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Özetçe — Ultrasonik proplar/dönüştürücüler, temelde başlca 
gövde, piezoelektrik eleman/malzeme, takviye malzemesi 
(backing malzemesi), ön yüze uygulanan akustik eşleştirme 
katman, elektriksel bağlantlar ve empedans uyumlaştrma 
devreleri/bobinlerinden meydana gelmektedir. Ultrasonik 
gücün tek bir yönde kuvvetli bir şekilde iletilebilmesi, 
ultrasonik dönüştürücülerde kullanlan takviye  
malzemelerinin kat, sert, sabit yani rijit bir yapda olmasna 
bağldr. Bu nedenle, ultrasonik dönüştürücülerde kullanlan 
takviye malzemelerinin sertliği hem hacimsel hem de ağrlksal 
olarak epoksi malzemelerin farkl oranlarda karştrlmas ile 
araştrlmaya çalşlmştr. Buradaki amacmz, farkl 
oranlardaki epoksi karşmlarn sertlik değerlerini 
değerlendirerek doğru karşm oranlarna ulaşmaktr. Sertlik 
ölçümleri Shore A skalasna göre yaplmştr. Çalşmada, önce 
hacimsel olarak 7 farkl oranda hazrlanan karşmlarn 
sertliklerine baklmş, çalşmann ikinci bölümünde ise 
hacimsel oran sonuçlar temelinde ağrlk olarak hazrlanan 4 
farkl karşmn sertlikleri incelenmiştir. Çalşmann son 
bölümünde ise yapştrc ve sertleştiriciden oluşan epoksi 
malzemeye yoğunluğu artrarak ağrlk vermesi ve dolaysyla 
daha iyi akustik empedans sağlamas için kullanlan tungsten 
tozu farkl ağrlklarda eklenmiş ve nihai sertlik oranlar tespit 
edilmeye çalşlmştr.  
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Summary — Ultrasonic probes / transducers are mainly 
composed of the main body (holder/case/housing), the 
piezoelectric element / active material, the backing material, 
the acoustic matching layer applied to the front face of the 
probe, the electrical connections and the impedance matching 
circuits / coils. The ability to transmit ultrasonic power in a 
single direction strongly depends on the rigid structure of the 
backing materials used in ultrasonic transducers. For this 
reason, it has been tried to be investigated the hardness of the 
backing materials used in ultrasonic transducers by mixing the 
epoxy materials at different ratios both in volume and by 
weight. Our goal here is to reach the correct mixture ratios by 
evaluating the hardness values of epoxy mixtures in different 
ratios. Hardness measurements were made on the Shore A 
scale. In the study, the hardnesses of the mixtures prepared in 

seven different ratios were examined, and in the second part of 
the study, the hardnesses of the four different mixtures 
prepared as weight on the basis of the results of the volumetric 
ratios were investigated. In the last part of the study, tungsten 
powder, which is used to increase the density of the epoxy 
material and thus provide better acoustic impedance, was 
added in different weights to the epoxy material that consisted 
of adhesive and hardener components and so the final 
hardness ratios were tried to be determined. 
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I.  GİRİŞ  
 Ultrasonik proplarn/dönüştürücülerin gövdelerinde 
piezoelektrik eleman destekleyen ve genelde epoksi 
karşmlarndan oluşan takviye malzemeler 
kullanlmaktadr. Bu takviye malzemelere “backing 
material”, yaplan işleme de “backing işlemi” denilmektedir.  
 
 Destek malzemelerinde yüksek akustik empedans elde 
etmek için tungsten, demir, magnezyum, alüminyum, vs. 
gibi dolgu tozlar tercih edilmektedir. Ticari ultrasonik 
problarn çoğu, tungsten partikülleri katlmş epoksiden 
oluşan bir kompozit destek malzemesine bağl piezoelektrik 
transdüseri formundadr. Uygun katklarla karştrlan 
epoksiler birçok ultrasonik tahribatsz muayene (NDT) 
probunda  ve diğer sualt akustik transdüserlerinde 
(dönüştürücülerinde) destek malzemesi olarak 
kullanlmaktadr. Destek malzemeleri; dönüştürücüden 
olabildiğince fazla güç alabilmek, aktif elemann 
(piezoelektrik malzemenin) arka yüzeyine yaylan gücü 
emebilmek/sönümleyebilmek, aktif eleman tek bir yönde 
desteklemek, yüksek bir yoğunluğa sahip ve yüksek 
derecede zayflatc olduklarndan dolay dönüştürücünün 
titreşimini  önlemek, azaltmak, kontrol edebilmek, destek 
malzemesi ile piezoelektrik malzeme arasndaki akustik 
empedans uyumlaştrma ile daha ksa bir sinyal uzunluğuna 
sahip ultrasonik dalgalar oluşturarak daha fazla çözünürlük 
(dar bant genişliği, daha yüksek hassasiyet) elde edebilmek, 
elektromanyetik kuplaj ve yanklamay önleyebilmek, hem 
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yüksek seviyede bir akustik absorpsiyon (soğurma) hem de 
yüksek bir akustik empedans sağlayabilmek ve çalşma 
şartlarnda yüksek basnçlara dayanabilecek sertlikte 
malzemelere ihtiyaç duyulduğu için kullanlmaktadr [1-4]. 

 
Bu çalşmada, ultrasonik proplarnn gövdesi içerisinde 

bulunan ve  başlca yapştrc, sertleştirici ve tungsten 
tozundan oluşan takviye malzemesinin  sertlik yönünden en 
uygun/optimal karşm orannn tespit edilmesine 
çalşlmştr. 

II. KULLANILAN YÖNTEM 

A. Karşmda Kullanlan Malzemeler 
Backing malzeme başlca iki farkl epoksi malzeme ve 

tungsten tozundan meydana gelmektedir. Epoksi 
malzemeler, ARALDITE AW 106 epoksi reçinesi ve 
HARDENER HV 953 U BD adndaki sertleştiriciden oluşan 
iki farkl kimyasal malzemenin farkl oranlarda 
karştrlmas ile elde edildikten sonra bu karşma çeşitli 
oranlarda tungsten tozu ilave edilerek hazrlanmaktadr.  

 
Araldite AW 106 reçine / sertleştirici HV 953U epoksi 

yapştrc, seramik, ahşap ve metal de dahil olmak üzere 
birçok farkl malzemenin yapştrlmasnda kullanlan çok 
amaçl, viskoz bir malzemedir. Elektriksel olarak yaltkan 
bir yapştrc, ya elle spatula veya sert frça ile ya da 
mekanik olarak metre / karşm ve kaplama ekipman ile 
uygulanabilmektedir. Araldite AW 106 reçine / sertleştirici 
olarak HV 953U epoksi yapştrc, uçucu bileşenler 
içermeyen 68 ºF (20 ºC) ila 356 ºF (180 ºC) arasndaki 
scaklklarda kürlenebilmektedir [5]. 

 
Wolfram olarak da bilinen Tungsten, W sembolü ile 

gösterilmektedir ve atom numaras 74'dür. Tüm metaller 
arasnda en yüksek erime scaklğna sahiptir (3422 ± 15 
°C). Yoğunluğu 19.25 g / cm3 olan tungsten en ağr metaller 
arasndadr. Tungsten, tüm metallerin en düşük buhar 
basncna sahiptir. Çok yüksek skştrma (compression) ve 
elastikiyet modülüne, çok yüksek termal sünme direncine ve 
yüksek termal ve elektriksel iletkenliğe sahiptir [6]. 
Tungsten’in baz temel fiziksel parametreleri şu şekildedir; 
Young Modulusun Nominal Değeri : 362 GPa    (109 N/m2); 
Yoğunluk : 19350 kg/m3; Ses Hz : 4320 m/s; Poisson 
Oran : 0,17; Karakteristik Empedans : 83,6 Mrayls (106 
kg/(m2·s)) [7]. 

 

B. Hacimsel Oranl Hazrlanan Karşmlar 
ARALDITE AW 106 epoksi reçine ve HARDENER HV 

953 U BD sertleştirici bileşenleri önceden belirlenen 
oranlarda ayr ayr 50 cc’lik hacim şrngalar içerisine 
boşaltlmş, şrngalar içerisindeki bileşenler farkl bir kapta 
bir araya getirilmiş ve homojen bir yap elde edilene kadar 
karştrlmştr. Karştrlan epoksi karşm 5 ayr gün için 
ayrlmş olan kaplara eşit bir şekilde paylaştrlmştr. 
Epoksi karşm döküldükten sonra kaplar  üzerinde oluşan 
kabarcklar, toplu iğne veya kürdan ucu yardmyla 
giderilmiştir. Dökülen epoksi karşmnn sertleşmesi için 
kaplar uygun, düz bir zemine yerleştirilmiştir. Çünkü sertlik 
ölçümü yapabilmek için en az 50 mm’lik düz bir zemine 
ihtiyaç duyulmaktadr. Hazrlanan hacim oranl karşmlarn 

bekleme süreleri sonundaki sertlikleri “Shore A” skalasna 
göre incelenmiştir.  

C. Ağrlk Oranl Hazrlanan Karşmlar 
Epoksi karşm, aşağda görülen iki farkl kimyasal 

malzemenin (ARALDITE AW 106 ve HARDENER HV 
953 U BD) ağrlklarnn önceden belirlenen oranlarda 
(80/20, 90/10 vbg.) karştrlmas ile elde edilmiştir. Epoksi 
karşm döküldükten sonra yine kaplar  üzerinde oluşan 
kabarcklar, toplu iğne veya kürdan ucu yardmyla 
giderilmiş ve dökülen epoksi karşmnn sertleşmesi için 
kaplar uygun, düz bir zemine yerleştirilmiştir. Ağrlk 
ölçümlerinde METTLER TOLEDO PR2004 Comparator 
kullanlmştr. Ağrlk ölçümlerinde kap ve reçine  
tartmlarndan sonra dara alnarak sertleştirici tartm 
yaplmştr. ARALDITE HARDENER HV 953 U BD 
bileşeni kap terazi üzerindeyken diğer bileşenin üzerine 
yavaş yavaş ilave edilmiş ve ağrlktaki değişim gözlenerek 
önceden belirlenen oranlarda ağrlklar tartlmştr. 
Hazrlanan ağrlk oranl karşmlarn bekleme süreleri 
sonundaki sertlikleri Shore A skalas olarak incelenmiştir. 

D. Tungsten Katkl Ağrlk Oranl Hazrlanan Karşmlar 
Ağrlk oranl hazrlanan epeoksi karşmlara 1, 2, 5 ve 

10 gram ağrlklarda tunsten tozu karştrlarak yeni 
karşmlar elde edilmiş ve bu karşmlarn bekleme süreleri 
sonundaki sertlikleri Shore A skalas olarak incelenmiştir.  

E. Shore A Sertlik Ölçümü 
Shore Sertlik cihazlar, DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 

868 ve ISO 7619-1 standartlarna uygun olarak Shore 
sertliklerini ölçmektedirler [8].  Shore sertliği batma 
derinliği esas alnarak ölçülür. Plastiğin içine batan bir uç ve 
ucun gerisinde bulunan yay lastiğin sertliğine göre gerilir ve 
yayn gerilmesine bağl olarak sertlik belirlenir.   
Malzemenin değeri ne kadar büyükse, batma mesafesi o 
kadar az, uygulanan kuvvetse bir o kadar yüksek olur [9]. 
Polimerlerin, elostamerlerin, kumaşlarn, kauçuklarn, 
süngerlerin, plastik ve esnek malzemelerin sertliğini 
belirlemek için Shore skalas kullanlr. Shore skalas 
snflar batc uç ve kullanlan ağrlğa göre belirlenir. 

• Shore A: yumuşak, doğal kauçuk, kauçuk, 
elostomer 

• Shore B: ShoreA’dan daha sert elastomerler 
• Shore C: Orta sertlikteki elastomerleriçin 
• Shore D: Sert elastomerler, plastikler ve güçlü 

termoplastikler 
• Shore 0: Tekstil dokuma kumaşlar ve yumuşak 

elastomerler 
• Shore 00: Köpük-Sünger-hücresel kauçuklar [10]. 

Plastik yada esnek malzemelerin sertlik değerini 
belirlemek için kullanlan yönteme “Shore Sertlik Değeri” 
denilmektedir. Bu nedenle, sertlik ölçümlerinde “Shore A” 
ölçeği/skalas kullanlmştr. İstenilen gün says kadar 
bekleyen epoksi karşmlar ölçüme hazr hale getirilerek 
sertlikleri Shore A ölçeğine göre ölçülmüştür. Aşağda Şekil 
1’de Shore A Sertlik Ölçüm Cihaz ve cihaz ile numunelerin 
ölçümünün alnmas görülmektedir. 
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Şekil 1. Zwick Roeli marka Shore A sertlik ölçüm cihaz ve cihaz ile 

numunelerin ölçümünün alnmas 
 

III. SONUÇLAR 

A. Hacim Oranl Sertlik Ölçümleri   
Epoksi reçine - sertleştirici oran olarak yedi farkl 

karşm (80-20; 85-15; 87,5-12,5; 90-10; 92,5-7,5; 95-5; 
97,5-2,5) hacimsel oranl olarak hazrlanmş ve bu 
karşmlarn beş ayr gün bekletilerek günlük olarak sertlik 
değerleri ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlar Şekil 2’de 
gösterildiği gibidir.  İlginç bir biçimde 5. Gün sonunda 97,5-
2,5 karşm hariç diğer tüm numunelerin hepsi sertlik 
yönünden ayn noktaya yöneldikleri görülmüştür. 87,5-12,5 
oranl karşmn ise daha kararl bir yönelimde olduğu 
bulunmuştur. Buradan yola çkarak hacimsel olarak 80-20, 
85-15, 87,5-12,5 ve 90-10 oranl karşmlarn ağrlk olarak 
sertlik yönünden incelenmesine karar verilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Hacim oranl sertlik değerleri 
 

B. Ağrlk Oranl Sertlik Ölçümleri  
Epoksi reçine - sertleştirici oran olarak 4 farkl karşm 

ağrlk oranl (80-20; 85-15; 87,5-12,5 ve 90-10) olarak 
hazrlanmş ve bu karşmlarn dört ayr gün bekletilerek 
günlük olarak sertlik değerleri ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlar 
aşağda Şekil 3’de gösterildiği gibidir. Yine ağrlk oranl 
karşmlarda da ilginç bir biçimde 4. Gün sonunda 90-10 
karşm hariç diğer tüm karşmlarn sertlik yönünden ayn 
noktaya yöneldikleri tespit edilmiştir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Ağrlk Oranl Sertlik Değerleri 
 

C. Tunsten Katkl Sertlik Ölçümleri 
 
Ağrlk oranl karşmlarn sertlik değerleri sonuçlarndan 

80-20, 85-15 ve 87,5-12,5 oranl karşmlara 1, 2, 5 ve 10 
gram ağrlklarda tungsten tozu karşm ilave edilmiş ve bu 
karşmlarn bekleme süreleri sonundaki sertlik değerlerine 
baklmştr. Ölçüm sonuçlar aşağda Tablo 1’den Tablo 3’e  
kadar görüldüğü gibidir. 

 
Tablo 1. 80-20 oranlar üzerine eklenen tungsten tozu 
miktarlarna karşlk ölçülen sertlik değerleri tablosu 
 

Ölçülen Sertlik Değerleri (Shore A) 
 1 g 2 g 5 g 10 g 

1. Gün 96 91 95 94 
2. Gün 97 99 99 99 
3. Gün 99 98 98 98 
4. Gün 99 99 99 99 
5. Gün 97 97 99 93 

Ortalama 97,6 96,8 98 96,6 
Not : Verilen sertlik değerleri en yüksek ölçülen sertlik değerlerdir. 

 
 

Tablo 2. 85-15 oranlar üzerine eklenen tungsten tozu 
miktarlarna karşlk ölçülen sertlik değerleri tablosu 

 
Ölçülen Sertlik Değerleri (Shore A)

 1 g 2 g 5 g 10 g 

1. Gün 65 71 97 70 
2. Gün 92 91 93 94 
3. Gün 94 95 93 96 
4. Gün 96 97 95 95 
5. Gün 98 99 94 93 

Ortalama 89 90,6 94,4 89,6 
Not : Verilen sertlik değerleri en yüksek ölçülen sertlik değerlerdir. 
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Tablo 3. 87,5-12,5 oranlar üzerine eklenen tungsten tozu 
miktarlarna karşlk ölçülen sertlik değerleri tablosu 

 
Ölçülen Sertlik Değerleri (Shore A) 

 1 g 2 g 5 g 10 g 

1. Gün 35 35 40 40 
2. Gün 70 68 64 62 
3. Gün 94 80 68 64 
4. Gün 71 81 75 80 
5. Gün 87 91 93 86 

Ortalama 71,4 71 68 66,4 
Not : Verilen sertlik değerleri en yüksek ölçülen sertlik değerlerdir. 
 
Ağrlk oranl farkl epoksi karşm oranlarnn; 1, 2, 5 ve 10 
gramlk tungsten tozlar karşmlar ile birlikte  5 günlük 
ortalamalarn sertlik yönünden incelediğimizde 80-20 
oranlar üzerine eklenen tungsten tozu miktarlarnn daha 
sert bir yapda olduğu ortaya çkmaktadr. Sertlik ölçüm 
sonuçlar Tablo 4 ve Şekil 4’den görülebilir. 
 
Tablo 4. Ağrlk oranl farkl karşm oranlarna eklenen 1, 
2, 5 ve 10 gramlk tungsten ilavelerinin sertlik değerine 
etkisinde 5 günlük ortalama sertlik değerleri tablosu 
 

Tüm Günler Üzerinden 
Bulunan Ortalama  Sertlik 

Değerleri  
(Shore A) 

1 g 2 g 5 g 10 g 

80-20 oranlar üzerine 
eklenen tungsten miktarlar 97,6 96,8 98 96,6 

85-15 oranlar üzerine 
eklenen tungsten miktarlar 89 90,6 94,4 89,6 

87,5-12,5 oranlar üzerine 
eklenen tungsten miktarlar 71,4 71 68 66,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Ağrlk oranl karşmlarn üzerine eklenen 1-2-5 ve 10 gramlk 
numunelerin tüm günlerin ortalamas olarak sertlik değerleri 

IV. TARTIŞMA 
Bu çalşmada, ultrasonik proplarn gövdesi içerisinde 

bulunan takviye (backing) malzemesinin sertlik yönünden 
en uygun karşm elde edilmeye çalşlmştr. Çalşmann 
ilk bölümünde hacimsel oranlar üzerinden en sert karşmlar 
tespit edilmeye çalşlmştr. Çalşmann ikinci bölümünde 
ise ağrlk oranlar üzerinden en sert karşmlar elde 

edilmiştir. Ağrlk oranlar sonuçlar üzerinden de epoksi 
karşmlarna değişik oranlarda (1,2,5 ve 10 gram olarak) 
tungsten tozu ilave edilmiş ve bu şekilde nihai sertlikler 
ölçülmüştür.  

 
Çalşmamzda, hem epoksi karşmnn hem de epoksi-

tungsten karşmlarnn sertlik değerlerinin 3 günden  sonra 
arttğ gözlemlenmiştir. Bu bilgi temelinde 3 gün ile 5 gün 
arasnda ölçülen ağrlk oranl farkl oranlardaki epoksi-
tungsten karşmlarnn sertlik değerlerinin ortalamas 
değerlendirildiğinde daha net bir kyaslama imkan 
vermektedir. 5 gram ve 10 gram tungsten ilaveli 
karşmlarda yapştrc-sertleştirici oranndaki sertleştirici 
miktar  azaldkça sertlik değeri de  azalmaktadr.  

 
Sonuç olarak 80-20 oranndaki epoksi karşmna ilave 

edilen tungsten miktarlarnn en sert karşmlar verdiği 
ortaya çkmştr. Bu sonuçtan yola çkarak ağrlkça 80-20 
oranndaki epoksi karşmlarna 1 veya 2 gramlk tungsten 
tozu ilave edilmesinin sert takviye (backing) malzemesi elde 
edilmesi için optimum bir değer olduğu söylenebilir.  

 
Bundan sonraki çalşmalarda “Yapştrc-Sertleştirici 

(80-20 oran gibi)”  orannda,  yapştrc yönünde de 
araştrma çalşmas genişletilebilir. Bir başka deyişle, 80-20, 
75-25, 70-30 gibi oranlarda da benzer bir çalşma 
tekrarlanabilir. 
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