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Tümüyle yerli, SANAEM/TAEK RFQ proton 
hızlandırıcısının projelendirilmesi, tasarım 

ve üretim evreleri ile sanayi ilişkileri 



Proje: 1-5 MeV RF Kovuklu Proton Hızlandırıcısı Yapımı. 
 
Amaç: 



Proje Ekibi (an itibarı ile) ve lab’a gelip elini işe bulaştıranlar… 
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RFQ  tarihçesi ? 



Star Wars !!! 



Neden RFQ ? 
 
RFQ  -> 3 MeV , 352.2 MHz (LINAC4, CERN) 
TAEK PHT -> 30 MeV     ????  

 
 

CERN RFQ 

TAEK PHT 



Ne biliyoruz, neler öğrenmeliyiz … ! 



2012 tasarım çalışmalarını başlattık. 

Ort. Serbest Yol (azot) 



İlk altı ay çalışmaları: 
Literatür, LIDOS, bol miktarda görüntülü 
toplantı (toplamı>60), tasarıma giriş. 



Başladık çalışmaya ve geldik bir yerlere…! 

LINAC4 RFQ 



SANAEM,  HTB Laboratuar’ının kuruluşu (2010) 

2012 

2013 



İyon (Proton) Kaynağı, ICP (Inductively Coupled Plasma) 



Silindirik bobin tasarımı, imalat, kurulum ve ölçümleri… 



Demet özellikleri ölçüm kutusu. 



Hızlandırıcı, RFQ gövde, imalatı … 
Malzeme: OFC, OFE … 



RFQ imalat testleri… 



Deneme ve alıştırma modelinin üretimi (Cold Model)… 



Neden Aluminyum 7075 T6  ? 

C10100 



RFQ üretim… 



RFQ  parçalarının kaplanması ve toplanması. 



Kanatların toplanması… 



Civatala ve yapıştır (bizim modelimiz)… 



Eve geliş…. 



Hızlandırıcı gövde bileşenlerinin takılması… 



Bead-pull inceleme ve ayar  çalışmaları 



Güç Kaynakları… 
CERN SSA 



DC- 2.5 GHz güç kaynağına hazır mıyız ? 



İletim hattı… 



Circulator (Dolaştırıcı, Yönlendirici…) imalat ve kurulması… 



Atmalı proton demeti için (150 mikroSan.) PFN (PFL) yapımı. 



 

Bu işi bitirmek (!) için 
gereklilikler… 
 
-Atölye (ler) ve iyi ustalar 
-Yedek parça 
-Elektronik, malzeme, kimya, vs diğer bölümler 
 



Satın alma, tasarım ve üretim sayıları: 
 

Satın alma (Malzeme&cihaz seçimi, teknik şartname, diğer kağıtlar, 
kabul vb…) >30 
Toplam harcamalar : 2.055.000 TL  (Bu yıl: 260.000 Sarf) 
 

Atölyeler Tasarlanan Üretilen 

Mekanik A. 121 318 

Cam A. 45 110 

Ahşap A. 56 90 

TOPLAM 222 518 

Yurt dışı : Rf tüp ve kavite (THALES) 
                 Ferrite plaka (TCI Ceramics) 

Yurt içi Satın Alma (Adet) Tasarımlanarak yaptırılan (Adet) 

122 (519) 81 (366) 



• Üreticilerle ilişkiler  !    
(Aracını tamirciye götürenler hayal etmeye başlayabilir…) 
 
Çok gezilmeli (Bizim örneğimizde: TEI, TAI, Küçük Pazarlılar, vb….) 
> Üretim çizimleri ve tolerans değerleriniz ? 
> En kolay nasıl imal edilir, üretim tezgahları hakkındaki bilgileriniz ? 
> Malzeme bilginiz  ! 
> İlgili malzeme ile ilgili üretim süreçleri konusunda bilginiz ? 
> Kim nerede ne satıyor ? 
 
> Firmayı iyi tanıyın: İş’te uzmanlığı, sosyal durumu … 
> Firma ile statünüzü iyi belirleyin. 
> İstenilen üretim hatalı ise zaman ve zararınızı nasıl telafi edersiniz ?  Üretim 
kabul edilemez olarak gerçekleşirse zaman olarak sizden götüreceklerini en 
baştan biliyor musunuz ? 
> Standartlar hakkında bilginiz !. Bilinen standartlara göre üretim isteyebilirsiniz 
(bunu test etme imkanınız var mı ?). 
> Üreticinin ticari sırlarına saygılı olunmalı (…)  
> Üretici kollanmalı. 
> Yapılacak işin fiyatı ??? !!! 
 



Çalıştığımız başlıca firmalar: 
 
Güç kaynakları : EPROM Elektronik 
www.eprromvector.com 
 
RFQ : MaksaMAK 
www.maksamak.com 

 
Dalga kılavuzları ve diğer: KALİTEK Makine ve Kalıp 
www.kalitek.net 
 
Kaplama işleri: Ankor Metal Kaplama 
www.ankormetalkoruma.com 
 
Bobin ve bakır sarım işleri : OMSAN Trafo 
www.omsantrafo.com.tr 



Bazı yayınlar… 

Bitti, TEŞEKKÜRLER… 


