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SES YALITIM AMAÇLI TEKSTİL ESASLI SANDVİÇ YAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ 
DEVELOPMENT OF TEXTILE BASED SANDWICH STRUCTURES FOR SOUND INSULATION 

EROL M.
1

 
1
Erciyes Üniversitesi 

 

Anahtar Kelimeler 

Ses yalıtımı, tavuk tüyü sapı, sandviç yapılar, kompozit malzeme 

 
Özet (Türkçe) 

Çalışmada tavuk tüyünden lif üretimi sırasında yan ürün olarak ortaya çıkan sap materyalini kullanarak  

ses yalıtım amaçlı sandviç yapıların geliştirilmesi hedeflenmekted ir. Tavuk tüyü sap materyalinden 

üretilecek plakaların yalıtım özelliklerine sahip farklı malzemelerle karma varyantları geliştirilerek otomotiv 

sektörü ve kapalı mekânlarda kullanılacak ses emici özelliklere sahip, düşük maliyetli, düşük kalınlıkta ve 

katma değeri yüksek ses yalıtım malzemeleri üretilecektir. 

 
Özet (İngilizce) 

The study aims to produce composite sandwich structures for sound insulation at from stem parts that 

emerge as a by-product at the production of fibers from chicken feather.By developing mixed variant of the 

sheets produced from chicken feather and different materials that have insulating properties,sandwich 

structures with sound absorbing properties will be obtained to be used in automotive and indoors.A sound 

insulation material with low cost,low thickness and high value will be produced. 

 
Tahmini Proje Süresi 

Çalisma süresi tahmini 2 yil olarak düsünülmüstür. 

 
Tahmini Proje Bütçesi 

Proje bütçesi tahmini 120.000 TL olarak hesaplanmıştır. 

 
Projenin Amacı 

Tavuk tüyü materyalinden sandviç kompozit malzemelerin geliştirilmesi için rachis (sap) parçacıklarından 

farklı bağlayıcılar kullanarak plakalar üretilecek ve dokusuz ses yalıtım malzemeleri ile kombine edilerek 

akustik özellikleri yüksek malzemelerin üretilmesi hedeflenmektedir. 

 
Giriş 

Sesle ilgili oluşabilecek problemlerin önlenmesinde ses izolasyonu insan konforu için önemli bir ihtiyaç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomobilde, imalat ortamında, yüksek ses basıncı üreten ekipmanların 

çalıştırıldığı ortamlardaki ses izolasyon ihtiyacı daha etkili ve ekonomik malzemelerin geliştirilmesi 

ihtiyacını doğurmaktadır [1]. 

Ses yalıtımı sağlayan malzemeler olarak doğal ve yapay lifler, ahşap yünü, cam yünü, taş yünü, poliüretan 

köpük, kauçuk gibi malzemeler kullanılmaktadır [2]. Bilim adamları bu amaçla yeni malzemeler 

arayışındadırlar. Tavuk tüyleri birçok ilginç özelliklere sahip malzemeler olarak bu açıdan dikkat 

çekmektedir [3]. Tüyden elde edilen sap materyalinin mikro gözenekli içyapıya sahip olması bu 

materyalden üretilecek malzemelere çift gözeneklik özelliği kazandıracaktır. Netice olarak atık haldeki bu 

materyalden katma değeri yüksek yalıtım malzemeleri elde edilecektir. 

 
Yaklaşım 

Geleneksel olarak kuş tüylerinden, özellikle kaz ve ördek gibi su kuşlarının tüylerinden kışlık kıyafetlerde 



434 
 

ve ev tekstilinde dolgu malzemesi olarak yararlanılmaktadır. Tavuk tüyleri düşük elastikiyeti ve sertliğinden 

dolayı bu amaçla kullanım için elverişli değildir. Tüylerin omurgasını oluşturan sap kısmından dallanan lifsi 

yapının kesilerek ayrıştırılması suretiyle gerçekleştirilen tavuk tüyü lifleri üretimi sırasında yan ürün olarak 

sap parçacıkları ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar sırasında belirlenmiştir ki, bir tavuktan elde edilen 

tüy miktarının yaklaşık olarak yarısını lifsi materyal, diğer yarısını ise sap (rachis) materyali 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada lif üretimi sırasında ortaya çıkan sap materyalinden değişik bağlayıcılar 

kullanılarak kaynar presleme yöntemiyle gözenekli kompozit yapılar üretilecektir. Üretilmiş yapıların tekstil 

esaslı malzemelerle kombinasyonları şeklinde ses yalıtım amaçlı sandviç yapılar geliştirilecektir. 

 
Beklenen Sonuç 

Çalışma sonucunda düşük maliyetli, hafif, katma değeri yüksek ve çevre koruyucu bir ürün geliştirilecektir. 
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