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BONDING UYGULAMASI 
 

    Hava taşıtlarının yüzeyleri, uçuş sırasında statik elektrikle yüksek oranda yüklenebilmektedir. 

İstenmeyen elektrik yüklerinin birikmesini ortadan kaldırmak için önlemler alınması gerekir. 

Aviyonik ekipmana zarar verebilecek veya karışabilecek istenmeyen elektrik yüklerini ortadan 

kaldırmak için alınan en önemli önlemlerden biri bondingdir (elektriksel bağlama). Bonding, 

hareketli yüzeyler gibi gevşek olarak bağlanmış veya hiç bağlanmamış olan iki veya daha fazla 

iletken nesnenin elektriksel bağlantısıdır.  

    Uçak elektrik sistemlerinde Bonding bağlantıları uçuş ve personel emniyeti için aşağıdakileri 

sağlamaktadır: 

1. Uçakları ve personeli yıldırım deşarjından kaynaklanan tehlikelere karşı korur. 

2. Elektrostatik yüklerin atılmasını sağlar  

3. Personeli elektrik şoku tehlikesinden korur 

4. Kararlı bir şekilde haberleşme sinyallerinin alınmasını ve gönderilmesini sağlar 

5. Radyo frekansında potansiyel gürültü oluşmasını engeller 

    Hava taşıtları uçarken metal yüzeylerin hava ile sürtünmesi ile üzerlerinde statik elektrik 

birikmesi oluşmakta ve önlem alınmazsa oluşan yük dengesizliğinin yükün diğer metal yüzeylere 

bir elektriksel olarak atlamasına ve dolayısıyla oluşan arklardan dolayı metal yüzeylerde 

bozulmalar oluşmaktadır. Aynı zamanda havadaki en önemli statik elektriklenme olayı olan 

yıldırım uçağa çarpabilmekte ve en kısa yoldan yolcu ve ekipmanları etkilemeden uçağı terk 

etmesi için önlem alınması gerekmektedir. Bu konularda alınan önlem bondingdir. 

    Bonding hava taşıtlarının elektrik sistemlerinin tasarımında ve bakımındaki en önemli 

faktörlerden biri olup uygun şekilde yapılmasıdır. Yetersiz bonding, sistemlerin güvenilir olmayan 

şekilde çalışmasına, sistemlerin elektromanyetik etkileşimlerine, hassas elektronik cihazlarda 

elektrostatik deşarj hasarına, personelin şok tehlikesine veya yıldırım çarpmasına neden 

olabilmektedir. 

    Bir kontrol yüzeyinin hareketinden veya titreşimden kaynaklanabilen elektriksel bağlantının 

kesikli teması gibi sebeplere bağlı direnç değerindeki değişikliklerden dolayı akan yükler, 



aviyonik cihazlardaki sinyallerde bozulmalara (gürültü) sebep olur. Menteşe gibi gevşek 

bağlantıdan dolayı uçak gövdesine olan bağlantıda değişken bir direnç oluşumunu önlemek için 

uçağın metalik parçaları arasında gerekli elektrik bağlantıları yapılmaktadır. Statik elektrik 

yüklerinin ani boşalmasından kaynaklanan paraziti en aza indiren düşük dirençli bir bağlantı 

sağlamaktadır. 

 

    Günümüzde uçakların dış yüzeyi alüminyum ağırlıklı çok iyi iletken bir metalle kaplanmıştır. 

Bu sayede Faraday Kafesi denen özelliği ile, uçağa çarpan yıldırımın dış yüzey ile kanat ucunda 

bulunan deşarj püskülleriyle atmosfere atılarak uçağı terk etmesi sağlanmış olur.  

    Bunun dışında, iletken olan diğer bütün uçak parçaları birbirlerine bağlanarak dediğimiz iletken 

teller kullanılmak suretiyle eş potansiyel sağlanarak bir bütün hâline getirilmiş olur. Bonding, esas 

itibariyle düşük dirençli bir yol sağlamak için kullanılan iki metalik yüzey arasındaki elektrik 

bağlantıyı ifade eder. Bu amaçla kullanılan iletken bağlantı elemanına Bonding Jumper denir. 

 

Şekil 1. Bonding jumperlar ve bir bağlantı örneği 

    Çoğu durumda alüminyum alaşımlı jumperlar tavsiye edilir; bununla birlikte, bakır jumperlarda 

paslanmaz çelik, kadmiyum kaplamalı çelik, bakır, pirinç veya bronzdan yapılmış parçaları 

birleştirmek için kullanılabilir. Benzer olmayan metaller arasındaki temastan kaçınılamıyorsa, 

jumper ve donanım seçimi, korozyonun en aza indirgenmesi ve paslanma olasılığı en yüksek olan 

kısmın, jumper veya ilgili donanım olmasıdır. 



    Statik elektrik potansiyel birikimini önlemek için uçağın tüm metal parçaları elektriksel olarak 

bağlanmalıdır. Bonding ayrıca tek kablolu elektrik sistemleri için düşük dirençli dönüş yolu 

sağlamaktadır. Bonding jumperlar ve kelepçeler bonding konektörlerine örnek olarak 

verilebilmektedir. Jumperlar mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Metalden metale temasın 

oluşması için bonding düzeneğinin temas bölgesindeki metal olmayan kaplamamaların 

çıkarıldığından emin olun. Tamamlanmış olan bir bonding bağlantısının direnci 0.003 ohm'u 

geçmemelidir. Bir bonding jumper akım taşıma amaçlı olmadan yalnızca radyo frekansı 

gürültüsünü azaltmak için kullanıldığında direncin 0,01 ohm olması yeterlidir. 

    Elektrolitik etki, uygun önlemlerin alınmaması durumunda bir bonding bağlantısını hızla 

paslandırabilir. Çoğu durumda alüminyum alaşımlı jumperların kullanımı önerilir. Bununla 

birlikte, bakır jumperlar paslanmaz çelik, kadmiyum kaplama çelik, bakır, pirinç veya bronzdan 

yapılmış parçaları birbirine bağlamak için kullanılabilir.  

    Farklı tipteki metaller arasındaki temasın önlenemediği durumlarda, jumper ve donanım seçimi, 

korozyonu en aza indirecek şekilde yapılmalıdır. Paslanmaya en muhtemel kısım jumper veya 

ilgili civata, vida gibi donanım olacak şekilde seçilmelidir. 

    Şekil 2. A ve B, uygun bonding bağlantısı yapmak için bazı bağlantı elemanlarını 

göstermektedir. Boya vb. kaplamaların söküldüğü yerlerde bonding bağlantısı tamamlandıktan 

sonra bağlantıya paslanmayı önleyici koruyucu bir kaplama uygulanmalıdır. 

 

 

 



Şekil 2. Bonding bağlantısı yaparken kullanılan donanım düzenekleri 

    Bonding jumper kablolarını bağlamak için lehim kullanılmamalıdır. Boru biçimli elemanlara 

bonding jumper kelepçelerle bağlanmalıdır. Korozyon olasılığını en aza indirecek şekilde kelepçe 

malzemesi seçilmelidir. Bonding jumper kablo kalınlıkları taşıyabilecekleri akım göz önünde 

bulundurularak seçilmelidir.  

    Bonding bağlantıları normalde düz yüzeylere, montaj için erişimi kolay olan cıvatalar veya 

vidalar vasıtasıyla yapılır. Bağlantı yapıya bir cıvata veya vida kullanılarak sıkı bir şekilde yapılır. 

Öncelikle Şekil 2 de gösterildiği gibi cıvata yapıya somun ve pullar vasıtasıyla sıkıca bağlanarak 

adeta bir saplama haline getirilir. Oluşturulan bu saplamayı yapıdan hiç çıkarmadan bonding 

jumper'lar saplamanın kalan kısmına başka bir somun  kullanarak eklenebilir veya çıkarılabilir. 

 

 

 

Şekil 3. Düz bir yüzeye saplama şeklinde bonding bağlantısı. 

 

    Şekil 4’te görüldüğü gibi somun yerine somun plakası (nut plate) somuna erişimin zor olduğu 

durumlarda kullanılır. Somun plakaları, yapının temiz olan bir alanına perçinlenir veya 

kaynaklanır. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-HegWMW7QCHE/UpBRbRbYE0I/AAAAAAAABvM/EdhZ4k5LAOk/s1600/Stud+bonding+or+grounding+to+a+flat+surface.jpg


 

Şekil 4. Somun plakası ile düz yüzeye bonding yapılması 

 

    

    Şekil 5’te gösterildiği gibi, bonding bağlantıları bir yapısal bir elemana perçinlenmiş bir iletken 

tab ile yapılır. Bu gibi durumlarda, bonding yüzeyinin temizlenmesi ve bağlantının yapısal 

elemana yapılıyormuş gibi bağlanması önemlidir. Herhangi bir nedenden dolayı tab’ın 

değiştirilmesi gerekiyorsa, perçinler bir boyut daha büyük perçinlerle değiştirilmeli ve yapının ve 

tabın birbirine değecek olan yüzeyleri temiz ve anodik film içermemelidir. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-D0tEdAQ4_C8/UpBR0EGyYzI/AAAAAAAABvU/dyNP48uk1A0/s1600/Nut+plate+bonding+or+grounding+to+flat+surface.jpg


 

Şekil 5. Yapıya perçinli bonding tabı 

 

    Bonding bağlantıları alüminyum alaşımı, magnezyum veya korozyona dayanıklı çelik boru 

şeklindeki yapılara yapılabilir. Şekil 6, bir alüminyum jumper kullanılarak yapılan bağlantıyı 

göstermektedir. Alüminyumun kolay deforme (şekil bozukluğu) olabildiğinden  vida ve somun 

basıncının düz pullar kullanılarak dağıtılması gerekir. 

 

 

Şekil 6. Silindirik bir yapıya Bonding bağlantısı 
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    Bonding bağlantılarını yapmak için kullanılan donanım, mekanik mukavemet, taşınacak akım 

ve kurulum kolaylığı göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Alüminyum veya bakır jumperlar 

ile daha farklı bir malzemeden yapılan yapısal elemana bağlantı yapılırsa, benzer olmayan metaller 

arasına uygun bir malzemeden bir pul da takılmalıdır. Böylece herhangi bir korozyon oluşacaksa 

bu pul üzerinde olacaktır. 

    Donanım malzemesi ve kaplama, bağlantı yapılacak olan yapısal elemanın malzemesine ve 

bonding bağlantısı için belirtilen jumper malzemesine göre seçilmelidir. Belirtilen bonding jumper 

bağlantısı için uygun boyutta bir vida veya cıvata kullanılmalıdır. Mevcut bonding bağlantılarını 

onarırken veya değiştirirken, her zaman orijinal bağlantıda kullanılan aynı donanım türü 

kullanılmalıdır. 

 

 

Bonding yaparken aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır: 

• Ekipman bonding - elektronik ekipmanlar ve çoğu elektrikli ekipmanlar elektromanyetik 

etkileşimi azaltmak için normalde uçak yapısına düşük empedanslı bağlantılar ile bağlanmaları 

gerekir. Elektromanyetik yayılım oluşturan komponentler de, uçak yapısına bağlanmalıdır. 

Elektronik ekipmanın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için, ara bağlantılar, bonding 

yapılırken sistemin kurulum teknik özelliklerine uyulması özellikle önemlidir. 

• Metalik yüzeye bonding — uçak gövdesinin dış tarafındaki tüm iletken nesneler, mekanik 

bağlantılar, iletken menteşeler, statik yükleri ve yıldırım çarpmaları sonucu oluşan yükleri ileten 

bonding jumperlar vasıtasıyla uçak gövdesine elektriksel olarak bağlanmalıdır. Fonksiyonu, 

gövdeden elektriksel olarak izole edilmesini gerektiren antenler gibi bazı nesneler için bu konuda 

istisnalar bulunmaktadır. Bu tür nesnelere, statik yükleri ve/veya yıldırım akımlarını uygun şekilde 

yürütmek için alternatif bir yol sağlanmaktadır. 

• Statik bonding — hava taşıtının içinde ve dışında, 3 inç kareden daha büyük bir alana ve 3 

inçden büyük doğrusal bir boyuta sahip olan ve yağış, sıvı veya hareket halindeki hava nedeniyle 

kayda değer elektrostatik yüklenmeye maruz kalan tüm izole iletken parçalar, olası statik yükleri 

dağıtmak için yeterli iletkenliğe sahip uçak yapısına mekanik olarak yapılan güvenli bir elektrik 

bağlantısıdır. Temiz ve kuru tutulan büyük nesneler üzerinde böyle bir yayılımı sağlamak için 

bağlantı temiz ve kuru tutularak 1 ohm'dan düşük bir bağlantı direnci gereklidir. Küçük cisimlerin 

gövde yapısına bağlanmasında daha yüksek dirençlere izin verilebilir. 



1. Bonding Jumper Montajı 
 

    Şekil 7’de gösterildiği gibi bonding Jumper bağlantısı mümkün olduğunca kısa yapılmalı ve her 

bağlantının direnci .003 ohm'u aşmayacak şekilde yapılmalıdır. Bonding Jumper bağlantısı, 

rudder, elevatör vb. kontrol yüzeyleri gibi hareketli uçak elemanlarının hareketine 

engellememelidir. Bu elemanların normal hareketi de bonding Jumper bağlantısına zarar 

vermemelidir. 

 

Bağlama Yolları. 

İki çeşit bağlama yolu vardır: 

• Birincil bağlama yolları, yıldırım taşıması gereken yollardır. Bu yollar, düşük elektrik 

direnci ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Yüzeysel deşarjların izlediği yollar, deşarj 

elektrotları (püskülleriyle) son bulur. 

• İkincil bağlama yolları, diğer sistemler arasında eş potansiyel sağlayan yollardır. 

 

 

Şekil 7. Bonding jumper bağlantıları 

 

Bonding Jumper bağlantıları — düşük dirençli bir bağlantı sağlamak için, bonding Jumper 

bağlantı uçları ile temas edecek bağlantı yüzeyinden boya ve anodize filmler gibi iletken olmayan 

kaplamalar temizlenmelidir. Elektrik kabloları doğrudan magnezyum parçalara bağlanmamalıdır. 



Korozyona karşı koruma — elektrik sistemi bonding bağlantılarında meydana gelen arızaların 

en önemli nedenlerinden biri korozyondur. Bağlantısı yapılmış noktaların etrafındaki alanlar, 

uygun bir son kat korozyonu önleyici kaplama ile hızlı bir şekilde kaplanmalıdır. 

Korozyon önleme — Uygun önlemler alınmazsa elektrolitik etki hızlı bir şekilde bir bonding 

bağlantısını paslandırabilir. Çoğu durumda alüminyum alaşımlı jumperların kullanımı 

önerilmektedir. Ancak, paslanmaz çelik, kadmiyum kaplama çelik, bakır, pirinç veya bronzdan 

yapılmış parçalara bonding yapmak için bakır jumperlar kullanılmalıdır. Farklı tür metaller 

arasındaki temasın önlenemediği durumlarda, jumper ve vida vb. donanım seçimi korozyonu en 

aza indirecek şekilde yapılmalıdır. Elektrolitik etki ile yapısal elemanları korozyana uğratmasını 

engellemek için, korozyona uğraması muhtemel parça bonding jumper veya ilgili bağlantı elemanı 

olacak şekilde malzemeleri seçilmelidir. (Şekil 8) 

Bonding Jumper bağlantı parçası — Bonding Jumper bağlantıları için lehim kullanımından 

kaçınılmalıdır. Boru biçimli elemanlar, bağlantı telinin tutturulduğu kelepçelerle birleştirilmelidir. 

Uygun kelepçe malzemesi seçimi ile korozyon olasılığı en aza indirmelidir. 

Toprak dönüş bağlantısı — Bonding Jumperlar aynı zamanda önemli derecede toprak dönüş 

akımı taşıyorsa, jumper kablosunun kalınlığı bu akım değerini taşıyacak şekilde belirlenmeli ve 

jumper kablo bağlantısı üzerinde çok düşük bir voltaj düşmesi olmalıdır. 

 



 

Şekil 8. Düz yüzeye Bonding yapımı için civata, pul ve somun malzemesi seçimi. 

 

 

 

 

 

 

Bonding Prosedürü 

 

Bonding bağlantıları yaparken aşağıdaki genel prosedürler ve önlemler önerilmektedir. 

1. Mümkünse, parçaları birincil uçak yapısına Bonding yapılır 

2. Bonding bağlantılarını, uçak yapısının hiçbir parçası zayıflamayacak şekilde yapılır. 

3. Mümkünse parçalar ayrı ayrı Bonding yapılır. 

4. Bonding bağlantılarını pürüzsüz, temiz yüzeylere monte edilir. 



5. Bonding bağlantılarını, titreşim, genişleme veya daralma veya normal servisteki bağıl hareket 

bağlantıyı kesmeyecek veya gevşetmeyecek şekilde takılır. 

6. Bonding bağlantı noktası seçiminde mümkün olduğunca korumalı alanlar kullanımına özen 

gösterilir. 

 

Bonding bağlantısı yolları aşağıdaki amaçlar için kullanılır: 

(a) Ayrılabilen başlıca bileşenleri bir araya getirmek suretiyle yüzeysel yıldırım deşarjı taşınması 

için, 

(b) Motorları ana yük taşıyan iletken yapısal elemanlara (kolon, kiriş vb) bağlamak için. 

(c) Dış yüzey üzerinde veya dışında bir yüzeye sahip tüm metal parçaları bağlamak 

(d) Metalik olmayan harici parçalarda iletken olarak görev yapmak. 

 

 

Static Dischargers/ Wicks  

 

Statik elektriği havaya zararsız bir şekilde boşaltmak için kontrol yüzeylerinin arka kenarlarına 

bağlanan elemanlardır. Statik elektrik yüklerini radyo alıcılarında parazitlenmeye neden 

olmayacak şekilde havaya boşaltırlar. Radyo alıcısının statik boşalmalardan kaynaklanan 

parazitleri azaltmak için uçaklara statik deşarjırlar veya wickler takılmaktadır. Bu parazitler, statik 

boşalmanın bir sonucu olarak uçaktan yayılan korona deşarjından kaynaklanır. Korona, radyo 

frekans spektrumunda gürültü üreten kısa darbeler (pulses) olarak oluşur. Statik deşarjırlar normal 

olarak kontrol yüzeylerinin, kanat uçlarının ve dikey stabilizatörün (vertical stabilizer) firar 

kenarlarına (trailing edges) monte edilir. Parazit veya gürültüye neden olacak şekilde statik 

etkileşimin çok az olduğu veya hiç olmadığı, yani aviyonik antenlerin etkilenmeyeceği şekilde 

antenlerden kritik bir mesafede statik elektriği boşaltırlar. 

 

Esnek ve yarı esnek deşarjırlar uçak yapısına metal vidalar, perçinler veya epoksi ile tutturulurlar. 

Bağlantılar düzenli olarak uçuş emniyeti açısından kontrol edilmelidir. Bağlantıdan gövdeye temas 

direnci ölçümü 0,1 ohm'u geçmemelidir. Tüm statik deşarj cihazlarının durumu, üreticinin 

talimatlarına göre muayene edilmektedir. Şekil 9 da, statik deşarj örneklerini göstermektedir. 



 

Şekil 9. Statik deşarjırlar veya wickler, radyo frekansı parazitini önlemek için aviyonik 

antenlerden güvenli bir mesafede uçuşta biriken statik enerjiyi dağıtırlar 

 

 
 

Şekil 10. Statik Deşarjırlar (Deşarj Püskülleri) 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Bonding Metre 
 

    Bonding metre (Şekil 1), küçük direnç değerlerini ölçmek ve görüntülemek için dijital teknikler 

kullanan bir ölçüm cihazıdır. Elektrik bağlantılarının bütünlüğünü belirlemeye yardımcı olur. 

Bonding metreler çok küçük dirençleri ölçmek için kullanılır. Bonding metrenin çalışma aralığı 

miliohm (mΩ) cinsindendir. Milliohm, 10-3 ohm'a  eşit olan bir ölçü birimidir. 0,2 miliohmdan 

daha küçük dirençler genellikle düşük doğrulukla ölçülebilir. Bir iletkeninin direnci, bir elektrik 

akımının o iletken içinden geçirilmesinin zorluğunu temsil eder. Bir cismin direnci, üzerindeki 

gerilimin onun üzerinden akıma oranı olarak tanımlanır. 

Tüm iletken hava aracı komponentleri, uçak sistemindeki kaçak akım tarafından veya örneğin 

yıldırım çarpmasından kaynaklanabilecek hasarı önlemek için minimum elektrik direncine sahip 

olmalıdır. Tüm bu uçak komponentler elektriksel olarak birbirine bağlanır. Bu komponentler 

Bonding metre kullanılarak ölçüm yapılır. Komponent olarak tanımlananlar şunları içerir: 

ekranlama, topraklama şerit kablosu, vida bağlantıları ve bağlantı elemanlarını da içeren silindirik 

borular. 

Bonding metreler, dört kablolu Kelvin probe sistemini kullanan cihazlardandır. Kelvin probe 

sistemi, proptan bir test akımı geçirir, böylece voltaj merkez pinleri tarafından algılanır. Bu yöntem 

temas direncini ortadan kaldırır ve propların direncinden kaynaklanan hata olasılığını en aza 

indirir. 



 

Şekil 9. Bonding Metre ve Probu 

 

Bonding Metre Spesifikasyonları 

Milliohm metre (veya bonding metre) [3] şu spesifikasyonları taşır: 

• Bant genişliği 

• Örnekleme hızı 

• Maksimum kanal sayısı 

• Çalışma sıcaklığı 

• Ekran tipi 

• Ekran basamak sayısı 

 

Bant genişliği, ölçülen AC akımı veya voltajı için frekans aralığıdır. Örnekleme, analog sinyalin 

dijital sinyale dönüştürülmesidir. Örnekleme frekansı veya örnekleme hızı, bir saniyede elde edilen 

ortalama örnek sayısıdır. Maksimum kanal sayısı, cihazın toplam kanal sayısıdır. Çalışma 

sıcaklığı, miliohm sayacının çalıştığı sıcaklıktır. Analog ve dijital olmak üzere iki tipi vardır. 

Analog cihazlar genellikle bir ibre ile değerleri gösterirken, dijital cihazlar sayıları gösteren 

elektronik bir displaye sahiptir. Modeline bağlı olarak  Miliohm metreler genellikle 3 ila 7 veya 

daha fazla basamak görüntülerler.  

 



Bonding Meter Kullanımı 

    Her uçak güvenilir bir toprak devresine ihtiyaç duyar. Bu devre, uçağın güvenliği için önemlidir. 

Toprak devreleri, yapısal bağlar ve braketler, topraklama kayışları, kablo ekranları ve konektör 

arka kabukları dahil olmak üzere bir dizi bağlama elemanı ile oluşturulur. Yapıları Kompozit 

malzemelerden yapılmış modern uçaklarda, bonding gerekli değildir. 

 

    Etkisiz bir bonding devresine yanlış montaj, imalatta malzeme hatası veya malzeme ve bağlantı 

noktalarının bozulması neden olabilir. Bu yüzden bu devreler kontrol edilmelidir. Kontroller 

bonding metreler kullanılarak yapılır. 

 

    Uçağı etkileyen zararlı etkilerin bir listesi vardır. Bonding, uçuşu etkileyecek zararlı etkilerin 

oluşmasını önler. Kaçak Akımlar arızalı ekipmandan kaynaklanmakta olup bu akımlar, güvenli bir 

şekilde yönlendirilmedikleri takdirde personel, yolcular ve uçağın kendisi için tehlikeli olabilir. 

 

    Uçağa yıldırım çarpması sonucu oluşan elektrik akımı uçak gövde üzerindeki kablo demetlerine 

ve uçak sistemlerine geçmesine neden olabilirler. Bu akımlar elektrik sistemlerine zarar verebilir 

veya potansiyel olarak tahrip oluşturabilir ve etkili bir şekilde yapısal iletken gövde üzerinden 

uçağın toprağa yakın bölümünden havaya yönlendirilmelidir. 

 

    Yüksek Yoğunluklu Yayılımlı Alanlar (High Intensity Radiated Fields-HIFR) anten gibi 

elemanlardan radyo frekansı yayılımları sonucu oluşan elektrik alanlarıdır. Bu yayılımlar, yüksek 

güçlü radyo sinyalleri, radar ve özellikle askeri radarlar gibi birçok farklı yayılan alandan oluşur. 

Bu alanlar, kritik sistemlerde hasara veya arızaya yol açabilecek voltaj değişikliklerine neden 

olabilir. 

 

Bonding Metre ile Test Uygulaması 

    Bu test, iki metalik eleman arasındaki elektrik direncini ölçmek için kullanılır. Bu test, bir 

elemandan diğerine bilinen bir değerde akım oluşturularak yapılır. Ardından akım sonucu oluşan 

gerilim düşüşünü ölçülür. Direnç daha sonra Ohm kanunu kullanılarak gerilim değeri akım 

değerine bölünerek hesaplanır. Bu test tipik olarak bir braket ve bir yapısal iletken eleman 

arasındaki direnci test etmek için kullanılır. 



 

    Ölçümde iyi bir elektriksel bağlantı oluşturmak için önce varsa bağlantı yapılacak alandaki 

kaplama ve kirlilikler temizlenmelidir. Daha sonra bonding metre kullanılarak bonding direnci 

ölçülecektir. Bonding metre prop bağlantılarının teması yeterli derecede iyi yapılmalıdır. Gevşek 

bağlantılar bonding metrenin ekranında değişken değerler gösterimine sebep olabilir. 

 

Şekil 10. Bond testi 

 

 

    Bonding metreyi, sabit bir akım çıkışı sağlayarak ölçümü yapılan noktalar arasında düşen 

gerilimi ölçmektedir. Ölçülen gerilim küçük olduğundan, akım ve gerilim algılama kablolarının 

ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle, bonding metre prob uçlarında birer çift kablo 

kullanılmaktadır. 

 

Ölçüm 

Bonding metre kullanarak bonding direnci ölçülecektir. Ölçüm bağlantıları aşağıdaki şekillerde 

gösterilmektedir. Besleme akımı için olan uç ile gerilim ölçümü ucu ölçümü yapılacak olan 

noktaya bağlanırken yine dönüş akımı ucu ile gerilim ucu ölçümü yapılacak olan diğer noktaya 

bağlanarak ölçüm yapılır. 

 

 

 



Bonding Bağlantısının Test Edilmesi 

    Tüm bonding bağlantılarının direnci, bağlantılar yapıldıktan sonra test edilmelidir. Her 

bağlantının direnci normalde 0,003 ohm'u geçmemelidir. Çok düşük direnç değerlerini doğru bir 

şekilde ölçmek için AN / USM-21A veya eşdeğeri bir yüksek kaliteli miliohmmetre cihazı 

gereklidir. Laboratuarımızda yapılacak ölçümler için AmeCal ST-5302 Bonding metre 

kullanılmaktadır. 

 

 
  

Şekil 11. AmeCal ST-5302 Bonding metre ve Bonding test bağlantısı 

 

 

Öncelikle Bonding jumperın, yüzey kontrolleri gibi hareketli uçak elemanlarının çalışmasına engel 

oluşturmadığı gözlemlenmelidir. Aynı zamanda hareketli elemanların normal hareketi, bonding 

jumper bağlantı kablosuna zarar vermediği de gözlemlenmelidir. Bonding jumper kabloları 

mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve aksi ilgili bakım dökümanında söylenmedikçe her 

bağlantının direnci 0,003 ohm'u aşmayacak şekilde yapılmalıdır. Bunu sağlamak için, bağlantı 

yapılmadan önce varsa boya ve benzeri iletken olmayan kaplamalar, bonding yapılmadan önce 

temas edilecek yüzeyden temizlenmelidir. 

Daha sonra Bonding metre bağlantısı şekil 11’de gösterildiği gibi yapılarak bonding metre ile 

ölçüm yapılmalıdır. Bunun için bonding metrenin ölçüm ayarı 400 mΩ (mili ohm) kademesine 

getirilip ölçüm yapılmaktadır. Ölçülen değer istenilen değerin üzerinde çıktığında bağlantı 

sökülerek bağlanacak noktalar temizlenmeli ve tekrar takılarak ölçüm yapılmalıdır. 



 

 

 

 

 Şekil 12. Bonding ölçüm testi. 

 

 

 

 

Şekil 13. Prop uçlarını yapıya bağlayarak ölçüm. 


