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Özet
Endüstride yaygın olarak kullanılan ve yükü radyal yönde taĢıyan hidrodinamik yağlama esaslı
yataklardan birisi de radyal kaymalı yataktır. Radyal kaymalı yataklar sessiz çalıĢma, titreĢimli
yüklemelere direnç (Ġçten yanmalı motorda biyel ve krank yatakları v.b.) ve titreĢim
sönümleme özelliklerinin arandığı yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan proje
çalıĢmasında radyal kaymalı yataklarda farklı mil ve yatak yüzey texturelerinin yatak
performansına etkileri deneysel olarak araĢtırılmıĢtır. Yatak basınçlarının ve dolayısı ile
taĢınan yükün farklı ortam sıcaklıklarında değiĢimi deneysel olarak belirlenmiĢtir. Yapılan
deneylerde basınç ölçümünde kullanmak amacıyla 12 adet manometre tüpü radyal yatağın
çevresine 300 lik açılarla ve 4 adet manometre tüpü de yatağın uzunluğu boyunca
yerleĢtirilmiĢtir. Ayrıca farklı ortam sıcaklıklarında değiĢik viskoziteli yağlayıcı maddeler
kullanılarak, farklı yükleme durumlarında yatağın yük taĢıma kabiliyeti test edilmiĢtir. Bu
deneyler, –8, 18 0C, sıcaklıklarda çelik mil ile ayrıca 18 0C’de ise plastik mil kullanılarak
1000, 1250, 1500, 1750 ve 2000 d/dak hızlarda yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada; 0W-40 Mobil ve
0W-30 Castrol sentetik yağı kullanılarak, kaymalı yatağın 4 eksenel ve 12 çevresi boyunca
değiĢik 16 noktadaki taĢınan basınç değerleri elde edilmiĢ ve bunların bir kısmının grafikleri
proje sonuç raporunda verilmiĢtir. Kaymalı yatakta kullanılan plastik mil, düĢük devir
aralıklarında (1000 d/dak) olumlu sonuç verirken, çelik mil-yatak sisteminde, sentetik bir
yağlayıcı kullanılması, yatağın taĢıdığı yük kapasitesi üzerinde daha fazla etkili olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Radyal yatak, Yatakların Yağlanması, Basınç değerleri

Abstract
The radial bearings, which carry load in the radial direction and work on the principle of the
hydrodynamic lubrication, are one of the commonest types of the bearings used in industry.
They are especially used in environments where silence and cushioning of vibrations and
resistance to vibrative forces are essential. These bearings are also employed under sub-zero
temperatures. In this work, the effects of environment conditions on the performance of
bearing pressure and consequently on the load were investigated. For the experiments, in order
to measure the pressure distribution, 12 manometer-tubes were placed around the
circumference with 300 between the tubes and 4 more tubes were located along the bearing
length. The experiments were conducted at –8 0C and 18 0C for steel shafts and at 18 0C for
plastic shafts. Different rotational speeds (1000, 1250, 1500, 1750, 2000 rpm) were employed.
Additionally, at different temperature conditions, oils with different viscosities were used and
their effects on the load were compared. In order to investigated the viscosity effects, 0W-40
Mobil and 0W-30 Castrol synthetic oils were used. The pressure variation was recorded with
the sixteen tubes and the results were plotted. The performance results for plastic shaft bearing
system were good at (1000 rpm) rotational speeds. On the other hand, the application of
synthetic lubricant proved more effective on the bearing-shaft system.
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1. GĠRĠġ
Radyal kaymalı yataklar pratikte kullanılan hidrodinamik yatakların büyük bir kısmını
oluĢturmaktadır. ÇalıĢma Ģartları altında radyal kaymalı yatakların performansını doğru bir
Ģekilde tahmin etmek oldukça zor olmasına karĢın bu yatakların davranıĢları hakkında gerek
deneysel ve gerekse nümerik ve analitik dikkate değer araĢtırmalar yapılmıĢtır [1, 2, 3].
Bu alanda çalıĢma yapan ilk araĢtırmacı Osborn Reynolds olup bilime önemli katkılarda
bulunmuĢtur. Bir sonraki araĢtırmacı olan Sommerfeld, Reynolds tarafından yapılan
çalıĢmaları geliĢtirmiĢtir ve özelliklede yağ filmindeki basınç dağılımını veren diferansiyel
denklemlerin günümüzdeki analitik yaklaĢımlarını araĢtırmıĢtır. 1924 de Newkirk titreĢim
konusu üzerine dikkat çekmiĢ ve sonuçta radyal ve eksenel kaymalı yatak alanında giderek
artan sayıda birçok araĢtırma yapılmıĢtır [4, 5, 6].
Radyal yataklarda yük taĢınabilmesi ve dolayısıyla yatağa etkiyen dıĢ kuvvetin dengelenerek
mil ve yatak yüzeylerinin birbirlerinden ayrılabilmesi için mil ve yatak yüzeyleri arasında
basınçlı bir yağ tabakasının oluĢması gerekir. Yüzeyler arasındaki basınç, hidrodinamik ve
hidrostatik olmak üzere iki Ģekilde sağlanabilir. Hidrodinamik sıvı sürtünmesinde; yüzeyin
geometrisine uygun olarak, yağ tabakasında kendiliğinden bir basınç alanı oluĢur. Basınçlı bir
yağ tabakasının oluĢması ve bunun devamı için yüzeylerin geometrik yapısından baĢka,
birbirine göre belirli bir bağıl hıza sahip olması ve yük taĢıyıcı yağ tabakasının hareket
yönünde daralması gerekir (daralan yağ kaması). Yük taĢıyıcı yağ filmi oluĢturan önemli
mekanizmalar; termal deformasyon, eksenel sapma, yüzey pürüzlülüğü ve düzgünsüzlüğü,
kavitasyon ve elastik deformasyon ile daralan yağ kamasıdır [7]. Birçok araĢtırmacı burada
tanımlanan mekanizmalar vasıtasıyla hidrodinamik yük taĢıma kabiliyetini göstermiĢlerdir [8].
Radyal yataklarla ilgili olarak yapılan çalıĢmalar ise; [9, 10, 11]. Radyal yataklarda, termal
etkilere iliĢkin bu çalıĢmalardan evvel birçok araĢtırma yapılmıĢtır [12, 13]. Bununla birlikte
çok yüksek mil hızları ve yükleme durumunda karĢılaĢılan daha karmaĢık problemler, bugün
halen araĢtırma için oldukça verimli bir alan oluĢturmaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı; farklı ortam sıcaklıklarında (pozitif ve negatif) ve devir aralıklarında,
değiĢik yağlar kullanılarak, radyal kaymalı yatağın, farklı yükleme durumlarında basınç
değiĢimlerinin araĢtırılmasıdır. Hidrodinamik yağlama esaslı radyal kaymalı yatağın, daha

fazla yük taĢımasında gerekli olan “Daralan yağ kaması mekanizması” oluĢturulması esastır.
Bu amaçla 100 ve 200 gr’lık ağırlıklar yatak alt kısmındaki yük mili üzerinde hareket
ettirilerek, mil ile yatak merkezi arasında eksantriklik oluĢturulmuĢtur (ġekil 1,2 ..). Böylece
radyal kaymalı yatakta yük taĢıyıcı basınç alanı oluĢumu özellikleri araĢtırılmıĢtır.
Kaymalı yatak deney düzeneğinde 4 adet eksenel ve 12 adette çevresel olmak üzere, toplam
16 adet basınç tüpü taĢınan yüklere karĢılık gelmek üzere yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 1). Yapılan
deneylerde, Mobil 0w-40 ile Castrol Slx 0w-30 gibi sentetik yağlayıcı kullanılarak, bunların
taĢıdıkları yatak basınç değerleri mukayese edilmiĢtir.
2. PROJENĠN AMACI VE KAPSAMI
Radyal kaymalı yataklar, endüstride yaygın olarak kullanılan ve yüke radyal doğrultuda direnç
gösteren yatak tipidir. Radyal yataklarda, muylu veya zarf yüzeyleri üzerinde oluĢturulan
farklı yüzey texturelerinin yatağın çalıĢma performansını olumlu yönde etkilediği ve yatağın
yük taĢıma kabiliyetini önemli derecede artırdığı yapılan çalıĢmalarla gösterilmiĢtir. Önerilen
proje kapsamında, farklı yüzey texturelerine sahip muylu ve/veya zarfın yatak performansı
üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu bağlamda, çeĢitli zarf ve/veya muylu yüzey texturelerinde
radyal yatağın çevresi boyunca basınç dağılımları deneysel olarak ölçülmüĢ ve elde edilen
sonuçlar mevcut teoriler ile mukayese edilmiĢtir. Muylu ve/veya zarf yüzey texturelerinin
optimum Ģekil ve boyutsal parametrelerinin deneysel veriler ıĢığında belirlenmesi ve yatak
çalıĢma parametrelerinin de değerlendirilmesi ile yeni yatak tasarımları geliĢtirilmiĢtir. Proje
kapsamında;
Radyal kaymalı yataklarda yük taĢıma kabiliyetinin artırılması
Radyal yatağın yük taĢıma kabiliyeti üzerine farklı mil ve/veya zarf yüzey texturelerinin
etkilerinin deneysel olarak araĢtırılması
Yüzey texture parametrelerinin optimize edilmesi ile optimum yüzey texturesinin tespiti
Yatak çalıĢma parametrelerinin de değerlendirilmesi ile yeni yatak tasarımlarının
geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.
3. RADYAL YATAKLARIN TEORĠSĠ
En genel anlamda bir radyal kaymalı yatak dönen milleri destekleyen ve çevreleyen kısa, rijit
ve metal malzemeden imal edilmiĢ silindirik bir yapıdan ibarettir. Mil ve yatak zarfı
arasındaki boĢluk yağlayıcı akıĢkan ile doldurulmaktadır. Yatak üzerine herhangi bir yükün

etkimemesi durumunda ve ihmal edilebilir bir gövde ağırlığında, dönen mil yatak ile eĢ
merkezlidir, ancak radyal yatak üzerine etkiyen dıĢ yük arttığında mil merkezi yatak
merkezine göre eksantrik bir konum almaktadır. Ġzotermal iĢlemlerde, yatak mili üzerindeki
yükleme koĢulları S Sommerfeld sayısı olmak üzere boyutsuz bir grup denklemle ifade
edilebilir (Bhushan, 2001);
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Radyal açıklık, yani yatak zarfı ve mil yarıçapı arasındaki fark C ile gösterilmektedir. Burada
mil çapı Rs ve yatak zarf çapı ise Rb ile temsil edilmektedir. Dolayısıyla C
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çalıĢma performansı ifadesini elde edebilmek için Reynolds denklemi kullanılmaktadır.
Burada analiz Ortogonal kartezyen koordinat sisteminde yapılabilmektedir. Trigonometri ve
binom açılımları kullanılarak, birbirine göre eksantrik olarak yerleĢmiĢ iki silindir arasındaki
film kalınlığı aĢağıda verilen formül vasıtasıyla ifade edilebilir;
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x

L
z, h
2

R ,z

CH

C1

burada, denklem 4 ’deki e

cos , p



W

R
N
C

2

(5)

p

0 varsayılarak, Reynolds denklemi boyutsuz olarak

temsil edilebilir. Bu denklem statik yükler altındaki radyal yataklarda geçerlidir.
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Denklem 6 ’nın sol tarafındaki ifade sırasıyla çevresel ve eksenel doğrultulardaki ortalama
basınç
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dengelenmektedir.
Yatak performansı aĢağıda verilen yük taĢıma kapasitesi formüllerinde yerine yazılmak
suretiyle basınç dağılımı ifadesinden çıkarılabilir (ġekil 12deki kuvvet dengesi) (Szeri, 1998);
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burada, FR ve FT sırasıyla merkez çizgileri boyunca ve buna dik doğrultudaki basınç kuvvet
bileĢenlerini tanımlamaktadır. W mil üzerine etkiyen dıĢ yüktür.
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f R ve f T boyutsuz kuvvet bileĢenlerini tanımlamaktadır.

W


W


T


e 
OB

e 

V2,t




V2,t

e

Oj


R
e


F
O
U 2,t

j

e
U 2, r

R

P


i

V2, r

ġekil 1. Kaymalı yatak terminolojisi

4. DENEYSEL SĠSTEM
Radyal kaymalı yatak deney seti ile farklı ortam sıcaklıklarında, değiĢik yağlar kullanılarak
deney yapılmıĢtır. Model radyal kaymalı yatak deney seti kesiti ve görünüĢü ġekil.1’de
verilmiĢtir. Esas olarak, yatak Ģaftı (A) üzerine, serbest olarak yerleĢtirilmiĢ Ģeffaf yataktan
ibarettir. Yatak Ģaftı, doğrudan motor Ģaftı üzerine sabitlenmiĢtir. Motor Ģaftı (B), hızı, ana
gövdenin ön kısmına yerleĢtirilmiĢ olan hız kontrol ünitesi ile ayarlanmaktadır. Hız kontrol
ünitesi ile 500

3000 d/dak aralığında hız elde edilebilir. Kontrol ünitesinde yer alan çevirme

anahtarı vasıtasıyla saat ibresi ve tersi yönde hareket sağlanabilir.
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ġekil 2 (a) Manometre tüpleri yerleĢim düzeni

ġekil 2 (a) Manometre yerleĢtirme bölgeleri

manometer
tubes

ġekil 2. (b) Radyal yatağın yükleme koĢulları
Radyal kaymalı yatağa (C), çevresi boyunca 12 adet, uzunluğu boyunca da 4 adet basınç
ölçümlerinin yapıldığı manometre tüpleri yerleĢtirilmiĢtir. ġekil.2 (a)’da verilen 1-2-3-4-5
numaralı yağ basınç tüpleri yatak üst kısmına ve aynı doğrultu üzerine dik radyal düzlemde
eksenel olarak monte edilmiĢtir. Yatak çevresi boyunca yerleĢtirilmiĢ olan diğer bağlantılar
(6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16) bu uçlara ve birbirlerine 300’lik açısal konumda monte
edilmiĢtir. Yatağın bir ucunda sızdırmazlık için esnek lastik bir diyafram (D), diğer ucunda ise
Ģeffaf bir disk ile bir keçe (E) kullanılmıĢtır. Radyal yatak üzerinde bulunan uçlara bağlanan
manometre tüplerindeki kursör (F), hemen arka planda yer alan sabit bir çerçeve üzerine (G)
iĢaretlenen, basınç gösterge seviyelerine bağıl olarak hareket etmektedir. Basınç ölçümleri
esnasında eksen kaçıklığı için, yatak alt kısmına bağlantısı yapılmıĢ olan yük mili (J) üzerine,
küçük ağırlıklar (H) ilave edilmektedir. Bu ağırlıklar çubuk boyunca serbest bir Ģekilde
ayarlanabilir konumdadır.

Yağ film basınçları, 180 cm boyunda, 16 adet manometre tüpleri vasıtasıyla okunmaktadır.
Manometre tüplerinin üst uçları ana manifolda bağlı olup, herhangi bir yağ taĢması
durumunda yağ deposuna tahliye edilmektedir. Esnek bir plastik tüple, yatağa bağlı olan yağ

deposunun yüksekliği ayarlanabilir konumdadır. Depoda bulunan yağ, yatağın alt kısmında
bulunan iki uçtan yatağa gönderilebilecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Radyal yatak parametreleri
Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Radyal yatak parametreleri
Radyal yatak parametreleri
Mil çapı

Değeri
54.80 mm

Yatak zarfı çapı

55 mm

Etkili yatak geniĢliği

70 mm

Genel yatak geniĢliği

80 mm

Yatağın bağlantıları ile birlikte kuru
ağırlığı
Her bir taĢınabilir yük ağırlığı
Yataktaki yağ hacmi

650 g
100 g
65.5 cm3

5. DENEYSEL ÇALIġMA
Deneysel çalıĢmada, motor dönme yönü saat ibresinin dönüĢ yönünde seçilir ve motor
çalıĢtırılarak dönme hızı kademeli olarak 1500 d/dak’ya artırılır. Bundan sonra hız 1500
d/dak’dan 1000 d/dak’ya indirilir ve yataktaki yağlayıcı yağın yerleĢmesi için 10 dak.
beklenir. Gerekli test ağırlıkları yatak alt kısmında bulunan yükleme miline eklenir ve yatakta
açısal olarak yer değiĢtirme oluĢturulur. Manometrelerdeki yağ seviyeleri denge konumuna
geldiğinde 16 manometre tüpünden okuma yapılır. Yağ tankı ilk olarak 735 mm seviyesine
konumlandırılır. Pozitif basınç farkları lokal yük taĢıma kapasitelerine karĢılık gelmektedir.
Bu deneyler esnasında yağ deposu statik bir basıncın oluĢturulabilmesi amacıyla, kaymalı
yataktan 735 mm (ps) yükseklikteki bir seviyeye sabitlenmiĢtir. Dolayısıyla grafiklerde
kullanılan;
P= Ölçülen basınç değerleri.
Ps= Statik basınç (735 mm sabit değerinde).
Deneysel çalıĢma esnasında; farklı özelliklere (viskozite, yoğunluk, yük taĢıyabilme v.b. gibi
karakteristik değerler) sahip olan mineral ve sentetik yağlar kullanılarak farklı ortam
sıcaklıklarında radyal kaymalı yatağın farklı yükleme durumlarında ki basınç değiĢimleri test

edilmiĢtir. Deneysel çalıĢmada kullanılan yağlayıcı akıĢkanın çalıĢma sıcaklığındaki ( 65 0C)
viskozite değeri;
Mobil Ow-40 için 24.8 cSt
Deneysel çalıĢma 18 0C sıcaklıkta, iki farklı yükleme durumu için Mobil 0W-40 yağlayıcı
akıĢkanı kullanılarak yapılmıĢtır (ġekil.3). 18 0C’de 152 mm-19 mm ve 200 gr-100 gr
yükleme konumunda basınç değiĢimlerini vermektedir. Pozitif basınç bölgesi, 00-900 ve 24003600 arasında oluĢmaktadır. Maksimum basınç farkı 2000 d/dak hızda S.Ġ.Y’de 300 lik yağ
filmi konumunda 6 nolu tüp bölgesinde oluĢmakta ve 800 mm-yağ seviyesindedir. Artan devir
sayısı ile birlikte basınç farkları artmaktadır.
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ġekil 3. Çevresel açı değerleriyle basıncın değiĢimi

Diğer bir deneysel çalıĢmada, 18 0C sıcaklık ve Mobil Ow-40 yağı ile, yüzey pürüzlülüğü
çelik mile oranla daha fazla olan plastik bir mil kullanılarak 152 mm-19 mm ve 200 gr-100 gr
yükleme durumu için deneysel ölçümler yapılmıĢtır. Çelik ve plastik mile ait ölçülen yüzey
pürüzlülükleri;
Çelik mil

Rt=9.2 μm

Plastik mil

Rt=25.9 μm olarak ölçülmüĢtür.

ġekil 4’de, çevresel 300 lik yağ film konumlarındaki basınç fark değiĢimleri verilmiĢtir.
Pozitif basınç bölgesi yaklaĢık 00-900 ve 3000-3600 arasında oluĢmaktadır. Yatak üzerine
etkiyen yükü taĢıyan maksimum basınç farkı 1000 d/dak hızda, 300 yağ film konumunda
oluĢmaktadır. Bu basınç farkının değeri; 500 mm-yağ seviyesindedir. Artan hız ile birlikte
basınç farkı azalmaktadır. Aynı yükleme durumu ve sıcaklık Ģartlarında aynı yağ ile yapılan
ġekil.4 ile mukayese edilecek olursa basınç fark seviyelerinde azalma tespit edilmektedir.
Basınç düĢmesi; artan mil yüzey pürüzlülüğü nedeniyle minimum yağ film tabakasının
kalınlığının artmasındandır.
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ġekil.4 Çevresel açı değerleriyle basıncın değiĢimi
6. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Proje çalıĢmasında, radyal kaymalı yataklarda farklı mil ve yatak yüzey texturelerinin yatak
performansına etkileri araĢtırılmıĢtır. Radyal kaymalı yatağın basınç ve yük taĢıma kabiliyeti
üzerinde etkili olan çalıĢma parametreleri araĢtırılmıĢtır. Farklı yüzey pürüzlülük değerlerine
sahip çelik ve plastik miller 152 mm-19 mm ve 100 gr-100 gr yükleme durumunda
çalıĢtırılarak basınç farkları deneysel olarak tespit edilmiĢtir. Basınç farklarının düĢmesi;

negatif basınç bölgesinin geniĢleyerek, pozitif basınç bölgesinin daralması sebebi ile yatağın
yük taĢıma kabiliyetini azaltmaktadır.
180C sıcaklıkta yüzey pürüzlülüğü farklı plastik bir mil kullanılarak yapılan deneyde; yatağın
yük taĢıma kabiliyeti test edildiği zaman, artan yüzey pürüzlülüğü (Rt=25.9 m) nedeniyle
minimum yağ film tabakasının kalınlığı da artmakta ve buna paralel olarak, film tabakasındaki
basınç farkı düĢmektedir. Bu ise yatağın yük taĢıma kabiliyetini azaltmaktadır.
Kaymalı yatakta kullanılan plastik mil, düĢük devir aralıklarında (1000 d/dak) olumlu sonuç
vermektedir. Yüzey pürüzlülüğü 9.2 μm olan sert çelik mil-yatak sisteminde, sentetik bir
yağlayıcı kullanılması, taĢınan yük kapasitesi üzerinde daha olumludur. Farklı sıcaklık
aralıklarında, çeĢitli yağlarla ve ölçüme esas olan çevresel açılardaki nokta sayıları artırılarak
yapılacak testler, daha hassas sonuçlar verecektir.
SEMBOLLER

w :

Milin açısal hızı.

r :

Mil yarıçapı.

R:

Yatak iç yarıçapı.

:

e :

Radyal boĢluk (R-r).

Eksantrisite ( OO1 ).

:

Ġzafi eksantriklik (e/ ).

:

Yağın mutlak (dinamik) viskozitesi.
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