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ÖZET 
 
Hidrolik sistemlerde sızdırmazlık elemanları performansını montaj yapıldıkları kanal ölçü ve 
toleransları, kanalların sahip olduğu geometriler, temas ettikleri yüzey pürüzlülükleri ile direkt olarak 
etkilemektedirler. 
 
Özellikle basınç altında ve sıcaklığın 60°C derece üzeri olduğu sistemlerde sızdırmazlık elemanları 
viskoz(akışkan) hale daha yakın bir yapıya gelirler. Bu durum sızdırmazlık elemanları için ön görülen 
çalışma boşluklarını kritik hale getirmektedir. Ayrıca sızdırmazlık elemanı yuvası içinde bulunan iç ve 
dış köşe yarıçapları, pah gibi geometrik şekiller ürün üzerindeki gerilmeleri arttırabilir, ekstra hacim 
(boşluk) oluşturabilir ve ürünlerin akmaya geçerek yırtılmasına, uzamasına vb. gibi deformasyonlara 
neden olabilir. 
 
Ayrıca yanlış ölçülerde işlenen bazı ölçüler sızdırmazlık elemanlarının montaj yapılamamasına veya 
montaj esnasında sızdırmazlık elemanlarını zarar görmesine ve sistemlerde kaçağa neden olabilir. 
Bu bildiride örnek kanal (yuva) modelleri üzerinde basınç altında ve montaj sırasında sızdırmazlık 
elemanları incelemesi SEA (sonlu elemanlar analizi) ile yapılacaktır. SEA üzerinde görülen bu 
hataların gerçek çalışmalarda doğurabileceği sonuçlar örnekler ve fotolar ile açıklanmaya 
çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hidrolik, Sızdırmazlık, Hidrolik Sızdırmazlık Elemanı, Sonlu Elemanlar Analizi.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In hydraulic systems, the performance of the sealing elements directly affected by the channel 
dimensions and tolerances, the geometry of the channels, and the surface roughness they contact. 
Especially in systems where pressure and temperature are above 60°C, the sealing elements become 
viscous (fluid). This makes the working spaces for the sealing elements critical. In addition, geometric 
shapes such as chamfers of internal and external corners, chamfers, etc., inside the seal groove can 
increase the stresses on the product, create extra volume (space) and cause products to rupture.  
 
In addition, some gauge seals that are processed in the wrong gauge may fail to mount or may 
damage the seals during installation and cause leakage in the systems. In this declaration, the sealing 
elements shall be inspected by FEA (finite element analysis) under pressure and during installation. 
The results of these errors on the FEA will be tried to be explained with examples and photographs. 
 
Key Words: Hydraulic; Sealing, Hydraulic Sealing Element, Finite Element Analysis. 
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1. GİRİŞ 
 
Sızdırmazlık elemanlarının malzeme seçimi ve geometrisi olduğu kadar takıldığı kanalların uygun ölçü 
toleranslarında ve yüzey pürüzlülüklerinde olması önemlidir. 
 
Uygun kanalların imalatında talaşlı imalat süreçleri ve katalog değerleri mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır. Sızdırmazlık elemanı kanalları imalatında yapılacak küçük hatalar yüksek basınç 
altında çalışan sızdırmazlık elemanlarında ciddi deformasyona, montaj kuvvetlerine, sızıntılara ve 
işlevsizliğe yol açabilir. Bu bildiride talaşlı imalat hatalarından kaynaklı ölçüsel ve geometri hatalarının 
sızdırmazlık elemanları üzerindeki etkileri sonlu elemanlar analizi yöntemiyle incelenmiştir. 
 
 
1.1. Sonlu Elemanlar Analizi 
 
Sonlu elemanlar analizi (SEA, FEA (Finite Element Analysis)) dış yükler etkisi altındaki fiziksel 
sistemlerin davranışını öngören, sınır değer problemlerinin yaklaşık nümerik çözümlerinin elde 
edilmesi için kullanılan bilgisayar destekli mühendislik tekniğidir. 
 
Sızdırmazlık Elemanlarının performansları, kuvvet ve deformasyon reaksiyonlarını inceleyerek aşınma 
davranışı, sürtünme kuvvetleri ve çalışma ömrü tahmin edilebilmektedir. SEA aynı ortam koşullarında 
daha iyi performans gösteren sızdırmazlık elemanları üretilebilmesini sağlamaktadır. 
 
Elastomerlerin geometrik non lineerite, temas non lineeritesi ve malzeme non lineeritesi gibi doğrusal 
olmayan malzeme davranışları vardır. Bu sebeple elastomer analizinde doğrusal olmayan Sonlu 
Elemanlar Analizi programı kullanılması gereklidir. Kastaş deneysel veriler ve uygun malzeme 
modelleri eşliğinde MARC/MENTAT nonlineer SEA programını kullanarak çeşitli kuvvetleri belirli 
tasarımlar üzerinde simüle etmektedir. CAD modeli olan yeni tasarım konseptlerinin çalışma 
ortamındaki sızdırmazlık davranışı SEA programı aracılığı ile analiz edilebilir. SEA aracılığı ile elde 
edilen veriler eşliğinde tasarım değişiklikleri yapılmaktadır; bu sayede yeni tasarım geliştirmek için 
harcanan zaman ve geliştirme maliyetleri büyük ölçüde azaltılmaktadır.  
 
 
SEA Kullanmanın Avantajları: 
 

• SEA teknolojisi sızdırmazlık elemanının istenilen koşullarda çalışıp çalışmayacağı konusunda 
karar verilmesine yardımcı olur. 

• Tasarım sürecimizi kısaltır, sızdırmazlık elemanının performansı ve ürün tasarımlarının 
geliştirilmesini sağlar. 

• Gerekli prototip ve işlevsellik testlerinin sayısını azaltır. 
• Ürünlerde en doğru malzeme kullanımını sağlar 
• Sızdırmazlık elemanı geliştirilmesinde toplam maliyeti düşürür 
• Geniş kapsamlı testlere gereksinim duymadan sızdırmazlık elemanlarının kullanım ömürlerinin 

öngörülmesini sağlar [2] 
 
 
1.1.1. Sızdırmazlık Elemanları İçin SEA Prosedürü 
 
SEA çalışmaları M.S.C MARC yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Elastomer sınıfındaki malzemelerin SEA 
programında doğru olarak modellenebilmesi için Şekil 1’de belirtilen laboratuvar testlerinden en az bir 
tanesi gerekmektedir. Aşağıda 23 °C sıcaklıkta PU9201 malzemesi için tek eksenli çekme (uniaxial 
tension), eş eksenli çekme (equi-biaxial extension) ve düzlemsel çekme (planar tension) testleri örnek 
olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 1. SEA analizi için gerekli olan laboratuvar testleri. Sırasıyla tek eksenli çekme, eş eksenli 
çekme ve düzlemsel çekme testleri. [3] 

 
 
Bu testler ile malzemeye ait gerilim uzama eğrileri elde edilmektedir. Örnek olarak PU9201 
malzemesinin tek eksenli çekme testi sonucu Şekil 2’de verilmiştir. Elde edilen bu veriler ham hali ile 
SEA yazılımında kullanılamamaktadır; gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra malzeme modeli 
oluşturulur. 
 
 

 
Şekil 2. Tek eksenli çekme testi sonucu elde edilen gerilim-%uzama eğrisi 

 
 
Düzenlenen test eğrileri Şekil 3’te gösterildiği gibi SEA yazılımına aktarılır ve bu eğriler aracılığı ile 
kullanılması istenilen malzeme modelinin katsayıları hesaplanır. 
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Şekil 3. Elde edilen test eğrilerinin malzeme modeline aktarılması 

 

Analizi yapılmak istenen sızdırmazlık elemanının CAD modeli ve test ortamı SEA yazılımına aktarılır 
ve sızdırmazlık elemanı mesh adı verilen sonlu elemanlara ayrılır. Eleman tipi seçiminde 
elastomerlerin neredeyse sıkıştırılamaz yapısını simüle edebilmek için Herrmann elemanlar 
kullanılmaktadır. Kuvvetler, birbiri ile temas edebilecek yüzeyler, aralarındaki sürtünme katsayısı gibi 
analizi etkileyecek olan gerekli veriler SEA programına aktarılır. Elde edilen katsayılar ile malzeme 
modeli bu elemanlar üzerine uygulanır. Veri girişleri tamamlandığında SEA yazılımında analiz 
başlatılarak belirlenen koşullar altında istenilen sızdırmazlık elemanının analizi yapılır.  
 
 
 
 
2.  TALAŞLI İMALATTAKİ HATALARIN SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINA ETKİLERİ 
 
 
2.1. Mil Pahının Sızdırmazlık Elemanına Etkisi 
 
Sızdırmazlık elemanlarının montajında mil ve boru pah geometrilerinin büyük etkisi vardır. Katalog 
değerleri dışında işlenen mil ve boru pahları Sızdırmazlık elemanlarının montajında problem 
oluşturabilmektedir. Sızdırmazlık elemanı tipine göre değişebilen mil pah ölçüleri yanlış değerlerde 
işlenmesi Şekil 4’de göreceğiniz üzere nutring formundaki sızdırmazlık elemanı dinamik dudağının 
form değiştirerek problem yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle pahlarda keskin köşe 
olmamasına, bu bölgenin yuvarlatılmış ve parlatılmış olmasına dikkat edilmesi bu bölgede çentik etkisi 
görülmemesi için önemlidir. 
 
2.1.1. 1x45° Mil Pahı 
 
Şekil 4’de mil pahının önerilen değerlerin altında olması durumunda nutring dudağının ters döndüğü 
görülmektedir. Bu şekilde montaj işlemi sızdırmazlık elemanına zarar verecektir. 
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Şekil 4. 1x45° Mil Pahı 
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2.1.2 5x20° Mil Pahı 
 

Şekil 5’te görüldüğü gibi önerilen minimum mil pah değerinde veya daha büyük pah değerlerinde 
sızdırmazlık elemanı montajı sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir. 
 

 
 

Şekil 5. 5x20° Mil Pahı 
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2.2. Kanal Yarıçapının Sızdırmazlık Elemanına Etkisi 
 
Sızdırmazlık elemanlarında ürün kanal yarıçapları katalog değerlerinde belirtilmektedir. Özellikle ISO 
7425-1 standardında belirtilen kanal yarıçap değerleri ürünlerin optimum çalışma performansı göz 
önünde bulundurularak belirlenmiştir. Buradaki kanal yarıçapları ürünlerin ön yükleme ve kanal 
içindeki doluluk hesabına göre verilmektedir. Buradaki yarıçap kanalları dışındaki işlemlerde aşağıda 
görülen K501 kodlu üründe simüle edilmiştir. 
 
 
 

 
Şekil 6. 0.2 mm kanal yarıçapı: Altta görülen NBR parçasında gerilim, ürün formunda düzensizlik 

ve üst PA parçanın dengesiz baskıya maruz kaldığı gözlemlenmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. 0.8 mm kanal yarıçapı: Önerilen kanal yarıçapında ürün formunda ve PA parçasının 
baskısında sorun gözlemlenmemektedir. 
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Şekil 8. 1.8 mm kanal yarıçapı: Önerilenden yüksek değerdeki kanal yarıçapında ürün formunda 
düzensizlik gözlemlenmektedir. 

 
 
2.3. Akma Boşluğunun Sızdırmazlık Elemanına Etkisi 
 
Sızdırmazlık elemanlarında akma boşluğu değerleri çalışmayı etkileyen en önemli değerlerden biridir. 
Basınç altında sızdırmazlık elemanları akma eğilimine girerler. Sızdırmazlık elemanlarının viskoz hale 
geçmesinde sıcaklığın da önemli rolü olduğu unutulmamalıdır. Akma eğilimi sızdırmazlık 
elemanlarının dizaynına, malzemesine ve medya sıcaklığına göre değişmektedir. Bu nedenle 
kataloglarda maksimum akma boşluğu (max. sealing gap) değerleri ürün tipleri, malzeme kesitleri ve 
basınç değerlerine göre belirtilmektedir. Yüksek basıncın olduğu yerlerde daha yüksek Shore A sertliği 
ve akma direnci yüksek olan malzemenin seçilmesi uygun olacaktır. Ayrıca farklı ürün geometrilerine 
sahip ve destek ringli ürünler akma boşluğunun yüksek olduğu tasarımlarda kullanıma daha uygundur. 
Aşağıda akma boşluğu değerleri değiştirilerek 250 bar basınç altında K22 tipli PU bir nutringin alt sırt 
köşesinde oluşan gerilimler ve akma eğilimleri gözlemlenebilir.  
 
Sızdırmazlık elemanlarında akma boşluğu değeri keçe arkasındaki boşluğa bağlı olmayıp; yatak 
elemanları toleransları, yataklama et kalınlığı, mil ve borunun maksimum toleranslarında gelmesi 
durumu akma boşluğunu etkilemektedir. Bu tip etkenler göz önünde bulundurularak maksimum akma 
boşluğu değeri hesaplanmaktadır.  
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Şekil 9. Akma Boşluğu Hesaplaması 
 

 
 

Şekil 10. 0.2 mm akma boşluğu 
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Akma boşluğu K22 sızdırmazlık elemanı için önerildiği gibi 0.2 mm olarak işlendiğinde sızdırmazlık 
elemanında akma görülmemektedir ve iç gerilim değerleri de sızdırmazlık elemanına zarar 
vermeyecek kadar düşüktür. 
 

 
Şekil 11. 0.5 mm akma boşluğu 

 
Akma boşluğu katalog değerlerinden büyük işlendiğinde sızdırmazlık elemanında akma 
gözlemlenmektedir ve iç gerilim değerleri de sızdırmazlık elemanına kalıcı olarak zarar verecek kadar 
yüksektir. 
 
 
 
 
 

 
Şekil 12. 1 mm akma boşluğu 

 
Akma boşluğu miktarı artırıldığında akma miktarı ve iç gerilimlerde artış gözlemlenmektedir. 
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2.4. Akma Bölgesindeki Yarıçapın Sızdırmazlık Elemanına Etkisi 
 
Akma boşluğu değerleri uygun olsa dahi kanal köşe yarıçaplarında 0.2 mm’nin üzerinde ürünün 
yığılmasına imkan sağlayacak bir hacim oluşmaktadır. Bu sebep bu bölgede ki yarıçapın maksimum 
0.2 mm olup bu değerin üzerine çıkılmaması gerekmektedir. Yüksek yarıçap değerlerinde sızdırmazlık 
elemanın davranışı aşağıda gösterilmiştir ve sızdırmazlık elemanı üzerinde deformasyonlar 
görülebilmektedir. 
 
 

 
Şekil 13. Akma bölgesinde 0.15 mm yarıçap 

 
 

 
Şekil 14. Akma bölgesinde 0.4 mm yarıçap 
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Şekil 15. Akma bölgesinde 1 mm yarıçap 
 
 
 
2.5. Kanal Yarıçapının Yataklama Elemanları Üzerindeki Etkisi 
 
Yataklama elemanları kanallarında köşe yarıçapları yataklamaların düzgün bir şekilde görev 
yapabilmeleri için önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle köşe yarıçaplarının katalog değerlerine göre 
büyük yapılması yataklamanın kanalına tam oturmamasına, sadece köşelerden basmasına ve 
yataklamanın yüzey alanının boşta kalmasına neden olacaktır. Böyle bir durumda montaj yapılması 
güçleşecek; montaj yapılsa dahi yataklama elemanı üzerindeki aşırı gerilme kaynaklı deformasyonlar 
oluşabilecektir. 
 

 
 

Şekil 16. Yataklama Kanalındaki Geniş Yarıçaplar nedeniyle sorunlu montaj 
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Şekil 17. Büyük Köşe Yarıçapı (Üst Görsel) – Standart Köşe Yarıçapı (Alt Görsel) Görselleri 
 
Kompakt setlerde kullanılan L tipi yataklamalarda iç köşeden yataklamaya basan yarıçapın gerilmeye 
etkisi çok büyüktür. Ürün çalışma sırasında ve montaj sırasında kırılma deformasyonunun büyük bir 
bölümünün kanalın yanlış yarıçapla imal edilmesinden kaynaklı olduğu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 18. Standart Köşe Yarıçapı (0.2 mm) 
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Şekil 19. Büyük Köşe Yarıçapı (0.4 mm) 
 
 
2.6. Sızdırmazlık Elemanı Montajında Boru Pahı Etkisi 
 
Sızdırmazlık elemanlarında montaj sırasında yaşanan en büyük sorunlardan biri boru pahlarıdır. 
Katalog değerlerinde verilen uygun pahlar dışında yapılan imalatlarda ürünlerin montaj edilememesi 
veya aşağıda görülen şekilde deformasyonlar oluşmaktadır. Pahlar uygun ölçülerde yapılmalı ve 
kesinlikle keskin köşe ve çapakların bulunmadığından emin olunmalıdır; aksi takdirde ürün üzerinde 
oluşacak çentik ve çizikler üründe kaçağa ve yırtılmaya sebep olabilir. Boru pahları 15-25 derece 
aralığında olmalıdır. 
 

 
Şekil 20. 60 derecelik pah ile K86’nın montajı gerçekleştirilememektedir. 
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Şekil 21. 20 derecelik pah ölçüsü ile K86’nın montaju sorunsuz gerçekleştirilmektedir. 

 
 
 
2.7. Kanal Yüksekliğinin Sızdırmazlık Elemanına Etkisi 
 
Sızdırmazlık elemanlarının kanal tasarımları ürün kanalın içinde montajlandığında bir miktar boşluk 
kalacak şekilde dizayn edilmektedir. Bu nedenle katalog değerlerinde kanal yükseklik değerlerinin 
ürün yükseklik değerlerinden bir miktar fazla olduğu görülebilir. Kanal yüksekliğinin değeri akışkanın 
içeri alınarak sızdırmazlık elemanının aktif edebilmesine göre tasarlanmaktadır. 
 
Kanal yükseklik değeri büyük veya küçük olarak işlendiğinde sızdırmazlık elemanın çalışmasına 
negatif etki gösterecektir. Özellikle aşağıdaki resimde bir O-ring kanalında kanal yüksekliğinin düşük 
işlenmesine bağlı dört noktadan temasa girmiştir, düşük işlenmiş kanal ürün üzerinde aşırı gerilimlerin 
oluşmasına ve ürün kanalına akışkanın dolması için yeterli hacmin kalmamasına neden olduğu 
görülmektedir. Böyle bir durumda akışkan sızdırmazlık elemanı yüzeyi üzerinden by-pass yaparak 
sızıntı oluşturabilir veya sızdırmazlık elemanı üzerindeki aşırı gerilmelerden sızdırmazlık elemanı 
içinde deformasyonlar görülebilir. Negatif etkilere ek olarak montaj sırasında da problem yaşanabilir. 
 
Kanal yüksekliği değerinin fazla olması durumunda ise sızdırmazlık elemanının kanal içerisinde dönüp 
deforme olmasına neden olacaktır. 
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Şekil 22. Ufak kanal ölçüsü 
 
 

 
Şekil 24. Nominal Kanal Ölçüsü 

 
 

 
Şekil 25. Geniş Kanal Ölçüsü 
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Standart nutring kanal yüksekliğinin düşük işlenmesi durumunda ürün havuzuna yağ akışı 
sağlanamayıp sızdırmazlık elemanının aktif edilmemesi ve buna bağlı olarak sızdırmazlığı 
sağlayamadığı görülecektir. 
 
 

 
Şekil 26. Küçük İşlenmiş Kanal Yükseliği 

 
 
 
2.7. Kanal Çapının Düşük İşlenmesinin Sızdırmazlık Elemanına Etkisi 
 
Sızdırmazlık elemanlarında ürün geometrisine bağlı olarak nutring yapısındaki ürünler dudak 
kısımlarından temasta bulunurken sırt kısımları temas etmemektedir. Kanal çapının düşük işlenmesi 
durumunda Şekil-21’de gösterildiği gibi sızdırmazlık elemanının sırtı rod yüzeyine temas ederek aşırı 
sürtünme, kuru çalışma, sistemde ses gibi negatif etkiler gösterebilir.  
 
 

 
Şekil 27. Nominal Kanal Ölçüleri      Dış Çapı Küçük İşlenmiş Kanal 
 
 
2.8 Kanal Duvarlarının Açılı İşlenmesi  
 
Sızdırmazlık elemanı kanal duvarının açılı işlenmesi durumunda basınç altındaki sızdırmazlık elemanı 
deformasyonu yüksek iç gerilimlere neden olmaktadır. Bu durum sızdırmazlık elemanının kırılmasına 
ve elastomer parçanın Şekil-28’de gösterilen kısma akma eğilimi göstererek yırtılmasına neden 
olmaktadır.  
 
Sızdırmazlık elemanı kanalının katalog değerlerine uygun olarak işlenmesi sistemin ömrü ve 
performansı açısından oldukça önemlidir. 
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 VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ

 

 
 

Şekil 28. Açılı İşlenen Kanal Duvarı 
 
 
 
3. SONUÇ 
 
Yukarıdaki örneklerde görüleceği üzere sızdırmazlık elemanları malzemesi, geometrisi olduğu kadar 
çalışacağı kanalın ölçüleri de büyük bir öneme sahiptir. Sistemlerde montaj sırasında görülen ciddi 
deformasyonlar talaşlı imalat sırasında yapılan ölçü ve yüzey kalite hatalarından kaynaklanmaktadır.  
Özellikle montaj sırasında oluşan deformasyonlar ürünlerin silindir içine girmesi sebebiyle 
görülememekte ancak sistemde kaçak oluştuğunda fark edilebilmektedir. Yuva ölçülerinde yapılan 
hatalarda ise basınç altında ciddi kuvvetler oluştuğu için sızdırmazlık elemanlarının ömrü kısalmakta, 
hızla deforme olup kaçaklar meydana gelmekte ve sistemin durmasına neden olabilmektedir.  
 
Bu tarz hataların yaşanmaması için her ürüne ait katalog değerlerine dikkat edilerek uygun değerlerde 
talaşlı imalat işlemlerinin yapılması tavsiye edilmektedir. 
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