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MOTOR KAPUTU ALÜMİNYUM VE ÇELİK 
MALZEME DIŞ PANEL DEFORMASYON 
KARŞILAŞTIRMASI

Kurtuluş Uçar*

1. GİRİŞ
Otomotiv sektörü sürekli olarak farklı ihtiyaçlarla karşı-
laşan dinamik bir sektördür. Sürücülerin yüksek perfor-
mans ve güvenlik, daha fazla konfor ve yakıt tasarrufu 
gibi istekleri sektörü malzeme açısından da yeni arayış-
lara itmektedir. Tüm bu talepler ele alındığında gelece-
ğin otomobillerinde alüminyum malzeme kullanımının 
artarak devam edeceği öngörülmektedir. Alüminyum 
panel, çelik panele nazaran ortalama üç kat daha hafiftir. 
Taşıtlarda iç ve dış paneller, alüminyum levha uygulama-
larıyla önemli hafifleme sağlayan ve taşıt ağırlık azaltma 
çalışmalarına büyük katkıları olan parçalardır. Bugün Ku-
zey Amerika’da General Motors’un Precept, Ford’un Pro-
digy ve Daimler-Chrysler’ın ESX3 modelleri, Avrupa’da ise 
Audi’nin A8 ve A2 modelleri tamamen alüminyum göv-
deli olarak üretilmektedir [1]. Alüminyum levha üreticileri 
tarafından, bu uygulamalar için kritik özellikler olan

• Geri kazanılabilirlik

• Düşük malzeme üretim ve uygulama maliyetleri

• Yapısal kararlılık ve dayanıklılık, vuruk ve darbe diren-
ci, çarpışma dayanıklılığı için yeterli mukavemet

Her geçen gün otomotiv üretiminde emisyon değerlerinin 
önemi katlanarak artmaktadır. Bu kapsamda, yeni motor 

geliştirme, yakıt katkısı vb çalışmaların yanında araç 
hafifletme çalışmalarının da önemi büyüktür. Bu doğrultuda, 

kullanılan panel kalınlıklarının azaltılması, alternatif 
malzeme kullanımı (alüminyum, kompozit) vb değişiklikler 

yapılmaktadır. Fakat aracın dış panel kalınlıklarının belli bir 
değerin altına düşürülmesi hem estetik hem de üretilebilirlik 

açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Güvenlikten 
ödün vermeden ve konfordan vazgeçmeden az yakıt tüketen 
otomobiller için hafif, fakat mukavemeti yüksek alaşımların 

kullanılması otomobil üreticilerinin önemli hedefleri arasında 
yer almaktadır. Alüminyum, gibi hafif yapı metalleri, otomotiv 

endüstrisinde yakıt tasarrufu için gerekli hafif malzeme 
seçiminde önemli potansiyel kullanım alanına sahiptir. 
Bu doğrultuda, kullanılacak alüminyum motor kaputu 

paneli hem ağırlık hem de üretilebilirlik açısından avantaj 
sağlamış olacaktır. Alüminyum levhalar hızla gelişmekte 

olan otomotiv endüstrisinde kullanımının her geçen yıl daha 
da artmasına neden olmuştur.   Bu çalışma, çelik motor 

kaputu ile alüminyum motor kaputu dış paneline uygulanan 
deformasyon testlerinin karşılaştırılmasını yapmak amacıyla 

hazırlanmıştır.
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• Gerdirme, bükme ve derin çekme operasyonları için 
yeterli şekil verilebilirlik

koşullarını sağlayacak alüminyum alaşımlı levha üretimi 
ve uygulaması için, çok kapsamlı araştırma ve geliştirme 
çalışmaları yapılmaktadır [2]. Alüminyum levha alaşım-
larının otomotiv uygulamalarındaki kullanım alanları ol-
dukça geniştir. Otomobil gövde panellerinde AA6016 ve 
AA6111 alaşımları tercih edilmektedir. AA6016 alaşımları 
Avrupa’da araba gövde panellerinde, AA6111 alaşımları 
ise genellikle Kuzey Amerika’da tercih edilmektedir [3].

Aynı kalınlıktaki yüksek mukavemetli çelik paneller, yu-
muşak çelik panele göre daha fazla dış direnç sağlar veya 
azaltılmış panel kalınlığında ağırlık tasarrufu ve eşdeğer 
dış direnci sağlayabilir. Fakat yüksek mukavemetli çelik 
panel kullanımı yaya güvenliği testlerin negatif sonuçlan-
masına neden olabilir. 

Kullanılacak olan panel sertlikleri algılanan kalite içinde 
önem arz etmektedir. Dolu yağmuru, taş çarpması, yük-
sekten düşen bir futbol topu gibi durumlar panel üzerin-
de göçük oluşturabilecek durumlar. Kullanıcılar bu gibi 
durumları kalite algısı olarak değerlendirilebilir. Malzeme 
özellikleri ve malzeme kalınlıkları deformasyon direnci 
üzerindeki etkisi panel tasarımında öncelikli bir konu ha-
line gelmektedir.

Bu çalışmada çelik motor kaputu ile alüminyum motor 
kaputu paneline uygulanan panel deformasyon testinin 
sonuçları karşılaştırılacaktır. Bu test, motor kaputu panel 
üzerinde oluşabilecek her türlü çöküntüye karşı dayanımı 
belirlemek amacıyla yapılmaktadır. 

2. MOTOR KAPUTU PANEL DEFORMASYON TESTİ
İnsanlar otomobillere günlük hayatta farkında olmadan 
kötü kullanım gerçekleştirmektedir. Otomobil üreticileri 
bu kötü kullanım koşullarını ürettikleri araçlar üzerinde 
test etmek ve araçlarını bu doğrultuda geliştirmek zorun-
dadırlar. Motor kaputu  panel deformasyon testi, motor 
kaputu dış paneli üzerinde oluşabilecek her türlü çökün-
tüye karşı dayanımı belirlemek için yapılır (Kaputu kapa-
tırken, el ile kaput üzerine bastırma, aracı motor kaputun-
dan doğru bastırarak geriye doğru itme vs). 

Motor kaputu daha rijit bir yapı ile daha sert daha kalın 
dış panel kullanılarak tasarlanabilir. Tüm bu çalışmalar 
motor kaputu panel deformasyon testi için pozitif yönlü-
dür. Fakat yaya güvenliği testlerini olumsuz etkileyeceği 

için motor kaputu tasarımı gerçekleştirilirken bu handi-
kaplar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 

Her otomobil üreticisinin kendine ait tasarım standartla-
rı vardır. Şekil 1’de gösterildiği üzere test standartlarına 
göre motor kaputu dış panel üzerine belirli aralıklar da 
yatay ve dikey olmak üzere çizgiler çizilir ve bu çizgilerin 
kesişim noktaları yük uygulanacak noktalar olarak belir-
lenir. 

Şekil 2’de gösterilen test makinası ile numaralandırılmış 

               

 
Şekil 1. Deformasyon Testi Kuvvet Uygulama Noktaları 

                               

 
Şekil 2. Deformasyon Testi Kuvvet Uygulama Makinası 
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 Şekil 3. Zebra Efekti ile Yüzey Kontrolü 

 
 

 

                                                                                             

3. TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

          Yukarıda belirtilen ifadelerde olduğu gibi otomotiv sektöründe emisyon değerlerinin önemi her geçen gün 
artmaktadır. Emisyon değerlerini düşürmenin kolay ve en az maliyetli yolu mevcut teknolojiler ile ağırlık azaltmadır. 
Ağırlık azaltma konusunda en iyi malzemelerden biri alüminyumdur. Aşağıda çelik malzeme motor kaputu ile 
alüminyum motor kaputu dış paneline uygulanan deformasyon testi sonuçunda ortaya çıkan kuvvet / yerdeğişim eğrileri 
gösterilmektedir. 

Çelik malzeme panele göre yaklaşık 2kg avantaj sağlayan alüminyum panelin performansı test edilmiştir. Çelik 
malzeme motor kaputun da  panel kalınlığı 0,7 mm’dir, alüminyum motor kaputunda ise panel kalınlığı 1,0 mm’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                      Şekil 4. Alüminyum  Panel Kuvvet-Yer Değişimi Eğrileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Alüminyum  Panel Kuvvet-Yer Değişimi Eğrileri
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                                            Şekil 5. Çelik Panel Kuvvet-Yer Değişimi Eğrileri 

Şekil 5. Çelik Panel Kuvvet-Yer Değişimi Eğrileri

noktalara test standartlarının belirtmiş olduğu kuvvet 
uygulanır ve geri çekilir. Uygulama esnasında kuvvet/ 
yerdeğişim eğrisi çıkartılır. Test sonrasında motor kapu-
tu dış paneli üzerinde herhangi bir deformasyon, görsel 
bozukluk, çukur vb. olmaması gerekir. Tüm noktalar tek 
tek kontrol edilir ve zebra efekti dediğimiz yüzey üzeri-
ne ışık demetleri yansıtılarak yüzey üzerinde herhangi bir 
deformasyon veya ışık kırılımı olup olmadığının kontrolü 
sağlanır (Şekil 3). 

3. TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yukarıda belirtilen ifadelerde olduğu gibi otomotiv sek-
töründe emisyon değerlerinin önemi her geçen gün art-
maktadır. Emisyon değerlerini düşürmenin kolay ve en 
az maliyetli yolu mevcut teknolojiler ile ağırlık azaltma-
dır. Ağırlık azaltma konusunda en iyi malzemelerden biri 
alüminyumdur. Aşağıda çelik malzeme motor kaputu ile 

alüminyum motor kaputu dış paneline uygulanan defor-
masyon testi sonuçunda ortaya çıkan kuvvet/yerdeğişim 
eğrileri gösterilmektedir.

Çelik malzeme panele göre yaklaşık 2kg avantaj sağlayan 
alüminyum panelin performansı test edilmiştir. Çelik mal-
zeme motor kaputun da  panel kalınlığı 0,7 mm’dir, alü-
minyum motor kaputunda ise panel kalınlığı 1,0 mm’dir.

Aşağıdaki grafikte kuvvet yer değişimi eğrilerinin de-
ğerlerinin karşılaştırması gösterilmektedir. Her noktaya 
400N’a kadar kuvvet uygulanarak geri çekilmektedir. 
400N kuvvete ulaşıldığında noktanın max. yer değişim 
değeri belirlenir. Max. yer değişim değerleri karşılaştırıl-
dığında alüminyum panel ile çelik panel arasındaki yer 
değişim değerlerinin birbirine çok yakın olduğu görül-
mektedir. Max. yer değişim farkları 0mm ile 2,5mm ara-
sındadır.
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4. SONUÇ 

Alüminyum panel basılabilirlik, üretilebilirlik ve boyana-
bilirlik proseslerine bakıldığında çelik malzeme panelden 
farklı bir davranış sergilemediği görülmektedir. Sağladığı 
ağırlık avantajının yanında basılabilirlik anlamında çelik 
malzeme panele göre artısının olduğu söylenebilir.

Yapılan bu çalışmada görülüyor ki, çelik panel ile alümin-
yum panel arasında benzer davranışlar sergilemektedir. 
Alüminyum motor kaputu, çelik motor kaputuna göre 
performans olarak benzer ağırlık olarak ise avantaj sağ-
lamaktadır. Bu sonuca göre ağırlık azaltma çalışmalarında 
alüminyum dış panel kullanımı avantaj sağladığı açıkça 
görülmektedir. 
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Şekil 6. Alüminyum ve Çelik Panel Deformasyon Test Karşılaştırması


