney Numunelerinin Hazırlanması

Kompozit lamaların L tipi köşe bağlantısında kullanılacak 
olan iki komponentli epoksi yapıştırıcı, Henkel firması ürünü 
olan Loctite marka 3450 A&B modelidir. Bu yapıştırıcı, 1:1 
oranında reçine ve sertleştirici karışımı ile yüksek mukavemet 
ve dolgu özelliğine sahiptir [10]. Şekil 1’de iki komponentli 
epoksi yapıştırıcı ve kompozit yüzeylere yapıştırma işlemi 
görülmektedir.

Yüzeyi temizlenmiş olan kompozit lamalar, yapıştırıcı ile L 

tipi köşe bağlantısı oluşturulmuş ve oda sıcaklığında 24 saat 
bekletilerek deneye hazır hale getirilmiştir. 

Bu çalışmada, cam elyaf takviyeli plastik (CTP) kompo-
zit lamalardan oluşturulmuş olan L tipi köşe bağlantısında 
yapıştırıcı ara-yüzey bölgesine uygulanan takviye eleman-
larının hasar yüküne olan etkileri incelenecektir. Takviye 
elemanları olarak cam elyaf kumaş ve cam fitil seçilmiştir. 
Şekil 3’te, takviye malzemesi olarak kullanılan cam elyaf 
kumaş ve cam fitili görülmektedir. Takviye elemanı olarak 
kullanılan cam lifi, E-glass 2400 tex lifleri olup, elastisite 
modülü E= 70 GPa, kayma modülü G=30 GPa ve Poisson 
oranı v = 0,2 dir. Dokuma kumaş türü olan takviye elemanın 
kopma dayanımı σ= 3000 MPa ve elastisite modülü E= 72 
GPa'dır [11].

Mekanik Özellik Test 0º 90º
Çekme Dayanımı (MPa) EN-ISO 527-4 240 50 

Çekme Modülü (GPa) EN-ISO 527-4 23 7 

Basma Dayanımı (MPa) DIN 53454-71 240 70 

Eğilme Dayanımı (MPa) EN-ISO 14125 240 100 

Elastisite Modülü (GPa) DIN 53457-87 25 8,5 

Çentik Darbe Dayanımı(MPa) EN 13706-2 150 70 

Lam. Arası Kayma(MPa) EN ISO 14130 25 -

Tablo 1. Pultrüzyon Yöntemi ile Üretilmiş Olan Kompozit Profillerin Mekanik Özel-
likleri [10]

 
 Şekil 1. Yapıştırıcı Hazırlama İşlemi

olarak adlandırılan bu bağlantı tipi Şekil 4'te gösterilmiş-
tir. A tipi bağlantı, 200x50x6 mm boyutlarında iki pla-
kanın yaklaşık 71 mm uzunluğunda bir yapışma bölgesi 
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu bağlantı tipi, hasar 
yükünün artırılması hedeflenen referans bağlantı tipidir. 

• 2. tip: İkinci tip numune ile plakalar yapıştırıcı ile bir-
leştirilmesinin ardından, yapıştırma bölgesinde cam elyaf 
bezlerle desteklenmiştir. Bu bağlantı tipi B tipi olarak ad-
landırılmaktadır. 60x60 mm ölçülerinde hazırlanan cam 
elyaf bezlerle desteklenmiş numunelerin hazırlanması 
esnasında iki aşama izlenmiştir. Öncelikle 1. tip bağ-
lantıda olduğu gibi plakaların birleştirilmesi, ardından 
destek elemanı olan cam elyaf bezlerin yapıştırma böl-
gesini kapsayacak şekilde bağlantıya yapıştırıcı ile ilave 
edilmesi ile numuneler hazırlanmıştır. Şekil 4'te, B tipi 
bağlantı gösterilmektedir.

• 3. tip: Üçüncü tip numune ile plakalar yapıştırıcı ile bir-
leştirilmesinin ardından yapıştırma bölgesinde cam elyaf 
fitillerle desteklenerek incelenmiştir. Ø4 mm'lik deliklere 
geçirilerek oluşan bu bağlantı, C tipi olarak adlandırıl-
mıştır (Şekil 6). Bu tip bağlantı ile L tipi köşe bağlantı-
larının cam fitil ile desteklenmesinin bağlantı performan-
sına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu tip 
köşe bağlantısı, aynı destek elemanlarının destek mesafe-
leri değiştirilerek oluşturan başka bir tip ile kıyaslamaya 

Deney numuneleri dört farklı şekilde hazırlanmıştır: 

• 1.tip: İlk tip numune ile plakaların hiçbir ekstra des-
tek olmadan yapıştırıcı ile birleştirilmesi durumu olup, 
200x50x6 mm boyutunda tek tarafları 45º'lik pah kırılmış 
yüzeylerin yapıştırma ile birleştirilmiştir. A tipi bağlantı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Yapıştırma İşlemi Uygulandıktan Sonraki Desteksiz Deney Numuneleri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 3 Takviye malzemesi olarak kullanlan cam elyaf kumaş ve cam fitili Şekil 3. Takviye Malzemesi Olarak Kullanılan Cam Elyaf Kumaş ve Cam Fitili
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karar verilmiştir. Böyle bağlantı performansının değişim 
göstereceği yeni bir parametre oluşturulmuştur.

• 4. tip: Bu bağlantıda, bağlantı bölgesinin cam fitiller ile 
desteklenmesine ek olarak cam elyaf kumaş ile de destek-
lenmesiyle oluşturulmuştur. 3. tip bağlantıdaki gibi yapış-
tırıcı ara-yüzey bölgesine cam fitile ilaveten bu bölgeye 
cam elyaf kumaş takviyesi yapılmıştır. Bu bağlantı tipi, 
CB tipi bağlantı olarak adlandırılmaktadır (Şekil 5). Bu tip 

bağlantı ile L tipi köşe bağlantılarının hem kumaş hem de 
fitil ile desteklenmesinin bağlantı performansına olan etki-
sinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2.4 Hasar Yükünün Tespiti

L tipi köşe bağlantısı oluşturulmuş yapıştırma bağlantılarının 
bağlantı performansı, statik çekme deneyleri ile tespit edil-
miştir. Çekme deneyleri, Ege Üniversitesi Makine Mühendis-

Şekil 4. Desteksiz ve Destekli L Tipi Bağlantının Gösterimi

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A tipi, desteksiz 

 B tipi, destekli 

 

 

 C tipi, destekli 

 CB tipi, destekli 
Şekil 5. Yapıştırıcı Ara Yüzey Bölgesine Cam Elyaf Kumaş ve Cam Fitil Tak-
viye Edilmiş Bağlantının Gösterimi

A tipi, desteksiz C tipi, destekli

B tipi, destekli CB tipi, destekli

liği Bölümünde bulunan 100kN’luk Shimadzu model çekme 
cihazında ve oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
ortam neminin, bağlantı özelliklerine etkisi ihmal edilmiştir. 
Çekme deneylerinde alt çenenin sabit, üst çenenin de hareke-
tiyle tüm numunelerde kopma meydana gelinceye kadar de-
ney devam etmiştir. Çekme deneylerinde numuneler, 1 mm/
dak. hızla çekilmiştir. Deney esnasında, uygulanan kuvvete 
karşılık meydana gelen yer değiştirme değerleri bilgisayara 
kaydedilmiştir. Her bir tip bağlantıdan 5 adet deney yapıl-
mıştır. Toplam 20 numune çekme deneyine tabi tutulmuştur. 
Şekil 6’da, L tipi desteksiz köşe bağlantısının çekme deneyi 
görülmektedir.

3. SONUÇLAR 

L tipi kompozit bağlantılar için, hasar yükünü artırabilmek 
için, yapıştırıcı ara yüzey bölgesine uygulanan takviye ele-
manlarının etkisini görmek için yapılan çekme deneyleri ya-
pılmıştır. Tablo 2’de çekme deneyinden elde edilen sonuçlar 
görülmektedir. 

Tablo 2 incelendiğinde, L tipi desteksiz kompozit köşe bağ-
lantısında ortalama hasar yükü ve uzama değerinin sırasıy-
la 348,125N ve 137,400 mm olduğu görülür. Ayrıca, L tipi 
kompozit köşe bağlantısının yapıştırıcı ara yüzey bölgesine, 
cam elyaf kumaş, cam fitil, cam elyaf kumaş ve cam fitilin 
takviye edilmesiyle elde edilen bağlantıların hasar yüklerin-
de de artış olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, yapıştırıcı ara 
yüzey bölgesine cam elyaf kumaş takviye edilmesiyle hasar 
yükü 588,125 N; cam fitil kullanılmasıyla, 384,375 N ve hem 
cam elyaf kumaş hem de cam fitilin birlikte kullanılmasıyla 
da hasar yükü 746,875 N olarak bulunmuştur. Yapıştırıcı ara 
yüzey bölgesine uygulanan cam elyaf kumaş, cam fitile göre 
bağlantının dayanımını daha fazla artırmıştır. Ancak, yapıştı-
rıcı ara yüzey bölgesine uygulanan cam elyaf kumaş ve cam 
fitilin birlikte kullanılması ise hasar yükünü maksimum yapan 
bağlantı türünün oluşturmuştur.

Çekme deneyleri, sağlıklı bir deney sonucu elde edebilmek 
için, her bir tip bağlantı için 5 kez tekrarlanmıştır. Ancak, L 
tipi köşe bağlantıları için, elde edilen deney sonuçlarından 
hangisinin gerçeği ne derecede yansıttığını tahmin etmek ol-
dukça güç hatta olanaksızdır. Bu kısımda, deneysel verilerin 
istatistikî analizi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, elde edilen de-
ney sonuçlarından, destekli ve desteksiz L tipi köşe bağlantı-
ları için hasar yükünün doğruluğu tahmin edilecektir. Böyle-
ce, yapılan bu hesaplamalarla, hasar yükünün değişik yüzde 
olasılıklarla hangi aralıklarda olduğu bulunacaktır.

Deney sonuçlarında dağılımın orta noktasını gösteren ve da-
ğılımı temsil eden ölçü olan aritmetik ortalama Tablo 3'te, 
desteksiz L tipi köşe bağlantısı için verilmiştir.

Her bir deneysel hasar yükünün, ortalama hasar yüküne göre 
ne kadar yakın olduğunu yani yaygınlığını bulmak için stan-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Şekil 6 A tipi bağlantnn çekme deneyi  Şekil 6. A Tipi Bağlantının Çekme Deneyi

Deney Numuneleri
A tipi B tipi C tipi CB tipi

H.Y. U. H.Y. U. H.Y. U. H.Y. U.

Numune 1 246,875 100,800 596,875 323,650 356,250 255,500 718,750 455,100

Numune 2 368,750 130,400 362,500 267,600 346,875 208,550 693,750 343,550

Numune 3 259,375 104,200 725,00 289,400 393,750 198,300 793,750 434,100

Numune 4 440,625 168,700 431,250 241,700 575,000 249,500 671,875 330,500

Numune 5 425,000 182,900 825,000 301,700 250,000 164,600 856,250 342,600

Ortalama 348,125 137,400 588,125 248,810 384,375 215,290 746,875 381,170

Tablo 2 Değişik Bağlantı Tipleri İçin Elde Edilen Hasar Yükü (H.Y.) (N) ve Uzama (U.) (mm) Değerleri
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dart sapma hesaplanacaktır. Standart sapma değerinin küçük 
olması, yani birçok verinin ortalama değere yakın olması, 
dağılım yaygınlığının dar olduğunun göstergesidir. Standart 
sapmanın büyük olması birçok verinin ortalama değerden 
uzakta olması ve ortalama sapmaların büyük olması demektir. 
Ayrıca, bütün veriler aynı ise bu durumda da standart sapma 
değeri sıfıra eşittir. 

Dolayısıyla, standart sapmanın büyük olması riskin büyük ol-
ması anlamına da gelmektedir. Verilen standart sapma değer-
lerinin büyük ya da küçük olmasına karar verilebilmesi için, 
standart sapma dağılımın yaygınlığını ifade eden varyasyon 
katsayısının hesaplanması gerekmektedir. Varyasyon katsayı-
sı, standart sapmanın ortalamaya göre yüzde kaçlık bir deği-
şim gösterdiğini belirtir. Tablo 5’te, incelenen tüm bağlantı 
tipleri için, deneysel sonuçlardan bulunan standart sapma de-
ğerleri ve varyasyon (değişim) katsayıları verilmektedir.

Tablo 5’te verilen varyasyon (değişim) katsayıları inceledi-

ğinde, A bağlantı tipi için elde edilen deneysel verilerin or-
talamaya göre % 23,34; B bağlantı tipi için % 29,49; C bağ-
lantı tipi için % 27,69; CB bağlantı tipi için % 9,16’lık bir 
değişim gösterdiği görülebilir. Buna göre, CB bağlantı tipinin 
varyasyon (değişim) katsayısı diğer bağlantı tipleri içerisinde 
en küçük olduğu için, CB bağlantısından elde edilen deneysel 
hasar yük sonuçları, diğer bağlantı tiplerinin hasar yük sonuç-
larından daha az değişkendir. Diğer bir deyişle, CB bağlantı 
tipi deney sonuçları daha homojen verilerden oluşmaktadır. 

5 adet deney sonucundan elde edilen verilerde, hangisinin 
alınması gerektiği, yani hasar yükü olarak hangi değerin alın-
masının uygun olacağının tahmininde bulunmak için aşağıda-
ki denklemden yararlanılabilir [12]:

Deney Numuneleri Hasar Yükü (N) Uzama (mm) Ortalama Hasar Yükü (N)

Numune 1 246,875 100,800

125,348
5

000,425625,440375,259750,368875,246

=

++++=

X

X
Numune 2 368,750 130,400

Numune 3 259,375 104,200

Numune 4 440,625 168,700

Numune 5 425,000 182,900

Tablo 3. A Tipi Bağlantı İçin Bulunan Deneysel Veriler

Bağlantı 
tipleri

Ortalama Hasar 
Yükü (N)

Standart 
Sapma (S)

Varyasyon 
katsayısı 

(%)

A tipi 348,125 81,264 23,343

B tipi 588,125 173,458 29,494

C tipi 384,375 106,470 27,699

CB tipi 746,875 68,408 9,159

Tablo 5. İncelenen Tüm Bağlantı Tipleri İçin Standart Sapma Değerleri ve Var-
yasyon (değişim) Katsayıları

Deney Numuneleri Hasar Yükü (N) (xi) Xxi − 2
Xxi − ∑ −

5

2
Xxi Standart Sapma

Numune 1 246,875 101,250 10251,56

33019,53

Numune 2 368,750 20,625 425,3906

Numune 3 259,375 88,750 7876,563

Numune 4 440,625 92,500 8556,250

Numune 5 425,000 76,875 5909,766

Tablo 4. A Tipi Bağlantı İçin Standart Sapma

2

5 81,264
5

ix X
S

−
= =

∑

Ölçüm 
Sayısı

Güvenlik derecesi

%80 %90 %95 %97,5 %99

2 3,08 6,31 12,71 25,5 63,7

3 1,39 2,92 4,30 6,21 9,92

4 1,64 2,35 3,18 4,78 5,84

5 1,53 2,13 2,78 3,50 4,60

6 1,48 2,02 2,57 3,16 4,03

7 1,44 1,94 2,45 2,97 3,71

8 1,42 1,90 2,36 2,84 3,50

9 1,40 1,86 2,31 2,75 3,36

10 1,38 1,83 2,26 2,69 3,25

Tablo 6. Değişik Güvenirlik Dereceleri İçin t Değerleri [12]

               (1)

Bu denklemde, Burada T gerçek değeri, X ortalama değeri, 
S standart sapmayı, N ölçüm sayısını tanımlar. t ise seçilen 
güvenirlik derecesine ve ölçüm sayısına bağlı bir sabit olup, 
Tablo 6’da değişik güvenirlik dereceleri için t değerleri veril-
miştir [12].

Tablo 6'da beş ölçüm için %95 ve %99 güvenlik aralığı için 
t değerleri 2,78 ve 4,60 değerleri Denklem (1) de, A tipi bağ-
lantısı için yerine konulursa, 

       (%95 güvenle)

         (%99 güvenle)

bulunur. Bunun anlamı, A tipi bağlantı için hasar yükü %95 
olasılıkla   aralığında, %99 olasılıkla   348,125 ± 167,175 ara-
lığında olduğudur. Tablo 7'de incelenen tüm bağlantı tipleri 
için değişik güvenirlik derecelerindeki hasar yükleri görül-
mektedir.

4. DEĞERLENDİRMELER

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlene-
bilir:
• Yapıştırıcı kullanılarak elde edilen L tipi kompozit bağlan-

tıda, yapıştırıcı ara yüzey bölgesine takviye elemanlarının 
kullanılması, bağlantının dayanımını artırmıştır.

• En büyük hasar yükü, yapıştırıcı ara yüzey bölgesine cam 
elyaf kumaş ve cam fitilin birlikte kullanılmasıyla elde 
edilmiştir.

• Yapıştırıcı ara yüzey bölgesine cam elyaf kumaş takviye 
edildiğinde, desteksiz L tipi kompozit bağlantı tipine göre, 
hasar yükü yaklaşık %70 artmıştır.

• Yapıştırıcı ara yüzey bölgesine cam fitil takviye edildiğin-
de, desteksiz L tipi kompozit bağlantı tipine göre, hasar 
yükü yaklaşık %10 artmıştır.

• Yapıştırıcı ara yüzey bölgesine hem cam elyaf kumaş hem 
de cam fitil birlikte takviye edilmesiyle elde edilen bağ-

lantıda hasar yükü, desteksiz L tipi kompozit bağlantı tipi-
ne göre, hasar yükü yaklaşık %115 artmıştır.
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Bağlantı tipi %80 %90 %95 %97,5 %99

A 348,125 ± 55,604 348,125 ± 77,409 348,125 ± 101,032 348,125 ± 127,198 348,125 ± 167,175

B 588,125 ± 118,686 588,125 ± 165,230 588,125 ± 215,652 588,125 ± 271,505 588,125 ± 356,835

C 384,375 ± 72,851 384,375 ± 101,419 384,375 ± 132,369 384,375 ± 166,652 384,375 ± 219,028

CB 746,875 ±4 6,807 746,875 ± 65,163 746,875 ± 85,049 746,875 ± 107,076 746,875 ± 140,728

Tablo 7. İncelenen Tüm Bağlantı Tipleri İçin Değişik Güvenirlik Derecelerindeki Hasar Yükleri







±=
N
StXT

81,264348,125 2,78 348,125 101,032
5

T  = ± = ±  

81,264348,125 4,60 348,125 167,175
5

T  = ± = ±  


