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Abstract 
Investigation of mechanical properties and microstructures of laser powder bed fusion (L-PBF) 17-4 PH 
stainless steel were studied using four types of powders. The % theoretical density, ultimate tensile 
strength, hardness and martensite phase content of both water and gas-atomized powders increased with 
increased energy density. The L-PBF parts produced from gas-atomized powders showed high 
densification, mechanical properties and martensite phase when processed at low energy densities. 
However, the % theoretical density, mechanical properties, XRD phases and microstructures of L-PBF 
parts produced from water-atomized powders were comparable to gas-atomized L-PBF parts when 
fabricated at a high energy density of 104 J/mm3. An important result of this study was that even at high 
% theoretical density (97 ± 1 %), the properties of L-PBF parts produced from water-atomized (D50=17 
µm) powders vary over a relatively large range (UTS: 500 - 1100 MPa; hardness: 25 - 39 HRC; 
elongation: 10 - 25%) depending on austenite and martensite phases and grain size in their 
microstructure.  
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1. GİRİŞ

L-TYF tekniği, toz formundaki malzemelerde kütle halindeki parçaların üretilmesi için Seçici Lazer Ergitme
(SLM) tekniğine alternatif olarak geliştirilmiş bir metottur. Bu proseste, başlangıç toz malzeme özellikleri ve
proses parametreleri son ürün özelliklerini doğrudan etkiler [1-10]. Genel olarak toz özellikleri ve proses
parametreleri kontrol altında tutulabilirse, yüksek nitelikli ürünlerin üretilmesi mümkündür. Proses
parametrelerinin yanı sıra başlangıç tozların fiziksel, kimyasal ve metalürjik özellikleri son ürün özelliklerini
belirleyen en önemli unsurlardır [6-8, 11-17]. Literatür bilgilerine göre, başlangıç toz partikül büyüklük ve
dağılımı son ürünlerin mekanik özelliklerini ve yüzey pürüzlülüğünü etkilemektedir [20-21]. Özellikle
partikül büyüklüğü ve şekli yoğunlaşma üzerine oldukça etkilidir [22]. Buna rağmen, L-TYF tekniği ile
üretilen 17-4PH malzemelerin üzerine toz şekil ve büyüklüğünün araştırıldığı detaylı bilgiler mevcut değildir.

17-4PH malzemeler tipik bir paslanmaz çelik grubu üyesi olan malzemelerdir. Yapıları içerisinde bulunan Cu 
mevcudiyetinden dolayı, ısıl işlemle son ürün özellikleri büyük oranda değiştirilebilmektedir. Literatür 
bilgilerine göre, gerçekleştirilen birçok çalışmada lazer gücü, tarama hızı, yıkma yönü ve lazer stratejisi gibi 
üretim parametreleri ve bunların mikroyapı üzerine etkisi üzerine durulmuştur [2,3,7-9,17,23-30]. Bu 
çalışmalardan elde edilen veriler (lazer stratejisi, yığma yönü) mevcut ise de halen bu malzemelerin 
özelliklerinin (fiziksel, mekanik ve elektrokimyasal) açıklanmasında boşluklar bulunmaktadır 
[7,17,24,27,31].  
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Bu çalışmada, farklı üretim parametreleri ile üretilmiş ve farklı şekil ve partikül dağılımlarına sahip 17-4PH 
tozların L-TYF tekniği farklı parametreler kullanılarak şekillendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu farklı 
parametrelerin, mikroyapısal gelişime ve mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. Elde edilen veriler literatür 
bilgileri ile karşılaştırılarak sonuçlar tartışılmıştır.  

2. MALZEME VE METOT 

Deneysel çalışmalarda gaz ve su atomizasyon metodu ile üretilmiş 4 farklı 17-4PH tozu kullanılmıştır. Gaz 
atomizesi tozlar 3D System, su atomizesi tozlar ise North American Hoganas firmasından temin edilmiştir. 
Tozların partikül boyut dağılımı Microtrac S3000 cihazı ile ölçülmüş ve toz morfolojileri taramalı elektron 
mikroskobu (FEI Quanta 600F) kullanılarak belirlenmiştir. Tozların ve üretilen tüm numunelerin faz 
analizleri XRD (Bruker D8 Discover) cihazı ile belirlenmiştir. Tozlara ait partikül dağılım eğrileri Şekil 1 de, 
toz morfolojilerine ait SEM fotoğrafları ise Şekil 2 de verilmiştir. Gaz atomize tozların küresel şekilli, su 
atomize tozların ise düzensiz şekillere sahip olduğu görülmüştür. Tozlara ait kimyasal içerikler Tablo Ⅰ de, 
fiziksel özellikler ise Tablo Ⅱ de verilmiştir.    

 
Şekil 1. 17-4PH tozlarına ait partikül boyut dağılım eğrileri, a) gaz atomizesi (D50 = 13µm), b) su atomizesi (D50 = 17µm), 

c) su atomizesi (D50 = 24µm), d) su atomizesi (D50 = 43µm) 

 

TabloⅠ. 17-4PH tozlarına ait kimyasal içerikler. 
Toz tipi C Cr Cu Mn Ni P S Si Nb 
Gaz atomizesi 0,03 15,6 3,5 0,5 4,6 0,04 0,03 1 0,25 
Su atomizesi 0,21 17,7 3,9 0,1 3,5 0,01 0,01 0,3 0,35 

 

TabloⅡ. 17-4PH tozlarına ait fiziksel özellikler. 
Toz  Partikül dağılımı Toz genişliği 

 

Vurgu 
yoğunluğu 
(g/cm3) 

Görünür 
yoğunluk 
(g/cm3) 

D10 
(µm) 

D50 
(µm) 

D90 
(µm) 

Gaz atomizesi (G) 5 13 27 3,5 4 ± 0,05 3 ± 0,002 
Su atomizesi (S) 1 10 17 28 5,7 4,3 ± 0,05 3 ± 0,05 
Su atomizesi (S) 2 16 24 37 7 3,7 ± 0,01 2,8 ± 0,05 
Su atomizesi (S) 3 26 43 67 6,2 3,7 ± 0,05 2,8 ± 0,05 
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Şekil 2. 17-4PH tozlarına ait SEM fotoğrafları; a) gaz atomizesi (D50 = 13µm), b) su atomizesi (D50 = 17µm), c) su 

atomizesi (D50 = 24µm), d) su atomizesi (D50 = 43µm) 

L-TYF tekniği ile numunelerin üretilmesinde, 3D System ProX200 cihazı kullanılmıştır. Deneylerde 
kullanılan üretim parametreleri Tablo Ⅲ de verilmiştir. Lazer gücü olarak150-195 W aralığı, tarama hızı 
olarak 1250-1550 mm/s, lazer genişliği olarak 30-50 µm seçilmiştir. Enerji yoğunluğunun belirlenmesinde 
aşağıda verilen formül 1 kullanılmıştır. Her numuneden 4 adet üretilmiş ve deneysel sonuçların güvenilirliği 
arttırılmıştır. Tüm numuneler şekillendirme sonrasında 650°C de 1 saat gerilme gidermesine tabi 
tutulmuşlardır. Isıl işlem sonrasında, Arşimet prensibine göre numune yoğunlukları ölçülmüş, metalografik 
teknikler kullanılarak mikroyapısal gelişim gözlemlenmiş, XRD analizleri kullanılarak faz analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Sertlik ölçümleri ve çekme testleri icra edilerek, mekanik özellikler belirlenmiştir.   

 
        (1) 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Şekil 3 de başlangıç tozlarından elde edilen XRD sonuçları verilmiştir. Başlangıç tozlarının XRD 
sonuçlarının Reitvelt analizine göre, gaz atomizesi tozlarda %70 martenzit, %30 ostenit fazı mevcuttur. Su 
atomizesi tozlarında faz oranları ise %80 ostenit ve %20 martenzit fazı mevcuttur. Faz oranlarındaki bu 
farklılık toz üretim metodu ve buna bağlı olarak soğuma hızlarının farklı oluşudur [34]. 

Şekil 4 de 64 J/mm3 enerji yoğunluğunda üretilen numunelerden alınan mikroyapı fotoğrafları verilmiştir. Su 
atomizesi tozlardan üretilen numunelere ait mikroyapıların gaz atomizesi tozlardan üretilen numunelere ait 
mikroyapılarda daha fazla gözenek olduğu görülmektedir. Su atomizesi tozların partikül şekillerinin düzensiz 
oluşu ve buna bağlı olarak paketleme yoğunluklarının düşük oluşu sonucunda su atomizesi numunelerin 
yoğunluk değerleri de düşük değerlerdedir [21,35-38]. Su atomizesi tozların toz partikül büyüklüğü arttıkça 
numunelerin yoğunluk değerlerinde yine aynı şekilde düşmektedir. Bunun temel sebebi, yapı içerisindeki 
gözeneklerin mevcudiyetidir [19]. Şekil 5 de aynı numunelere ait dağlanmış mikroyapı fotoğrafları 
verilmiştir. Buradan da görüleceği gibi, tüm numunelerde ostenit ve martenzit fazları farklı oranlarda 
mevcuttur. XRD sonuçlarına göre de gaz atomizesi ürünü numunelerde yüksek oranda martenzit fazı 
oluşurken, su atomizesi numunelerde martenzit ve ostenit fazları oluşmaktadır [39,42]. Martenzit fazının 
miktarına ve numunelerin yoğunluk değerlerine bağlı olarak mekanik özelliklerde farklılık göstermektedir. 
Tablo Ⅲ de 64 J/mm3 enerji yoğunluklarında üretilen numunelere ait mekanik özellikler verilmiştir. Tablodan 
da görüleceği gibi, gaz atomizesi numunelerde kısmi yoğunluk başta olmak üzere tüm mekanik değerler en 
yüksek seviyelerde elde edilmiştir. Su atomizesi tozlarda ise partikül boyutu arttıkça yoğunluk ve mekanik 
özellik değerleri hızla düşüş göstermiştir.        

 
Şekil 3. 17-4PH tozlarına ait XRD sonuçları 
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Şekil 4. 64 J/mm3 enerji yoğunluğunda üretilmiş 17-4PH numunelerine ait dağlanmamış mikroyapı fotoğrafları; a) Gaz 

atomizesi D50 = 13µm, b) Su atomizesi D50 = 17µm, c) Su atomizesi D50 = 24µm, d) Su atomizesi D50 = 43µm 
 
 

 
Şekil 5. 64 J/mm3 enerji yoğunluğunda üretilmiş 17-4PH numunelerine ait dağlanmamış mikroyapı fotoğrafları; a) Gaz 

atomizesi D50 = 13µm, b) Su atomizesi D50 = 17µm, c) Su atomizesi D50 = 24µm, d) Su atomizesi D50 = 43µm 
 

TabloⅢ. 64 J/mm3 enerji yoğunluklarında, L-TYF ile üretilmiş 17-4PH numunelerine ait mekanik özellikler. 

Numune Kısmi yoğunluk                     
(%) 

Çekme mukavemeti 
(MPa) 

Sertlik 
(HRC) 

Uzama 
 (%) 

Gaz atomizesi toz, D50=13µm 96,6 ± 0,5 1050 ± 50 28 ± 2 25 ± 0,5 

Su atomizesi toz, D50=17µm 96 ± 0,8 500 ± 30 27 ± 3  9 ± 0,5 
Su atomizesi toz, D50=24µm 87 ± 0,3 470 ± 50 25 ± 2 8 ± 0,5 
Su atomizesi toz, D50=43µm 89,7 ± 0,3 490 ± 15 26 ± 2 9 ± 0,5 
 
Şekil 6 de 80 J/mm3 enerji yoğunluğunda üretilen numunelerden alınan mikroyapı fotoğrafları verilmiştir. 
Gaz atomizesi numunelerin mikroyapısında daha az gözenek gözlenirken, su atomizesi tozlarda artan partikül 
boyutuna bağlı olarak daha fazla gözenek olduğu görülmektedir. Enerji yoğunluğuna bağlı olarak 
mikroyapıdaki gözeneklerin azaldığı ve yoğunlaşmanın arttığı gözlemlenmiştir [6,10,16,17,22,24,43]. Şekil 7 
de aynı enerji yoğunluklarında üretilmiş numunelerin dağlama yapılmış mikroyapı fotoğrafları verilmiştir. 
Mikroyapı fotoğraflarından da görüleceği gibi, gaz atomize numunelerde martenzit miktarı yüksek iken, su 
atomizesi numunelerde martenzit fazının yanı sıra ostenit fazının varlığı dikkat çekicidir. Faz oranlarındaki 
bu değişikliği XRD sonuçları da desteklemektedir [42]. Tablo Ⅳ de 80 J/mm3 enerji yoğunluklarında üretilen 
numunelere ait yoğunluk ve mekanik özellikler verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi, gaz atomizesi yozlar 
daha yüksek yoğunluk ve mekanik özellikler sergilerken, su atomizesi numunelerde artan partikül boyutuna 
bağlı olarak yoğunluk ve mekanik özellikler düşüş göstermiştir.  
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Şekil 6. 80 J/mm3 enerji yoğunluğunda üretilmiş 17-4PH numunelerine ait dağlanmamış mikroyapı fotoğrafları; a) Gaz 

atomizesi D50 = 13µm, b) Su atomizesi D50 = 17µm, c) Su atomizesi D50 = 24µm, d) Su atomizesi D50 = 43µm 

 
Şekil 7. 80 J/mm3 enerji yoğunluğunda üretilmiş 17-4PH numunelerine ait dağlanmamış mikroyapı fotoğrafları; a) Gaz 

atomizesi D50 = 13µm, b) Su atomizesi D50 = 17µm, c) Su atomizesi D50 = 24µm, d) Su atomizesi D50 = 43µm 
 

TabloⅣ. 80 J/mm3 enerji yoğunluklarında, L-TYF ile üretilmiş 17-4PH numunelerine ait mekanik özellikler. 

Numune Kısmi yoğunluk                     
(%) 

Çekme mukavemeti 
(MPa) 

Sertlik 
(HRC) 

Uzama 
 (%) 

Gaz atomizesi toz, D50=13µm 97,4 ± 0,5 1090 ± 30 31 ± 1 22 ± 0,5 

Su atomizesi toz, D50=17µm 97,1 ± 0,6 650 ± 40 32 ± 1 10 ± 0,5 

Su atomizesi toz, D50=24µm 91,4 ± 0,6 615 ± 25 29 ± 1 10 ± 0,5 
Su atomizesi toz, D50=43µm 94,5 ± 0,7 590 ± 75 30 ± 2 9 ± 0,5 

 

Şekil 8 de 104 J/mm3 enerji yoğunluğunda üretilen numunelerden alınan mikroyapı fotoğrafları verilmiştir. 
Gaz atomizesi numunelerin mikroyapısında neredeyse gözenek kalmamıştır. Su atomizesi numunelrde ise 
gözenek miktarı oldukça azalsa da halen gözeneklerin varlığına rastlanmaktadır. Su atomizesi numuneler 
diğer enerji yoğunluklarında elde edilen yoğunluklar ile karşılaştırıldığında yüksek bir yoğunlaşma 
sergilemişlerdir [41,42]. Şekil 9 da 104 J/mm3 enerji yoğunluklarında üretilen numunelerden alınan dağlama 
işlemi yapılmış numunelerin mikroyapı fotoğrafları verilmiştir. Yüksek enerji yoğunluklarında su atomizesi 
numunelerde martensizit oranı hızla artarken, ostenit oranı düşüş göstermiştir. Gerek bu sonuç gerekse de 
gözenek oranının azalması ile su atomizesi numuneler yüksek mekanik özellikler sergilemişlerdir. Tablo Ⅴ de 
104 J/mm3 enerji yoğunluklarında üretilen numunelerden alınan yoğunluk ve mekanik özellikler verilmiştir.   

 
Şekil 8. 104 J/mm3 enerji yoğunluğunda üretilmiş 17-4PH numunelerine ait dağlanmamış mikroyapı fotoğrafları; a) Gaz 

atomizesi D50 = 13µm, b) Su atomizesi D50 = 17µm, c) Su atomizesi D50 = 24µm, d) Su atomizesi D50 = 43µm 
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Şekil 9. 104 J/mm3 enerji yoğunluğunda üretilmiş 17-4PH numunelerine ait dağlanmamış mikroyapı fotoğrafları; a) Gaz 

atomizesi D50 = 13µm, b) Su atomizesi D50 = 17µm, c) Su atomizesi D50 = 24µm, d) Su atomizesi D50 = 43µm 
 

 
TabloⅤ. 104 J/mm3 enerji yoğunluklarında, L-TYF ile üretilmiş 17-4PH numunelerine ait mekanik özellikler. 

Numune Kısmi yoğunluk                     
(%) 

Çekme mukavemeti 
(MPa) 

Sertlik 
(HRC) 

Uzama 
 (%) 

Gaz atomizesi toz, D50=13µm 97,5 ± 0,5 950 ± 50 31 ± 1 16 ± 1 
Su atomizesi toz, D50=17µm 97 ± 0,5 1040 ± 70 34 ± 1 12 ± 0,5 
Su atomizesi toz, D50=24µm 96,8 ± 0,1 870 ± 30 35 ± 2 14 ± 1 
Su atomizesi toz, D50=43µm 97 ± 0,5 1060 ± 75 32 ± 1 15 ± 1 
 
TabloⅥ.  L-TYF tekniği ile üretilen 17-4PH numunelerinde enerji yoğunluğuna bağlı olarak yapı ve özellik ilişkileri. 

L-TYF 
(17-4 PH paslanmaz çelik) 

Bulgular 

Gaz atomizesi 
D50=13µm  

Enerji yoğunluğu: 64 - 104 J/mm3 
Kısmi yoğunluk : % 96 – 98 
Çekme mukavemeti: 950 – 1100 MPa 
Sertlik: 28 -37 HRC 
%uzama: 15 – 25  
Küçük boyutlu düzensiz gözenek : % 2 – 4 
Faz yapısı: Martenzit  
Enerji yoğunluğu arttıkça (64 - 84 J/mm3) 
tane büyüklüğü azalmakta 

Su atomizesi  
D50=17µm  

 Enerji yoğunluğu: 64 - 104 J/mm3 
Kısmi yoğunluk : %96 – 98 
Çekme mukavemeti: 470 – 1100 MPa 
Sertlik: 24 -33 HRC 
%uzama: 8 – 12  
Küçük boyutlu düzensiz gözenek: 2 – 3 % 
Martenzit oranı arttıkça, ostenit oranı azalmaktadır 

Su atomizesi  
D50=24µm  

Enerji yoğunluğu: 64 -  104 J/mm3 
Kısmi yoğunluk: %87 – 97 
Çekme mukavemeti: 400 – 900 MPa 
Sertlik: 23 -37 HRC 
%uzama: 8 – 15  
Martenzit oranı arttıkça, ostenit oranı azalmaktadır  

Enerji yoğunluğu arttıkça (64 -  84 J/mm3) 
Taneler arası ve izole olmuş düzensiz gözenekler  
Gözenek oranı : %4 – 13 

Su atomizesi  
D50=43µm  

Enerji yoğunluğu: 64 - 104 J/mm3 
Kısmi yoğunluk : %89 – 98 
Çekme mukavemeti: 500 – 1150 MPa 
Serlik: 24 -33  
%uzama: 9 – 16  
Martenzit oranı arttıkça, ostenit oranı azalmaktadır  
Tane büyüklüğü azalmaktadır 

Enerji yoğunluğu arttıkça (64 - 80 J/mm3) 
Taneler arası ve izole olmuş düzensiz gözenekler 
Gözenek oranı : %6 – 11 

 

6



4. SONUÇ 

Bu çalışmada, L-TYF tekniği kullanılarak 17-4PH paslanmaz çelik malzemeler üretilmiş ve mikroyapı-
mekanik özelliklere ait ilişkiler belirlenmiştir. Başlangıç tozu olarak gaz ce su atomizesi tozlar kullanılmıştır. 
Düşük enerji yoğunluklarında, %97 kısmi yoğunluk değerleri elde edilmiştir. Fakat su atomizesi tozların 
kullanıldığı numunelerde aynı enerji yoğunluklarında daha düşük kısmi yoğunluklar elde edilmiştir. Benzer 
şekilde su atomizesi tozlardan üretilen numunelerden daha düşük mekanik özellikler elde edilmiştir. Gaz 
atomize tozlardan üretilen numunelerde, 1000-1120 MPa çekme mukavemeti elde edilmiştir. Enerji 
yoğunluğunun artışına bağlı olarak su atomize tozlardan üretilen numunelerin yoğunlukları hızlı şekilde artsa 
da, gaz atomize numunelerden elde edilen yoğunluk değerlerine ulaşılamamıştır. XRD ve mikroyapı 
analizlerinden, her iki tip numune içerisinde martenzit ve ostenit fazlarının bulunduğu gözlemlenmiştir.  

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma Walmart Vakfı tarafından desteklenmiştir.  

KAYNAKCA  
[1] Gu, H, Gong, H., Pal, D., Rafi, K., Starr, T., Stucker, B, Twenty Forth Annual International Solid Freeform 

Fabrication Symposium—An Additive Manufacturing Conference, Austin, TX, August 12–14, 2013. 
[2] Irrinki, H., Dexter, M., Barmore, B., Enneti, R., Pasebani, S., Badwe, S., Stitzel, J., Malhotra, R., Atre, S.V., 

Effects of Powder Attributes and Laser Powder Bed Fusion (L-PBF) Process Conditions on the Densification and 
Mechanical Properties of 17-4 PH Stainless Steel JOM, vol. 68, no. 3, pp. 860–868, 2016 

[3] Averyanova, M., Bertrand, P., Verquin, B., Effect of initial powder properties on final microstructure and 
mechanical properties of parts manufactured by selective laser melting, Annals of DAAAM & Proceedings, pp. 
1531-1533, 2010  

[4] Gu, D., Shen, Y., Processing conditions and microstructural features of porous 316L stainless steel components by 
DMLS, Appl. Surf. Sci., vol. 255, no. 5, Part 1, pp. 1880–1887, 2008 

[5] Simchi, A., Direct laser sintering of metal powders: Mechanism, kinetics and microstructural features, Mater. Sci. 
Eng. A, vol. 428, no. 1–2, pp. 148–158, 2006 

[6] Simchi, A., Pohl, H., Effects of laser sintering processing parameters on the microstructure and densification of 
iron powder, Mater. Sci. Eng. A, vol. 359, no. 1, pp. 119–128, 2003 

[7] Rashid, R., Masood, S.H., Ruan, D., Palanisamy, S., Rahman Rashid, R.A., Brandt, M., Effect of scan strategy on 
density and metallurgical properties of 17-4PH parts printed by Selective Laser Melting (SLM), J. Mater. Process. 
Technol., vol. 249, pp. 502–511, 2017 

[8] Murr, L. E., Microstructures and Properties of 17-4 PH Stainless Steel Fabricated by Selective Laser Melting, J. 
Mater. Res. Technol., vol. 1, no. 3, pp. 167–177, 2012 

[9] Irrinki, H., Barmore, B., Kate, K.H., Atre, S.V., Material selection for the production of injection moulding tooling 
by Additive Manufacturing, Metal Additive Manufacturing, vol. 2, no. 2, pp. 77–89, 2016 

[10] Hu, Z., Zhu, H., Zhang, H., Zeng, X., Experimental investigation on selective laser melting of 17-4PH stainless 
steel,” Opt. Laser Technol., vol. 87, pp. 17–25, 2017 

[11] Su, W.N., Erasenthiran, P., Dickens, P.M., Investigation of fully dense laser sintering of tool steel powder 
using a pulsed Nd: Yag (neodymium-doped yttrium aluminium garnet) laser, Proc. Inst. Mech. Eng. Part C J. 
Mech. Eng. Sci., vol. 217, no. 1, pp. 127–138, 2003 

[12] Dewidar, M.M., Dalgarno, K.W., Wright, C.S., Processing conditions and mechanical properties of high-speed 
steel parts fabricated using direct selective laser sintering, Proc. Inst. Mech. Eng. Part B J. Eng. Manuf., vol. 
217, no. 12, pp. 1651–1663, 2003 

[13] Beal, V.E., Erasenthiran, P., Hopkinson, N., Dickens, P., Ahrens, C.H., Scanning strategies and spacing effect 
on laser fusion of H13 tool steel powder using high power Nd:YAG pulsed laser, Int. J. Prod. Res., vol. 46, no. 
1, pp. 217–232, 2008 

[14] Childs, T. H. C., Hauser, C., Badrossamay, M., Selective laser sintering (melting) of stainless and tool steel 
powders: Experiments and modelling, Proc. Inst. Mech. Eng. Part B J. Eng. Manuf., vol. 219, no. 4, pp. 339–
357, 2005 

[15] Simchi, A., Asgharzadeh, H., Densification and microstructural evaluation during laser sintering of M2 high 
speed steel powder, Mater. Sci. Technol., vol. 20, no. 11, pp. 1462–1468, 2004 

[16] Li, R., Shi, Y., Wang, Z., Wang, L., Liu, J., Jiang, W., Densification behavior of gas and water atomized 316L 
stainless steel powder during selective laser melting, Appl. Surf. Sci., vol. 256, no. 13, pp. 4350–4356, 2010 

[17] Mahmoudi, M., Elwany, A., Yadollahi, A., Thompson, S.M., Bian, L., Shamsaei, N., Mechanical properties 
and microstructural characterization of selective laser melted 17-4 PH stainless steel, Rapid Prototyp. J., vol. 
23, no. 2, pp. 280–294, 2007 

[18] Tillmann, W., Schaak, C., Nellesen, J., Schaper, M., Aydinöz, M.E., Hoyer, K.P., Hot Isostatic Pressing of 
IN718 Components Manufactured by Selective Laser Melting, Addit. Manuf., vol. 13, 215-225, 2016 

[19] Li, J., Yuan, C., Guo, J., Hou, J., Zhou, L., Effect of hot isostatic pressing on microstructure of cast gas-turbine 
vanes of K452 alloy, Prog. Nat. Sci. Mater. Int., vol. 24, no. 6, pp. 631–636, 2014 

[20] Prater, T., Study of Material Consolidation at Higher Throughput Parameters in Selective Laser Melting of 
Inconel 718, presented at the The Materials Society 2016 Annual Meeting and Exhibition, 14-18 Feb. 2016, 
United States 

[21] Kreitcberg, A., Brailovski, V., Turenne, S., Chanal, C., Urlea, V., Influence of Thermo- and HIP Treatments on 
the Microstructure and Mechanical Properties of IN625 Alloy Parts Produced by Selective Laser Melting: A 
Comparative Study, Mater. Sci. Forum, vol. 879, pp. 1008–1013, 2017 

7



[22] Lavery, N.P., Effects of hot isostatic pressing on the elastic modulus and tensile properties of 316L parts made 
by powder bed laser fusion, Mater. Sci. Eng. A, vol. 693, pp. 186–213, 2017 

[23] Geenen, K., Röttger, A., Theisen, W., Corrosion behavior of 316L austenitic steel processed by selective laser 
melting, hot-isostatic pressing, and casting, Mater. Corros., vol. 68, no. 7, pp. 764–775, 2017 

[24] Haan, J., Asseln, M., Zivcec, M., Eschweiler, J., Radermacher, R., Broeckmann, C., Effect of subsequent Hot 
Isostatic Pressing on mechanical properties of ASTM F75 alloy produced by Selective Laser Melting, Powder 
Metall., vol. 58, no. 3, pp. 161–165, 2017 

[25] Tammas-Williams, S., Withers, P.J., Todd, I., Prangnell, P.B., The Effectiveness of Hot Isostatic Pressing for 
Closing Porosity in Titanium Parts Manufactured by Selective Electron Beam Melting, Metall. Mater. Trans. 
A, vol. 47, no. 5, pp. 1939–1946, 2016 

[26] Wu, M.W., Lai, P.H., The positive effect of hot isostatic pressing on improving the anisotropies of bending and 
impact properties in selective laser melted Ti-6Al-4V alloy, Mater. Sci. Eng. A, vol. 658, pp. 429–438, 2016 

[27] Mower, T.M., Long, M.J., Mechanical behavior of additive manufactured, powder-bed laser-fused materials, 
Mater. Sci. Eng. A, vol. 651, pp. 198–213, 2016 

[28] Kumpaty, S., Effect of Heat Treatment on Mechanical/Metallurgical Properties of Direct Metal Laser Sintered 
17-4 Precipitate Hardened Stainless Steel, Adv. Mater. Res., vol. 699, pp. 795–801, 2013 

[29] AlMangour, B., Yang, J.M., Understanding the deformation behavior of 17-4 precipitate hardenable stainless 
steel produced by direct metal laser sintering using micropillar compression and TEM, Int. J. Adv. Manuf. 
Technol., vol. 90, no. 1–4, pp. 119–126, 2017 

[30] Averyanova, P. B. M., Effect of initial powder properties on final microstructure and mechanical properties of 
parts manufactured by selective laser melting, Annals of DAAAM & Proceedings, p.1531, 2010 

[31] Murr, L.E., Microstructures and Properties of 17-4 PH Stainless Steel Fabricated by Selective Laser Melting, J. 
Mater. Res. Technol., vol. 1, no. 3, pp. 167–177, 2012 

[32] German, R.M., Powder metallurgy of iron and steel. Wiley, 1998 
[33] Pinkerton, L.L.A.J., An analytical model of energy distribution in laser direct metal deposition, Proc. Inst. 

Mech. Eng. Part B-J. Eng. Manuf. – Proc Inst Mech Eng B-J Eng Ma, vol. 218, no. 4, pp. 363–374, 2004 
[34] Radomir, I., Geaman, V., Stoicănescu, M., Densification Mechanisms Made During Creep Techniques Applied 

to the Hot Isostatic Pressing, Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 62, pp. 779–782, 2012 
[35] Essa, K., Jamshidi, P., Zou, J., Attallah, M.M., Hassanin, H., Porosity control in 316L stainless steel using cold 

and hot isostatic pressing, Mater. Des., vol. 138, pp. 21–29, 2018 
[36] Gussev, M.N., Sridharan, N., Thompson, Z., Terrani, K.A., Babu, S.S., Influence of hot isostatic pressing on 

the performance of aluminum alloy fabricated by ultrasonic additive manufacturing, Scr. Mater., vol. 145, pp. 
33–36, 2018 

[37] Jang, J. S. C., Koch, C.C., The hall-petch relationships in mechanically alloyed Ni3Al with oxide dispersoids,  
Scr. Metall., vol. 22, no. 5, pp. 677–682, 1998 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8



 
Designing and Manufacturing of a Prototype 3 Axis  

CNC Milling Machine 
  

A. Akkuş1 , Ö. Karabey2 

1Department of Mechanical Engineering, Cumhuriyet University, Sivas, TURKEY 
2Department of Mechanical Engineering, Cumhuriyet University, Sivas, TURKEY 

  
 

 

Abstract 
In this study, 3 axis milling machine was designed and a prototype machine was produced for workshop 
studies. The CNC milling machine working  sizes are 500x650x120 mm. Aluminium construction, stepper 
motors, ballscrews, ball bearings and ball nuts were used in this study. CNC moving systems, electronic 
systems, CNC drive systems and machine sensitivity were analysed. The electronic control unit consists of 
three major parts. These are step motors (3 pieces), step motor driver circuit and power supply. Mach3 
program was used for controlling the CNC machine. Theoretic processing sensitivity and standart deviation 
of the CNC milling machine  was calculated. As a result, the three-axis of prototype CNC milling machine 
was run without any problem and high quality work piece was produced. It is thought that this CNC milling 
machine manufactured will be able to shed light on the quality of the following researchers and 
manufacturers. 
 

Key Words: Design CNC, CNC Control Cards, CNC Motion Systems, CNC  Equipment, CNC Made. 

GİRİŞ 
Teknolojinin hızla yaygınlaşması nedeniyle günümüzde geleneksel tezgahların imalatta kullanım payları 
giderek azalmakta ve yerlerini CNC tezgâhlarının kullanımına bırakmaktadır. CNC tezgahlarının üretimdeki 
bu önemine karşın yüksek maliyetleri nedeniyle mesleki ve teknik eğitim veren üniversitelerimizin bir çoğunda 
eğitim amaçlı kullanılmak için CNC bulunmadığı bilinmektedir. CNC bulunan kurumlarda ise tezgahların 
bozulma korkusu, tezgah yetersizliği gibi nedenlerle öğrenciler yeterince pratik yapma imkanını çoğu zaman 
bulamamaktadırlar. Bunun önüne geçebilmek için eğitim amaçlı bir CNC tezgah imalatının kolaylıkla ve düşük 
maliyetle gerçekleştirilebileceği ve tezgah tasarımı için kullanılabilecek malzemeler bu çalışmada gösterilmek 
istenmiştir. Literatürde yapılan benzer çalışmalardan bazıları şunlardır: 

Özdeveci M. (2001); ” Eğitim tipi CNC frezesinin tasarımı ve imalatı ” başlıklı yaptığı çalışmasında ülkemizde 
yurt dışından ithal edilen eğitim tipi CNC‟leri incelemiş ve çok pahalı oldukları kanaatine varmış, çalışmasında 
bu CNC‟lere alternatif olarak eğitim ve alıştırma amaçlı CNC freze tasarlamış ve imal etmiştir. Fakat imal 
ettiği tezgahta ithal edilen endüstriyel CNC‟lerde kullanılan lineer kızaklar yerine kırlangıç kuyruğu yataklar, 
bilyeli vidalı miller yerine ise trapez vidalı miller kullanmıştır. Tezgahın programlanmasında Pascal, C ya da 
Delphi gibi programlama dilleri kullanılmıştır [1]. 

Kutlu M. (2006); “ Üç eksenli masa tipi CNC freze tezgahı tasarımı ve imalatı ” başlıklı çalışmasında üç eksenli 
masa tipi CNC freze tezgahı tasarım ve imalatı için gerekli tasarım parametrelerini belirlemiştir. Bu 
parametreler çerçevesinde tezgahın tasarımı ve imalatı için gerekli olan statik ve dinamik hesaplamaları yaparak 
tezgahı imal etmiştir. Tezgahın eksenlerinin tahrik sistemi step motorlarla sağlanmıştır. Üç eksenli masa tipi 
CNC freze tezgahının elektronik kontrolü, step motor sürücüleri ve bir kontrol kartı yardımıyla yapılmıştır, 
kontrol kartları hazır satın alınmıştır [2]. 

9



Şefkatlioğlu E. (2015); “ CNC strafor kesme makinesi tasarımı ve imalatı ” başlıklı çalışmasında strafor 
köpüğün iki boyutlu herhangi bir şekilde kesilmesini sağlayacak olan CNC Strafor Kesme Makinesi tasarımı 
ve imalatını yapmıştır. Yapılan tezgahta strafordan bir at figürü çıkartılmış ve tezgah başarılı bir şekilde 
çalışmıştır [3]. 

1. MATERYAL VE METOD 

1.1. TezgahınTasarımı 
1) Boyutsal ön tasarım yapılması,   
2) Konstrüksiyon malzemesinin seçilmesi,  
3) Standart elemanların belirlenmesi,   
4) Hesaplamalar ve standart malzemelerin boyutlarının seçilmesi,  
5) Ön tasarım ve standart elemanlara göre SolidWorks programında 3 boyutlu modellenerek, malzeme listeleri 
ve imalat resimlerinin oluşturulması, 
Olmak üzere 5 aşamada gerçekleştirilmiştir.    

1.1.1. Boyutsal Ön Tasarım 

İlk olarak tezgahın genel hareket prensibi portal tipi(tabla sabit) freze tezgahı seçilmiştir. Tezgah işleme alanı 
X:500 , Y: 650 , Z:120 mm olacak şekilde bir tezgah tasarımı yapılmıştır. Bu işleme alanına sahip bir CNC 
tezgah eğitim amaçlı olarak kullanılmasının yanında öğrencilerin yapacakları projelerinin parçalarının 
imalatında da kullanılabilir.Daha sonra tezgahın genel hareket prensibine göre (portal – köprü tipi) ve genel 
tahrik sistemine (vidalı mil, kremayer dişli, triger kayış v.b) karar verilmiş, bu doğrultuda eksenlerde 
kullanılacak malzeme tipleri belirlenmiştir. Bu aşamada tezgah eksen hareketinin vidalı mille tahrik edilmesine 
karar verilmiştir.   

1.1.2. Konstrüksiyon Malzemesinin Seçilmesi 
Yüksek mukavemet, yüksek rijitlik, hafiflik ve dinamik kararlılık bir CNC konstrüksiyonunda istenen 
özelliklerdir. Bu projede tasarlanan CNC’ de 6063 alaşımlı 30x90mm kesitli alüminyum sigma profil (Şekil 
2.1)  kullanılmıştır. Alüminyum sigma profil  seçilmesindeki ana etmenler hafif, düzgün bir geometriye sahip, 
kolay montajlanabilir(modüler) ve kolay işlenebilir olmasıdır. Hafif olan hareketli parçalar sayesinde yüksek 
hızlarda dahi düşük atalet momentleri görülür. Bu da ivmelenmeler sırasında titreşime yol açılmasını 
engelleyecektir. Hafif malzemenin neden olduğu dezavantaj ise ana gövdenin ağırlığının düşük olması 
sebebiyle meydana gelebilecek sarsıntılardır. Bunu da diğer üniversal tezgahlar gibi tezgahı çalışacağı alanda 
yere sabitleyerek engelleyebiliriz. 
Alüminyum sigma profiller, ekstrüzyon yöntemiyle üretildikleri için çok düzgün bir şekle ve doğrusallığa 
sahipler. Bu özelliği tezgâhın gövdesinin ve iş tablasının rijit olması açısından büyük önem arz etmektedir. 
Sigma profiller ayrıca profil kesit şekliyle profile yüksek mukavemet ve modüler bir yapı kazandırmaktadır. 
Profildeki bu modüler yapı proje ilerlerken makine üzerinde yapılması olası olan revizyona ve montaja da 
esneklik sağlamaktadır. Profillerin yüzeyinin eloksal(anodik oksidasyon) kaplı olması, yüzeylerini korozyona 
karşı korumaktadır. 30x90 sigma profilin teknik özellikleri Tablo Ⅰ’ de gösterilmiştir. Tezgahın tablası 15x120 
mm kesitli 6063 serisi sigma profil,Z ekseni ise 7075 serisi T6 ısıl işlem görmüş 5 mm kalınlıklı alüminyum 
levha ile imal edilmesine karar verilmiştir. 

 

TabloⅠ 30x90 sigma profil teknik özellikleri [4]. 
Dış Ebat 

(mm) 
Malzeme Kesit Alanı 

(cm2) 
Birim 
Kütle 
(kg/m) 

Atalet Momenti 

Ix(cm4) Iy(cm4) 

30x90 Alüminyum 6063 8,12 2,19 63,29 7,99 
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Şekil 2.1 6063 alaşımlı 30x90 alüminyum sigma profil kesiti [5] 

1.1.3. Tahrik motor tipinin belirlenmesi 

CNC tezgahlarda tahrik için step motor veya servo motor kullanılmaktadır. Yapılan tezgahta maliyet ve kolay 
elde edilebilirlik göz önünde tutulduğu için step motor seçilmiştir. Burada step motorun bizim için 
dezavantajları eksenlerin yüksek hızlarda hareketini sınırlaması, hız arttıkça torkun düşmesi ve eksenlerin 
konumunu bilmemesidir. Yapılan hesaplamalar sonucu 4.2 Nm torklu nema 34 boyutlu step motorlar (Şekil 
2.2) seçilmiştir.  

 

Şekil 2.2 86BHH80-Y420C-Y32B 4.2 Nm torklu step motor [6] 

1.1.4. Tahrik sisteminin belirlenmesi 

CNC eksenlerinin hareketi için kullanılabilecek hareket sistemleri bilyeli somun ve vidalı mil tahrik sistemi, 
kremayer dişli mekanizması ve triger kayış mekanizmasıdır. Yapılan tezgah talaşlı imalat yapacağı için kesme 
esnasında eksenler büyük kuvvetlere maruz kalacaktır. Triger kayış bu kuvvetlerde esneme yapacağından, 
kremayer mekanizmasında ise eksenlerde hassasiyeti sağlamak için ek olarak redüktör sistemi kullanmak 
gerektiğinden bilyeli somun ve vidalı mil mekanizması bu sistem için tercih edilmiştir. Tezgah boyutları daha 
büyük olsaydı, bilyeli somun ve vidalı mil mekanizmasında vidalı mil sehim yapacağından kremayer dişli 
mekanizmasını kullanmak daha doğru olacaktır. Yapılan hesaplamalar sonucu eksenler için SFU1605 bilyeli 
somun ve vidalı mil seçilmiştir. Vidalı mil çapı 16 mm ve vida adımı 5 mm’dir. 
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Şekil 2.3 Bilyeli somun ve vidalı mil [7] 

1.1.5. Yatak ve kızak sisteminin belirlenmesi 

Yataklama sistemi için kullanılabilecek standart malzemeler şunlardır:  
• Krom kaplı indüksiyonla sertleştirilmiş taşlanmış mil 
• Alt destekli krom mil 
• Doğrusal (kırlangıç) kızak sistemleri 

 

 

Şekil 2.4 Yatak ve kızak sistemleri[8] 

Tezgah boyutlarımız büyük olmadığı, en ağır eksenimizin y ekseni olduğu, taşınacak konstrüksiyonun 
alüminyum olduğu ve maliyet göz önüne alarak krom kaplı indüksiyonla sertleştirilmiş taşlanmış mil kızak 
sistemi olarak seçilmiştir.Yapılan hesaplamalar ileX ve Z eksenleri için 20 mm çaplı, Y ekseni için 25 mm çaplı 
mil kullanılmıştır.  

1.1.6. Motor güç aktarım tipinin belirlenmesi 
Güç iletimi için standart olarak kullanılan triger – dişli kasnak veya kaplin (Şekil 2.6) kullanılmaktadır. Yapılan 
tezgahta step motorların gücü yeterli olduğundan ve maliyeti artıracağından güç aktarımı için triger 
mekanizmasına gerek duyulmamıştır. Güç aktarımı için yaylı kaplin seçilmiştir.

 

Şekil 2.5 Kaplin çeşitleri [9]. 
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1.1.7. Sistemin modellenmesi 

CNC freze’ nin hareket sistemleri, tahrik sistemleri ve kullanılacak elemanlara karar verildikten 
sonra Solidworks programında tasarım modellenmiştir. Tasarımda ilk olarak parçalar modellendi ve 
modellenen parçalar programda montajlanmıştır(Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6 CNC freze 3D modeli 

1.2. Tezgahın İmalatı 

3D tasarımı yapılan tezgahın programda teknik resimleri çıkartılarak parçalar ölçülerine uygun olarak 
işlenmiştir. İlk olarak sigma profiller boyutlarına göre kesilip delikleri delinmiştir. Teknik resimlere göre krom 
kaplı indüksiyonlu miller, vidalı miller işlenmiştir. Sigma profillerin birleştirilmesinde 30x30x30 mm 
boyutlarında alüminyum köşebent kullanılmıştır. Birleştirme cıvatası olarak M6 kanal cıvataları kullanılmıştır. 
Vidalı miller boylarına göre kesilip millerin ucu UFL000 rulmanının iç çapına uygun olarak 10mm’ ye 
tornalanmıştır. Z ekseni için levha önce boyutlarına göre kesilip, radyal matkapla delikleri delinerek 
montajlanmıştır. 

1.3. Step Motor Sürücüleri ve Kontrol Kartı 

Hesaplamalara göre seçilen step motorlar minimum 3,6 volt ve maksimum 4,2 A ile çalışmaktadır. Bu değerlere 
göre CWD556 kodlu mikro step sürücüözellikli step motor sürücüleri seçilmiştir. Sürücü 1,5-5,6 Amper ve 24-
50 V aralığında çalışmaktadır. Seçilen sürücünün  maksimum 1/256 oranında adım bölme özelliği vardır.  Bu 
oran ile bir turu 200 adım olan bir step motorun bir turunu 51200 adıma bölebiliriz. Bu sayede daha hassas 
makineler yapabiliriz. Yapılan tezgahta 1/4 mikro step özelliği kullanılmıştır. Kontrol kartı için 5 eksen kontrol 
edebilen LPT portlu NX-600 PWM kontrol kartı seçilmiştir. Kontrol kartının spindle kontrol, home switch ve 
limit switch özellikleri vardır. Güç kaynağı olarak 24 Volt 14,6 Amper SMPS güç kaynağı kullanılmıştır. 
Elektronik devre kurulum şeması aşağıda gösterilmiştir (Şekil 4.27). 
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Şekil 2.7 CNC elektronik devre şeması 

1.4. Tezgahın Teorik Hassasiyeti 

Hassasiyet tezgahın hareket sınırları içinde komut olarak verilen pozisyona gitme kabiliyetidir . Buna göre 
hassasiyeti formülize edecek olursak;   
“Hassasiyet = Bir Devirdeki Doğrusal İlerleme / Motorun Bir Devrindeki Adım Sayısı” diyebiliriz.   
Buna göre;   
Hareket millerinin hatvesi : 5 mm 
Adım motorlar adım sayısı : 200 adım (1,8 derece)  
Adım motorları sürüş tekniği : 1/4 adım  
Hassasiyet   : 200x4 = 800 (Motorların 1 tur için adım sayısı)        
5/800 = 0,00625 mm bulunur.   

1.4.1. X, Y ve XY ekseni doğruluk kontrolü 

Eksenlerin doğruluk kontrolü için sadece X ekseni boyunca, sadece Y ekseni boyunca ve XY ekseninin eşit bir 
şekilde çalıştığı 45 derecelik kanallar açılarak ölçümler yapılmıştır.X ekseni için Şekil 2.8’ de gösterilmiştir. 
 

 

Şekil 2.8 X ekseni yönünde işlenmiş malzeme ve teknik resmi 

 

 

TabloⅡ X,Y ve XY eksen numunelerinden alınan ölçüm değerleri. 
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Ölçüm No Boyut(mm) Ölçüm No Boyut(mm) Ölçüm No Boyut(mm) 
X1 100,10 Y1 100,05 XY1 100,35 
X2 100,05 Y2 100,00 XY2 100,30 
X3 100,20 Y3 100,05 XY3 100,30 
X4 100,05 Y4 100,14 XY4 100,25 
X5 100,10 Y5 100,10 XY5 100,37 
X6 100,03 Y6 100,10 XY6 100,25 
X7 100,15 Y7 100,15 XY7 100,25 
X8 100,05 Y8 100,10 XY8 100,20 
X9 99,95 Y9 100,15 XY9 100,25 

X10 99,90 Y10 100,10 XY10 100,15 
 
Eksenlerdeki hata miktarlarının tespiti için numunelerden alınan ölçüm değerlerinin istatistiksel analizi 
yapılarak standart sapmaları hesaplanmıştır. Standart sapma; veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için 
kullanılan bir ölçüdür , bir çalışma grubundaki her bir verinin ortalamaya göre ne kadar uzaklıkta olduğunu, bir 
diğer deyişle dağılımın ne yaygınlıkta olduğunu göstermektedir [10]. Standart sapma hesabındaki ilk adımı 
varyans hesabı teşkil eder, varyans dağılımın yayılımı hakkında bilgi verir [11]. Bir X rasgele değişkenin 
beklenen değeri  μx veya sadece μ , varyansı ise Var(X) , σx2 veya sadece σ2 ile de gösterilmektedir. Varyansın 
kareköküne standart sapma denir ve bir X rasgele değişkenin standart sapması σx veya sadece σ ile 
gösterilmektedir. 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋) = �
[(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂)]2

𝑁𝑁 − 1

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

                                                                                                                                (1) 

 
𝜎𝜎 = �𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋)                                                                                                                                                                       (2) 
 
Varyans hesaplanırken, her bir X değerinden ortalaması çıkarılarak karesi alınıp toplanır, bulunan değer “ N -
1 ” sayısına, yani gözlem sayısının 1 eksiğine bölünür. Tablo Ⅲ’de X ekseni için bu değerler görülmektedir. Y 
ekseni ve XY ekseni için de aynı ölçümler yapılarak eksenlerin standart sapmaları hesaplanmıştır.  

TabloⅢ X ekseni standart sapma hesabı. 
Ölçüm No Boyut (mm) (X - Ortalama) (X - Ortalama)2 

X1 100,10 0,042 0,00176 
X2 100,05 -0,008 0,000064 
X3 100,20 0,142 0,02016 
X4 100,05 -0,008 0,000064 
X5 100,10 0,042 0,00176 
X6 100,03 -0,028 0,00078 
X7 100,15 0,092 0,00846 
X8 100,05 -0,008 0,000064 
X9 99,95 -0,108 0,01166 

X10 99,90 -0,158 0,02496 
  Toplam 0,06976 

 

TabloⅣ  X, Y ve XY eksenleri doğruluk karşılaştırması. 
 X Ekseni Y Ekseni XY Ekseni 

Ortalama 100,58 100,094 100,267 
Varyans (Var(X)) 0,007751 0,00236 0,004334 

Standart Sapma(𝝈𝝈) (mm) 0,08804 0,04858 0,06584 

2. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, eğitim amaçlı olarak prototip 3 eksenli CNC freze tezgahı tasarlanmış ve imalatı yapılmıştır.  
CNC makinelerin tasarım ve imalat aşamalarının hangi kriterler dikkate alınarak üretildiği, avantaj ve 
dezavantajlarının neler olduğu ortaya konulmuştur. 
Hesaplanan mukavemet değerlerine göre mekanik malzeme seçimi yapılarak modelleme aşamasına geçilmiştir.  
3D model tasarım programı kullanılarak tezgah parçaları modellenmiş ve imalat için gerekli 2D teknik resimler 
oluşturulmuştur.   
Makinenin kontrolü Mach3, Kcam, DeskCNC gibi piyasada lisanslı olarak satılan ve ucuz olan bu paket 
programlar vasıtasıyla LPT paralel porttan kontrol edilerek çalışmaktadır. Tezgah 2D, 3D ve delme gibi 
profesyonel bir tezgâhın yapabildiği işlemleri, kapasitesi doğrultusunda yapabilmektedir. Makinede pleksiglas, 
dekota ve benzeri kompozit malzemeleri, alüminyum, pirinç  vb. yumuşak metalleri, Mdf, sunta gibi ahşap 
malzemeler rahatlıkla işlenebilmektedir. Makinenin teorik hassasiyeti 0.00625 mm’dir. Tezgâhı kontrol eden 
programın hassasiyeti ise 0.001 mm’dir.   X ekseni standart sapması 0,08804 mm, Y ekseni standart sapması 
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0,04858 mm ve XY ekseni standart sapması 0,06584 mm’ dir. Makine tasarımda planlanan şekilde sorunsuz 
olarak çalışmıştır. Ancak daha iyi olabileceği yanlar vardır. Bunlar şunlardır: 

1. Tezgah yüksek hızlarda boşta hareketinde X ve Y ekseninde hafif titremeler olmaktadır. Bunun 
nedeni vidalı milin tornalanması sırasında salgı almasıdır. Normal işlemede sıkıntı olmamaktadır.  

2. Spindle (iş mili) devri kontrol edilebilirse uygun kesme parametreleri uygulanabilir ve hem kesici 
takım zarar görmeyebilir hem de daha hassas yüzeyler elde edilebilir. 

3. Yataklama için krom kaplı indüksiyonlu mil  kullanılması bu tip sistemler için ekonomik bir 
yöntemdir. Fakat kare (kırlangıç) ray sistemi kullanılması daha hassas sonuçlar verebilir.  

4. 3D işlemede Z ekseninin hareketi daha fazla olduğundan Z ekseninin vidalı mil adımı 10 seçilebilir 
ve böylece işleme zamanı kısaltılabilir. 

Sonuç olarak yapılan CNC freze tezgahı ile makine mühendisliği öğrencileri uygulamalı eğitim alarak CNC 
makineleri temel bileşenleri, çalışma mantığı ve  programlama hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceklerdir.  
Bu çalışmaya bakarak baştan sona bir CNC tezgah yapılarak uygulamalı eğitim olanağı olmayan eğitim 
kurumlarında eğitimin daha anlaşılır ve kaliteli olması sağlanabilir. 

 

Şekil 3.1  3 Eksenli CNC Freze Tezgah Prototipi 
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Abstract 
Compact Graphite Cast Iron has gained importance firstly in the automative industry and other sectors 
as well. Because of the Compact Graphite Cast Iron (CGI)'s better mechanical properties and high heat 
conductivity, it paves the way of thin wall engine blocks, which becomes more important day by day. Also, 
CGI makes the machines lighter and higher performed. While making a decision between Gray Cast Iron, 
which has a great castability, machinability, damping capacity, heat conductivity, Gray Cast Iron, which 
has better mechanical properties, an intermediate form that contains both properties of the two material 
is needed. In this study, the wear characteristics of VGDD materials, especially those whose mechanical 
properties have been intensively studied in recent years, have been examined. For this purpose, wear test 
specimens were prepared; the abrasion amounts were investigated by subjecting them to abrasion with 
different forces and different durations. The friction forces generated during wear are measured and the 
results are presented in graphical form together with wear amounts. Thus, it has been tried to determine 
the parameters which show the best wear performance of VGDD material. 
 
Key Words: Compact Graphite Cast Iron, wear, mechanical properties.   
 

1. GİRİŞ 
Dökme demirler, %2’den fazla karbon içeriği barındıran demir-karbon alaşımlarıdır. Yapısındaki ana alaşım 
elementleri Carbon (C) ve Silisyum (Si) elementleridir ve yüzdeleri 2,1 - 4 ile 1 - 3 aralığında değişmektedir. 
Daha düşük karbon içeriği olan demir alaşımları çelik olarak adlandırılırlar. Düşük erime noktası, iyi 
akışkanlık, dökülebilirlik, harikulade işlenebilirlik, deformasyona karşı dayanım ve aşınma dayanımı dökme 
demirleri bir mühendislik malzemesi haline getirmiş ve geniş ölçüde uygulama alanına kavuşturmuştur. 
Borular, makineler, silindir kafalar, silindir bloklar ve vites kutuları gibi otomotiv sanayisindeki parçalar için 
dökme demir vazgeçilmez bir malzemedir[1]. Dökme demirlerin mekanik özellikleri sahip oldukları 
mikroyapının tipine bağlı olduğu kadar bu mikroyapıları oluşturan fazların da şekline ve dağılımına bağlıdır. 
Mikroyapı üzerinde önemli bir etkisi olan fazlardan biri serbest karbondur (grafit). Grafitlerin şekli ve miktarı 
dökme demirlerin mukavemeti ile sünekliğini etkilemektedir. Yani dökme demirler parlatılmış yüzlerindeki 
grafit karakteristiğine göre sınıflandırılabilirler. Dökme demirlerin özelliklerini geliştirmek amacıyla tavlama, 
temperleme, östenitleme ve menevişleme ısıl işlemleri uygulanarak anayapı içerisinde istenilen mikroyapılar 
oluşturulabilir[2].Matrislerinde mevcut olan grafit morfolojilerine göre dökme demir sınıflandırma 
yapıldığında ilk 3 genel dökme tipi; kır dökme demir ya da yapraksı grafitli dökme demir (GDD), sünek 

* Corresponding author. Tel.: +90 346-219-1010/1905: fax: +90 346-219-1075. 
E-mail address: aakkus@cumhuriyet.edu.tr (Ahmet Akkuş) 
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dökme demir ya da küresel grafitli dökme demir (KGDD) ve vermiküler grafitli dökme demir (VGDD) 
olur[3]. 

Kompak Grafitli dökme demir olarak da adlandırılan vermiküler grafitli dökme demirin (VGDD) grafit yapısı 
solucan şeklinde olup, kısa ve yuvarlak kenarlıdır. Vermiküler grafitli dökme demir, küresel grafitli dökme 
demir imal edilirken tonaj farkından, yani; magnezyum ve seryum eksikliğinden dolayı kazara meydana 
gelmiş ve düşük değerli demir olarak tanımlanmıştır [4]. 

VGDD’nin yapraksı grafit dökme demir’e kıyasla avantajları [5]; 

 Eş karbonlu yapıda ve aynı matris koşullarında daha yüksek çekme dayanımı, 

 Sertlik oranına göre daha yüksek dayanım, 

 Daha iyi kırılma direnci sağlamak için daha yüksek süneklik ve tokluk, 

 Daha yüksek dayanımlı grafit-matris arayüzü 

Küresel grafitli dökme demire nazaran VGDD’nin sağladığı avantajlar; 

 Daha düşük ısıl genleşme katsayısı, 

 Daha yüksek ısı iletimi ve ısıl şoka karşı daha fazla direnç, 

 Yüksek sönümleme kapasitesi, 

 Daha iyi dökülebilirlik, 

 Geliştirilmiş işlenebilirlik. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

2.1. Malzeme  

Deneylerde kullanılan vermiküler grafitli dökme demir (VGDD) genellikle 6 farklı kimyasal bileşimi 
üretimde kullanılmaktadır. Bunlarım kimyasal bileşimi Tablo Ⅰ. de verilmektedir [6].  

TabloⅠ.VGDD malzemelerin kimyasal bileşimleri [6]. 

No %C %P %S %Si %Mn %Cr %Cu %Ni %Ti %Mg 

1 3,77 ---- 0,012 2,50 0,36 0,03 0,02 ---- 0,12 0,032 

2 3,78 ---- 0,012 2,39 0,37 0,03 0,01 0,08 0,09 0,023 

3 3,64 0,025 0,007 2,85 0,31 0,05 0,04 0,10 0,07 0,018 

4 3,63 0,025 0,007 2,60 0,63 0,04 0,04 0,10 0,04 0,010 

5 3,45 0,023 0,014 2,42 0,48 0,15 0,15 0,21 0,06 0,025 

6 3,47 0,014 0,030 2,58 0,49 ---- 0,63 ---- 0,07 0,015 

 

 

 

 

Tablo Ⅱ de  Vermiküler, Lamel ve Küresel G.D.D. nin mekanik özellikleri karşılaştırmalı olarak 
verilmektedir.  
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TabloⅡ.Mekanik Özellikler [6]. 

Özellik LAMEL GDD VERMİKÜLER 
GDD 

 KÜRESEL 
GDDD 

Kopma dayanımı 
N/mm2 

100-400 300-500  350-900 

%2 Akma sınırı 
N/mm2 

-------------- 250-400  250-600 

Kopma uzaması 
% 

Max. 1,5 1,5-8,0  3,25 

Eğilme dayanımı 
N/mm2 

300-600 500-800  800-1200 

Basma dayanımı 
N/mm2 

500-1400 600-1200  600-1200 

Brinell sertlik 140-130 140-240  120-350 

E-Modulü 
KN/mm2 

75-155 140-170  165-185 

 

2.2. Aşınma Deneyleri 

Aşınma testlerinde karşı aşındırıcı diskli PLINT marka (Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fakültesi Makina 
Müh. Mekanik deneyler laboratuvarı) aşınma test cihazı kullanılmıştır. Bu test cihazında, standartlara uygun 
olarak imal edilen her türlü malzemenin aşınma deneyleri yapılabilmektedir. Cihazda bulunan kumanda 
paneli yardımıyla, aşındırıcı diskin dönme sayısı (dev/dak) değiştirilebilmektedir. Ayrıca aşınma sırasında 
oluşan sürtünme kuvveti de yine cihaz panelinden anlık okunabilmektedir. Şekil 1 de, deneylerde kullanılan 
aşınma test cihazı görülmektedir.  

 

 
Şekil 1. Aşınma test cihazı (CÜ. Makina Müh. Mekanik Deneyler Lab.) 

 

VGDD malzemeler, torna tezgahında 12,4 mm x 12,4 mm. boyutlarında işlenerek, silindirik standart aşınma 
test numuneleri haline getirilmiştir. Şekil 2 de deneye hazır numuneler, Şekil 3 de ise test cihazına ait 
aşındırıcı karşı disk görülmektedir.  
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       Şekil 2. Aşınma test numuneleri                                    Şekil 3. Karşı aşındırıcı disk 

 

 

Aşınma deneylerinde, üç farklı deney parametresi belirlenmiştir. Bunlar, aşınma süresi, aşınma kuvveti ve 
aşındırıcı diskin devir sayıdır. Parametre tablosu, Tablo Ⅲ’de verilmektedir.  

 

TabloⅢ.Aşınma deneyi parametreleri ve değerleri. 

Parametre Değer 

 

Aşınma kuvveti 

75 N. 

90 N. 

120 N. 

 

Aşınma süresi 

 

5 dak. 

10 dak. 

15 dak. 

 

Aşındırıcı Karşı disk devir sayısı 

450 dev./dak. 

550 dev/dak. 

650 dev/dak.  

 

Tablo Ⅲ deki parameter değerleri kullanılarak 27 adet aşınma deneyi yapılmıştır. Her numunenin aşınma 
miktarı hassas olarak ölçülmüştür. Bulunan bu verilere göre grafikler çizilerek aşınma süresi, aşınma kuvveti 
ve devir sayısının VGDD malzemesi üzerindeki etkileri yorumlanmıştır.  
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3. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI 

 

Şekil 4’de aşındırıcı diskin dönme sayısı 450 d/dak. olduğunda  farklı aşınma kuvvetlerindeki aşınma 
miktarının zamana göre değişimi verilmektedir.  

 

 

 

 
Şekil 4. 450 d/dak. için aşınma miktarının zamana göre değişimi 

 

 

 

Şekil 4. incelendiğinde, 75 ve 90 N. aşınma kuvvetlerinde numunelerdeki aşınma miktarında gözel görülür bir 
değişiklik olmadığı görülmektedir. Ancak 120N. luk aşınma kuvvetinde aşınma miktarı oldukça yüksektir. 
Yine düşük aşınma kuvvetlerinde zamanla aşınma miktarındaki artış hızı daha azdır. Aşınma kuvveti 
özellkile 120 N. değerine ulaştığında, aşınma hızı oldukça yüksektir. Düşük kuvvetlerde aşınma miktarı aynı 
aşınma süresi için 20-30 mg. arasında  olurken, yüksek kuvvetlerde bu değer 90 mg. a çıkmaktadır. Aradaki 
bu yüksek fark,özellkile belli bir değerden sonar aşınma kuvvetinin malzemenin aşınması üzerinde olukça 
etkili olduğunu göstermektedir.  

Şekil 5 ve Şekil 6 da ise, sırasıyla 550d/dak. ve 650 d/dak. dönme sayılarındaki zamana bağlı aşınma 
miktarları verilmektedir.  
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Şekil 5. 550 d/dak. için aşınma miktarının zamana göre değişimi 

 

 
Şekil 6. 650 d/dak. için aşınma miktarının zamana göre değişimi 

 

 

Şekil 5 ve Şekil 6 da da görüldüğü gibi,  550 ve 650 d/dak. değerlerinde de aşınma kuvvetinin etkisi benzer 
bir etkiye sahiptir. Yine düşük aşınma kuvvetlerinde aşınma mikiktarı hemen hemen aynı iken, 120 N. luk 
aşınma kuvvetinde aaşınma miktarı aşınma miktarındaki artış hızı çok yüksektir. Burada esas dikkat çekici 
olan durum, devir sayılarındaki artışla, aşınma miktarları arasındaki artışın çok yüksek miktarda artmasıdır. 
Örneğin en yüksek aşınma süresi ve aşınma kuvveti baz alındığında, aşınma miktarı 450 d/dak. da 90 mg., 
550 d/dak. da 140 mg. ve 650 d/dak. da 280 mg. olarak ölçülmüştür. Bu durum, aşındırıcı diskin devir sayısın 
da aşınma miktarı üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.  

Aşındırıcı diskin devri sayısının aşınma miktarı üzerindeki bu etkisi, Şekil 7 ve Şekil 8’de daha açık bir 
şekilde görülebilir. Şekil 7 ve Şekil 8’de sırasıyla en yüksek aşınma kuvveti ve en yüksek aşınma süresi için 3 
farklı devir sayısında aşınma miktarlarının zamana ve kuvvete göre değişimi gösterilmektedir.  
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Şekil 7. 120 N.. için aşınma miktarının zamana göre değişimi 

 

 

 
Şekil 8. 20 dak. için aşınma miktarının kuvvete göre değişimi 

 

Aşınma kuvvetinin, aşınma zamanının ve devir sayısının aşınma miktarı üzerindeki etkileri bu grafiklerden de 
rahatça görülebişmektedir. Özellikle 650 d/dak. da aşınma miktarındaki artış hızının, deiğer devir sayılarına 
göre çok daha yüksek olduğu söylenebilir. Örneğin 20 dakikalık aşınma süresinde, özellkile 90 N. kuvvetten 
120 n. kuvvete çıknca, 450 ve 550 d/dakikalık devirlerde aşınma miktarındaki artış yaklaşık sırasıyla 50 mg 
ve 90 mg. iken, 650 d/dakikalık devirde bu değer 180 mg. a çıkmaktadır.  
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4. SONUÇ 

Bu çalışmada, özellikle mekanik özellikleri üzerinde son yıllarda yoğun çalışmalar yapılmaya başlanan 
VGDD malzemenin aşınma özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla aşınma deney numuneleri hazırlanmış; farklı 
kuvvetler ve farklı sürelerde aşınmaya maruz bırakılarak, aşınma miktarları incelenmiştir. Aşınma sırasında 
oluşan sürtünme kuvvetleri ölçülerek, aşınma miktarlarıyla birlikte sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur  

Aşınma kuvveti ve aşınma süresi arttıkça, VGDD malzemenin aşınma miktarı da artmaktadır. Ancak bu artış, 
özellikle 120 N. luk aşınma kuvvetinde daha yüksektir Yani belli bir aşınma kuvveti değerinden sonra 
malzeme daha çok aşınmaya başlamıştır. Aşındırıcı diskin devir sayısının aşınma miktarı üzerindeki etkisi 
oldukça belirgindir. Bu da, hızlı dönen yada birbirine yüksek hızlarda temaz eden VGDD malzemenin çok 
daha fazla aşınacağı anlamına gelmektedir.  

Bu çalışmanın devamında, Vermiküler grafitli dökme demir malzeme ile, küresel grafitli ve lamel grafitli 
dökme demir malzemelerin aşınma özelliklerinin karşılaştırması amaçlanmaktadır. Böylece VGDD 
malzemenin diğer dökme demirlere göre üstün özellİkleri arasına aşınma mukavemetinin de yer alıp 
almayacağı araştırılacaktır.  
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Bioremoval of Herbicide Metribuzin 
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Abstract 
The bioremoval of metribuzin (C8H14N4OS) which is one of the selective herbicide in tomato farming in 
Turkey was investigated with Bacillus subtilis bacteria under agitated culture conditions. The bacteria 
were isolated in collected soil samples from one of the agricultural area in Elazig province of Turkey. 
The area is unexposed to metribuzin before. Five different apparatuses were set up and 100 ml of 
metribuzin in 1750 ppm concentration (advised concentration of tomato farmers) was added to each 
Erlenmayer flasks. 5, 10, 20, 50 and 100 ml of enriched Bacillus subtilis solutions (in sabouraud dextrose 
broth) added to these flasks. Each ml of the enriched solutions contains x107 CFU/Unit. These flasks were 
shaken at 160rpm at 28 0C in sterile conditions for 17 days. In 24 hours intervals, each sample was 
collected flasks and chemical oxygen demand was determined with DR/890 colorimeter by the line of 
closed reflux method. As a result of the study, best removal performance observed in 100 ml Bacillus 
subtilis as 98% at 17 days in COD. The other results were for 5, 10, 20 and 50 ml bacteria was 67%, 
69%, 55% and 84% respectively in 3, 10, 12 and 17 days. This experiment has focused that, this Bacillus 
subtilis should be a selective for bioremediation of metribuzin with same and half concentrations of the 
herbicide used after two or three weeks. 

Keywords: Bioremoval, metribuzin, herbicide, chemical oxygen demand. 

        
1. INTRODUCTION 

The pesticide has been applied to control cockroaches, mosquitoes, ticks, and flies in public health 
management [1]. Herbicides are a group of pesticides, addition to their benefits, they can produce a wide 
range of toxic effects which pose a potential threat to the aquatic environment. Extensive use of pesticides 
poses some far-reaching problems because of the potential runoff of these compounds through the soil 
leading to contamination of ground water [2]. Of the many processes contributing to pesticide fate, those 
mediated by biodegradation tend to be the most difficult to predict. Most environmental fate processes, 
including transport, sorption, volatilization, hydrolysis and accumulation of bound residues, are coupled with 
degradation in the receiving environment [3]. Microorganisms do extremely well in handle with the pesticide 
compounds in the soil by utilizing them as a supply of nutrients and energy source. Many pesticides serve as 
good carbon and/or nitrogen sources for soil ecosystem [4]. Biodegraders live in natural environments, are 
imperative to encourage the organisms to degrade the pesticide at a faster rate in a limited time period. So, to 
have gain a successful bioremediation efficiency of pesticide contamination, it needs the construction of a 
unique niche for the desired microbes, so they can be sponge of [5]. Microorganisms are inclined to 
utilize the lighter isotopes of compounds in microbial degradation, resulting in the enrichment of 
heavier isotopes in the residual fraction [6]. In contrast, abiotic degradation typically does not significantly 
change the isotope ratios of the compounds [7]. 
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2. MATERIAL AND METHOD 

2.1. Isolation and Identification of Bacteria 

The bacteria were isolated from collected soil samples in agricultural area about 0-15 cm of depth in ,tomato 
farming area in Elazig province of Turkey [8], and this agricultrural area is unexposed to metribuzin before 
(Figure 1). Characteristic properties of agricultural soil is given in Table Ⅰ. About 10 grams of these collected 
soil samples are diluted to 10-5 and 10-6 in isotonic water containing 0.8% sodium chloride and 0.1 ml of 
diluted samples were poured to sabouraud dextrose agar plates in steriline conditions. These plates were taken 
to bacteriological indicator at 280 about 5-6 days (Figure 2). After the growing phase of the bacteria 
completed, these bacteria were sent for identification process. 

 
Fig.1. Agricultural field used in the study 

 

 

TableⅠ. Properties of agricultural soil. 

 
Parameter Value Properties 
Saturation 41.8 Loamy 
EC(Salt) 463.1 Much alkaline 

soil 
Lime 64 Chalky soil 
Organic material 9.67 (%1.59) Medium 
Potasium 44 High 
Phosphores 0.064 Enough 
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Fig. 2. Isolation of bacteria 

The DNA obtained were stored at −200C. The PCR method was employed and thermal cyclers were used to 
reproduce 16S rRNA genes of these DNA mixtures, which were followed by identification of methanogenic 
species and analysis of DGGE sequences and DNA. Isolating the Genomic DNA from gram positive and 
Gram Negative Bacteria [9]. was studied. To turn them into a single colony, streak plate plantation was 
employed to homogenize the colonies marked in petri dishes. Phire Hot Start II DNA Polymerase was utilized 
to obtain bacterial 16S ribosomal general primers and (1000– 3000 bp) of PCR bands of various lengths were 
chosed. Identification of bacteria isolated was carried out in line with 16S RNA Universal Primers were as; 
16S rRNA for AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG, while 16S rRNA Rev ACG GCT ACC TTG TTA CGA 
CTT.  

2.2. Microbial Biodegradation Studies 

To gain knowledge about the degradation ratio of the metribuzin from the bacillus subtilis, 5 different 
concentrations of enriched bacterial cultures were grown with shaker controlled at 28°C through the 
sabouraud dextrose broth enrichment techniques. In this enriched media, Chemical Oxygen Demand (COD) 
measurement was carried out in 24-hour intervals (according to the Standard Methods 5220C) [10] and 
decreasing of the substrate followed day by day. After the end of the fifth day, 5, 10, 20, 50 and 100 ml of 
enriched cultures were taken and added into liquid media with 1750 ppm of metribuzin solution, and 
bioremediation studies were started at 130 rpm. 

The bioremediation studies were carried out in 24 hours intervals. Every 24 hours, COD assays were 
calculated for 17 days with DR/890 colorimeter by the line of closed reflux method.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Results of İdentified Bacteria  

The results of identification of bacteria isolated from tomato agricultural growing field given in Table Ⅱ  
 

TableⅡ. First and second primers, sequences and references used to identify fungi 
Bacterial  
species identity 

First Primer 5’-3’ sequence 
 

Second Primer 5’-3’sequance 
 

 
Bacillus subtilis  

ITS* 
AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG  

ITS 
ACG GCT ACC TTG TTA CGA 
CTT  

 

3.2. Results of Removal Rate of Metribuzin  

COD reduction rateof metribuzin with Bacillus subtilis is given in Figure 3.  
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Fig. 3. COD reduction of metribuzin with Bacillus subtilis 

Pesticides differ in chemical composition and react differently when incorporated into the soil system due to 
differences in chemical properties and interactions with soil components and environmental factors such as 
salinity, pH, water holding capacity, organical matters. Microbial degradation/bioremediation has been shown 
to be an important pathway leading to the dissipation of metribuzin in soil. Wang et al. found that 
biodegradation process was the primary contributor to the dissipation of pesticides in soil under laboratory 
conditions [11]. Biodegradation of herb 
Icide trifluralin performed in liquid media with 6 different types of identified fungi cultures in agitated culture 
media. The COD-removal efficiency varied according to the cultural differences. The removal efficiency by 
Penicillium thrichoderma, Penicillium simplicissimum, Penicillium talaromyces, Metacordyceps 
chlamydosporia, Stachybotrys chartarum and Alternia alternata species, were 71, 59, 64, 80, 70 and 74% 
respectively in five days [12]. Yang et al. (2014) studied a bacterial strain with the ability to utilize 
chlorimuron-ethyl herbicide as the carbon source in Phosphate-basal minimal medium cultures. They found 
chlorimuronethyl was provided as the sole carbon source, the increase of growth rate of microbial strain 
accompanied with the degradation of chlorimuronethyl, and much more than 95% of chlorimuron-ethyl at an 
initial concentration of 50 mg L−1 was degraded at the end of a 96th hour [13]. Erguven (2018) observed that 
removal rates of acetochlor in agitated culture media obtained by Tolypocladium geodes, Cordyceps cicadae, 
Metacordyceps owariensis, Metarhizium cylindrosporae and Verticillium chlamydosporium were 91, 87, 78, 
69 and 55% as Acetochlor active material reductionn while  90, 90, 74, 61, and 52% as COD reduction. 
According on these reduction rates, it could be concluded that Tolypocladium geodes and Cordyceps cicadae 
have the highest removal rate for each parameters [14]. 
 
According to the results of the experiments, Bacillus subtilis occured the best removal efficiency on medium 
with 100 ml of encriched media at the end of the 17th days as 98%. On the other hand, the other removal 
efficiency results were occured for 5, 10, 20 and 50 ml of enriched media were as 67%, 69%, 55% and 84% 
at the end of 3rd , 10th, 12th and 17th days respectively. These results have demonstrated that, Bacillus subtilis 
could be a useful tool for removal of metribuzin about two or three weeks period.  

CONCLUSİON 
The degradation performance of Bacillus subtilis on metribuzin herbicide in agitated culture conditions was 
investigated in five different concantrations of enriched media. The results show that, Bacillus subtilis shows 
a good performance on metribuzin herbicide on two-three weeks period. Much more studies could be perform 
with other type of bacteria or fungi that lives in agricultural field. Additionally, mix cultures could be use for 
remediate agricultural fields polluted with pesticide. For further insight into the results, the kinetics of 
pesticide removal and its toxic effect on bacteria, bioremediation performance of the bacteria in soil studies 
need to be studied. 
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Abstract 
The periodic patterns in time-course real datasets can be identified by using frequency domain approaches. 
Finding the threshold level to detect multiple peaks in the frequency domain can be a tricky problem for 
real datasets since they can include different types of noises and the periodic patterns may not be perfectly 
periodic. On the other hand, the detection of this threshold value can be useful to specify outliers in the 
measurements. 

Hereby, in this study, to determine the optimal threshold value in time-course data and define the multiple 
peaks in the frequency domain, we suggest two alternative solutions. The first approach is to implement the 
Fourier transform (FT) several times. Because we reveal a relationship between the number of sequentially 
applied FT and the number of samples between the periodic patterns. Moreover, we find that the detection 
of peaks gets easier as the number of sequentially applied FT increases too. 

As the second solution, we consider to determine a sensitive threshold value which enables to find all major 
modes in the frequency domain. For this purpose, we perform the k-cross validation method within FT. 
Hence, in every validation set used in FT, we initially compute the score of accuracy measures and then, 
choose the threshold having the highest accuracy as the unique threshold of a single FT based on the 
complete data. 

Accordingly, in the application, we use publicly available datasets consisting of periodic patterns and from 
our analyses, we obtain promising results to detect outlier in time series data.  

Keywords: Outlier detection, Fourier transform, time series data. 

1. INTRODUCTION 

Frequency domain is widely used to find the periodic behaviour of the time series data [1]. However, the 
detection of peaks in the frequency domain can be a problem in many engineering areas [2],[3],[4],[5]. In order 
to overcome this problem, some approaches are used [6],[7],[8]; yet, according to our knowledge, using 
multiple sequential Fourier Transform (FT) has not been used for this purpose.  

In our preliminary studies in toy data, we have discovered that the peaks and patterns can be detected easier in 
the nth FT representations than in the first FT outcome. Moreover, we have revealedin our preliminary studies 
that as the number of applied FT increases, the better the peak detection becomes. The more accurate detection 
of peaks in the frequency domain, would make periodic patterns easier to be found in the time domain. Such 
periodic patterns occur in many time series; especially biological [9], seasonal [10] and financial [11] 
data.Hereby, in this study, in order to test the findings, we usetwo, real and publicly 

*Corresponding author. Tel.: +90 312-210-5319, fax: +90 312-210-2959. 
E-mail address: vpurutcu@metu.edu.tr (V. Purutçuoğlu). 
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availableelectrocardiography (ECG) datasets, dataset 1 [12],[13] and dataset 2[14], and evaluate the accuracy 
of the results based on certain accuracy measures. 

In our analyses, in order to find the optimal number of sequentially applied FT, we apply thek-fold cross 
validation method. Here, we select the peaks in the frequency domain whose error rate of the k-fold cross 
validation is minimum. Later, we also find the relations between the number of sequentially applied FT, the 
first peak location in the frequency domain and the common periodicity of the original time series. 

Accordingly, in the organization of the study, we present the description of the data and the suggested 
approaches in Section 2. In Section 3, we give the application of the methods and discuss the outputs and finally, 
in Section 4, we summarize the findings and propose some future works.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Data Description 

To test the usability of the multiple FT application for better detection of peaks in the frequency domain, tworeal 
and publicly available ECG arrhythmia datasets;[12],[13](only the data from subject number 100 (100m.dat) is 
used, as in original page) and [14] (only the data from subject number 04936 (04936m.dat) is used, as in original 
page) are usedfrom PhysioNet [15] consisting periodic patterns. The visualization of the whole raw data can be 
found in Fig.1.a and Fig.2.a and smaller parts of both datasets to show the signal behaviour can be found in 
Fig.1.b and Fig.2.b for dataset 1 and 2, respectively. In the first raw data, we have a total of 646400 samples 
with a sampling rate of 360Hz. More information about this dataset can be found in  
https://physionet.org/physiobank/database/mitdb/ [16].On the other hand, in the second dataset, we use 
1,000,000 samples with a sampling rate of 250Hz. More details about this set can be seen in 
https://physionet.org/physiobank/database/afdb/ [16]. 

 

 
 (a) 

 
(b) 

Fig. 1.a) First dataset:Raw ECG arrhythmia data used in the study and b) a part from those data[12, 13] 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 2.a) Second dataset:Raw ECG atrial fibrillation data used in the study and b) a part from those data [14] 

 

In thefirst dataset, each peak in the PQRST complex is indexed and the value between each adjacent peak is 
recorded. Then, the average distance between peaks in the ECG data as in Fig.1.b is found as 285.77 samples 
by averaging the recorded vector. Similarly, for the second dataset, the average distance between peaks in the 
ECG data as in Fig.2.b is found as 224.75 samples. We takethat value as the ground truth for the following 
analyses. 

2.2. Multiple Fourier Transform 

The Fourier transform (FT) is a mapping function which is used to obtain the frequency domain representation 
of time series data [1]. For discrete time series, the following formula stands as the Discrete-Time Fourier 
Transform (DTFT) [17]: 

𝑋𝑋(𝑘𝑘) =  1
𝑁𝑁
∑ 𝑥𝑥(𝑛𝑛)𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋𝜋𝜋/𝑁𝑁𝑁𝑁−1
𝑛𝑛=0  (1) 

where n represents the samples, x(n) is the time series data, k/N stands for k cycles per N samples and e(-jX)refers 
to the Euler’s formula.Furthermore, N-1 presents the maximum discrete frequency component to be calculated. 
However, due to the sampling procedure, the number of samples after each FT operation is halved as the 
Nyquist theorem suggests [18]. Thereby, the application of FT sequentiallys timesyields multiple FT, as in the 
following formula. 

FT{FT{…FT{x(n)} …}}. (2) 

Since the even numbered and odd numbered FT representations look different from each other and similar in 
groups (See Fig.3 and Fig.4); these two numbered FT representations are considered as two distinct groups too 
and the study continues based on this assumption.In the calculation, as the number of applied FT increases, the 
peaks in the frequency domain start to vanish. Therefore, we limit the maximum number of sequential FT 
applications as s=16because of the fact that the resolution gets lower and lower during the sampling. 

2.3. k-Fold Cross Validation 

The k-fold cross validation is used by following the steps below [19]: 
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I. The data samples are indexed according to their types (e.g. outlier or not). The outliers are selected 
from samples which are in the range of 3 quartiles of the median value. Here, three fold changes are 
chosen based on the empirical results of the Chebychev’s inequality. 

II. The data are split into k = 10 groups since from many real data applications [20],[21]this number is 
chosen one of the most common k-fold applications. 

III. For each group: 

a) A predefined percent (10% of all samples) of data samples is randomly selected to generate 
the test group.Thus, the remaining data samples (90% of all samples) are taken as the 
training group. 

b) A regressive model is built using the training group. 

c) The samples in the test group are classified according to the model. 

IV. The overall classification error rate is calculated. 

Our aim for using the k-fold cross validation is to find the best number of FT to be applied sequentially by 
minimizing the overall error rate. Therefore, the k-fold cross validation is applied starting from the first FT to 
the16thFT and the error rates are recorded for each step. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

For both datasets, the representations of sequentially applied FT for related numbers can be found in Sections 
3.1 and 3.2 for odd and even numbers, respectively. For a better visualization of the peaks, in Fig.3. we represent 
only initial samples of the first dataset with marked peaks as an example. 

Hereby, in the first dataset, we detect the average distance between adjacent peaks in time series as 285.77 
samples and we observe this number as 224.75 for the second dataset as presented in Section 2.1. In the 
calculations, we use two expressionsgiven in Equation 3 and 4 which are derived from the empirical results of 
both datasets and toy data that we use during the preliminary analyses.   

 

3.1. Odd Number of Sequentially Applied Multiple Fourier Transforms 

  

(a) (b) 

  
(c) (d) 
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(e) (f) 

Fig. 3.Some intervals from the first parts for the a) first, b) third, c) fifth,d) seventh,e) ninth, f) eleventh FT representations 
of the first data with marked visible peaks as the example for the calculation 

 

Table I is constructed using the local maxima points of the first peak patterns for each sequential, odd numbered 
FT as in Fig.3 for both datasets.  

 

Table I.The maximum locations of the first peak patterns for odd numbered sequentially applied FT for both datasets. 

Number of sequentially applied FT (s) 
Maximum location of the first peak pattern (f int(s)) 

Dataset 1 Dataset 2 

1st 2212 4577 

3rd 1106 2240 

5th 553 1059 

7th 280 529 

9th 140 265 

11th 70 132 

 

3.2. Even Number of Sequentially Applied Multiple Fourier Transforms 
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 (a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fig. 4.Some intervals from the first parts for the a) second, b) fourth, c) sixth,d) eighth,e) tenth,f) twelfth FT 
representations of the first data with marked visible peaks as the example for the calculation. 

 

Similar to the odd numbers, Table II is constructed using the local maxima points of the first peak patterns for 
each sequential, even numbered FT as in Fig.4 for both datasets.  

 

 

 

 

 

Table II.The maximum locations of the first peak patterns for even numbered sequentially applied FT for both datasets. 

Number of sequentially applied FT (s) Maximum location of the first peak pattern (f int(s)) 
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Dataset 1 Dataset 2 

2nd 144 115 

4th 76 57 

6th 38 29 

8th 19 15 

10th 9 8 

12th 5 4 

 

According to Table I and Table II, the relation between the mean distance, between adjacent peaks in time 
series (t int) and maximum location of the first peak pattern (fint(s)) areapproximately formulated as in Equation 
3 and Equation 4 for odd and even numbers of FT application, s, respectively. 

 

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 =  𝑁𝑁
𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑠𝑠)

. 2−
𝑠𝑠−1
2  (3) 

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 =  𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑠𝑠). 2
𝑠𝑠
2 (4) 

3.3. 10-Fold Cross Validation 
The error rates can be found in Fig. 4. The error rate values are in terms of */1 where * denotes the classification 
error rate as in the y axes of graphs in Fig. 4.   

 

  

(a)  (b) 

Fig. 5.10-fold cross validation error rates (*/1) for both odd and even number of FT operations for a)the first data and b) 
the second data as the example for the calculation. 

 

According to Fig. 5., the optimal even sand the optimal odd s values are found as 7 and 2, in order, for the first 
dataset and these numbers are obtained as 5 (even case) and 2 (odd case), sequentially, for the second dataset.  
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4. CONCLUSIONS 

In this study, we have tested the usability of sequentially applied multiple Fourier transform in the detection of 
the common periodicity of periodic data.From the analyses, we have found that there is a relation between the 
number of sequentially applied multiple Fourier transform, the first peak location in the frequency domain and 
the distance between periodical peaks in time series. We have generated a mathematical expression which can 
represent the underlying relation. In these calculations, we have also suggested the 10-fold cross validation 
approach in order to find the optimal numbers of sequentially applied multiple Fourier transform for odd and 
even values.  

On conclusion, we have proposed an alternative method to detect the anomalies in univariate time series data 
whose patterns may not be visualised at first hand. As the future work of this study, we consider to evaluate the 
performance of our approach in different Monte Carlo simulation studies whose data can indicate some 
distributional patterns, distinct sample sizes and percentage of outliers. Furthermore, we think to extend our 
expressions which can control the accuracy of our results based on a given significance level.  
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Abstract 
Population is increasing in big cities with migration depending on various reasons. This increase has 
brought transport problems with it. One of the most important problems in transportation is the long time 
spent. Reduction of waiting times or arranging travel durations enable increase of passenger satisfaction. 
Therefore, in public transport, managers need to optimize multiple objectives in order to reduce costs and 
to maximize satisfaction. 
In this study, an application was made for the use of a linear goal programming model that fulfills 
multiple objectives simultaneously in mass transportation. For this purpose, mathematical models were 
created in order to minimize the number of travels of 25 bus routes found in the 2nd Region of Ankara, 
EGO. In the study, the number of passengers, bus capacities, travel durations and vehicle types were used 
as input data. In this application, two different models were created, single objective and multiple 
objective with equal importance priority and the solutions were conducted. It is thought that this 
application will provide an idea for the application of linear programming in the transport sector. 

Keywords:: Goal Programming, Bus, Public Transport,Linear Programming 

1. GİRİŞ 

Toplu taşıma sistemi, taşıma biçimine, taşıt türüne ve taşıma özelliklerine göre çeşitlilik göstermektedir. 
Otobüs, minibüs, tramvay, hafif raylı, metro ve banliyö sistemler kent içi toplu taşıma araçlarının önde 
gelenleri arasındadır, ayrıca feribot, deniz otobüsü, tekne, vapur da denize kıyısı olan yerleşimlerde kent içi 
deniz ulaştırması taşıtlarıdır [1]. Gelişen şehirleşme ve artan nüfus, insanların evlerinden uzak yerlerdeki iş ve 
okullarına ancak ulaşım vasıtasıyla gitmelerine yol açmıştır. Bireylerin kendi ulaşım vasıtasını sağlayamama 
durumu ise, toplu taşıma vasıtalarını ihtiyaç haline getirmiştir.  Kişilerin toplu taşıma araçlarından almış 
oldukları hizmetler, onların günlük hayatlarını etkilemektedir [2]. Kent içi ulaşım, kentli nüfusun günlük 
faaliyetlerini sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği yolcu ve mal hareketlerini kapsamaktadır. Türkiye´nin 
nüfus kentlerdeki ekonomik, sosyal ve kültürel işlevlerini sürdürmek amacıyla bir günde nüfusun yarısından 
fazlası yolculuk yapmaktadır.   

Bu çalışmada, hedef programlamanın toplu taşımada optimizasyon aracı olarak kullanılması üzerine bir 
uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında çalışma ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci 
bölümde, şehirci toplu taşıma ile ilgili bilgilere yer verilip, hedef programlama ile ulaşım problemleri için 
modellenmiş literatür taraması yapılmıştır. Son bölümde ise, Ankara 2.Bölgeye ait bazı otobüs hatları için 
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yolcu sayıları, otobüs kapasitesi ve süre dikkate alınarak hedef programlama yöntemi ile uygulanabilir 
optimizasyon çözümleri elde edilmiştir. Ayrıca şehirci yolcu taşımacılığı için gelecekte yapılabilecek 
çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

2. MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA MODELİ 
Matematiksel programlama uygulamalarındaki temel evreler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

• Problemin Tanımlanması: Problemin tanımlanması evresi, ele alınan problemin incelenip 
izlenerek tanımlanmasını kapsar. Bu aşamada çalışmanın amacı/amaçları, bu amaca/amaçlara 
ulaşmada etkili olan sistem kısıtları ve karar seçenekleri belirlenmelidir. 

• Model Kurma: Problem tanımlandıktan sonra problemi etkileyen parametre değerlerinin 
belirlenerek problemin matematiksel modeli kurulur. Bir başka deyişle problem matematik diline 
tercüme edilir. 

• Modelin Çözümü: Model kurulduktan sonra optimizasyon algoritmaları kullanılarak çözümlenir. 
Bu evrede aynı zamanda, model çözümlendikten sonra duyarlılık analizleriyle parametrelerdeki 
değişimlerin en uygun çözüm üzerindeki değişimleri incelenir. 

• Modelin Geçerliliği: Bu aşamada çözümlenen modelin gerçeği doğru bir şekilde temsil edip 
etmediği araştırılır. 

Modelden elde edilen sonuçlarla sistemin gözlenmesiyle elde edilen sonuçlar karşılaştırılır. Böylece modelin 
beklenen davranışları sergileyip sergilemediği incelenir. 

2.1. Doğrusal Programlamanın Tanımı ve Temel Kavramlar 

Model: Bir sistemin değişen koşullar altındaki davranışlarını incelemek, kontrol etmek ve geleceği hakkında 
varsayımlarda bulunmak amacı ile sistemin elemanları arasındaki bağıntıları kelimeler ya da matematik 
formüllerle belirleyen ifadeler topluluğuna “model” adı verilir.  
Matematiksel Model: Bir sistemin elemanlarının simgeler ile tanımlanıp bunlar arasındaki ilişkilerin 
fonksiyonlar ile gösterimine "matematiksel model” adı verilir. 
Karar Modeli: Sistemin yöneticisinin kontrolü altında olup, karar değişkeni olarak isimlendirilen 
değişkenlere, hangi değerlerin verilmesi gerektiğini belirlemek amacıyla kullanılan matematiksel modellere 
“karar modeli” adı verilir. 
Bir doğrusal programlama problemi (DPP) üç bölümden oluşur: [3]. 

• Karar değişkenlerinin (x1, x2, ....,xn) doğrusal bir fonksiyonu olan amaç fonksiyonu içerir. Amaç 
fonksiyonu maksimizasyon ya da minimizasyon amaçlı olabilir. 

• Karar değişkenlerinin alacağı değerleri sınırlayan kısıtlar seti içerir. Her bir kısıt seti doğrusal eşitlik 
ya da eşitsizlik şeklinde ifade edilmelidir.  

• Karar değişkenlerinin negatif olmama gerekliliğini belirleyen bir kısıt içerir. xj ≥ 0, (j=1,.....,n) 

2.2. Hedef Programlama 
Hedef Programlama (HP) çok amaçlı bir programlama tekniğidir [4]. Hedef Programlama modelleri, 
alternatiflerin tek bir performans kriteri temelinde karşılaştırılamadığı karar problemlerinde kullanım alanı 
bulmaktadır. Tipik bir hedef programlama formülasyonunda amaçlar ve kısıtlamalar tam olarak 
tanımlanmıştır. Hedef Programlama, gerçek dünya karar problemlerini modellemede iyi bir karar yöntemi 
olarak kullanılır. Hedef programlama, doğrusal programlamayı ve birden çok hedefi içeren problemlere kadar 
çözüm getirir [5]. 

Doğrusal programlama, bir doğrusal amaç fonksiyonunun doğrusal eşitlik ve doğrusal eşitsizlik kısıtlara ait 
değişkenlerin maksimize veya minimize yapılması ile ilgilidir. Doğrusal programlama problemi: Negatif 
olmayan veya belirli kısıtları sağlayan, Doğrusal kısıtlar sistemini sağlayan,  Değişkenlerin yer aldığı ve amaç 
fonksiyonu olarak adlandırılan doğrusal formun minimizasyonu veya maksimizasyonunu sağlayan sistem 
değişkenlerinin değerini belirlemektedir.. Standart bir Doğrusal Programlamanın matematiksel tanımı Vektör 
matris notasyonunda aşağıdaki şekilde verilir [6]. 

3. LİTERATÜRDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Toplu taşımada yapılmış optimizasyon çalışmaları Tablo Ⅰ de bir bütün olarak verilmiştir. Çalışmalar 
incelendiğinde hedef programlama ile yapılmış çalışmaların toplu taşımada farklı şekilde optimizasyon aracı 
olarak kullanıldığı görülmektedir. 
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Tablo I. Toplu taşımada HP ile ilgili yapılmış çalışmalar. 
Yazarlar Tarih Model ve Yöntem Çalışma Odağı 
Lee ve Moore [7] (1973) Hedef Programlama (HP) Çok amaçlı ulaştırma problemi 
Kwak ve 
Schniederjans [8] (1979) HP HP ile ulaştırma problemlerinin çözülebilmesi 

üzerine bir model 
Prakash vd. [9] (1984) Tamsayılı HP Otobüs hattı için şoför atama optimizasyonu 
Ernst vd. [10] (1998) Tavlama benzetimi alg. Tren için şoför atama optimizasyonu 
El-Wahed ve Lee 
[11] (2006) Bulanık HP Çok amaçlı ulaşım problemleri için interaktif bulanık 

hedef programlama 

Alp [12] (2008) Doğrusal (HP) Şehir içi toplu taşımada otobüs seferlerinin 
belirlenmesi 

Uludağ [13] (2010) Bulanık optimizasyon ve 
Doğrusal HP 

Şehir içi toplu taşıma otobüs hatlarının 
modellenmesi 

Dutta ve Murthy 
[14] (2010) Doğrusal HP Bulanık ulaştırma problemi 

Yu vd. [15] (2011) Genetik algoritma Şehirci toplu taşıma otobüs yolu optimizasyonu 

Deri [16] (2012) Doğrusal HP ve Ampirik Şehir içi toplu taşımada otobüs sefer sıklığının 
belirlenmesi ve çizelgeleme 

Narayanamoorthy 
ve Anukokila, [17] (2017) Bulanık HP Çok amaçlı ulaştırma problemi 

4. MODELİN UYGULANMASI 

4.1. Ulaştırma Probleminin Tanımlanması 

Toplu taşıma problemi, yolcular ve işletmeciler/ kamu kesimi açısından farklı değerlendirilmesi önem arz 
etmektedir. Temelinde bir hizmet sektörü olan kentiçi ulaşım halkın beklentilerine cevap verecek, yaşam 
kalitesini ve günlük hayatını pozitif arttıracak doğrultuda olması hedeflenirken, işletme veya kamu tarafından 
da en iyi kalitede, en düşük maliyet sağlayacak çözümleri hedef almak zorundadır. Çalışmanın akış 
algoritması Şekil 1‘de gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. Uygulama Akış Şeması 
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Çalışma kapsamında ele alınan problem, Ankara 2. Bölge Otobüs hatlarının sefer sıklıklarının en uygun 
şekilde optimize edecek şekilde belirlenebilmesidir.  Sefer sıklığının gereksiz yere arttırılarak işletme 
açısından ekonomik olmayan yanlış bir yaklaşım olacağı gibi, sefer sıklığının yolcu taleplerini 
karşılayamayacak kadar düşük olması da, yolcular için toplu taşımacılıktan uzaklaştırıcı ve hizmet kalitesini 
düşürücü bir etki yaratacaktır. Otobüs sıklıkları, duraklara erişim süresi ve araç içi seyahat süresi verileri 
ışığında; Sefer sıklıkları ise yolcu talep değerleri, seyahat süreleri, araç kapasite ve filo parametreleri 
doğrultusunda incelenmiş ve uygun değer değerler bulunmak amaçlanmıştır. 

4.2. Ankara Otobüs 2. Bölge 

Ankara’da Macunköy Metro istasyonunun karşısında Yenimahalle’de bulunan Otobüs 2.Bölge Müdürlüğü 
EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Dairesi başkanlığının bünyesinde hizmet vermektedir. 1976 yılına kadar 
Otobüs İşletmesi olarak çalışan bu tarihten sonra da Otobüs işletmesi Daire Başkanlığı adını almıştır. İlk 
başta 1, 2, ve 3 Bölge Müdürlüklerine daha sonra ihtiyacın artmasıyla birlikte 4 ve 5 Bölge Müdürlükleri 
ilave edilmiştir. 2. Bölge Otobüs İşletmesi 1982 yılında halen faaliyet göstermekte olduğu Macunköy 
tesislerine taşınmıştır. Yaklaşık 104 bin m2 açık ve kapalı alan üzerine kurulmuş olup 2012 yılı itibari ile 
Araç Bakım Onarım ve Merkez Atölyeler ile birlikte ortak alanda çalışmaktadır [18]. 

4.3. Modelin Oluşturulması 

 4.4.1. Problem 

Ankara il merkezinde toplu taşımada (EGO) kullanılan farklı modellerde 156 araçlık filo ile şehir içi bir 
bölgenin talebinin karşılanması düşünülmektedir. Bu talebi karşılamak için hali hazırda faaliyet gösterilen 25 
farklı otobüs hattının verileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veri kümesi Ankara EGO Genel 
Müdürlüğü’nden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılacak veriler belirlenirken geçmiş yolcu sayıları 
incelenmiş ve yolcu yoğunluğunun en yüksek olduğu hafta içi sabah 06:00-09:00 saatleri arasındaki 180 
dakikalık yolcu sayıları kullanılmıştır. Otobüs hatlarının filo büyüklüğü, otobüslerin kapasiteleri, hatların 
sefer süreleri, göz önünde bulundurularak ve güzergâh yönlerinde oluşan yolcu taleplerine göre hesaplamalar 
yapılmıştır. ve toplam 25 hat için yapılması gereken toplam sefer sayısı belirlenmiştir. Çözümlerin 
yapılmasında LİNDO 6.1 programından yararlanılarak, doğrusal hedef programla yöntemlerine göre 25 hat 
için yapılması gereken toplam sefer sayısı belirlenmiştir. 

4.4.2. Varsayımların belirlenmesi 

Aşağıda açıklanan varsayımlar altında model kurulmuştur. 

• Her bir otobüs hattının sefer başına ortalama yolcu sayıları bilinmektedir.  
• Her bir otobüs hattın ortalama sefer süreleri bilinmektedir. 
• Her bir hatta çalışan otobüs tipleri ve otobüs kapasiteleri bilinmektedir. 
• Çalışmada sabah 06:00-09:00 arası 180 dakikalık veriler kullanılmıştır. 
• Günlük ortalama yolcu ve yolculuk sayılarının değişmediği kabul edilmektedir. 
• Tek yöndeki yolcu sayıları dikkate alınmıştır. 

4.4.3. Verilerin Derlenmesi 

Ankara il merkezinde Otobüs 2.bölge bulunan istasyonlardaki ring araçları hariç uzun hatlara verilen araç 
kapasiteleri ve sayıları Tablo Ⅱ’de gösterilmiştir. 

Tablo II. Araç tipleri ve kapasiteleri [18]. 
Araç tipi  Araç adı Kapasite Adet 
1.  Man Körüklü 140 62 
2. Mercedes Körüklü 120 56 
3. Mercedes Kısa 70 38 
Toplam 

  
156 

Otobüs 2. Bölgede çalışan 25 hattın sabah yoğun saatler olan 06:00-09:00 saatleri arasında taşınan toplam 
yolcu sayıları, hattın ilk ve son durak arasındaki sefer süresi ve her bir hat için 3 farklı tipte otobüs için 
hangilerinin kullanıldığı Tablo Ⅲ’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

41



Tablo III. Modelin geliştirilmesinde kullanılan hat, sefer ve araç verileri [18]. 
Sıra 
no Çalışan Hat Adı Yolcu sayısı 

(06:00-09:00) 
Sefer 
süresi(dk) 

Mevcut 
Araç tipi 

1 İncirli-Ulus-Kızılay-Bakanlıklar 1173 70 2 ve 3 
2 İncirli-Gar-Kızılay 1207 65 1 ve 2 
3 İncirli-Kızılay (Ekspres) 403 60 2 
4 Bağlum-İncirli-Ostim-İvedik Osb 228 55 2 
5 Atapark-Kuşcağız-Ulus-Kızılay-Bakanlıklar 1246 80 1 ve 2 
6 Kuşcağız-İncirli-Ulus-Kızılay-Bakanlıklar 1246 80 2 ve 3 

7 Atapark-23 Nisan Mahallesi-Bademlik-Kuyu başı Metro 
İstasyonu 173 100 2 ve 3 

8 Atapark-19 Mayıs Cad.-Ulus-Kızılay 911 60 1, 2 ve 3 

9 Atapark-23 Nisan Mahallesi-Bademlik-Ulus-15 Temmuz 
Kızılay 1159 60 1, 2 ve 3 

10 Atış Caddesi-Ulus-Kızılay 99 70 3 
11 Kasalar-Bakanlık 1578 90 1, 2 ve 3 
12 Etlik-Aşağı Eğlence-Bakanlık 77 90 3 
13 Etlik-Kazım Karabekir-Beşevler 249 80 2 ve 3 
14 Bağlum-Gar-Kızılay 1774 95 1 ve 2 
15 Ufuktepe-Gar-Kızılay(Ekspres) 708 80 1 
16 Kızılay-Ulus-Ufuktepe 765 80 1 ve 3 
17 Atapark-Beşevler-Teknik Okullar 75 65 2 
18 Şentepe-Özlem Caddesi-Sıhhiye 1543 85 1 ve 2 
19 Yükseltepe-Ayvalı-Ulus-Kızılay-Bakanlıklar 2132 90 1, 2 ve 3 
20 Yükseltepe-15 Temmuz Kısılay Milli İrade Meydanı 585 85 2 ve 3 
21 Yükseltepe-Beşevler 171 40 3 
22 Esertepe-Kızılay-Bakanlık 1506 100 1 ve 3 
23 Esertepe-Kazımkarabekir-Kızılay 294 60 2 ve 3 
24 Ovacık-Kızılay-Bakanlıklar 1160 100 1 ve 2 
25 Refik Saydam Caddesi-Ulus-Kızılay 451 90 1 ve 2 

4.4.4. Karar değişkenler belirlenmesi 

Modeller oluşturulurken her bir otobüs hattının ele alınan zaman dilimindeki sefer sayısı, karar değişkenleri 
olarak kabul edilmiştir. Sefer sayıları, özellikleri gereğince tamsayı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle sefer 
sayılarını ifade eden karar değişkenlerinin de tamsayı olma zorunluğu kısıtlara eklenmiştir. 

Karar değişkenleri oluşturulurken söz konusu bölgede 3 farklı tipteki otobüsler baz alınıştır. Xij karar 
değişkeni, i sıra numaralı otobüs hattının j tipindeki aracın sefer sayılarını (sabah 06:00-09:00 arası) ifade 
etmektedir. Örneğin X221 karar değişkeni 22 sıra numaralı (284 Esentepe) 1. Tip (Man Körüklü) aracın sefer 
sayısını göstermektedir. 

4.4.5. Kısıtların belirlenmesi 

• Süre Hedef Kısıtları 

İlk olarak üç farklı süre hedef kısıtları aşağıdaki eşitliklerde verilmiştir. 

 

 

 
ti: Her bir otobüs hattının sefer süresi 

Ni: Her bir araç tipinden mevcut otobüs sayısı 

Xij: i hattı için farklı araç tipleri için yapılması gereken sefer sayısı 

T: Toplam süre (180 dk.)  

Süre kısıtları sistemin 06:00-09:00 toplam süresi içinde her bir araç türü için bulunan otobüs sayısı ile 
çarpıldığından 3 farklı kısıt bulunmuştur. Her hattaki bir sefer süresi katsayı olarak belirlenip toplamları 3 tip 
araç için süre hedef kısıtı olarak belirlenmiştir. 
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65X21+80X51+60X81+60X91+90X111+95X141+80X151+80X161+85X181+90X191+100X221+100X241
+90X251+dn1-dp1=11160 

70X12+65X22+60X32+55X42+80X52+80X62+100X72+60X82+60X92+90X112+80X132+95X142 
+65X172+85X182+90X192+85X202+60X232+100X242+90X252+dn2-dp2=10080 

70X13+75X63+100X73+60X83+60X93+70X103+90X113+90X123+80X133+80X163+85X203+40X213 
+100X223+60X233+dn3-dp3=6840 

• Sefer Hedef Kısıtları 

 
ti: Her bir otobüs hattının sefer süresi 
T: Toplam süre (180 dk.) 
Xij: i hattı için j araç tipinden yapılması gereken sefer sayısı 
N: Toplam otobüs sayısı (N=N1+N2+N3) 
ti/T: Her bir hat için kullanılacak olan otobüsün süre kapasite kullanım oranını ifade etmektedir. 
Her bir hat için sefer süresi ve sıklığı dikkate alınarak 2.bölgedeki 25 hatta kullanılan toplam araç sayısını 
geçmemesi hedef kısıtı olarak alınmıştır. 
 
0.39X12+0.39X13+0.36X21+0.36X22+0.33X32+0.30X42+0.44X51+0.44X52+0.44X62+0.6X63+0.56X72+
0.56X73+0.33X81+0.33X82+0.33X83+0.33X91+0.33X92+0.33X93+0.39X103+0.5X111+0.5X112+0.5X11
3+0.5X123+0.44X132+0.44X133+0.52X141+0.52X142+0.44X151+0.44X161+0.44X163+0.36X172+0.47X
181+0.47X182+0.5X191+0.5X192+0.5X193+0.47X202+0.47X203+0.22X213+0.56X221+0.56X223+0.33X
232+0.33X233+0.56X241+0.56X242+0.5X251+0.5X252+dn4-dp4=156 

• Sistem Kısıtları 

Sistem kısıtları aşağıdaki eşitliklerde verilmiştir. Herhangi bir hatta kullanılan araç tipleri kapasiteleri en az o 
hattaki yolcu sayısını karşılayacak kadar sefer yapmalıdır. 

Si*Ci >=Yi 

Burada sistem kısıtları; 

S1, S2,…Si : Hatlar için sefer sayıları 

C1, C2,…Ci : Her hatta kullanılan otobüs tipinin kapasite değerlerini, 

Y1, Y2,…Yi : Her hatta bulunan yolcu talep değerlerini göstermek üzere, 

120X12+70X13>=1173 
140X21+120X22>=1207 
120X32>=403 
120X42>=228 
140X51+120X52>=1246 
120X62+70X63>=809 
120X72+70X73>=173 
140X81+120X82+70X83>=911 
140X91+120X92+70X93>=1159 
70X103>=99 
140X111+120X112+70X113>=1578 
70X123>=77 
120X132+70X133>=249 
140X141+120X142>=1774 
140X151>=708 
140X161+70X163>=765 
120X172>=75 
140X181+120X182>=1543 
140X191+120X192+70X193>=2132 
120X202+70X203>=585 
70X213>=171 
140X221+70X223>=1506 
120X232+70X233>=294 
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140X241+120X242>=460 
140X251+120X252>=451 

4.4.6. Amaç fonksiyonun belirlenmesi 

Modellerde başarı erişim fonksiyonlarında sadece dn’ler yani negatif sapma değişkenleri kullanılmıştır. 
Bunun nedeni dp’lerın fazla kapasiteyi göstermesidir. Fazla kapasite, fazla sefer sayıları ya da süreleri ifade 
etmektedir ve minimum edilmesi istenmemiştir. Çünkü pozitif sapma değişkenleri ile ifade edilen otobüslerin 
tam kapasite dolu olmaması ve otobüslerin sürenin tamamında çalışmalarının gerekmemesi minimum olması 
istenilmez. Ayrıca modellere negatif olmama ve tamsayı olma kısıtları eklenmiştir. Modellerin yapısı Tablo 
Ⅳ’de verilmiştir. 

Tablo IV. Modellerin oluşturulması 
Model Hedef Kısıtları Sistem Kısıtları Başarı Fonksiyonları Amaç Fonksiyonları 

Model I 
Süre hedef Kısıtı KS dn1+dn2+dn3 

Min Z=dn1+dn2+dn3+dn4 
Sefer Hedef Kısıtı KS dn4 

Model II Sefer Hedef Kısıtı KS dn4 Min Z=dn4 

4.4.7. Modelin Çözümü 
İki farklı modelden elde edilen LİNDO 6.1 ile çözülmüş sonuçlar Tablo Ⅴ’de verilmiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde Model I’de elde edilen sonuçlar Model II’de 11 sefer daha fazla yapılması gerektiği 
görülmektedir. Bu farkın Model I’deki kısıt süre hedef kısıtlarında amaç fonksiyonunda minimize 
edilmesinden dolayıdır. 

Tablo V. Modelin çözümünden elde edilen sefer sayıları 
Model Yapılması Gereken Sefer Sayısı (Çözüm) 

Model I 327 
Model II 316 

Elde edilen model çözümleri incelendiğinde iki farklı modelde farklı sonuçlar olduğu görülmektedir. Bunun 
nedeni Model II’deki çözümde toplam sefer sayısının Model I’in toplam sefer sayılarından düşük olması, 
Model II’de olmayan süre hedef kısıtlarının toplam sefer sayılarını arttırdığı görülmüştür. Uygulamada karar 
vericilerin süre hedef kısıtlarını göz ardı edebilecekleri durumlarda bu modelden elde edilen çözümler 
kullanılabilir. Ayrıca sonuçların hali hazırda uygulanan sefer sayılarından yaklaşık % 10-20 oranında bir 
iyileşme gösterdiği görülmektedir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmanın uygulanmasında, pozitif yönde sapmalar kısıtlardaki atıl kapasiteyi yani otobüs sayıları ve süre 
kısıntında fazla süreyi gösterirler. Bundan dolayı atıl kapasite göz ardı edilmiştir. Pozitif sapmalar 
gerçekleşmesi istenen kısıtların sağlandığını ve hedeflerin aşıldığını ifade eder. Tablo Ⅴ’de çözümler 
gösterilmiştir. Buradaki Model I ve Model II deki değerler her hat için her araç türü için yapılması gereken 
sefer sayılarıdır. Model I ve Model II’nin sonuçlarının farklı olması, Model I’de sefer kısıtının da sağlanmak 
istenmesinden kaynaklanmaktadır. Böylelikle Model I’de sefer sayısı sefer ve süre kısıtlarının sağlanması 
amacını gerçekleştirmesinden dolayı hattaki sefer sayısı arttırmıştır. Model I de öncelik kullanılmasına 
karşılık Model II’de bir öncelik veya ağırlıklandırma kullanılmamıştır.  

Otobüs çizelgelerini oluşturan hareket memurları genellikle kendi tecrübelerinden veya önceki çalışma 
tecrübelerinden yararlanıp genellikle matematiksel model ve istatistiksel yöntem kullanmadan yaparlar. Fakat 
bu sistemin optimum çalıştığını göstermemektedir. Bu durumda sistemi istenen amaçlar doğrultusunda 
optimum hale getirebilmek zaman ve maliyet kaybı getirecektir. Dolayısıyla sefer sayısı ve hatta verilecek 
otobüs tipini seçecek olan harekat memurları kendi tecrübelerini de dahil ederek kullanılan matematiksel 
modellerle daha kolay amaçlara ulaşabileceklerdir. Hareket memurları sadece sefer kısıtını dikkate alan 
Model II’yi ya da sefer ve süre kısıtını birlikte dikkate alarak Model I’den herhangi birisini öncelik olarak 
değerlendirip kullanabilir.  Model olarak çok farklı hedefler kullanılabilmesi kullanıcının modeli istediği 
doğrultuda oluşturmasıyla ilgilidir. Herhangi başka bir öncelik olması durumunda modele dahil edilip 
önceliklendirilerek çözülebilir. Söz konusu problemin hedef sayıları arttırılarak veya değiştirilerek farklı 
optimal sonuçlar alınabilir. Ayrıca diğer toplu taşıma alanlarındaki (metro, tren vb.) bu matematiksel 
yöntemler gerçek hayata uygulayarak optimal kararlar almamızda yardımcı olacaktır. 
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Abstract 

 
In today's competitive environment, information and communication technologies have led to 
entrepreneurs making new strategic plans by establishing global network relationships. As a result of 
which, the concept of online market and marketing has emerged. Depending on the increase in the 
number of businesses that trade in virtual environments, online marketplace platforms (B2C and C2C) 
have been developed. An online marketplace is briefly an information communication system that allows 
a large number of buyers and/or sellers to transact in a central marketplace by communication. As the 
result of the development of marketplace concept, entrepreneurs who will open stores in these platforms 
need to make a strategic decision about the selection of the marketplace platform. 
The aim of this study is to choose the most appropriate one among the online marketplaces platform for 
an entrepreneur who will open an online store in Turkey. For this purpose, AHP-TOPSIS and AHP-
PROMETHEE algorithms, which are among the multi-criteria decision making approaches, were used. 
In the study, five different marketplace platforms were determined as alternatives. The selection criteria 
were determined to be popularity, satisfaction, opportunities offered to the members, membership fees 
and trust-ethics. The most appropriate marketplace platform was determined by comparison of the results 
obtained from the solutions with each other. It is estimated that this study will be effective in making 
strategic decisions for developers / managers of online marketplace platforms and for entrepreneurs who 
will open stores through these platforms.  
Keywords : Online Marketing, B2C, C2C, Online Market Place 

1. GİRİŞ 

Teknolojinin hızlı gelişmesine paralel olarak yaşamın birçok alanında internetin kullanımı yaygınlaşmış ve 
kolaylaşmıştır. İnsan hayatın da büyük bir yer kaplayan internet dünyası birçok yeni fırsat ve iş fikrini 
geliştirmeye olanak sağlamıştır. Sanal ortamda birçok kitleye ulaşabilme ve düşük maliyetinden dolayı bu 
durum ticari kuruluşların ve girişimcilerin ilgisini çekmiş ve 1990’lı yıllarda başlayan e-ticaret kavramına 
geçiş sağlamıştır. Online alışverişte, işlem süresi kısa ve masrafsız olarak tanımlanır, internet sayesinde geniş 
bir pazar ağı kurularak alıcıların bulundukları yerden çıkmadan ihtiyaçları olan ürünlere ulaşır veya 
kampanya vb. diğer reklamlardan haberdar olurlar [1]. İnternet üzerinden ticaretin birçok türü olduğu gibi e-
pazarlamanın da birçok türü vardır. E-pazarlamada son yıllarda popülerliğini artıran e-pazaryerleri 
platformları gelişmiştir. Bu platformların işleyişi tüketiciler arasındaki ticari faaliyette üçüncü bir elektronik 
pazar sağlayıcı kuruluş yardımıyla ürünlerin teşhir edilmesi, arama motoru hizmetleri, ürün katalogları ve e-
ticaretin gerçekleştirilerek ödemelerin ve güvencelerin takibi sağlanmaktadır [2]. E-pazaryeri platformu 
sitelerinin sıralama problemi çok seviyeli ve çok faktörlü özelliklere sahip olduğu için çok ölçütlü karar 
verme yöntemleri ile çözülmesi uygun olacaktır [3]. Online pazaryerleri alıcı ve satıcıların hitap ettiği 
müşterilere ya da özel ve kamu kişiliklerine göre de bir sınıflandırma yapılmaktadır. Bu sınıflandırmada 
işletmeden işletmeye (Business-to-Business -B2B), işletmeden tüketiciye (Business to Consumer- B2C),  
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işletmeden devlete (Business to Government- B2G), tüketiciden tüketiciye (Consumer to Consumer- C2C) ve 
son olarak gelecekte olması beklenen makineden makineye (Machine to Machine- M2M)  gerçekleşen ticari 
işlemler baz alınarak pazaryerlerinin sınıflandırılması ve tanımlanması yapılmaktadır [4-5-6]. Çalışma konusu 
içerisinde online pazaryeri olarak Türkiye’de en yaygın kullanım bulan B2C ve C2C e-ticaret grupları 
seçilmiştir.  Çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV), farklı etkileri temsil eden belirlenmiş kriterlere göre en uygun 
çözümü belirleme süreci olarak ifade edilir [7].  Bu çalışmanın temelini oluşturan pazarlama ve strateji seçimi 
ile ilgili ÇÖKV yöntemleri ile yapılmış çalışmalar sonuç vermektedir [8]. 

Kong, Liu, H. (2005) yaptığı çalışmada bulanık AHP'yi kullanarak online pazarda başarı faktörlerinin 
değerlendirilmesini yapmış ve online pazaryeri siteleri başarıları üzerine bir sıralama yapmıştır. Çalışmada 
kriterler olarak Güven, Sistem kalitesi, İçerik yönetimi ve online müşteri hizmetleri kullanmıştır. Çalışma ile 
e ticaretteki araştırmacılara ve yöneticilere örnek oluşturmuştur [9]. Ağırgün (2012) yaptığı çalışmada, 
Bulanık mantık ile AHP ve TOPSIS yöntemlerinin B2C web sitelerinin başarı sıralaması yapılmıştır. Kriter 
olarak kullanım kolaylığı, ürün özellikleri, güvenlik, müşteri ilişkileri ve teslimatı kullanmıştır [3]. 
Büyüközkan (2004), yaptığı çalışmada bulanık AHP ve bulanık Delphi yöntemlerini kullanarak bir tekstil 
işletmesi için e-Pazar yeri seçimi yapmıştır. Çalışma kriterleri olarak, performans, ekonomik değer ve 
ürünleri ulaştırma düzeyini kullanmıştır [10]. Chiu vd., (2013) yaptığı çalışmada, online satış yapan 
mağazaların geri dönüş ve müşteri memnuniyetini artırmak için stratejik bir çalışma yapılmıştır. Bu maksatla 
karar verme deneme ve değerlendirme yöntemi, ANP ve VIKOR yöntemlerini birleştiren karma çok amaçlı 
bir karar verme yaklaşımı önerilmiştir. Sonuçta e-ticaret yapan işletmelere pazarlama stratejileri geliştirmeleri 
için önerilerde bulunulmuştur [11]. Dündar vd.(2007) yaptıkları çalışmada bulanık TOPSIS yöntemi ile sanal 
mağazaların web sitelerinin performans sıralaması yapılmıştır. Çalışma kriterleri ise, tasarım, ürün çeşitliliği, 
müşteri hizmetleri ve bilgi zenginliği kullanılmıştır [12]. Keramati ve Salehi(2013) yaptıkları çalışmada bir 
işe alım web sitesinin başarısı ANP yöntemi ile değerlendirilmiştir.  Kriterler olarak bilgi zenginliği, servis 
kalitesi, kullanım kolaylığı ve net fayda faktörleri kullanılmıştır [13]. 

Bugünün sanal dünyasında e-ticarette tutunabilmek için e-pazaryerinin belirlenmesi ile ilgili seçim 
sürecindeki ilgili stratejiler, politikalar ve süreçlerin geliştirmesi bir karmaşık problem olarak görülmektedir. 
Bu maksatla, e-pazaryerinin seçimi için kriterlerin belirlenip matematiksel bir model ile sonuçlara 
ulaşılmasına gerek duyulmaktadır. Literatür çalışması yapıldığında bu konu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma 
olup bu çalışmalarında birçoğunun pazaryeri seçimi değil de pazaryerlerinin performansları üzerine 
odaklandığı görülmektedir. Bu yaklaşımlar kriter ve alternatif sayısını artırarak seçim süresini kısaltmakta ve 
karar vermede iyi bir sonuç sunmaktadır. Çalışmada Türkiye’de online satış yapacak (online mağaza) bir 
işletme için en büyük beş (5) online açık pazar platformu olan Hepsiburada.com, Sanalpazar.com, N11.com, 
GittGidiyor.com, epttavm.com siteleri içerisinden en uygun olanının seçimi çok ölçütlü karar verme 
yöntemleri olan AHP [14],  TOPSIS [15] PROMETHEE [16]  ile yapılacak ve sonuç kısımda yöntemler 
karşılaştırılarak en iyi olanına karar verilecektir. 

2. ONLİNE PAZARYERİ PLATFORMU SEÇİMİ UYGULAMASI 

2.1. Problemin Tanımlanması 

Türkiye’de online satış yapacak (online mağaza) herhangi bir işletme için en büyük beş online açık pazar 
platformu olan Hepsiburada.com, Sanalpazar.com, N11.com, GittGidiyor.com, epttavm.com siteleri 
içerisinden en uygun olanının seçiminin yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın akış şeması Şekil 1‘de 
gösterilmektedir. 

2.2.  Alternatiflerin Belirlenmesi 

Online pazaryeri seçimi probleminde alternatif olarak Türkiye’de online satış yapan ve gerçek veya tüzel 
kişilere online mağaza açma olanağı sunan en büyük 5 tane pazaryeri platformları alternatif olarak seçilmiştir.  
Alternatiflerin seçilmesinde büyüklük olarak sitelerin popülerliği ve en çok üye sayısı olarak belirlenmiştir. 
Bu veriler pazaryerleri kendi internet sitelerinden ve küresel internet sitelerinin popülerliğini ölçen alexa.com 
internet sitesinden alınmıştır. Üye sayısı 250 binin üzerinde olan en popüler beş online pazaryeri platformu 
seçilmiştir. Ayrıca alternatiflere dahil edilen e-pazaryeri platformlarının genelde kullanılmamış ürün satışı 
yapanlar olarak dikkate alınmıştır. Yani sitelerde satış yapılan ürün gruplarının ve türlerinin birbirine yakın 
seçilmiştir. Alternatifler aşağıda verilmiştir. 

I. Alternatif,  Hepsiburada.com (A1) 
II. Alternatif,  Gittigidiyor.com (A2) 
III. Alternatif, N11.com (A3) 
IV. Alternatif, Sanalpazar.com (A4) 
V. Alternatif, Epttavm.com (A5) 
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Şekil 1. Uygulama Akış Şeması 

2.3. Kriterlerin Belirlenmesi 

Kriterlerin Belirlenmesinde literatür çalışması yapılmış ve çok sınırlı sayıda çalışma olduğu belirlenmiştir. 
Başbakanlığın hazırladığı B2B e-Ticaret ve e-Pazaryerleri raporundaki e-Pazaryeri seçimi kriterleri ve 
literatürdeki çalışmalar baz alınmıştır. Ayrıca internet sitelere incelenmiş ve akademisyenlerden uzman 
görüşü alınarak yeni kriterler belirlenmiştir.  

Popülerlik;  İnternet üzerinden satış yapacak işletmelerin tüketiciye ulaşması için kullanıcılar tarafından 
popüler olması önem arz etmektedir. Popülerlik kavramı; Üye sayısı, Site ziyaretçi sayısı, Aranma Oranı,  
Sosyal medya üye sayısı olmak üzere 5 alt kriterde değerlendirilmiştir. 

Memnuniyet: internetteki alışverişlerdeki en önemli kraterlerden biriside memnuniyettir. Tüketicilerin 
mevcut online pazar yerlerinden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. Memnuniyet temel 
kriteri; Olumlu geri dönüş oranı, Yüklenme hızı ve Sorun çözme istekliliği ile 3 alt kriterde 
değerlendirilmiştir. 

Üyelik ücretleri: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi tarafından hazırlanan e-pazaryeri kriterlerinde mağaza 
açma ücretlerinin de işletmeler açısından önemli sayıldığını vurgulamıştır. Ücretli üyelik-katılım 
çerçevesinde sunulan hizmetler;  Kataloglama–listelenme,  Ticari uyarı alma, Elektronik eşleştirme, İş 
ortaklarını görme, İş ortağı ağına katılma olarak sıralanmıştır [17]. Üyelik ücretleri; Mağaza açma ücreti, 
Ürün listeleme ücreti ve Komisyon oranı olarak 3 alt kriter ile değerlendirilmiştir. 

Üyelere sunulan hizmetler: Bu temel kriter satıcı üyelere ve alıcı müşterilere online pazaryeri platformunun 
sunduğu hizmet ve olanaklardan oluşmaktadır. Hizmetler online pazaryeri platformlarına göre farklılık arz 
etmektedir. Bu kriter müşterilerin satın alma eğilimini ve satıcıların mağaza açma eğilimini etkilemektedir. 
Mobil uygulama, Mağaza değerlendirme ve Açık artırma olanağı olmak üzere 3 alt kritere ayrılmıştır. 

Güven ve Etik: Online alışverişin gizlilik ve güvenlik riskleri büyük ölçüde tüketici ile ilgili bilgilerin 
toplanması ve bu bilgilerle ilgilenenlere yayılmasından kaynaklanmaktadır [18]. Bir web sitesindeki işlemler 
güvenli olmalı ve kullanıcının gizliliği korunmalıdır. Literatürde, müşterilerin online alışverişte satın alma 
davranışlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu önermektedir [19]. Güven ve etik çok farklı alt 
kritere ayrılabilmektedir burada kriterler; Gizlilik politikası,  Ticareti kimliği olmayanlara mağaza açma 
olanağı: Ödeme koruma sistemi,  e-Pazaryeri hizmet yılı ve mağaza ile iletişim imkanı temel olarak 5 alt 
kritere ayrılmıştır. 

2.4. Problemin Çözümü 

2.4.1. Problemin AHP yöntemi ile çözümü 

1.Adım Hiyerarşik Yapının Oluşturulması: Online Pazaryeri platformu seçimi problemine ilişkin hiyerarşi 
oluşturulmuştur. Bu karar probleminde amaç belirlenen kriterler bazında en iyi e-pazaryeri platformu 
sağlayıcının seçilmesidir. Online pazaryeri platformu seçimi hiyerarşik yapısı Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Online Pazaryeri Platformu Seçimi Hiyerarşik Yapısı 

 
2. Adım: Önceliklerin Belirlenmesi: Tablo I’de görüldüğü gibi hiyerarşide belirlenen her bir kriter için Saaty 
tarafından önerilen önem derecesi skalasına göre karşılaştırılmıştır.    

Tablo I. Önem dereceleri [14]. 
Önem Değer tanımları 

1 Her iki faktöründe eşit değere sahip olması durumu 
3 1. faktörün 2. faktörden daha önemli olması durumu 
5 1. faktörün 2. faktörden çok önemli olması durumu 
7 1. faktörün 2. faktöre nazaran çok güçlü bir öneme sahip olması durumu 
9 1. faktörün 2. faktöre nazaran mutlak üstün bir öneme sahip olması durumu 

2,4,6,8 Ara değerler 
 
3. Adım ikili karşılaştırma matrislerinin oluşturulması: Tablo II’de uzman görüşü alınarak hesaplanan 
kriterlerin ikili karşılaştırma matrisleri verilmiştir. Ayrıca her bir kriter için alternatiflerin ikili karşılaştırma 
matrisleri de hesaplamıştır. 

Tablo II. Kriterlerin İkili Karşılaştırma Matrisi 
 K1 K2 K3 K4 K5 

K1 1 3,5 7 4 2,5 

K2 0,286 1 6 2,5 2 

K3 0,143 0,167 1 0,143 0,143 

K4 0,25 0,4 7 1 0,5 

K5 0,4 0,5 8 2 1 

 
4. Adım: Kriterler için normalleştirme ve Göreli Önem Ağırlıkları: Tablo III’de kriterler için normalize 
matrisleri oluşturulmuştur. Ayrıca alternatifler içinde normalizasyon matrisleri hesaplanmıştır. 
 

Tablo III. Kriterlerin Normalizasyon Matrisi 
 K1 K2 K3 K4 K5 

K1 0,481099656 0,628742515 0,24137931 0,414814815 0,406976744 

K2 0,137457045 0,179640719 0,206896552 0,259259259 0,325581395 

K3 0,068728522 0,02994012 0,034482759 0,014814815 0,023255814 

K4 0,120274914 0,071856287 0,24137931 0,103703704 0,081395349 

K5 0,192439863 0,089820359 0,275862069 0,207407407 0,162790698 

 
5. Adım: Tutarlılık oranının 0,10 den küçük olması matrisin tutarlı yani karar vericilerin yargılarının tutarlı 
olduğunu göstermektedir. Hesaplanan bütün matrislerin tutarlılık oranı 0,10’dan küçük olduğu için karar 
vericilerin tutarlı olduğu söylenebilir (Tablo IV). 

Tablo IV.. Matrislerin Tutarlılık Oranları 
Kriterler 
Tutarlılığı Popülerlik Memnuniyet Üyelere Sunulan 

Hizmetler Üyelik ücretleri Güven-Etik 

0,085163636 0,052909688 0,031944192 0,007668109 0,034821175 0,00407457 
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6. Adım: Nihai Sıranın Belirlenmesi: Tablo V’de alternatifler için öz vektörler hesaplanmıştır. 

Tablo V. Alternatiflerin Öz Vektörleri 
 K1 K2 K3 K4 K5 

A1 0,488676156 0,180215073 0,082904291 0,045545788 0,068724768 

A2 0,285758975 0,090057909 0,326563784 0,056884014 0,402788992 

A3 0,131774659 0,371766178 0,382193414 0,156238251 0,208537353 

A4 0,056542582 0,035992234 0,160826376 0,370665973 0,208537353 

A5 0,037247629 0,321968607 0,047512135 0,370665973 0,111411534 

 
Hesaplanan kriterlerin öz vektörleri Tablo VI’da verilmiştir. Diğer yöntemlerin çözümünde bu vektör 
kullanılmıştır. 

Tablo VI. Kriterlerin Öz Vektörleri 
W1 0,434602608 

W2 0,221766994 

W3 0,034244406 

W4 0,123721913 

W5 0,185664079 

2.4.2. Problemin TOPSIS yöntemi ile çözümü 
Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması: AHP yönteminden elde edilen öz vektör ağırlıklarındaki karar 
matrisleri 100 ile çarpılarak TOPSIS yönteminde kullanılmıştır. 
Adım 2: Standart Karar Matrisinin Oluşturulması: Karar matrisindeki ölçütlere ait puan veya özelliklerin 
kareleri toplamının karekökü alınarak TOPSIS yönteminde verilen formüle göre Tablo VII’de görülen 
standart karar matrisi oluşturulur. 

Tablo VII. Standart Karar Matrisi 

0,835116227 0,338312197 0,154560498 0,082537154 0,133163967 

0,488343771 0,169062934 0,608820849 0,103084057 0,780460698 

0,225194445 0,697905177 0,712532528 0,283131792 0,404070646 

0,096627649 0,06756711 0,299832546 0,671713363 0,404070646 

0,06365381 0,604421733 0,088578036 0,671713363 0,21587562 

 
Adım 3: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin Oluşturulması: Ağırlıklı standart karar matrisini oluşturmak için 
öncelikle değerlendirme faktörlerinin ağırlıkları AHP yönteminde bulunan ağırlıklar kullanılmıştır. (Tablo 
ⅥII). 

Tablo VIII. Ağırlıklı Standart Karar Matrisi 

36,29436904 7,502647883 0,529283241 1,021165457 2,472376531 

21,22354767 3,749257855 2,084870826 1,27537567 14,49035168 

9,787009323 15,47723331 2,440025309 3,502960688 7,502140439 

4,199462827 1,498415493 1,02675874 8,310566217 7,502140439 

2,766411174 13,40407909 0,303330222 8,310566217 4,008034819 

 
Adım 4: İdeal (A* ) ve Negatif İdeal (A- ) Çözümlerin Oluşturulması: Tablo IX’da verilmiştir. 

Tablo IX. İdeal ve Negatif İdeal Değerleri 

A* maks  36,29436904 15,47723331 2,440025309 8,310566217 14,49035168 

A-min 2,766411174 1,498415493 0,303330222 1,021165457 2,472376531 
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Adım 5: Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması: Sapma değerlerini bulabilmek için hesaplanmış ideal ve negatif 
ideal ayrım değerleri Tablo X’da verilmiştir. 

Tablo X. İdeal ve Negatif İdeal Ayrım Değerleri 

S*
1 16,27304637 S-

1 34,06208772 

S*
2 20,35424049 S-

2 22,2126634 

S*
3 27,83142624 S-

3 16,75468425 

S*
4 35,72565984 S-

4 9,000604106 

S*
5 35,2543098 S-

5 14,04416019 

 
Adım 6: İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması: Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli 
yakınlığı (Ci * ) ya da diğer bir ifadeyle Pozitif-ideal çözüme olan benzerlikler değeri Tablo XI’de 
hesaplanmıştır. 

Tablo XI. İdeal Çözüme Göreli Yakınlık 

Alternatifler TOPSIS Sonuç Seçim 
Sırası 

C*
1 0,676706009 1 

C*
2 0,521829435 2 

C*
3 0,375782594 3 

C*
4 0,201237557 5 

C*
5 0,284880245 4 

 
Sonuçta TOPSIS yönteminde Ci * değeri 0 ile 1 C aralığında değer almıştır. Bu değer 1’e  en yakın değer 
alan alternatif ideal çözüm için en iyi değer olarak kabul edilmektedir. En büyük değeri alan hepsiburada.com 
(C*1) noktası seçilmesi gereken e-pazaryeri platformu olarak belirlenir. 

2.4.3. Problemin PROMETHEE Yöntemi İle Çözümü 
Elde edilen veriler ve AHP yönteminden elde edilen kriter ağırlıkları Visual Promethee programına girilerek 
çözüm yapılmıştır. Elde edilen veriler ile Visual Promethee programı ile PROMETHEE I ve II’ye göre 
değerlendirilmiş ve sonuçlar alınmıştır. Her kriter için değişim fonksiyonu V-shape olarak belirlenmiştir. 
Kriter ağırlıkları ise AHP yönteminde belirlenen ağırlıklara kullanılmıştır. “Visual Promethee” (Academic 
Edition 2013) programındaki her bir alternatif için +1 ile -1 arasında, pozitif ve negatif değerler 
hesaplamaktadır. Pozitif değer, ele alınan alternatifin diğer alternatiflere göre daha yüksek üstünlüğünü, 
negatif değer ise ele alınan alternatifin diğer alternatiflere göre ne ölçüde zayıf olduğunu göstermektedir. 
PROMETHEE I’e göre hepsiburada.com online pazaryeri platformu içerisinde diğer platformlardan göre 
daha baskındır. PROMETHEE II hangi seçeneğin tercih edileceğini göstermektedir. Değerler incelendiğinde 
hepsiburada.com online pazaryeri platformu diğerlerine baskın olduğu görülmektedir.  Şekil 3 de yer alan 
değerleri incelendiğinde hepsiburada.com e-pazaryeri platformu diğerleri arasında baskın olduğu 
görülmektedir. Şekil 3’te görüldüğü üzere, PROMETHEE akış tablosunda negatif üstünlüklerin çıkarılması 
ile elde edilen net üstünlük değerlerini ele almaktadır. Çalışmaya dahil edilen kriterler doğrultusunda 
seçilmesin gereken online pazar yeri platformlarından sırasıyla hepsiburada.com, gittigidiyor.com, n11.com, 
sanalpazar.com ve son olarak epttavm.com seçilmesi uygundur. 
 

 
Şekil 3. PROMETHEE Akış Tablosu 

 
Şekil 4’te görüldüğü üzere, PROMETHEE ağ yapısı negatif üstünlüklerin ve pozitif üstünlüklerini 
göstermektedir. Bu değerlendirme sonucunda ilk sırada seçilmesi uygun alternatifin hepsiburada.com 
platformu olduğu doğrulamaktadır. 
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Şekil 4. PROMETHEE Ağ Yapısı 

 
GAIA düzlemi, PROMETHEE yöntemi ile problemlerin çözümünü iki-boyutlu olarak ifade eden en iyi 
gösterim Şekil 5’de verilmiştir. Yatay eksene yakın olan diğerlerine göre daha kalın doğru, en uygun sonucu 
göstermektedir. Bu en uygun doğruya yakın olan değerler, incelenen kriterler çerçevesinde seçilmesi gereken 
alternatifleri göstermektedir. İnce çizgilerle gösterilen kriterlere yakın olan e-pazaryeri platformları incelenen 
kriter için öncelikli olarak seçilmesi gereken platformlardır. Örneğin üyelere sunulan hizmetler kriteri 
açısından bir değerlendirme yapılmak istenirse, kritere en yakın noktada olan hepsiburada.com online 
pazaryeri platformu seçilmesi uygun görülmektedir. 
 

 
Şekil 5. GAIA Düzlemi 

2.5. Sonuçların Karşılaştırılması 

Çok ölçütlü karar verme yöntemleri ile çözülen problemin sonunda elde edilen seçim sırası iki yöntemle de 
elde edilmiş ve Tablo XII’de bir bütün olarak gösterilmiştir. TOPSIS ve PROMETHEE yöntemlerinde de A1 
alternatifi seçilmesi gereken en iyi alternatif çıkmıştır.  

Tablo XII. Sonuçların Karşılaştırılması 

Karar Sırası TOPSIS PROMETHEE 

1 A1 A1 
2 A2 A2 
3 A3 A3 
4 A5 A5 
5 A4 A4 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Modern dünyada gelişen pazarlama alışkanlıkları ve stratejileri ile pazarlama karmasının olduğu gibi Pazar 
yerlerinin de sanal ortama taşınmasına yol açmıştır. Pazar yerlerinin sanal ortama taşınması ile ortaya çıkan 
pazaryeri seçiminde stratejik karar verme zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu maksatla çalışmada ele alınan 
problemde online pazaryeri seçecek herhangi bir girişimcinin stratejik karar vermesi için model 
geliştirilmiştir. Çalışmada alternatif olarak Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük bütçeli online pazaryerleri 
seçilmiştir. Kriterler için literatür taraması yapılmış temel ve alt kriterler belirlenerek konusunda uzman 
kişilerden kriterlerin ağırlıkları tespit edilmiştir. Çok ölçütlü karar verme yöntemlerin AHP-TOPSIS ve AHP-
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PROMETHEE yöntemleri uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılarak en uygun alternatif önerilmiştir. Çalışma 
sonunda en uygun olarak A1 seçilmiştir. Daha sonra sırasıyla A2, A3, A5 ve A4 alternatifleri sıralanmıştır. 

Sonuç olarak, çalışma konusu oluşturan Pazar seçimi ile ilgili birçok çalışma yapıldığı görülmektir. Fakat 
online pazaryeri seçimi ile ilgili çalışmaların kısıtlı olduğu bir gerçektir. Bu maksatla çalışmada ele alınan 
kriterler artırılarak ve bulanık mantık yöntem ile çok ölçütlü karar verme tekniklerinin bir araya getirilmesiyle 
yapılacak çalışmalar önerilebilir. 
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Abstract 
 
In this study, It has been investigated that designing effects of the hydrodynamic flow and erosion in the 
Circulating Fluidised Bed Boiler(CFBB). In this scope, it has been designed that 4 different CFBB and 
time dependent bed material volume fraction and erosion impact value for 4 different CFBB have been 
investigated by Computational Particle Fluid Dynamics(CPFD) method. In the numerical analysis, primer, 
seconder and seal-pot air mass flow rates have been used respectively 0,3108 kg/s, 0,1 kg/s and 0,1 kg/s. 
Also, coal lignite mass flow rate has been used 0,06 kg/s. Primer, seconder, seal-pot air and coal lignite 
initial temperature have been used 300 K and bed material initial temperature has been used 1123 K in the 
numerical analysis. Solid-gas multiphase flow has been modeled by MP-PIC(Multiphase-Particle In Cell) 
method. Drag force between of the particules has been defined by ENNS-YANG 2004 drag model. Large- 
Eddy Simulation(LES) turbulence model has been used for gases flow. In the results of the analysis, Design 
(d) CFBB system is the best convenient geometric design in the scope of the hydrodynamic flow and erosion 
impact in the boiler.  

Keywords: Computational Particle Fluid Dynamics, hydrodynamic flow, erosion, LES turbulence 
method.  

1. INTRODUCTION 

Türkiye’de yıllık elektrik enerjisi tüketimindeki artış 2016 yılı sonu itibariyle yaklaşık %4,7 artış oranıyla 278,3 
milyar kWh’e ulaşırken, elektrik üretiminin kömür yakıtlardan karşılanma oranının ise %17'si yerli linyit 
yakıtlar olmak üzere %28 olduğu, bu oranın 5 yıl içinde %45'e çıkarılması ve Akışkan Yataklı Kazan 
teknolojisinde %80 yerlilik oranına ulaşılması gerektiği ifade edilmektedir. 2016 yıl sonu itibariyle, % 85' i 
düşük kalitede olan Türkiye linyit yakıt rezervlerinin 8,4 milyar tona ulaştığı, bu miktarın Dünya işletilebilir 
kömür rezervlerinin %4,1’ini oluşturduğu ifade edilmektedir.Makale’de, Türkiye'nin enerji bağımlılığının 
azaltılmasına katkı sağlayacak yerli kaynakların değerlendirilmesi ve buna uygun enerji sistemlerinin 
kurulması için santrallerde, sanayide ve ısıtmada, düşük kaliteli kömürlerin ve biyokütle kaynaklarının da 
yakılabileceği, yüksek verimlilikte, ucuz, yerli ve 500 kW th gücünde prototip  DAYK sisteminin tasarımı, 
nümerik analizleri ve üretimi hedeflenmiştir. Bu amaçla, 4 farklı DAYK sistemi tasarımına ait hidrodinamik, 
yanma ve emisyon analizleri gerçekleştirilmiş, belirtilen kapasiteye uygun geometri belirlenmiştir. Dolaşımlı 
Akışkan Yataklı Kazanlar ile ilgili yapılmış literatür çalışmalarından önemlileri aşağıda açıklanmıştır:  

* Corresponding author. Tel.: +90 246-211-0805: fax: +90 246-211-0859. 
E-mail address: barisgurel@sdu.edu.tr(B. Gürel).  
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Klimanek vd. (2015), tarafından yapılan çalışmada, DAYK nümerik modeli Eulerian-Lagragian yaklaşımı 
kullanarak oluşturulmuştur. Oluşturdukları nümerik model’de Gidaspow sürüklenme modeli, gaz fazındaki 
reaksiyonların modellenmesi ''Finite rate'' ve ''eddy dissipation'' modeli, kömür partiküllerin yüzeyindeki 
heterojen reaksiyonların modellenmesinde finite rate chemistry modeli kullanılmıştır. Yapılan analizlerde 
water-gas shift reaksiyonlarıda kullanılmıştır. Sayısal analiz sonuçları deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve 
uyum içinde olduğu belirtilmiştir. Analiz sonuçlarında gazlaştırma sonucu oluşan N2, CO2, O2 ve CO 
gazlarında deneysel sonuçlar nümerik sonuçlardan daha büyük değerlerde oluyorken, gazlaştırma sonucu 
oluşan H2 ve CH4 gazlarının nümerik sonuç değerleri, deneysel değerlerden daha büyük olmaktadır[1]. Wang 
vd. (2015), yaptıkları çalışmada çoklu-ölçekli simulasyon ile çift DAYK'ta kimyasal döngü yanmasını 
modellemişlerdir. Çalışmalarında, birleşik çoklu-ölçekli gaz-katı akış reaksiyon modeli geliştirmişlerdir. Bu 
modelde kimyasal döngü yanması sistemindeki çoklu-ölçekli karakteristikler incelenmiştir. Çalışmada sayısal 
analizde multi-scale metodu kullanılarak tahmin edilen sonuçlar yaygın kullanılan metoda göre, deneysel 
sonuçlarla karşılaştırıldığında iyi uyum göstermiştir. Eksenel doğrultuda, yoğun fazda gaz özelliklerinin 
değişiminin seyrek fazla karşılaştırıldığında daha önemli olduğu belirtilmiştir[2]. Chang vd. (2016), yaptıkları 
çalışmada, Geldart group B partiküllerin yüksek yoğunluktaki DAYK kolonundaki gaz-katı akışını deneysel 
olarak incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kolon merkezinde duvara doğru katının askıda kalması dik profil 
şeklinde olmaktadır. Katı sirkülasyonun artışı, katı sirkülasyonunun radyal uniformsuzluğunu arttırırken, 
yüzeysel gaz hızının ters yönde arttığı görülmüştür. Çalışmada kullanılan DAYK kolonu içerisinde Geldart 
group B partiküllerinin, Geldart group A’ya benzer kayma karakteristikleri gösterdiği belirtilmiştir[3]. Gül ve 
Özdoğan (2016),  yaptıkları çalışmada DAYK'ta ejektör tipi katı sirkülasyon sisteminin sayısal ve deneysel 
analizini yapmışlardır. Çalışmada deneysel sonuçlardan yeni bir yarı ampirik metot önerilmiştir ve bu yarı 
ampirik metotla tahmin edilen ejektör performansı CFD analizlerindeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Yapılan 
deneysel çalışmalar sonucunda, katı sütununda aynı miktarda gaz akışına göre daha yüksek basınç düşüşü elde 
edildiği belirtilmiş ve CFD analizlerde ejektör tarafından oluşturulan vakum basıncının gaz akış kütlesel 
debisinin artışıyla lineer olarak arttığı belirtilmiştir[4]. Hassan vd. (2016), yaptıkları çalışmada, DAYK 
tabanında düz, delikli, dairesel ve yükseltilmiş olmak üzere 4 farklı gaz distribütörün kullanılmasının katı 
sirkülasyon akışı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Akışkan yatağı yanma odası ve ısı değiştirici odası olmak 
üzere ikiye bölmüşler ve yanma odasındaki gaz hızını arttırarak, yanma odasındaki gaz hızının ısı değiştirici 
odasındaki katı sirkülasyon akışına etkisini sayısal olarak incelemişlerdir. Analizler sonucunda yükseltilmiş 
distribütörün kullanılmasında gaz hızı artışının katı sirkülasyon oranını en az etkilediğini belirtmişlerdir. En 
büyük sirkülasyon oranının ise 90 mm yükseltilmiş distribütörde olduğunu göstermişlerdir[5]. Karlson vd. 
(2016), yaptıkları çalışmada DAYK ünitesinde farklı toplam katı malzeme miktarında ve düşük kolon hal 
oranlarında katı sirkülasyonunu deneysel olarak incelemişlerdir. Çalışmada, çıkış bölgesindeki geri akışın gaz 
hızı ve katı konsantrasyonu ile arttığı bulgusu bulunmuş ve seal-pot içerisindeki akışkanlaşma hızını azaltmak 
amacıyla farklı yatak partikül konfigürasyonları çalışılmıştır. Seal-pot içerisindeki akışkanlaşma tarafından 
yönetilen bir doygunluk değerine kadar seal-pot içerisindeki akışkanlaşma hızının artması için harici 
sirkülasyon olan katı akısı bulunmuştur. Bu doygunluk değerinin tabanda partikül yoğun durumdayken kolon 
boyunca basınç düşüşünden etkilenmediği belirtilmiştir[6]. Li vd. (2016), yaptıkları çalışmada oxy-DAYK’taki 
operasyon parametreleri ile yanma sonucu oluşan N2O arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yanma havası olarak 
giren O2 oranının artışının hem N2O hem de NOx emisyonlarını arttırdığını göstermişlerdir. İlaveten gaz ve 
O2 kademelendirilmesinin N2O emisyonuna hafif negatif etkisi olduğunu belirtmişlerdir[7]. Kraft vd. (2017), 
yaptıkları çalışmada 8 MW th kapasitedeki endüstriyel ölçekli ikili akışkan yataklı buhar gazlaştırma sisteminin 
CPFD metoduyla simülasyonunu yapmışlardır. Yaptıkları çalışmada hidrodinamik tahminlerin güçlü oranda 
seçilen sürüklenme metoduna bağlı olduğunu ve EMMS sürüklenme metodu tahminlerinin yataktaki materyal 
sirkülasyonu ve basınç düşüşü için deneysel sonuçlara en yakın sonuçları verdiğini belirtmişlerdir. Çalışmada 
yapılan araştırmalara göre CPFD metodunun gelecekte endüstriyel boyuttaki ikili akışkan yatak sistemlerinde 
etkili bir metot olacağını belirtmişlerdir. Sıcaklık, basınç ve gaz kompozisyonu tahminlerinin çok iyi olduğunu 
göstermişlerdir[8]. Thummakul vd. (2017), Dolaşımlı-Türbülans akışkan yatak riser kolonun’da K2CO3 katı 
sorbentini kullanarak, CO2 sorption’ın CFD(Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizini yapmışlardır. 
Çalışmada sistem sürekliliğinin proses sistem karmaşıklığına göre sistemi CO2 yakalama açısından daha fazla 
etkilediğini belirtmişlerdir. Çalışmada türbülans ve hızlı akışkan yatak rejimi arasında en uygun hızın 1,25 ile 
1,75 m/s arasında olduğunu belirtmişlerdir. ]Optimal operasyon koşullarında % 93,4 CO2 emilimi olduğunu 
belirtmişlerdir[9]. Zi vd. (2017), yaptıkları çalışmada, DAYK süpürülmüş geriş dönüş borusu içerisinde 
katıların osilasyonunun hidrodinamik karakterini deneysel olarak incelemiş ve CFD simülasyonunu 
yapmışlardır. Çalışma sonucunda, parçacık dalgalanması hızının dalga analizine göre, parçacık-parçacık ve 
parçacık-duvar etkileşimleri akış aralıklılığının ana nedeni olarak bulunmuştur[10]. Yapılan literatür 
çalışmalarında görüldüğü gibi laboratuvar, pilot ve büyük ölçekli çalışan DAYK sistemlerinin sayısal ve 
deneysel olarak incelenmesi, yanma, emisyon ve hidrodinamik davranışlarının modellenmesi, farklı yakıt 
boyutlarında yanma, emisyon ve hidrodinamik davranışlarının belirlenmesi, farklı sekonder hava besleme 
miktarı ve konumlarına bağlı sayısal ve deneysel incelemelerin yapılması gibi bir çok DAYK sistemleri üzerine 
özellikle son beş yılda yoğun şekilde çalışmalar yapılmıştır. Ancak, DAYK sistemindeki farklı tasarım 
geometrilerinin hidrodinamik akış, yanma ve emisyon analizlerinin gerçekleştirildiği çalışmalarda eksik 
bulunmaktadır. Bu eksikliği kapatmak amacıyla, bu makale çalışmasında 4 farklı DAYK sistemi tasarımına ait 
hidrodinamik, yanma ve emisyon analizleri gerçekleştirilmiştir. 
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2. MATERYAL VE METOT  

2.1. Sistem Geometrisi ve Proses Sınır Koşulları 

Yapılan analizlerde,  primer, sekonder ve seal-pot hava debileri sırasıyla, 0,3108 kg/s,  0,1 kg/s ve 0,1 kg/s 
alınırken kömür debisi 0,06 kg/s olarak alınmıştır. Hesaplamalarda, primer, sekonder, seal-pot ve kömür 
sıcaklığı 300 K, analiz başlangıcında yatak malzemesi sıcaklığı 1123 K olarak alınmıştır.   Analizlerde, yatak 
malzemesi yüksekliği kazan tabanında başlangıçta 0,25 metre, seal-pot tabanında ise 0,2 metre olarak dikkate 
alınmıştır. Şekil 1’de dört farklı DAYK sistem geometrisi tasarımı ve proses sınır koşulların’da gösterildiği 
gibi hesaplamalarda dikkate alınan, primer hava kutusunda 15 adet,  seal-pot hava kutusunda 6 adet nozul, her 
bir nozulda ise 8 mm çapında 8 adet delik bulunmaktadır.   

                                                                       
Şekil 1. Dört farklı DAYK sistem geometrisi tasarımı ve proses sınır koşulları 

(a)→Birinci tasarım, (b)→ İkinci tasarım, (c)→Üçüncü tasarım, (d)→ Dördüncü tasarım, 1→SekonderHava 
Girişi, 2→Seal-potu kazan yanma odasına bağlayan boru, 3→Primer hava girişi, 4→Seal-Pot hava Girişi, 
5→Geri dönüş borusu, 6→Siklon çıkışında dalgıç boru, 7 →Siklon, 8→Kazan çıkışı, 9→Kömür girişi, 10 

→İkinci kademe hava girişi 
 

2.2. Sayısal Analizlerde Kullanılan Metotlar 

ÇTS otomasyon biriminden alınan bilgilere göre, nümerik analizlerde, kullanılan linyit yakıtların partikül çapı 
ortalama 2 mm, yatak malzemesi partikül çapı  partikül boyutuna gore verilen Tablo Ⅰ’deki dağılım dikkate  
alınmıştır. Diğer taraftan, Çan, GLİ-Tunçbilek, Ilgın ve Beypazarı linyitlerinin elemental ve proksimite 
değerleri için Tablo Ⅱ’te verilen analiz sonuçları dikkate alınmıştır. ÇTS laboratuvarından alınan verilere göre 
çalışma şartlarında,kazandaki yatak malzemesinin yoğunluğu 1.400 kg/m3 olarak dikkate alınmıştır. Nümerik 
analizlerde, gaz-katı karışımına ait çok fazlı bir akışın analiz edilebilmesi için MP-PIC(Multiphase-Particle In 
Cell) metodu kullanılmıştır. Bu metotta, gaz fazı için kütle ve momentum hesaplamaları için kullanılan 
bağıntılar sırasıyla Deklem 1 ve Denklem 2’de verilmiştir [11,12,13,14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TabloⅠ. ÇTS’den alınan yatak materyalinin partikül boyutuna göre dağılımı oranları 

Partikül çapı (µm) Dağılım Oranı (%) 
38 13.31 
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112 21.87 
225 28.39 
300 13.18 
500 23.08 
1000 0.17 

 
Tablo Ⅱ. Çan, GLİ-Tunçbilek, Beypazarı ve Ilgın linyitlerinin elemental ve proksimite analiz sonuçları 

 
1: Uçucu madde 
2: Sabit Karbon 
 
∂�θfρf�
∂t

+ ∇�θfρfuf� = 0                              (1) 
 
∂(θfρf)
∂t

 +  ∇(θfρfuf) =  −∇P +  ∇. [θfµf∇uf] + ∇. [θfµf(∇uf)T] − ∇ �
2
3 θfµf∇. uf� − F 

                             (2)          
 

Denklem (1) ve Denklem (2)’ de verilen parametrelerden, uf , 𝜀𝜀f, 𝜌𝜌f ve P sırasıyla, akışkanın, hızını, akışkan 
hacminin toplam hacme oranını, yoğunluğunu ve basıncını ifade ederken, θf akışkan hacimsel oranını ve g 
yerçekimi ivmesini ifade etmektedir.  F ise akışkan(baca gazı) ve partikül fazı arasında,  birim hacimdeki 
momentum değişimoranını belirtmektedir. Liouville eşitliği kullanılarak zamana bağlı partikül dağılım 
fonksiyonu Denklem 3’te verilmiştir[11,14]. 

 
∂f
∂t

+ ∇x�fup� + ∇Up(fA) = 0   (3) 
 
EMMS-YANG 2004 sürüklenme modeliyle, dolaşımlı akışkan yatak içerisinde hidrodinamik akışın 
karakteristiğini tanımlayan akış ve partikül hızları, yakıt, yatak malzemesi partikülleri üzerinde akıştan 
kaynaklanan sürüklenme kuvvetinin değerleri belirlenmektedir. Gazların akışına yönelik sayısal analizlerde 
hesaplarda Large Eddy Simulation(LES) türbülans metodu[15]  kullanılmıştır[16]. Nümerik analizlerde, 
bölgesel olarak, hava-duvar arasındaki taşınımla ısı transfer katsayısı, Denklem 4'te verilen bağıntıdan 
hesaplanmaktadır. Bu denklemde birinci terim, gaz fazının hacimsel oranının partikül fazına göre daha fazla 
olduğu seyrek gaz fazındaki taşınımla ısı transfer kat sayısını, ikinci terim ise yoğun partikül fazındaki taşınımla 
ısı transfer kat sayısını ifade etmektedir.  

 
h =  hf + fdhd   (4)     
 
Burada,fd,yoğun partikül fazındaki partiküllerin birbirine yaptığı temasların oranını belirtmektedir. Kazan 
içerisinde gaz fazındaki ısı transfer katsayısı, Douglas ve Churchill denklemi olarak adlandırılan Denklem 5 ve 
Denklem 6'da verilen bağıntılardan hesaplanmaktadır [17].  

 
hfL
kf

=  Nuf =  c0ReLnf + c1   (5) 
 

ReL =  ρfufL
µf

  (6) 
 

Burada, 𝑐𝑐0 = 0,46,𝑐𝑐1 = 3,66 ve 𝑛𝑛𝑓𝑓 = 0,5 olarak alınmıştır [17]. Yoğun partikül fazları arasındaki ısı transfer 
katsayısı, Denklem 7 ve Denklem 8'de verilen bağıntılar kullanılarak hesaplanmaktır [17]. Denklem 5 ve 
Denklem 6’ da verilen, dp, ortalama partikül çapını, L, akışkanın bir noktasının duvara uzaklığını ifade eden 
bölgesel karakteristik uzunluğu, uf,  akışkan hızını, Nuf, Nu p, ρf, µf,parametreleri sırasıyla, zayıf gaz fazındaki 
Nusselt sayısını, yoğun partikül fazındaki Nusselt sayısını, akışkanın yoğunluğunu ve  akışkanın dinamik 
viskozitesini ifade etmektedir. 

 
hddp
kf

=  Nup =  c0pRep
n1p     (7) 

Proksimite Analiz (%) (Prok.) ve Elementel Analiz (Kuru, Külsüz)(%)(Elem.) 
 
 

Yakıt 

Prok. Elem. Prok. Elem. Prok. Elem. Prok. Elem. Prok. Elem. 
Nem C Kül H UM1 N Csbt

2 O  S 

YÇAN 13.35 77.5 10.96 5.86 36.60 1.84 39.09 8.20  6.6 
YBeyp 23.70 77.2 37.89 7.55 34.97 2 3.44 0.9  12.35 
YGLİ-T 8.62 73.51 33.71 5.89 30.55 2.37 27.12 15.90  2.33 

YIL 13.35 68.55 14.16 4.51 36.24 0.59 36.25 18.35  8 
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Rep =  ρfufdp

µf
       (8) 

 
Burada, c0p = 0,525 ve n1p = 0,75 olarak dikkate alınmıştır [17]. Yoğun partikül fazındaki partiküllerin 
birbirine yaptığı temasların oranı Denklem 9'da verilen bağıntıdan hesaplanmaktadır. 

 

fd = 1 − e10�θp θcp⁄ �                                 (9) 

 

Nümerik analizlerde SIMPLE algoritması ve İleri Farklar(Upwind Differencing) diskretizasyon metodu 
kullanılmıştır[18]. Bu metodun kullanıldığı nümerik analizlerde, zaman adımı 5𝑒𝑒−4 s alınmak suretiyle, toplam 
50 s’lik süre dikkate alınmıştır.  Hesaplamalarda,  2.6 Ghz ve 32 çekirdekli işlemciye sahip, 12 GB 
GPU(Graphic Process Unit) hesaplama kartına sahip ve 128 GB Ram’a sahip Workstation bilgisayar 
kullanılmıştır. GPU kullanılarak yapılan hesaplamalarda, 1 adet analiz yaklaşık 41 saatte tamamlanmıştır. 

2.3. DAYK Sisteminde Erozyonun Oluşumunun Modellenmesi  

4 farklı tasarımla optimum DAYK sisteminin belirlenmesi amacıyla, sunulan tez çalışması kapsamında 
sistemde gerçekleşen akışların etkisiyle meydana gelen erozyon oluşumu da modellenmiştir. Erozyon etkisi 
değeri olarak ifade edilen bu parametre Denklem 10’da verilen bağıntıdan hesaplanmaktadır.  
 
IP =  ω(θP) . mp

a. upb                               (10) 
 
Burada, mp(kg), partikül kütlesi, 𝑢𝑢𝑝𝑝(m s⁄ ), partikül hızı, a ve b sabitler ,ω(θP) ise w(θP) etki açısı 
fonksiyonuna bağlı olarak tanımlanan duvarlara etkiyen ağırlık faktörüdür. Literatürden elde edilen bilgilere 
göre, kütle ve hız üst parametreleri olan a ve b sabitlerinin sırasıyla 1-1,5 ve 2,5-5 arasında değiştiği ifade 
edilmektedir [19].  Yapılan çalışma kapsamında,  a için 1,5 ve b için 3,5 değerleri kullanılmıştır. Çelik için 
farklı w(θP) değerlerine göre ω(θP)değerleri Tablo Ⅲ’te verilmiştir[20]. 
 

Tablo Ⅲ. Çelik için farklı erozyon etki açısı değerlerine göre açısal ağırlık faktörleri. 
W 

(𝜃𝜃𝑝𝑝) 
0° 5,7° 11,5° 17,5° 23,6° 30,0° 36.9° 44,4° 53,1° 64,2° 90° 

Sin(𝜃𝜃𝑝𝑝) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Çelik 0 0,24 0,64 1,0 0,84 0,64 0,52 0,48 0,40 0,36 0,36 

 
2.4.  Sayısal Ağ Yapısı  
 

 
        

 
 
  

Şekil 2. Sayısal ağ yapısı  
 
 
 
Şekil 2’de görüldüğü gibi 4 farklı DAYK sistem geometrisinde 325000 tetrahedral sayısal ağ yapısı 
kullanılmıştır. Sayısal ağ yapısı elemanlarındaki maksimum sivrilik değeri 0,79 iken sınır koşullarda y+ değeri 
30 seçilmiştir.  
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

 
Şekil 3. Çan linyit yakıtının yakılmasına yönelik olarak dört farklı DAYK sistemi tasarım ve analizlerinde yatak malzemesi 

için başlangıç şartları 
(a) →Birinci tasarım, kazan yanma odası tabanı (Hederler), (b) →İkinci tasarım, kazan yanma odası üst bölgesi, (c) → 

Üçüncü tasarım, seal-potu kazanın yanma odasına bağlayan boru, (d) →Dördüncü tasarım, seal-pot ve 
tabanı(SDB) →Siklon çıkışında dalgıç boru, (GDB) →Geri dönüş borusu 

Şekil 2'de görüldüğü gibi, dört farklı DAYK sistem tasarımında, analizlerin başlangıç şartı olarak, kazan, yatak 
tabanından itibaren 0,25 m yüksekliğe kadar, seal-pot ise kazan tabanından itibaren 0,2 m yüksekliğe kadar 
yatak malzemesi ile doldurulmuştur . Bu şekilde, kazanın yanma odası tabanı,  yanma odası üst bölgesi, siklon, 
siklon çıkışındaki dalgıç boru, geri dönüş borusu, seal-pot, kazan tabanı ile seal-potu kazan yanma odasına 
bağlayan boruya ait kısımların detayları gösterilmiştir.  
Şekil 3’te,dört farklı DAYK sistem tasarımında Çan linyit yakıtının yakılması durumunda, yatak içerisindeki 
malzemenin zamana bağlı dağılımı verilmiştir. Buna göre,dört farklı tasarım için, 1. s’de, yatak malzemesinin 
yatak tabanından kazan kolonun üst kısmına doğru dağıldığı  görülmektedir. 5. s’de ise, tasarım (b) ve tasarım 
(c)'de, siklona daha fazla yatak malzemesinin ulaştığı, 10. s ve 50. s’ler arasında ise, yatak malzemesinin 
dağılımının dört farklı tasarım için de stabil hale geldiği gözlemlenmiştir. 50. s sonunda tasarım (a) için kazan 
yanma odası ve seal-pot tabanındaki yatak malzemesinin ortalama hacimsel oranı 0,6, tasarım (b)'de 0,45 ve 
tasarım (c)'de 0,5 değerini almıştır. Tasarım (d)'de ise, kazan yanma odası tabanında 0,25 iken, seal-pot 
tabanında 0,6 olmuştur. 
Diğer taraftan, siklonu seal-pot'a bağlayan geri dönüş borusu girişinde, yatak malzemesinin ortalama hacimsel 
oranı, tasarım (a)’da 0,04, tasarım (b)'de 0,1, tasarım (c)'de 0,45 ve tasarım (d) ‘ de ise 0,05 olmuştur. Her 4 
tasarım için de, DAYK sisteminin diğer bölgelerindeki yatak malzemesi hacimsel oranı 0,05 değerinin altına 
düşmüştür.  

 

SDB   

GDB   

d   c    
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Şekil 4. Çan linyit yakıtının yakılması  sonucunda  yatak malzemesi hacimsel oranının zamana bağlı değişimi 

 
Şekil 5’te dört farklı DAYK tasarımında Çan linyit yakıtının yakılmasıyla oluşan kazan içerisindeki erozyon 
etkisi değeri dağılımı verilmiştir. Şekil 10’da görüldüğü gibi 4 tane farklı DAYK tasarımında Çan linyitinin 
yanmasında erozyon etkisi değeri dağılımı tasarım (d)'de diğer kazanlardan daha az olmaktadır. Bu yüzden 
tasarım (d) erozyon etkisi değeri açısından diğerlerinden daha iyi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.   
 
 

 
Şekil 5. Dört farklı DAYK tasarımında Çan linyit yakıtının yakılmasıyla oluşan erozyon etkisi değeri dağılımı 

1

5    

10    

5

a b d c 
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SONUÇ VE YORUM  

ÇTS DAYK sistemine ait kazanı geometrisi üzerinde yapılan analizler baz alınarak, Çan linyit yakıtı için, 500 
kWth kapasitede ve 4 farklı geometride tasarımı yapılan DAYK sistemininin de analizleri yapılmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda tasarım (d) olarak verilen DAYK sisteminin, kazandaki hidrodinamik akış ve erozyon 
etkisi açısından, diğer tasarımlara göre daha iyi olduğu görüldüğünden, en uygun geometri olarak belirlenmiştir. 
Yapılan analiz sonuçlarına göre, yatak malzemesi dağılımı 1.s’de 4 farklı tasarım için de yatak tabanından, 
kolonun üst kısmına doğru dağılan bir yapı göstermiştir. 5.s’de tasarım(b) ve tasarım(c)’de siklon içerisinde, 
yatak malzemesinin daha fazla biriktiği görülmüştür. 10.s’den sonra ise yatak malzemesi dağılımı 4 farklı 
tasarım içinde stabil hale gelmiş, 50.s’den sonra analiz sonuna kadar sabit kalmıştır. 4 farklı şekilde tasarımı 
yapılan DAYK sisteminde Çan linyit yakıtının yakılması durumunda, erozyon etki değerinin, tasarım(d)’de 
diğer tasarımlara göre daha az olduğu gözlemlenmiştir.  
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Abstract 
This study was compiled from the results of various researches performed on using diethyl ether as a fuel 
or fuel additive in diesel engines. Three different techniques are used the reduction of the harmful exhaust 
emissions of diesel engines. The first technique for the reduction of harmful emissions is improved the 
combustion by modification of engine design and fuel injection system, but this process is expensive and 
time consuming. The second technique is the using various exhaust gas devices like catalytic converter 
and diesel particulate filter. However, the use of these devices affects negatively diesel engine 
performance. The final technique to reduce emissions and also improve diesel engine performance is the 
use of various alternative fuels or fuel additives. The major pollutants of diesel engines are oxide of 
nitrogen (NOx) and particulate matter (PM). It is very difficult to reduce NOx and PM simultaneously in 
practice. The most researches declare that the best way to reduce is the use of various alternative fuels 
i.e. natural gas, biogas, biodiesel or using the additives with alternative fuels or conventional diesel fuel. 
Therefore, it is very important that the results of various studies on alternative fuels or fuel additives are 
evaluated together to practice applications. Especially, this study focus on the use diethyl ether in diesel 
engines as fuel or fuel additive in various diesel engine fuels. This review study investigates the effects of 
diethyl ether addition on the engine performance characteristics. 

Keywords: Diesel engine, engine performance, fuel additives, diethyl ether. 

1. INTRODUCTION 

Diesel engines are widely used in both light and heavy duty vehicles [1]. They are reliable, robust and the 
most efficient internal combustion engines [2]. However, diesel engines are suffer form their high emission 
drawbacks like particulate matters (PM), total gaseous hydrocarbons (THC), nitrogen oxides (NOx), sulfur 
oxides (SOx)  and smoke [3, 4]. It is seemed that the most suitable way to reduce of these emissions is the 
using of alternative fuels made from renewable sources instead of the commercial fuels [5]. However, 
complete replacement of fossil fuels with renewable alternative fuels will require to a comprehensive 
modification of the engine hardware and their combustion in the engine results in operational and technical 
limitations [6]. The fuel side modification techniques such as blending, emulsification and oxygenation are 
the easy way for emission reduction without any modification on the engine hardware. Modification of diesel 
fuel to reduce exhaust emission can be performed by increasing the cetane number, reducing fuel sulphur, 
reducing aromatic content, increasing fuel volatility and decreasing the fuel density to have the compromise 
between engine performance and engine out emissions, one such change has been the possibility of using 
diesel fuels with oxygenates [7]. Among different alternative fuels, oxygenated fuel is a kind of alternative 
fuel. Diethylene glycol dimethyl ether (DGM), dimethoxy methane (DMM), dimethyl ether (DME), methyl 
tertiary butyl ether (MTBE), dibutyl ether (DBE), dimethyl carbonate (DMC), methanol, ethanol and diethyl 
ether (DEE) have played their role to reduce diesel emissions [7-9]. These fuels can either be used as a blend 
with conventional diesel fuel or pure. These additives can also be used in combination with biodiesel [10]. 
The presence of oxygen in the fuel molecular structure plays an important role to reduce PM and other 
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harmful emissions from diesel engines. However, NOx emissions can be reduced in some cases and be 
increased depending on the engine operating conditions [11, 12]. Especially, DEE is a suitable fuel for diesel 
engines due to it is a cetane improver besides an oxygenated fuel [13]. Therefore, this review study is devoted 
to use of DEE in diesel engines as fuel or fuel additive in various diesel engine fuels. 

2. PROPERTIES OF DIETHYL ETHER 

Diethyl ether is the simplest ether expressed by its chemical formula CH3CH2-O-CH2CH3, consisting of two 
ethyl groups bonded to a central oxygen atom as seen in Fig. 1.  

 
Fig. 1. Diethyl ether chemical composition [3] 

Diethyl ether (DEE) is regarded as one of the promising alternative fuels or an oxygen additive for diesel 
engines with its advantages of a high cetane number and oxygen content. DEE is liquid at the ambient 
conditions, which makes it attractive for fuel storage and handling. DEE is produced from ethanol by 
dehydration process as seen in Fig. 2 so it is a renewable fuel [14]. 

 
Fig. 2. Production of diethyl ether from ethanol [14] 

As shown in Table Ⅰ, DEE has several favorable properties, including exceptional cetane number, reasonable 
energy density, high oxygen content, low autoignition temperature and high volatility. Therefore, it can be 
assist to improving of engine performance and reducing the cold starting problem and emissions when using 
as a pure or an additive in diesel engines [14, 15]. 

Table Ⅰ. The main fuel properties of diesel fuel and DEE [15]. 
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3. STUDIES ON DIETHYL ETHER IN LITERATURE 
There are a number of studies in literature on the use DEE in diesel engines as a fuel or fuel additive in 
various diesel engine fuels. For example; as pure [16], with diesel fuel [17-32], with diesel-ethanol blends 
[33-40], with diesel-ferric chloride blends [41], with diesel-kerosene blends [42], with diesel-acetylene gas 
dual fuel [43], with biogas [44], with liquefied petroleum gas [45], with diesel-natural gas dual fuel [46], with 
ethanol [47, 48], with various biodiesel fuels [49-68], with biogas-biodiesel blends [69], with water-biodiesel 
emulsion fuel [70], with various biodiesel-diesel blends [71-109], with ethanol-biodiesel-diesel blends [110-
113] and methanol-biodiesel-diesel blends [113]. 

4. EFFECTS ON ENGINE PERFORMANCE 

4.1. Fuel-Air Equivalence Ratio or Volumetric Efficiency 

Rakopoulos et al determined that the fuel-air equivalence ratio curve for the DEE24 blend lied a little lower 
than that of the neat diesel fuel curve as seen in Fig. 3-a. This proved that the engine run a little leaner charge 
with DEE24 blend for the same engine load and speed conditions [18]. Abraham and Thomas determined that 
biodiesel blend (BD20) has lower volumetric efficiency than diesel fuel. The addition of DEE did not affect 
significantly the volumetric efficiency of BD20 blend as seen in Fig. 3-b [79]. 
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Fig. 3. Effect of diethyl ether additive on fuel-air equivalence ratio [18] and volumetric efficiency [31] 

4.2. Engine Power 
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Fig. 4. Effect of diethyl ether additive on engine power of biodiesel fuel [61] and biodiesel-diesel blend [98] 
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Ali et al declared that engine power for diesel fuel was higher than that of biodiesel and biodiesel with 5% of 
diethyl ether additive as seen in Fig. 4-a. At 2500 rpm, the engine brake power for diesel, biodiesel and DEE5 
fuels were 24.3 kW, 21.4 kW and 22 kW, respectively. The lost in the brake power by diethyl was about 
9.5%. This difference in brake power was due to high energy content of diesel compared to palm biodiesel 
and diethyl ether blend [61]. Imtenan et al declared that BD15DEE5 gave the highest brake power while the 
BD20 gave the lowest as seen in Fig. 4-b. The lowest power for BD20 could be attributed to its lower 
calorific value and lower combustion efficiency due to higher density and viscosity. BD15DEE5 gave about 
6.25% increment in brake power than BD20 at 2000 rpm. However, in spite of lower calorific value, these 
blends showed higher brake power than BD20 which ensured higher combustion efficiency. This higher 
combustion efficiency was result of their decreased density and viscosity which improved atomization [98]. 

4.3. Brake Specific Fuel Consumption 

Balamurugan and Nalini declared that BSFC was lower for DEE blend over the entire load ranges when 
compared with pure diesel as seen in Fig. 5-a. The decrease in BSFC for DEE blend was due to the increase 
in spray characteristics because of the decrease in viscosity by the addition of DEE with diesel [28]. 
Rakopoulos declared that BSFC of DEE blends was a little lower than those of the neat cottonseed oil or its 
neat bio-diesel as seen in Fig. 5-b. The lower BSFC values of DEE blends against the corresponding ones of 
the neat cottonseed oil or its neat bio-diesel might be attributed to the finer atomization and the lower heat 
losses due to lower temperatures [50]. 

1 1.5 2 2.5
Brake power (kW)

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Br
ak

e 
sp

ec
ifc

 fu
el

 c
on

su
m

pt
io

n 
(k

g/
kW

h) Diesel
DEE2

20 40 60 80
Engine load (%)

200

300

400

500

600
Br

ak
e 

sp
ec

ifc
 fu

el
 c

on
su

m
pt

io
n 

(g
/k

W
h) 2000 rpm

Diesel
BD
BD80DEE20

 
  (a)                 (b) 

Fig. 5. Effect of diethyl ether additive on brake specific fuel consumption of diesel [28]and biodiesel fuel [50] 
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Fig. 6. Effect of diethyl ether additive on brake specific fuel consumption of diesel-biodiesel blends [83, 98] 

Manickam et al declared that BSFC of diesel and neat biodiesel were 0.24 kg/kWh and 0.257 kg/kWh where 
as for 10% and 15% of DEE with 20% biodiesel were 0.264 kg/kWh and 0.269 kg/kWh respectively at full 
load as seen in Fig. 6-a. This might be due to more oxygen and higher cetane number in DEE which increased 
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the flammability, resulting in better combustion of biodiesel fuel [83]. Imtenan et al declared that BD15DEE5 
had shown lower BSFC corresponding to BD20 as well as diesel as seen in Fig. 6-b. Though, they got lower 
calorific value, this kind of result could be attributed to good atomization and combustion quality of DEE. 
Combining these facts, lower BSFC achieved with lower calorific value [98]. 

4.4. Brake Thermal Efficiency 
Karthik and Kumar declared that at low load, diesel and 15% DEE showed slight amount of increase in BTE 
than compared to other DEE blends. At high load diesel, 5% DEE and 10% DEE had same BTE, where as 
20% DEE got the less efficient from initial load to final load as seen in Fig. 7-a [21]. Jawre and Lawankar 
declared that BTE of diesel was higher than Kusum methyl ester throughout the range of load because of high 
viscosity and poor volatility of biodiesel. The BTE increased with increase in percentage of diethyl ether as 
seen in Fig. 7-b. Viscosity of biodiesel decreased with increase in percentage of DEE caused improvement in 
the shape of fuel spray and atomization. Due to this fuel droplets got mix thoroughly with inside air and 
improving the combustion characteristics. BTE of DEE5, DEE10 and DEE15 was higher than biodiesel [56]. 
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Fig. 7. Effect of diethyl ether additive on brake thermal efficiency of diesel [21] and biodiesel fuels [56] 

5. CONCLUSIONS  

The effect of diethyl ether addition to various diesel engine fuels and fuel blends is investigated on the engine 
performance characteristics in this review study. The following conclusions can be summarized as results of 
the study. 

• The air to fuel ratio generally increases with the addition of diethyl ether to the various diesel 
engine fuels and fuel blends due to leaning effects of diethyl ether. 

• The addition of diethyl ether to biodiesel fuels and their blends improved the engine power and 
torque because of the desired combustion characteristics of diethyl ether while engine output power 
and torque decreases by mixture of diethyl ether with diesel fuel due to lower energy content of the 
blend. 

• Except for several studies [15, 35, 62], variations (increment or decrement) in brake specific fuel 
consumption is low with addition of diethyl ether to various diesel engine fuel such as diesel, 
biodiesel and different blends of diesel and biodiesel.   

• Except for several studies [17, 46, 56], the addition of diethyl ether to diesel and biodiesel  fuels 
and biodiesel-diesel fuel blends generally causes a increment in brake thermal efficiency due to the 
injection and combustion characteristics improved by diethyl ether. 
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Abstract 
Vehicle and other fuel combustion emissions can modify the composition of the atmosphere, increasing its 
ability to trap heat. Gases that are effective in trapping heat are called greenhouse gases and include all 
of the gases in vehicle emissions. The major component of greenhouse gases emissions is carbon dioxide 
(CO2). Reduction of CO2 emissions has become a concern worldwide. Introduction of biofuels to fueling 
of automotive engines is the one method to decrease emissions of greenhouse gases. The CO2 from 
biofuels, is emitted during combustion and absorbed during growth of tree end plants. These biofuels can 
be applied as blends or sole fuels. The most researches declare that the best way to reduce greenhouse 
emissions is the use of various biofuels. Therefore, it is very important that the results of various studies 
on alternative fuels or fuel additives are evaluated together to practice applications. On the other hand, 
diesel cars are also helping to reduce CO2 emissions. For these reasons, this study especially focuses on 
the use diethyl ether in diesel engines as fuel or fuel additive in various diesel engine fuels. This review 
study investigates the effects of diethyl ether addition on the CO2 emissions. 

Keywords: Diesel engine, CO2 emissions, fuel additives, diethyl ether. 

1. INTRODUCTION 

Diesel engines are widely used in both light and heavy duty vehicles [1]. They are reliable, robust and the 
most efficient internal combustion engines [2]. However, diesel engines are suffer form their high emission 
drawbacks like particulate matters (PM), total gaseous hydrocarbons (THC), nitrogen oxides (NOx), sulfur 
oxides (SOx)  and smoke [3, 4]. It is seemed that the most suitable way to reduce of these emissions is the 
using of alternative fuels made from renewable sources instead of the commercial fuels [5]. However, 
complete replacement of fossil fuels with renewable alternative fuels will require to a comprehensive 
modification of the engine hardware and their combustion in the engine results in operational and technical 
limitations [6]. The fuel side modification techniques such as blending, emulsification and oxygenation are 
the easy way for emission reduction without any modification on the engine hardware. Modification of diesel 
fuel to reduce exhaust emission can be performed by increasing the cetane number, reducing fuel sulphur, 
reducing aromatic content, increasing fuel volatility and decreasing the fuel density to have the compromise 
between engine performance and engine out emissions, one such change has been the possibility of using 
diesel fuels with oxygenates [7]. Among different alternative fuels, oxygenated fuel is a kind of alternative 
fuel. Diethylene glycol dimethyl ether (DGM), dimethoxy methane (DMM), dimethyl ether (DME), methyl 
tertiary butyl ether (MTBE), dibutyl ether (DBE), dimethyl carbonate (DMC), methanol, ethanol and diethyl 
ether (DEE) have played their role to reduce diesel emissions [7-9]. These fuels can either be used as a blend 
with conventional diesel fuel or pure. These additives can also be used in combination with biodiesel [10]. 
The presence of oxygen in the fuel molecular structure plays an important role to reduce PM and other 
harmful emissions from diesel engines. However, NOx emissions can be reduced in some cases and be 
increased depending on the engine operating conditions [11, 12]. Especially, DEE is a suitable fuel for diesel 
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engines due to it is a cetane improver besides an oxygenated fuel [13]. Therefore, this review study is devoted 
to use of DEE in diesel engines as fuel or fuel additive in various diesel engine fuels. 

2. PROPERTIES OF DIETHYL ETHER 

Diethyl ether is the simplest ether expressed by its chemical formula CH3CH2-O-CH2CH3, consisting of two 
ethyl groups bonded to a central oxygen atom as seen in Fig. 1.  

 
Fig. 1. Diethyl ether chemical composition [3] 

Diethyl ether (DEE) is regarded as one of the promising alternative fuels or an oxygen additive for diesel 
engines with its advantages of a high cetane number and oxygen content. DEE is liquid at the ambient 
conditions, which makes it attractive for fuel storage and handling. DEE is produced from ethanol by 
dehydration process as seen in Fig. 2 so it is a renewable fuel [14]. 

 
Fig. 2. Production of diethyl ether from ethanol [14] 

As shown in Table Ⅰ, DEE has several favorable properties, including exceptional cetane number, reasonable 
energy density, high oxygen content, low autoignition temperature and high volatility. Therefore, it can be 
assist to improving of engine performance and reducing the cold starting problem and emissions when using 
as a pure or an additive in diesel engines [14, 15]. 

Table Ⅰ. The main fuel properties of diesel fuel and DEE [15]. 
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3. STUDIES ON DIETHYL ETHER IN LITERATURE 
There are a number of studies in literature on the use DEE in diesel engines as a fuel or fuel additive in 
various diesel engine fuels. For example; as pure [16], with diesel fuel [17-32], with diesel-ethanol blends 
[33-40], with diesel-ferric chloride blends [41], with diesel-kerosene blends [42], with diesel-acetylene gas 
dual fuel [43], with biogas [44], with liquefied petroleum gas [45], with diesel-natural gas dual fuel [46], with 
ethanol [47, 48], with various biodiesel fuels [49-68], with biogas-biodiesel blends [69], with water-biodiesel 
emulsion fuel [70], with various biodiesel-diesel blends [71-109], with ethanol-biodiesel-diesel blends [110-
113] and methanol-biodiesel-diesel blends [113]. 

4. EFFECTS ON CO2 EMISSIONS 

Sezer declared that CO2 for DEE was lower than diesel fuel for all conditions due to simpler chemical 
structure and lower carbon content of DEE [15]. Karthik and Kumar declared that percentage of DEE was 
increased in the blends, the amount of CO2 decreased as seen in Fig. 3(a). Diesel fuel showed the highest 
CO2; where as DEE20 showed the least. Also when percentage of EGR increased, the amount of CO2 also 
increased [21]. Prasadarao et al declared that pure biodiesel produced lower CO2 emissions than diesel fuel as 
seen in Fig. 3(b). The blending 5% DEE with biodiesel and diesel fuels gave the same CO2 emissions for all 
engine load conditions. The highest CO2 emissions were obtained with the BD80DEE5 blend, while the 
BD15DEE5 blend presented the lowest CO2 emissions at all engine loads. This was due to biodiesel was a 
low carbon fuel and had a lower elemental carbon to hydrogen ratio than diesel fuel [31]. 
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Fig. 3. Effect of diethyl ether additive on CO2 emissions of diesel fuel [21] and biodiesel fuel [31] 
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Fig. 4. Effect of diethyl ether additive on CO2 emissions of diesel fuel [41] and biodiesel fuel [67] 
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Patnaik et al declared that CO2 emission decreased about 0.3% compared to diesel at full load as seen in Fig. 
4(a). The decrease in CO2 emission could be related to lower of molecular carbon in DEE which leading to 
decrease in CO2 [41]. Devaraj et al declared that for diesel, it was 2.6% at 20% load and 6.9% at full load as 
seen in Fig. 4(b). For biodiesel, it was 2.87% at 20% load and 7.8% at full load. For DEE5 and DEE10, it was 
2.8% and 2.6% at 20% load and at full load it reached 7.2% for both. From this, it could be observed that the 
CO2 % was increasing in case of biodiesel, when compared to diesel. But for DEE5 and DEE10 the values 
were not changing at higher loads. This indicated that, the increase in the amount of DEE beyond a certain 
limit did not affect the formation of CO2 at higher loads was, due to the presence of reduced amount of 
carbon to hydrogen ratio and excess oxygen [67]. Kumar et al declared that the percentage of CO2 by volume 
of diesel and BD20 blend are 7.1, and 5.6% respectively as seen in Fig. 5(a). But adding DEE the result for 
BD20DEE5, BD20DEE10 and BD20DEE15 blends are. 6.2, 6.4 and 6.8% respectively. The percentage 
decrease of CO2 with respect to diesel and BD20 is 16.9% and 9.81% viz. with respect to diesel and 
BD20DEE10 blends by volume basis [74]. Abraham and Thomas declared that CO2 emission in the exhaust 
of internal combustion engine is indication of better combustion of fuel. CO2 emission of BD20 and DEE5 
blends is higher than that of diesel fuel due to complete combustion of fuel taking place because of the extra 
availability of oxygen as seen in Fig. 5(b) [79]. 
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Fig. 5. Effect of diethyl ether additive on CO2 emissions of diesel-biodiesel blends [74, 79] 
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Fig. 6. Effect of diethyl ether additive on CO2 emissions of diesel-biodiesel blends [100, 102] 

The CO2 emission increases with increase in load, as seen in Fig. 6(a). With increase in DEE percentages in 
the blend, CO2 emission is also increased.  More amount of CO2 in exhaust emission is an indication of the 
complete combustion of fuel. Combustion of fossil fuels will be producing carbon dioxide and which will be 
accumulated in to the atmosphere and leads to many of the environmental problems. Though combustion of 
the biofuels produces carbon dioxide, oil-yielding crops are readily absorbing these and hence carbon dioxide 
levels are kept balance [100]. CO2 emissions are lesser at lesser loading and went on increasing till full load 
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for all the fuels tested. Lesser concentration of oxygen at lesser loading, and increasing oxygen concentration 
at higher loads may be the reason for the variation in CO2. This larger quantity of carbon at higher loads is 
oxidised to CO2 have resulted in higher CO2 emissions at higher loads. It is also noticed from Fig. 6(b) that 
the diesel fuel is having higher CO2 emissions when compared with other biodiesel blends at all varying 
conditions. Higher oxygen content in biodiesel is the reason for lesser CO2 emissions. Thus it is found that 
addition of diethyl ether to biodiesel blend has significantly reduced a CO2 emission which is lowest for the 
fuels tested [102]. 
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Fig. 7. Effect of diethyl ether additive on CO2 emissions of diesel-biodiesel blends [106, 110] 

CO2 emission indicates the complete combustion, due to sufficient amount of oxygen being available in the 
air-fuel mixture, or sufficient time in the cycle for complete combustion. It can be observed from Fig. 7(a) 
that the diesel fuel produces the highest CO2 emission among all the fuels tested, as a result of more complete 
combustion of fuel. The carbon to hydrogen ratio is one of the important parameters and their nature of 
bonding determines the energy characteristics and combustion nature of the hydrocarbon fuels. The CO2 in 
the exhaust will decrease when the carbon to hydrogen ratio deceases in the fuel. The higher density and 
lower volatility of BD40 result in lower CO2 emission in comparison with the diesel operation. When DEE is 
added to the BD40 blend, the CO2 emission is increased in the entire load spectrum. The oxygen present in 
the DEE may promote the combustion of the DEE4 blend, and hence, marginally higher CO2 is produced 
than that of BD40. The CO2 emission for DEE4 is approximately about 18% lower compared to that of 
diesel, and about 22% higher than that of the BD40 blend at full load [106]. Fig. 7(b) depicts the variation of 
carbon dioxide with brake power. Carbon dioxide (CO2) which is a chief inhibitor of greenhouse gases forms 
an important role in combustion of oxygenated blends. DEE blends exhibit slightly increased CO2 emissions 
which indicate that the DEE blends enhance the combustion. CO2 and water vapor (H2O) are the products of 
complete combustion. CO2 for DEE5 and DEE10 were lower at lower loads. As the engine load increases, 
CO2 emissions for DEE blends increases, indicating improved combustion with addition of DEE. Higher the 
rate of combustion is, higher the formation of CO2 is. Thus, 1.3% increase in CO2 for DEE5 and 6.8% 
increase in CO2 for DEE10 is noticeable at 100 % engine loads. 

5. CONCLUSIONS  
The effect of diethyl ether addition to various diesel engine fuels and fuel blends is investigated on CO2 

emisions in this review study. The following conclusions can be summarized as results of the study. 
• Diethyl ether is regarded as one of the promising alternative fuels or an oxygen additive for diesel 

engines with its advantages of a high cetane number and oxygen content. DEE is produced from 
ethanol by dehydration process so it is a renewable fuel. 

• Carbon dioxide is indicator of the complete combustion. However, a CO2 emission is a chief 
inhibitor of greenhouse gases so the reduction of CO2 emission is very important for global 
warming. 

• The addition of diethyl ether to various fuels and fuel blends generally results in the reduction in 
CO2 emissions as expected. 
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Abstract 
In this study, Al-25Zn-3Cu alloy was produced by induction melting and permanent mould casting 
method. In order to obtain different cooling rates, five different mould with the same volume but different 
dimensions were used. The temperature of each mould was measured by using a K-type thermocouples 
inserted in the walls of the mould and recorded during cooling. The cooling rates of the each alloy ingots 
were determined by dividing the measured temperature differences by the cooling time. Samples for the 
both microstructural investigations and corrosion test were taken by machining from each of the five 
different molds. The samples for microstructural investigations were prepared with standard 
metallographic techniques and then photographed on an optical microscope. Corrosion test specimens 
were subjected to electrochemical corrosion test in pure water + NaCl solution containing 3.5% NaCl. 
Corrosion rates were determined by using the Tafel polarization curves obtained from these tests. The 
microstructure of the Al-25Zn-3Cu alloy was observed to be composed of aluminum-rich α dendrites, 
zinc-rich η and copper-rich θ phases. It was seen that as the cooling rate increased, the size of α 
dendrites decreased and the volume fraction of the η phase decreased. The results obtained from 
corrosion tests have shown that as the cooling rate of the alloy decreases, the corrosion rate of the alloy 
samples decreases. The changes in the corrosion resistance due to differences in the cooling rate of the 
alloy have been discussed in terms of the microstructural change due to cooling rate differences. 

Keywords: Al-25Zn-3Cu alloy, cooling rate, microstructure, corrosion. 

 
1. GİRİŞ 

1920’li yılların sonundan beri piyasaya sürülen alüminyum ve/veya çinko esaslı alaşımlar içerdikleri 
alüminyum(Al), çinko(Zn) veya bakır(Cu) oranına göre Zamak, Alzen ve ZA gibi değişik ticari gruplar 
altında sınıflandırılmış olup, pek çok uygulamada başarıyla kullanılmıştır[1-3].  

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda çinko esaslı alaşımların beyaz metal, bronz, pirinç ve 
dökme demir gibi geleneksel kaymalı yatak malzemelerine göre bir takım üstünlüklere sahip oldukları 
görülmüştür [4], [5]. Bu üstünlüklerin başında söz konusu alaşımların üretimlerinin kolay ve ekonomik 
olması, yüksek aşınma direnci ve özgül mukavemete (mukavemet/yoğunluk) sahip olmaları, iyi yüzey kalitesi 
sergilemeleri, sert parçacıkları içine alma özelliği taşımaları, yetersiz yağlama durumunda bile ideal tribolojik 
davranış göstermeleri ve yüksek titreşim sönümleme kapasitesine sahip olmaları gelmektedir [6].  
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Hali hazırda ticarileşmiş olan Al-Zn esaslı alaşımlarının mekanik özellikleri geleneksel yatak 
malzemelerinden daha üstün olmakla birlikte, söz konusu özelliklerin artan alüminyum oranı ve %3 oranında 
bakır ilavesi ile daha da iyileştiği görülmüştür [7-10]. Bununla birlikte %3 oranındaki bakır katkısının düşük 
oranlarda alüminyum içeren Al-Zn esaslı alaşımlarda kararsız veya yarı kararlı ɛ (CuZn4) fazının oluşmasına 
neden olduğu, ancak yüksek alüminyum oranlarında bu fazın yerine daha kararlı bir yapıya sahip θ (CuAl2) 
fazının oluştuğu görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı son yıllardaki araştırma çalışmaları ticari Al-Zn esaslı 
alaşımlardan daha yüksek oranda alüminyum içeren alaşımların geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır [8], 
[11]. Bu çalışmaların bazıları üstün mukavemet özelliklerine sahip Al-25Zn-3Cu alaşımının geliştirilmesiyle 
sonuçlanmıştır [12-14]. Henüz ticarileşmemiş olan bu alaşımın yapısal ve mekanik özellikleri, farklı çalışma 
koşullarındaki tribolojik davranışları ve yorulma özellikleri konularında detaylı çalışmalar yapılmıştır [12-
14]. Ayrıca döküm sonrası soğuma hızının bu alaşımın mekanik özelliklerine etkisi de incelenmiş olup, artan 
soğuma hızının mukavemet değerlerini önemli ölçüde artırdığı görülmüştür[15]. Ancak, Al-25Zn-3Cu 
alaşımının korozyon özelliklerinin incelendiği herhangi bir çalışma henüz yapılmamıştır. Ayrıca içyapı ve 
mekanik özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahip olan döküm sonrası soğuma hızının bu alaşımın korozyon 
özelliklerine etkisi de henüz incelenmemiştir. Bu nedenle bu çalışmada hem Al-25Zn-3Cu alaşımının 
korozyon davranışının hem de döküm sonrası farklı soğuma hızlarının bu alaşımın korozyon özelliklerine 
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.    

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

İncelenen alaşımlar yüksek saflıkta alüminyum (%99,8) ve çinko (%99,9) ile Al-50Cu master alaşımı 
kullanılarak üretildi. Alaşımın üretilmesi için uygun kimyasal bileşimi verecek şekilde belirlenen 
miktarlardaki alaşım elementleri bir indüksiyonlu ergitme ocağında ergitildi. Döküm sonrası farklı soğuma 
hızları ( ) elde etmek amacıyla sıvı durumdaki alaşım yaklaşık olarak 735°C’lik döküm sıcaklığından oda 
sıcaklığında tutulan ve teknik resmi Şekil 1-5’de verilen SAE 8620 çeliğinden üretilmiş olan farklı 
boyutlardaki 5 ayrı konik şekilli kalıba dökülerek katılaştırıldı. Her bir kalıbın sıcaklığı kalıp cidarlarındaki 
deliklere yerleştiren termo elemanlar vasıtasıyla soğuma boyunca sürekli ölçüldü. Alaşımın soğuma hızı( ) 
döküm sıcaklığı (TDÖKÜM) ile oda sıcaklığı (TODA) arasındaki farkın (ΔT=TDÖKÜM-TODA) alaşım külçesinin 
sıcaklığının oda sıcaklığına düşünceye kadar geçen süreye (tsoğuma) bölünmesi(tsoğuma) ile hesaplandı. İçyapı 
incelemeleri standart metalografik yöntemler ile gerçekleştirildi. Bunun için üretilen alaşımlardan talaşlı 
işlemle alınan numuneler sırasıyla zımparalama, parlatma ve dağlama işlemine tabi tutuldu. Dağlama işlemi 
%2 oranında hidroklorik(HCl) asit içeren su+HCl çözeltisinde gerçekleştirildi. Dağlanan numuneler ışık 
mikroskobunda incelendi ve içyapılarını gösteren fotoğraflar (mikrograf) çekildi.  

Alaşımın korozyon deneyleri fotoğrafı Şekil 6’da verilen elektrokimyasal bir deney düzeneğinde 
gerçekleştirildi. Bu deney düzeneği bir korozyon hücresinden, deney yazılımını kontrol eden bir ara eleman 
ve bilgisayardan oluşmaktadır. Korozyon deneyi numuneleri alaşım külçelerinden 1cm2 yüzey alanı ve 1cm 
yüksekliğinde silindirik olacak şekilde talaşlı işlemle üretildi. Üretilen numuneler korozyona uğratılacak 
yüzeyleri açık kalacak şekilde soğuk bakalite alındıktan sonra, söz konusu yüzeyler sırasıyla 300, 600, 1200 
ve 2000 mesh numaralı (2000) zımpara ile parlatılma işlemine tabi tutuldu. Bu şekilde hazırlanan numuneler 
%3.5 oranında NaCl içeren saf su+NaCl çözeltisi içinde korozyon deneyine tabi tutulup, elde edilen Tafel 
polarizasyon eğrilerinden faydalanılarak korozyon hızları belirlendi. Deneylerde anot(numune) ile katot 
(referans elektrot) arasındaki fark -0,935V olarak gerçekleşti. Potansiyodinamik polarizasyon çevrimi için 
başlangıç gerilimi (Ebaş), -0.2 V, bitiş gerilimi (Eson) +0.2 V, gerilim adımı (Eadım) 1 mV ve tarama hızı 5 
mV/s olarak alındı. Deneyler sonucunda bir yazılım yardımıyla elde edilen Tafel polarizasyon eğrilerinden 
faydalanılarak her bir alaşımın korozyon hızı belirlendi. 
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Şekil 1. Alt çapı 60, üst çapı 110 mm olan kalıbın teknik resmi (Kalıp adı: K1) 

 

 
Şekil 2. Alt çapı 75, üst çapı 119,5 mm olan kalıbın teknik resmi (Kalıp adı: K2) 

 

 
Şekil 3. Alt çapı 90, üst çapı 130,4 mm olan kalıbın teknik resmi (Kalıp adı: K3) 

82



 

 
Şekil 4. Alt çapı 105, üst çapı 142 mm olan kalıbın teknik resmi (Kalıp adı: K4) 

 
Şekil 5. Alt çapı 120, üst çapı 155,2 mm olan kalıbın teknik resmi (Kalıp adı: K5) 

 

 
Şekil 6. Korozyon deney düzeneğinin fotoğrafı 

 

 

83



3.BULGULAR ve TARTIŞMA 

Alaşımın üretiminde kullanılan kalıplarda ölçülen soğuma hızları Tablo Ⅰ’de verilmiştir. Kullanılan kalıplarda 
elde edilen soğuma hızı sıralaması > > ~ >  şeklinde olmuştur. Soğuma hızındaki 
farklılıkların kalıp boyutları ve geometrilerindeki farklılık nedeniyle ısı transferinin gerçekleştiği yan, alt ve 
üst yüzey alanlarının farklı olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

 

Tablo Ⅰ. Alaşımın üretiminde kullanılan kalıplarda ölçülen soğuma hızı değerleri. 

Kalıp numarası Soğuma hızı sembolü Soğuma hızı değeri 
( °C/s ) 

K1  0,0317 

K2  0,0314 

K3  0,0312 

K4  0,0312 

K5  0,2983 

  
Al-25Zn-3Cu alaşımının farklı soğuma hızlarında katılaştırılması sonucunda oluşan farklı içyapıları gösteren 
fotoğraflar Şekil 7-11’de verilmiştir. Bu fotoğraflar söz konusu alaşımın içyapısının alüminyumca zengin α, 
çinkoca zengin η ve bakırca zengin θ fazından oluştuğunu ve soğuma hızı azaldıkça alaşımın içyapısındaki 
dendiritlerin irileştiğini ve dendiritler arası bölgede yer alan çinkoca zengin η fazının hacimsel oranının 
azaldığını göstermektedir, (Şekil 7-11).Bu durum çekirdek oluşumu ve tane büyümesi mekanizmasına 
dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki, sıvı metalin soğuması sırasında sıcaklık değeri düştükçe öncelikle 
katılaşma noktası daha yüksek olan alüminyum çekirdekleri (α)  oluşur. Soğuma devam ettikçe alüminyum 
çekirdekleri farklı yönlerde büyür ve dendiritik bir şekil alır. Bu dendiritik yapı çinkonun alüminyum 
içerisinde çözünmesi ile oluşan bir katı çözelti olduğu için büyümesi difüzyon mekanizmasına bağlı olarak 
gerçekleşir. Bir malzeme kesitindeki konsantrasyonun zaman ve difüzyon mesafesine göre nasıl değiştiğini 
ortaya koyan İkinci Fick Kanununa [16], [17] göre de difüzyon zamana bağlı bir mekanizma olup, hızlı 
katılaşma sırasında zaman azalacağından difüzyon kısıtlanır. Bu da dendiritik α fazının büyümesinin önünde 
bir engel oluşturur ve ince yapılı olmasına neden olur.    

 
Şekil 7. K1 kalıbında soğuyan alaşımın içyapısı 

 
Şekil 8. K2 kalıbında soğuyan alaşımın içyapısı 
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Şekil 9. K3 kalıbında soğuyan alaşımın içyapısı 

 
Şekil 10. K4 kalıbında soğuyan alaşımın içyapısı 

 

 
Şekil 11.K5 kalıbında soğuyan alaşımın içyapısı 

Korozyon deneylerine tabi tutulduktan sonra numunelerden elde edilen yüzey fotoğrafları Şekil 13-17’de, 
tafel polarizasyon eğrileri Şekil 12’ de, bu eğrilerden elde edilen korozyon hızı değerleri ise Tablo Ⅱ’de 
verilmektedir. Yüzey fotoğraflarından, numune yüzeylerinin bölgesel olarak korozyona uğradıkları ve 
soğuma hızı azaldıkça alaşımların yüzeylerinde meydana gelen korozyonun, bir başka deyişle soğuma hızı 
düştükçe Al-25Zn-3Cu alaşımının korozyona karşı direncinin arttığı görülmektedir. Tafel polarizasyon 
eğrilerden elde edilen korozyon hızı değerleri ise soğuma hızı azaldıkça alaşımların korozyon hızı 
değerlerinin azaldığı yani korozyon direncinin arttığını göstermektedir. Alaşım numunelerinden elde edilen 
korozyon yüzeyi fotoğraflarından, yüzeylerde oluşan korozyon türünün seçimli korozyon türüne daha benzer 
olduğunu göstermektedir. Bu korozyon türünde alaşım içinde bulunan elementlerden (fazlardan) birinin 
korozyona uğrayarak uzaklaşması söz konusudur. Aşınmaya uğramayan element(ler)in veya fazların ise 
yapıda iskelet halinde kaldığı kabul edilmektedir [18-21]. Üretilen alaşımların korozyon hızlarının azalan 
soğuma hızı ile azaldığı görülmektedir. Bir başka deyişle alaşımın soğuma hızı azaldıkça korozyona karşı 
direncinin arttığı görülmektedir. Bu durum azalan soğuma hızıyla fazların alaşımın içyapısındaki dağılımında 
ve hacimsel oranında meydana gelen farklılıklara ve alüminyum ve çinko elementlerinin gavanik serideki 
aktiflik pasiflik durumuna dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki, soğuma hızı azaldıkça alaşımın içyapısında 
alüminyumca zengin α fazının oranı artarken çinkoca zengin η fazınınki azalmaktadır. Diğer taraftan galvanik 
seriden çinkonun alüminyuma göre daha aktif, alüminyumun ise daha asil bir element olduğu bilinmektedir 
[18,21]. Çinkonun alüminyuma göre daha aktif olması bu iki elementten çinkonun öncelikli olarak korozyona 
uğrayacağı anlamına gelir. Bundan dolayı Al-Zn esaslı alaşımlarda içyapıdaki çinkoca zengin η fazının 
öncelikli olarak korozyona uğraması beklenir. Düşük soğuma hızlarında alaşımın içyapısındaki çinkoca 
zengin fazın oranının azalıp, alüminyumca zengin dendiritlerin hacimsel oranının artması korozyonun daha az 
olmasına yol açmış olabilir.    
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Şekil 12. K1, K2, K3, K4, K5 kalıplarına dökülen alaşıma ait numunenin Tafel eğrisi 

 

 
Şekil 13. K1 kalıbında dökülen alaşıma ait numunenin 

korozyona uğramış yüzey görüntüsü 

 

 
Şekil 14. K2 kalıbında dökülen alaşıma ait numunenin 

korozyona uğramış yüzey görüntüsü 

 
Şekil 15. K3 kalıbında dökülen alaşıma ait numunenin 

korozyona uğramış yüzey görüntüsü 
 

 
Şekil 16. K4 kalıbında dökülen alaşıma ait numunenin 

korozyona uğramış yüzey görüntüsü 
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Şekil 17.K5 kalıbında dökülen alaşıma ait numunenin korozyona uğramış yüzey görüntüsü 

 

Tablo Ⅱ. Faklı soğuma hızlarında katılaştırılan Al-25Zn-3Cu alaşımından elde edilen korozyon hızı değerleri. 

Soğuma hızı sembolü Soğuma hızı 
( °C/s ) Korozyon hızı (mm/y) 

 0,0317 0,01195 

 0,0314 
0,01088 

 0,0312 0,01050 

 0,0312 
0,00949 

 0,2983 0,00857 
 

Faklı soğuma hızlarında katılaştırılan Al-25Zn-3Cu alaşımından elde edilen korozyon hızı değerleri Tablo 
Ⅱ’de verilmiştir. Bu tablo’da alaşımda meydana gelen korozyon hızının azalan soğuma hızı ile azaldığı 
görülmektedir.   

4. SONUÇLAR 

1. Al-25Zn-3Cu alaşımının içyapısı alüminyumca zengin α, çinkoca zengin η ve bakırca zengin θ fazından 
oluşmaktadır. 

2. Soğuma hızı azaldıkça Al-25Zn-3Cu alaşımının içyapısında bulunan α dendiritleri irileşmekte, 
dendiritler arası bölgede yer alan çinkoca zengin η fazının hacimsel oranı azalmaktadır. 

3. Al-25Zn-3Cu alaşımında öncelikli olarak η faz bölgeleri korozyona uğramaktadır. Bu nedenle söz 
konusu alaşımda meydana gelen korozyon seçimli korozyon türüne benzer olarak sınıflandırılabilir.  

4. Döküm sonrası soğuma hızı azaldıkça Al-25Zn-3Cu alaşımının korozyona karşı direnci artmaktadır. 
5. İçyapısındaki α dendiritleri inceldikçe Al-25Zn-3Cu alaşımının korozyon direnci azalmaktadır.   
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Abstract 
In this study, the nuclear energy levels of the F and Al isotopes have been calculated in the scope of the 
nuclear shell model. In the calculations, the doubly magic 16O nucleus were considered as inert core, and 
sd single particle orbitals on this core were used as the model space. For two-body effective nucleon-
nucleon interactions, USD interaction existing in the literaure were used. In the calculations, KShell shell 
model software was used. The results have been compared with the experimental values in the literature. 

Keywords: Shell Model, F, Al, USD, KShell. 

1. INTRODUCTION 
The nuclear shell model is very successful in understanding of nuclear structure. The nuclei in the sd-shell are 
one of the region in focus of the nuclear physics studies. Identification of the energy levels of nuclei is an 
important way to investigation of the nuclear properties. By this purpose, usage of different nuclear models 
serve us to understanding of nuclear structure containing main physical properties of the nuclei. Nuclear 
shell-model (SM) is one of the most featured and successful nuclear models. This model is similar to the 
electron shell model for atoms. In atomic shells, the properties of the atoms can be described with valance 
electrons which exist out of a closed shells. Analogously, valance nucleons (protons or neutrons) in a nucleus 
which are located out of closed nuclar shells (with magic numbers 2, 8, 20, 28, 50, 82 and 126) play 
important roles in the determination of nuclear properties. Nuclei with magic numbers are very stable and 
have completely different properties comparing with their neighbors [1-7].  

In this paper, the ground and excited states energies and spin/parities of some even F and Al isotopes have 
been calculated by using Kshell shell model code [8]. This code enables us to perform nuclear shell-model 
calculations with M-scheme representation with the thick-restart Lanczos method. The code is easily used on 
a Linux PC with a many-core CPU and OpenMP library. It is also used on a state-of-the-art massive parallel 
computer with hybrid MPI+OpenMP parallel programming. It can compute energy levels, spin, isospin, 
magnetic and quadrupole moments, E2/M1 transition probabilities, and one-particle spectroscopic factors. Up 
to tens of billions M-scheme dimension is capable, if enough memory is available on the computers. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

For the calculation, Kshell computer code [8] has been used. The code is a powerful computer code in order 
to calculate the energy levels of the nuclei. One of the important challenges in nuclear physics is to calculate 
energy levels of medium and heavy nuclei by using nuclear shell model theory. There are many codes 
available in the literature which is written for the shell model calculations such as NuShell [9], Redstick [10], 
Bigstick [11], Antoine [12], Oxbash [13], etc. In this paper, the energy levels of F and Al isotopes have been 
calculated by using the Kshell code. SD model space is suitable model for the calculations. This mode space 
consists of d3/2, d5/2 and s1/2 valence orbitals. We have considered double magic 16O isotope as a core. The 
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nucleons in the core with J=0 do not move from/in the core. Fig. 1 illustrates the sd model space and core 
according to shell model theory. 

 

 
Fig. 1. SD model space and core for the calculations 

 

Valance nucleons move in a finite number of j-orbits and their Hamiltonian of the valance nucleons is given 
by  

 
where E0 is the energy of the inert core, ε i is single particle energies (SPE) of the valance orbits and <ij|V|kl> 
term is two-body matrix elements (TBME) of residual interaction amongst the valance particles. In the 
calculations with USD type (w) effective interaction, the SPE’s are +1.647, -3.948 and -3.164 for d3/2, d5/2 
and s1/2 orbitals, respectively. The USD interaction is a standard interaction for sd shell and is in 
interpretation of spectroscopic properties of the nuclei from A=18 to A=38. The USD interaction Hamiltonian 
is defined by a set of 63 numbers given for the sd shell two body matrix elements (TBME).  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The nucleons of the core for the calculations are 8 protons and 8 neutrons which are in the 1s1/2, 0p3/2 and 
0p1/2 levels with J=0, T=0 ground state configuration of 16O nucleus. The remaining nucleons are distributed 
over all possible combinations of the 0d5/2, 1s1/2 and 0d3/2 orbitals. For almost all isotopes, ground state spins 
have been calculated in accordance with the experimental values. For 18F and 20F isotopes, we have shown 
experimental [14] and calculated energies in Fig.2. As can be clearly seen in the figure that the calculated 
spins and energies are very close in case of 20F. Results are also in harmony with the experimental values in 
18F.  

Fig. 2. Experimental (Exp.) and calculated (SM) energy levels, spin and parities of 18F and 20F isotopes 

 

90



For 22F and 24F isotopes, we have shown experimental [14] and calculated energies in Fig.3. The calculated 
spins and energies are very close in case of 22F. For 24F isotope, only three experimental energy levels are 
available in the literature. We have calculated energy levels for this isotope up to 3 MeV. Again for 26F 
isotope (Fig.4), limited experimental excited levels exist. We have calculated energy levels for this isotope up 
to 4 MeV. 

 

Fig. 3. Experimental (Exp.) and calculated (SM) energy levels, spin and parities of 22F and 24F isotopes 

 
 

Fig. 4. Experimental (Exp.) and calculated (SM) energy levels, spin and parities of 26F isotope 

 

For 22Al and 24Al isotopes, we have shown experimental [14] and calculated energies in Fig.5. For 22Al 
isotope, only three experimental energy levels are available in the literature. We have calculated energy levels 
for this isotope up to 2.6 MeV. We have suggest several levels between ground state and first 1+ state. For 
24Al isotope, after first three levels, the spins are not determined exactly in the experiment. We have 
calculated spins of these levels.  
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Fig. 5. Experimental (Exp.) and calculated (SM) energy levels, spin and parities of 22Al and 24Al isotopes 

 

For 26Al and 28Al isotopes, we have shown experimental [14] and calculated energies in Fig.6. The results are 
in accordance with the experimental values for 26Al isotope. But for 28Al isotope, we have calculated ground 
state spin as 2+ whereas in the literature it is given as 3+. The first two levels which is very close to each other 
displaced according to the experimental picture. The upper levels similar situations for the very close energy 
levels have been observed.  

 

 
Fig. 6. Experimental (Exp.) and calculated (SM) energy levels, spin and parities of 26Al and 28Al isotopes 

 

For 30Al and 32Al isotopes, we have shown experimental [14] and calculated energies in Fig.7. For these two 
isotopes, limited experimental values are exist. Our results are in harmony with these. Also we suggest 
several levels for these isotopes. 
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Fig. 7. Experimental (Exp.) and calculated (SM) energy levels, spin and parities of 30Al and 32Al isotopes 

 

4. CONCLUSIONS 
In this work, ground state and excited states energy levels of some even F and Al isotopes have been 
calculated in scope of Nuclear Shell Model. We have used Kshell computer code for the calculations. It has 
been seen that our results are generally in harmony with the available experimental literature values. For the 
isotopes which have limited experimental values available, we have calculated and suggest new excited 
levels. 
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Abstract 
In this study, 2,7-difuranyl-9H-carbazole and 3,4-ethylenedioxythiophene monomers were used in a 
copolymer synthesis. Copolymerization was performed electrochemically and the electroactive copolymer 
film was obtained on indium tin oxide (ITO) coated glass working electrode. Electrochemical and optical 
properties of the resulting copolymer film and the homopolymer films were investigated by using cyclic 
voltammetry and UV-Vis spectrometry techniques and the corresponding results were reported. 
Incorporation of both of the monomers into copolymer matrix was clearly observed and showed in the 
related figures. The copolymer film was found to have a multichromic behavior, appeared as pale-orange 
in its neutral state and changed its color upon oxidation to greenish (at about 0.0 V), to grayish (at about 
0.4 V) and finally to gray (beyond 0.9 V), with having a corresponding optical band gap of 1.89 eV. 
Incorporation of 3,4-ethylenedioxythiophene into copolymer matrix resulted in a decrease in the optical 
band gap with respect to 2,7-difuranyl-9H-carbazole. 

Keywords: Conjugated polymers, electrochromism, electrochemical copolymerization. 

1. INTRODUCTION 

Conjugation in organic polymers by having alternating single and double bonds in the polymer back-bone 
brings them a property of electrochromism. Electrochromic polymers have the ability to change their colors 
upon applied potentials, amount of which is relatively low and depends on the structure of the polymer. 
Moreover, the color change is reversible. With having this property, electrochromic polymers have been 
using in various applications such as smart windows [1], [2], displays [3], [4], and other electrochromic or 
optoelectronic devices [5-9].     
Allowing the structural modifications makes the conjugated polymers unique. Combining different 
conjugated systems in the same polymer backbone, called copolymerization, results in altering the 
electrochemical and optical properties such as optical band gap,  switching time, coloration efficiency or 
neutral and oxidized state colors [10], [11].   
Copolymerization can be achieved either chemically [12] or electrochemically [13], by using at least two 
monomers in the same solvent. On the other hand, electrochemical copolymerization is a fast way to obtain a 
copolymer film on the working electrode surface and to investigate the electro-optical behaviors of the 
resulting copolymer film. There are various studies about the electrochemical synthesis and characterization 
of different copolymers via electrochemical techniques [14-16]. 
In this study, a new electrochromic copolymer was electrochemically synthesized, by using two monomers; 
2,7-difuranyl-9H-carbazole and 3,4-ethylenedioxythiophene. For comparison, the homopolymers of both 
monomers were also prepared in the same electrolytic conditions. All the electrochemical and optical results 
were depicted and discussed. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2,7-difuranyl-9H-carbazole (M1) was already synthesized before used as it is. 3,4-ethylenedioxythiophene 
(M2) was used as received (Sigma-Aldrich). All other chemicals were purchased from Sigma Aldrich and 
used without any purification. 0.1 M tetrabutylammonium tetrafluoroborate (TBABF4) in acetonitrile (ACN) 
/ dichloromethane (DCM) was used as an electrolytic medium for polymerizations.  ACN and DCM were 
distilled and purged with nitrogen prior to use. Monomers were successfully electropolymerized via 
potentiodynamic methods on indium tin oxide (ITO) glass (vs Ag wire) working electrode for electro-optical 
studies. Spectroelectrochemical measurements were conducted in ACN containing 0.1 M TBABF4 using an 
electrochemical workstation; Carry 60 model UV-Vis spectrometer combined with Gamry PCI4/300 
potentiostat–galvanostat. ITO (Delta Tech. 8–12, 0.7 cm × 5 cm) coated glass, Pt wire and Ag wire were used 
as working, counter, and pseudo reference electrodes, respectively.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

In order to examine the electrochemical behaviors, cyclic voltammograms (CV) of M1, M2 and the mixture 
of M1 and M2 (CoM) were collected in 0.1 M TBABF4 – ACN/DCM (5/1; v/v) electrolyte solution and the 
resulting CVs were shown in Figure 1. M1 was scanned between 0.0 V and 1.2 V; M2 and CoM were 
scanned between -0.2 V and 1.3 V As seen from the figure, the onsets of the oxidation potentials (Eox-onset) of 
M1 and M2 was measured at 1.00 V and 1.20 V, respectively. On the other hand, when the monomers were 
mixed, the Eox-onset  value was recorded at 0.93 V for CoM. The molecular structures of the monomers were 
also shown in inset of Figure 1. 
 

 
Figure 1. Cyclic voltammograms of M1, M2 and the monomer mixture CoM in 0.1 M TBABF4 – ACN/DCM electrolyte 

solution (at a scan rate of 100 mV.s-1). 
 
After determining the electrochemical behaviors of monomers and the monomer mixture, the polymer films 
of M1, M2 and CoM were obtained on ITO-glass working electrode by applying 15 repetitive 
potentiodynamic cycles in 0.1 M TBABF4/ACN-DCM electrolyte solution. CVs during polymerizations were 
collected and shown in Figure 2. During the electropolymerization, increasing the current intensities at each 
successive scan indicated the progressive polymer formation on the working electrode surface (Figure 2 a, b 
and c).  
 
After completing electropolymerizations, obtained polymer films (homopolymer of M1; P1, homopolymer of 
M2; P2 and the copolymer; CoP) were taken into monomer free electrolyte solution of 0.1 M TBABF4 – 
ACN, separately and CVs were collected (Figure 2 d). As seen from the Figure 2 d, the onset of the oxidation 
potential for CoP appeared at -0.05 V, which is found to be in between P1 (Eox-onset  = 0.58 V ) and P2 (Eox-

onset  = -0.32 V). It can be concluded that the copolymer matrix is affected from the properties of both 
polymers, which proves the copolymer formation.  
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Figure 2. Cyclic voltammograms of M1 (a), M2 (b) and CoM (c) during the electropolymerization on ITO-glass working 

electrode with applying the potentials between 0.0 V and 1.2 V for M1, between -0.2 V and 1.3 V for M2 and CoM. d) 
Cyclic voltammograms of the resulting polymers (P1, P2 and CoP). Insets: Polymerization routes. 

 
The electro-optical properties of P1, P2 and CoP were investigated by monitoring the changes in their 
electronic absorption spectra as a function of applied potential during the oxidation of polymer films. The 
corresponging UV-Vis spectra were depicted in Figure 3. At their neutral states, P1, P2 and CoP exhibited 
their maximum of the optical absorption bands (π→π∗ transition band) at 345-385 nm, 595 nm and 340 nm, 
respectively. During the electrochemical oxidations,  the intensity of the π→π∗ transition band for each 
polymer decreased which is accompanied by the appearance of a newly intensifying bands, indicating the 
formation of charge carriers or polarons (Figure 3 a, b and c). For the copolymer, CoP, the optical absorption 
behavior was dominated by P1 and effect of P2 was not majorly seen in the intensity of the optical band. On 
the other hand, The onset of the optical band shifted to right, indicating the incorporation of P2 in the 
copolymer matrix. Furthermore, two isosbestic points at 500 nm and 620 nm indicated the oxidation of P1 
and P2 moieties.  
 
These electrochromic polymers exhibited color changes with the changes in their electronic absorption 
spectra. P1 film was yellow in its neutral state. During oxidation, this color began to turn to pale green and 
finally to transparent gray in its fully oxidized state. On the other hand, P2 reveals dark blue color in its 
neutral state and became transparent blue in the oxidized state. The copolymer, CoP, on the other hand, 
exhibited multichromic behavior; pale-orange in its neutral form, and turned to greenish (at about 0.0 V), then 
grayish ( at about 0.4 V) and finally gray (beyond 0.9 V) upon oxidation. (See insets of Figure 3).  
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Figure 3. UV-Vis spectra of P1 (a), P2 (b) and CoP (c) on ITO-glass working electrode during oxidation process (scan 

rate of 20 mV.s-1). Insets: The colors of the corresponding polymer films in their neutral and oxidized states. 
 
 
Optical band gap values (Eg) were also elucidated from the commencement of the low energy end of the π-π* 
transition bands of the polymer films and found to be 2.41 eV for P1 and 1.64 eV for P2 and 1.89 for CoP, 
indicating the existence of both polymer behaviors in the copolymer matrix.  
 
For an electrochromic polymer, it is important to determine some other properties such as switching times (tox 
and tred) and percent transmittance (T %), in order to reveal the suitability of the material in the 
electrochromic applications. Kinetic studies were performed to elucidate these properties. The polymer films 
were subjected to square wave input of corresponding potentials and the visible transmittance was monitored 
as a function of time. All kinetic results were calculated at 95 % of the full contrast, at which human eye is 
the most sensitive and summarized in Table Ⅰ.  
 
The polymer films switched in 10 s, 5s, 3s, 2s and 1 s intervals, in order to see the transmittance lost with 
increasing switching rates. For P1, there was observed 15 % T loss in 5 second switching and 37 % T loss in 
1 second switching intervals. For P2, only 5 % T loss in 5 second switching and 15 % T loss in 1 second 
switching were recorded. For CoP, 15 % and 36 % T loss was measured for 5s and 1 s switchings, 
respectively.  
 
 

Table Ⅰ. Electrochemical and optical properties of the homopolymer and copolymer films. 
Polymers λmax 

(nm) 

Eox-onset 

(V) 

Eg(optical) 

(eV) 

Neutral / 

Oxidized colors 

tox / tred 

(s) 

T % 

P1 345-385 0.58 2.41 Yellow /greenish to transparent 

gray 

3.3 / 

0.5 

12 at 600 nm 

P2 595 -0.32 1.64 Dark blue / transparent blue 0.5 / 

1.9 

34 at 600 nm 

CoP 340 -0.05 1.89 Pale orange / greenish to grayish 

to gray 

4.0 / 

1.2 

  9 at  650 m 

 

4. CONCLUSION 

An electrochromic copolymer synthesis was performed electrochemically with two conjugated monomers. 
The resulting copolymer exhibited different electrochromic behavior than that of its homopolymers; changed 
its pale-orange color to greenish and then grayish upon oxidation, and finally turned to gray upon further 
oxidation. The optical band gap of the copolymer film were found to be 1.89 eV, while the homopolymers 
have 2.41 eV and 1.64 eV.  As a result, the copolymer film can be a good candidate for electrochromic 
applications with having a lower optical band gap and lower oxidation potential than P1, by exhibiting 
different colors upon different voltages.  
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Abstract 
Waste batteries can be defined as having reached the end of their life and/or damaged. Zinc-carbon and 
alkaline manganese batteries are most used in our daily life. These batteries are generally preferred 
because they are cheap and can be manufactured in any size. The most important disadvantage of them is 
of short service life. After completing their life, waste batteries are recovered with various recycling 
methods but most of them are not sustainable since the economic value of the metals in the batteries is 
low and/ or economical. For these reasons, nowadays, environmentalists have been trying to find new 
way for waste batteries. In this context, laboratory-scale studies have been carried out using 
micronutrients that can be used in plant growth from waste batteries. The effects of micronutrients on 
various plant species have been investigated. The most easily accessible zinc-carbon and alkali 
manganese batteries (i.e. Hg and Cd free) from waste collection companies were hand-shredded, battery 
pads were removed and the battery paste was dried overnight to remove electrolyte-based moisture. Plant 
growing soil was mixed at different ratios with powder micronutrients which were ground to the range of 
-0,200 + 0,100 mm. Chickpea, lentil, cress, parsley pea seeds and bean were selected vegetable seed. The 
aim of this study is to produce micronutrients which can be used in the agricultural sector from 
commercially non-economical waste batteries, to reduce pollution left in the environment and to 
contribute the economy. 
 

Keywords: Waste Batteries, Alkaline Manganese, Zinc-Carbon, Micronutrients.  

1. INTRODUCTION 
Batteries are widely used in many industries and also it is necessary as portable energy resources in modern 
world. Generally, battery contains electrolysis which is used for allowing current to flow and overcoming the 
weight. In alkaline battery, energy produces between zinc (Zn) and manganese dioxide (MnO2) in chemical 
reaction. This type battery is called as alkaline battery since potassium hydroxide used as an electrolyte which 
is a pure alkaline subtract. The battery contains a variety of different metals - mercury, nickel, cadmium, lead, 
lithium, manganese, and zinc, which tend to accumulate in living organisms (including the human body) and 
cause significant harm to health [1]. Many battery chemicals are corrosive and/or poisonous. Disposable 
batteries often contain zinc, if it leakage can then damage or disable the equipment that the batteries. To 
prevent leakage the manufacturer recommends removing the batteries from devices that will not be used for 
extended periods of time [2]. To lower mercury level in alkaline batteries, a law was accepted in 1996 and 
also it accepted from many countries disposal of such batteries as domestic trash. Battery recycling process 
starts with sorting. Afterwards, the batteries are sorted out – removal of packaging like plastic, papers and 
isolation materials. Those parts burned and avoiding environmental threat the generated gas purified by gas 

* Corresponding author. Tel.: +90 344-300-1877: fax: +90 344-300-1602. 
E-mail address: hakanmorcali@gmail.com (M.H. Morcali).  
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purification system. After this process, the alkaline battery content with metal shell obtained. Final step, the 
batteries cut into small pieces and melts at high temperature [3]. However, this process should be operated in 
government policy and needed more energy requires. For these reason, new scientific studies have been 
investigated by scientist. The production of nutrients from waste batteries is to be a new topic. It is known 
that plants do not need big amounts of micronutrients, but their lack can significantly limit height and yield of 
various types of plants. Advanced testing technology showed that there is significant deficiency of zinc and 
manganese in soils and constant usage of the fertilizers make it worse. The farmers don’t have any idea of the 
use of the micronutrient application. The positive effects of micronutrients should be show on the health of 
plants, humans and even soil [4]. The aim of this study is to produce micronutrients which can be used in the 
agricultural sector from commercially non-economical waste batteries, to reduce pollution left in the 
environment and to contribute the economy.  

2. MATERIALS AND METHODS 

The waste batteries (i.e. spent batteries) for the experiments were provided from waste battery collection 
companies in Kahramanmaras, Turkey. The most easily accessible zinc-carbon and alkali manganese batteries 
(i.e. Hg and Cd free) were preferred. The batteries were sorted out – removal of packaging like plastic, papers 
and isolation materials by hand-shredded. Next step, the battery paste was dried overnight to remove 
electrolyte-based moisture. Final step, the obtained battery paste was grounded. The plant growing soil was 
mixed at different ratios with powder micronutrients which were ground to the range of -0,200 + 0,100 mm. 
The chickpea, lentil, cress, parsley pea seeds and bean were selected vegetable seed. The experiment was 
continued approximately a month and the seeds were watered one time in day. The experimental study is 
given in Figure 1. 

 
Fig. 1. The preparation of micronutrients from spent batteries. 

3. RESULT AND DISCUSSION 

In this experimental series, the effect of micronutrients was studied and varying percentage of micronutrients 
with alkaline battery and zinc-carbon battery. During the experiments, the temperature and the light of the 
room was kept constant during the experiments. Figure 2 presents the mixture of micronutrients variation.  

 
Fig. 2. The mixture of micronutrient with soil and using vegetable seeds. 

 
The experiments were carried out the germination machine and it presents in Figure 3a. The mixed soil and 
micronutrients were placed in plant pots and the selected seed were germinated (See in Figure 3b). The pots 
were watered in all day. The growing of seeds were followed and recorded day by day.  
Manganese is absorbed by plants and is distributed in their systems as a result of metabolic processes. It is of 
a high degree of absorption and rapid transporting ability in plants. In the plant extracts and fluids the element 
is present in the form of free cationic forms and is transported in the form of Mn2+. It is understood that the 
growing of seeds were obtained from alkaline battery paste since the alkaline batteries contains more zinc 
when compared zinc-carbon battery paste. So, manganese-zinc battery paste couldn’t give good result of 
germination of seeds.  
 

100



 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Fig. 3. The effect of stirring speed and reaction time on removing color. 
 
Zinc is most likely the first micronutrient scientifically proven to have significant impact on a plant’s growth, 
health and harvest weight. As any micronutrient, it is required only in small dosage but turned out to be key 
element affecting yield. Zinc has many applications associated with the growth of the plants: the formation of 
proteins, gene regulation, protecting the cells from oxygen free radicals. Zinc regulates consumption of sugar 
and is vital for human body as well. One of the most important functions of this micronutrient is participation 
in redox reactions. Manganese is actively involved in the process of photosynthesis, specifically in its oxygen 
generating system, and plays a major role in the transportation of electrons. It guessed that the bad result was 
obtained because of manganese. Maybe, manganese should be reduced from tetravalent to divalent form.  

4. CONCLUSION 

Today, one kg various brand micronutrients have been sold on average 50 TL (e.g. 8$) in Turkey. In this 
study, it is aimed to produce micronutrients that can be used in agricultural sector from commercially 
uneconomic waste batteries, to reduce the pollution that is left to the environment and nature and to 
contribute to the economy. Since the micronutrient produced is produced from waste batteries, there is no raw 
material cost. There is only a low cost of removal for the removal of the battery paste, which can cost a small 
price on a kilogram basis when used with machines. The experimental results may have a promising potential 
usage for understanding and optimizing the removal of color from different type industries, such as any 
painted solutions, in addition to potential environmental protection uses.  
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Abstract 
In industrial wastewater treatment plants; the amount of total suspended solids (TTS) and the color of the 
water particularly are the most serious problems in the textile industry. These parameters are the most 
important subjects for environmental engineering and they should be removed with proper chemicals and 
to precipitate under appropriate conditions for usability of them. A number of laboratory-scale research 
studies have been carried out in Kahramanmaras, an important textile city, for occurring industrial 
wastewater from the fabric dyeing plants and optimization of color removal conditions.  With this study; 
the wastewater was taken from the dyeing part of a textile factory and it was characterized by various 
methods. The wastewater was stored under appropriate conditions and the all experiments were carried 
out with this sample. Iron salts (anhydrous iron III chloride (FeCl3), iron II sulfate (FeSO4) and iron III 
sulfate (Fe2(SO4)3), which is industrial precipitants, were selected . Total suspended solids (TSS) in 
wastewater and flocculation conditions were followed. During experimental studies; (mg/L) of iron salts, 
stirring speed and reaction time were studied. The goal of this study to decrease the harm on the 
environment and nature as well as reducing the pollution (e.g. TTS) and color pollution in wastewater 
discharges.  

Keywords: Textile Wastewater, Dyeing Wastewater, Suspended Solid, Coagulation. 

1. INTRODUCTION 
Waste treatment process is widely applied in many industries such as chemical products, textile and jewelry 
etc. Due to the rapid growth of these industries, removal of the wastewaters, which is generated from the 
industries, should be investigated via new technologies. Nowadays, these technologic treatments are applied 
most of plant because of importing environmental issue and politic pressure. Huge quantities water and 
chemicals are used for wet weaving processes in textile industries. In the textile plant, some process has been 
carried out as follows: warp dyeing, indigo dyeing, finishing and weaving. In textile industry dyeing process 
is applied to change the color of the fabric. The diversity of these organic and inorganic compounds used in 
dyeing and other processes and also the characteristics of the wastewaters for each plant are different. The 
characterization of wastewater which contains dyes is very difficult due to the differences in the chemical 
structure of the dyes and the variation in the dyeing process [1,2]. Furthermore, the waste dye affects the light 
permeability in the water and also the photosynthetic activity affects negatively. In this context, the process of 
color removal of wastewater of textile industry containing stain is gaining importance from ecological point 
of view. However, depending on the complex chemical structures and synthetic origins, removal of the stain 
is a very difficult process. The most common chemical methods used in the treatment of wastewater in the 
textile industry are oxidation methods, chemical precipitation and flocculation methods and purification with 
several chemicals [2-4]. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

The painted wastewater for the experiments was supplied from a textile industry in Kahramanmaras, Turkey. 
All chemicals used were analytical reagent grade. Iron salts (e.g. FeCl3 (anhydrous iron chloride); FeSO4 
(iron (II) sulfate); Fe2(SO4)3 (iron (III) sulfate)) were used as flocculants to precipitate organic dyes in the 
wastewater.  Distilled water was used for measuring the color of the wastewater. For each experiment, 
wastewater solution was brought into contact with the flocculants chemical in a beaker. The solutions were 
stirred at room temperature at a manually adjusted stirring rate of 200 rpm. The initial color of the wastewater 
was 1063 Pt-Co. 

The dosage of the iron salts, stirring speed and reaction time are flowed as reaction parameters. The 
coagulating chemicals quantity varied between 25 mg/L and 1600 mg/L. The dosages of the iron salts were 
selected as between 25 mg/L and 1600 mg/L; the stirring speed 100, 200, 400 and 600 rpm were applied. 
Reaction time was selected as 30-90 min. In order to measure the color of the wastewater, the solution was 
immediately filtered by syringe filters 0.45 micron and analyzed using Shimadzu UV-1800 spectrophotometer 
(Japan) at the end of each experiment.  

3. RESULT AND DISCUSSION 

3.1. Effect of Coagulant Dosage on Removing Color 
In this experimental series, the effect of the dosage quantity of coagulating was varied ranging from 25 to 
1600 mg/L. During the experiments, the stirring speed, reaction time and temperature was kept constant. 
Figure 1 presents the color removal percentage variation with increasing dosages of the coagulants.  

 
Fig. 1. The effect of coagulant dosage on removing color. 

 
As seen in Figure, increasing FeCl3 and FeSO4 quantity from 0 to 250 mg per 1 L solution resulted in the 
removal of color increasing up to 70% otherwise, approximately 25% color was removed at the same quantity 
of Fe2(SO4)3. The color removal percentage is found to increase with increasing FeCl3 and FeSO4 because 
the precipitations of iron are kinetically more favorable until 250 mg/L dosage. After this dosage, the removal 
of color is fluctuated up to 80%. A similar trend for Fe2(SO4)3 was observed in this study when using more 
dosage. As a result of a series of studies, ferric chloride (FeCl3) was selected as best coagulant. 

3.2. Effect of Stirring Speed and Reaction Time on Removing Color 

The removal percentage of color evaluated using a series of varies stirring speed. In the experiments, 200 mL 
wastewater was performed by varying the stirring speed from 100 to 600 rpm with 200 mg/L FeCl3 dosage at 
room temperature.  
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Fig. 2. The effect of stirring speed and reaction time on removing color. 

 
As shown in figure 2, stirring speed doesn’t have positive effect on removal percentage of color as well as 
reaction time. Since the coagulation properties of iron salt affected negatively and also when increasing 
reaction time solubility of iron ions increased. The effect of the contact time on color removal (%) was 
studied in the range of 30 to 40 min. 90 min. Figure demonstrates that increasing the reaction time has a 
positive effect on removal of color (i.e., the removal percentage of color increases with increasing time). It is 
clear that removing color should not be carried out at long reaction time if reaction time is more important 
stirring speed as energy input, using electricity. 

4. CONCLUSION 

Textile wastewater is of biodegradable non-degradable stains and toxic compounds. For this reason, this 
wastewater should be eliminated at the source with appropriate and effective methods. This study 
demonstrated that color removal can be applied to wastewaters of textile industry by iron III chloride at 400 
rpm for 30 min.  With this work, we improved the chemical efficiency by increasing the color and TSS 
removal, which is a serious problem in industrial wastewaters containing dyestuffs. The experimental results 
may have a promising potential usage for understanding and optimizing the removal of color from different 
type industries, such as any painted solutions, in addition to potential environmental protection uses.  
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Abstract 
Abrasion resistance of rocks is important parameter and effects machine performance which utilized 
engineering application. There are different test methods which were used determination abrasion 
resistance. Some of these are slake durability index, Cerchar abrasion resistance, Los Angeles abrasion 
resistance.  

In this study,  investigated relationships between slake durability index and Los Angeles abrasion 
resistance and some physico-mechanical properties (uniaxial compressive strength, point load index, 
Brazilian tensile strength, ultrasonic wave velocity, Schmidt hardness) of five different rocks. For this 
purpose some experimental and statistical research were carried out. Stronger correlation was found 
between  the Los Angeles abrasion test and physico-mechanical properties of the rocks. According to Los 
Angeles abrasion test results, it is understood that Yazıhan Basalt rockhas the highest abrasion resistance 
(9,594%), Erzurum Travertenhas the lowest abrasion resistance rock (38,891%). 

Keywords: Rock, slake durability, Los Angeles abrasion, uniaxial compressive strength 

1. GİRİŞ 

Kayaçların aşınma özellikleri, inşaat, jeoloji, maden gibi yer bilimleri ile ilişkili çalışmalarda makine-takım 
seçiminde dikkat edilmesi gereken ana parametrelerden biridir. Kayaca ait aşınma direnci kazı aletlerinin 
yıpranma kapasitesini etkilemektedir. Aşındırıcılık açısından göz önünde bulundurulması gereken en önemli 
özellikler, kayacın türü, dayanıklılığı, yoğunluğu, mineralojik bileşimi, minerallerin tane boyutudur [1-2]. 
Kayaçların aşınma direncini belirlemede kullanılan farklı test yöntemleri ve cihazları bulunmaktadır. Los 
Angeles aşınma dayanımı testi, Cerchar aşınma dayanımı testi, Mikro-Deval aşınma dayanımı testi ve suda 
dağılma dayanımı testleri bu yöntemler arasında en çok tercih edilenlerdir. 
  
Franklin ve Chandra tarafından geliştirilen suda dağılma dayanımı testi ile (ID), özellikle kil içeren yumuşak 
kayaçlar için önemli parametrelerden biri olan suda dağılma dayanımı indeksi belirlenir. Bu parametre, söz 
konusu kayaçlardaki veya üzerindeki yapıların planlanması ve stabilite analizi için kullanılır. Kayacın 
porozite değeri, kabarma ve dağılmaya karşı göstermiş olduğu direnç, kil içeriği, numune şekli ve ağırlığı, 
örnek alma yöntemi, döngü sayısı ve deneyde kullanılan sıvının özelliği; suda dağılma dayanımı indeksine 
etki eden parametrelerdir [3-4]. 
 
Los Angeles aşınma dayanımı testi (LA), kaya parçacıkları ile çelik kürelerin kaya parçalarına çarpması ile 
oluşan ezilmeden kaynaklanan aşınmaya karşı direnci ölçer.LA testi, kayacın darbe nedeniyle aşınmaya ve 
parçalanmaya karşı gösterdiği toplam direnci yansıtmaktadır.Spesifik kullanım alanlarına (karayolları, demir 
yolları, asfalt, beton vb.) sahip agregaların kalitesinin belirlenmesinde kullanılan önemli bir parametredir [5-
6]. 
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Literatürde kayaçların aşınma dayanımını belirlemeye yönelik yapılmış bazı çalışmalar mevcuttur. Cargill ve 
Shakoor (1990), kumtaşları, kireçtaşı, dolomit ve mermer gibi karbonatlı  kayaçlar ve granit, siyenit gibi 
mağmatik kayaçların mekanik özellikleri ile suda dağılma dayanımı değerleri arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır [7]. Koncagul andSanti (1999), farklı tür kayaçlar üzerinde tek eksenli sıkışma dayanımı ile 
suda dağılma dayanımı değerleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve tek eksenli sıkışma dayanımını 
tahminlemede kullanılacak bir matematiksel model geliştirmiştirler. Ayrıca araştırmacılar ID değerleri ile 
UCS arasındaki ilişkinin düşük olmasının ana sebebinin kayaç özelliklerinin çok farklı olmasından 
kaynaklandığını vurgulamışlardır [8]. Sharma and Singh (2006), kayaçların Vp dalga hızı ile suda dağılma 
dayanımı değerleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve suda dağılma dayanımı değerlerini tahminlemede 
kullanılacak bir matematiksel model geliştirmişlerdir [9].   Moradian vd. (2010), 9 farklı zayıf kayaç üzerinde 
yoğunluk (D), porozite (P), suda dağılma (ID), tek eksenli sıkışma dayanımı (UCS), ultrasonik dalga hızı  
(Vp) deneyleri yapmışlardır. Suda dağılma dayanımı değerlerini tahminlemede kullanılacak bir matematiksel 
model geliştirmişlerdir [3]. Al-Harthi (2001), Suudi Arabistan bölgesindeki kayaçların üzerinde LA aşınma 
kaybının UCS ve nokta yük endeksi ile olan ilişkilerini araştırmıştır. LA aşınma kaybının UCS ve nokta yük 
indeksi değerinin artması ile azaldığını belirlemiştir [10]. Kahraman ve Günaydın (2007), dolaylı testlerden 
Los Angeles (LA) aşınma kaybını öngörme olasılığını araştırmışlardır. Araştırmacılar deneysel çalışmalar 
sonucunda elde edilen değerleri kullanarak LA kaybının nokta yük indeksinden güvenilir şekilde tahmin 
edilebileceği sonucunu elde etmişlerdir [11]. Kahraman ve Toroman (2008), kayaçların Los Angeles aşınma 
kaybını istatistiksel olarak tahminlemek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan 11 farklı kaya türü 
üzerinde Los Angeles aşınma, ezilebilirlik, yoğunluk ve gözeneklilik testleri yapmışlar, elde edilen sonuçlar 
ile Los Angeles aşınma kaybını hem basit hem de çoklu regresyon analizleri ile tahminlemişlerdir [12].  Uğur 
vd. (2010), dört kireçtaşı, dört traverten, üç kristal mermer ve bir andezit üzerinde LA aşınma değerleri ile 
yoğunluk, Schmidt sertliği, P-dalga hızı, tek eksenli basınç dayanımı, nokta yükleme dayanımı ve Brazilian 
dayanımı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Her bir değişken ile kayaçların aşınma değerinin ilişkisini basit 
regresyon analizi ile belirlemişlerdir [5].  
 
Bu çalışmada, beş farklı kayacın suda dağılma dayanımı ve Los Angeles aşınma değerleri ile fiziko-mekanik 
özellikleri (Schmidt çekici sertlik, Vp dalga hızı, Brazilian dayanımı, nokta yükleme dayanımı ve tek eksenli 
basınç dayanımı) arasındaki ilişkiler deneysel ve istatistiksel olarak incelenmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 
Bu çalışmada, magmatik, metamorfik ve sedimanter kökenli beş farklı kayaç örneği kullanılmıştır. Kayaçların 
kökenleri, ticari isimleri ve kodlamaları Tablo Ⅰ’de, yer bulduru haritası ise Şekil 1’ de verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo Ⅰ. Kullanılan kayaçların kodu, ticari isimleri ve kökenleri 

Kodu Ticari İsimleri Kökenleri 

YB Malatya Yazıhan Bazalt Magmatik 

MB Malatya Bej  Sedimanter 

AB Afyon Beyaz Mermer Metamorfik 

AE Adıyaman Emprador Sedimanter 

ET Erzurum Traverten Sedimanter 
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Şekil 1. Kullanılan kayaçların yer bulduru haritası 

 

2.2 Numune Hazırlama 
İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Kaya Mekaniği Laboratuvarında kayaçların tek eksenli 
basınç dayanımlarını, ultrasonik dalga hızlarını (Vp) ve Schmidt çekici sertlik değerlerini belirlemek 
amacıyla her bir kaya türünden boy/çap (L/D) oranı 2.0-2.5 olan 5’er adet, nokta yükleme dayanımını 
belirlemek amacıyla (L/D) oranı 1.1-1.4 olan her bir kaya türünden10’ar adet, Brazilian (dolaylı yoldan 
çekme) dayanımı için (L/D) oranı 0.5 olan herbir kaya türünden 10’ar adet numune. Los Angeles aşınma 
dayanımı ve suda dağılma dayanımı testi için iri agregalar çeneli kırıcı ile boyut küçülterek elde edilmiştir.   
 

2.3 Deneysel Çalışmalar  
Kayaçların fiziko-mekanik özelliklerinden Schmidt çekici sertliği ISRM 1978 [13], ultrasonik dalga hızı (Vp) 
ISRM 1978 [14], tek eksenli basınç dayanımı ISRM 1978 [15], nokta yükleme dayanımı ISRM 1985 [16] ve 
Brazilian dayanımı TS 7654 [17] tarafından önerilen yöntemlere göre belirlenmiştir. 
 
Los Angeles aşınma dayanımı testi ile kayaçların parçalanmaya karşı göstermiş oldukları direnç 
belirlenmiştir. Teste tabi tutulan kayaçlar etüvde 105±5 ° C'de kurutulmuş ve test edilmeden önce oda 
sıcaklığına gelinceye kadar soğutulmuştur. ASTM C131-66 [18] yöntemine göre, 5000 ± 5 g agrega 
numunesi ile sekiz adet çelik bilye tambur içine yerleştirilmiştir. 500 devir (31-33 rpm) sonunda ezilmiş 
malzeme1.6 mm'lik elek ile elenerek Los Angeles değeri hesaplanmıştır. Suda dağılma testi genellikle zayıf 
ve killi kayaların ıslanma-kuruma döngüsünden kaynaklanan parçalanmaya karşı göstermiş olduğu direnci 
belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. ASTM D46-44 [19] yöntemine göre yapılan deneyde herbiri yaklaşık 
40-60 gr olan ve toplamda 450-550 gr ağırlığı bulunan 10 adet, kenarları mümkün olduğunca küresele yakın 
kaya parçaları tambur içine yerleştirilmiştir. Tambur devir hızı 20 devir/dakika olmak şartıyla 10 dakikalık 
çevrime tabi tutulmuştur. Deneysel çalışmada kullanılan kayaçların Id1 değeri >10 olduğundan örnekler 
ikinci çevrime (Id2) tabii tutulmuştur. 2 mm standart elek açıklığına sahip haznede kalan numuneler 
kurutularak suda dağılma dayanımıdeğeri hesaplanmıştır. 

 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Deneysel Bulgular 

Kayaçlar üzerinde yapılan tek eksenli basınç dayanımı, nokta yükleme dayanımı, Brazilian çekme dayanımı, 
Schmidt çekici sertliği, Los Angeles aşınma ve Suda dağılma dayanımı test sonuçları Tablo Ⅱ’de verilmiştir. 
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Tablo Ⅱ. Kayaçların fiziko-mekanik ve aşınma özellikleri 

Kayaç Tek  
Eksenli 
Basınç 
Dayanımı  
(MPa) 

Nokta 
Yükleme 
Dayanımı 
(MPa) 

Brazilian 
Çekme 
Dayanımı 
(MPa) 

Schmidt 
Çekici  
Sertlik 
değeri 

Los  
Angeles  
Aşınma 
dayanımı 

(%) 

 

Suda  
Dağılma  
Dayanımı  

(%) 

YB 131.92 8.94 8.3 47.6 9.596 0.865 
MB 93.91 5.75 5.94 44.3 22.516 1.019 
AB 53.21 3.58 4.96 30.6 31.357 1.579 
AE 77.49 5.01 5.5 42.4 28.119 1.138 
ET 44.64 2.99 3.53 35.7 38.951 2.771 

 
Tablo Ⅱ incelendiğinde magmatik kökenli kaya grubunda yer alan Yazıhan Bazalt örneğinin diğer kayaçlara 
nazaran daha yüksek mekanik özelliklere sahip olduğu ve her iki aşınma kaybı değerinin düşük olduğu, 
mekanik dayanımı zayıf olan Erzurum Travertenin ise aşınma kaybının fazla olduğu görülmektedir.  

3.2. Aşınma Kaybı Değerleri ile Fiziko-Mekanik Özellikler Arasındaki İlişkiler 
Kayaçların tek eksenli basınç dayanımı, nokta yükleme dayanımı, Brazilian çekme dayanımı ve Schmidt 
çekici sertlik değerleri ile Los Angeles aşınma dayanımı ve suda dağılma dayanımı değerleri arasında 
istatistiksel ilişkiler Şekil 2-5’de verilmiştir. İki farklı aşınma dayanımı arasındaki ilişkiyi gösteren denklem 
ve grafik ise Şekil 6’da verilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Tek eksenli basınç dayanımı - aşınma kaybı ilişkisi 

 
Şekil 3. Nokta yükleme dayanımı - aşınma kaybı ilişkisi 
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Şekil 4. Brazilian çekme dayanımı - aşınma kaybı ilişkisi 

 
Şekil 5. Schmidt çekici sertliği-aşınma kaybı ilişkisi 

 
Şekil 6. Los Angeles - suda dağılma aşınma kaybı ilişkisi 

Kayaçların tek eksenli basınç dayanımı (R2:0.968), nokta yükleme dayanımı (R2:0.969) ve Brazilian çekme 
dayanımı (R2:0.988) ile Los Angeles aşınma kaybı arasında çok güçlü ve negatif yönlü ilişkiler elde 
edilmiştir. Fakat Schmidt çekici sertliği (R2:0.636) ile orta derecede negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. 
Kayaçların tek eksenli basınç dayanımı (R2:0.634) ve nokta yükleme dayanımı (R2:0.581) ile suda dağılma 
dayanımı ile aşınma kaybı arasında orta derecede negatif yönlü bir ilişki elde edilmiştir. Fakat Schmidt çekici 
sertliği (R2:0.432) ile zayıf derecede negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Suda dağılma dayanımı ile Los 
Angeles aşınma dayanımı arasında en güçlü ilişki ise Brazilian çekme dayanımı (R2: 0.707) değerleri arasında 
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bulunmuştur. İlişkinin negatif yönlü olması kayacın dayanımı ve sertliği arttıkça Los Angeles aşınma 
kaybının azaldığı anlamına gelmektedir. Ayrıca Los Angeles aşınma dayanımı ve suda dağılma dayanımı 
arasında (R2: 0.693)  orta-güçlü ilişki söz konusudur. 

4. SONUÇLAR 
Bu çalışmada, kayaçların bazı fiziko-mekanik özellikleri (tek eksenli basınç dayanımı, nokta yükleme 
dayanımı, Brazilian çekme dayanımı ve Schmdit çekici sertliği) ile aşınma özellikleri (Los Angeles ve suda 
dağılma ) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; 
1-  Magmatik kökene sahip olan Yazıhan Bazaltın aşınma kaybı değerinin diğer kaya türlerine nazaran daha 
az olduğu görülmüştür. 
2- Kayaçların sertlik ve mukavemet dereceleri arttıkça aşınma kayıplarının azaldığı görülmüştür. Sedimanter 
kökenli olup yapı itibariyle yüksek gözenekliliğe sahip olan Erzurum Traverten aşınma kaybı en yüksek olan 
kayaçtır. 
4- Kayaçların fizikomekanik özellikleri ile Los Angeles Aşınma kaybı arasında suda dağılma dayanımına 
nazaran daha güçlü ilişkilerin olduğu anlaşılmıştır. 
5- Brazilian (dolaylı çekme dayanımı) ile Los Angeles aşınma kaybı ve suda dağılma dayanımı arasında diğer 
fizikomekanik özelliklere nazaran daha güçlü ilişkiler mevcuttur. 
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Abstract 
Malachite, which is an oxidized copper ore, can be used to produce the metallic copper and copper 
compounds by hydrometallurgical techniques. After malachite is dissolved using a convenient solution, 
copper in the leach solution can be recovered by cementation, direct electrowinning, and solvent 
extraction-electrowinning methods. In solvent extraction-electrowinning method, copper is first 
selectively extracted from the aqueous solution by a chelating agent, and then copper in organic phase is 
stripped off by a strong acid to give a solution to be amenable to electrowinning process. 

In this study, the production of electrolytic copper from malachite ore was investigated. After copper in 
the ore was transferred from solid to solution using perchloric acid solution, Cu(II) ions in the leach 
solution was extracted by solvent extraction method using Acorga M5640. The copper transferred to 
organic phase was stripped by perchloric acid solution, and the final aqueous solution obtained was used 
in electrolysis process. It was determined that the aqueous solution used in electrowinning process 
contained 140 mg/L Cu(II) and 18 mg/L Zn(II) ions. The electrowinning experiments were performed in 
an electrolysis cell of 500 mL volume. Stainless steel 316 electrodes were used as anode and cathode 
materials. In the leaching, solvent extraction, stripping and electrolysis runs, the effects of various 
experimental parameters on each process step were investigated. It was observed that high-purity 
metallic copper was precipitated on the cathode. Besides the production of metallic copper by 
electrolysis, various copper compounds can be also produced by ionic precipitation from aqueous 
solution obtained after the stripping process. 

Keywords: malachite, leaching, solvent extraction, stripping, electrolysis. 

1. INTRODUCTION 

Copper generally is found in nature in the form of sulfide and oxide minerals, such as azurite, malachite, 
tenorite, chrysocolla, bornite, brochantite, enargite, chalcopyrite, chalcocite, covellite [1,2]. Metallic copper is 
produced from these ores by pyrometallurgical and hydrometallurgical methods. In production of copper 
from low-grade oxidized copper ores, hydrometallurgical methods are commonly preferred because 
pyrometallurgy is not feasible for these type ores [3]. The production of copper and its compounds from 
malachite ore, which is an oxidized copper ore, can be achieved by applying hydrometallurgical techniques. 
After malachite is dissolved using a suitable aqueous solution, copper passing to solution can be recovered by 
cementation, direct electrowinning, or solvent extraction-electrowinning methods. In solvent extraction-
electrowinning method, copper is first selectively extracted from the aqueous solution by a chelating agent, 
and then copper in organic phase is stripped off by a strong acid to give a solution to be amenable to 
electrowinning process. The concentrated aqueous solution obtained after stripping process is used in 
electrowinning process. Metallic copper from stripped solution can be produced by electrolysis [3-6]. 

* Corresponding author. Tel.: +90 428-213-1794/1815: fax: +90 428-213-1624. 
E-mail address: tanaydinmehmet@gmail.com (M. K. Tanaydın).  
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In this study, the production of electrolytic copper from malachite ore was examined. After malachite ore was 
leached in perchloric acid solutions, copper ions in the resulting solution was recovered by solvent extraction 
using ACORGA M5640 extractant. Copper ions transferred to organic phase was stripped off by concentrated 
perchloric acid solutions, and electrolytic copper was produced by electrolysis from clear aqueous solution. 

2. MATERIAL AND METHODS 

Malachite ore was provided from the mine in Ovacık, Tunceli, Turkey. The ore sample was crushed, ground, 
and then sieved using standard test sieves to obtain desired particle size fractions. The mineralogical analysis 
of the ore sample was performed using a Rigaku RadB-DMAX II model X-ray diffractometer. The result of 
X-ray analysis given in Fig. 1 indicates that the sample contains mainly malachite, quartz, siderite and 
smithsonite. The chemical analysis of the ore showed that it contained 50.41% SiO2, 15.23% ZnO, 10.55% 
CuO, 8.43% Fe2O3, 1.81% Al2O3, 1.17% other oxides. The loss ignition of the ore was determined to be 
12.40% at 800 °C. 
 

 
 

Fig. 1. The X-ray diffraction pattern for malachite ore used in the study. 

 

The leaching experiments were performed in a 1 L cylindrical glass reactor equipped with a mechanical 
agitator, a reaction temperature control unit. The experimental procedure was initiated by adding 500 mL of a 
perchloric acid solution into the glass reactor and bringing it to the desired reaction temperature. After then, a 
given amount of malachite sample was added to the acid solution, and the reactor content was stirred. The 
samples were withdrawn from solution at regular intervals during the reaction, and copper content was 
determined. The fraction of dissolved copper (XCu) was calculated as in Eq. 1. 

     (1) 

The actual leach solution obtained after dissolution process was used in the solvent extraction process. 
Organic phase was prepared by dissolving the corresponding volume of Acorga M5640 in kerosene. The 
solvent extraction experiments were carried out in a 150 mL jacketed glass reactor placed on a magnetic 
stirrer. The extraction experiments were initiated by mixing a ratio of 25 mL/25 mL of the organic and 
aqueous phases. The reactor content was brought to the desired temperature, and the stirring speed was set. 
The mixed organic and aqueous phases were discharged into the funnel to ensure the separation of phases. 
After the separation of two phases, the amount of the remained copper ions in the aqueous phase was 
calculated by the complexometric method for various mixing times. The amount of copper ions transferring 
to organic phase was determined by difference between amounts of metal ions in the aqueous phase before 
and after extraction process. The fraction of extracted copper (YCu) was calculated as in Eq. 2. 

              (2) 

The loaded organic phase with copper ions obtained after solvent extraction process was utilized in the 
stripping tests. The stripping experiments were carried out in a 150 mL jacketed glass reactor placed on a 
magnetic stirrer. Concentrated perchloric acid solutions were used to strip the copper from organic phase. 
Stripping experiments were performed by mixing a ratio of 25 mL/25 mL of the organic phase and acid 
solution. The reactor content was brought to the desired temperature, and the stirring speed was set. After a 
given mixing time, the mixture was discharged into the funnel, and the separation of phases was ensured. The 
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amount of copper ions passing to aqueous phase was determined by the complexometric method. The fraction 
of stripped copper (ZCu) from loaded organic phase was calculated as in Eq. 3. 

   (3) 

After stripping process, the aqueous solutions obtained were collected in a vessel and used in the electrolysis 
process to produce metallic copper. The electrowinning experiments were carried out in an electrolysis cell of 
500 mL volume. Stainless steel 316 electrodes were used as anode and cathode materials. After 250 mL of 
electrolyte solution at a definite concentration was placed in the cell, the electrolysis process was carried out 
for various reaction times under a certain potential. The amount of deposited copper was calculated according 
to difference between the initial and final copper concentrations in aqueous solution. The fraction of 
deposited copper (Xd) was determined as in Eq. 4. 

    (4) 

In all experiments, the amount of copper ions in aqueous solutions was identified complexometrically using 
Titriplex III solution as titrant and murexide as indicator. 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

3.1. Leaching Experiments 

The leaching of copper from malachite ore in perchloric acid solutions was investigated as a function of time 
by changing the acid concentration, temperature, solid to liquid ratio, stirring speed, and particle size. For 
different acid concentrations, the fractions of the dissolved copper from malachite are given in Fig. 2. This 
figure shows that the leaching rate increases as the initial concentration increases. Similar graphs were also 
obtained for other experimental parameters. The values of each parameter used in the leaching experiments 
and the times reached to the highest leach yield are given in Table Ⅰ. The parameter values shown with 
asterisk in Table Ⅰ illustrate the constant values. In the leaching experiments, it was observed that the 
dissolution of copper increased with increasing solution concentration, stirring speed and reaction 
temperature, and with decreasing solid to liquid ratio and particle size. A kinetic analysis was performed for 
the leaching process, and it was observed that the rate of leaching reaction obeyed the mixed kinetic control 
model in the unsteady state. 
 

 
Fig. 2. Effect of perchloric acid concentration on leaching of malachite. 

(Temperature: 25 °C, solid to liquid ratio: 2/500 g/mL, particle size: 214 µm, stirring speed: 400 rpm) 
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Table Ⅰ. The values of each parameter used in the leaching experiments and the times reached to the highest leach yield 

Parameter Reaction 
time, min. 

Leaching yield, 
% 

Stirring speed, rpm 
200 
300 

  400* 
500 
600 

 
90 
90 
90 
60 
30 

 
62.5 
80.4 
99.3 
99.0 
99.0 

Concentration, M   
0.01 
0.02 
0.03 

  0.04* 
0.05 

90 
90 
90 
90 
60 

54.8 
71.2 
86.8 
99.3 
99.0 

Solid/liquid ratio, g/mL 
1/500 

  2/500* 
3/500 
4/500 
5/500 

 
45 
90 
90 
90 
90 

 
99.5 
99.3 
95.5 
88.2 
79.4 

Particle size, µm 
335 

  214* 
164 
137 
115 

 
90 
90 
60 
45 
30 

 
85.0 
99,3 
98.8 
99.0 
99.0 

Temperature, °C 
  25* 
30 
40 
50 
60 

 
90 
60 
45 
30 
20 

 
99.3 
99.0 
99.7 
98.7 
99.0 

 

3.2. Solvent Extraction Experiments 
To use in the solvent extraction experiments, a stock leach solution was prepared. The optimal leaching 
conditions determined by preliminary tests were applied to prepare the stock leach solution. These optimal 
conditions were found to be 0.04 M, 25 °C, 400 rpm, 2 g/500 mL, 214 μm, and 90 min for the acid 
concentration, reaction temperature, stirring speed, solid to liquid ratio, particle size, and reaction time, 
respectively. The analysis of the stock leach solution showed that it contained 152 mg/L Cu(II), 190 mg/L Zn 
(II) and 14 mg/L Fe(III) ions. The effects of concentration of Cu(II), extractant concentration, stirring speed 
and temperature on the solvent extraction process were determined. In the experiments, the organic phase to 
aqueous phase ratio and settling time were fixed at 25/25 mL/mL and 10 min, respectively. For different 
extractant concentrations, the fractions of the extracted copper from aqueous solution are shown in Fig. 3. 
Fig. 3 indicates that the extraction rate of copper ions increases as ACORGA M5640 concentration increases. 
Similar graphs were also obtained for other experimental parameters. The values of each parameter used in 
the solvent extraction tests and the times reached to the highest extraction yield are shown in Table Ⅱ. The 
parameter values shown with asterisk in Table Ⅱ indicate the constant values. In all experiments, it was 
determined that Fe(III) ions did not transfer from aqueous phase to organic phase while the amount of 
extracted Zn(II) ions was very low. In the solvent extraction tests, it was found that the amount of copper 
transferred from aqueous phase to organic phase increased with increasing initial pH of aqueous solution, 
extractant concentration, stirring speed and temperature, and with decreasing concentration of Cu(II). A 
kinetic evaluation was carried out using experimental data for the solvent extraction process, and it was 
observed that the rate of extraction process obeyed the first order pseudo-homogeneous kinetic model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114



 
 

Fig. 3. Effect of ACORGA M5640 concentration on solvent extraction. 

(Copper concentration: 0.002392 M, stirring speed: 400 rpm, organic phase/aqueous phase ratio: 25/25 mL/mL, initial pH 
of aqueous phase: 1, settling time: 10 min, temperature: 25 °C) 

 

Table Ⅱ. The values of each parameter used in solvent extraction tests and the times reached to the highest extraction yield 

Parameter Reaction 
time, min 

Extraction yield, 
% 

Copper concentration, M 
0.002292 
0.002315 
0.002350 
0.002378 

  0.002392* 

 
10 
10 
10 
10 
10 

 
99.0 
99.0 
97.2 
94.0 
91.0 

Extractant concentration, M   
0.035 
0.071 
0.106 

  0.142* 
0.177 

10 
10 
10 
10 
10 

41.6 
62.6 
78.2 
91.0 
99.0 

Stirring speed, rpm 
300 

  400* 
500 
600 
700 

 
10 
10 
10 
10 
7 

 
71.2 
91.0 
98.2 
99.0 
99.0 

Temperature. °C 
  25* 
30 
40 
50 
60 

 
10 
10 
10 
7 
5 

 
91.0 
97.1 
99.0 
99.0 
99.0 

 

3.3. Stripping Experiments 

The loaded organic phase with copper ions obtained from the solvent extraction tests was collected in a 
vessel. This stock solution was used in the stripping experiments. The analysis of this stock solution showed 
that it contained 140 mg/L Cu(II) and 18 mg/L Zn (II) ions. Copper in organic phase was stripped using 
concentrated perchloric acid solutions. The effects of acid concentration, extractant concentration, stirring 
speed and temperature on the stripping process were examined. For different perchloric acid concentrations, 
the fractions of the stripped copper from organic phase are given in Fig. 4. This figure indicates that the 
stripping rate of copper increases as acid concentration increases. Similar graphs were also obtained for other 
experimental parameters. The values of each parameter used in the stripping runs and the times reached to the 
highest stripping yield are given in Table Ⅲ. The parameter values shown with asterisk in Table Ⅲ illustrate 
the constant values. In the stripping experiments, it was observed that the amount of copper transferred from 
organic phase to aqueous phase increased with increasing acid concentration, stirring speed and temperature, 
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and with decreasing extractant concentration. A kinetic analysis was performed for the stripping process, and 
it was determined that the rate of stripping process obeyed the first order pseudo-homogeneous kinetic model. 
 

 
 

Fig. 4. Effect of perchloric acid concentration on stripping process. 

(Copper concentration: 0.142 M, organic phase/aqueous phase ratio: 25 mL/mL, settling time: 10 min, temperature:  25 °C, 
stirring speed: 300 rpm) 

 

 

Table Ⅲ. The values of each parameter used in stripping tests and the times reached to the highest stripping yield 

Parameter Reaction 
time, min 

Stripping yield, 
% 

Acid concentration, M 
0.5 
1.0 
2.0 
3.0 

  4.0* 

 
10 
10 
10 
10 
10 

 
38.5 
60.1 
79.8 
91.6 
99.0 

Extractant concentration, M   
0.035 
0.071 
0.106 

  0.142* 
0.177 

5 
7 

10 
10 
10 

98.2 
97.0 
97.8 
95.1 
91.6 

Stirring speed, rpm 
  300* 
400 
500 
600 
700 

 
10 
10 
7 
5 
4 

 
99.0 
99.0 
99.0 
99.0 
99.0 

Temperature. °C 
  25* 
30 
40 
50 
60 

 
10 
10 
7 
5 
4 

 
95.1 
98.5 
99.0 
99.0 
99.0 

 

3.4. Electrolysis Experiments 

An aqueous solution containing copper ions was obtained after stripping process. It was found that this 
aqueous solution contained 140 mg/L Cu(II), 18 mg/L Zn(II) ions. Final aqueous solution obtained after 
stripping process was used in the electrolysis process to produce metallic copper. Electrolysis of copper ions 
from aqueous solution obtained after stripping process was examined as a function of time by changing the 
copper concentration, temperature, stirring speed, and potential. For different potentials, the fractions of the 
deposited copper are given in Fig. 5. This figure shows that the deposition rate increases as the applied 
potential increases. Similar graphs were also obtained for other experimental parameters. The values of each 

116



parameter used in the electrolysis experiments and the times reached to the highest deposition yield are given 
in Table Ⅳ. The parameter values shown with asterisk in Table Ⅳ illustrate the constant values. In the 
electrolysis tests, it was seen that the amount of deposited copper increased with increasing potential, stirring 
speed and temperature, and with decreasing copper concentration. A kinetic analysis was performed for the 
electrolysis process, and it was observed that the deposition rate of copper obeyed the first order pseudo-
homogeneous kinetic model.  
 

 
 

Fig. 5.  Effect of applied potential on copper electrolysis. 
(Copper concentration: 0.0141 mol/L, distance between electrodes: 4 cm, temperature: 25 °C, no stirring) 

 

 

Table Ⅳ. The values of each parameter used in electrolysis tests and the times reached to the highest electrolysis yield 

Parameter Reaction 
time, min 

Electrolysis 
yield, % 

Copper concentration, M 
0.00353 
0.00705 
0.01060 

  0.01410* 

 
480 
480 
480 
480 

 
99.0 
93.2 
85.6 
74.3 

Potential, V   
2.1 
2.2 

  2.3* 
2.4 
2.5 
2.6 

480 
480 
480 
480 
480 
480 

60.2 
65.2 
74.3 
79.2 
84.2 
92.8 

Stirring speed, rpm 
No stirring* 

200 
300 
400 
500 

 
480 
300 
300 
240 
210 

 
74.3 
93.0 
98.7 
98.5 
99.0 

Temperature. °C 
  25* 
30 
40 
50 

 
480 
480 
480 
480 

 
74.3 
88.1 
95.3 
99.0 

 

The XRD pattern belonging to the metallic copper produced after electrolysis treatment is given in Fig. 6. The 
diffraction peaks in Fig. 6 correspond to the metallic copper. 
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Fig. 6. The X-ray diffraction pattern for metallic copper produced by electrolysis. 

 

4. CONCLUSIONS 

In this work, the production of electrolytic copper from malachite ore was investigated. After malachite ore is 
leached using perchloric acid solutions, copper passing to leach solution was selectively recovered by solvent 
extraction using ACORGA M5640 extractant. Afterwards, copper transferred to organic phase was stripped 
by perchloric acid solution to give a solution to be amenable to electrowinning process. The final aqueous 
solution obtained was used in electrolysis process. In all tests, the effects of various experimental parameters 
on each process step were determined as a function of time. It was observed that high-purity metallic copper 
was precipitated on the cathode. Besides the production of metallic copper by electrolysis, various copper 
compounds can be also produced by ionic precipitation from aqueous solution obtained after the stripping 
process. 
 

REFERENCES 
[1] Akçıl, A., A preliminary research on acid pressure leaching of pyritic copper ore in Kure Copper Mine, Turkey, 

Minerals Engineering 15; 1193-1197, 2002 
[2] Bingöl, D., Canbazoğlu, M., Aydoğan, S., Dissolution kinetics of malachite in ammonia/ammonium carbonate 

leaching, Hydrometallurgy 76; 55-62, 2005. 
[3] Venkatachalam, S., Hydrometallurgy, Narosa Publishing House, India, 1998. 
[4]  Biswas, A.K., Davenport, W.G., Extractive Metallurgy of Copper, Pergamon Press, London, 1980. 
[5]  Havlik, H., Hydrometallurgy: Principles and Applications, Elsevier, 2014. 
[6]  Ekmekyapar, A., Tanaydın, M., Demirkıran, N., Investigation of copper cementation kinetics by rotating aluminium 

disc from the leach solutions containing copper ions, Physicochem. Probl. Miner. Process. 48; 355-367, 2012. 
 

118



 
 

The Investigation of Improvement the Liquefaction Products 

Efficiency of Sivas-Kangal Lignite 

A. Aksoğan Korkmaz1*, İ. Bentli2 

               1İnönü Üniversitesi, MMYO, Maden Teknolojisi Bölümü, Malatya, Türkiye 
2İnönü Üniversitesiepartment, Maden Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye 

Abstract 
 
The aim of this work is to improvement the yields of Sivas-Kangal liquefaction products obtained under 
N2 atmosphere and non-catalytic conditions. For this purpose, firstly raw coal, then spiral enriched 
clean coal liquefaction experiments were carried out. The chemical characterizations of the obtained 
products were determined by proximate and ultimate analysis. The composition of the oil was identified 
by GC-MS. The effect of the enrichment process was determined by comparing the product yields. 
The Reichert spiral tests were done at different particle sizes (-3.35 + 2 mm, -2 + 1.18 mm and -1.18 + 
0.15 mm), different solid/liquid ratio (7.5, 15, 25 and 35% solid by wt.) and different splitter settings (90, 
120 and 150°). The cleanest coal obtained as a result of these experiments was used for liquefaction. As a 
result of the enrichment, the char yield decreased by 16.5% whereas the oil+gas yield increased by 
14.64%. Total conversion increased from 31.74% to 48.24%. The calorific value of all products in clean 
coal are increased. According to GC-MS results, in the oil of clean coal, no compounds were found that 
did not exist in raw coal. Finally, it was suggested that the production of a more valuable product using 
the lignite having low calorific value will not only contribute more to the country's economy but also be 
better for the environmentally. It has been found that the enrichment process has a very positive effect on 
the liquefaction product yields, especially on the oil + gas. However, it is clear that it is necessary to 
investigate the economics of the theoretically and practically possible liquefaction method. 

Keywords: Lignite ,Spiral, Oil, Liquefaction 

1. GİRİŞ 

Kömür içinde bulunan organik ve inorganik bileşikler nedeniyle, sadece enerji ihtiyacının karşılanması için 
değil, aynı zamanda kimyasal hammadde kaynağı olması açısından da önemlidir. Bu nedenle, piroliz ve 
sıvılaştırma gibi çeşitli prosesler ile kömürden katı ve sıvı yakıtlar ile çeşitli kimyasal hammaddeler üretmeye 
çalışılmaktadır. Bu konuyla ilgili literatürde pekçok çalışma mevcuttur [1-7]. 

Genel olarak kömür sıvılaştırması, yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında kömürün hidrojen verici çözücü ve 
katalizör kullanılarak serbest radikallere parçalanması ve bu radikallerin hidrojenle doyurularak hem sıvı 
yakıt hem de kimyasal hammadde üretilmesi olarak tanımlanabilmektedir [8]. Kömürün sıvılaştırılması 
sonucunda elde edilen kömür sıvılaşma ürünleri, çalışma koşullarına bağlı olarak yağlar, asfaltenler ve 
preasfaltenler olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Bu tür gruplandırma çözünebilir ürünlerin, çeşitli 
çözücülerdeki çözünme durumlarına göre yapılmaktadır. Pentanda (C5H12) veya hekzanda (C6H14) 

* Corresponding author. Tel.: +90 422 2118677  fax: +90 422 2118678.. 
E-mail address:aydan.korkmaz@inonu.edu.tr (A.Aksoğan Korkmaz).  
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çözünebilenler yağlar; pentanda veya hekzanda çözünmeyip benzende (C6H6) veya toluende (C7H8) 
çözünebilenler asfaltenler (AS); benzende veya toluende çözünmeyip tetrahidrofuran (THF)’da (C4H8O) 
çözünebilenler ise preasfalten (PAS) olarak adlandırılmaktadır [9].  

Bu araştırmada, sıvılaşma ürünlerinin verimlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Bunun için, öncelikle Kangal linyitinin tüvenan (ham) halde sıvılaştırma deneyleri yapılmış ve ürün verimleri 
belirlenmiştir. Daha sonra Reichert spirali ile zenginleştirilen temiz kömüre (lave) de aynı şartlarda 
sıvılaştırma deneyleri yapılmıştır. Sonuçta, ürün verimlerindeki değişimler karşılaştırılarak zenginleştirme 
işleminin sıvılaştırma ürün verimlerine etkisi ortaya konmuştur.   

2. MALZEME VE YÖNTEM  

Tez çalışmasında kullanılan Kangal linyiti draglaynın döküm basamağından ve ocak içinden muhtelif 
damarlardan belirli periyotlarla yeteri kadar alınmış ve daha sonra yaklaşık 800 kg’a indirilmiştir. Numune 
azaltma yöntemleriyle laboratuvar çalışmaları kapsamında kullanılacak temsili örnekler hazırlanmıştır.  
Reichert spirali deneyleri için linyit örnekleri ilk aşamada çeneli kırıcıyla 30 mm altına, ikinci aşamada 
çekiçli kırıcı ile 3 mm altına kırıldıktan sonra -3.35+2 mm, -2+1.18 mm ve -1.18+0.15 mm olmak üzere 3 
boyut grubuna ayrılmıştır. 0.15 mm’nin altındaki tane boyutu ise şlam oluşturmasını önlemek ve yüksek kül 
içerdiğinden dolayı deneye alınmamıştır. Reichert Spirali ile kömür yıkaması uygulamalarında %7.5, %15, 
%25 ve %35’lik pülpte katı oranları ve 90°, 120° ve 150°’lik bıçak açıklıkları test edilmiştir. Elde edilen en 
temiz lave sıvılaştırma deneyleri için kullanılmıştır.  
ASTM standartları ile (D3173, D3174 ve D3175) havada kuru baza göre belirlenen analiz sonuçları Tablo 
Ⅰ’de verilmiştir.  

 

Tablo Ⅰ. Tüvenan ve zenginleştirilmiş Kangal linyitinin kısa ve elementel analiz sonuçları. 

Bileşim (%) Tüvenan 
kömür 

Temiz (Lave) 
kömür 

Nem 5.83 4.98 

Kül 43.66 20.41 

Uçucu madde 31.91 12.34 

Sabit C* 18.60 62.27 

Toplam S 2.94 1.29 

Elementel analiz (%) 

C 22.81 35.41 

H 1.40 2.84 

N 0.36 0.45 

S 2.95 1.97 

O* 72.48 59.33 

Kalorifik değer (kcal/kg) 

 2860 3990 

*Fark ile 

Sıvılaştırma deneyleri için, tüvenen ve lave kömür örnekleri 106 mikronun altına öğütülmüştür. Sıvılaştırma 
deneylerinde tam karıştırmalı kesikli bir reaktör olan, 500 ml hacminde PARR 4575/4842 marka reaktör, 
sıvılaşma ürünlerini ayırmak için bir Soxhlet düzeneği, döner evaporatör cihazı (Büchi R-200, V-800)  ve 
örneklerin kurutulmasında ise vakum etüvü (Nüve-Ev 018),  ısıtma ve karıştırmalar için sıcaklık ve devri 
ayarlanabilir magnetik karıştırıcılı ısıtıcılar (Heidolph MR 3001) ve sıvılaştırma esnasında oluşan gaz 
ürünlerin hacmini ölçmek için bir gazometre (Alexander Wright London) kullanılmıştır. 
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Deneylerde hassas olarak ölçülen 30 g linyit örneği 1/3 oranında yani 90 ml tetralin (C10H12) ile birlikte 
otoklava konup kapatılmıştır. Reaksiyon sistemindeki havayı uzaklaştırmak için, gaz giriş ve çıkış vanaları 
açılarak ortam 30 dakika süreyle N2 gazı ile temizlenmiştir. Daha sonra gaz çıkış vanaları kapatılıp başlangıç 
basıncı 20 bar oluncaya kadar reaksiyon ortamına N2 gazı beslenmiştir. Otoklavda herhangi bir kaçağın olup 
olmadığını kontrol etmek için 45 dakika süreyle bekletilip otoklav basınç göstergesinde bir düşme olup 
olmadığı kontrol edilmiştir. Daha sonra, sırasıyla ısıtıcı ve karıştırıcı açılarak seçilen reaksiyon sıcaklığına 
ulaşana kadar ısıtıcı yardımıyla otoklav yaklaşık 3-4°C/dk hızla ısıtılmıştır. 400°C sıcaklıkta 2 saat 
beklenmiştir. Hem ısıtma hem de reaksiyon sırasında 400 devir/dk sabit hızla karıştırılmıştır. 

Sıvılaştırma sonucu elde edilen ürünlerin kısa ve elementel analizleri yapılmış, kalorifik değerleri 
ölçülmüştür. GC-MS analizleri ise İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi’nde 
(İBTAM) Agilent 890 GC 5973 MS cihazı ile yaptırılmıştır. Çözünebilir ürün gruplarından preasfalten ve 
asfalten grubundaki bileşiklerin molekül ağırlıkları çok yüksek ve uçuculukları çok düşük olduğu için, sadece 
yağların gaz kromatografisi ile analizi yapılabilmektedir. Böylece bilinen bileşiklerin tutulma zamanlarından 
yararlanarak yağ numunelerinin nitel analizi yapılmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Reichert spirali kullanılarak -3.35+2 mm, -2+1.18 mm ve -1.18+0.15 mm tane boyut grupları ile pülpte katı 
oranı ve ayırma bıçak konumu deneyleri gerçekleştirilmiştir. Tabaka halinde akan akışkan ortamda yapılan 
gravite ayırmalarında önemli bir parametre olan katı oranını belirlemek amacıyla, tüm tane boylarında lave 
bıçak açıklığı 150° sabit tutularak, %7.5, %15, %25 ve %35’lik pülpte katı oranları denenmiştir. 

-3.35+2 mm, -2+1.18 mm ve -1.18+0.15 mm tane boyutundaki örnekler için, pülpte katı oranı değiştirilerek 
elde edilen spiral sonuçları Şekil 1’ de gösterilmiştir. Reichert spirali ile gerçekleştirilen tüm boyut 
gruplarında, katı oranına bağlı olarak kül ve yanabilir verim değişimlerinin benzer eğilim gösterdiği 
belirlenmiştir. Tüm tane boyutlarında %25 katı oranında en düşük lave külleri ve en yüksek yanabilir 
verimler elde edilmiştir. Ekonomiklik açısından %35 katı oranında çalışmak mümkün iken, yanabilir 
verimlerinde %8-16 arasında azalmalar belirlenmiştir. Bu nedenle %25 katı oranının optimum katı oranı 
olarak seçilmesine karar verilmiştir. Seçilen katı oranı literatür ile uyumludur (Altun ve Hiçyılmaz, 2002; 
Öney vd., 2014). 
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Şekil 1. Kangal linyitinin Reichert spiralinde, tane boyutlarına göre 150° bıçak açıklığında, pülpte katı oranına bağlı olarak 

kül ve yanabilir verim değişimi 

 

Pülpte katı oranı belirlendikten sonra, lave bıçak ayarları 90o ve 120o olacak şekilde değiştirilerek deneylere 
devam edilmiştir. Bıçak ayarlarının değişimine göre elde edilen deney sonuçları Şekil 2’de gösterilmiştir. 
Şekil 2’den görüldüğü gibi tüm tane boyutlarında en düşük kül değerleri 90°’lik bıçak konumunda olmasına 
rağmen, düşük yanabilir verimlerinden dolayı 120° bıçak açıklığının seçilmesinin uygun olduğuna karar 
verilmiştir. Bıçak ayarları konumunun ayırmada önemli bir parametre olduğu tespit edilmiştir. Hesaplanan 
kül değerleri %18 ile %27.59 arasındadır.  
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Şekil 2. Kangal linyitinin Reichert spiralinde, tane boyutlarına göre %25 katı oranında, bıçak konumuna bağlı olarak kül ve 

yanabilir verim değişimi 

 

Sıvılaştırma sonucunda elde edilen tüvenan ve temiz kömür çarına ait kısa analiz sonuçları Tablo Ⅱ’de 
verilmiştir.  

 Tablo Ⅱ. Tüvenan ve zenginleştirilmiş Kangal linyit çarının kısa ve elementel analiz sonuçları. 

Çar Tüvenan 
kömür 

Temiz (Lave) 
kömür 

Kül (%) 20.72 13.35 

Uçucu madde (%) 29.10 21.68 

Sabit C (fark ile) (%) 50.18 64.97 

        

Tüvenan ve zenginleştirilmiş linyitin sıvılaştırma ürünlerinin (çar, preasfalten ve yağ) elementel analiz 
sonuçları Tablo Ⅲ’de verilmiştir. Asfalten örneklerinin cam sistemlerden uzaklaştırmasının verdiği zorluk ve 
madde miktarının az olmasından dolayı elementel analizleri ve kalorifik değerleri tespit edilememiştir.  

 

Tablo Ⅲ.  Tüvenan ve zenginleştirilmiş Kangal linyitinin sıvılaştırma ürünlerinin elementel analiz sonuçları. 

 Tüvenan 
kömür 

çar 

Temiz 
kömür çar 

Tüvenan kömür 
preasfaltan 

Temiz kömür 
preasfaltan 

Tüvenan 
kömür yağ 

Temiz 
kömür yağ 

Elementel analiz (%) 

C 51.10 64.72 72.16 79.21 73.46 85.14 

H 3.65 5.36 5.59 6.56 7.02 8.96 

N 1.70 1.18 1.19 1.34 0.41 0.30 

S 2.54 1.82 0.92 0.71 0.39 0.26 

O (fark 
ile) 

41.01 26.92 20.14 12.18 18.72 5.34 

Kal.değ. 
(kcal/kg) 

7903 8283 7817 7961 4374 4991 

 

122



Tablo Ⅲ’den görüldüğü gibi sıvılaşma ürünlerine ait kalorifik değerler tüvenan kömür çarında 7903 kcal/kg 
iken, temiz kömür çarında 8283 kcal/kg; tüvenan kömür preasfalteninde 7817 kcal/kg iken, temiz kömür 
preasfalteninde 7961 kcal/kg; tüvenan kömüre ait yağ üründe 4374 kcal/kg iken temiz kömürün yağ ürününde 
ise 4991 kcal/kg olarak hesaplanmıştır.  

Tablo Ⅳ’de tüvenan Kangal linyiti ve zenginleştirilmiş linyitin katalitik olmayan koşullarda sıvılaştırılması 
sonucunda elde edilen ürünlerin verimleri ve toplam dönüşümleri verilmiştir. Tablo Ⅳ’den görüldüğü gibi 
zenginleştirme işlemi sonucunda elde edilen ürünlerden preasfalten verimi değişmezken, asfalten ve yağ+gaz 
verimleri artmıştır. 

 

Tablo Ⅳ. Kangal tüvenan ve zenginleştirilmiş linyitinin katalitik olmayan koşullarda sıvılaştırılması sonucunda elde edilen 
çar verimi ve dönüşüm yüzdeleri 

Verim (%) Çar Preasfalten Asfalten Yağ+gaz Toplam 
dönüşüm 

Tüvenan kömür 68.26 10.62 3.33 17.79 31.74 

Temiz kömür 51.76 10.80 5.00 32.44 48.24 

 

 
Tablo Ⅴ. Kangal tüvenan ve zenginleştirilmiş linyitinin katalitik olmayan koşullarda sıvılaştırılması sonucunda elde edilen 

yağ ürünün GC-MS analiz sonuçları 

 

Kömür sıvılaştırılmasının temel amacı yeni bir sıvı yakıt ve kimyasal hammadde üretebilmektir. Hem petrole 
alternatif bir sıvı yakıt olarak değerlendirilebilmesi, hem de temel kimyasal hammadde üretimi için uygun 
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, sıvılaştırma ürünü olarak elde edilen yağların nicel ve nitel analizleri 

Tutulma süresi (dk) Muhtemel bileşik adı Toplamdaki miktar 
(Bolluk %) 

Tüvenan Lave Tüvenan Lave Tüvenan Lave 

7,101 7,129 Toluen Toluen 6,38 2,50 

25,485 25,497 Naftalin, 1,2,3,4-tetrahidro- Naftalin, 1,2,3,4-tetrahidro- 53,54 59,55 

31,293 31,287 Azulen 

Naftalin 

Azulen 

Naftalin 

30,42 25,61 

32,634 32,631 Naftalen,1,2,3,4-tetrahidro-1-
propil 

Naftalen,1,2,3,4-tetrahidro-1-
propil 

0,84 0,86 

37,215 37,232 Naftalin, 2-metil- 

Naftalin, 1-metil- 

Naftalin, 1-metil- 

Naftalin, 2-metil- 

1,28 0,73 

38,400 38,411 Butilhidroksi toluen Butilhidroksi toluen 2,17 2,11 

62,775 62,781 Benzen,1,3-Dietil-5-Metil Benzen,1,3-Dietil-5-Metil 0,68 0,40 

88,673 93,783 2,2’-binaftalen, 
1,1’,2,2’,3,3’,4,4’-oktahidro- 

1,2,3,10,11,12-hekzahidro 
perlin 

7,8,9,10,11,12-hekzahidro 
benzol [a]piren 

1,37 1,03 

93,794  7,8,9,10,11,12-hekza hidro 
benzo [a]piren 

 1,28  
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GC-MS analizi ile yapılmıştır. Tüvenan ve zenginleştirilmiş linyit örneklerine ait GC-MS sonuçları Tablo 
Ⅴ’de gösterilmiştir. 

Tablo Ⅴ incelendiğinde literatürde belirtildiği gibi, kömür sıvılaştırılması sonucu elde edilen yağların 
yapısında doymuş n-alkanlar, izoprenoid, dallanmış alkanlar, n-alkil sikloheksan, terpan ve diğer aramotik 
yapılar gözlenmiştir [12-15].  

Tablo Ⅴ’den görüldüğü gibi, zenginleştirildikten sonraki kömür sıvısında, tüvenan kömür sıvısında var 
olmayan herhangi bir bileşiğe rastlanmamıştır. Buna göre, zenginleştirme işleminin sıvı ürün bileşiminde 
herhangi bir etkisinin olmadığı, buna karşılık asfalten ve yağ+gaz verimlerinde artışa sebep olduğu tespit 
edilmiştir (Tablo Ⅳ).  

4. SONUÇLAR 

Kangal tüvenan linyiti ve lavesi ile yapılan sıvılaştırma deneyleri sonucunda; tüvenan çar verimi %68.26, 
preasfalten verimi %10.62, asfalten verimi %3.33 iken yağ+gaz verimi %17.79 olarak belirlenmiştir. Lavenin 
sıvılaştırması sonucunda çar verimi %16.5 azalırken, asfalten verimi %1.67 ve yağ+gaz verimi %14.65 
artmış, preasfalten verimi ise değişmemiştir.  

Buna göre toplam dönüşüm miktarı %31.74’den %48.24’e yükselmiştir. Sıvılaşma ürünlerine ait kalorifik 
değerler tüvenan çarında 7903 kcal/kg iken, lavenin çarında 8283 kcal/kg; tüvenan preasfalteninde 7817 
kcal/kg iken, lavenin preasfalteninde 7961 kcal/kg; tüvenan linyite ait yağ üründe 4374 kcal/kg iken lavenin 
yağ ürününde ise 4991 kcal/kg’a yükselmiştir. 

Kangal linyitinin sıvılaştırılması sonucunda elde edilen yağların GS-MS analiz sonuçlarına göre, önemli 
miktarda azulen ve türevleri, naftalin ve türevleri, bütilhidroksitoluen gibi hidrokarbon bileşiklerinden 
oluştuğu belirlenmiştir. Lavenin sıvılaştırılması sonucu elde edilen yağda tüvenan kömür yağında var 
olmayan herhangi bir bileşiğe rastlanmamıştır. 

Bu sonuçlardan, zenginleştirme işleminin sıvılaştırma ürünlerinden yağ+gaz verimi üzerine oldukça olumlu 
bir etkisinin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ancak, teorik olarak mümkün olan sıvılaştırma yönteminin 
ekonomikliğinin araştırılmasının gerekli olduğu açıktır.    
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Abstract 
 
In this study, the washability properties of Kangal lignite were investigated comparatively using different 
washability indexes. For this purpose, coal samples were separated into different size groups (-31.5 +19, 
-19+4.75 and -4.75+0.5 mm) for float-sink tests. With the help of the sink-float charts obtained as a 
result of these experiments, different washability indexes such as washability number (W), index of 
washability (IW) and near gravity material index (NGMI) were calculated.  
As a result of experiments, it has been found that Kangal lignite washability is very difficult according to 
the amount of floating material in ± 0.1 density for 1.7 g/cm3 (25.18, 12.99, 30.20, 23.18). Washability 
numbers at optimum separation densities (5.6, 5, 5.5, 4.8) also showed that Kangal lignite is quite 
difficult to wash. Washability index value is 13.09 and near gravity material index of material values are 
calculated 0.30, 0.38, 0.44, 0.30 and 0.17 for densities of 1.35, 1.45, 1.55, 1.65 and 1.75 g/cm3, 
respectively. Washability was found to be difficult up to 1.55 g/cm3 density, while at higher densities it 
became easier and clean coal ash increased consequently. 
With the help of float-sink experiments and washability indexes, it was concluded that Kangal lignite 
washability is very difficult and should be washed only at a certain density (1.55-1.65 g/cm3). Since the 
washability of Kangal lignite is below 9, the upper grain size which can be crumbled in practice should 
be 10 mm and below. As a washing method, heavy-medium cyclone or spiral for +0.5 mm coal can be 
used. 

Keywords : Washability Properties, Lignite, Sink-Float  

 

1. GIRIŞ 

Yüzdürme-batırma testleriyle, kömürün hangi yoğunlukta külünden ayrılabileceği, ayırma işlemi sonucunda 
elde edilecek yüzen (temiz kömür) kısmın miktarının belirlenmesi ve kül oranının tespit edilmesi mümkün 
olmaktadır. Ayrıca yüzdürme-batırma testleri sonuçlarının irdelenmesiyle kömürün kolay veya zor 
yıkanabileceği hakkında bilgi edinilmektedir.  

Yüzdürme-batırma deneyleri sonucunda elde edilen farklı yoğunluk fraksiyonlarındaki ürünler, yıkanarak 
ZnCl2’den arındırıldıktan sonra, kurutulup tartılmakta ve numunenin tamamı öğütüldükten sonra kül 
analizleri gerçekleştirilmektedir. Ağırlık ve kül analizleri değerleriyle, yüzdürme-batırma değerlendirme 
çizelgesi oluşturulmaktadır. Bu çizelge yardımıyla kömür yıkanabilirliğini gösteren eğriler elde edilmektedir. 
Bu eğriler yardımı ile belirli kül oranında konsantre elde etmek istendiğinde verimin nasıl olacağı ve artıkta 
kalan kısmın kül miktarı bulunmaktadır. Yoğunluk eğrisi yardımıyla, belirli küllü temiz kömür elde etmek 

* Corresponding author. Tel.: +90 422 2118677  fax: +90 422 2118678.. 
E-mail address:aydan.korkmaz@inonu.edu.tr (A.Aksoğan Korkmaz).  
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için, kömürün hangi ayırma yoğunluğunda yüzdürülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Genel olarak eğrinin 
yatay ve dikey kısmı arasındaki açı dikleştikçe kömürün yıkanabilme özelliğinin arttığı söylenebilir [1], [2].  

Son yıllarda yüzdürme-batırma verileri kullanılarak yıkanabilirliğin daha iyi anlaşılması amacıyla 
yıkanabilirlik derecesi (N), yıkanabilirlik sayısı (W), yıkanabilirlik indeksi (IW) ve yakın yoğunlukta 
malzeme indeksi (NGMI) gibi yeni indeksler geliştirilmiştir. Yıkanabilirlik derecesi (degree of washing, N) 
ve yıkanabilirlik sayısı (washability number, W) (1) ve (2)’deki eşitliklerden hesaplanmaktadır [3].  

Yıkanabilirlik Derecesi (N); 

                                       (1) 

a: Ham (beslenen) kömürün külü (%), 
b: Verilen herhangi bir yoğunlukta temiz kömürün (lavenin) külü (%), 
w: Verilen herhangi bir yoğunlukta temiz kömürün (lavenin) yüzen miktarı (%). 

Yıkanabilirlik derecesi, aynı zamanda kömür ile beraber bulunan mineral maddelerin jeolojik depolanma 
şartlarını da belirler. Sakin ortamlarda oluşan kömür damarları daha az mineral madde içerdikleri için bu 
kömürlerin yıkanabilirlik derecesi, hareketli ortamlarda oluşmuş olan kömür damarlarına göre daha yüksektir 
[4].  

Yıkanabilirlik sayısı, optimum yıkanabilirlik derecesinden direkt olarak (2)’deki eşitlikten hesaplanmaktadır.  

                                         (2) 

Nopt: Optimum yıkanabilme derecesi (Yıkanabilirlik derecesine karşı, ayırma yoğunluğuna göre çizilen 
eğrinin maksimum değeri), 
bopt: Optimum yıkanabilme derecesindeki kül içeriği (%). 

Yıkanabilirlik sayısı, optimum seviyede yıkanabilirlik derecesinin temiz kömür külüne oranı olarak 
tanımlanmaktadır [4]. Yıkanabilirlik sayısı 0 ile 100 arasında bir değer olup, sayı arttıkça kömürün 
yıkanabilirliği daha kolay olmaktadır [5]. Yıkanabilirlik sayısı, herhangi bir tüvenan kömürün yıkama 
öncesinde kırılması gerekli üst tane boyutunun ve yıkama prosesinin seçiminde yardımcı olabilmektedir. 
Şüphesiz tüvenan kömürün yıkama öncesinde kırılması gerekli üst tane boyutunun ve yıkanmış ürünlerin 
içermesi gerekli kül miktarının belirlenmesinde piyasa koşulları önemli olmasına rağmen, lavvarın 
tasarımında piyasa koşullarından çok kömürün yıkanabilme özelliğinin önemli olduğu durumlarda 
yıkanabilirlik sayısı kullanılmalıdır.   

Kömürün yıkanabilirliğinin nicel kriteri, Govindarajan yıkanabilirlik indeksi (GWI) olarak da ifade edilen, 0 
ile 100 arasında değişen bir değere sahiptir. GWI’nın bu değerleri 0’dan 100’e doğru zor yıkanabilen 
(yıkanmayan) kömürden kolay yıkanabilen kömüre doğru artmaktadır [6]. Kömürün yıkanabilirliği için 
Govindarajan indeksi (3)’de verildiği gibi geliştirilmiştir [7], [8]. 

                                   (3) 

ERNM= Külsüz malzemenin kazanım verimi (%), 
DRNA= Küllü ve külsüz malzemenin kazanım verimleri arasındaki fark (%). 

Bir kömürün yüzdürme-batırma verilerinden, beslenen kömürün yüzeninin kümülatif fraksiyon ağırlığının bir 
fonksiyonu olarak külsüz (RN) ve küllü (RA) yapıdaki malzemenin verim eğrileri çizilebilmektedir [6]. 
Kangal linyiti kullanılarak Şekil 1 çizilmiştir. Yüzdürme-batırma analizinin yüzen kısmında külsüz ve küllü 
yapıdaki malzemenin verimlerinden, yıkamanın kolaylığı veya zorluğu hakkında bilgi sahibi olunabilir. Buna 
göre aşağıdaki iki denklem kullanılarak verilen bir kömürün yüzdürme-batırma analizinden verim eğrileri 
çizilebilmektedir.  

                                     (4) 

                       (5) 

Burada; 
RN: Külsüz malzemenin verimi (%), 
RA: Küllü malzemenin verimi (%), 
X: Beslenen kömüründe yüzen kısmın kümülatif miktarı (%), 
CA: Yüzen kısmın kül yüzdesi (%), 

127



HA: Beslemedeki kül yüzdesi (%). 

 
Şekil 1. Kangal linyiti için küllü ve külsüz malzemenin kazanım eğrileri 

 

Şekil 1’de ADC ve ABC eğrileri sırasıyla külsüz ve küllü yapıdaki malzemenin verimini göstermektedir. AT 
ve EC’nin düz çizgileri “kolay yıkanabilen” kömürler için külsüz ve küllü malzemenin verim grafiğini 
göstermektedir. AE ve FT ile EG ve TC uzunluğu birbirine eşittir ve sırasıyla beslemedeki külsüz ve küllü 
kısmın ağırlığını göstermektedir. FAG açısının açıortayı olan AC çizgisi zor yıkanabilirliği (yıkanamazlık) 
göstermektedir [9]. Eşitlik (3)’deki ERNM ve DRNA aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

                                                                                 (6) 

                                                                                         (7) 

Külsüz (RN) ve küllü (RA) malzeme veriminin eğrileri sınır şartlara sahiptir ve herhangi bir denklemle 
tanımlanabilen bu eğriler, ERNM ve DRNA değerlerini bulmaya yardımcı olmaktadır.  

X’in tüm değerleri için külsüz verim malzeme eğrisi (RN) AT’nin kolay yıkanabilen çizgisinin altında ve 
yıkanamayan AC çizgisinin üzerinde olmalıdır. Benzer şekilde küllü malzeme verimi (RA) de AC ve CE 
eğrileri arasında olmalıdır. RA ve RN yükselen eğriler olup, aşağıda verilen kübik eşitliklerle yakın ilişkilidir; 

                                                                                                                                     (8) 

                                                                                                                                      (9) 

Burada a, b, c, p, q ve r sabit değerler olup, kazanım eğrilerinden en küçük kareler metodu kullanılarak 
belirlenebilmektedir.   

                                                                                                                      (10) 

                                                                                                 (11) 

Yıkanabilirlik indeksi (GWI): 

                                                    (12) 

Belirli bir yoğunlukta tipik bir kömürde yıkamanın zorluk derecesi, ±0,1 yoğunluktaki malzeme miktarına 
bağlıdır. Bu belirli bir ayırma yoğunluğunda yakın yoğunlukta malzeme (NGM) olarak bilinmektedir. NGMI 
değeri, 0 ile 1 arasında değişen bir değere sahiptir. NGMI’nın bu değerleri 0’dan 1’e doğru kolay yıkanabilen 
kömürden zor yıkanabilen (yıkanmayan) kömüre doğru artmaktadır. Şekil 1’e göre NGMI aşağıdaki gibi 
ifade edilmektedir [10], [11]: 

                                                                                        (13) 
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Eşitlik (8) ve (9)’un integrali alınarak, Şekil 1’deki ABC ve ADC eğrileri arasındaki alan aşağıdaki gibi 
hesaplanabilmektedir:  

                                                                             (14a) 

                                                                                                    (14b) 

Kangal linyiti için çizilen Şekil 1’deki MN ve KL, 1,45 g/cm3’deki ±0,1 yoğunluktaki küllü ve külsüz 
malzemenin kazanımlarından çizilmiş olan iki dikey çizgidir. Şekil 1’den KLMN’nin altındaki alan aşağıdaki 
gibi hesaplanabilir [10], [11]: 

                                                                         (15a) 

  

                                                                           (15b) 

2. MALZEME VE YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan Kangal linyiti draglaynın döküm basamağından ve ocak içinden muhtelif damarlardan 
belirli periyotlarla yeteri kadar alınmış ve daha sonra yaklaşık 800 kg’a indirilmiştir. Numune azaltma 
yöntemleriyle laboratuvar çalışmaları kapsamında kullanılacak temsili örnekler hazırlanmıştır. ASTM 
standartları ile belirlenen havada kuru baz analiz değerlerine göre hesaplanan orijinal, kuru ve kuru-külsüz 
baz değerleri Tablo Ⅰ’de verilmiştir.  

Orijinal nem oranı %45.91 olan Kangal linyiti yumuşak linyit sınıfına girmektedir. Ayrıca Kangal linyitinin 
orijinal bazda kaba nem miktarının %42.56 ve külünün %25.08 olması genç linyit olduğunun diğer 
göstergeleridir [12]. Kangal linyiti için hesaplanan baz değerleri literatür ile uyumludur [13], [14]. Uçucu 
madde miktarı kuru-külsüz kömür bazında %63.18 olan Kangal linyiti Riediger katı yakıt sınıflamasına göre 
de yumuşak linyit sınıfına girmektedir [12], [15]. 

 

Tablo Ⅰ. Kangal linyitinin kısa analiz sonuçları. 

İçerik Orijinal baz Havada 
kuru baz 

Kuru baz Kuru-külsüz 
baz 

Kaba nem (%) 42.56 - - - 

Nem (%) 45.91 5.83 0 - 

Kül (%) 25.08 43.66 46.36 - 

Uçucu madde (%) 18.03 31.91 33.89 63.18 

Sabit C (fark ile) (%) 10.68 18.60 19.75 36.82 

Toplam S (%) 1.69 2.94 3.12 - 

AID (kcal/kg) 1387 2860 3074 5662 

 

Kangal linyit örneğinin XRD analizi sonucu (Şekil 2) incelendiğinde, linyit yapısında illit (kil minerali) (K, 
H3O/H2O) Al2 [(OH)2 / AlSi3O10], kalsit (CaCO3) ve pirit (FeS2) minerallerine ait pikler belirlenmiştir.  
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Şekil 2. Kangal linyitinin XRD analiz sonucu 

 

Yüzdürme-batırma testleri için havada kuru kömür örneği -31.5+19 mm, -19+4.75 mm ve -4.75+0.5 mm 
olmak üzere 3 farklı boyut grubuna ayrıldıktan sonra, ZnCl2 ile yoğunlukları 1.3-1.4-1.5-1.6-1.7 ve 1.8 g/cm3 
olan ağır ortamlar hazırlanmış ve bu boyut gruplarına yüzdürme-batırma testleri uygulanmıştır. Daha sonra, 
her bir ürün yıkanmış ve oda sıcaklığında kurutulmuştur. Kurutulan örnekler tartılmış ve kısa analizler için 
106 µm altına öğütülmüştür. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Kangal linyitinin iri (-31.5+19 mm), orta (-19+4.75 mm), ince (-4.75+0.5 mm) tane boyutlarına ait 
yıkanabilirlik eğrileri sırasıyla Şekil 3a, Şekil 3b ve Şekil 3c’de, tüm tane boyutlarının hesapla 
birleştirilmesiyle elde edilen beslemenin yıkanabilirlik eğrileri ise Şekil 3’de verilmiştir. 
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c) d) 

Şekil 3. a) -31.5+19 mm, b) -19+4.75 mm, c) -4.75+0.5 mm ve d) Hesapla birleştirilmiş Elbistan linyitinin yıkanabilirlik 
eğrileri 

 

Hesaplanan yıkanabilirlik derecesi (N) değerlerine karşı her bir yüzen yoğunluğun fonksiyon grafiği Şekil 
4’de verilmiştir.  Tüm tane boyut fraksiyonları için farklı yoğunluklarda bir (maksimum) pik değeri elde 
edilmiştir. Optimum N değeri, bu pik değerlerinin eşdeğeridir. Optimum ayırma yoğunluklarının (optimum 
kesme noktaları) ince boyut için yaklaşık 1.60 g/cm3, orta boyut için 1.50 g/cm3, iri boyut ve besleme için 
1.57 g/cm3 olduğu belirlenmiştir. 

0

5

10

15

20

25

30

1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90

Y
ık

an
ab

ili
rl

ik
 d

er
ec

es
i (

N
)

Yoğunluk (g/cm3)

Besleme Kangal Linyit Kangal İri
Kangal Orta Kangal İnce

 
Şekil 4. Kangal linyitinin tane boyutuna göre yıkanabilirlik derecesi 

Optimum ayırma yoğunluğunda yıkanabilirlik sayısı (W) değerleri besleme, iri, orta ve ince boyut için 
sırasıyla 5.6, 5, 5.5 ve 4.8 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan N ve W değerleri literatürde verilen kolay 
yıkanan kömürlerin değerleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu anlaşılmıştır [4], [5]. Sonuç olarak 
Kangal linyitinin oldukça zor yıkanabilir özellikte olduğu ortaya çıkarılmıştır. Benzer şekilde Kangal 
linyitinin yıkanabilirlik sayısı 9’un çok altında olduğu için, linyitin uygulamada ufalanabileceği üst tane 
boyutu 10 mm veya 10 mm’nin altındadır. Yıkama yöntemi olarak +0.5 mm kömür için ağır ortam siklonu 
veya eşdeğer (spiral) cihazı kullanılmalıdır [16]. 

Yıkamanın kolay veya zor olduğunu belirlemek amacıyla, yıkanabilirlik sayısının dışında ayrıca 
yıkanabilirlik indeksi (IW) ve yakın yoğunlukta malzeme indeksi (NGMI) değerleri de hesaplanmıştır. 
Kangal linyiti için kümülatif yüzen kısmın ağırlığına karşılık küllü (RA) ve (RN) ve külsüz malzeme verimleri 
Şekil 5’de verilmiştir.  

131



RN = -22,385x3 - 13,368x2 + 135,71x - 0,1416
R² = 0,9999

RA = 29,516x3 + 17,627x2 + 52,912x + 0,1867
R² = 0,9998
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Şekil 5. Kangal linyitinin küllü ve külsüz malzeme verim eğrileri 

  

Şekil 5’deki RA ve RN denklemleri kullanılarak IW değeri 13.09 ve NGMI değerleri ise 1.35, 1.45, 1.55, 1.65 
ve 1.75 g/cm3 yoğunluklar için sırasıyla 0.30, 0.38, 0.44, 0.30 ve 0.17 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 2).  Bu 
değerler Kangal linyitinin zor yıkanabilen bir kömür olduğunu göstermiştir. Yoğunluk ve temiz kömür külüne 
karşılık çizilen NGMI değerleri Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6’dan görüldüğü gibi yıkanabilirliğin 1.55 g/cm3 
yoğunluğa kadar zor olduğu daha yüksek yoğunluklarda ise gittikçe kolaylaştığı; temiz kömür külünün ise 
buna bağlı olarak arttığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar yıkanabilirlik eğrileri ve diğer indeksler ile uyum 
içerisindedir. Hesaplanan tüm yıkanabilirlik indeksleri Tablo Ⅱ’de toplu olarak verilmiştir. 
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Şekil 6. Kangal linyitinin yoğunluk ve temiz kömür külüne karşılık çizilen NGMI değerleri 

 

Tablo Ⅱ. için hesaplanan yıkanabilirlik indeksleri Kangal linyiti. 

Ortalama yoğunluk (g/cm3) 1.45 1.55 1.65 1.75 1.85 

Yakın malzeme yoğunluk indeksi (NGMI) 0.30 0.38 0.44 0.30 0.17 

Yıkanabilirlik indeksi (IW/GIW)    13.09  

Yıkanabilirlik sayısı (W)   5.59   

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, Kangal linyitinin yıkanabilirliği araştırılmıştır. Yüzdürme-batırma deneyleri -3.35+19 mm,      
-19+4.75 mm ve -4.75+0.5 mm olmak üzere 3 farklı boyut grubuna uygulanmıştır. 1.7 g/cm3 yoğunlukta ±0.1 
yoğunlukta yüzen malzeme miktarı iri, orta, ince ve birleştirilmiş boyutlar için sırasıyla 30.2, 13, 25.2 ve 23.2 
olarak hesaplanmıştır. Bu değerlere göre, Kangal linyitinin yıkanabilirliğinin çok zor olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Optimum ayırma yoğunluklarında yıkanabilirlik sayıları (W) iri, orta, ince ve birleştirilmiş 
boyutlar için sırasıyla 5, 5.5, 4.8 ve 5.6 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, Kangal linyitinin oldukça zor 
yıkanabilir olduğunu destekleyici niteliktedir. Kangal linyitinin yıkanabilirlik sayıları (W) 9’un altında 
olduğu için, linyitin uygulamada ufalanabileceği üst tane boyutu 10 mm veya 10 mm’nin altında olması ve 
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yıkama yöntemi olarak +0.5 mm kömür için ağır-ortam siklonu veya spiral cihazı kullanılması gerektiği 
belirlenmiştir. Yıkanabilirlik indeks (WI) değeri 13.09 ve yakın yoğunlukta malzeme indeksi (NGMI) 
değerleri ise 1.35, 1.45, 1.55, 1.65 ve 1.75 g/cm3 yoğunluklar için sırasıyla 0.30, 0.38, 0.44, 0.30 ve 0.17 
olarak hesaplanmıştır. Yıkanabilirliğin 1.55 g/cm3 yoğunluğa kadar zor olduğu daha yüksek yoğunluklarda 
ise gittikçe kolaylaştığı ve temiz kömür külünün de buna bağlı olarak arttığı belirlenmiştir. Kangal linyiti için 
en uygun yıkama yoğunluğunun istenen lave özelliğine bağlı olarak 1.55-1.65 g/cm3 aralığında olması 
gerektiğine karar verilmiştir. Yüzdürme-batırma deneyleri ve yıkanabilirlik indekslerinin ışığında, Kangal 
linyitinin yıkanabilirliğinin çok zor olduğu ve belirli bir yoğunluk aralığında yıkanması gerektiği sonucuna 
varılmıştır. 
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Abstract 

The study deals with an automation for a beverage filling plant by mobile control and program-
ming devices and the data estimation regarding to plant production and operating. For this 
reason, it has been wanted to monitor and follow the whole steps of production by sensing 
equipment placed on several points of serial production band. Therefore, a view about number 
of periodical products of filling object, number of damaged object, continuity and management 
at production process, short and long-term production estimates have been put forward. The 
main spinal cord of hardware and software in design and establishing of this automation system 
comprises of operational inspections by Ardunio cards, perception of physical values from the 
field, digitizing and transferring them wirelessly to a server and evaluating the work logs at 
server as an analyze. The developed application makes both online control and keeps the pro-
cessing logs and records with in a unit time in an MS-SQL database server. Finally, we ob-
tained the several data regarding to the beverage filling in the factory such as number of pro-
duced bottles, loss percentages and production estimations for efficient operating of the plant.  

Keywords: Beverage filling, mobilesoftware, automation, Arduino, MSSQL, database. 

1.GİRİŞ  

Endüstri, makina ya da benzeri araçlar kullanılarak üretimin toplu halde gerçekleşmesini sağlayan bir faaliyet 
dalıdır. Otomasyon ise bir makinanın insan müdahalesi olmadan kendi kendini idare edilebilmesi; aynı za-
manda, işin insan ile makina arasında paylaşılmasıdır.  

Algılama dış ortamdan bilginin seçilerek alınması, sonra yorumlanması ve düzenlenmesi anlamına gelir. Al-
gılayıcılar kabaca otomatik kontrol sistemlerinin duyu organları olup otomasyon sistemlerinin vazgeçilmez 
donanımlarıdır. Algıladıkları dijital veya analog sinyalleri işlemciye aktararak buradaki hazır fonksiyonlarla 
yaptığı ayrıştırmalarla anlamlı değerler (verileri) üretir.  

Günümüz endüstrisinde her iş sürecine, her an müdahale edebilmek ve çıktısını görebilmek istenir. Bu talebi 
gerçekleştirmek için mühendisler üretimi tamamen standartlaştırarak üretimin her alanına müdahale ede-
bilmeyi, bir problemle karşılaştıklarında ise o sorunu kolaylıkla çözebilmeyi istemektedir. Böylece üretim 
aksamadan devam edebilecek ve sürdürülebilirlik sağlanmış olacaktır. Bu bağlamda geliştirilen oto-
masyon(lar), Endüstri 4.0’a geçiş aşamasındaki sanayi kuruluşu yöneticileri için bilgisayarlı bütünleşik üretimi 
kurmalarında yardımcı olabilir.Halvorsen ve arkadaşları, Endüstri 4.0'a giderek artan odaklanma bağlamında 
seçilmiş bazı proje sonuçlarına odaklanan vaka çalışmaları sundular [9].Durmuş ve Dağlı, iş hayatında 
çalışmakta olan personelin Endüstri 4.0 konseptine uyum sağlaması için yükseköğretim programlarının 
iyileştirilmesi ihtiyacına dikkat çekmiştir [10]. Her ne kadar mesleki eğitim ve beceri geliştirmeyi teşvik eden 
girişimler olsa da Endüstri 4.0 için beceri geliştirme üzerine hala önemli çabaların gösterilmesi gerekmektedir. 
Bir raporda, bu konu ele alınmış ve çeşitli işbirliği yolları önerilmiştir [12].  
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Yapılan literatür araştırmasında; fabrika otomasyonu, otomatik şişeleme, meşrubat dolumu denetimi, endüstri-
yel programlama, mobil programlama ile ilgili çok sayıda yayına ulaşılmış; bu çalışmaya ışık tutan bazı yayın-
lardan aşağıda verildiği gibi bahsedilmiştir: Ayran yapım ve dolum otomasyon tasarımı, WinCC SCADA 
simülasyon yazılımı ile PLC programlama ile tanımlanmıştır [1].Bir raporda [2], Kole ve arkadaşlarının pro-
jelerinde PLC kullanarak otomatik bir şişe doldurma sistemini tasarlayıp geliştirdiği ve izlediği açıklanmıştır. 
Bir patentin mucidi, sıvı içecekle şişeleri doldurmak için bir içecek şişeleme makinesi tasarımını önermiştir 
[3].Bir başka patentte ise [4],optoelektrik bir algılamayla şişelerin varlığını inceleyen bir içecek şişeleme tesisi 
açıklanmıştır. Bir tezde [5], PET su şişelerinin paketlenmesi için otomatik bir kullanıcı dostu GUI arayüzlü 
görsel denetim sistemi geliştirilmiştir. Neugschwandtner ve ark.,makalesinde, esnek üretim yapan otomasyon 
sistemlerinin mimarisi önermiştir [6]. Darji ve Parmar programlanabilir Logic Controller (PLC) ve Cenevre 
mekanizmasını kullanarak otomatik su şişesi dolum tesisini (su şişesi dolumu, yağ şişesi dolumu, ilaç şişesi 
dolumu, şurup dolumu ve daha fazlası) tasarladı ve modelledi [18]. 

Baladhandabany ve diğerleri az sayıda sensöre sahip bir taşıyıcı sistemde bir seferde birden fazla şişenin dolum 
yöntemlerini tanımlamıştır [7]. Mashilkar ve ark., mikrodenetleyici ile kontrol edilen bir otomatik sıvı dolum 
makinesi geliştirdi [8].Ankitve diğerleri, bir fabrikada üretilen farklı ürünlerin tek bir konveyöre nasıl konula-
bildiğini ve rastgele bir sıra halinde veri kaydının nasıl yapılacağını ayrıntılı şekilde ortaya koymuşlardır [11]. 
Bir tezin sonuçları bir içecek dağıtıcısının, bir bardağın sıvı ile otonom şekilde doldurulması işini gerçekleştire-
bildiğini göstermiştir [13].Soubam ve ark., kullanıcılar için tekrarlamalı giriş gerektirme-yen otomatik sıvı alım 
izlemesini ortaya koymuştur [14]. 

Weeks,Arduino'ya dayalı otomatik bir demleme sistemini detaylandırarak çeşitli sıcaklıklar için düşük mali-
yetli bir kontrol mimarisini tanıtmıştır [15].Bir makalede [16] yazarlar otomatik sıvı dolum makinesi için Ar-
duino kullanan hacim ölçme sistemi geliştirdiler. Senaviratne ve ark. çay yapımı sürecine yönelik yeni bir 
çerçeve tanıttıkları bildirilerinde Arduino Uno donanımı ile sistem ve kullanıcıyı birbirine bağlayan bir yazılım 
geliştirdiler [17].Lakshmeesha ve ark. içecek, gıda ve süt endüstrilerinde, yağ değirmenlerinde kullanılmak 
üzere “arduino bazlı otomatik şişe doldurma ve kapatma sistemi” geliştirdiler[19]. 

Bu bildirinin içerik akışı şu şekilde olmuştur: Çalışmanın ikinci bölümünde izlenen metot açıklanmış, 
kullanılan araç ve gereçler ile materyallerin kullanım şekilleri verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde oto-
masyon esnasında alınan verilerin değerlendirmeleri yapılmış, bulguların yorumları yapılmıştır. Çalışmanın 
son bölümünde ise alınan sonuçlar genel olarak irdelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.     

 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu kısımda, donanımlar modüler olarak tasarlanmış olup bunlara uygun hazırlanan yazılımlar geliştirilmiştir. 
Yazılımın Arduino donanımları ve Android işletim sistemi kısımları için iki ayrı yazılım geliştirilmiştir. 
Çalışma modüler olarak hazırlandığından her modül için ayrı fonksiyonlar çalışmaktadır. Bu yapı sayesinde 
çalışmakta olan sistemdeherhangi bir modül devre dışı kalsa da otomasyonun çalışmasını sürdürebilmesine 
olanak sağlanmıştır.İçecek dolum üretim otomasyonunda uzaktan denetim için düşünüleniki algoritmik yapı 
ise aşağıdaayrı ayrı verilmiştir.  
 

1. Giriş: MZ80 Dijital Değişkeni (Arduino Kısmı)   
Çıkış: 16x2 LCD SHIELD 

1:  void setup()  
   pinMode(mz80_dataGirisi,INPUT); 
   pinMode(ledpini,OUTPUT); 
    pinMode(sdCard_dataGirisi, OUTPUT); 
   digitalWrite(sdCard_dataGirisi, HIGH); 
2:  void loop()  
   boolean sensorDurumu=digitalRead(mz80_dataGirisi); 
   int sise_varMi = sensorDurumu;   
3:   bool zamanOlcer() 
   long zaman = millis() / 1000; 
   word saat = zaman / 3600; 
   byte dakika = (zaman / 60) % 60; 
   byte saniye = zaman % 60; 
  int hesaplananDakika = dakika%10; 
4:  void zamanOlcer_sifirla() 
   extern volatile unsigned long timer0_millis, 
   timer0_overflow_count; 
   noInterrupts(); 
   timer0_millis = timer0_overflow_count = 0; 
   interrupts();   
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5:  void veriTabani_anaEkrani(int toplam_sayilanSise) 
   veri_kaydedildiMi = zamanOlcer(); 
   if(veri_kaydedildiMi == true) 
   { 
   veri_kaydedildiMi = false; 
   veriTabani_islemleri(toplam_sayilanSise); 
   } 
6: void veriTabani_islemleri(int toplamSise)get_veriYolla = String("GET /?toplamSise=")  

+ toplamSise + String("&istasyonNo=1") + String(" HTTP/1.1”);  
7:  void sdCard_anaEkrani() 
  kokDizini = SD.open("/"); 
8:  void sdCard_ekranaYazdir(File klasor, int satirSayisi)  
   Serial.println("SD kart hafızasına eklendi."); 
   Serial.print("Toplam sayilan şişe = "); 
   Serial.print(sonrakiDosya.name()); 
 
Void Setup() : Başlangıç için gerekli tanımlamalar yapılmış olup gerekli controller bu fonksiyon ilesağlanır.  
Void Loop() : MZ80 sensörü bu kodlar aracılığıyla algıladığı şişeleri sayıya çevirir. Bu fonksiyon ile toplam 
şişe sayısı belirlenir ve eğer belirlenen dakikaya ulaşıldıysa veritabanına kaydedilmek üzere gönderilir. 
Bool zamanOlcer(): Burada otomasyon için bir zaman yaratılarak ne kadar sürede bir işlem yapacağı belirlenir. 
(Örnek: 2 dakikada bir toplam sayılan şişe, veritabanına eklenir).  
Bool zamanOlcer_sifirla(): Belirlenen süre geldiğinde, buradaki fonksiyon, süreyi sıfırlayarak sayacı tekrardan 
başlatır ve işlem otomasyon kapatılana kadar bu şekilde devam eder. 
Void veriTabani_anaEkrani(int toplam_sayilanSise): Eğer belirlenen süre geldiyse (zamanOlcer fonksiyonu 
true değer döndürürse), bu fonksiyon veritabanına kaydetme işlemini başlataraktoplam_sayilanSise para-
metresini veriTabani_islemleri fonksiyonuna gönderir. 
Void veriTabani_islemleri(int toplamSise): toplamSise adındaki değişkenin değerini uzak / yerel sunucudaki 
script’e gönderir. Sunucudaki script bu veriyi alarak veritabanına kaydeder.  
Void sdCard_anaEkrani(): Eğer sunucuya ulaşamazsa toplamSayilan_sise SDCard üzerine kaydedilir.  
Void sdCard_ekranaYazdir(File klasor, int satirSayisi): 16x2 LCD ekran üzerinde bilgilendirme yapılması için 
bu fonksiyon görev yapar. SDCard üzerine yazılan bir veri LCD ekranında yansıtılır. 
 

2. Giriş: ASP.NET Web Service 
 Çıkış: ANDROID Telefon 
1:  void onCreate()  
   Button tumVeriler = (Button)find.View.By.Id(R.id.tumVeriler); 
   tumVeriler.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
2:  void xmlGetir(string path)  
   URL xmlPath = new URL(path); 
   InputStream inputStream = xmlPath.openStream(); 
   Reader reader = new InputStreamReader(inputStream, "UTF-8");  
3:   bool TarihliVeri() 
   TextView Tarih = (TextView) findViewById(R.id.txtTarih); 
   TextView Saat = (TextView) findViewById(R.id.txtSaat); 
   String path = “http://www.yavuzhanaymak.com/ss/default.aspx?Tarih="+mTa-
rih+"?saat='+mSaat; 
   xmlGetir xml = new xmlGetir(); 
   xml.startXML(path); 
   ID.setText(mID); 
   Sayi.setText(mSayi); 
   Tarih.setText(mTarih); 
   Saat.setText(mSaat); 
4:  void allData() 
   extern volatile unsigned long timer0_millis, 
   timer0_overflow_count; 
   noInterrupts(); 
   timer0_millis = timer0_overflow_count = 0; 
   interrupts();   
5:  void veriTabani_anaEkrani(int toplam_sayilanSise) 
   String path = “http://www.yavuzhanaymak.com/ss/default.aspx"; 
   xmlGetir xml = new xmlGetir(); 
   xml.startXML(path); 
   ID.setText(mID); 
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   Sayi.setText(mSayi); 
   Tarih.setText(mTarih); 
   Saat.setText(mSaat); 
Void  onCreate():Burada bütün elemanlar tanımlanarak çağrılmaktadır.  
XML xmlGetitr(): Bu fonksiyona, dışarıdan string path olarak web servisurl’si yollanır. Bu fonksiyon da o 
url’den çektiği xml veriyi geri döndürür. 
Void TarihliVeri():Burada xmlGetir fonksiyonuna, belli bir tarih aralığı url ile beraber gönderilir; o tarih 
aralığındaki veriler geriye döner; sonra ekrana yazdırılır. 
Void allData():Burada ise en son yapılan seçime göre (10, 20, 30) alınan veriler getirilerek ekranayazdırılır. 
 
Bu çalışmada açma kapama denetimini yaptıracak elektronik modülün bağlantı şeması Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Şekil 1. Tasarlanan kartın elektronik şeması. 
 
Şekil 1’deki görülen “sarı renkli çizgiler” data ve analog giriş - çıkış kablolarını, “kırmızı renkli çizgiler” 5 volt 
ve 3,3 volt kabloları, “siyah renkli çizgiler” GND kabloları ve “mavi renkli çizgiler” dijital giriş çıkış ka-
blolarıdır. Şekil 2’de tasarlanan kartın fiziksel görünümü ve şişe üretim tesis görüntüsüverilmiştir. 
 

  
a) Geliştirilen kartın görüntüsü b) Şişe üretim tesisi görüntüsü. 

Şekil 2. Tasarlanan kartın fiziksel görünümü ve otomasyon tesis görüntüsü 
 
Bu kartın yapısında Arduino Mega 2560, İnternet Shield HanRun 14/32, MZ80 Mesafe Sensörü, MH-SD Card 
Module, 1GB SD Card ile 16x2 LCD Shield malzemeleri kullanılmıştır. MZ80 sensö-ründen alınan veriler, 
internet shield aracılığıyla bir sunucuya belirli dakikalar aralığında gönderilir. Bu sensör 2mssezme hassas-
iyetiyle çalışır. Gördüğü şişeleri hafızasında depolayarak 2 dakika aralığıyla uzak sunucuda bulunan bilgisa-
yarın veritabanına kaydeder. Verileri gönderirken internet bağlantısı kesildiğinde veya karşı sunucuya bir 
aksilikten dolayı veri kaydedilmemesi durumunda modül üzerindeki SD kartına veriler kaydedilir ve internet 
bağlantısı sağlandığında veriler SD karttan silinip veritabanına yüklenir böylece veri kaybı yaşanmaz.Arduino 
Ethernet Shield kartı TCP ve UCP ile uyumludur; Arduino kartlarının internet bağlantısını sağlar. SD kartı 
sayesinde veriyi okur ve yazar. Ayrıca RJ45 ethernet soketiyle Arduino’yu internete bağlar. 

Android cihazlar için geliştirilmiş Linux tabanlı bir işletim sistemi olan Android işletim sisteminde çalışacak 
bir yazılım hazırlanmıştır. Geliştirilen kartların Android işletim sistemi üzerinden çalıştırılması için JAVA pro-
gramlama dilinin kullanıldığı bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Arduino ve Arduino Ethernet Shield kartın-
dan oluşan bir yapının kullanıldığı bir donanımla sahadan bilgiler toplanmış, bir UTP kablo üzerinden en yakın 
bir ağa bağlanarak mevcut donanım internete bağlanmıştır. Kurulan elektronik donanım yapısı ağa 
bağlandıktan ve ağda bağlı kaldığı sürece sahadan topladığı verileri, bir sunucuya başarıyla aktarmıştır. Bu 
çalışmada server üzerindeki script dili (ASP.NET) ile uyumlu, hızlı ve sağlam bir sistem olan MSSQL veri 
tabanı yönetim sistemi kullanılmıştır. Sunucu tarafında ise gelen verilerin veri tabanına aktarılması için 
ASP.NET programlama diliyle beraber SQL dili kullanılmıştır. Sahadan GET fonksiyonu ile alınan veriler, 
sunucudaki ASP.NET dili yazılımını kullanılarak ayrıştırılmış; veriler SQL ilevery tabanına yüklenmiştir. 

Sunucu olarak güncel bir işletim sistemi olan Microsoft Windows 10 tercih edilmiştir. Sunucu tarafında her-
hangi bir arıza çıkması halinde otomasyon sistemi bunu anında fark ederek alınan verileri kendi iç hafızasına 
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kaydeder; sunucu ile tekrar iletişime geçildiğinde kaydettiklerini sunucuya aktarır. Veri aktarımı için sunucu 
tarafında çalışan yazılım, otomasyondan gelen verileri anlık ve sürekli olarak veritabanına çeşitli testleri yap-
mak üzere kaydeder. Şekil 3’de SPI iletişim protokolü için Arduino Mega ve Uno kullanılmıştır.  

 
Şekil 3. Arduino Mega ve Arduino Uno ile kurulan SPI iletişim protokolü devresi. 

Burada 2 tane Arduino kullanılmış olup bunlar ile on-off işlemleri yapılmaktadır. Arduino’lar birbirleri ile SPI 
iletişim protokolü kullanarak haberleşirler. İkinci Arduino her zaman için şişe sayan birinci Arduino’yu kontrol 
etmektedir. Şişe sayan birinci Arduino, herhangi şekilde bağlantısı kesilip çevrimdışı olduğunda ikinci Ar-
duino’ya bağlı olan SD kartı, bunun kaydını tutar. İkinci Arduino raporlama işlemini gerçekleştirir; ayrıca is-
tenildiği takdirde ikinci Arduino üzerinden birinci Arduino’yu kapatabilir ve tekrardan başlatabilir. Fabrikada 
üretilen şişelerin sayımı, Arduino’da oluşturulan fonksiyonlarla gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki kısımda al-
gılama ile işaretleri veri haline getirme fonksiyonlarının açıklamaları bulunmaktadır. 

2.1. Otomasyon Modüllerinin Görev Tanımları ve Fonksiyonlarının Yazılması 
MZ80 sensöründen gelen dijital veriler sayısal verilere çevrilir ve 1 ya da 0 olarak alınır. Bu şekilde üretimde 
şişe(ler)in var mı ya da yok mu olduğu anlaşılır. Eğer üretim/dolum bandında şişe varsa daha önce eklenen 
şişelerin arasına eklenir ve top-lam şişe sayısı +1 artar. Bu işi yaptıran Arduino kodu aşağıda verilmiştir. 

boolean sensorDurumu=digitalRead(mz80_dataGirisi); 

Bu kod, MZ80 sensöründen dijital bir veri almamızı sağlamaktadır. Eğer önünde bir engel varsa TRUE olarak 
bir değer döndürür. Bu TRUE değeri de sensorDurumu değişkeni içerisinde saklanır. Bu işlem belirlenen süre 
boyunca devam eder. Sürenin sonuna gelindiğinde süre boyunca geçen toplam şişe sayısı, veriTabani_islemleri 
adındaki bir fonksiyon yardımıyla veritabanına gönderilerek kaydedilir. 

veri_kaydedildiMi = zamanOlcer(); 
  if(veri_kaydedildiMi == true) 
  { 

veri_kaydedildiMi = false; 

 veriTabani_islemleri(toplam_sayilan-
Sise); 
  } 

 

Otomasyon içerisinde hedeflenen zamana gelindiğinde, zamanlayıcı TRUE olmaktadır. Bu andaki toplam şişe 
sayısı verilerinin kaydı ise toplamSise_sayisifonksiyonu ileyapılmaktadır. Arduino üzerinden direkt veritabanı 
bağlantısı sağlanamamaktadır; bu nedenle, toplam şişe sayısı bildirimi için, Şekil 4. (a)’da görülen Ethernet 
Shield’i kullanılır.  

   
a) Ethernet Shield b) SDCard Module c) LCD Shield 

Şekil 4. Kullanılan donanım birimleri görünümleri 

Bu toplam şişe sayısı bildirimi, Ethernet Shield’i kullanan uzak / yerel sunucu üzerindeki bir script üzerinden 
GET fonksiyonu ile iletilir. Buişlevleri yaptıran Arduino kodları aşağıda verilmiştir: 

get_veriYolla=String("GET /?toplamSise=") + toplamSise + String("&istasyonNo=1") + String(" HTTP/1.1"); 

Bu fonksiyonla toplamSise ve istasyonNo sunucuya iletilir. Sunucu bu verileri alır, o anın tarih ve saatini de 
ekler ve veritabanına gönderir. Arduino, sunucu ile bağlantı kuramadığında verileri, Şekil 4. (b)’de görülen 
SDkart modülüne kaydeder. Bu işi yaptıran Arduino kodları aşağıda verilmiştir: 

kokDizini = SD.open("/"); 
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sdCard_veriKaydet = SD.open(String(toplam_sayilanSise), FILE_WRITE); 
 
toplam_sayilanSise değişkeni SD karta kaydedilir. SD kartın içeriklerini okutmak için, Şekil 4. (c)’de görülen 
LCD Shield 16x2’i kullanılır. Bu işi yaptıran Arduino kodları aşağıda verilmiştir: 
ekran.print("  Toplam Sise "); 
ekran.setCursor(7,2); 

ekran.print(toplam_sayilanSise); 
ekran.print("           ");   

 
Ekranda görüntülenecek satır seçilerektoplam_sayilanSise değişkeni ekrana yazdırılır. Bu sayede kaç adet 
şişenin sayıldığı (toplam şişe sayısı) görülebilir. 

2.2. Sunucu Tarafındaki Kodlar 
Veritabanına kaydedilen veriler web servis ile uygulamaya çekilerek düzenli şekilde gösterilmektedir. Bu işlem 
için gereken fonksiyon, aşağıda verilmiştir. 
 
Date tarih = new Date(); 
SimpleDateFormat bugun = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
 
Verilerin tarih – saat bilgileri, bir değişkene atanarak veritabanına kaydedilir. Web servis olarak Asp.Net 
kullanılmıştır. Uygulamada web servise “allData” class’ından gönderilen parametre, “xmlTest” class’ında 
işlenip ekranda gösterilir; “TarihliVeri” class’ında,iki tarih arasındaki veriler çekilir. 
 
Tablo I.Meşrubat Dolum İstasyonları Üretim Verileri 

 ID           toplam şişe         istasyonNo               Tarih – Saat 
 
 

1 250 1 2018-06-10   00:01:00 
 
 

2 249 2 2018-06-10   00:01:00 
 
 

3 245 3 2018-06-10   00:01:00 
4 239 4 2018-06-10   00:01:00 
5 250 1 2018-06-10   00:02:00 
6 245 2 2018-06-10   00:02:00 
7 238 3 2018-06-10   00:02:00 
8 234 4 2018-06-10   00:02:00 
9 250 1 2018-06-10   00:03:00 
10 245 2 2018-06-10   00:03:00 
11 243 3 2018-06-10   00:03:00 
12 239 4 2018-06-10   00:03:00 
13 250 1 2018-06-10   00:04:00 
14 240 2 2018-06-10   00:04:00 
15 239 3 2018-06-10   00:04:00 
16 230 4 2018-06-10   00:04:00 
17 250 1 2018-06-10   00:05:00 
18 245 2 2018-06-10   00:05:00 
19 237 3 2018-06-10   00:05:00 
20 233 4 2018-06-10   00:05:00 

 21 250 1 2018-06-10   00:06:00 
22 244 2 2018-06-10   00:06:00 
23 236 3 2018-06-10   00:06:00 
24 235 4 2018-06-10   00:06:00 
25 250 1 2018-06-10   00:07:00 
26 243 2 2018-06-10   00:07:00 
27 240 3 2018-06-10   00:07:00 
28 234 4 2018-06-10   00:07:00 
        

5760 250 1 2018-07-10   00:00:00 
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Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen donanım ve yazılım ile bir içecek dolum tesisi üretim bandındaki 
üretim denetimleri 1 ay boyunca test edilmiştir. Bu test(ler)den elde edilen veriler işlenerek, üretim 
band(lar)ının çalışma verimleri üzerine değerlendirmeler yapılmış, otomasyon verilerine ait grafikler ortaya 
konmuştur.  

Şekil 5’de, 10 dakikada, Şekil 6’da ise 30 dakikalık süredeiçecek dolum istasyonlarından alınan verilerin 
sayılarına ilişkin grafiklerverilmiştir.    

 

 
Şekil 5’den, 10 dakikalık sürede, fabrikanın kaybının 151 adet şişeye eşit olduğu, bunun da üretimde %6,04’lük 
bir kayıp oranına tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Şekil 6’dan, 30 dakikalık sürede, fabrikanın kaybının 499 adet 
şişeye eşitolduğu, bunun da üretimde %6,66’lık bir kayıp oranına tekabül ettiği anlaşılmaktadır.  

Şekil 7’de, 60 dakikalık sürede ve Şekil 8’de ise 6 saatlik bir sürede, içecek dolum istasyonlarından alınanü-
retim verilerinin sayılarına ilişkin grafikler gösterilmiştir.   
 

Şekil 7’den, 60 dakikalık sürede, fabrikanın kaybının 1040 adet şişeye eşitolduğu, bunun da üretimde %7,06’lık 
bir kayıp oranına tekabül ettiği görülür. Şekil 8’den, 6 saatlik süre sonunda, fabrikanın kaybının, 5834 adet 
şişeye eşit olduğu, bunun da üretimde %6,60’lık kayıp oranına tekabül ettiği anlaşılır.  

Yukarıda verilen Şekil 5–8, otomasyon yapılan içecek dolum fabrikasındaki üretime ait net sayıları vermekte-
dir. Buna göre; 10, 30 ve 60 dakika ile 6 saatlik üretim süreleri esas alınarak tüm üretim istasyonlarından elde 
edilen şişe adetleri, bunlardan çeşitli nedenlerle kayba uğrayanların sayıları, başarım sayı ve oranları gibi analiz 
sonuçlarına ulaşılmaktadır.  
 

3.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada bir içecek üretim fabrikasının içecek dolum istasyonları için bir mobil endüstriyel otomasyon 
sistemi geliştirilmiştir. Bu uygulamanın işletilmesi ile içecek dolum tesisinde içecek doldurulan şişe miktarı 
sayılmış, bunlarla ilgili alınan veriler üzerinden üretim bandı kontrol edilmiş ve mevcut üretim süreci anlık 
olarak takip edilebilmiştir.  

  
Şekil 5. 10 dk. dolum istasyonlarından alınan veriler Şekil 6. 30 dk.da dolum istasyonlarından alınan veriler 

 

 

Şekil 7. 60 dk.da dolum istasyonlarından alınan veriler 
 

Şekil 8. 6 saattedolum istasyonlarından alınan veriler 
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Bu mobil uygulama; maliyeti düşük olup, bakım ve onarım için gerekli parçaların rahatlıkla bulunabildiği, az 
yer kaplayan ve kolay kullanılabilirdir. Bu nedenlerleEndüstri 4.0’a geçiş aşamasındakibirçok firmada tümleşik 
üretim ve kontrol sistemine kolayca adapte edilerek kullanabilecekdurumdadır. Yapılan çalışma bir yandan 
Arduino’lar yardımıyla iş başı otomasyonunu kontrol ederken, diğer yandan veritabanı sunucu üzerinden ku-
rulan bağlantı yardımıyla veri analizi de yaptırmaktadır. Üretim esnasında sistemden çekilen veriler tarih, saat, 
dakika ve saniye sırasında veritabanına yüklendiğinden her an izlenebilmesi mümkün olmuştur. Alınan ver-
ilereher platformdan ulaşılabilmektedir. Bu veriler üzerinden işletmenin üretimistatistikleri çıkarılmış ve buna 
bağlı planlama öngörülerinde bulunulmuştur.  

Bu mobil uygulamanın meşrubat üretip şişeleme yapan bir fabrikanın verimlilik analizlerine ulaşmaya ve oto-
masyon süreçlerinden anlık haberdar olmaya yarayacağı aşikârdır. Bundan sonraki süreçte, iOS işletim sistemi 
üzerinde çalışabilecek bir mobil uygulama yazılarak alınan veriler üzerinde veri madenciliği yapılacaktır. Bu 
sayede üretim süreçlerine ilişkin öngörülerde bulunularak ilgili fabrika için çeşitli peryotlara ilişkin üretim 
tahmin raporları hazırlanacaktır. 
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Abstract 
This study's goal is to create a model of sentiment analysis on a 2000 rows IMDB movie comments and 
3200 Twitter data by using machine learning and vector space techniques; positive or negative preliminary 
information about the text is to provide. In the study, a vector space was created in the KNIME Analytics 
platform, and a classification study was performed on this vector space by Decision Trees, Naïve Bayes 
and Support Vector Machines classification algorithms. The conclusions obtained were compared in terms 
of each algorithms. The classification results for IMDB movie comments are obtained as 94,00%, 73,20%, 
and 85,50% by Decision Tree, Naive Bayes and SVM algorithms. The classification results for Twitter data 
set are presented as 82,76%, 75,44% and 72,50% by Decision Tree, Naive Bayes SVM algorithms as well. 
It is seen that the best classification results presented in both data sets are which calculated by SVM 
algorithm. 

Keywords: Sentiment analysis, Vector space, Natural Language Process, Support Vector Machine, 
Machine Learning. 

1. INTRODUCTION 
Firms with influence of rapidly developing technologies have taken social media to their targets because they 
are inadequate to reach the customers with ordinary marketing methods. For this reason, social media has taken 
part as the most important one among the data sources. Data taken from social media take part play a decisive 
role for rivalry at trade.Because the comments of customers about a product or service can be viewed 
everywhere via social media [1].Almost every day, a lot of positive and negative comments are shared about 
the issues of products, services, brands, institutions, economics, politics, sports and so on in social media. These 
opinions and comments which are spread in the social media on the internet, show how successful the products 
and services are, as well as direct marketing rivalry and the economy. The influence of these comments to the 
economy has led to the need for institutions to follow trends in social media. As a natural consequence of this, 
it has led several studies of emotion analysis in the social media. 

The shared contents at social media (Facebook, Twitter, Linkedin and Google+, etc.) are in kinds of text, 
pictures or videos. However, there are no tag meanings of the shared contents such as topic, positivity, 
negativity. For this reason, the perception is that the topic is stored in the mass of data shared in social media. 
[2]. When the big unprocessed pure data is to be examinedone by one, it is very harsh to understand them with 
human perception.Therefore, processing of data by natural language processing methods has emerged as a 
solution [3]. 

When social media data is analyzed within its unprocessed form, it appears that the vast majority of them are 
seem that they are composed from erroneous words, abbreviations, and social media specific jargon words that 
are not used in everyday speech;therefore, it is quite harsh working on these[4].Nevertheless, many researches 
have been done on the data taken from Twitter by natural language processing, machine learning and data 
mining techniques, and projects for industrial scale have been carried out. [4][5][15]. 

Nikfarjam and Azadeh have observed that sentiment analysis by SVM on twitter data and forums relevant to 
health were resulted with 82.1% success in their study [13]. Kaynar, et al., have conducted sentiment analysis 
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study on the data including the film comments in IMDB and obtained the highest values of success by artificial 
neural networks and support vector machines [14]. Moraes, et al. presented an empirical comparison between 
SVM and ANN regarding document-level sentiment analysis [16]. In [17], a sentiment analysis was performed 
by collecting data from the Twitter; their success of classification was about 90%.  

2. MATERIAL AND METHODS 

In this section, the data sets to be worked on and their fields from which are drawn are specified; the methods 
and techniques of data mining on these data are explained.In the study, 2000 rows about IMDB movie 
comments and 3200 Twitter data about 4 technology companies were used. The data drawn from the Hashtags 
present the tweets published in English language about the firms of Lenovo, Samsung, Sony and Apple. To 
withdraw data from Twitter, RapidMinersoftware is used. This program is a data annotation software platform 
developed by the same company that provides an integrated environment for data preparation, machine 
learning, deep learning, text mining and analytics based on estimation [6]. On the other hand, to do data mining, 
an open source application which is called KNIME has been used in this study. The software 'KNIME' began 
to develop in 2004 as a registered product at Konstanz University [7]. 

2.1. Natural Language Processing by Vector SpaceMethod 

A vector space consists of vectors, scalars, and operations of vector addition and scalar multiplication. This 
produces a new vector [19]. Set of text data can be specified in many different shapes by vector space nodel. 
The most popular way is to count the term frequency. As alternative ways to this is text labeling (POS tagging), 
n-gram counting or latent semantic analysis. Alternative ways to the term frequency in text labeling are text 
labeling (POS tagging), n-gram counting or latent semantic analysis [8].  

Advantageous of using of vector spaces are listed as:Data structures that can be processed using linear algebra 
are obtained; all functions defined for the vectors can also be defined for the texts (i.e. cosine similarity); sorting 
functions (ranking) can also be executed on texts and it can be worked on a piece of text instead of the whole 
text [9]. Beside these, it is also needed to deal with the big data containing many features after extraction of 
feature vectors [9]. 

2.2. Term Frequency and Inverse Document Frequency (TF – IDF) 

Term Frequency is a method that it is used to calculate term weights in a document. TF IDF is a statistic that it 
aims to reflect its importance to a document within a collection or in a document [10]. Term Frequency is the 
frequency of the term within the document. It indicates that how many times a word is used within a 
document[11]. The Inverse Document Frequency attempts to find out number of usage of the document in 
multiple documents. It also tries to understand whether this is a term or a link (stop words)[18]. There are two 
critical numbers at TF-IDF calculation. The first is the number of term within the document handledat that 
moment, the other isthe total number of documents containing the term presence in the corpus. 

ft,d = This is the number of term in the document tf(t,d) 
It can be simply defined as the number of the word in the document. However, it is also possible to define in 
different forms according to the need for sensitivity. 

For logarithmic scaled frequency, it can be written as: 

1 + log (𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑑𝑑) 

It is seen that many words can be used many times within a big document. The number of a word in a document 
is calculated by dividing it by the total number of words[12]. 

𝑡𝑡𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑑𝑑) = 0,5 + 0,5.
𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑑𝑑

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑑𝑑
′ : 𝑡𝑡′ ∊ 𝑑𝑑�

 

In this experimental study, feature(s) was extracted by vector space method for sentiment classification. 
Positive or negative states of the texts with the longest and most common words in the data set were entered 
manually and the frequency of each term was added to the sentiment condition. 
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2.3. Work Flow Model Steps 

The process steps and the workflow diagram that are followed in the work are shown in Fig 1. The data read 
from the file is passed to the text extraction stage and the vector space creation stage. After that, the 
classification process is performed and the success of the classification algorithms used is compared. 

Fig. 1. Work Flow Diagram. 
 

Based on these steps and methodologies, the model shown in Figure 2 is built in Knime. 

 

 
Fig. 2. The Constructed Model 

The IMDB Movie Comments data has been downloaded from the official website of Knime. Twitter data is 
downloaded using the Knime interface and saved in the csv file.In this workflow model, 50 twitter texts 
collected under a hashtag were drawn and recorded. To add generated Csv files to our Knime workflow model 
with the “File Reader” node in the program, the csv file is read and prepared for processing. 

2.4. Text Pre-Processing 

In this step the prepared and uploaded data files are filtered with some rules. First, by adding the "strings to 
document" node, the data file is transformed into a process-ready document. Right click on the node and click 
on "configure" to open the settings menu. For the sections "Title column" and "full text" in "document source 
column", the text column in which the tweets are located is selected. For "Document category column", the 
column to be categorized is selected.The negative and positive values specified in this column are removed 
with the "Punctuation eraser" node; the numeric and stall words are filtered and all terms are converted to lower 
case. Then, the word roots are removed using the node "Snowball Stemmer". The concept of a real word is 
found at the beginning and the same information is conveyed to the context of a document classification or 
subject recognition. In addition to English texts, the snowball splitter node can also be applied to texts in various 
languages (German, French, Italian, Spanish, etc.). The node uses the Snowball rooting library. The text pre-
processing meta node part is given in Fig 3. 

Loading CSV File Text Pre-processing 

Feature Extracting and Vector 
Constructing 
 

Comparing algorithms used 
for classification by the 
accuracy rates 

Classification 
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Fig.3. Text pre-processing steps 

2.5. Feature Extraction and Vector Creation 

After this preprocessing to prepare the text, the main focus of this analysis is on the feature extraction and 
vector generation part. By using the features in the document vectors, the desired terms are extracted and after 
that the business process is started to classify the documents. Using the "BoW Creator" knot, the words are 
created one by one by bag. These term words created with the "Term to string" node are translated into strings 
for the purpose of determining and processing frequency values. These converted terms were passed to the 
"row filter" node to filter sentiment conditions into rows. The sentiment conditions from the "Row filter" and 
the term frequency values from the "TF" node were combined with the "refine row filter" node to perform 
positive unfavorable filtering. The generated filter is transferred to the "document vector" node and the attribute 
and vector document are created as shown in Fig 4. 

 
Fig. 4. Feature Extraction and Vector Creation 

2.5.1. Classification 

The emotion classificationdocument results obtained with the "color to manager" node to colorize the "Category 
to class" node and the negative ones to red and the positive ones to green are given in Figure 5. 

 

 … … ... … ... ...  

 

Fig. 5. Colouring Sentiment Analysis 

3. MACHINE LEARNING’SSUCCESS SCORE AND STATISTICS 
This sentiment classification was concluded with the "Roc curve", accuracy statistics and Confusion Matrix 
values of emotion classification model by adding Decision Tree, Naïve Bayes and SVM algorithms to the model 
flow chart in order to display the success score of our model. From the results obtained on the IMDB data, the 
Roc curve for Decision Tree Learner is shown in Fig 6. 
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 Fig. 6. Decision Tree ROC Curve for class "POS" Fig. 7. Naïve Bayes ROC Curve for class “POS” 

 
Fig. 8.SVM Learner ROC Curve for class "NEG 

For Decision Tree Learner, the area under the ROC curve is calculated as 0,9617. The detailed accuracy rate is 
shown in Table I. 

Table I. Decision Tree Detailed Accuracy Rate. 
 TrueP FalseP TrueN FalseN Recall Precision Sensitivity Specifity F-

Measure 
NEG 291 27 273 9 0,97 0,92 0,97 0,91 0,94 

POS 273 9 291 27 0,91 0,97 0,91 0,97 0,94 

When we examine the Complexity Matrix results for Decision Tree Learner, 291 of 300 negative negatives 
were found to be correct and 273 of 300 positive negatives were found to be correct. The accuracy rate obtained 
was 94%.The Roc Curve for the classification made by the Naïve Bayes Learner algorithm on the IMDB film 
interpretation data is given in Fig 7.The area under the Naïve Bayes learner Roc curve was calculated to be 
0,818. detailed accuracy ratio table is given in Table II. 

Table II. Naïve Bayes Detailed Accuracy Rate. 
 TrueP FalseP TrueN FalseN Recall Precision Sensitivity Specifity F-

Measure 
NEG 278 139 161 22 0,93 0,86 0,93 0,54 0,78 

POS 161 22 278 139 0,54 0,88 0,54 0,93 0,67 

According to the results of Table 4, 161 of positive judgments and 278negative judgments were correctly found. 
The accuracy achieved was 73,2%.The Roc Curve for the SVM Learner algorithm is given in Fig 8.In Figure 
8, the area under the Roc Curve for the SVM Learner algorithm is calculated as 0,94.Table V shows the detailed 
accuracy ratios for the SVM Learner algorithm. 
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Table III. SVM Learner Detailed Accuracy Rate 
 TrueP FalseP TrueN FalseN Recall Precision Sensitivity Specifity F-

Measure 
NEG 261 48 252 39 0,87 0,85 0,87 0,84 0,86 

POS 252 39 261 48 0,84 0,87 0,84 0,87 0,85 

According to Table III, 261 of positives and 252 negative ofjudgements are found correctlyby SVM algorithm.  
The accuracy achieved was 85,5%. 

In the next part of the study, the classification results on the data obtained via Twitter are shared. The ROC 
Curve as a result of Decision Tree for the POS class is shown in Fig 9. 

 Fig. 1. Decision Tree Learner ROC Curve for class "NEG" Fig. 10. Naïve Bayes ROC Curve for Class "NEG" 

Fig. 2. SVM ROC Curve for class "NEG" 

In Figure 10, the area under the ROC curve of the Decision Tree algorithm for the NEG class in the Twitter 
Lenovo data is found to be 0,8276. Table IV show the detailed accuracy rates for the Decision Tree Learner 
algorithm. 

 
 

Table IV. Decision Tree Learner Detailed Accuracy Rate 
 TrueP FalseP TrueN FalseN Recall Precision Sensitivity Specifity F-

Measure 
NEG 394 125 344 113 0,78 0,76 0,78 0,73 0,77 

POS 344 113 394 125 0,73 0,75 0,73 0,78 0,74 

According to the results of IV, 344 of the positive judgments and 394 of the negative judgments were found 
correct. The accuracy rate obtained is 75.6%.Figure 10 shows the ROC Curve of the "POS" class obtained by 
Naïve Bayes algorithm. 

In the classification made by Naïve Bayes, the area under the ROC curve for the NEG class was found to be 
0,7544. Table V shows the detailed accuracy ratios for the Naïve Bayes Learner algorithm. 
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Table V. Naïve Bayes Detailed Accuracy Rate 
 TrueP FalseP TrueN FalseN Recall Precision Sensitivity Specifity F-

Measure 
NEG 357 129 340 150 0,70 0,74 0,70 0,73 0,72 

POS 340 150 357 129 0,73 0,69 0,73 0,70 0,71 

According to the results of Table V, 340 of the positive judgments were found to be correct, and 357 of the 
negative judgments were found to be correct. The accuracy rate obtained is 71.4%. 

Figure 12 shows the ROC Curve of the "NEG" class obtained by the SVM algorithm. 

In Figure 12, the area under the ROC curve is found to be 0,8042 for the SVM Algorithm. Table VI showsthe 
detailed accuracy rates for SVM Learner algorithm. 

Table VI. SVM Detailed Accuracy Rate 
 TrueP FalseP TrueN FalseN Recall Precision Sensitivity Specifity F-

Measure 
NEG 351 112 357 156 0,692 0,758 0,692 0,761 0,724 

POS 357 156 351 112 0,761 0,696 0,761 0,692 0,727 

According to the results of Table VI, 357 of the positive judgments and 351 of the negative judgements were 
correctly found. The accuracy rate obtained is 72.5%.The accuracy rates of all classification algorithms are 
shown in Table VII. 

Table VII. Classifiers alltogether 
 Decision Tree Naïve Bayes SVM 

IMDB Data 94,00 73,20 85,50 

Twitter Data 82,76 75,44 72,50 

As can be seen from Table XIII, Decision Tree classification algorithm can produce better results than other 
algorithms. Naïve Bayes produced the lowest accuracy rate for IMDB data set. The Decision Tree algorithm 
does not achieve the same success in Twitter data as it produces good result in IMDB data. 

 

4. CONCLUSIONSAND SUGGESTIONS 

As a result of this study, the highest classification success rate for Twitter and IMDB data in the direction of 
our findings was reached with decision tree algorithm for both data sets. 

Due to the low success rate of Twitter data, IMDB data set was lower than IMDB data due to regular and regular 
writing by movie critics. Twitter's tendency to decline in success rate due to misspellings made in the data. It 
is obvious that social media data is difficult to work on, and it is obvious that many of them are composed of 
misleading words, abbreviations and social media specific jargon words which are not used in everyday speech. 

When this large amount of data is tried to be examined individually with its unprocessed pure structure, it is 
very difficult to perceive even with human perception. For this reason, the workflow model was designed and 
implemented with the aim of scoring the data with natural language processing methods and emotional 
classification with the reduced vector space creation techniques and machine learning algorithms. 

For the model, some changes and updates can be made for higher accuracy and success. For example, a 
dictionary tagger node can be added in Knime to create a dictionary tag node. Thanks to this label, some words 
can be held in separate groups and positive words and negative words can be searched in sentences so that 
model estimation can achieve more successful results. 

Another feature that can be added to our model is the filtering of hashtag and tags, which can make more 
accurate estimation of our workflow model. There is no knot in Knime for filtering tags, but since it is an open 
source platform, improvements can be made in Knime in java. 
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Abstract 

Irgandı Bridge, located on the Gökdere River in city of Bursa, has been served as a transition point. It 
has maintained its commercial function since the period of Ottoman Empire. Irgandı Bridge having a 
symbolic meaning regarding cultural heritage of the city, is a landmark structure that actively maintains 
its commercial activities. The arch of Irgandı Bridge locating 18 stores over it, was built using 
unreinforced concrete. This arch having these distinguishing features was modelled and analyzed by 
ANSYS software using finite element method.  Solid 65 in this software has utilized as an element type. In 
addition, non-linear material model considering tensile crack and concrete crushing has used in this 
element type. In this study, firstly convergence study has been conducted for determining the number of 
elements. Subsequently, modal analysis and static analysis under vertical loads of the arch of Irgandı 
Bridge has performed. The stress and displacement values as a result of vertical loading and modes in 
consequence of modal analysis have obtained.  
 
Keywords: Arch Bridge; Historical Structure; Finite Element Method. 

 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmada Bursa kent merkezinde bulunan ve Gökdere üzerinde yer alan Irgandı Köprüsü incelenmiştir. 
Irgandı Köprüsü, II. Murad döneminde 1442 yılında inşa edilmiştir [1]. Osmanlıların tek çarşılı köprüsü olan 
Irgandı ilk inşa edildiğinde üzerinde toplam 32 adet dükkan bulunmaktadır. Köprüyü taşıyan ve taş 
malzemeden kagir olarak inşa edilmiş olan tek kemerin iki yanında ahır ve depolar mevcuttur. 1855 Bursa 
depreminde büyük ölçüde hasar gören Irgandı Köprüsü’nün üzerindeki kagir çarşı tamamen yıktırılmış; 
bunun yerine 19. yüzyılın ikinci yarısına ait fotoğraf ve gravürlerde de görülebilen yan yana ahşap 
dükkanlardan oluşan, üstü açık bir çarşı inşa ettirilmiştir [2]. Kurtuluş savaşı sırasında Bursa’dan çekilen işgal 
kuvvetlerinin dinamitleyerek yıktığı Irgandı Köprüsü 1949 yılında betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. 
2002 yılında ise köprünün iyileştirilmesini ve restorasyonunu Osmangazi Belediyesi üstlenmiş; bu kapsamda 
köprünün güçlendirilmesi ve üzerindeki çarşının yeniden ayağa kaldırılması gündeme gelmiştir.   

 

* Corresponding author. Tel.: +90 224-300-3512 
E-mail address: gokhan.sakcali@btu.edu.tr (G.B. Sakcalı).  
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(a) 

 
                          (b)                                               (c)   

Şekil 1. Irgandı köprüsü (a) 19. yüzyıldaki görünüşü (a) Bursa kenti üzerindeki yeri (b) günümüzdeki görünüşü 

2. YÖNTEM VE SAYISAL UYGULAMA  

2.1. Yöntem 

Tarihi yığma kemer köprülerin modellenmesi ve analiz edilmesi 70’ li yılların başlarına dayanmaktadır. Bu 
yıllarda 1D (bir boyutlu) modelleme yaklaşımı ile modelleme ve analiz Ancak bu yöntem için, yapıda mevcut 
yükleme altında çatlaklar oluştuktan sonra gerçekçi bir gerilme dağılımı göstermediği sonucuna varılmıştır 
[3]. Bu nedenle ilerleyen yıllarda 2D (iki boyutlu) modelleme yaklaşımı kullanılmaya başlanmıştır. 2D 
modelleme yaklaşımı birçok yönden 1D modelleme yaklaşımına göre daha iyi bir yöntem olduğu 
çalışmalarda kanıtlanmıştır. Ancak, 2D modlleme yaklaşımı asimetrik kemerler ve köprüler için göçme 
mekanizmasının tayininde gerçekçi sonuçlar vermez [4]. Bu nedenle de, gerçeğe en yakın modelleme 
çalışması olarak 3D (üç boyutlu) modelleme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu çalışmada, kemer modelinde 
gerçeğe daha yakın sonuçlar elde etmek için, 3D modelleme yaklaşımı kullanılmıştır. 
 

 
                (a)           (b)                (c)   

Şekil 2. Yığma yapılar için modelleme yöntemleri (a) yığma eleman örneği, (b) mikro modelleme, (c) makro modelleme 
[5] 

 
Şekil 2.’de yığma yapıların modelleme yöntemleri verilmiştir [5]. Yığma yapıların modellenmesinde farklı 
teknikler kullanılmaktadır. Mikro modelleme tekniğinde bağlayıcı ile kullanılan taş ya da tuğla malzeme ayrı 
ayrı modellenir (Şekil 2.b). Birbirinden bağımsız modellenen malzemeler mekanik özellikler bakımından tam 
olarak tanımlandığı için sistem davranışını oldukça gerçekçi yansıtır. Ancak büyük ölçekli ve 3D yapılarda bu 
tip modelleme büyük hesap yükü ve zaman gerektirir. Bu nedenle, yapının bütününün değerlendirildiği 
çalışmalarda makro modelleme yöntemi tercih edilmektedir (Şekil 2.c). Malzemelerin mekanik özellikleri ve 
sınır şartları doğru tanımlandığında, makro modelin mikro model kadar gerçeğe yakın sonuçlar verdiği 
deneysel çalışmalarca ispatlanmıştır. Bunun yanı sıra, makro modelleme yönteminin analiz süresini de ciddi 
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derecede azalttığı görülmüştür[5]. Bu çalışmada, hem kemer yapısının kütle betondan oluşması sebebiyle 
hem de analiz süresini kısaltmak amacıyla makro modelleme yöntemi kullanılmıştır.  
 
Yığma yapılar genelde ayrık elemanlar veya sonlu elemanlar yöntemiyle analiz edilir. Bu çalışma 
kapsamında, yığma bir yapı olan Irgandı Köprüsünün kemer yapısı sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak 
analiz edilmiştir. Bu yöntem yapısal veya yapısal olmayan fiziksel bir sistemi, matematiksel bir denkleme 
dönüştürerek sistemin yaklaşık çözümü vermektedir. Bu yöntem kullanırken analiz tipi, malzeme özellikleri, 
model geometrisi, sınır şartları ve yüklerin gerçekçi tanımlanmasının yanı sıra; eleman tipi ve eleman 
sayısının doğru seçilmesi analizlerin gerçekçi sonuç vermesinde büyük önem arz etmektedir. 
 

[R]=]D[K].[
.

                   (1) 

0=]D[M].[+[K].[D]
..

                              (2)
         
Sonlu elemanlar yönteminde statik analizler için Denklem 1 ve serbest titreşim analizleri için Denklem 2 
kullanılmaktadır [6]. Burada, K elemanın ya da sistemin geometrik özelliklerine bağlı oluşturulan rijitlik 
matrisini, R elemanın veya sistemin yük vektörünü ve M kütle matrisini; D ise yük vektörüne, kütle matrisine 
ve rijitlik matrisine bağlı olarak elde edilen deplasman vektörünü temsil eder. Elde edilen deplasman 
değerlerine bağlı olarak elemandaki gerilmeler, kuvvetler gibi sistemde istenilen veriler kolaylıkla 
bulunabilir. 
 
Sonlu elemanlar yönteminde dörtyüzlü (tetrahedral) ve altıyüzlü (hexahedral) olmak üzere iki tip mesh 
eleman tipi vardır [6]. Her iki eleman tipi aynı serbestlik derecesine sahip olduğundan, dörtyüzlü eleman tipi 
karmaşık geometriler için daha uygundur. Altıyüzlü eleman tipinde ise dörtyüzlü eleman tipine kıyasla hem 
eleman sayısı ciddi derecede düşmekte hem de daha doğru sonuçlar alınmaktadır. Bu sebeple çalışmada, 
altıyüzlü mesh eleman tipi kullanılmıştır. 
 
Beton, taş, tuğla gibi gevrek malzemelerin basınç gerilmelerine karşı dayanımı yüksek; çekme gerilmelerine 
karşı ise dayanımı çok düşüktür. Bu sebeple, bu tür gevrek malzemeler modellenirken çekme dayanımı ya 
oldukça düşük alınır ya da ihmal edilebilir.  

 

 
Şekil 3. Solid Eleman Tipi 

 
Çalışma kapsamında Ansys [8] sonlu elemanlar yazılımı kullanılmıştır. Yazılım da beton gibi gevrek 
malzemeleri tanımlanmasında genellikle SOLID65 tipi eleman (Şekil 3) kullanılır. Bu eleman tipi sekiz 
düğümden oluşur ve her bir düğümde üç serbestlik derecesi bulunur.  Ayrıca, bu eleman tipi betonun doğrusal 
olmayan malzeme modelini dikkate alabilmek için Williams ve Walker [9] tarafından geliştirilen üç 
parametreli beton modelini kullanır. Ayrıca bu eleman modelinde doğrusal olmayan malzeme modeli 
kullanabilmek için, basınç bölgesinde oluşan ezilmeler ve çekme bölgesinde oluşan çatlaklar birlikte dikkate 
alınabilir. Betonun doğrusal olmayan malzeme modelini dikkate alabilmek için dört farklı sabit 
tanımlanmalıdır [9]. Bunlardan ilk ikisi 0 ile 1 arasında değişen açık ve kapalı çatlak kayma gerilmesi aktarım 
katsayılarıdır. Bu değerler sırasıyla 0.2 ve 0.8 alınmıştır [10-12]. Bu katsayılar için literatürde çok farklı 
değerler kullanılmakla beraber verilen referanslara sadık kalınmıştır. Üçüncü olarak tek eksenli çekme çatlak 
değeri 3,49 MPa olarak hesaplanmıştır (Denklem 3). Burda, fr çekme dayanımını ve fc beton basınç dayanımı 
temsil etmektedir. Son olarak, tek eksenli ezilme gerilmesi -1 olarak girilmiştir. Bunun sebebi, mesnet 
bölgelerinde meydana gelebilecek yakınsama problemleri ve bu bölgelerde erkenden meydana gelen 
göçmelerin önüne geçmektir [10-15]. 
 

cr f0,6=f                                           (3) 
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Daha önce belirtilen her bir düğüm noktası (sekiz düğüm noktası) için, çatlama ve ezilmeler dikkate 
alınabilir. İlk çatlaklar oluşana kadar eleman davranışı doğrusal elastik olarak seyreder. Malzemede belirtilen 
çekme ve basınç gerilme sınırları aşıldığında sırasıyla çatlaklar ve ezilmeler oluşur.. Çatlak oluştuktan sonra 
kesme gerilmeleri çatlak boyunca tamamen, kısmen ya da hiç oluşmayacak şekilde tanımlanabilir [16]. 
Çalışma kapsamında sadece Irgandı Köprüsünün kemer yapısında meydana gelecek deformasyonlar 
incelendiği için, düşey yükleri direk aktaracak bir rijit bölge tanımlanmıştır.. Bu sebepten dolayı, Ansys [8] 
sonlu elemanlar yazılımın da bulunan TARGE170 rijit eleman tipi kullanılmıştır. 
 
2.2. Sayısal Uygulama 
 
2.2.1.  Model ve Yükleme Koşulları 
 

 
                  (a)                                                                             (b) 
Şekil 4. Irgandı köprüsü (a) kemer yapısı (b)kemer yapısı A-A kesiti 

 
Mevcut düşey yükler altında Irgandı Köprüsünün kemer yapısı incelenmiştir. Kemerin uzunluğu 15.05 m ve 
yüksekliği 7.37 m’dir (Şekil 4.a). Dükkan genişlikleri 3.40 m ve 3.85 m, toplam köprü genişliğinin ise 10.80 
m olduğu Şekil 4.b’ deki A-A kesitinde görülmektedir. Çalışma kapsamında, birim alana etkiyen dükkan 
yükleri ve yola ait yükler ayrı ayrı hesaplanmıştır. Dükkan yükleri Şekil 5’ de verilen kesite göre 
hesaplanmıştır. Bu kesitte göre dükkanlar sarıçam ağacından yapılmış olup, birim hacim ağırlığı 4.26 kN/m3 
[17], sıva birim hacim ağırlığı 19 kN/m3 ve çatı yükü 1,5kN/m2 alınmıştır. Yol kaplaması kayrak taşından 
oluşmaktadır. Kayrak taşının, dolgu malzemesinin ve harcın birim hacim ağırlıkları sırasıyla 27 kN/m3, 23 
kN/m3 ve 19 kN/m3 olarak alınmıştır. Ayrıca, çok işlevsel olan taşıtsız köprülerde hareketli yük 0,5 t/m2 
alınabilir [18]. 
 

 
Şekil 5. Irgandı Köprüsü üzerinde bulunan dükkanların kesiti [19] 

 
IM x 1,35+DC x 1,25                      (4) 
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Yükleme durumu Denklem 4’ de belirtilen aşırı yük durumu dikkate alınarak hesaplanmıştır [18]. Burada, 
DC taşıyıcı sistem zati yükünü ve IM taşıyıcı sistem hareketli yükünü temsil etmektedir. Ayrıca, yapının 
oturduğu zeminin tamamen rijit olduğu ve mesnet şartlarında değişiklik olmadığı kabul edilmiştir [18]. 
 
2.2.2. Malzeme Özellikleri 
 
2003 yılında Irgandi köprüsü kemer yapısından alınan karot numune sonuçları verilmiştir (Tablo Ⅰ). Alınan 5 
numunenin ortalama değeri 33.8 MPa olduğu görülmektedir. Bu gerilme değeri mander sargısız beton 
modeline [20] göre düzenlenerek kullanılmıştır (Şekil 6). Ayrıca, elastisite modülü Denklem 4 [21]  
kullanılarak 29069 MPa olarak hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra, poisson oranı 0.2 ve beton birim hacim 
ağırlığı 23 kN/m3 olarak alınmıştır.  
 

cf5000=Ec                   (4) 

 
                    Tablo Ⅰ. Beton basınç dayanımı. 

 
    Şekil 6. Beton gerilme-birim şekil değiştirme ilişkisi 

 
 
3. ANALIZ SONUÇLARI 

 
3.1. Yakınsama Çalışması 

 

 
Şekil 7. Yakınsama çalışması (a) Ansys görünümü (b) Eleman sayısının Von-Mises gerilmesine göre değişimi 

 
Sonlu elemanlar yöntemi yaklaşık çözüm veren bir sayısal yöntem olması sebebiyle çalışmalarda eleman 
sayısının belirlenmesi analizlerin doğru sonuç vermesi için çok önemlidir. Şekil 7.a’ da yakınsama çalışması 
sonucunda Irgandı Körüsü kemer yapısının meshleme sonrasındaki görünümü verilmiştir. Şekil 7.b’ de bahsi 
geçen kemer yapısında eleman sayısına bağlı olarak mesh sayısındaki değişim incelenmiş ve ideal mesh 
aralığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, yapılan yakınsama çalışması sonucunda ideal mesh aralığı 0.25 m ve 
eleman sayısı 27236 olarak tespit edilmiştir. 
 
 
 
 

Karot Alınan Yer Silindir Basınç Dayanımı 
(Mpa) 

Kemer 40,1 

Kemer 35,8 

Kemer 31,8 

Kemer 27,8 

Kemer 34,5 
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3.2. Mod Değişimleri 

 
Tablo Ⅱ. Frekans ve periyot değerleri. 

Mod Numarası Frekans (Hz) Periyot (sn) Mod Numarası Frekans (Hz) Periyot (sn) 

1 12.779 0.078 11 83.456 0.012 
2 27.789 0.036 12 86.402 0.011 
3 29.117 0.034 13 88.024 0.011 
4 40.302 0.025 14 94.611 0.011 
5 46.890 0.021 15 100.054 0.010 
6 56.797 0.018 16 101.000 0.010 
7 58.938 0.017 17 108.470 0.009 
8 66.282 0.015 18 108.640 0.009 
9 66.677 0.015 19 115.570 0.009 

10 69.408 0.014 20 115.620 0.009 
 
Yığma yapıların sistem davranışının belirlenmesinde mod şekilleri ve değerlerinin önemi büyüktür. Bu 
nedenle, Irgandı köprüsü kemer yapısı için ilk 20 mod dikkate alınmıştır. Frekans değerlerinin 12-161 Hz ve 
periyot değerlerinin 0.078-0.009 sn arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo Ⅱ). Bunlara ek olarak, Şekil 8’ de 
ilk 6 moda ait mod şekilleri verilmiştir. Burada, 1. mod şeklinin x doğrultusundaki kütle katılım oranının 
diğer mod şekillerinden daha büyük olduğu görülmüştür (Şekil 8.a). 
 

 
(a)                                                      (b)                                                      (c) 

 
(d)                                                     (e)                                                       (f) 

Şekil 8. Analiz sonuçlarından elde edilen mod şekilleri (a) 1. mod (b) 2. mod (c) 3. mod (d) 4. mod (e) 5. mod (f) 6. mod 
 
3.3. Gerilme Dağılımı 
 

                          
                                         (a)                                                                                      (b) 
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(c) 

Şekil 9. Analiz sonuçlarından elde edilen asal gerilme dağılımları (a) б1 asal gerilmesi; (b) б2 asal gerilmesi; (a) б3 asal 
gerilmesi 

 
Yapıya etkiyen düşey yükler etkisinde meydana gelen asal gerilme dağılımları incelenmiştir (Şekil 9). Basınç 
gerilmelerinin en büyük olduğu bölgelerin mesnet bölgeleri olduğu görülmektedir. Belirtilen yapı için; б1, б2 
ve б3 basınçtan dolayı maksimum asal gerilmeler mesnet bölgelerinde oluşur. Ancak, б1 ve б2 (Şekil-..a ve 
b) asal çekme gerilmeleri kemer yapısının zemine oturduğu ayak kısmının en üst noktalarında olduğu 
gözlenmesine karşın, б3 asal gerilmesinde çekme gerilmesinin oluşmadığı gözlenmiştir (Şekil 9.c). Ayrıca bu 
gerilme değerlerinin nispeten küçük gerilme değerleri olduğu söylenebilir.  
 
3.4. Yer Değiştirme Değerleri 
 
Statik yükleme altında kemer yapısında meydana gelen yerdeğiştirmeler incelenmiştir. İnceleme sonucunda, x 
doğrultusunda oluşan maksimum yerdeğiştirmenin kemerin ayak kısmının tepe bölgesinde olduğu ve bu yer 
değiştirme değerinin 1.89e-5 metre olduğu görülmüştür (Şekil 9.a). Düşey statik yükleme yapılmasından 
dolayı en büyük yerdeğiştirmenin meydana geldiği y doğrultusunda ise, en büyük yerdeğiştirme değerinin 
kemerin en üst noktasında oluştuğu ve bu değerin 1.31E-4 olduğu görülmüştür (Şekil 10.b). Şekil 10.c’ de z 
doğrultusunda meydana gelen yerdeğiştirme verilmiştir. Bu doğrultuda en büyük yer değiştirme değerlerinin 
kemerin tepe noktasında, memba ve mansap kısmına yakın yerlerde meydana geldiği görülmüştür. Ayrıca, bu 
yerdeğiştirme değerinin 0.87E-5 olduğu sonucuna varılmıştır. 
 

                
   (a)                                                                               (b) 

 
(c) 

Şekil 9. Analiz sonuçlarından elde edilen maksimum yerdeğiştirmeler (a) x doğrultusu; (b) y doğrultusu; (c) z doğrultusu 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 
Çalışma kapsamında, Irgandi köprüsünün kemer yapısı incelenmiştir.  İncelemeler sonucunda mod 
değerlerinin oldukça küçük olduğu gözlenmiştir. Mevcut düşey yükler altında yapıda meydana gelen 
yerdeğiştirme değerlerinin nispeten küçük değerler olduğu söylenebilir. Mevcut düşey yükler altında en 
büyük asal basınç gerilmelerin mesnet bölgelerinde olduğu, en büyük asal çekme gerilmelerinin kemer 
yapısının ayak kısmında meydana geldiği gözlenmiştir. Beton çekme gerilmesine karşı direnci düşük bir 
malzeme olması sebebiyle yapının kritik bölgelerinin kemer ayak kısmında olduğu söylenebilir. Ancak, 
burada mevcut düşey yükler altında yapının güvenle taşınabileceği söylenebilir. İleriki çalışmalarda sistemin 
tamamı modellenerek statik ve dinamik yükler altında davranışı incelenebilir. 
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Abstract 
Bridges, which have been built with arch in their structure, have played an important role in the 
continuity of trade and commerce with shops and accommodation units they house, besides enabling 
transportation. While the addition of arch in bridges dates back to Roman era, there are also examples to 
arched bridges built during Seljuk and Ottoman periods. Most of the arched bridges have reached the 
present day by means of renewal, and they are still used in several functions. The use of arch in bridges 
constitutes only pressure stress on its own weight. Since tension stress does not take place in a standard 
arch structure, use of arches were widely preferred as safe bearing systems. However, arch structure 
behavior may show differences based on eccentricity loading. In this study, 42 historical bridges and 56 
arch structures in these bridges are considered. A statistical study is undertaken on length, height, width 
and thickness of these arches. An average value for height, width and thickness is used for the new arch 
structures to be designed in this study. The arch structures were modelled in consideration of 7 different 
length measures which are 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 meters. Modal and static analysis of these models 
were performed in the study. Mode shapes, displacement values, tension values and failure mechanisms 
of the model were analyzed. The results of the analysis are presented based on the changes in the length 
of the bridge arch that is modelled. 
 
Keywords: Arch Bridge; Historical Structure; Finite Element Method. 

1. GİRİŞ 

Anadolu ve Avrupa’da Roma, Bizans,  Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olan, günümüze ulaşan çok 
sayıda kemer köprü bulunmaktadır [1]. Geçmişten günümüze ulaşan bu köprüler akarsuları geçmede, 
ulaşımda ve ticaretin gelişmesinde doğrudan etkili olmuşlardır. Bu köprülerin büyük çoğunluğu halen ayakta 
olup, küçük veya kapsamlı onarımlarla günümüze kadar gelmişlerdir. Kemer köprüler genellikle; sürekli 
kemerli (Köprüdeki kemer açıklıkları ve tepe noktaları aynı/yakın olan), tek sayıda gözlü-yükselen ve alçalan 
kemerli (Ortada en büyük kemer gözünün yer aldığı), çift sayıda gözlü- yükselen ve alçalan kemerli (Ortada 
en yüksek orta ayağın yer aldığı) olmak üzere üç tipte inşa edilmiştir [2](Şekil 1). Çalışma kapsamında farklı 
kemer türlerini içeren 42 adet tarihi köprü ve 56 adet kemer yapısı ele alınmıştır. Bu kemer yapılarının 
uzunluk, yükseklik, genişlik ve kalınlık değerleri üzerinden istatistiki bir çalışma yürütülmüştür. Tarihi 
köprülerde yapılan istatistiki incelemeye bağlı olarak yeni tasarlanacak bir kemer yapısı için ortalama(ideal) 
yükseklik, kalınlık ve genişlik değerleri saptanmıştır. Sonrasında yeni tasarlanacak kemer yapısı için 8, 10, 
12, 14, 16, 18 ve 20 metre olmak üzere 7 farklı uzunluk değerine bağlı olarak modelleme yapılmış ve köprü 
kemerine ait mod şekilleri, yer değiştirme değerleri, gerilme değerleri ve kırılma mekanizmaları kemer yapısı 
uzunluk değişimine paralel olarak analiz edilmiştir. 
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(a)                                                                                    (b) 

 
(c) 

Şekil 1. (a)Mostar Köprüsü, (b) Alpullu Köprüsü, (c) Saraçhane Köprüsü  

2. YÖNTEM VE SAYISAL UYGULAMA  

2.1. Yöntem 

Tarihi yığma yapıların modellenmesi 70’li yılların başlarında 1D (bir boyutlu) modelleme yaklaşımıyla 
başlamıştır. Ancak bu yaklaşım ile yapıda, çatlaklar oluştuktan sonra gerçekçi bir gerilme dağılımı 
gözlenmediği görülmüştür [3]. Bu nedenle, daha gerçekçi bir modelleme tekniği olan 2D (iki boyutlu) 
modelleme yaklaşımı kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, 2D modelleme yaklaşımı asimetrik kemer ve 
köprülerde göçme mekanizmasının tayininde gerçekçi sonuçlar vermemiştir [4], bu sebeple göçme 
mekanizmasının tayininde daha gerçekçi yöntem olan 3D (üç boyutlu) modelleme yaklaşımı benimsenmiştir. 
Bu çalışmada; daha gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için, 3D modelleme yaklaşımı kullanılmıştır.  

 

 
                (a)           (b)                (c)   

Şekil 2. Yığma yapılar için modelleme yöntemleri (a) yığma eleman örneği, (b) mikro modelleme, (c) makro modelleme 
[5] 

 
Yığma yapılar mikro ve makro modelleme yöntemi olarak iki farklı şekilde modellenebilir (Şekil 2) [5]. Bu 
modelleme tekniklerinden mikro modelleme tekniğinde bağlayıcı ile kullanılan taş ya da tuğla malzeme ayrı 
ayrı modellenirken (Şekil 2.b), makro modelleme tekniğinde ise sistem bir bütün halinde modellenir (Şekil 
2.c). Mikro modelleme tekniği makro modelleme tekniğine göre çok daha gerçekçi bir modelleme tekniği 
olmasına karşın büyük ölçekli modellerde büyük hesap yükü ve zaman gerektirir. Malzemelerin mekanik 
özellikleri ve sınır şartları doğru tanımlandığında, makro modelin mikro model kadar gerçeğe yakın sonuçlar 
verdiği deneysel çalışmalarca ispatlanmıştır. Ayrıca, makro modelleme yöntemi analiz süresini ciddi derecede 
azaltmaktadır [5]. Bu çalışmada analiz süresini kısaltmak amacıyla makro modelleme yöntemi kullanılmıştır.  
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Yığma yapıların analizinde farklı metotlar kullanılabilir. Bu metotlardan en çok kullanılanları ayrık elemanlar 
ve sonlu elemanlar yöntemidir. Bu çalışmada; 7 farklı kemer modeli sonlu elemanlar yöntemiyle 
modellenmiş ve analiz edilmiştir. Bu yöntem; yapısal veya yapısal olmayan fiziksel özellikli bir sistemi, 
matematiksel bir denklem olarak ifade ederek sistemin yaklaşık çözümünü vermektedir. Bahsi geçen bu 
yöntem kullanırken analiz tipi, malzeme özellikleri, model geometrisi, sınır şartları ve yüklerin gerçekçi 
olarak tanımlanmasının yanı sıra; eleman tipi ve eleman sayısının doğru seçilmesi analizlerin gerçeğe yakın 
sonuç vermesinde büyük önem taşımaktadır. 
 

[R]=]D[K].[
.

                   (1) 

0=]D[M].[+[K].[D]
..

                              (2)
         
Sonlu elemanlar yönteminde statik analizler için Denklem 1 ve serbest titreşim analizleri için Denklem 2 
kullanılmaktadır [6]. Denklemlerde yer alan [K] elemanın ya da sistemin geometrik özelliklerine bağlı 
oluşturulan rijitlik matrisini, [R] elemanın veya sistemin yük vektörünü, [M] kütle matrisini; [D] ise yük 
vektörüne, kütle matrisine ve rijitlik matrisine bağlı olarak elde edilen deplasman vektörünü temsil 
etmektedir. Elde edilen deplasman değerlerine bağlı olarak elemandaki gerilmeler, kuvvetler ve sistemde 
istenilen diğer veriler rahatlıkla bulunabilir. 
 
Sonlu elemanlar yönteminde dörtyüzlü (tetrahedral) ve altıyüzlü (hexahedral) olmak üzere iki tip mesh 
eleman tipi vardır [6]. Her iki eleman tipi aynı serbestlik derecesine sahip olduğundan dolayı, dörtyüzlü 
eleman tipi karmaşık geometriler için daha uygundur. Altıyüzlü eleman tipinde ise dörtyüzlü eleman tipine 
oranla hem eleman sayısı ciddi derecede düşmekte hem de altıyüzlü eleman tipi daha doğru sonuçlar 
vermektedir. Bu sebeple çalışmada, altıyüzlü mesh eleman tipi kullanılmıştır. 
 
Beton, taş, tuğla gibi gevrek malzemelerin basınç gerilmelerine karşı dayanımı yüksek; çekme gerilmelerine 
karşı ise dayanımı çok düşüktür. Bu nedenle, bu tür gevrek malzemeler modellenirken çekme dayanımı 
oldukça düşük alınabilir ya da ihmal edilebilir.  
 
Çalışma kapsamında Ansys [7] sonlu elemanlar yazılımı kullanılmıştır. Yazılımda beton gibi gevrek 
malzemelerin tanımlanmasında genellikle SOLID65 tipi eleman (Şekil 3) kullanılır. Bu eleman tipi sekiz 
düğümden oluşur ve her bir düğümde üç serbestlik derecesi vardır.  Ayrıca bu eleman tipi betonun doğrusal 
olmayan malzeme modelini dikkate alabilmek için Williams ve Walker [8] tarafından geliştirilen üç 
parametreli beton modelini kullanır. Bu eleman modelinde doğrusal olmayan malzeme modeli kullanabilmek 
için, basınç bölgesinde oluşan ezilmeler ve çekme bölgesinde oluşan çatlaklar birlikte dikkate alınabilir. 
Betonun doğrusal olmayan malzeme modelini dikkate alabilmek için dört farklı sabit tanımlanmalıdır [8]. 
Bunlardan ilk ikisi 0 ile 1 arasında değişen açık ve kapalı çatlak kayma gerilmesi aktarım katsayılarıdır. Bu 
değerler sırasıyla 0.2 ve 0.8 alınmıştır [9-11]. Bu katsayılar için literatürde çok farklı değerler kullanılmakla 
birlikte verilen referanslara sadık kalınmıştır. Beton basınç dayanımı 30 MPa olarak alınmış ve üçüncü olarak 
tek eksenli çekme çatlak değeri 3,49 MPa olarak hesaplanmıştır (Denklem 3). Denklemde fr çekme 
dayanımını ve fc beton basınç dayanımını temsil etmektedir. Son olarak, tek eksenli ezilme gerilmesi -1 
olarak alınmıştır. Bunun sebebi ise mesnet bölgelerinde meydana gelebilecek yakınsama problemleri ve 
erkenden meydana gelebilecek göçmelerin önüne geçmektir [9-14]. 

 
Şekil 1. Solid Eleman Tipi 

 

cr f0,6=f                                           (3) 

 
Daha önce belirtilen her bir düğüm noktası (sekiz düğüm noktası) için, çatlama ve ezilmeler dikkate 
alınabilir. İlk çatlaklar oluşana kadar eleman davranışı doğrusal elastik olarak seyreder. Malzemede belirtilen 
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çekme ve basınç gerilme sınırları aşıldığında sırasıyla çatlaklar ve ezilmeler oluşur. Çatlak oluştuktan sonra 
kesme gerilmeleri çatlak boyunca tamamen, kısmen ya da hiç oluşmayacak şekilde tanımlanabilir [15]. 

 
Şekil 5. Kırılma mekanizma şekilleri (a) dört mefsallı yetersizlik, (b) kesme yetersizliği, (c) elemanların birbirinden 

ayrılması, (d) yanal hareket, (e) ezilme, (f) burulma 
 
Geçmişte yapılan gerçek ölçekli yığma yapıların deneysel testinde altı farklı göçme mekanizması tespit 
edilmiştir. Bu göçme mekanizmaları; dört mafsallı yetersizlik, kesme yetersizliği, elemanların birbirinden 
ayrılması, yanal hareket, ezilme ve burulmadan meydana gelen yetersizlikler olarak sıralanabilir(Şekil 5) [16-
18]. Bu mekanizmalardan en yaygın meydana gelen göçme mekanizması ise dört mafsallı yetersizlik 
mekanizmasıdır (Şekil 5). 
 

 
   Şekil 5. Kemer yapısı (a) yükleme şekli, (b) kırılma mekanizması 
 
Sistemin taşıyabileceği kritik yükün belirlenmesi sistemin toplam açıklığının 1/4’ ü ya da 1/3’ üne etki 
etmesiyle bulunabileceği yapılan deneysel çalışmalarca saptanmıştır. Bu çalışmada, sistem kritik yükünün 
belirlenmesi toplam açıklığın 1/4’ üne etki ettiği düşünülerek gerçekleştirilmiştir. Şekil 5’ de sisteme etkiyen 
kritik yük ve sistem kırılma şekli verilmiştir. 
 

 
Şekil 6. Literatürdeki kemer uzunluklarına ait istatistiksel kutu grafiği 
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Çalışma kapsamında 56 adet kemer yapısı incelenmiştir [19-32]. SPSS yazılımı yardımıyla yapılan 
istatistiksel çalışma sonucunda kalınlık, genişlik ve yükseklik sırasıyla 0.595, 4.90 ve 7.90 m olarak 
bulunmuştur. Çalışmada sırasıyla bu değerlere yakın değerler olan 0.6, 5 ve 8 metre kullanılmıştır.  Yapılan 
istatistiksel çalışma sonucunda yüksekliğin 7.10 ile 21.125 metre aralığında değiştiği bulunmuştur (Şekil 6). 
Bu bağlamda, uzunluklar 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 metre olarak alınmıştır. 
 
3. ANALIZ SONUÇLARI 
3.1. Periyot Basıklık Oranı İlişkisi 
 

 
(a)                (b) 

 
(c) 

Şekil 7. Periyodun basıklık oranına göre değişimi (a) 1. hakim periyot, (b) 2. hakim periyot (c) (a) 3. hakim periyot 
 

Kemer sistemindeki basıklık oranının ilk üç hâkim periyoda göre değişimi Şekil 7’ de verilmiştir. 
Basıklık oranı 1 olan sistemde birinci, ikinci ve üçüncü hakim periyot sırasıyla 0.0964, 0.0404 ve 0.0389 
iken; açıklığın en fazla olduğu sistemde (basıklık oranı 0.40) bu periyotlar sırasıyla 0.1686, 0.0775 ve 0.0717’ 
dir. Bahsi geçen periyotlarda sırasıyla %42.8, %47.8 ve %45.7 azalma olduğu söylenebilir. Sistem açıklığı 
arttıkça mevcut kemer sistemin kütlesi artmakta, rijitlik azalmaktadır. Bu sebeple de, açıklık arttıkça sistem 
periyodu artırmaktadır. 

 
3.2. Çatlama ve Kırılma Basıklık Oranı İlişkisi 
 

 
   (a)                (b) 

Şekil 8. Çatlama ve kırılma yükünün basıklık oranına göre değişimi (a) Çatlama yükü, (b) Kırılma yükü 
 

Şekil 8’ de ilk çatlağın oluştuğu yükler verilmiştir. Basıklık oranı 1 olan sistemde ilk çatlak yükü 120 
kN iken kırılma (göçme) yükü 132 kN’ dur. Basıklık oranı 0.4 olan sistemin taşıma kapasitesinde %62 ve 
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%61’ lik düşüş olduğu gözlenmiştir. Buradan da, kemer sistemindeki açıklık arttıkça sistemin taşıma 
kapasitesinde ciddi derecede düşüş olduğu söylenebilir. 

 
3.3.  Yer Değiştirme Basıklık Oranı İlişkisi 
 

 
Şekil 9. Yer değiştirmenin basıklık oranına göre değişimi 

 
Kemer yapısında meydana gelen yer değiştirme değerlerinin basıklık oranına göre değişimi Şekil 9’ da 

verilmiştir. Basıklık oranı 1 olan sistemin kırılma yükü altında yaptığı yer değiştirme 0.0023 m iken; basıklık 
oranı 0.4 olan sistemdeki yer değiştirme değeri 0.0070 m olarak bulunmuştur. Buna bağlı olarak sistem 
açıklığının artmasının sistemdeki yer değiştirmeyi ciddi derecede artırdığı söylenebilir. Ayrıca en büyük yer 
değiştirmenin basınç gerilmelerinin oluştuğu bölgelerde meydana geldiği gözlenmiştir. 

 
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

Çalışma kapsamında; aynı genişlik, kalınlık, yükseklik ve farklı açıklığa sahip 7 kemer modeli 
oluşturulmuştur. Oluşturulan kemer modelinde periyot, ilk çatlağın oluştuğu yük, kırılmanın (göçmenin) 
meydana geldiği yük ve maksimum yer değiştirme değerleri incelenmiştir. İncelemeler sonucunda; kemer 
yapısında açıklık arttıkça periyodun arttığı, sistemdeki çatlama ve kırılma yük kapasitelerinde azalma olduğu, 
yer değiştirme değerlerinde ise artış olduğu görülmüştür. Açıklığın artması sistemi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ancak bu çalışmada sadece kemer yapısının açıklığında meydana gelen değişimler dikkate 
alınmıştır. İleriki çalışmalarda; sistem genişliği, yüksekliği ve kalınlığındaki değişimler dikkate alınarak 
incelemeler yapılması düşünülmektedir. 
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The effect of barite dust on the mechanical and physical 
properties of self-compacting mortars 
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Abstract 
The purpose of this experimental study is to investigate the mechanical properties of the self-compacting 
mortars (SCM) produced with barite powder. Barite powder is replaced by weight with white cement as a 
mineral additive. In this study, five series of SCM including control mixture consisting of 5%, 10%, 20% 
and 30% barite powder with total cement weight were prepared. A total of 45 specimens of 40x40x160 
mm were produced to determine the compressive and flexural strengths cured for 7, 28 and 56 days until 
the testing day. Mini V-funnel flow time and mini-slump flow diameter tests are also conducted to assess 
the conformity of the mixtures to the standards and rheological properties. The best strength results are 
obtained from 20% barite dust replacement compared to control samples.  

Keywords: Self-compacting mortar, Barite powder, Fresh properties, Mechanical properties. 

1. INTRODUCTION 

Barite is barium sulphate (BaSO4), the most common mineral of the element barium. Barite is the heaviest of 
non-metallic minerals. Baritin has a high density (4.45 gr / cm3), low abrasiveness (Moh's 3-3.5), chemical 
stability under high temperature and pressure, low solubility in water and acids, lack of magnetic properties 
and reasonable costs. 85-90% of the world barite production is used in oil drilling, in the production of 
drilling mud weight, in the production of residual barium chemicals and in fillers. Baryte paint, paper, plastic, 
rubber, glass, ceramics, and friction materials are used both as cost reducers and as functional fillers in the 
industry. There are many barite ore beds in Turkey and the ore beds with important reserves are collected in 
the following 4 regions. The ore beds in the Alanya-Gazipaşa region are concentrated in dolomitic limestones 
in the form of lenses and filoons. The dimensions of the Paleozoic aged mineralization are very varied. 
Gangue minerals include quartz, iron, copper and lead minerals. The amount of BaSO4 in the hydrothermal 
beds in this region varies between 85%-98%. Barite deposits in the Konya-Isparta region are formed between 
Devonian crystalline limestones exposed to low-grade metamorphism. The beds are in the form of flags and 
contain barite blocks in some places. Barite mineralization is observed especially along the Paleozoic 
metamorphic series extensions. The amount of BaSO4 varies between 62%-99% and the SrO content is 0.5%-
3% in these ore beds. The BaSO4 amount in the ore beds is 90%-99%. The amount of BaSO4 in the ore bed 
varies between 72%-99%. Other than these beds, there are barite formations which can be considered 
important in the provinces of Giresun, Kocaeli and Kütahya [1]. There is huge amount of Barite reserve in 
Turkey. However, there are very less study related to use of Barite in construction industry. Topcu (2003) 
investigated use of Barite in heavyweight concrete. The optimum w/c ratio and cement dosage were 
investigated by Topcu (2003) and reported that optimum w/c ratio of heavyweight concrete produced with 
Barite is 0.4 and optimum dosage for this type of concrete is 350 kg/m3 [2]. Kilincarslan et al. (2006) 
performed an experimental study on use of Barite in Concrete and revealed that using Barite in concrete has 
not considerable positive effect on hardened state of concrete properties. However, optimum w/c ratio was 
determined 0.43 among all three-mix design [3]. Barite was used in concrete as aggregate Studies with Barite 
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on a world scale performed by Saidani et al. (2015) [4] and Jankovic et al. (2016) [5]. Saidani et al. (2015) [4] 
investigated use of Barite in concrete as aggregate to produce heavyweight concrete. It was reported that use 
of Barite in concrete has negative effect on concrete due to result in decrease of many parameters such as 
compressive strength and flexural strength. Use of Barite in concrete as aggregate decreased 28 days age 
compressive strength around 10% and one-year elasticity modulus around 20% [4]. Jankovic et al. (2016) 
produced ultra-high-performance concrete with Barite used as aggregate [5]. In this study, investigate the 
mechanical properties and durability of the self-compacting mortars (SCM) produced with barite powder. 
Barite powder is replaced by weight with white cement as a mineral additive. In this study, five series of 
SCM including control mixture consisting of 5%, 10%, 20% and 30% barite powder with total cement weight 
were prepared. A total of 45 specimens of 40x40x160 mm were produced to determine the compressive and 
flexural strengths cured for 7, 28 and 56 days until the testing day. Mini V-funnel flow time and mini-slump 
flow diameter tests are also conducted to assess the conformity of the mixtures to the standards and 
rheological properties. 

2. EXPERIMENTAL STUDY 

2.1. Materials and Mix Proportions 

Ordinary Portland cement (CEM I 42.5R) was used in Barite used mortar. Natural crushed aggregate was 
used in mix design. Moisture content and absorption capacity of used crushed aggregate are 0.38% and 
2.42%, respectively. Barite dust and natural crushed sand are presented in Figure 1. 

     
 a).     b). 

Fig. 1. A) Used Barite in Mix and b) Crushed Sand in Mix 

Specific gravities of used Barite dust, cement, crushed sand and additives are 4.2 kg/cm3, 3.06 kg/cm3, 2.67 
kg/cm3 and 1.04 kg/cm3. Five types of mix design were prepared to produce self-compacting mortar with 
Barite. Mix design was presented in Table Ⅰ. 
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Table I. Mix design of self-compacting mortar with Barite dust 

Set 
Number Mix ID w/b Cement 

Weigth (kg) 
Water 
(kg) 

HRWR 
(kg) 

Aggregate  
(kg) 

Barit Dust 
(kg) 

Barit Dust 
Replacement (%) 

1 BRT0WPC 0.49 500 245 9.5 1527.2 0 0 
2 BRT5WPC 0.49 475 245 9.25 1550.9 25 5 
3 BRT10WPC 0.49 450 245 9.25 1572.8 50 10 
4 BRT20WPC 0.49 400 245 8.5 1618.3 100 20 
5 BRT30WPC 0.49 350 245 8 1663.2 150 30 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

In this section fresh and hardened state test procedures were presented. These two test procedures were 
presented under separate sub-sections. Fresh state tests include Slump Flow test and V-Funnel test. Moreover, 
performed hardened state tests can be listed as flexural strength and compressive strength test. 

3.1. Fresh State Properties 

Fresh state tests on mortar performed on the base of EFNARC (2002) [6]. First, slump flow test was 
performed on the five-different mix designed fresh mortar specimens. Slump flow test results showed that all 
values measured from each set of mix coherent with EFNARC [6]. EFNARC limits are between 24 and 26 
cm for slump flow test. Moreover, minimum and maximum V-funnel time duration was determined 7 s and 
11 s. 
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Fig. 1. Fresh state test results, Slump-Flow and V-Funnel 

3.2. Hardened State Test Results 
Hardened state tests were performed on the specimens according to three different test cases. Test cases are 
classified according to test age these are 7 days, 28 days and 56 days. All tested specimens were saved in the 
water until test day. Flexural strength test was first performed on the 40mmx40mmx160mm specimen on the 
base of ASTM C-348 [7]. Then, compressive strength test was performed on crushed specimen with flexural 
strength test according to ASTM C-349 [8]. 
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Fig. 2. Flexural strength test results for 7, 28 and 56 days age 

Minimum flexural strength test result was measured 4.13 MPa from control mix (BRT0WPC). In addition, 
maximum flexural strength test was 5.95 MPa measured from BRT10WPC at 7 days age. Minimum and 
maximum flexural strength values measured at 28 days age were 6.3 MPa BRT30WPC and 7.11 MPa 
BRT10WPC. 6.56 MPa and 7.44 MPa test results were obtained from BRT30WPC and BRT10WPC, 
respectively at 56 days age. 

Compressive strength test results were presented in Figure 3. 
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Fig. 3. Compressive strength test results for 7, 28 and 56 days age 
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Compressive strength test results were measured between 56.14 MPa and 64.66 MPa at 7 days age. Minimum 
and maximum values measured from set id BRT30WPC and set id BRT10WPC. Minimum compressive 
strength test result was measured 57.65 MPa from set id BRT30WPC and maximum compressive strength 
test result was measured 70.21 MPa from set id BRT10WPC at 28 days age. Minimum and maximum 
compressive strength test results were obtained 60.2 MPa from set id BRT30WPC and 71.72 MPa from set id 
BRT10WPC. 

4. CONCLUSION 

This experimental study aimed to investigate the mechanical properties of the self-compacting mortars (SCM) 
produced with barite powder. Barite powder is replaced by weight with white cement as a mineral additive. 
Moreover, five series of SCM including control mixture consisting of 5%, 10%, 20% and 30% barite powder 
with total cement weight were prepared. A total of 45 specimens of 40x40x160 mm were produced to 
determine the compressive and flexural strengths cured for 7, 28 and 56 days until the testing day. Mini V-
funnel flow time and mini-slump flow diameter tests are also conducted to assess the conformity of the 
mixtures to on the base of EFNARC requirements. Fresh state properties were linearly decreased with Barite 
replacement ratio. However, minimum values also conformed EFNARC requirement. According to results, 
10% Barite powder replacement with cement developed flexural strength of self-compacting mortar produced 
with Barite powder and 10% Barite replacement increased compressive strength. Average 10% replacement 
level is optimum to develop hardened state properties of self-compacting mortar produced with Barite 
powder. 
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Abstract 
The purpose of this experimental campaign is to investigate the mechanical properties and durability of 
the self-compacting mortars (SCM) produced by addition of the basalt powder by weight with ordinary 
Portland cement as a mineral additive. In this experimental study, 6 series SCM including control mixture 
consisting of 5%, 10%, 15%, 20% and 25% basalt powder according to cement weight were prepared. A 
total of 54 specimens of 40x40x160 mm were produced to determine the compressive and flexural 
strengths cured for 7 and 28 days until the testing day. A part of samples tested for the mechanical 
properties at the age of 7 and 28 days with 7 days water curing. The rest of sample tested for mechanical 
properties at the 28 days cure and 28 days age. Mini V-funnel flow time and mini-slump flow diameter 
tests are also conducted to assess the conformity of the mixtures to the standards and rheological 
properties. The best strength results are measured up to 10% basalt dust addition compared to control 
samples. 

Keywords: Self-compacting mortar, basalt powder, fresh properties, mechanical properties. 

1. INTRODUCTION 

Experimental investigation related to Self-Compacting Concrete (SCC) has been increased substantially due 
to requiring no compaction requirement during fresh state. This type of concrete was developed in Japan to 
improve the uniformity and reliability of concrete in 1988 [1]. For this purpose, Uysal and Yılmaz (2011) 
investigated benefits and contribution of basalt powder to concrete. On this basis, basalt powder (BP), 
limestone powder (LSP) and marble powder (MP) used in concrete to compare contribution of added 
materials to concrete. Constant w/c ratio, that is 0.33, was used in mix design. Moreover, it was reported that 
all mineral additives developed fresh state of self-compacting properties and hardened state properties [2]. 
Cement powder was used in concrete as a binder by replacing 10%, 20% and 30% by weight of cement. 
Initial consistency, loss of workability, shrinkage and compressive strength were investigated by Uncik and 
Kmecova (2013). According to presented results by Uncik and Kmecova (2013), using basaltic powder in 
concrete developed mentioned properties [3]. Laibao et al. (2013) extensively investigated the effect of basalt 
in concrete as a mineral admixture. For this purpose, chemical composition and pozzolanic activities of basalt 
was investigated. Then, consistency, setting time and compressive strength parameters were investigated 
Next, isothermal calorimetric, X-ray diffraction (XRD) and microstructures were investigated by Scanning 
Electron Microscopy (SEM). Finally, it was reported that basaltic powder can be used instead of pozzolanic 
materials in concrete. Moreover, basaltic powder has retardation effect on setting time. Basaltic powder 
developed hardened state properties at late age state [4]. Dobiszewska et al. (2018) added basalt powder as 
fine aggregate to concrete. Effect of basalt powder addition on particle packing and ions exchange between 
was evaluated by Dobiszewska et al. (2018). It was reported that addition of basalt powder to concrete as 
sand improved compressive strength, flexural strength and particle packing properties [5]. This study aims to 
investigate effect of basalt powder as binder on fresh and hardened properties of mortar. For this purpose, six 
series of mix design were prepared. Basalt powder added to mix design in five different amount 5%, 10%, 

* Corresponding author. Tel.: +90 428-213-1794/2424 
E-mail address: scemalgil@munzur.edu.tr (S. Cemalgil).  
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15%, 20% and 25%. A total of 54 specimens of 40x40x160 mm were produced to determine the compressive 
and flexural strengths cured for 7 and 28 days until the testing day. A part of samples tested for the 
mechanical properties at the age of 7 and 28 days with 7 days water curing. The rest of sample tested for 
mechanical properties at the 28 days cure and 28 days age. Mini V-funnel flow time and mini-slump flow 
diameter tests are also conducted to assess the conformity of the mixtures to the standards and rheological 
properties. 

2. EXPERIMENTS 

2.1. Materials and Mix Proportions 

Ordinary Portland cement (CEM I 42.5R) was used in mixture. Natural crushed aggregate was used in mix 
design. Moisture content and absorption capacity of used natural crushed aggregate are 0.38% and 2.42%, 
respectively. Sieve analysis of used natural crushed sand is presented in Figure 1. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

84210.50.250.1250.063PAN

PA
SS

IN
G

 (%
)

SIEVE SIZE (mm)

NATURAL CRUSHED SAND FULLER PARABOLA

 
Fig. 1 Sieve analysis of used natural crushed sand 

Basaltic rock fragments were crushed in aggregate plant by using crusher jaw. Then, sieve analysis test was 
performed. Used basalt dust is below 0.063 mm. Specific gravities used in concrete mix were tabulated in 
Table Ⅰ. 

Table I. Specific Gravities of Materials used in Mix Design 
Materials Specific gravity 

(g/m3) 

Cement 3.1 
HRWR 1.04 

Aggregate 2.67 
Basalt Dust 2.8 

Constant w/b ratio that is 0.54 and three different amount additives were used. Actual proportions of 
materials used in mix design is tabulated in Table Ⅱ. 
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Table II. Mix proportions for 1 m3 concrete (in gr/m3) 

Set 
Number Mix ID w/c Cement (kg) Water (kg) HRWR (kg) Aggregate (kg) 

Basalt Additive 
by cement 
weight (%) 

1 SCM1BDR0 0.54 600 324 9.6 1236.8 0 

2 SCM2BDR5 0.54 600 324 9.6 1236.8 5 

3 SCM3BDR10 0.54 600 324 9.6 1236.8 10 

4 SCM4BDR15 0.54 600 324 9.72 1236.5 15 

5 SCM5BDR20 0.54 600 324 10.32 1235 20 

6 SCM6BDR25 0.54 600 324 10.32 1235 25 

Hardened state test figures can be seen in Figure 2 and Figure 3. 

 
Fig 2. Flexural strength test 

 
Fig 3. Compressive strength test 

3. TEST RESULTS AND DISCUSSION 

Test procedure was divided into two groups. One of them is fresh state properties tests. These are Slump 
Flow test and V-funnel tests. Other of them is hardened state properties. These are flexural strength tests and 
compressive strength tests. Fresh state tests were performed and evaluated according to EFNARC [6]. 
However, hardened state properties were performed on the base of ASTM. Flexural strength test was first 
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performed on the 40mmx40mmx160mm specimen on the base of ASTM C-348 [7]. Then, compressive 
strength test was performed on crushed specimen with flexural strength test according to ASTM C-349 [8]. 

Fresh state properties were presented in Figure 4. 
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Fig. 4 Slump Flow and V-Funnel test results of self-compacting mortar with basalt dust 

Self-compacting properties were investigated on the base of Slump-flow and V-funnel tests as presented in 
Figure 2. Mini slump-flow values located between 23.5 mm and 25.75 mm. Maximum slump flow values was 
obtained from mix ID SCM2BDR5. This mix ID belongs to self-compacting mortar with added 5% basalt 
powder. V-Funnel test results were measured between 7.12 s and 9.7 s. Minimum V-Funnel value is 7.12 s 
belongs to SCM2BDA5 type mix design, maximum V-Funnel value is 9.7 s belongs to SCM2BDA15. 
Suggeted EFNARC [6] requirements are 24-26 cm for Slump Flow test and 7-11 s for V-Funnel test. All 
fresh state self-compacting test results between the EFNARC [6] limits. 

Flexural strength test was first performed on the 40x40x160 mm size specimen on the base of ASTM C-348 
[7]. Then, compressive strngth test was performed on crushed specimen acording to ASTM C-349 [8].Test 
results were plotten in Figure 5 and Figure 6. 
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Fig. 5 Flexural and compressive strength test results at 7 days age 

Maximum flexural strength test result is 6.83 MPa belong to SCM6BDA25, minimum flexural strength test 
result belongs to 5.46 MPa obtained from first set that is control mortar for 7 days age mortar as presented in 
Figure 5. Moreover, maximum and minimum compressive strength test results are 52.65 MPa obtained from 
SCM6BDA25, 57.03 MPa obtained from SCM2BDA5 for 7 days age mortar as presented in Figure 5. 
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Fig. 6 Flexural and compressive strength test results at 28 days age with 7 days water curing 

Hardened state tests were performed on the specimens with two different curing regime. Figure 6 presents test 
results of 28 days age concrete with 7 days water curing. According to results, 7.11 MPa was obtained 
minimum flexural strength from SCM1BDA0, 9.32 MPa was obtained as a maximum flexural strength from 
SCM6BDA25 mix ID. As for compressive strength, minimum strength was measured 61.61 MPa from 
SCM6BDA25, maximum strength was measured 66.52 MPa from SCM2BDA5. 
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Fig. 7 Flexural and compressive strength test results at 28 days age with 28 days water curing 

Figure 7 presents flexural and compressive strength test results of the specimen saved 28 days in water cure 
and then tested 28th of the days of curing. Minimum and maximum flexural strength test results are 7.22 MPa 
obtained from SCM1BDA0, 9.8 MPa obtained from SCM5BDA20 for 28days age mortar. Minimum and 
maximum compressive strength values were measured 69.23 MPa obtained from SCM1BDA0, 76.03 MPa 
obtained from SCM4BDA15 for 28 days age mortar. Addition of basalt to mortar to produce self-compacting 
mortar is a unique study. So, in this section, the authors cannot compare this study with other studies. 

4. CONCLUSION 
This experimental study aims to disseminate fresh and hardened state test results of self-compacting mortar 
with proportionally added basalt powder as a binder. For this purpose, totally six series of mortar mix were 
designed, and 54 number of specimen were produced for self-compacting mortar. Slump-flow diameter was 
increased with increasing basalt powder. But, this increase ratio is not a constant and linear. Such as, peak 
flow diameter was reached with 5% basalt added mix design. V-Funnel test duration was also increased with 
addition of basalt powder. However, V-Funnel test result was reached to peak value at 15% basalt added mix 
design. Maximum flexural strength and compressive strength values were also evaluated according to curing 
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conditions. Maximum flexural strength was obtained from 25% basalt powder added mix. However, 
maximum compressive strength was reached with 5% added basalt powder at 7 days age. 28 days age 
hardened state tests were evaluated under two different curing conditions. One of them is 7 days water curing 
21 days open air curing then hardened state tests at the age of 28th days age. Maximum flexural strength was 
reached with 25% basalt powder addition. Moreover, maximum compressive strength was obtained with 5% 
basalt powder addition was reached. Other of them is 28 days water curing and hardened state tests at the age 
of 28th days age of the mortar. Maximum flexural strength test was obtained from 20% basalt powder 
addition. In addition to flexural strength, maximum compressive strength test result was reached with 15% 
basalt addition. It is suggested with this study that 15% and 20% basalt powder addition is optimum to 
develop hardened state properties of self-compacting mortar. 
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Abstract 
In this study, microstructural and mechanical properties of AISI-420 stainless steels with high 

hardness and strength properties produced by laser-powder bed fusion (L-TYF) technique have 

been investigated. The samples produced by the L-TYF technique at the energy densities of 63 J / 

mm3 were subjected to heat treatment. After heat treatment, microstructural evolution was observed 

by optical and electron microscopy. Tensile testing and hardness measurements were performed to 

determine the mechanical properties. A tensile strength of 1550 MPa, a 6% elongation and a 

hardness of 53 HRC were obtained after heat treatment, while tensile strength of 1050 MPa, 2.5% 

elongation and 55 HRC hardness values were obtained before heat treatment. All results were 

compared and discussed under the light of literature data. 
 

Keywords: Laser- Powder Bed Fusion, 420 Stainless Steel, Microstructure, Mechanical properties 

1. GİRİŞ 
Eklemeli imalat teknolojileri karmaşık şekilli parçaların imal edilmesinde yeni kullanılmaya başlayan yeni bir imalat 
metodudur. Kullanım yerlerine göre özel imalat yapabilen bu teknoloji özellikle uzay-havacılık ve medikal 
uygulamalarda oldukça popülerdir [1,2]. Bu yeni imal teknolojisi içerisinde Laser-toz yatak füzyon (L-TYF) metodu 
Seçici lazer ergitme (SLE) ye alternatif olarak geliştirilmiştir. Genel hatları ile her iki yöntemde aynı olsa bile, L-TYF 
tekniği daha hızlı ve yüksek hassasiyette imalat yapabilmektedir [3,4]. Bugüne kadar L-TYF tekniği ile birçok alaşım 
kolaylıkla üretilebilmektedir. Özellikle paslanmaz çeliklerin parçaların üretimi ve mühendislik özelliklerinin 
incelenmesi bu yeni metotla farklı şartlarda gerçekleştirilmiştir [5,6]. 

Martenzitik paslanmaz çelikler yüksek mukavemet ve korozyon özelliklerinin üstünlükleri ile tanınırlar. İçeriklerinde 
bulunan karbon miktarına ve ısıl işlem şartlarına bağlı olarak 1800 MPa çekme mukavemeti ve %8 uzama 
gösterebilirler. Tipik bir paslanmaz çelik ailesi üyesi olan bu tip paslanmaz çelikler (AISI-420 paslanmaz çelik) %12-
17 Cr, %0,15-1,20 C içeriğine sahiptirler [7]. Yüksek karbon içeriği yüksek korozyon direnci sağlarken, yüksek 
karbon içeriklerinden dolayı da yüksek mukavemet ve sertlik değerleri elde edilebilir [8,9] AISI-420 tipi martenzitik 
paslanmaz çelikler, medikal uygulamalarda, kesici takımlarda ve yüksek sertlik ve korozyon direncinin istenildiği 
birçok uygulamada kolaylıkla kullanılabilir. Korozyon dirençleri ve mekanik özellikleri farklı ısıl işlem şartlarına 
bağlı olarak geliştirilebilir. Bu tip paslanmaz çeliklerin yapısında, martenzit, ostenit, kalıntı ostenit ve çözünmemiş 
karbürler bulunabilir. Su verme gibi hızlı soğuma elde edilen ısıl işlem uygulamaları ile ostenitten martenzite 
dönüşüm sağlanarak, mikroyapı değiştirilebilir [9]. Ostenitten martenzite dönüşüm sıcaklık aralığı 720-400°C olarak 
bilinse de, artan Cr içeriğine bağlı olarak dönüşüm sıcaklığı 300°C nin altına düşürülebilir [10]. Faz dönüşümü için 
gerekli olan soğuma hızı yeterli düzeyde değilse, ostenit mikroyapı içerisinde kalıntı ostenit olarak kalır. Literatür 
bilgileri göstermiştir ki, AISI-420 paslanmaz çeliklerin performansları mikroyapıdaki faz oranları ile doğruda 
ilişkilidir [11].  
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Son yapılan çalışmalarda L-TYF tekniği ile üretilen AISI-420 paslanmaz çeliklere ait bazı önemli bilgiler 
mevcuttur. Bu çalışmalarda, AISI-420 paslanmaz çeliklerin yoğunluk, sertlik ve mekanik özellikleri bilgiler 
ve bunlar arasındaki ilişkiler yüzeysel olarak açıklanmıştır [12-19]. Buna rağmen halen bu tip 
malzemelerdeki ısıl işlem şartlarının etkisi ve proses parametrelerinin ilişkileri hakkında detaylı bir bilgi 
mevcut değildir. Özellikle, L-TYF tekniği ile üretim sırasında kullanılan parametrik ilişkiler (lazer gücü, 
tarama hızı, lazer genişliği ve toz besleme yüksekliği) ve bunların ürün özelliklerine (fiziksel, mekanik ve 
üretim hataları) etkisi henüz bilinmemektedir.  

Bu çalışmada, AISI-420 paslanmaz çelikler L-TYF tekniği ile üretilmiş ve fiziksel, mikroyapısal ve mekanik 
özellikleri incelenmiştir. Farklı enerji yoğunluklarında üretilen numunelerde en yüksek yoğunluk değerleri 
elde edilmiştir. Düşük enerji yoğunluklarında elde edilen tam yoğunluklu numuneler üzerinde fiziksel, 
mikroyapısal ve mekanik testlerin icrası gerçekleştirilmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlar literatür 
bilgileri ışığında karşılaştırılarak tartışılmıştır.   

2. MALZEME VE METOT 

Deneysel çalışmalarda, Sandvik Osprey Ldt. UK. firması tarafından üretilen AISI 420 martenzitik paslanmaz 
çelik tozlar kullanılmıştır. Tozlara ait fiziksel özellikler Tablo 1 de, kimyasal özellikler ise Tablo 2 de 
verilmiştir. Başlangıç tozlarının karakterizasyonu için toz boyut ölçer (Mitrotrac S3000), toz morfolojilerinin 
belirlenmesi için SEM (Carl Zeiss Supra 35), faz analizleri için XRD (Bruger D8) cihazları kullanılmıştır. 
Tozlara ait toz tane büyüklüğü dağılım eğrisi Şekil 1 de,  SEM görüntüleri ki farklı büyütme ile Şekil 2 de 
verilmiştir. Kullanılan tozlar küresel şekillere sahiptir.   

Tablo 1. AISI 420 paslanmaz çelik tozlarına ait fiziksel özellikler 

Özellikler D10 
µm 

D50 
µm 

D90 
µm 

Gaz piknometrik 
yoğunluk 

g/cm
3
 

Görünür 
yoğunluk 

ρA 

g/cm
3
 

Vurgu 
yoğunluğu 

ρT 

g/cm
3
 

Hausner 
oranı 

 

Yığma 
açısı 

θ 

Değerler 17 28 49 7,68 3.9 4,7 1,2 28,5 
 
Tablo 2. AISI-420 paslanmaz çelik tozlarına ait kimyasal içerikler  

Kimyasal analiz, % ağ.  

Element Fe Cr Mn Si P C S O N 

AISI-420 
paslanmaz çelik 

Bal. 12.8 0.72 0.79 0.012 0.3 0.008 0.044 N/A 

AISI standart Bal. 12-14 < 1.0 < 1.0 < 0.04 > 0.15 < 0.03 - - 

 
Numunelerin üretilmesinde, Concept Laser M Lab L-TYF cihazı Ar atmosferi altında kullanılmıştır. Fiziksel 
testler için 10*10*10 mm numuneler üretilirken, mekanik testler için ASTM E8 standartına göre farklı lazer 
yoğunlukları kullanılarak üretilmiştir. Laser yoğunluğu formül 1 de verilen eşitliğe göre hesaplanmıştır. 

        (1) 

 
Şekil 1. AISI 420 paslanmaz çelik tozlarına ait toz boyut dağılımı 
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Şekil 2. AISI 420 paslanmaz çelik tozlarına ait SEM görüntüleri   
 

Son numuneler, 20 µm toz besleme yüksekliği, 90 W lazer gücü, 600 mm/s tarama hızı ve 120 µm lazer genişliğinde 
üretilmiştir. Üretilen numuneler 315°C de 2 saat fırında bekletilerek normal şartlarda soğumaya bırakılmış ve 
gerilme–giderme tavlaması gerçekleştirilmiştir [10].  

Isıl işlem yapılmış numunelerin yoğunlukları Arşimet prensibine göre ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülük değerlerinin 
tespiti Mitutoyo Surface Tester, 178-561-02A cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Çekme deneyleri ASTM-E8 göre 
gerçekleştirilmiştir. Sertlik ölçümleri Rokwell C skalası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm mekanik testler 
numunelerin baskı yönüne paralel doğrultudaki yönde gerçekleştirilmiştir. Metalografik olarak hazırlanan numuneler 
optik mikroskop ve SEM kullanılarak mikroyapısal incelemeler gerçekleştirilmiştir. Faz analizleri için XRD (Bruker 
D8 Discover) cihazı kullanılmıştır. 

Şekil 3 de değişen enerji yoğunluğuna bağlı olarak numunelerin yoğunluk değerlerinin değişimi verilmiştir. Enerji 
yoğunluğu 20-180 J/mm3 arasında değişirken, numune yoğunluklarının hızla artarak 6,6-7,4 g/cm3 aralığında 
değiştiği görülmüştür. Toz yığınlarının ergimesi ile yapı içerisinde ki gözenekler neredeyse tamamen uzaklaşmış ve 
yoğunluk değerleri hızla artmıştır [14-21]. 50 J/mm3 enerji yoğunluklarından sonra numuneler neredeyse tam 
yoğunlaşma göstermiştir. 85 J/mm3 enerji yoğunluklarının ötesinde tüm yapıda tam yoğunlaşma gerçekleşmiş ve bu 
aşamadan sonra yoğunluk artışı gerçekleşmemiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda tam yoğunlaşmanın 119-179 
J/mm3 seviyelerinde gerçekleştiği bildirilmiştir [22]. Yüksek enerji yoğunluğuna bağlı olarak mikroyapıda ısıl 
çatlakların oluşması ve ısıl gerilmelerin artması mümkün olabilmektedir. Bundan dolayı düşük enerji yoğunluklarının 
kullanımı ile bu tip problemlerin önüne geçilebilmektedir [23]. Yüksek enerji yoğunluğu büyük boyutlarda ergime 
havuzu oluşturacağından soğuma sırasında olası hasarların oluşması da mümkün olabilmektedir. Bundan dolayı L-
TYF tekniğinde küçük ergime havuz ölçüleri tercih edilmektedir [24]. Tablo 3 de 63 J/mm3 enerji yoğunluğunda 
üretilen numunelere ait fiziksel özellikler verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Artan enerji yoğunluğuna bağlı olarak numune yoğunluk değerlerinin değişimi  
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Tablo 3. 63 J/mm3 enerji yoğunluğunda üretilmiş numunelere ait fiziksel özellikler 

Şekil 4 de dağlama işlemi yapılmamış numunelerden alınan iki farklı büyütme oranında ve dört farklı optik 
mikroskop ve SEM görüntüsü verilmiştir. Yığma yönüne paralel doğrultudan alına fotoğraflardan da 
görüleceği gibi, mikroyapı içerisinde gözenek bulunmamaktadır. Düşük enerji yoğunluğu değerlerinde ise 
yapı içerisinde farklı büyüklüklerde gözeneklerin bulunduğu gözlemlenmiştir. L-TYF tekniğinde, sürekli 
ergime ve katılaşma olaylarının doğal bir sonucu olarak ısı transferi ve yüzey gerilimleri dinamik bir hale 
gelmektedir. Bu ise mikroyapının şekillenmesinde dinamik bir ısıl etki oluşturmaktadır [25, 27]. Bundan 
dolayı 63 J/mm3 AISI 420 numunelerin üretilmesinde tavsiye edilebilecek bir enerji düzeyidir.  

 

 
Şekil 4. Lazer tarama yönünden alınmış mikroyapı fotoğrafları (a-b), kesitten alınan fotoğraflar (c-d) 
(dağlama işlemi yapılmamıştır, Y: yığma yönü, T: Tarama yönü)  

 

Şekil 5 de yığma yönü ve tarama yönü kesitlerinden alınmış mikroyapılara ait fotoğraflar farklı büyütmelerde 
verilmiştir. Mikroyapı fotoğraflarından da görüleceği gibi yapı içerisinde martenzit ve ostenit fazları 
mevcuttur. Kesitin yüzeyi ve yüzeyin altındaki tabakalarda (100 µm) martenzit fazına rastlanmamıştır (Şekil 
5a ve 5b). Yüzeyden uzaklaştıkça martenzit bölgelerinin arttığı gözlemlenmiştir. Ergime havuzuna yakın 
bölgelerde soğuma hızı daha düşük olduğundan dolayı martenzit fazının oluşumu kısıtlanmaktadır. Ergime 
havuz bölgesinden uzaklaştıkça soğuma hızı artmakta ve martenzit oluşumu artmaktadır. Martenzit 
bölgelerinin yakınlarında ise temperlenmiş martenzit olduğu önceki çalışmalarca bildirilmektedir [29-33]. 
Yığma yönündeki kesitten alınan mikroyapı fotoğraflarına göre, martenzit plakalarının yöne bağlı olmadan 
oluştuğu gözlemlenmiştir. Bunun tersine tarama yönüne bağlı olarak martenzit plakalarının şekillendiği 
gözlemlenmiştir. Tarama yönüne bağlı olarak martenzit plakalarının şekillendiği gözlemlenmişir. Bu 
sonuçlara göre martenzit plaka oluşumunun lazer tarama yönü ve stratejisi ile doğrudan ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir [34, 39].   

Fiziksel özellikler Yoğunluk, 
g/cm3 

Dövme AISI 420 
yoğunluğu, 
g/cm3 

Kısmi yoğunluk, 
(%) 

Gözenek, 
(%) 

Yüzey 
pürüzlülüğü 
Ra (µm) 

Değerler 7,65 ± 0,02 7,74 99,20 ± 0,3 0,80 ± 0,24 6,20 ± 0,30 

Y

 

Y
 

Y
 

T
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Şekil 5. Yığma yönünden ve tarama yönünden alınan mikroyapı fotoğrafları (Isıl işlemsiz) (a,b) yığma 
yönünde yüzeyden alınmış, (c,d) yığma yönünde merkezden alınmış, (e,f) tarama yönünde merkezden alınmış 

Şekil 6 da ısıl işlem yapılmış numunelerden yığma ve tarama yönünde alınan mikroyapı fotoğrafları verilmiştir. Tüm 
resimlerden de görüleceği gibi yapı içerisinde tam martenzit oluşmuştur. Tarama yönüne bağlı olarak martenzit 
oluşumu ısıl işlem sonrasında gözlemlenmemiştir.   

 
Şekil 6. Isıl işlem sonrası, yığma ve tarama yönlerinde alınan mikroyapı fotoğrafları (a,b) yığma yönünde, 
(c,d) tarama yönünde  

 

Şekil 7 de ısıl işlem sonrası numunelerden yığma yönünde alınmış SEM fotoğrafları verilmiştir. Genel olarak yapı 
içerisinde martenzite dönüşmemiş ostenit ve martenzit plakaları görülmektedir. Özellikle düşük büyütmeli 
fotoğraflardan da görüleceği gibi, mikroyapının homojenliği dikkat çekicidir. Yüksek büyütmeli fotoğraflardan 
martenzit plakalarının mevcudiyeti ve hücresel yapıların oluşumu görülmektedir [40]. Ergime havuzuna yakın ve 
uzak bölgelerdeki soğuma hızlarının farklılığına bağlı olarak martenzit oluşumu şekillendirme öncesinde farklılık arz 
eder. Bunun yanı sıra ısıl işlem ile tüm yapıda homojen martenzit plakalarının oluşturulması mümkündür [12].    
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Şekil 7. Dağlama işlemi yapılmış numunelerden yığma yönünde alınmış SEM fotoğrfaları, (a,b) yüzeyin 
altından, (c,d,e,f) merkezden  

Şekil 8 de başlangıç tozları, L-TYF ile şekillendirilmiş ve ısıl işlem görmüş numunelerden alınan XRD 
sonuçları verilmiştir. Başlangıç tozlarında rietvelt analizine göre ostenit miktarı (%67) fazla olmak üzere, 
ostenit ve martenzit fazları mevcuttur [37]. Şekillendirme işlemi sonrasında ise, ostenit miktarı (%47) 
azalırken martenzit miktarı artış göstermiştir. Isıl işlem sonrasında ise yapı neredeyse tamamen martenzit 
fazından oluşmaktadır ve ostenit faz miktarı (%27) oldukça azalmıştır. Faz oranlarındaki bu değişimler 
mekanik özellikleri doğrudan etkilemektedir. Ayrıca tarama yönüne bağlı olarak faz oranlarının da değiştiği 
bilinmektedir [21]. Yapı içerisinde karbür oluşumuna ait bir bulgu elde edilmemiştir.   

Tablo 4 de 63 J/mm3 enerji yoğunluklarında üretilen numunelere ait mekanik özellikler ve literatür bilgileri 
ile karşılaştırılması verilmiştir. Isıl işlem yapılmamış numunelerde 55 HRC sertlik değeri elde edilirken, ısıl 
işlem sonrası bu değer 53 HRC değerine düşmüştür. Numunelerdeki kalıntı gerilmelerin ısıl işlem ile 
giderilmesi sonrasında sertlik değerlerinin 2 puan düştüğü görüşmüştür [30]. Isıl işlem öncesi çekme 
mukavemeti değerleri 1050 MPa değerlerinde iken, ısıl işlem sonrasında bu değer 1520 MPa düzeylerine 
ulaşmıştır. Benze şekilde akma mukavemeti değerleri ısıl işlem öncesi 730 MPa değerlerinde iken, ısıl işlem 
sonrası 1180 MPA değerlerine ulaşılmıştır. Akma ve çekme mukavemetinin gelişimine benzer bir eğilim % 
uzama değerlerinde de gözlemlenmiştir. Isıl işlemsiz numunelerde %uzama değerleri 2,5 iken, ısıl işlem 
sonrasında 6 değerlerine ulaşılmıştır. Bu sonuçlar literatürde bildirilen muadil çalışmalarla 
karşılaştırıldığında, dövme malzemelerden sonra en yüksek değerlere ulaşıldığı görülmektedir. Böylesi 
yüksek değerlerin elde edilmesinde kısmi yoğunluk değerlerinin de yüksek oluşu unutulmamalıdır. 

 
Şekil 7. XRD analiz sonuçları  
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Tablo. 4. 63 J/mm3 enerji yoğunluğunda şekillendirilmiş AISI 420 paslanmaz çeliklerin mekanik özellikleri 
ve karşılaştırılması 

Metot Yoğunluk 
g/cm3 

Sertlik 
HRC 

Çekme 
mukavemeti 
MPa 

Akma 
mukavemeti 
MPa 

Uzama 
% 

Kaynak 

L-TYF 7,67 55 ± 1 1050 ± 40 730 ± 20 2,5 ± 0,2 Bu çalışma 

L-TYF  
(ısıl işlemli) 

7,67 53 ± 2 1520 ± 30 1180 ± 30 6,0 ± 0,3 Bu çalışma 

L-TYF 7,3- 7,6 47-50 - - - 13 

L-TYF - - 1085 - - 33 

TEK  
(Toz enjeksiyon 
kalıplama) 

7,35 49 ± 1 775 ± 35 620 ± 20 1,2 ± 0,2 34 

TEK (ısıl 
işlemli) 

7,4 - 1300-1400 1000- 1200 <1,5 35 

Dövme  
(ısıl işlemli) 

7,74 55 1600-1800 1300-1350 6-8 Genel 

 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada AISI 420 toz malzemeler L-TYF tekniği ile şekillendirilmiş ve ısıl işlem uygulaması yapılarak 
numunelerin mikroyapısal gelişimi ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Deneysel sonuçlara göre neredeyse tam 
yoğunluk değerlerine sahip numunelerin L-TYF tekniği ile üretilebileceği görülmüştür. Özellikle artan enerji 
yoğunluğuna bağlı olarak kısmi yoğunlukların arttığı ve en yüksek kısmi yoğunluk değerlerinin 63 J/mm3 
değerlerinde elde edildiği görülmüştür. Isıl işlem sonrasında sertlik, çekme mukavemeti ve akma mukavemeti 
sırasıyla 55 HRC, 1050 MPa ve 1520 MPa elde edilmiştir. Bu değerler litaratür bilgileri ile karşılaştırıldığında 
neredeyse en üst düyezdedir. Bu özelliklerin elde edilmesinde mikroyapısal değişimlerin etkili olduğu görülmüştür. 
Mikroyapı farklı oranlardaki ostenit ve martenzit fazlarında teşekkül etmiştir. Özellikle Isıl işlem sonrasında faz 
oranların değişmiş ve bu değişime bağlı olarak mekanik özellikler yeniden şekillenmiştir.  
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